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عىل الطريــق نحو "لبننــة" االســتحقاق الرئايس
و"اســرداد الدولة" ،بارش نواب التغيــر جولتهم أمس
عىل الكتل النيابية تمهيدا ً ملحاولــة تأمني أرضية توافقية
يمكن التأســيس عليها النتخاب رئيــس جمهورية جديد
ضمن املهلة الدســتورية يتمتــع باملواصفات "االنقاذية"
املطلوبة الستنهاض البلد ،فاســتهلوا الجولة التي تستمر
طيلة األسبوع الجاري من عند "الطاشناق" و"الكتائب"،
حيث كان تأكيد عىل رضورة "توحيد املعايري" الرئاســية
قبل الغوص يف األسماء والرتشــيحات ،يف وقت نبّه رئيس
حزب "القوات اللبنانية" ســمري جعجع إثر اجتماع تكتل

"الجمهوريــة القوية" أمــس إىل كون "فريــق املمانعة
سيحاول عرقلة االســتحقاق بطريقة أو بأخرى" ،مجددا ً
التشديد عىل "مســؤولية األفرقاء اآلخرين يف االتفاق عىل
مرشح واحد لخوض املعركة يف املجلس النيابي ،وإال نكون
أمام تقصري كبري جدا ً يف ظل هذه املرحلة الحرجة".
وبعيدا ً عن اله ّم الرئايس ،بدا واضحا ً خالل الســاعات
األخرية إرباك الســلطة يف مقاربة مستجدات ملف الرتسيم
البحــري مع إرسائيــل وتكتمها عن كشــف الطروحات
الجديدة التي حملها الوســيط األمريكي آموس هوكشتاين
خالل زيارته بريوت نهاية األٍســبوع الفائت ،ســيّما ّ
وأن

المنظومة " ُتصنّع" التض ّ
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الملك تشارلز يتحدّث
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الريــاضــية 15
دوري أبطال أوروبا:
بايرن  -برشلونة األبرز
اليوم

خــــالــــد أبــــو شــــقــــرا

املعطيــات املوثــوق بها والتي كشــفت "نــداء الوطن"
النقاب عنها غداة الزيــارة ،تفيد ّ
بأن االقرتاح الذي وضعه
هوكشتاين عىل طاولة البحث مع املسؤولني يؤسس التفاق
ترســيم "برمائي" كما وصفته مصادر واســعة االطالع،
بمعنى أن "الخط املطروح ينطلــق من رأس الناقورة عند
نقطة  B1الربّية ليشــق طريقه نحو البحر باالســتناد إىل
"خط العوامات" املعروف بالخط األزرق البحري ،وعىل هذا
األساس تســ ّلم لبنان الرسمي إحداثيات خريطة العوامات
البحرية من الوســيط األمريكي الذي بــات راهنا ً ينتظر
الجواب اللبناني عليها".
١٣

أزمة الطاقة تضع ألمانيا على شفير "ركود شتوي"

كييف تستمرّ بإذالل موسكو ميدانيًّا

لم ّ
توفــر املنظومة السياســية والنقدية طريقــة إال واعتمدتها
ملفاقمة التضخم .البعض يرى يف هذه السياسة أنها "النتيجة الطبيعية
للسياسات العبثية املبنية عىل حماية املصالح الشخصية" ،فيما يذهب
البعض اآلخر بعيدا ً باعتبارها "منفذا ً لتذويب الودائع وتقليل حجم ثلثي
الديون املقومة باللرية" .ويف الحالتني "يدفــع االقتصاد اللبناني عامة
واملواطنون خاصة الثمن االكرب" ،بحســب مصادر متابعة ،فاالقتصاد
وقع بني "فكي كماشــة التضخم العاملي ،وما يسببه من ارتفاع أسعار
مختلف الحاجات التي نستوردها ،وتعمّ د املصارف املركزية رفع الفوائد،
االمر الذي يزيد من كلفة االقرتاض يف املرحلة املقبلة".
١٣

طهران تط ّور مسيّرات "لضرب تل أبيب وحيفا"

تشاؤم أوروبي "نووي" وإسرائيل
تضغط العتماد "التهديد العسكري"
لم تُ ّ
ّ
يخص برنامجيها
غي طهران من سلوكها وأسلوبها يف ما
النووي والصاروخي ،بحيث ما زالت تتعنّت نوويّا ً لفرض رشوطها
عــى طاولة املفاوضات قبــل توقيع أي اتفــاق جديد مع القوى
الكربى ،األمر الذي أدّى إىل تاليش اآلمال األوروبّية يف إحياء االتفاق
النووي اإليراني ،إذ ع َكس املستشــار األملاني أوالف شــولتز هذا
التشاؤم األوروبي أمس بإعرابه عن "األسف لعدم تقديم إيران ر ّدا ً
ّ
املنسقني األوروبّيني".
إيجابيّا ً عىل مقرتحات
١٣

دبّابات أوكرانية ُتشارك في الهجوم المضاد ضدّ الروس (أ ف ب)

ما زالت املقاومة األوكرانية
تتقدّم عــى الجبهات القتالية يف
هجومها املضاد الناجح ض ّد قوّات
االحتــال الرويس التــي تكبّدت
خســائر برشيّــة وماديّة هائلة
أثارت ذهول الخرباء العسكريني
وغضب القوميني الروس عىل ح ّد
سواء ،بحيث بدأت تخرج أصوات
يف الداخل الرويس تُطالب بتغيري
االسرتاتيجية العســكرية التي
أثبتت فشــلها الذريع يف امليدان
األوكراني.
ويف استمرار ملسار "اإلذالل
الرويس" امليدانــي ،أعلنت كييف
تحقيق تقدّم جديد باألمس تمثّل
يف اســتعادة "أكثر من  20بلدة"
خالل  24ساعة .وكشف الجيش
األوكرانــي يف تقريــر أن تحرير
البلدات من الغزاة الروس يتواصل
يف منطقتي خاركيف ودونيتسك.
ويف منطقة خريسون ،استعادت
كييف  500كيلومــر مربّع من
األرايض يف أسبوعني .ويف املجموع،
أعلنت أوكرانيا أنها اســتعادت 3
آالف كيلومرت مربّع من أراضيها،
خصوصا ً يف منطقة خاركيف منذ
بداية أيلول.
١٣
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«"الكتائب"» يواجه الحمالت ...إتفاق المعارضة
أولوية األولويات
بخطى ثابتة وبمــروع مدروس يف ما
أالن ســـركــيــس
ّ
خص اإلســتحقاق الرئايس ،فهو يعمل
وفق رؤية واضحــة وال يُضيع البوصلة
يقف حــزب «الكتائــب اللبنانية»
خصوصــا ً أنه الحزب الــذي وقف عام
ورئيســه النائب ســامي الجميّل أمام
 1975مقاتــاً ومدافعــا ً عــن الوجود
مفرتق طرق كبري ،ليس ألن «الكتائب» يف
ّ
يشن
ولم يُســاوم ،يف حني أن بعض من
خطر بل ألن لبنان الكيان كله يف خطر.
منذ أن ّ
الحمالت عليه اليوم يحلم بإعادة الزمن
تول ســامي الجميّل رئاسة
الســوري ألنه كان يستم ّد قوته من هذا
«الكتائــب» يف حزيــران  ،2015والبالد
ّ
اإلحتالل.
خضات متتالية حتــى انفجر
تشــهد
ويراهن «الكتائب» عىل نجاح الحوار
الوضــع يف  17ترشيــن  2019وتبعــه
بني القوى املعارضة من أجل الوصول إىل
إنفجار املرفأ يف  4آب  ،2020وبالتايل فإن
اسم موحّ د لرئاسة الجمهورية ،ويف هذا
الهموم الوطنية تطغــى عىل أجندة كل
السياق ،تشري املعلومات
حزب وتيّار.
إىل انطــاق حــوار فعيل
ويف الســياق ،ومع
وجــدّي بــن املكونات
اقرتاب موعد اإلستحقاق
املعارضة وصل إىل مراحل
حصول تطوّر نوعي ّ
الرئــايس ،يتع ّرض حزب
متقدّمة.
«الكتائــب» لحمــات بين قيادتي «"القوات"»
ويجــري التفاوض
سياســية وإعالميــة
و»"الكتائب"» قد يتوّج
الــذي يُشــ ّكل حــزب
ممنهجــة
ممــن هــم بلقاء بين جعجع والجميّل
قريبون من خ ّ
«الكتائــب» أحــد أهم
ط «حزب
الساعني إليه وفق عدة مسارات ،فاملسار
الله» والنظــام الســوري ،ومنهم من
األول هو توحيد القــوى التي كانت من
يطلقون مواقف يف العلن مؤيدة للمرشح
نواة  14آذار مثــل «الكتائب» و»حركة
ســليمان فرنجية رئيس تيــار «املرده»
«اإلســتقالل» والنــواب أرشف ريفي
حليف «الحــزب» والنظام الســوري،
وفؤاد مخزومي ونعمــت إفرام وبعض
ويراهنــون عــى أن انتخــاب فرنجية
املســتقلني ،يف حني أن املسار الثاني هو
وانتصار محور «املمانعــة» مجددا ً قد
اتفاق هذه القوى مع «القوات اللبنانية»
يُعيدانهم إىل الوزارة أو إىل محور التأثري.
التي تشــ ّكل أكرب كتلــة معارضة وهذا
لكن يبدو أن حزب «الكتائب» يسري

المسؤولية كبيرة

األمر يبدو ســهالً ،بينما تتمثّل الخطوة
األخــرة باتفاق القوى الســيادية التي
عدّدناها مع النــواب التغيرييني وبعض
املســتقلني من املعارضة وعندها يُطرح
االسم الرئايس املوحّ د.
وتؤ ّكــد املعلومات حصــول تطوّر
نوعي بني قيادتي «القوات» و»الكتائب»
قد يتوّ ج بلقاء بني رئيس حزب «القوات»
ســمري جعجع والنائب سامي الجميّل،
بينما تــد ّل بقية املــؤرشات إىل أنه بات
هنــاك خط دفاع أســايس بوجه محور
«املمانعــة» وهــو الثلــث املع ّ
طل الذي
ستســتخدمه املعارضة ملنــع وصول
مرشــح «حزب الله» سواء كان فرنجية
أم النائب جربان باسيل أم أي اسم آخر.

ويأتي موقــف «الكتائب» ليزيد من
الحزم املعارض ،إذ إن حزب «الله والوطن
ّ
مرشــح من
والعائلــة» يُرصّ عىل طرح
الخ ّ
ط الســيادي ويرفض سالح «حزب
الله» وض ّد وضــع «الدويلة» يدها عىل
الدولة ،وينطلق مــن برنامج إصالحي
واضح ،لذلك فإن تص ّلب حزب «الكتائب»
وفتحــه قنوات تواصل مــع كل القوى
املعارضة وتوحيد املوقف ،تأتي كلها ض ّد
مصلحة «حزب الله» وحلفائه.
ال شــ ّك أن األيام واألسابيع املقبلة
ستكون حاسمة بالنسبة إىل اإلستحقاق
الرئايس ،لذلك فإن املعارضة عىل اختالف
تالوينها أمام مســؤولية تاريخية ،ومن
انتخبهم ينتظرهم للمحاسبة.

خفــايـــا
ّ
يحض
تردّد ان أمرا ً ما
عىل نار حامية ما بني وزير
العدل هنري خوري وطرف
قضائي آخر ضــد رئيس
هيئة الــراء العام جان
الع ّليــة يتجــاوز اإلخبار
االخري خطورة وسيظهر إىل
العلن يف اليومني القادمني.
الحظــت مصــادر
متابعة أن وزيــر املال لم
ينجح يف رده عىل البطريرك
الراعي باعتباره أن مسألة
البت بالتشكيالت القضائية
يف محاكم التمييز ليســت
عنده بل عنــد وزير العدل
الذي اسرتد املرسوم بعدما
رفض وزير املال توقيعه.
يتم تــداول معلومات
تقــول إن حاكم مرصف
لبنان ينوي تقديم استقالته
من الحاكميــة بعد انتهاء
والية الرئيس ميشال عون.

"نواب «التغيير»" باشروا تحركهم "«الرئاسي"» وزاروا "الكتائب" و"الطاشناق"

الجميل :نطمح لتحقيق الحلم نفسه ويجب أن نبقى على تنسيق
منعا ً للفراغ ،واستعاد ًة لدولة القانون،
و»لبننة» اإلســتحقاق الرئــايس ،من هذه
القاعدة او الثوابــت انطلق نواب «التغيري»
يف مناقشــة مبادرتهم الرئاسية مع الكتل
النيابية ،عــى أن يصارحوا الــرأي العام
بمآل اتصاالتهــم بعد انتهاء جولتهم نهاية
األسبوع الجاري.

عند الطاشناق

وقد بدأ النــواب بوال يعقوبيان وملحم
خلــف ورامي فنج جولتهــم بزيارة حزب
«الطاشــناق» والتقــوا النائبــن أغوب
بقرادونيــان وأغــوب ترزيــان .وتوقف
بقرادونيان عنــد اإليجابية التي تحلت بها
املبادرة القائمة عــى تحديد املعايري ،تاركا ً
الغوص يف اإلســماء الرئاســيّة إىل مرحلةٍ
الحقة ،مشــرا ً إىل إمكانية إنتخاب الرئيس
الذي يتوافق عليه ثلثــا مجلس النواب قبل
 31ترشين األول ،داعيا ً إىل تجنب التدخالت
الخارجية.
يف حني لخص خلف املبــادرة تحت 3
عناوين أساســيّة« ،ترتكز بشكل أسايس
عىل لبننة هذا اإلســتحقاق املفروض علينا

جميعاً ،ودعــوة القوى السياســية اىل أن
يكونوا عىل قدر املسؤولية الوطنية ،وإعتبار
هذه املبادرة نقطة تحول من أجل اســرداد
الدولة من خالل اإلســتحقاق الرئايس الذي
نجهد جميعا ً به» .واستكمل نواب «التغيري»
جولتهم لتكون محطتهــم الثانية يف بيت
الكتائــب املركزي يف الصيفــي ،حيث كان
يف اســتقبالهم كتلة نواب الكتائب :سامي
الجميل ،سليم الصايغ ،نديم الجميل والياس
حنكش ،يف حني ضم وفد «التغيري» النواب:
نجاة صليبا ،ملحــم خلف ،حليمة قعقور،
مارك ضو ورامي فنج.
بعد اللقاء لفت خلف إىل «أننا نتشارك
اله ّم نفسه ،منعا ً للفراغ ووجوب استعادة
الدولة دولة القانــون ،وانطالقا ً من إعادة
تكوين الســلطة التي تبدأ باالســتحقاق
الرئايس ،طرحنا املبادرة الرئاسية».
وأضاف« :كلنا متفقــون عىل األمور
ّ
التمســك بدولة القانون
الجوهرية وعلينا
وأمام املســؤولية الوطنية نقارب املبادرة
بأمور تسمح لنا جميعا ًبأن نذهب إىل انتخاب
رئيس ضمن املهل القانونية والدســتورية
التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع

وانقاذي ،وهذا املوقف قاربناه مع زمالئنا يف
حزب الكتائب واألجواء إيجابية ال بل أكثر».
بدوره ،رحّ ب سامي الجميّل بعد اللقاء
بـ»الزمــاء يف بيت الكتائــب» ،مؤكدا ً ان
«االستحقاق الرئايس يقتيض منا أن نلتقي
مرات عدة وليس مرة واحدة ،ألن أياما ً قليلة
تفصلنا عن هذا االستحقاق».
وأكد «أننا متمســكون بدولة القانون
وبكل مقومات الدولــة وهويتها بأن تبقى

لبنانية لننتهي من النهج القديم الذي أوصل
لبنان إىل ما وصل إليــه» .ووصف الجميّل
الجلســة مع النواب التغيرييني باإليجابية
وقــال« :جميعنا نطمــح إىل تحقيق الحلم
نفســه ويجب أن نبقى عىل تنســيق دائم
ألننا نواجه رش أخذ لبنــان اىل املكان الذي
وصل اليه» .وشــدد عىل «رضورة التنسيق
واملواجهــة التي قد تفــرض علينا إذا أرصّ
البعض عىل أن يفرض علينا وعىل اللبنانيني

مشيئته وإبقاء لبنان يف الحالة التعيسة التي
ً
مضيفا« :اإلجتماعات ستبقى
نحن فيها»،
مفتوحة مع كتلــة نواب التغيري وكل الكتل
التي تحمل اله ّم نفسه».
وشــكر رئيس الكتائب اإلعالم ،واعدا ً
اللبنانيني بـ»أن نضع كل طاقاتنا وجهودنا
من أجل أن نســتفيد من هذا اإلســتحقاق
مــكان أفضل وهو رفاهية
لننقل لبنان إىل
ٍ
اللبنانيني وأن يستعيدوا األمل بلبنان».

هنري خوري يكشف عن ّ
تلقيه تهديدات وصو ً
ال إلى القتل

تفجير المرفأ :شكويان جزائيتان بحق ّ وزي َري العدل والمالية
تقدّم املحامي شــكري حداد امس وبوكالته عن أحد أهايل ضحايا
فاجعة  4آب ،بشكويني جزائيتني ّ
بحق ك ّل من وزير العدل هنري خوري
ووزير املالية يوسف خليل ،مع اتخاذ صفة اإلدعاء الشخيص ضدهما،
أمام قايض التحقيق األوّل يف بريوت بجريمتي املادتني  376و 377من
قانون العقوبات اللبناني (إســتغالل نفوذ ،اإلخالل بالواجبات ،جلب
منفعة لغريهما ،كما اإلرضار بالغري).
وقد جاءت هاتان الشــكويان نتيجة امعــان وزير املالية برفض
توقيع التشكيالت القضائية من دون أي سند قانوني؛ كما إمعان وزير
العدل يف إســتغالل هذا الواقع وطرح حلــول غري قانونية تأتي بهدف

افــادة بعض الجهات املدعى عليها بملف تفجــر املرفأ؛ ويف أيّ حال،
بشكل صارخ مسار العدالة يف هذه القضية.
أفعال الوزيرين ترضب
ٍ
وقد تخ ّللت كالً من الشــكويني وقائع تدين الوزيرين بتلك األفعال
الجرمية ،وانتهــت اىل طلب توقيفهما وجاهيا ً وإحالتهما اىل املحاكمة
يف ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانــة أو ضمانة قضائية ألنّهما ارتكبا
أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيالن يف حكومة ترصيف أعمال.

وزير العدل :وصلتني تهديدات

كشــف وزير العدل هنري خــوري يف حديث إذاعــي عن تلقيه

«تهديدات وجهت يل ولعائلتي من خط يوناني بأبشــع األمور وصوال ً
اىل القـتـل».
وقال« :أنا املستهدف وإال ملاذا التصويب عيل ّ دون مجلس القضاء
األعىل رغم ان قــرار تعيني قاض منتدب هو قــرار ثنائي بيني وبني
مجلس القضاء» ...وأضاف:
«عــى القضاء البت بطلبات الرد برسعة ومــن دون تأخري ،وكل
قاض تع ّرض لطلب رد بحقه يجــب ان ي َّ
ُعي بديل عنه فوراً ...طالبت
منذ أكثر من شــهر بتزويدي تقريرا ً عن امللف الصحي لكل موقوف يف
قضية املرفأ لكن لم احصل عىل يشء بعد».

محـــــليـــــات
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طوني فرنسيس

«"لن نحضر جلسة  14أيلول ولن نص ّوت على الموازنة"

فلنطالب بسحب «"اليونيفيل"»

جعجع :تكفينا المصائب
التي يتسبّب «"الحزب"» لنا بها
أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية»
ســمري جعجع عــدم تصويــت تكتل
«الجمهوريــة القويــة» عــى مرشوع
املوازنة «لعدم وجود خطة إنقاذ وتصوّر
عام بشــأن كيفية الخروج من األزمة»،
الفتــا ً إىل عدم حضور الجلســة املقررة
يف  14أيلــول ،وأوضح أن «ال ســوء نية
ولكن الظروف شاءت أن يكون  14أيلول
ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشري
الجميــل ،واملفارقة أنه استشــهد وهو
رئيس انتخبه هــذا املجلس النيابي وألنه
كان يريد دولة جدية» ،متمنيا ً عىل رئيس
مجلس النــواب نبيه بــ ّري «األخذ بعني
االعتبار وضعنا وشعورنا».
وتط ّرق عقب اجتمــاع التكتل أمس
يف معراب ،اىل جديــد التحقيق يف قضية
مرفأ بريوت ،معتربا ً ان «فضيحة محاولة
قاض رديف هرطقة عملية ومن
تسمية ٍ
غري املمكن القبول بها ،لذا يتحرض تكتل
الجمهورية لكل طرق املراجعة القانونية
املمكنة ملعالجة هــذا املوضوع ،يف حال
أرصّ ت السلطة عليه».
ورأى أن «حكومة ترصيف االعمال
ليســت حكومة «ما بتعمــل يش» لذلك
تقع عليهــا مســؤوليات الحفاظ عىل
حقوق لبنان من النفط والغاز ،علما ً أن
هذا امللف متّجه ،كما يبدو ،نحو الطريق
الصحيح».
تابع« :من مسؤولية الحكومة أيضا ً
الحفاظ عىل أمن الجنــوب واللبنانيني،
يف حني نشهد اســتعراضات و»أ ّد مراجل
وعنرتيات» من البعض ألسباب ال نفهمها
او لتحسني موقعه الداخيل ،كما ال ندري
اذا كان هنــاك اي عامل خارجي اقليمي،

وال سيما يف ظ ّل التوتر املستجد بني ايران
والغرب».
واعترب جعجــع ان «حزب الله ممثل
يف الحكومــة وبالتــايل يمكــن لرئييس
الجمهوريــة والحكومة ان يعلما وزراءه
بــأن التالعــب يف مصري البلــد من أجل
بطوالت وهميــة خنفشــارية أمر غري
مقبول».
وإذ ذ ّكر بــأن «الحكومــة اتخذت
ّ
املسيات»،
موقفا ً ال بأس به يف مســألة
أكد جعجــع «رضورة متابعــة مهامها
ودعوة «الحزب» لالبتعــاد عن أي أفعال
بغنى عنهــا يف الوقت الحارض قد تعرض
أهل الجنوب للخطر ،باعتبار انه تكفينا
املصائب التي يتســبب «الحزب» لنا بها
وال نريد الوقــوع يف غريها» .ولفت إىل أن
«تسيري املرفق العام من مهمات حكومة
ترصيف االعمــال ،فالدوائر الرســمية

٣

مقفلــة ومعامــات املواطــن معرقلة
وجوازات سفر «ما يف» ،وهذه أزمة كبرية
تُعرقل حيــاة املواطن ،فضــاً عن عدم
رصف املخصصات للبعثات الديبلوماسية
يف الخارج».
أما يف امللف الرئــايس ،فلفت جعجع
إىل أن «املهلة الدســتورية بدأت يف األول
من أيلول ولدينا قرابة الخمســن يوما ً
النتهائها ولرتك عون قــر بعبدا ،ولو
ان فريــق املمانعة واضح بــان ال رغبة
لديــه يف الذهــاب اىل انتخابــات يف هذه
الفرتة وسيحاول عرقلة هذا االستحقاق
بطريقــة او بأخــرى» .لذا شــدّد عىل
«مســؤولية األفرقاء اآلخرين يف االتفاق
عىل مرشــح واحد لخــوض املعركة يف
املجلس النيابي لإلتيان برئيس قبل انتهاء
املهلة الدستورية ،واال نكون امام تقصري
كبري جدا ً يف ظل هذه املرحلة الحرجة».

منذ العام  1978وقوات األمم المتحدة تقيم في الجنوب اللبناني .لم
تنجح هذه القوات في منع اجتياح  1982وال في إقامة الشريط المحتل
ألن القوى التي كانت تمسك باألرض منعت ذلك .بطبيعة تكليفها
ومهامها لم تكن تلك القوات ذات صفة قتالية ،والعناصر التي واجهتها
لم تكن جاهزة أو مستعدة لسال ٍم وهدو ٍء مديدين .لم تكن منظمة
التحرير الفلسطينية قبل  1982في وارد إخالء لبنان كساحة تحريك
ضد إسرائيل وال كانت إسرائيل قابلة بجبهةٍ مفتوحة ضدها إلى أبد
األبدين.
ُشلت يد القوات الدولية طويالً ،ومُنع الجيش اللبناني من دخول
الجنوب حتى بعد االنسحاب اإلسرائيلي في العام  2000وكان ال بد
من حرب تموز المدمرة لتقبل األطراف الجديدة والقديمة في الصراع
بالقرار  1701الذي يطور مهام تلك القوات ويوسعها ويمنح الجيش
اللبناني دورا ً مركزيا ً في الحفاظ على أرضه وحدوده.
في قرار التمديد لليونيفيل قبل أيام يطلب مجلس األمن من الجيش
اللبناني واألمين العام لألمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول
زمنية للنشر الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب وفي
المياه اإلقليمية اللبنانية .ويشجع القرار بقوة الحكومة اللبنانية على
اإلسراع بنشر فوج نموذجي من الجيش في منطقة العمليات ،ما يدعم
هدفا ً طويل األمد لليونيفيل في تسليم جميع مهامها ومسؤولياتها إلى
السلطات اللبنانية في نهاية المطاف .لم ينظر منتقدو القرار الدولي
إلى هذه النقاط ،وألنها كانت سببا ً النزعاجهم حملوا على إشارة أخرى
وردت في النص وفيها أن القوات الدولية ال تحتاج إلى اذن مسبق من
أي شخص للقيام بالمهام الموكلة اليها ،وأنه يسمح لها بإجراء عملياتها
بشكل مستقل ...ويدعو القرار األطراف إلى ضمان حرية حركة القوات
الدولية بما في ذلك قيامها بالدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.
قامت قيامة المتضررين على هذه اإلشارة فتناسوا النص األساسي
ً
حملة ستترجم قريبا ً على
عن تسليم الجيش أمن المنطقة كليا ً وبدأوا
األرجح بغضبة أهلية ضد دورية ما.
ليس في هذه الحملة ما يفاجئ ،فالمتضررون خاضوا صراعات من
كل نوع لمنع القوات األممية من القيام بمهامها .بدأ ذلك منذ بدء تنفيذ
القرار  1701وتنوع أسباب استهداف الكتائب الدولية بين حدي الرغبة
بالبقاء كتنظيم مسلح على األرض وبين خدمة الراعي اإلقليمي في
حساباته الدولية .فالهجوم على كتيبة نيبالية هو غير استهداف االسبان
أو الفرنسيين ،فكل طرف يساوي صندوق بريد خاصاً.
فيلم اليونيفيل سيتصاعد .واذا كان ال بد من نصيحة فليذهب منتقدو
مهامها إلى المطالبة بترحيلها فوراً ...عبد الناصر لم يكن أكثر قوة
عندما سحبها من المضائق قبل حرب حزيران  ،1967ودعاة الحرب من
طهران إلى تل أبيب في أتم الجهوزية كما يشيعون لحرب مصيرية تغيًر
التاريخ ومجراه.

مفاوضات صندوق النقد :دوران في حلقة مفرغة
السياســات الرضيبية املمكنة لتمويل
غـــادة حــالوي
الخزينــة كي تتمكن الدولــة من تقديم
خدمــات اجتماعية وصحيــة وما هي
يمكن التوقــع أن االيام املتبقية من
الخدمات االساسية التي يمكن توفريها
عمر عهــد رئيس الجمهوريــة العماد
بداية.
ميشــال عون ســتكون من األصعب.
املوضوع بالغ الصعوبة يف بلد منهار.
ليست مرحلة انتقالية بل مرحلة تصفية
حتى اليوم ال يملك صندوق النقد تصورا ً
حســابات عمرها ست ســنوات بلغت
ملــا يمكن فعله ومن ايــن تكون البداية
ذروتها اليوم بني فريق يعترب انه حورب
واملطلوب خطوات اصالحية صعبة املنال
حتى لم يعد لديه قدرة عىل الحكم ،وفريق
بدليل قانون الرسية املرصفية الذي اعاده
آخر خصم يريد لاليام املتبقية ان تكون
االســوأ يف عهد عون وإفراغــه معنويا ً
رئيــس الجمهورية اىل مجلــس النواب
بعد شهر عىل تس ّلمه .وقانون الكابيتال
واعالميا ً مــن اي مضمون إيجابي .ولذا
كونــرول الذي لــم يبت يف أمــره بعد
يستحيل تســجيل اي تقدم عىل مستوى
وتوحيد سعر رصف الدوالر املتوقف عىل
الحكومة كما يســتحيل االعالن عن أي
اقرار املوازنة .التوقعات تقول ان جلسة
انجاز مــايل او اقتصادي يخــدم العهد
اقــرار املوازنة ستشــهد
ورئيسه.
مخاضا ً عســراً .لن تمر
عــى مــدى خمس
كباقي املوازنات وكان أول
ساعات اســتمر اجتماع
لغاية اليوم لم
الغيث اعالن حزب القوات
مجموعــة مــن خرباء
صندوق النقد الدويل مع يتمكن صندوق النقد التصويت ضدها .جلســة
املجلــس املتعلقة باملوازنة
وزير املالية يوسف الخليل
من الوصول الى
ستشهد هجوما ً قويا ً عىل
ونائــب رئيــس مجلس
الوزراء سعادة الشامي ،تصور واضح لكيفية
الحكومــة النهــا موازنة
ومديــر املاليــة العامة معالجة األزمة المالية ال تحاكــي االزمــة وفق
جورج املعراوي .والهدف واإلقتصادية في لبنان تقديرات االقتصاديني.
يف املقابــل اذا كان
التداول يف إمكانية تعزيز
االعتمــاد عىل تقديمــات دول خارجية
واردات الخزينة والسياسات الرضيبية،
اوروبية او خليجية ،فاالمر ال يعدو كونه
وسبل تكييفها مع تبدالت سعر الرصف،
حلما ً من نسج الخيال ال سيما عىل ابواب
وتعزيــز واردات الخزينــة بغية تمكني
نهاية عهــد عون وانتخابات رئاســية
الدولــة من القيــام بدورهــا يف تقديم
غــر واضحة املعالم بعــد يف ظل غياب
الخدمات األساسية ال سيما االجتماعية
املرشــحني ورص الصفــوف بني الكتل
منها والصحية.
الربملانية .مجلس كالذي انتخب مؤخرا ً
لغاية اليوم لم يتمكن صندوق النقد
لن يكون بمقــدوره االتفاق عىل رئيس
من الوصول اىل تصــور واضح لكيفية
ال توافقــي وال صدامي .نتحدث هنا عن
معالجة االزمة املاليــة واالقتصادية يف
اصطفافيــن بالجملة هــي عبارة عن
لبنان .اســاس البحث تركز امس حول

صندوق النقد الدولي

بلوكات تعطيــل ال انتخابات منظمة او
تحقيق وهم رئيس صنع يف لبنان كالذي
يتوهمه التغيرييــون الجدد .اما لناحية
املساعدات فيمكن الجزم بانه طاملا أبواب
الســعودية مقفلة وموصدة بوجه اي
مساعدة مالية فاالوضاع ستستمر عىل
سوئها واكثر .عودة السعودية مرهونة
وفق املعلومات املتداولة بانتخاب رئيس
يضع حدا ً لنفوذ «حزب الله» وايران من
خلفه ،ومثل هذا املطلب صعب املنال يف
الوقت الحارض .وكما حال الســعودي
فالفرنيس ليــس افضل حاالً .تدخله من
عدمه ســيان .كان اتكاله بالدعم املايل
للبنان عىل اململكة فكيــف له ان يلتزم
املساعدة اليوم؟

اي اتــكال لصنــدوق النقــد عىل
املســاعدات الخارجية يف الوقت الراهن
ال يالمــس الواقع ،وداخليا ً املســؤولية
كبرية واملطلوب اجــراءات جريئة غري
شــعبوية مــن الحكومة «الســتعادة
الخزينة إمكاناتها التمويلية ،خصوصا ً
بعد تدهور اإليرادات بسبب تدهور سعر
الرصف اللرية اللبنانية ،وانعكاســه عىل
مختلف الصعد االقتصادية واالجتماعية»
كما قــال وزير املاليــة .ويعني تحقيق
ذلك رفع تعرفة الكهرباء وتوحيد ســعر
الرصف ورفع الدعم كليــا ً وغريها من
االجراءات.
مصادر معنية باملفاوضات الجارية
قالت ان صندوق النقد ال يزال يف األمتار

األوىل لعمله وأن العيون شاخصة باتجاه
اقرار املوازنة وجلســة مجلس النواب.
يدور لبنان يف دائرة مفرغة .مفاوضات
وتقطيــع وقــت ومراوغــة وتصفية
حسابات سياســية بينما امكانياتنا لن
تسعفنا ال لسد العجز وال إليجاد مصادر
تمويل للخزينة والسبب غياب اي توافق
ســيايس بالدرجة االوىل وغياب أي دعم
مايل وسيايس خارجي يف املقابل.
منذ أشهر اي منذ بداية املفاوضات
مع صنــدوق النقــد والوضع يدور يف
الحلقة ذاتها ،إصالح ،تمويل وخزينة
فال األول تحقــق وال الثاني متوافر أما
الثالثة وهي الخزينــة ففارغة اال من
األوهام.
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أسـعـد بـشـارة

أسماء في سلّة
التفاهم الرئاسي
بدأ الكالم عن سلة األسماء الرئاسية في
المساعي الجارية بين المعارضات يسلك
طريقه .ال يرتبط األمر بسلسلة اللقاءات
العلنية التي ستحصل بين القوى الحزبية
والتغييرية والمستقلة ،سواء منها اللقاءات
مع حزبي «الكتائب» و»القوات اللبنانية»،
او بين كتلة «تجدد» و»التغييريين» ،بل
يتصل بالتفاهم على فلترة االسماء المقبولة
حتى حدود الوصول الى اسم واحد ،اذا ما
حاز هذا االسم قبوال ً من جميع االطياف
المعارضة.
عمليا ً هذه الفلترة بدأت ،وبات يمكن
الكالم عن اسمين بالحد االدنى يحظيان
بقبول من أكثر من جهة معارضة ،وعلى
رأس هؤالء «التغييريين» الذين طرحوا اسماء
عدة ال تعتبر مرفوضة لدى القوى الحزبية،
التي بدأت تدرس هي األخرى كل اسم على
حدة ،قبل االتفاق على اعتباره اسما ً يمثل
القوى المعارضة.
يداهم الوقت قوى المعارضة ،وتجد
نفسها في سباق مع التفاهم على اسم او
اسمين لالختيار بينهما ،قبل حلول موعد
نهاية والية الرئيس ميشال عون ،اذ سيكون
بعدها موعد مع الشغور الطويل ال يستبعد
فيه أن تحصل مفاجآت أمنية ،فما قبل 31
تشرين االول ليس كما بعده ،وما ينطبق
على الفترة الدستورية النتخاب رئيس جديد،
ال ينطبق على مرحلة الشغور ،الذي طالما
شهد احداثا ً أدت الى انتخاب اضطراري
للرئيس الجديد.
واذا كان الوقت عامل ضغط وتسريع
لالتفاق بين قوى المعارضة ،فإن قراءة ما
يحضر له «حزب الله» رئاسياً ،يندرج ايضا ً
ضمن المسؤوليات الرئيسية للمعارضة ،التي
يفترض أن تذهب الى االستحقاق الرئاسي
بتفاهم االسم الواحد.
فـ»حزب الله» الصامت رئاسياً ،والمأزوم
بترتيب بيته الداخلي ،لن يسمح بانعقاد
جلسة انتخاب يؤمن فيها النصاب قبل
أن ينتهي من ترتيب العالقة بين حليفيه
المارونيين ،اللذين يتصارعان على نيل لقب
مرشح الحزب كما سبق وناله العماد ميشال
عون ،فوصل بعد هذا الترشيح الى قصر
بعبدا.
في الترجمة العملية ،فإن اتفاق المعارضة
على تبني اسم واحد للرئاسة ،سيساهم
بتحضير جهوزيتها لمواجهة اي توجه دولي
واقليمي يسعى لفرض رئيس توافقي ،يكون
عنوانا ً لتمديد االزمة لست سنوات مقبلة،
والمقصود هنا تحديدا ً مواجهة ما تسعى اليه
فرنسا التي تتفاوض مع ايران على صفقة
رئاسية ،عنوانها اختيار اسم ال يزعج «حزب
الله» ،ينتخب قبل  31تشرين االول المقبل،
وفق معادلة أن مبدأ حصول االنتخاب يفوق
هوية الرئيس المقبل أهمية ،ويجنب الدخول
في مرحلة غامضة قد تشهد معالم فوضى
والاستقرار ،في توقيت يشهد اهتزازا ً على
المستوى االقليمي.
لالسباب المتصلة بالجهوزية ،سوف تنتقل
قوى المعارضة في المرحلة المقبلة من الدلع
الذي يستهلك الوقت الى التفاهمات الجدية،
وسيسجل في هذا االطار لقاء قريب بين
«القوات اللبنانية» و»الكتائب» ،بعد مشاركة
«الكتائب» في حضور يوم المقاومة في
معراب ،كما سيسجل لـ»التغييريين» حركة
اتصاالت مع جميع القوى لبلورة التفاهم حول
االسماء ،وهذا التفاهم بات المدخل االجباري
للتعامل مع االستحقاق الرئاسي في مواجهة
تحديات داخلية وخارجية ،وفي مواجهة
«حزب الله» الممسك بورقة تحديد موعد جلسة
االنتخاب الرئاسي ،التي يتوقع لها أن تكون
من الجلسات القليلة واليتيمة التي سيحددها
الرئيس بري ،من دون القدرة على تأمين
النصاب ،وهذا بحد ذاته حافز لقوى المعارضة
إن اكتسبت الثقة بما تقوم به ،أن تنتقل الى
مرحلة الضغط على رئاسة المجلس لتحديد
جلسات متتالية النتخاب الرئيس ،وعدم تمييع
الفترة الدستورية من دون انتخاب الرئيس ،ما
يعني القبول بالفراغ المديد.
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«"مجلس الحكماء"» :نأسف لفصلهما والحفاظ على الوحدة فوق كل اعتبار

جم على زمالئه وإرتكابات
«"التيار"» :زياد أسود ته ّ
ماريو عون فاضحة
أصدر مجلس الحكماء يف «التيار
الوطنــي الحر» ،اســتنادا ً اىل النظام
الداخيل واىل جــدول العقوبات ،قرارا ً
بفصل النائب الســابق املحامي زياد
اســود من «التيار» ،بســبب ارصاره
عــى ارتكاب عــدد مــن املخالفات
املتكــ ّررة واملتعمّ دة للنظــام الداخيل
لـ»التيار» ولرشعتــه ،عىل الرغم من
تنبيهات ومطالبات عــدّة وجّ هت له،
وبعد عــدد من الشــكاوى والتقارير
بحقه قبل االنتخابات النيابية األخرية
وخاللهــا وبعدها ،تتع ّلــق بتهجّ مه
ً
وخاصة يف االعالم ،عىل زمالئه
الدائم،
من مختلف املســؤوليات يف «التيار»
يف قضــاء جزيــن ممّ ــا ادّى الحداث
رشخ ونفــور يف صفــوف «التيار» يف
هــذا القضاء ،كما واتّباعه سياســة
انفرادية ونهجــا ً خاصا ً به يف القضاء
ومع مكوّناته ،ممّ ا ســاهم يف خسارة
لـ»التيار» ،وبســبب عدم تجاوبه مع
الدعوات املتك ّررة لــه بالتهدئة وعدم
تجاوبه مــع دعوات عــدّة لالجتماع
وجّ هتها له قيادة «التيار» ورئيســه،
ورفضه للحضور اىل مقر عام «التيار»
او للمثــول امام مجلــس الحكماء،
ً
اضافــة اىل اعالنه مؤخرا ً وتكرارا ً نيّته
االستمرار يف النهج نفسه.

كذلك ،واستنادا ً اىل النظام الداخيل
واىل جدول العقوبــات ،اصدر مجلس
الحكماء قرارا ً بفصل النائب الســابق
الدكتور ماريو عون ملخالفته الفاضحة
للنظام ولآلليــة الداخلية لالنتخابات
النيابية وتهجّ مه العلني بشأنها ،كما
ً
رصاحة العمل لغري مرشحي
واعالنه
«التيار» .وكان النائب الســابق ماريو
عون قــد تقدّم باســتقالته بعد قيام
مجلــس الحكماء بالنظــر بقضيته
واستدعائه.
مــع االشــارة اىل ان مجالــس
الحكماء والتحكيــم هي بصدد النظر
يف عدد من الشكاوى والتقارير الواردة
اليهــا املتع ّلقة بعدد مــن املخالفات
التي حصلت ابان االنتخابات النيابية
االخرية وعــى اثرها ،وهي ســتتخذ
االجراءات العقابية الالزمة بخصوصها
تطبيقا ً للنظام الداخــي وكجزء من
عملية املحاسبة املنتظرة حفاظا ً عىل
مصلحة «التيار» العليا.
ان «التيار الوطني الحر» يأســف
لفصــل عدد مــن الرفــاق اصحاب
املســرة النضالية ،اال ّ ان الحفاظ عىل
«التيار» ووحدته والحرص عىل النظام
وروح التضامــن واالنضباط داخله،
ومصلحته العليا تبقــى اعىل من اي

ماريو عون

زياد أسود

اعتبارات اخرى.
كما يطلب «التيار» من املسؤولني
فيــه واملنتســبني واملنارصين عدم
التداول بهــذه الشــؤون الداخلية يف
وسائل االعالم والتواصل االجتماعي،
احرتامــا ً لتاريــخ رفاقهــم وحفظا ً
لـ»التيار».

واىل جــدول العقوبات ،قــرارا ً بفصل
النائب السابق املحامي زياد اسود من
«التيار» ،بســبب ارصاره عىل ارتكاب
عدد من املخالفات املتك ّررة واملتعمّ دة
للنظام الداخيل لـ»التيار» ولرشعته»،
وكررت مضمون القــرار الصادر عن
مجلس الحكماء يف حيثياته التي أدت
إىل قرار فصل أسود.
واضاف البيان« :كذلك ،واســتنادا ً
اىل النظام الداخيل واىل جدول العقوبات،
اصدر مجلــس الحكماء قــرارا ً بفصل
النائب الســابق الدكتــور ماريو عون
ملخالفتــه الفاضحــة للنظــام ولآللية
الداخلية لالنتخابــات النيابية» ...وكرر
البيان ما جاء يف قرار مجلس الحكماء.

...و»التيار» يوضح

أعلنت اللجنــة املركزية لإلعالم يف
«التيار الوطني الحــر» يف بيان ،أنها
«بعد تداول أمور داخليةٍ مغلوطة عن
«التيار» يف االعالم ،توضح التايل :أصدر
مجلس الحكمــاء يف «التيار الوطني
الحر» ،اســتنادا ً اىل النظــام الداخيل

«باريس» تبحث عن «إنجاز» و"»المملكة"» تؤكد :اإلستحقاق والرئيس أولوية

إستبعاد سعودي لتكرار تجربة الرئيس ميشال عون
طـــونـــي كـــرم
تتقاطع املبادرات الرئاسية يف لبنان مع اهتما ٍم
مواكب لرتسيم الحدود من جهة واملفاوضات مع
دويل
ٍ
ّ
«ترقب»
صندوق النقد الدويل من جهة أخرى ،وسط
دول الخليج العربي لتماهي قوى سياســيّة لبنانية
مع محور املقاومة الذي أوصــل لبنان إىل «جهنّم»
ج ّراء هيمنة «حزب الله» وحلفائه عىل املؤسســات
الرسميّة للدولة.
وإىل جانب اإلهتمام األمريكي املواكب لرتســيم
الحدود ،تستثمر فرنسا يف اتصاالتها التي أثمرت إجراء
اإلنتخابات النيابية يف موعدها (أيار  ،)2022وذلك بعد
تعثر املبادرات التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون
عقب تفجري مرفأ بريوت يف  4آب  ،2020آملة أن تتكلل
الجهود واللقاءات املكثفــة التي تقوم بها مع القوى
املعنية يف امللف اللبناني يف إعادة تكوين سلطة صديقة
«فرنسا» تطلق محركاتها «"الرئاسيّة"» ...و»السعودية» على موقفها
للمصالح الفرنسيّة يف لبنان واملنطقة.
بحيث تعمد إيران إىل انتخاب رئيس مؤيد لها يف لبنان
من املرشحني إنجازا ً له ،تجد اململكة العربية السعودية
ويف هذا اإلطار ،طغى اإلســتحقاق الرئايس عىل
قبل انتهاء والية الرئيس ميشــال عــون ،يف محاولة
بغنى عن الغوص مجددا ًيف تكرار تجربة الرئيس
نفسها
ً
اللقاءات التي شــهدتها العاصمة الفرنسيّة قبل أيام
لتكرار فــرض التمديد للرئيس اميــل لحود يف العام
ميشال عون والتطمينات التي ُقطعت لها حينها ،عىل
بني الجانب الفرنيس ووفد رفيع املستوى من اململكة
 ،2004غداة صدور القرار  ،1559ويشــكل التمديد
أن انتخابه سيؤدي إىل إعادة تموضعه يف الوسط ،ليعمد
العربية السعودية ض ّم مستشار الديوان امللكي لشؤون
حينها ،رســالة مواجهة من قبل النظام السوري إىل
الرئيس عون الحقــا ً إىل اإلنقالب عىل التطمينات التي
لبنان نزار العلوال وســفري اململكة العربية السعودية
الغرب الذي تبنى يف  2أيلول  2004القرار الدويل 1559
رافقت إنتخابه والتموضع أكثر إىل جانب «حزب الله»
يف لبنــان وليد البخاري ومســؤولني آخرين .وعلمت
الرافض له.
عىل الرغم من الرســائل الوديّة التي حملها أمري مكة
«نــداء الوطن» مــن مصادر متابعة ،أنــه إىل جانب
وتوقفت املصادر عند جدّية الرسائل التي حملها
إىل بريوت يف زيارة التهنئة ،و»اإلستقبال»
التأكيد الســعودي عىل أهمية إجراء
الجانب السعودي والتأكيد عىل أن إنجاح اإلستحقاق
الذي حظي به الرئيس عون الحقا ً خالل
اإلستحقاقات الدستورية يف موعدها،
الرئايس ال يقترص عىل إيصال رئيس جديد إىل بعبدا،
زيارته إىل «اململكة».
جرى التشــديد أيضا ً عــى أهمية أن
يشكل هذا اإلستحقاق مؤرشا ً لخروج تشديد سعودي على
إنما يكمن يف سعي هذا الرئيس وقدرته عىل استعادة
ومع اســتبعاد الســعودية تكرار
عالقــات لبنان العربيــة والدولية ،تمهيــدا ً لعودة
هذا الســيناريو ،ال تجد نفسها معنيّة
لبنان من الفراغ «القائم» ،واستعادة
أهمية أن يشكل
اإلســتثمارات العربية والدولية اىل لبنان والتي تجد
يف احتضان العهد القــادم واإلنخراط يف
الســاحة
مكانتــه وصداقاتــه عىل
اإلستحقاق الرئاسي
فرنسا نفسها أمام تح ٍد كبري نتيجة تجاهل موقف
تقديم الدعم املطلوب الســتعادة لبنان
الدوليّة ،تماشيا ً مع املساعي القائمة
دول مجلــس التعاون الخليجي ،وســط التحديات
بني الطرفني (السعودي والفرنيس) ،مؤشرًا لخروج لبنان عافيته إذا كان خيــار اللبنانيني اإلتيان
والتي توجت عمالنيا ً يف بيان جدّة الذي من الفراغ "«القائم»"
املاليّة الجمّ ة التي تعاني منها دول اإلتحاد األوروبي
برئيس يستكمل مسرية الرئيس ميشال
ٍ
عىل أبواب شــتاء قارس ج ّراء الحرب األوكرانية -
عون ،ليرتافق هذا الحــذر مع اإلنطباع
أعقب زيارة الرئيس الفرنيس إيمانويل
الروسية وارتداداتها عىل دول «اإلتحاد» ،ما يؤكد وفق
العائم الســائد عن تقدم اسم الوزير السابق سليمان
ماكرون إىل اململكة العربية الســعودية ولقائه األمري
الجهات املتابعة نفســها أن تجاهل الفراغ ال يكون
فرنجيّة املدعوم من إيران وحــزب الله عىل غريه من
محمد بن ســلمان ،والذي جــدد التأكيد عىل رضورة
بانتخاب رئيس معادٍ للدول الصديقة للبنان ،إنما من
األسماء املتداولة .ويتالقى املوقف السعودي أيضا ً مع
تطبيق الدســتور والطائف وقرارات الرشعية الدولية
رئيس «غري متلون» يسعى إىل تمكني
خالل انتخاب
حذر عدد آخر من الدول التي تجد نفســها بعيدة عن
ٍ
وتحديدا ً .1701 ،1680 ،1559
لبنان من استعادة مكانته العربية والدولية إنطالقا ً
تكرار هذه التجربة أيضا ً رغم التطمينات الفرنسيّة -
ولم تقترص لقاءات الوفد السعودي عىل املسؤولني
من التزامه بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني (الطائف)،
اإليرانية التي يُعمل عىل تسويقها.
الفرنسيني ،بل شملت عددا ً من السياسيني اللبنانيني
الدستور اللبناني ،وقرارات الرشعية الدولية ،1559
وال تستبعد املصادر نفسها ،إنعكاس التعقيدات
الذين صودف تواجدهم يف باريس.
 ،1680و.1701
التي ترافق مفاوضات فيينا عىل الســاحة اللبنانية،
إي
إيصال
يف
يجد
الذي
وخالفا ً للتوجه الفرنــي
ٍ
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بين الطفولة القديمة والطفولة "«المودرن"» وسطوة األلعاب اإللكترونية

«"بدّي طيّر طيّارة »" في الزرارية 400 ...طاروا من الفرح
الـنـبــطــيــة  -رمــال جــونــي
غ ّ
طــت الطائرات الورقية أمس ســماء
الزرارية ،يف ظاهرة فريدة من نوعها يف لبنان،
حيث اعتاد أهلها أن يغ ّ
طي ســماءهم حريق
النفايات واإلطارات والتلــوث ،لم يعتادوا أن
يسافروا مع الطائرات الورقية اىل الفرح كما
حصل ،حيث اجتمع  400شــخص لتســيري
طائراتهم الورقية نحو السعادة املرسوقة يف
بلد ّ
سي طائرات الهجرة لشبابه بدال ً من زرع
االستقرار داخله.
«رايح ّ
طي طيارة ،وإلعب فيها بالسما»
هي عبارات صاحبت قرابة  400طفل شاركوا
طي طيارة» ن ّ
يف مهرجان «بدي ّ
ظمته جمعية
أسعد فخري الثقافية يف الزرارية بالتعاون مع
البلدية ،نشــاط أعاد الكبار اىل أيام الطفولة
الحلوة حيث كانت األلعــاب فيها من صنع
األوالد أنفسهم «طيارة ورق ،نقيفة ،زحليطة
وغريها الكثري من األلعاب ،وقد أصبحت من
ذاكرة الزمن الجميل ،غري أن نشــاط الطائرة
الورقية أعطى األطفــال فيزا عبور اىل الفرح
واللهو يف الطبيعة بعيدا ً من ألعاب الوســائل
اإلفرتاضية التي تدمّ ر ذكاءهم وفق ما يشري
معظم الدراسات العلمية.
هنا يف هذه البقعــة الجغرافية من بلدة
الزرارية ،اجتمع األهل مــع أوالدهم لتطيري
طائرة ورقية ،وحدها البســمة كانت رفيقة
الجميع ،فهي رافقت ذكريــات األهل وتع ّلم
األطفال قيمة اللهو يف الطبيعة.
هنا ال مكان للسياســة ،وحــده اللعب
كان حــارضاً ،ووحــده الفــرح غ ّ
طى عىل
أجواء املهرجان الذي يقام للســنة الخامسة
عــى التوايل ويحمل يف طياتــه أبعادا ً ثقافية
واجتماعية وتراثية يف آن ،إذ ليس ســهالً أن
يجتمع  400شخص عىل هدف واحد «طيارة
ورق» ،وليــس ســهالً أيضــا ً أن يتفق 400
شــخص أيضا ً عىل الفرح ولو لساعتني من

عجقة فرح و"»طيّارة ورق"»

دون تذمر من ارتفاع أقســاط املدارس وبدل
النقل والقرطاسية ،وال ارتفاع البنزين وال أي
سلعة أخرى.
رمت فاطمة وأوالدهــا ك ّل يشء خارجا ً
وانشــغلت يف تطيري الطائرة ،كان همّ ها أن
تفرح وتلعب مــع أوالدها ،م ّر زمن طويل لم
تلتق العائلة عىل لعبة مميزة كهذه ،فالنشاط
كما يصفه الجميع كان بمثابة «فشة خلق»،
وتقول عنه فاطمة إنــه «برد الروح ،يجعلك
تنىس هموم الحياة».
الفنان عيل ســعد ابن بلدة الزرارية كان
حارضا ً يف النشــاط واعتربه متنفســا ً نحو
الحياة ،بعيدا ً من سجن األزمات الذي ال يرحم،
وأكد أنه يهرب إليه من بريوت وجدران املنزل
املوصدة اىل الطبيعة« ،فهو يذكرني بالطفولة
وكيف كنّا نصنع الورق من مواد بسيطة».
بني الطفولة القديمة وألعابها البسيطة
والطفولــة «املــودرن» وســطوة األلعاب
اإللكرتونية ،وجد األطفال يف الطائرة الورقية
أجمل لعبــة لعبوها ،فقــد دفعتهم للركض

وســباق طائرة من ترتفع أكثر ،وكأنه سباق
نحو األفضل .ال يخفي فادي ابن الـ 11ربيعا ً
فرحته وهو يرســل طائرته نحو السماء ،بدا
وكأنه يســافر اىل الالحدود ،يؤكــد أنها املرة
االوىل التي ِّ
يطي طيارته يف الهواء «وهي لعبة
غري شكل».
ال تحتاج طائرة الورق اىل بنزين وال حتى
بطاريات هي طائرة بســيطة استطاعت أن
تطرد الحزن من نفوس املشاركني ولو لبعض
الوقت ،هذا ما تقوله مديرة املركز زينات أسعد
مؤكدة أهمية هذه األنشــطة التي تعيد الثقة
للمرء ،الفتة اىل «أن املركز يحرص عىل تنظيم
أنشــطة ثقافية هادفة ،وهذا النشــاط هو
أبرزها» ،مؤكــدة «أن فرحة األهايل واألطفال
كانت كفيلة بالتأكيد عىل أهمية هذه األنشطة
البسيطة واملميزة يف آن».
يف نشــاط «بدي ّ
طي طيارة» كان حديث
األهــايل «رزق الله ع ايام زمان» ،اســتعادوا
الفرح املفقــود وعينهم عــى انفراج قريب
لحياتهم ،فهل تتحقق أمنياتهم؟

حمود لـ»"نداء الوطن»" :المطلوب حلول شاملة وليس مجرّد ترقيع للمشاكل

الصيداويون يخشون الفراغ الرئاسي ويتطلّعون
إلى عهد جديد
صـــيــدا  -مـحـمــد دهـــشـــة
تخيّم عــى أبناء مدينة صيــدا كما مختلف
اللبنانيــن هواجس الفراغ الرئــايس ،مع انتهاء
والية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يف31
ترشين األول املقبل أي بعد شهر ونصف وبضعة
أيام تقريباً ،من دون أن تلوح يف األفق بوادر حلول
سياسية قريبة أو توافق عىل ملء املنصب األعىل
يف الجمهورية اللبنانية.
هواجس الفراغ تعود اىل قناعتهم بأنه سيزيد
حتما ً من حجم اإلنهيار وتفاقــم املعاناة يف ظل
اســتفحال األزمة اإلقتصادية واملعيشية وطول
أمدها .ويتمنّى حســن بركة لـ»نداء الوطن» أن
يتالقى السياســيون عىل رئيــس توافقي يضع
نصب عينيــه مصلحة لبنان وشــعبه ومعالجة
أزماتــه اإلقتصادية واملعيشــية ،ويقول« :لقد
اختنق الناس ويبحثون عــن بارقة أمل يف نهاية
النفق املظلم وبصيص نور مــع عهد جديد .لقد
وضعونا أمام الخيارات املرة يف كل شؤون حياتنا،
اليوم رفعوا الدعم الكامل عن البنزين ،وكنا أمام
خياريــن إما االزدحام والطوابــر عند املحطات
إذا توفر ،وإما ارتفاع ســعر الصفيحة ،لقد بات
بورصــة متحركة ترتفع وتنخفض وفق ســعر
الربميل عامليا ً وارتباطا ً برصف الــدوالر لبنانياً،
و»عيش» يا لبناني عىل معادلة ارتفع وانخفض
وانقطع».
يف أروقة املدينــة وصالوناتها السياســية
والعائلية تبدو الصورة تشاؤمية ،توحّ دها كلمة
«أوف» وســيطرة املافيا والفوىض واإلرباك عىل
األســواق من الدوالر والبنزين اىل الطحني املدعوم
واألدوية املفقودة ،وســط مخــاوف من فرض
رضائب جديدة مثــل الكهرباء بعد االتصاالت مع

ال أحد يسمع إستغاثة الناس

في أروقة المدينة وصالوناتها
السياسية والعائلية تبدو الصورة
حدها كلمة "«أوف»"
تشاؤمية تو ّ
وسيطرة المافيا والفوضى واإلرباك
على األسواق
األجور ذاتها ،ويقول ابو محمود بيطار« :لم يبق
ّإل الرغيــف ،لقد جاء دوره ونخىش أن يتعذر عىل
الكثري من العائــات الفقرية واملتعففة الحصول
عليه يف قابل األيام ،إنها املأســاة بعينها وال أحد
يسمع إستغاثة الناس».
ويؤكد املســؤول الســيايس لـــ «الجماعة
اإلسالمية» يف الجنوب الدكتور بسام حمود لـ»نداء
الوطن» أن «تعدد أشــكال األزمة والتي طالت كل
القطاعات الحيوية املعنية بأدنى مقومات الحياة
الكريمة للمواطن تتطلب وضع الحلول الشاملة
وليس مج ّرد ترقيع للمشــاكل الطارئة» .ويعترب
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أن املبادرة التي أطلقتهــا صيدا بكافة فاعلياتها
ومرجعياتها ومؤسسات مجتمعها املدني «تشكل
نموذجا ً جيدا ً وايجابيا ً ملحاولة التخفيف من حدّة
األزمة يف ظل الفشــل بإيجاد الحلــول وأن مبدأ
التعاون والتكافل والتعاضد هــو الذي يجب أن
يكون من أوىل أولويات كافة القطاعات الشعبية
لضمان صمود الوطن واستمراره».
واىل األجواء العامة ،مــا زالت املدينة تعيش
تحت وطــأة النفايات وروائحهــا الكريهة مع
بطء رفعها من الشــوارع واألحياء ،واســتمرار
ظاهرة حرقها يف الحاويــات بني حي وآخر رغم
أرضارها الصحية والبيئية ،بينما تتزايد الشكاوى
من انتشــار القوارض والذباب وخاصة يف بعض
األحياء الشعبية ،حيث شكا سكان «حي دالعة»
من غياب النظافة وعــدم رش املبيدات ما جعل
القوارض تغزو املنازل ،و»ما يف اليد حيلة» ،ويؤكد
عيل عنرت «أصبحنا ال نستطيع فتح نوافذ املنازل
من الروائح الكريهــة والقوارض معاً ،ويف الوقت
نفسه ال نســتطيع البقاء داخلها بسبب انقطاع
التيار الكهربائي ،إننا نختنق ونموت كل يوم».

جــان الــفــغــالــي

من الرئيس القوي إلى الصهر «"القوي"»
رؤساء جمهورية ما بعد الطائف عُ ِرفوا ،ولو بن َِس ٍب متفاوتة،
بعهود «األصهرة» ،من عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي،
وصوال ً إلى عهد الرئيس العماد ميشال عون ،مرورا ً بعهدَي
العماد أميل لحود والعماد ميشال سليمان .تأثير األصهرة كان
متفاوتاً ،الجامع المشترك بينهم أنهم جميعا تبوَّأوا مناصب
وزارية وانتُخبوا نواباً ،باستثناء صهر الرئيس سليمان وسام
بارودي ،وصهر الرئيس إميل لحود ،الياس المر ،الذي عيِّن
َّ
يترشح للنيابة.
وزيرا ً لحقيبة الدفاع ثم الداخلية ،لكنه لم
الصهر الذي فاق الجميع وتفوَّق عليهم في المناصب ،كان
صهر العماد ميشال عون ،المهندس جبران باسيل .أغدَق
الجنرال على الصهر «نِعَ ماً» سبقت وصوله إلى قصر بعبدا،
فانتُخِ ب «تعيينًا» رئيسا ً للتيار الوطني الحر ،وانتُخِ ب نائبا ً
وعيِّن وزيرا ً في الحكومات المتعاقبة ،وحين يكون خارج
الحكومة يكون «وزير الوزراء» ،يجمع وزراءه لمنع عقد جلسةٍ
لمجلس الوزراء ،تماما ً كما فعل أثناء حادثة قبرشمون.
لم يقتصر دور باسيل على أن يكون نائبا ً ووزيرا ً بل يمكن
اعتباره أنه كان «المفوَّض الرئاسي» في ك ِّل شاردة وواردة :ال
يمر تعيين إال بعد أخذ موافقته ،من كازينو لبنان إلى كل الوزارات
إلى كل السفارات إلى شركتي الخليوي ،وبهذه «اإلحاطة الشاملة»
أصبح باسيل «الحاكِم الرئاسي» و»الحاكم اإلداري» ،لكنه عجز
عن أن يكون «الحاكم العسكري» (وما زال يحاول).
األصهرة اآلخرون لم يصلوا على اإلطالق «إلى مواصيل»
الصهر «القوي» في العهد القوي:
صهر الرئيس الهراوي النائب والوزير فارس بويز كان
ً
خجول قياسا ً ِ
بسعة تدخل باسيل ،لم يتعطل تشكيل
تدخله
الحكومات من أجل توزيره ولم تكن لديه ال يد طولى وال يد
قصيرة في التعيينات.
الوزير الياس المر وصل إلى نيابة رئاسة الحكومة لكن لم
تُسجَّ ل له تدخالت في التعيينات والتوظيفات.
أما صهر الرئيس ميشال سليمان ،وسام بارودي« ،فبالكاد»
َّ
رشح الدكتور انطوان شقير لمنصب مدير عام رئاسة
الجمهورية ،نجح في الترشيح ونجح الدكتور شقير في
المنصب.
األصهرة «على بعضهم جميعاً» لم يصلوا إلى طموحات
ِ
يكتف بما غرفه من عهد العماد عون بل
الصهر األخير الذي لم
يريد ان يرثه حتى في رئاسة الجمهورية.
العماد عون أورثه التيار ألن «التياريين» انطبق عليهم حكم
العسكرِّ :
يورث مَ ن
نفذ ثم اعترض .لكن الرئاسة شيء آخر :ال ِ
ال يملك ...فاقتضى التنويه.

يحمل «"التيار"» مسؤولية
عريمط ّ
قطع الكهرباء عن بيروت
عىل أثــر انقطاع الكهرباء واملياه عــن العاصمة منذ ما يزيد
عن العرشة ايام أدىل القايض الشــيخ خلدون عريمط رئيس املركز
االسالمي للدراســات واالعالم بالبيان التايل :من الواضح ان وزير
الطاقه العونــي واملدير العام لرشكة كهربــاء لبنان وبإيحاء من
الرئيس الظل جربان باســيل يف نهاية عهدهم املشؤوم وكعادتهم؛
يســتهدفان العاصمة بريوت واهلها وذلك بقطع املياه والكهرباء
عنهــا ،اضافة اىل تلوث بيئتهــا وتهجري ابنائها بســبب البطالة
وانقطاع كل وســائل الراحة واالمان؛ فهل يعقل ان يستمر قطع
الكهربــاء عن عاصمة البالد منذ ما يزيد عــن العرشة ايام؟ وهل
من املعقول ان تتحول بريوت ليالً اىل مدينة اشــباح تسود العتمة
شــوارعها واحياءها؟ هل يعلم وزير الطاقة ومعه رشكة كهرباء
لبنان ان هناك احياء يف العاصمة كمناطق صربا وشاتيال وعائشه
بكار والزيدانية وحتى كرم الزيتون باالرشفية؛ لم تصلها الكهرباء
منذ ستة اشهر وحتى ولو ساعة واحدة باليوم؟؟؟ هل تدرك وزارة
الطاقه ورشكة الكهرباء بان املواطن اللبناني يعيش يف أجواء القرن
التاسع عرش من الحرمان واالهمال والفوىض والعتمة ،وحمل املياه
عىل الدواب وانارة الشموع للدخول او الخروج من املنازل واملكاتب؛
وال زال رئيس الجمهورية وفريقه يناور ويرفض تشكيل اي حكومة
ان لم تكن ضامنة ملصالح الصهر املعجزة ومافياته؟
يا جماعــة الخري؛ ويا ايها الناس الطيبون؛ اين نواب بريوت؟
وايــن محافظ بريوت؟ وايــن بلدية بريوت من هذا االســتهداف
واالهمال الشديد واملتعمد؟
بريوت عاصمة الوطن ما هكذا تكافأ يا وزير الطاقة ويا رشكة
كهرباء لبنان؛ انارة العاصمة بريوت ولو لساعات معدودات اهم من
انارة القرص الجمهوري؛ اربع وعرشين ســاعة عىل اربع وعرشين
ســاعة .وتزويد بريوت يوميا ً ببعض ساعات الكهرباء واملياه اكثر
فائدة مــن الندوات االعالمية والتجييــش العوني واملصلحي الذي
اوصل البالد والعباد اىل قعر جهنم واخواتها ٠كفى اهماال ً واستهدافا ً
للعاصمه بريوت؛ وكفى متاجرة بحقوق هذه الطائفه او تلك؛ وليكن
هدف الجميع ومطلبهم حقوق املواطنني؟؟ وحقوق اللبنانيني بكل
أطيافهم ومناطقهم لنســتحق وطنا ً من اجمل االوطان وبلدا ً كان
يوما ً لؤلؤة هذا الرشق العربي؛ وملتقى كباره ومثقفيه.
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ّ
الموظفين من التأخير ...بوادر «حلحلة»
بعد نفاد صبر

«"نداء الوطن»" في مستشفى بعبدا الحكومي :أزمة...
ّ
الموظفين بين من هم «بسمنة»
تأخير في تسديد الرواتب والمستحقات؛ همس حول مزاريب هدر وأكثر؛ تململ من ممارسات إدارية قسمت
ّ
موظفو مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي األسبوع الماضي« .نداء الوطن» تحرّكت
ومن هم «بزيت» .هي ليست الصرخة األولى التي أطلقها
ّ
موظفين معترضين ،وبعد لقاء مدير المستشفى ،والمتابعة مع كل ّ من التفتيش المالي ووزارتي المالية
على أثرها .ويبدو بعد التواصل مع
والصحة ،أن ثمة حلحلة حصلت لناحية صرف الرواتب .لكن ماذا في التفاصيل؟

د .فريد صباغ مدير مستشفى بعبدا الحكومي

كـــاريــن عــبــد الــنــور
«يف العام  ،2000كنّا نتقاىض الرواتب حتى قبل
نهاية الشــهر إضافة إىل بدالت النقل .ومع استالم
اإلدارة الجديــدة مهامها يف العــام  ،2004أوقفت
تسديد بدالت النقل بحجة أننا لسنا مثبّتني يف املالك،
وحسمت مبلغ  100ألف لرية من راتبنا بسبب أعمال
ترميم املستشــفى ،ما اضط ّرنــا للقيام بإرضاب
كبري آنــذاك» ،يقول أحد املو ّ
ظفني .م ّذاك ومشــهد
اإلرضابات يتكرر ولم يكن آخرهــا يف العام 2017
تزامنا ً مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ويخربنا مو ّ
ظف آخر« :ال ندري أين تذهب األموال
ّ
تتبخر .كل ما نعرفه أنه ،مع نهاية كل شهر،
وكيف
ّ
متوفرة .هل ألن مؤسسات
نُب َّلغ بأن رواتبنا ليســت
الدولة التي تعاني من خســائر ينخرها الفســاد؟
ربما .يأتون إىل املؤسسة فيعتربونها ملكا ً لهم وتبدأ
الصفقات .هناك حواىل  150موظفاً ،املميّزون بينهم
أربعة واآلخرون يعانون .حتى األطباء ،ثالثة منهم
يتو ّلون شؤون املستشفى ويتقاضون حصة األسد،
والباقون حالهم كحال املو ّ
ظفني».
ظف ثالث أشار إىل أن «هناك بني املو ّ
مو ّ
ظفني يف
بعض األقسام من بلغوا درجة من الرفاهية كونهم
مق ّربني مــن املدير ،ومنهم مــن يتقاىض أكثر من
راتب حيث جرى تعيينهم يف أكثر من قســم .فكيف
لشــخص ّ
تعي فئة رابعة أن يكــون مديرا ً للموارد
البرشية مثالً؟».
وثمة املزيد« :بدأت املشــكلة مع اإلدارة الجديدة
يف العام  .2004مع العلم أن مستشفى بعبدا هو من
أكثر املستشــفيات التي تحصل عىل هبات خارجية
نتيجــة الخصوصية التي تتمتع بهــا .نريد رواتبنا
التي لم نتقاضاها منذ شــهرين ،إضافة إىل بدل غالء
املعيشة بقيمة  1,325,000لرية كما نطالب باملفعول

إضراب الموظفين

الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب رغم أنه فقد قيمته
هو اآلخر مع انهيار اللرية» ،كما يحدّثنا رابع.
ماذا بعد؟ «حني نطالب بالرواتب يأتي الجواب
«ما يف مصاري» .وحــن نتّجه إىل التصعيد «بتخلق
املصــاري» .وإذا تج ّرأ أحدنا وتم ّرد يف مطالبه ،تُنزع
منه صالحياته شــيئا ً فشــيئاً .حتى أنه ت ّم تهديد
أحد املو ّ
ظفني يف إحدى املــرات بإحالته إىل التفتيش
املركزي يف حال اســتم ّر بمطالبته وتلكأ عن القيام
نوســع الدائرة أكثر فنسمع من مو ّ
بمهامه»ّ .
ظف
ّ
مضخمة
سابق أن «الفواتري املتع ّلقة بتجهيز املواد
بغالبيتها ،مع ما يعنيه ذلك».

العجز وأسبابه

ما ســمعناه ليس بالقليل .يف املقــام األولِ ،ل َم
ّ
التأخر يف منح املو ّ
ظفني أدنــى حقوقهم؟ التفتيش
املايل كان أول من قصدنا لنعلم من املفتش العام املايل،
وائل خداج ،أن هناك جهــودا ً تُبذل مع فريق العمل
لتبيان ما يجري داخل املستشــفى رغم الصعوبات
التي تواجه املفتشني يف ّ
تنقالتهم .ندع التفتيش يقوم
بمهامه ،ونتوجّ ه إىل مدير عام املستشــفى ،الدكتور
فريد صباغ ،الذي التقته «نــداء الوطن» يف مكتبه،
لنسمع ما لديه عمالً بمبدأ حق الردّ.

بحسب صباغ ،العجز الذي أصاب املستشفى هو
نتيجة ّ
تأخر تســديد الفئات الضامنة مستحقاتها،
من جهــة ،وإعفاء املرىض املحتاجني من تســديد
فروقــات طبابتهم ،مــن جهة أخــرى .ويضيف:
«الرواتب ومصاريف املستشفى التشغيلية تُسدَّد من
فواتري االستشفاء .وبحسب العقود ،عىل املؤسسات
الضامنة تســوية حســاباتها خالل شهر إىل ثالثة
ّ
التأخر الكبري يف الدفع أدّى إىل تراجع
أشــهر ،لكن
ملموس يف إيرادات املستشفى .املو ّ
ظفون ال يعرفون
مأســاتنا ،فقد بلغت ديون الجهات الضامنة حواىل
 9مليارات لرية» .ثم أن املســتحقات التي تسدّدها
الجهات الضامنة ما زالت تُحتسب عىل سعر رصف
 1500لــرة للدوالر الواحد ،يف حني أن املستشــفى
يقوم بإيفاء أسعار البضاعة نقدا ً وعىل سعر رصف

مدير عام المستشفى :العجز نتيجة تأ ّ
خر
تسديد الفئات الضامنة مستحقاتها من
جهة وإعفاء المرضى المحتاجين من
تسديد فروقات طبابتهم

السوق السوداء ،كما يقول.
صباغ يكمل مشــدّدا ً عىل مسؤولية املستشفى
تجاه أي مريض عاجز عن تســديد فروقات فاتورة
االستشفاء« :عام  2014أ َ ْ
ص َد ْرت مذ ّكرة تمنع عدم
استقبال املرىض غري القادرين عىل تسديد فاتورتهم.
وهذا أقل ما يمكن فعله إنسانيا ً تجاه مرضانا .لكن
 90%من هؤالء أصبحوا عاجزين عن الدفع .وبالتايل
ال فروقات مرىض وال فروقات جهات ضامنة .فمن
أين أدفع الرواتب؟».

الحق على الدولة؟

ماذا عن تأخري تسديد املفعول الرجعي لسلسلة
الرتب والرواتب للمو ّ
ظفني لعام 2018؟ يجيب صباغ
أن املبالغ التي لم تُســدَّد هي تلك التي تعود للفرتة
املمتدّة ما بني املرســومني األول والثاني .نسأل عن
األسباب فيقول« :نحن بحاجة إىل مبلغ كبري وقرار
تسديد هذه املبالغ ســينتج عنه تخفيض للرواتب
آخر الشــهر» .وعن املســاعدة االجتماعية املتمثلة
برصف نصف راتــب والتي أُق ّرت براتب كامل ابتداء
من الشــهر املايض ،يوضح صبــاغ أن وزارة املالية
تمنّعت عن رصف هذه املســاعدة للمستشــفيات
ّ
تحصل إيراداتها بنفســها.
الحكومية كون األخرية

ّ
حمل «"حزب الله"» مسؤولية أي تصعيد أمني في الجنوب

«"سيّدة الجبل"» :ليس في لبنان سوى اإلحتالل اإليراني
رأى «لقاء ســيدة الجبل» أنه «مرة
جديــدة يضع «حزب اللــه» لبنان عىل
فالق التوتر اإلقليمي والداخيل من خالل
اإلعرتاض عىل القــرار  ،2650القايض
بتجديــد مهمات قوات حفظ الســام
الدولية يف جنــوب لبنان إىل ح ّد وصفها
بأنها قوات إحتالل».
وأشــار اللقاء خــال اجتماعه
الدوري أمس ،إىل أنه «يف الواقع ،الحزب
يفتعل مشكلة وهميّة مع «اليونيفيل»
مــا دامت هذه األخــرة ملتزمة حفظ
اإلســتقرار يف الجنوب وليست طرفا ً يف
أي رصاع من أي نوع كان .لكن الحزب

أراد تحويــل «اليونيفيــل» إىل عنوان
إشــتباك مع املجتمع الــدويل يف لحظة
التعثر املتجــدد للمفاوضات بني أمريكا
وإيران ،وهو ما انســحب ســلبا ً عىل
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بني
لبنان وإرسائيل».
وقال« :يف الوقت نفسه ،فإن تزامن
إعرتاض الحــزب عىل القــرار 2650
وتصعيده ضد «اليونيفيل» مع محاولة
وزارة الخارجيــة اللبنانيــة إســقاط
القرارين  1559و 1680من نص القرار
 ،1701يؤكد مرة جديدة ســعي الحزب
الدؤوب إىل التمرد عىل قرارات الرشعية

الدولية ،وبالتايل دفع الحكومة اللبنانية
إىل تعميق عزلــة لبنان الدولية وتبعيته
للمصالح اإليرانية واإلخالل بالدســتور
الذي ينص يف مقدمته عىل اإللتزام بهذه
القرارات».
وتابع« :األخطــر أن القرار 1701
شــ ّكل منذ العام  2006صمام األمان
للجنــوب وأي محاولــة للحزب للمس
به والتمــرد عليه هــي تهديد مبارش
لإلستقرار يف الجنوب ودفع للبنان نحو
مغامرات غري محسوبة عىل قاعدة «لو
كنت أعلم».
وبنا ًء عليه ،حمّ ل «ســيّدة الجبل»

الحزب املسؤولية الكاملة عن أي تصعيد
أمني أو عســكري يف الجنوب اللبناني
تحت ذريعة تعديل مهمّ ات «اليونيفيل»
التي تربــط مهماتها بحفظ الســام
حرصاً ،مح ّذرا ً الحزب ومعه الســلطة
اللبنانية التابعــة له من مغبة اإلنقالب
عىل القــرار  1701أو أي من القرارات
الدولية الخاصة بلبنان ،فذلك ســيكون
إنقالبا ً عىل الدســتور اللبناني وأسس
اإلستقرار يف لبنان».
ولفــت «اللبنانيني إىل أن ســلوك
«حزب الله» ضد «اليونيفيل» وقرارات
الرشعيــة الدوليــة هــو بمثابة دفرت

الرشوط الــذي يريد الحــزب إنتخاب
رئيس جديد للجمهورية عىل أساســه،
فيكون رئيســا ً متمردا ً عــى قرارات
الرشعية الدولية .وهــذا أمر مرفوض
باملطلق ويســتدعي تنبّــه املعارضة
قاطبة ألخطــار عدم التصدي ملرشوعه
الرئايس وعدم التوحــد حول مرشوع
لبناني لرئاسة الجمهورية».
وختم اللقاء مؤكــدا ً أنه «ليس يف
لبنان سوى إحتالل وحيد هو اإلحتالل
اإليراني عرب ســاح «حــزب الله» ،أما
«اليونيفيل» ،فكانت وســتبقى قوات
حفظ سالم وتاريخها شاهد عىل ذلك».
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أبعد من رواتب ال ُتصرف؟
«فلو سدّدت الوزارة هذه املبالغ ،لتم ّكنا من إعطاء
املو ّ
ظفني حقوقهم التي لم يتقاضوها بعد وتمويل
مستحقاتهم لألشهر املقبلة».
أما يف ما خص مســاعدة غالء املعيشة  -وهي
عبارة عــن مبلغ  1,325,000لرية شــهريا ً  -فقد
أوعزت هيئــة الترشيــع واالستشــارات إلدارات
املستشــفيات بتســديدها للمو ّ
ظفــن ،كل منها
بحسب قدرتها ،عىل قاعدة أن ما يُطبَّق عىل القطاع
الخاص يُطبَّق عىل القطــاع العام أيضاً ،ما زاد من
األعباء عىل مالية املستشفى .هذا عدا عن مصاريف
املحروقات رغم تربّع الدولة اليابانية برتكيب نظام
طاقة شمســية« .مصاريف املازوت بلغت  15ألف
دوالر الشهر املايض ،ألننا مجربون عىل تشغيل مو ّلد
املستشفى بنسبة  20%من قدرته اإلنتاجية لتغطية
أي هبــوط قد يحصل يف إنتاج الطاقة الشمســية.
فاســتهالكنا ملادة املازوت يرتاوح بني  800إىل 900
ليرت يومياً» ،من وجهة نظر صباغ.
املعوّقــات كثرية كما نفهــم ،لكن أين الخطط
اإلنقاذية؟ «يسعى وزير الصحة العامة جاهدا ً لطرح
الحلول وانتشال املستشفيات الحكومية من أزمتها،
ومنها تعديل تسعرية الوزارة وطلب مساعدات من
البنك الدويل التي قد تصل تحويالتها األسبوع املقبل.
لو كانــت األموال موجودة لكنــت أول من تقاىض
راتبه .ال دافع لديّ لتأخري راتبي ورواتب املو ّ
ظفني...
التأخري سببه عدم تسديد الدولة اللتزاماتها».

من يعلم؟

مرضى داخل المستشفى

من ضغوطات ومتابعة مع وزارة الصحة الســتالم
التحويالت املوعودة األسبوع الحايل ،ذاكرا ً مبلغ 300
ّ
املتوقع تس ّلمه كمساعدة من بلدية
مليون لرية من
بعبدا ،وواعدا ً املو ّ
ظفني بتحويل الرواتب ما إن تدخل
التحويالت إىل حساب املستشفى املرصيف.

الوزارة قامت بواجبها...

ننقل ما يدور عىل لسان املو ّ
ظفني إىل صباغ ،ما
بعيد مغادرة املستشــفى ،نتّصل بوزير الصحة
يثري استغرابه العتباره أن ما يجمعهم باإلدارة جوّ
عائيل بامتياز .لكن هل صحيح أن لبعض املو ّ
العامــة ،الدكتور فــراس أبيــض ،ملعرفة مصري
ظفني
التحويالت التي أشــار إليها صبــاغ .أبيض أوضح
حظــوة وصالحيات مميّزة دون ســواهم جعلتهم
لـ»نداء الوطن» أن عدم االنتظام يف تســديد دفعات
يتم ّلكون أســهما ً يف نوادٍ فخمة وســيارات حديثة
املستشفيات مردّه إىل سببني :األول يتع ّلق بمشكلة
يف ظل «عجز» يصيب املستشــفى؟ «ال أعرف عما
العقود املنتهية مع الــوزارة منذ آذار املايض ،وهذا
تتك ّلمون ،فهذا موضوع يتع ّلق بوضع كل شــخص
ما يجب مراجعته مع وزارة املالية.
عىل حــدة وال عالقة يل بذلك .لكن ما
«هناك مراقبو عقــد النفقات الذي
أستطيع تأكيده هو خضوعنا لجميع
يجب أن يُرسل إىل وزارة املالية كون
أنواع الرقابــة إن من التفتيش املايل
موظف :ال ندري أين
األموال تُحجز مــن موازنة الدولة»،
أو من ديوان املحاسبة» ،ير ّد صباغ.
نفاتحه حول مســألة التوظيفات تذهب األموال وكيف كمــا يقول .أمــا الســبب الثاني،
فيعــود إىل إرضاب القطــاع العام
التــي حصلت بعــد العــام  2017تتب ّ
خر وكل ما نعرفه أنه
ومــا نتج عنه من تأخــر يف العمل
رغم قــرار الدولة بمنــع التوظيف،
َّ
فيجد أن «الخطــوة كانت رضورية مع نهاية كل شهر ُنبلغ يف كل من وزارتــي املالية والصحة.
متوفرة «لألســفّ ،
ّ
لالســتمرارية ،إذ قام املستشــفى بأن رواتبنا غير
وقعت عىل تحويل بقيمة
 50مليار لرية للمستشــفيات ،من
برشاء املناوبات نظرا ً للحاجة املاسة
بينها املستشــفيات الحكومية ،لكن وزارتي ليست
إليها ،وقد ت ّم ذلك بالتشاور مع وزير الصحة آنذاك».
ّ
هي املســؤولة عن رصف األموال .من يرصف املال
مضخمة كمــا تنامى إىل
وهل من فواتــر تجهيز
ّ
ويقوم بتحويله إىل مرصف لبنان هي وزارة املالية».
أتدخل يف عمل قسم املشرتيات ،وال
مسامعنا؟ «أنا ال
نســتفرس من مدير عام املاليــة بالوكالة ،جورج
أعلم ما يحصل هناك».
معراوي ،فيؤ ّكد لـ»نداء الوطن» أن ال تأخري من قِ بَل
قبل أن نغادر ،لم يفت صباغ أن ير ّد عىل ما يشاع
وزارة املالية يف تسديد أي مستحقات للمستشفيات
ّ
تخصه خارج لبنــان مربّرا ً إياها بأعمال
عن أمالك
ّ
املوقعة مــن وزارة الصحة جميعها
وأن التحاويل
«فنّيــة» خاصة تعود عليه بمردود مايل .ذلك قبل أن
مسدّدة .أين هي األموال إذاً؟
يعود إىل الشق اإلداري ويؤ ّكد أن باب السلف مفتوح
ّ
ال ندري .لكــن أبيض ّ
أمام جميع املو ّ
ظفني دون استثناء ،نافيا ً نفيا ً قاطعا ً
لتأخر رصف
تأســف
مســتحقات عاملــن يف القطــاع الصحي ممّ ن
ً
أن يكون هناك من يتقاىض أمواال إضافية خارج بند
يع ّرضون أنفسهم للخطر ،مشريا ًإىل أن املستشفيات
الرواتب ،حيث أن الدفع يت ّم بحسب املناوبات وعدد
الحكومية هي األكثر تــرّ را ً نتيجة الضغوطات
ســاعات العمل .فهو ،كما يقــول ،يقوم بما يجب

الترسيم ودور «"توتال"» والرئاسة

غريو تزور بري وميقاتي وبو صعب
زارت السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو
امس رئيــس حكومة ترصيف االعمال نجيب
ميقاتي يف الرساي الحكومي ورئيس مجلس
النواب نبيه بــري يف عني التينة ونائبه الياس
بو صعب يف مكتبه يف مجلــس النواب حيث
جرى عرض لألوضاع العامة وآخر املستجدات
والعالقات الثنائية بني البلدين.
وأوضحــت غريو من الــراي انه «تم
البحــث يف األوضاع العامة واالســتحقاقات
الدستورية ومنها انتخابات رئاسة الجمهورية
واألوضاع االقتصادية واالجتماعية ،ورضورة
السري باالتفاق مع صندوق نقد الدويل ،كما تم

التطرق أيضا ً اىل مسألة الحدود البحرية».
ويف لقائهــا مع بو صعب تــم التطرق
ملوقف فرنسا «املشجع» من موضوع الرتسيم
البحري ودور رشكة «توتال».
كما تناول النقاش موضوع االتفاق مع
صندوق النقد الدويل وجميع القوانني املتعلقة
به .وتركــز الحديث ايضا ً عىل االســتحقاق
الرئــايس املقبــل و»أهمية احــرام املهل
الدستورية النجازه يف موعده كون الوضع يف
لبنان ال يحتمل أي تأجيل ،وان فرنسا واملجتمع
الدويل يراقبان عن كثب هذا االستحقاق املهم
يف هذه املرحلة املفصلية بالنسبة للبنانيني».

المستشفى من الداخل

التي تمارســها عليها وزارة الصحة لعدم تقايض
أي فروقات من املرىض عىل عكس املستشــفيات
الخاصة .لكنه لفت إىل أن الــوزارة يف صدد إعداد
مرشوع لتغطية املنح املدرسية والتغطية الصحية،
إضافة إىل العمل عىل زيادة تعرفة االستشــفاء ما
يســاهم يف زيادة إيرادات املستشــفيات وبالتايل
تسهيل تقايض املو ّ
ظفني رواتبهم .خطوات مرحّ ب
بها ،لكنها تبقى منقوصة بالطبع ما لم تُب ِد وزارات
أخرى تعاوناً ،وأبرزها وزارة املالية املســؤولة عن
رصف األموال وتحويلها إىل املستشفيات« .نتمنى
أن تُعا َلج األمور بأرسع وقت ألن املستشفيات ،عىل
غرار مستشفى بعبدا الحكومي ،جميعها تعاني»،
كما يختم أبيض.
اعتقدنا أن األمور ســتبقى تراوح مكانها .إىل

أن ّ
تلقينا ظهر أمس اتصاال ً مــن صباغ يبلغنا فيه
عــن تحويل جزء من رواتب شــهر تمــوز عىل أن
تُستكمل نهاية األسبوع ،شــاكرا ً بلدية بعبدا عىل
مساهمتها .وأضاف أنه سيجري تسديد رواتب شهر
آب من املستحقات الوزارية التي ستُحوَّل إىل حساب
املستشفى األسبوع املقبل .كما ذ ّكر باإلعداد إلقامة
أنشطة موسيقية سنوية يف ساحة املستشفى كدعم
إضايف تأمينا ً لرواتب املوظفني.
نأمل أن يكون تحريك امللف قد شــ ّكل مقدّمة
ملعالجة مســتدامة .فالهدف كان وسيبقى اإلضاءة
ّ
عىل مطالب املو ّ
املحقة ،ال التصويب الشخيص
ظفني
عىل أي مــن األطراف .أما تحديد املســؤوليات ،إن
وُجدت ،حول مســبّبات األزمة داخل املستشــفى،
فستكون موضع متابعتنا يف املقبل من األيام.

توقيف شبكة ُتهرّب الطحين
المدعوم من الشمال إلى البقاع
أفادت املديريّة العامّ ة لقوى األمن الدّاخيل أنه «يف إطار متابعة شــعبة
املعلومات ملف األمن الغذائي يف ظ ّل االزمة االقتصادية التي تعاني منها البالد،
أعطيت االوامر للعمل عىل تكثيف الجهود االستعالمية للح ّد من عمليات بيع
الطحني املدعوم يف السوق السوداء ،وكشف شبكات املتورطني بهذه العمليات
وتوقيفهم.
عىل األثر ،تم ّكنت دوريات الشعبة من توقيف كل من ع .ح( .مواليد عام
 ،1998لبناني) يف محلة القبة ،وع .أ .يف محلة التبانة ،وذلك عىل متن بيك أب
نوع «هينو» عدد  2محملني بكمية  23طنّا ً من الطحني املدعوم.
بالتحقيق معهما ،اعرتفا أنهما من بني أفراد شبكة تقوم بتهريب ونقل
الطحني املدعوم من محافظة الشــمال اىل البقاع وبيعه بالســوق السوداء،
وانهما ســبق ّ
ونفــذا  16عملية نقل كميات كبرية مــن الطحني املدعوم اىل
منطقة بعلبك تقدر بنحو ّ 300
طن من الطحني املدعوم ت ّم بيعها يف الســوق
الســوداء .أجري املقتىض بحقهما ،وأودعا املرجع املختص بناء عىل اشارة
القضاء ،وتم تعميم بالغات بحث وتح ّر بحق باقي املتورطني والعمل مستمر
لتوقيفهم.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية التاســعة يف جبل
لبنان ،املتن ،الناظرة بالدعاوى العقارية،
برئاسة القايض سيلفر ابو شقرا ،تقدمت
املســتدعية رنا الصباغ بواسطة وكيلها
املحامي الياس منصور باستدعاء سجل
بالرقــم  2022/132بوجه املســتدعى
ضده بيار تنــوري املجهول محل االقامة
وبوجه غريه ،يطلب فيه ازالة الشــيوع
يف العقار  750بقعتوتــه العقارية ،عىل
املستدعى ضده الحضور اىل قلم املحكمة
لتبلغ االســتدعاء ويف حــال تخلفه عن
الحضور يعترب التبليغ حاصالً ويعد كل
تبليغ اليه بواسطة رئيس القلم صحيحا ً
باستثناء الحكم النهائي ،مهلة املالحظات
واالعرتاض خالل خمســة عرش يوما ً تيل
مهلة النرش.
رئيس القلم كيوان كيوان
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جه إلى المراهقين
أنجي ّ
جمال :سأتو ّ
بمشروع عربي يحاكي تطلّعاتهم
بعدما لمع اسمها في عالم اإلعالن وتصوير األغاني والوثائقيات تخطو المخرجة أنجي عاقلة ّ
جمال خطوتها األولى
باتجاه مسلسل عربي فريد من نوعه يحاكي ذوق المراهقين .عن مشروعها المرتقب والتحضيرات الجارية لتنفيذه
تتحدث إلى "نداء الوطن".

مــــــــــايـــــــــا الــــــــــخــــــــــوري
بعدما تعاونت مع أهم نجوم الغناء
في العالم العربي ،تخطين خطوتك
األولى بإتجاه الدراما ،كيف تحققت
هذه النقلة؟
منذ  3سنوات ،كنت أراقب إهتمامات
أوالدي املراهقني بربامج مخصصة لهم عرب
املنصات األجنبية لعدم توافر برامج عربية
تحاكي تطلعاتهم ،فوردتني فكرة التوجه
إىل هذه الفئــة العمرية من املشــاهدين.
وضعت نقاطا ً تحلل أسباب إهتمامهم بتلك
الربامج ،منطلقــة منها إلبتكار ما يحاكي
ذوقهم ويتضمّ ن عنارص تشبه مجتمعاتهم
ومشــكالتهم ،خصوصا ً أنهــم يطرحون
أسئلة كثرية عن هويتهم وما يمثّلون .بعدما
أنجزت ملخصا ً عــن مرشوعي ،إجتمعت
برشكات عدّة ومن بينها رشكة الصبّاح التي
إرتحت للتعاون معها خصوصا ً بعد لقائي
باألستاذ صادق الصبّاح وملى الصبّاح.
كيف تصفين التعـــــــاون مع شركة
"الصبّاح"؟
أنــا معجبة أساســا ً بقــدرة هذه
الرشكة يف تنفيذ إنتاجات كبرية بظروف
ً
إضافة إىل إعجابي بحبهم للبنان
صعبة.
وبســرتهم الالمعة يف مجال اإلنتاج .إىل
ذلك آمن القيّمون عن هذه الرشكة برؤية
هذا املرشوع املختلف عمّ ا قدّموه سابقاً،
لذا شعرت بأنه يف أمان معهم.
تجمعنا اآلن ثقــة متبادلة كفريق
عمل متحد لتقديم عمل نوعي ،وقد عملت
ملى الصبّاح بكل جهد إليجاد األشخاص
ّ
يجسد رؤيته
املناســبني للتنفيذ ،بشكل
الحقيقية .ما أراحني رصاحة ،ألنني أريد
تنفيذه كما أشــاء ،كونه يتوجه إىل فئة
عمرية صعبة اإلرضاء ويف الوقت نفسه
ذات متطلبات بسيطة.
من هي الفئة المستهدفة من هذا
المشروع؟
يحاكي هذا املسلسل فئة املراهقني
لذا يتضمّ ن موسيقى ورقصا ً وهذا فريد
من نوعه يف العالم العربي .أخذت رشكة
"الصبــاّح" املرشوع بمنحــى نبيل جدا ً
حيث ســرمم مرسحا ً كبــرا ً يف بريوت
كجزء من القصة .ليبقى ساحة فنيّة يف
قلب العاصمة لألجيال القادمة.
ما أهمية هكذا مشروع في مسيرتك
المهنية؟
شــعرت بإســتعدادي لتنفيذه بعد
سنني طويلة من التعاون مع مغنّني عرب

من كواليس إحدى األغاني المص ّورة

وراقصني شاركوا يف تصوير كليباتي .إىل
ذلك يتضمــن كل العنارص التي اختربتها
سابقا ً إنما بإطار أوســع .وأعني بذلك
رسد القصة بإطار أوسع لتصبح األغنية
جزءا ً منها ال العكس ،وال تكون مخترصة
بـ 3دقائــق إنما ممتدة عــى حلقات.
يتمثّــل حلم كل مخــرج بتقديم فيلمه
الخاص ،وهذا فيلمي الطويل األول الذي
يتضمن األشــياء التي أعشقها كاألغنية
والرقص والقضايا اإلجتماعية الخاصة
بفئة الشــباب ،لذلك أعترب هذا املرشوع
من أهم الفرص يف مســرتي املهنية .أنا
متحمّ ســة ،ورغم أن الخــوف جزء من
طموحــي ،إال أنني أســتخدمه بطريقة
إيجابية لإلجتهاد أكثر يف عميل وتحقيق
أحالمــي .برأيي يخفــف العمل الدؤوب
والخيارات الصحيحة من وطأة الخوف.
إذا ّ
نفــذ املرشوع مثلمــا تخيّلته ،أحقق
حلما ً من أحالمي الكثرية.
هل من تحديات محتملة أمام تنفيذ
هذا المشروع؟
لو لم يتوافر اإلنتاج والتمويل ،كان

برفقة زوجها وأوالدهما

يمكن الحديث عن تحديات يف هذا اإلطار،
لكننا وجدنا األشخاص املناسبني إلعداد
هذه الدراما املوســيقية إن عىل الصعيد
التأليفي أو عىل الصعيد التقني.
إرتكزت غالبية األغاني المصوّرة
التي ّ
نفذتها على موضوع إنساني
إجتماعي بإطار فيلم قصير ،أال يُعتبر
ذلك بمثابة تمهيد لتجربتك الدرامية
المرتقبة؟
من البديهي أن تكــون األغنية التي
أنجزتهــا بإطار رسد القصة إنعكاســا ً
لشخصية الفنان ،إن كان مغنيا ً أو ملحنا ً
أو شاعرا ً أو مخرجاً .ومن البديهي أيضا ً
أنني محارصة بأناس أصغي إىل قصصهم
بإهتمام ألننــي مســحورة بالطبيعة
اإلنســانية .أحبّ اإلســتماع إىل قصص
الناس بغض النظــر عن عمرهم متأثرة
بتفاصيلها لذلــك أحب رسد القصص يف
كليباتي .أعمل ما أحبّ وســأظ ّل كذلك،
طاملــا أتمتع بحريــة التعبــر .برأيي،
مساري املهني لم يكن تمهيدا ً بمقدار ما
هو تنفيذ ما أحبّ بمشهدية أوسع.

أليس هذا المشروع عصارة خبرتك
على مدار السنوات؟
هذا املــروع هو اإلنتقــال األمثل
واألهم من تصوير األغاني إىل املسلسالت،
ألنه يتضمن العنارص التي خربتها كافة
والتي أستطيع من خاللها إتخاذ القرارات
الصحيحــة ،ويف الوقت نفســه ،أخترب
شــيئا ً جديدا ً مثل إدارة املمثلني وقراءة
ّ
النص فأدخل مــن خالله إىل املجال الذي
تخصصت فيه أي اإلخراج السينمائي.
دراميًا ،ما اإلضافة التي سيحققها
هذا المشروع؟
هو مسلســل درامي موســيقي،
ســيتابع املشــاهدون فيه املوسيقى
والرقص بإطــار درامي يحكي قصصا ً
إنســانية واقعية من صلب مجتمعنا،
بطريقــة متكاملــة وبهويــة عربية
وبذوق معارص يحاكي التطور يف العالم
الدرامي ،مــن ضمن الفئة العمرية التي
نتحدث عنها ،علما ً أنه مالئم أيضا ً لكل
الفئات ألنه يتنــاول قضايا إجتماعية
ته ّم الجميع.

ما الذي يُحرّك أفكارك عند رسم األغنية أو المشهد التصويري؟
أتمنى لو توافرت غرفة إلختيار األفكار منها ،أؤمن بحاجة اإلنســان إىل التأمل من أجل وضوح أفكاره أمامه ،لكنني زوجة
ووالدة وبالتايل منهمكة بإهتمامات العائلة .أعمل من منزيل يف غالبية األوقات فرتد األفكار بطريقة غري متوّقعة يف أثناء الطبخ أو
الجلوس أمام التلفزيون .ولكن األبحاث مهمة جداً ،أتأمّ ل بمســرة الفنان ،ماذا قدّم سابقا ً وأين يمكن التجديد معه ،كما أشاهد
األفالم والفيديوات وأســمع املوسيقى .أخ ّزن من خالل أبحاثي صورة مشــهدية أو صورة ليشء ما ،أبني عليه فكرتي من دون
النســخ طبعاً .فتعريف اإلبتكار ال يأتي من العدم إنما من عنارص موجودة يف الحيــاة ،نأخذ من كل منها فكرة معيّنة ،نجمعها
لتخلق أمامنا الخلطة السحرية إلبتكار يشء بتوجّ ه جديد ونظرية مبتكرة.
تحتاج الدراما إلى تفرّغ ما بين التحضير والتصوير ،فهل ستبتعدين مدّة عن تصوير الكليب؟
ال أعرف ماذا تفرض املرحلة املقبلة ،وماذا ينتظرني ،أحاول عدم التفكري باملدى البعيد بل القريب وما أريد تحقيقه حالياً.
ال أسعى إىل ح ّد مجايل بالنوع والطبيعة ،أي باإلعالن أو الدراما أو الوثائقيات أو األغاني املصوّرة ،بل باملضمون وما نتحدث عنه
ّ
بغض النظر عن شكله ونوعه.
رشط أن يكون تصوّرا ً جديدا ً يو ّلد يف ّ شعورا ً معينا ً ألنني شغوفة بإبتكار مضمون

بالعودة إلى عالم الكليبات ،من
بناء على كلمات
المعلوم أنها ُتبتكر ً
ّ
تتقصدين
األغنية ولحنها ،فهل
عما يمكنك من خالله تقديم
البحث ّ
قصة قصيرة؟
ال أفتش عــن األغنية بل هي التي
تأتــي إيل ،لذلك أنا أجلــس يف كريس
املتلقي نوعا ً ما .من هذا املنطلق أحببت
فكرة الجلوس يف كــريس املبادر هذه
املرة ،بعدما دخلت عالم املسلســات
ألنني شــعرت برغبة الســيطرة عىل
مضمون القصة التي تفرض األغنية،
فيما كانت كلمــات األغنية هي التي
توحي بقصة الكليب.
تعاونت مع النجوم أنفسهم مرارًا،
أي دور يلعب هاجس التجديد في
رسم إطار الكليب؟
يرافقني هاجــس التجديد دائما ً ألنني
ّ
الفن ،ســواء بالنسبة
مقتنعة بأهميته يف
إىل املخرج أو املغنــي أو امللحن أو الكاتب أو
آخرين .إنما ال يتحقــق التجديد يف املطلق
ألنــه يرتافق مــع اإلحســاس والقضايا
املتعلقة مبــارشة باملجتمع .قد يتعرض أي
فنان للســقوط يف التكرار ولرتاجع مساره
التصاعدي يف النجاح ،وعندما يحصل ذلك ال
بد من تقويم ذاتي خصوصا ً أن أيا ً كان يخترب
أحيانا ً مرحلة ال يكون فيها بأفضل األحوال
أو بحال نفسية مناسبة للخلق واإلبداع.
أؤمــن بالتوقيت الصحيــح لألعمال
الناجحة لكنني أخاف دائما ً من عدم تقديم
أفضــل ما لــديّ  .برأيي طاملا أن الشــغف
والخربة متوافران للنجاح ،أســتند إليهما
ّ
يخف الخوف ويقوى بمقدار
كثريا ً للتطور.
الجهد املبذول ،كما تؤدي الخربة دورها أيضا ً
يف اتخاذ القرارات الصحيحة خصوصا ً لجهة
إختيار فريق العمــل واملحيطني بنا وتوافر
العنارص املتفرعة لتقديم عمل متكامل.

"مشروع ليلى" ُتوقف أعمالها
كشــف املغني الرئييس لفرقة "مرشوع
ليىل" املوسيقية ،حامد سنو ،عن توقف أعمالها
نهائياً ،وروى معاناة فرقته التي تعرضت للمنع
أكثــر من مرة يف بلدان عربيــة مختلفة ،حيث
ألغيت حفالتهــا يف األردن عامي  2015و2016
بعد اإلعالن عنها وطرح التذاكر للجمهور ،وذلك
بسبب االعرتاضات حول مخالفتها للذوق العام.
وأثارت الفرقة جدال ً ضخما ً يف مرص العام
 ،2017حني رفعت ســارة حجازي الناشطة
يف مجتمــع "امليم" ،علم قــوس قزح خالل

الحفلــة ،فقبض عليهــا ،ومنعت "مرشوع
ليىل" من الغناء مجددا ً يف مرص.
كما تعرضــت للمنع من املشــاركة يف
مهرجان بيبلوس العام  ،2019بعد اتهامات
بأن بعض كلمــات أغانيهــا يف ألبوم "ابن
الليل" تروج لعبادة الشيطان وتيسء للديانة
املســيحية .وقال ســنو ّ
إن" :وترية املنع يف
البلــدان العربية ارتفعت واتخــذت طابعا ً
عدائيــاً .تع ّرضنا لحمالت كراهية وشــتم
عىل مواقع وســائل التواصل االجتماعي ما

أدخلنا يف توتر شديد وعدم الرغبة يف العمل".
وانتقلــت الفرقــة إىل الواليــات املتحدة
األمريكية وخططت لتنظيم حفالتها هناك
باإلضافــة إىل أوروبا وكندا ،ولكن "كوفيد
  "19جعلها يف وضع مادي صعب ،حيثأنهى اإلغالق فرصها يف تنظيم أي حفالت.
وبات استمرارها شــبه مستحيل يف
ظل حرمانها من جمهورهــا ،هي التي
تأسست بســبعة اعضاء العام  2008ويف
رصيدها  4ألبومات.
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...All My Life

نسخة ضعيفة من قصة حقيقية

جـــــــــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــــــــداد
يعرض فيلــم ( All My Lifeطوال حياتي) حبكة
مقتبسة من قصة حقيقية عن ثنائي كان يخطط للزواج
قبل أن يكتشــف العريس املستقبيل أنه مصاب بمرض
رسطاني يف مراحله األخرية .ال يحاول العمل أن يناقش
أي مســائل وجودية ،حتى أنه ال يتطرق إىل التداعيات
الجسدية والعاطفية لعالج الرسطان إال بطريقة عابرة.
يتمتع الفيلم بأجواء جاذبة مــع أنه يفتقر إىل العمق.
لكنه ســروق ملن يبحث عن قصة حزينة حيث يتعلم
البطالن الجميالن كيفية االستفادة من وقتهما املشرتك.
يف الصباح الذي ييل أول لقاء بني "سولومون شو"
(هاري شــام جونيور) و"جنيفري كارتر" (جيســيكا
روث) يف حانة ،يلتقي الثنائي للركض معا ً ألن "جنيفري"
أرادت رؤية الشــاب الذي أعجبها مجددا ً مع أنها تكره
الركض .هي تعرف أنه رئيــس طهاة هاو وتطلب منه
أن يطبخ لها .فيســألها" :هل تعنني أن أطبخ لكِ اآلن"؟
فتجيبه" :اآلن أو أبداً".
رسعــان ما تصبح عبــارة "اآلن أو أبداً" شــعارا ً
أساسيا ً حني يبدأ الشابان بالوقوع يف الغرام ،ثم يقرران
العيش معاً ،ويعرض "ســولومون" الزواج عىل حبيبته
فجأ ًة ،ويبدأ الثنائــي بالتخطيط لزفافهما ،حيث يتوىل
العريس تحضري الطعام.
يعود "ســولومون" ويمرض ،لكــن يبقى املرض
استعراضيا ً يف هذا الفيلم ،ما يعني أن يحافظ شام عىل
وسامته وكامل شعره رغم كل يشء .كما أن التطمينات

فـــي الـــصـــاالت

األولية من األطباء تُمهّ د لتوقعــات مريعة لكن ينقلها
الطبيب إىل املعنيني بطريقة دبلوماسية ،فيقول يف البداية
إن "مســتوى عدائية املرض مقلق جداً" ،ثم يضيف يف
مرحلة أخرى" :سننتقل إىل التفكري باالعتبارات املرتبطة
بنوعية الحياة".
لكن ما معنى نوعية الحياة بالنسبة إىل شاب مغرم
يف العرشينــات من عمره؟ وما معنى الزفاف إذا لم يكن
بداية العالقة بل نهايتها؟ أال يفرتض أن تدوم النهايات
السعيدة إىل األبد؟
تخربنا "جنيفري" بأن متوســط حياة الناس يبلغ
 27375يوماً ،لكننــا ال نتذكر منها إال األيام التي تحمل
أحداثا ً مميزة .هي تحاول مع حبيبها أن تش ّكل ذكريات
ال يمكن نســيانها عىل مر الحياة خــال األيام املتبقية
لهمــا معاً ،بما يف ذلك تنظيم زفــاف مبني عىل تحقيق
األمنيات بالتعاون مع األصدقاء .يشــعر "سولومون"
بالقلق من أن "يشــاهد الناس نافذة بيضاء اللون بكل
بساطة" ،لكن تقول له "جنيفري" :أنا عروستك وال يحق
لك أن ترى أحدا ً سواي".
يضيف كاتب السيناريو تود روزنبريغ بعض اللحظات
اللطيفة خالل مرحلة وقوع "ســولومون" و"جنيفري" يف

 Barbarianينتزع صدارة شباك التذاكر األميركية
َ
حبــس فيلم الرعــب املنخفض املوازنــة ""Barbarian
يف عروضــه األوىل أنفاس عــدد ٍ
كاف من رواد دور الســينما
يف الواليات املتحــدة وكندا ليتصدر شــباك التذاكر يف أمريكا
الشــمالية .ويتناول هــذا الفيلم الذي أنتجتــه "Twentieth
ّ
تجســدها املمثلة
 "Centuryو" "New Regencyقصة امرأة
جورجينا كامبل ،تســتأجر منزال ً إلقامة قصرية يف حي سيئ
الســمعة يف ديرتويت ،ولكن يتبني لها عند وصولها أن شخصا ً
آخر حجزه ،يؤدي دوره املمثل السويدي بيل سكارسغارد الذي
ّ
جسد شخصية امله ّرج الرشير يف فيلمَ ي الرعب "."IT
الفيلم الذي شــارك فيــه أيضا ً املمثل جاســتن لونغ نال
استحسان النقاد الذين وصفوه بأنه فيلم رعب كالسيكي جديد.
وتمكن فيلم آخر هذا األســبوع من الحلــول يف املرتبة
الثانية وهو الرشيــط البوليوودي "Brahmastra: Part One
 "– Shivaالذي أنتجته رشكة تابعة لـ"ديزني" ،إذ حصد 4,4

مـــــــهـــــــرجـــــــان

الحب وتنفيذهما لخططهما .حتى أن الفيلم يشــمل واحدا ً
من أجمل املشاهد الرومانسية أثناء تنظيف األسنان معاً .من
مرسعة
الواضح أنهما يستمتعان بالتفاوض حول مجموعة ّ
من املعايري ،بدءا ً من مساحة مالبسهما يف الخزانة وصوال ً إىل
الكنبة التي ينويان االحتفاظ بها ،حني يقرران العيش معا ً
فجأ ًة كي يتمكن "ســولومون" من ترك عمله الذي يكرهه
لبدء مسريته كرئيس طهاة .تتضح أولويات الثنائي الجديدة
يف رد "جنيفر" الهادئ عىل وجود بقعة عىل فستان زفافها.
من املمتع دوما ً أن نشــاهد أشخاصا ً جذابني وهم
يقعــون يف الحب ،ومن املؤثــر أن يخترب هذا النوع من
ً
مقارنة بأفالم
الشخصيات أي شكل من الخسارة .لكن
مثــل ( After Everythingبعد كل يشء) ،أو حتى Me
( Before Youأنــا قبلــك) و( Cloudsغيوم) ،وأعمال
أخرى كثرية من هذا النوع وصوال ً إىل فيلم Love Story
(قصة حــب) ،تبقى الشــخصيات وردود أفعالها عىل
التحديات التي تواجهها يف هذا الفيلم باهتة ومفتعلة.
تقتــر آمال الحبيبَــن وأحالمهما املســتقبلية عىل
إقامة عــرس كبري واختيار فســتان زفاف فخم .كان
"ســولومون" املعروف بهداياه املميزة يستحق نسخة
أفضل من هذه القصة الركيكة.

ماليني دوالر ،وهي نتيجــة تُعترب إنجازا ً لعمل باللغة الهندية
لم يُع َرض سوى يف  810دور ســينما .وتتمحور أحداثه عىل
ّ
يتعقد حبه للفتاة إيشا
مغامرات شاب هندي يُدعى شــيفا
بســبب عالقته غري املتوقعة مع منظمة رسية .وهذا الفيلم
هو الجزء األول من ثالثيةَ ،
وسيَليه جزءان آخران.
وحصل عىل املركز الثالث فيلم الحركة ""Bullet Train
من إنتاج رشكة "سوني" ،إذ حقق إيرادات بلغت  3,3ماليني
دوالر .أمــا " "Top Gun: Maverickالــذي حقــق مفاجأة
األسبوع الفائت باستعادته صدارة شباك التذاكر يف األسبوع
الخامس عرش لعرضه ،فرتاجع هذه املرة إىل املركز الرابع.
واكتفى فيلم الرسوم املتحركة العائيل "DC League of
 "super Petsمن رشكة "وارنر براذرز" بتحقيق  2,8مليون
دوالر هذا األسبوع م ّكنته من الحصول عىل املرتبة الخامسة.
(أ ف ب)

العازف العالمي هوسر يختتم مهرجان البندقية

إفتتح عازف التشــيللو الكرواتي العاملي هورس
الحفل الختامي لتوزيــع جوائز مهرجان "البندقية
الســينمائي الدويل" بدورته التاسعة والسبعني لهذا
العام يف القاعة الكــرى يف ""Palazzo del Cinema
(ليدو البندقيــة) ،بحضور عدد كبري من نجوم عالم
الســينما الذي حرضوا للتبارز عىل جائزة "األســد
الذهبي" ألفضل فيلم وجوائز رسمية أخرى من قبل
لجنة تحكيم ترأسها املمثلة جوليان مور.
وعزف مقطوعته الجديــدة "Historia de un
 "Amorالتي كتبها مؤلــف األغاني البنمي كارلوس
إليتا املاران ( )1974-1911يف العام  ،1955والتي ت ّم
استخدامها كموســيقى تصويرية يف  1956يف فيلم

يحمل اإلســم عينه من إخــراج روبرتو جافالدون،
وقام بأدائها فنانون عامليون.
وقــد أوصل من خاللها اللحن بشــكل عاطفي
وحنون مضيفا ً إليها ملســته الخاصة من خالل آلته
التشــيللو .وب ُّث الحفل مبارش ًة عىل شاشــة "Rai
 "Movieوعىل املوقع الرسمي للمهرجان والشبكات
االجتماعية لـ"."Biennale di Venezia
ويســتعد هورس لطرح ألبومــه الجديد "The
 "Playerالذي يض ّم أغنية ""Historia de un Amor
قريباً ،وســيخوض تجربة موســيقية مختلفة عىل
التشيللو بدمج املوسيقى الكالسيكية والبوب والروك،
متحديا ً بذلك التقاليد الراسخة يف عالم املوسيقى.

جـــوزفـــيـــن
حــــبــــشــــي

اليك هالحكي

الجميلة و ...العمر
الوحش
التجاعيد ،التي نخشاها جميعنا،
نسا ًء ورجاال ً على ح ّد سواء ،من
الذي حوّلها "بعبعاً" و"وحشاً"
وسالحا ً قاتالً يشهره الجمهور في
وجه جميالت الفن ونجمات السينما؟
نجمات مثل الممثلة المصرية مرفت
أمين التي تع ّرضت أخيرا ً لحملة تنمّ ر
على مواقع التواصل االجتماعي أثناء
تقديمها واجب العزاء بالمخرج علي
عبد الخالق .والسبب ،ظهورها من
دون أي أثر لمساحيق التجميل التي
من شأنها أن تخفي نوعا ً ما عالمات
تقدّمها بالعمر.
لن ندخل في دهاليز صناعة
النجوم ومتطلبات الصورة
التسويقية اآلن ،ولن ندافع أبدا ً عن
المتنمّ رين المصدومين برؤية نجمة
لطالما مثّلت لهم الرمز المطلق
للجمال ،بصورة مختلفة تماما ً عمّ ا
اعتادوه .سنكتفي بالقول إن اللوم
في تحويل التجاعيد "بعبع" تنمّ ر
على نجمات تخ ّ
طين ّ
سن السبعين
(مثل مرفت أمين) ،يقع من جهة
كبيرة على عاتق المجتمع وأحكامه
(ونحن ك ّلنا ضحاياه وجزء
منه) ،ومن جهة أخرى على عاتق
النجمات .نجمات الزمن الجميل
مسؤوالت إلى ح ّد ما عن وضع
سالح التنمّ ر في يد الجمهور ،بعدما
ّ
أسطورتهن
ساهمن أو ق ِبلن ببناء
على ترجيح كفة الجمال في عيون
المعجبين .وبالتالي كيف يعقل
أن يُالم هؤالء المعجبون على عدم
تقبّلهم "آيات الحسن الفني" بشكل
مخالف للصورة التي ت ّم طبعها في
أذهانهم؟ خذوا ألقاب النجمات،
معظمها يرتكز على الجمال
والدالل ،مثل "جميلة الجميالت"
(ليلى فوزي) و"مارلين مونرو
الشرق" (هند رستم) و"دلوعة
الشاشة" (شادية) و"سندريال
الشاشة" (سعاد حسني) و"وجه
القمر" (دينا فؤاد) و"فينوس
الدراما" (غادة عبد الرازق)
و"تفاحة السينما" (ليلى علوي)،
وأخيرا ً وليس آخرا ً "قطة السينما"
و"فاتنة السينما" وهما اللقبان
اللذان ارتبطا بالممثلة ميرفت أمين.
حتما ً النجوم ضحايا مجتمع
(نحن ضحاياه كذلك األمر وجزء
منه) يدفعهم بقوة إلى "فلترة"
صورهم وإجراء عمليّات تجميل
ال تغيّر في معظم األحيان نظرة
أيّ منهم إلى نفسه ،لذلك يدخلون
في دوّامة جراحات مستم ّرة،
حتى يتحوّلوا أشخاصا ً آخرين ال
يشبهون أنفسهم ،بل هم أقرب إلى
الكاريكاتور واللوحة الجامدة التي
ال تعكس ما يتأجّ ج في داخلها
من مشاعر وانفعاالت .وفي حال
قرر النجوم البقاء على طبيعتهم،
يصبحون عرضة لهجمات تنمّ ر
"غير طبيعية" .مجتمع أدخل في
عقولنا جميعا ً أحكامه المسبقة
عن الجمال والشباب ،وكأنهما س ّرا
النجاح فقط ال غير ،متناسيا ً أن
التجعيدة على وجوهنا تعني أننا
عشنا الحياة بكل فصولها ،بكل
تفاصيلها ،بكل طلعاتها ونزالتها،
بكل حقيقيتها .تعني أننا اختبرنا
كثيراً ،ضحكنا من كل قلبنا كثيراً،
حزنّا وتألمنا وبكينا بحرقة وقوة
كثيراً ...من ضحية من؟ النجم أو
المجتمع الذي نحن ضحيته وجزء
منه؟ البيضة أو الدجاجة؟

١٠
العـــدد  - ٩٣٢السنــــة الـرابـعـة
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آخر مصدر للعظمة الروسية على وشك الزوال
تحب روسيا أن تعتبر نفسها قوة عظمى ،لكن تَ ِقل ّ المسائل التي
تجعلها من الطراز العالمي .تقتصر القائمة اليوم على إمدادات النفط
والغاز ،والرياضة ،والموسيقى الكالسيكية .أصبح قطاع النفط والغاز
هشًا في الوقت الراهن ،إذ تتخبط البلدان النامية للتخلي عن الصادرات
ت سابق من هذه
الروسية بعد بدء الغزو الروسي ألوكرانيا في وق ٍ
السنة .في ما يخص النجاح الرياضي ،أدت فضيحة تعاطي المنشطات
إلى منع روسيا من المشاركة في األلعاب األولمبية .في غضون ذلك،
يبدو أن روسيا بدأت تلفظ أنفاسها األخيرة في مجال الموسيقى
الكالسيكية وغيرها من الفنون الجميلة أيضًا .حتى خالل الحرب الباردة،

تيودور كرنتزيس

فاسيلي بيترينكو

نفيس وأن يسمع رأيي حول ما يحصل
إلــــــيــــــزابــــــيــــــث بــــــرو
يف الوقت الراهن [حرب أوكرانيا] .لكني
أســتقيل من هذين املنصبَني معا ً ألنني
ُ
اضطــررت ملواجهة خيار مســتحيل
بني املوســيقيني الروس واملوسيقيني
الفرنسيني األعزاء عىل قلبي".
كذلك ،ترك فاســييل بيرتينكو ،وهو
بدأ املوســيقيون الروس يغادرون
موســيقي رويس مرموق آخر ،منصبه
البلد اآلن ،ولم يعد املوسيقيون الغربيون
كمدير فني يف األوركســرا السيمفونية
يقصدون روســيا لتقديم عروضهم .يف
األكاديمية التابعة للدولة الروسية وأوقف
العام  ،2011وصــل تيودور كرنتزيس،
عروضه يف روسيا .ويف "نوفوسيبريسك"،
وهو موســيقي شــاب ومعروف من
استقال املدير الفني توماس ساندرلينغ
اليونان ،إىل مدينة "بريم" الروسية .كان
من منصبه أيضاً ،وهو ابن املوســيقي
املعقل الســيبريي للصناعة العسكرية
األملانــي كريت ســاندرلينغ لكنه مولود
يحاول إعادة إحيــاء دار األوبرا ،واعتُ ِب
يف العاصمــة الســيبريية .أوضــح
كرنتزيــس عــى مســتوى التحدي،
ســاندرلينغ ما حصل يف بيان له قائالً:
فحــوّل دار األوبــرا يف املدينة إىل معقل
"بعد العــدوان الرويس
غري متوقــع لصناعة
األخــر يف أوكرانيــا ،ال
أفضل أنواع املوسيقى.
ســيما التفجري العنيف
وعندما دفعته األوساط
للمــدن األوكرانيــة
البريوقراطية املحلية يف
ّ
وتوسع التوتاليتارية يف
"بريم" إىل التنحي من
غادر عدد كبير
ُ
شــعرت بأنني
روسيا،
منصبه يف العام ،2019
تابع تقديم العروض يف من الموسيقيين اآلخرين مضطر لالســتقالة من
روسيا ،حتى أنه حصل روسيا من دون إعالن قراره منصب املديــر الفني يف
أوركسرتا نوفوسيبريسك
عىل الجنسية الروسية.
ال سيما الروس الذين ال
الفيلهارمونيــة" .يف
لكن أطلــق كرنتزيس
اآلن أوركســرا جديدة يريدون المجازفة بتعريض غضون ذلك ،اســتبعد
من مــكان هــادئ يف أفراد عائالتهم المتبقين مرسح البولشــوي للتو
املدير الشــاب ألكسندر
برلني مــن دون إحداث
في روسيا للخطر
مولوشــنيكوف ،الذي
أي ضجة.
انتقد الحرب ،مــن إنتاجَ ني مرتقبَني من
كرنتزيــس ليــس املوســيقي
نوع األوبرا.
الكالسيكي املشهور الوحيد الذي تخىل
وحتى نجمة الســوبرانو الروسية،
عن املناصب الروســية .يف بداية شهر
آنا نرتيبكــو ،غادرت البلــد ولو رغما ً
آذار ،اســتقال املدير املوسيقي ملرسح
عنها ،علما ً أنها كانت قد تربعت لصالح
البولشوي ،توغان سوخيف ،من عمله
دار أوبــرا يف إقليم "دونيتســك" الذي
يف املــرح ومــن منصبــه اإلداري يف
يســيطر عليه الثوار يف العــام 2014
األوركســرا الوطنية الفرنســية "دو
وحافظت عىل تواصلهــا مع الكرملني
كابيتــول دي تولوز" ،فقال" :كان عدد
سابقاً .أُلغِ يت عروض نرتيبكو يف الغرب
كبري من النــاس ينتظــر أن ّ
أعب عن
اليوم ،أصبح هذا النوع من التميّز املوسيقي والتبادالت مستحيالً.
يقــول املدير الفني" :الوضع الراهن أســوأ ممــا كان عليه يف الحقبة
الســوفياتية .ال يخرس البلد الفنانني بكل بساطة ،بل إنه يخرس جميع
أشــكال التبادالت املوســيقية مع الغرب .اليوم ،أصبحت روسيا أشبه
بمكان خفي .ال أحد يقصد البلــد ،وال يشء يخرج منه" .يبدو أن هذه
العزلة ستستمر .يقول نايربغ" :لن يسرتجع البلد وضعه الطبيعي .هذا
األمر غري ممكــن .الحرب الباردة بقيت "باردة" يف املايض ،لكن أطلقت
روسيا اآلن حربا ً ساخنة يف أوروبا".

أدهش الموسيقيون السوفيات الغرب خالل إطالالتهم الخاصة.
حصلت انشقاقات غريبة ومحرجة طبعًا من جانب راقصين مثل ميخائيل
باريشنيكوف ورودولف نورييف ،واضطر الفريق المؤلف من الزوجين
روستروبوفيتش وفيشنفسكايا للعيش في المنفى .لكن ساهم
دعم الدولة السوفياتية للفنون الجميلة التقليدية في الحفاظ
على تميّزها ،مع أن ممارسات الرقابة واالزدراء بالفنون والموسيقى
المعاصرة أضعفت فرص تطوير مشاهد جديدة .لكن رغم انهيار االتحاد
السوفياتي الحقًا ،تمكنت روسيا من حماية نقاط قوتها الكالسيكية
وجذبت فنانين من جميع أنحاء العالم.

بســبب امتناعها عن اســتنكار غزو
أوكرانيا ،ثم عادت واستنكرت ما حصل
فألغى القيّمون عىل الحفالت املوسيقية
الروسية عروضها .قال منظمو الحفالت
يف دار أوبرا "نوفوسيبريسك" بعد إلغاء
حفل هنــاك" :يبدو أن العيش يف أوروبا
ٍ
والحصول عــى فرصة تقديم العروض
يف القاعات األوروبيــة يهمّ ها أكثر من
مصري وطنها".
يف الوقت نفســه ،غــادر عدد كبري
من املوسيقيني اآلخرين روسيا من دون
إعالن قراره ،ال ســيما الــروس الذين ال
يريدون املجازفة بتعريض أفراد عائالتهم
املتبقني يف روســيا للخطر .ينتقل معظم
الفنانني إىل برلني وفييناّ .
لكن خســارة
روسيا ليست مكسبا ً فعليا ً لهذه العواصم
املوســيقية األوروبية .يقول مدير فني
رائد" :يف عالم املوســيقى الكالسيكية،
تُعترب برلني وفيينــا مكتظتَني أصالً" .ال
مفر من أن يخرس الجميع يف ظل احتدام
املنافســة هناك ،رغم وجود املســتوى
نفسه من التمويل والجماهري.
يف غضون ذلك ،ألغــى نجوم العالم
إطالالتهم يف روسيا بكل بساطة .يف شهر
نيسان املايض ،انســحبت مغنية امليزو
ســوبرانو الالتفية ،إلينــا غارانكا ،من
حفل يف ســانت بطرسربغ ،وألغى مغني
الباس باريتون األملاني الشهري ،توماس
كواستهوف ،حفل جاز يف موسكو .تؤكد
املواقع اإللكرتونيــة التابعة لدور األوبرا
الفردية أو قاعات الحفالت الروســية أن
حضور أي فنانــن غربيني أصبح نادراً،
وتشــمل العروض الروسية يف معظمها
فنانني مــن الدرجة الثانيــة أو الثالثة
بشكل عام.
يقــول لوري بريســتو ،ســفري
بريطانيا يف روســيا بني العامني 2016
و" :2020إذا لم يرفــع الفنان الرويس
صوته ضد الدولة الروســية يف الغرب،

آنا نتريبكو

جديدة للموســيقيني الكالسيكيني بقدر
يعني ذلك أنه يدعمها .لكن إذا لم يعلن
رجال األعمــال ،إذ لم يضطر هؤالء يوما ً
هذا الفنان والءه للدولة يف روسيا ،يعني
ذلك أنه معارض لها"ّ .
للتفكري بهذه املواقف عىل مر ثالثة عقود.
أســس بريستو،
بعد غزو أوكرانيا يف شــهر شــباط
خالل عمله يف موســكو ،أوركســرا
املايض ،أصبحت روسيا معزولة عن العالم
مهرجــان "بريتن شوســتاكوفيتش"
بطريقة لــم يتوقعها أحــد ،وال حتى يف
التي جمعت بني موسيقيني بريطانيني
ذروة الحرب الباردة .يف تلك الحقبة ،كانت
وروس يف بداية مســرتهم الفنية .هو
املوسيقى الكالسيكية تُعترب شكالً أساسيا ً
يقول إنه كان يتعامل مع الجواســيس
(وغري مسيّس) من التبادالت بني الكتلتَني
وحــاالت التســمم ،وأراد أن يثبت ما
املتناحرتني لدرجة أن يُسمَ ح لها باخرتاق
تستطيع العالقات الربيطانية الروسية
"الســتار الحديدي" .يقول رينيه نايربغ،
أن تؤول إليه .لكن ع ّلقت األوركســرا
الذي كان ســفري فنلندا يف روســيا خالل
نشاطاتها اآلن.
العقد األول مــن القرن الواحد والعرشين:
منذ بدء الغزو الــرويس ألوكرانيا،
"بعد وصــول [نيكيتا] خروتشــوف إىل
أوقف عدد كبري مــن قاعات الحفالت
الســلطة ،بذل الســوفيات جهودا ً هائلة
الغربية دعوة فِ َرق األوركسرتا واألوبرا
إلثبــات تميّزهــم املوســيقي ومتابعة
والباليه لتقديم عروض خاصة ،مع أن
التبــادالت مع الغرب .تحمّ ل
جزءا ً منها تابع النشاطات
املتفــق عليهــا ســابقا ً
السوفيات جميع أنواع عُ َقد
النقص ،لكنهم كانوا يعرفون
بموجب العقود ألســباب
أن موســيقاهم من الطراز
قانونيــة( .يســتطيع
العاملي" .قدّم فنانون عظماء،
الفنانون الروس أن يقدموا
تؤكد المواقع
العروض حتى اآلن ،نظرا ً
مــن أمثال سفياتوســاف
إىل صعوبة فســخ عقود اإللكترونية التابعة ريخرت ،عروضــا ً متكررة يف
املوســيقيني الفرديــن لدور األوبرا الفردية الغــرب .ويف العــام ،1958
فاز عازف البيانو األمريكي،
ملج ّرد أنهــم امتنعوا عن
معارضة حــرب أوكرانيا .أو قاعات الحفالت
فــان كليربن ،يف مســابقة
ال تشــمل العقود املربمة الروسية أن حضور أي تشايكوفســكي الدولية يف
قبل الغزو أي بنود تجربهم فنانين غربيين أصبح عهد االتحاد السوفياتي.
انطلقت هذه املسابقة
عىل معارضــة أي حرب
نادرًا
إلثبات تفوّق الســوفيات
محتملة ،وهو أمر مربر).
يف املجال املوســيقي ،وش ّكلت تتويجا ً
كذلك ال تقصد الفِ َرق الغربية ،بمختلف
مستوياتها ،روسيا بعد اآلن .يقول قائد
لنظــام تعليــم املوســيقى الطموح
أوركسرتا مرموق" :ال أظن أن أي فِ َرق
يف البلــد .هذا الطمــوح وضع ريخرت
وأعضــاء آخرين من لجنــة التحكيم
أوركسرتا ســتقدم العروض يف روسيا
يف موقف صعب حــن اعتربوا كليربن
مجددا ً خالل حياتي".
صاحب أفضل أداء ،فســألوا الكرملني
يرتدد جميــع املعنيــن يف التعبري
عما يجــب فعله يف املرحلــة الالحقة
عن مواقفهم بطريقة رســمية نظرا ً إىل
وتلقوا جوابا ً مفاده أنهم يستطيعون
حساســية هذا املوضوع .لقد أصبحت
منحه الجائزة الكربى.
مراعاة الظروف الجيوسياســية تجربة

رســمياً ،ال تزال الثقافة املوسيقية الكالســيكية الروسية قائمة،
فقد بَنَتها أجيال متالحقة من الفنانني بشــق األنفس قبل فرتة طويلة
من حقبة الثورة الروســية .يختار الفنانون تقديــم األعمال املعروفة
والنموذجية .يف ٍ
وقت الحق من هذا الشــهر مثالً ،ستقدّم فرقة روسية
عرض ( Messiahاملســيح) للملحن جورج فريدريــك هاندل يف قاعة
"تشايكوفسكي" للحفالت املوسيقية .لكن سيكتفي ساندرلينغ وغريه
من كبار املوسيقيني اآلن باستعراض مواهبهم يف الغرب حرصاً.
تُعترب خسارة واحدة من املجاالت القليلة املتبقية إلثبات التميّز

حرب كان يمكن تجنبها
الرويس مأســاة حقيقية ألنها تنجم عن
ٍ
بســهولة .كان رحيل ساندرلينغ مؤثرا ً عىل نحو خاص ،فهو ُو ِلد يف
"نوفوسيبريســك" ألن والده اليهودي اضطر ملغادرة أملانيا النازية.
يف املقابلّ ،
فضل كريت ســاندرلينغ يف املايض أن يستعرض مهاراته
املدهشــة يف فِ َرق األوركســرا الســوفياتية .كان رئيس مجلس
الدوما ،ششلكالوف ،محقا ً حني غنّى يف املرسحية األوبرالية Boris
 Godunovللملحن موديست موسورغسكي" :الحق أصبح مظلوما ً
يف هذا البلد".
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غـــــــــيـــــــــاب

رحيل الروائي اإلسباني خافيير مارياس
تويف الكاتب اإلسباني خافيري مارياس عن عمر
يناهز  70عاما ً ج ّراء إصابته بالتهاب رئوي تسبب
به وباء "كوفيــد  ."19ووصف رئيــس الحكومة
اإلسبانية االشرتاكي بيدرو سانشيز وفاة مارياس
بأنها "يوم حزين لألدب اإلسباني".
وُلد خافيري يف  20أيلول  1951يف مدريد وســط
عائلة من املثقفــن الجمهوريني مما اضطر والده
إىل اللجوء بضع سنوات إىل الواليات املتحدة .وأصدر
روايتــه األوىل " "Los Dominios Del Loboعندما

Fashion

كان يف التاســعة عرشة ،وكان متعلقــا ً جدا ً
بحي
ّ
شامبريي يف املدينة ،وأورد ذكره يف عدد من أعماله.
من أشهر مؤلفاته "كل النفوس" (Todas las
 )almasعام  1989التي تناول فيها تجربته كأستاذ
يف جامعــة أكســفورد ،و"قلب ناصــع البياض"
( )Corazon tan blancoعام  1993التي ك ّرســت
نجاحه ،و"غــدا ً يف املعركة ف ّكر بي" (Manana en
 )la batalla piensa en miعــام  .1994وتُرجمت
مؤلفاته إىل أكثر من  40لغة يف نحو  60دولة ،وق ّلدته

فرنسا وسام الفنون واآلداب .وكان مارياس العضو
يف األكاديمية امللكية اإلسبانية للغة منذ عام 2008
يتحدث الفرنســية واإلنكليزية بطالقة .كما عُ رف
بكونه من هواة الســينما ،ومشــجعا ً كبريا ً لنادي
"ريال مدريد".
وعىل الرغم من توجهاتــه الجمهورية ،ابتكر
ً
نسبة
لنفسه لقب "حاكم مملكة ريدوندا الخيالية"،
إىل جزيرة صغرية يف جزر األنتيل الصغرى.
(أ ف ب)

تعود إلى أسبوع الموضة في نيويورك
شــهد أســبوع املوضة يف نيويورك
عــودة دار " "Tommy Hilfigerإليه بعد
غيــاب ،إذ عرضت تشــكيلة طعّ م فيها
املصمم قديمه بلمسات تحديثية ،معتمدا ً
شــعارا ً برصيا ً جديــداً ،ومقتحما ً عالم
"ميتافريس" االفرتايض.
ولم يقدّم املصمــم األمريكي الذي
عُ رف بعروضه الباهرة ،أي تشكيلة عىل
املنصات النيويوركية منذ ثالث سنوات،
ما أدى مع غياب دور أزياء أخرى أيضا ً
عىل غــرار " "Calvin Kleinو"Ralph
 ،"Laurenإىل التأثري ســلبا ً عىل جاذبية

أســبوع املوضة يف املدينــة األمريكية.
ً
بداية هذا الغياب بقرار
وع ّل َل هيلفيغــر
اتّخذه بتنويع أماكن عرض تشــكيالته
لتشــمل دوال ً أخرى ،ثم عزاه إىل جائحة
"كوفيــد ."-19وعــى أنغــام أحدث
أغانــي بيونســيه ""Break My Soul
ممزوجــة بأغنيــة " "Vogueملادونا،
استمتع الجمهور بتشــكيلة عاد فيها
إىل تصاميمه القديمة ،من خالل بلوزات
وقمصــان بولو ذات خطــوط أفقية،
ومعاطــف ذات مربعات كبرية ،صنعت
مجد هذه العالمة التجارية يف تسعينات

القرن العرشين والعقد األول من القرن
الحادي والعرشين.
إال أن املصمّ ــم أدخــل عــى هذه
الكالســيكيات أكسســوارات كربطات
العنق والقفازات ذات األكمام واألوشحة
الكبرية أو القالدات الثقيلة حول الرقبة،
وضعها عارضون وعارضات ،من مختلف
الجنســيات واألعمار واألشكال البدنية،
النحيف منها أو املمتلئ.
وقال هيلفيغر الــذي بلغت مبيعات
عالمته التجارية  9,3مليارات دوالر عام
" :2021عدت إىل أرشــيفي مع فريقي

اإلبداعي .أخذنا كل ما كان مميزا ً قبل 25
أو  30عاما ً وكيّفناه مع عرصنا".
وحملــت كل األزياء التــي ارتداها
العارضــون والعارضات شــعارا ً برصيا ً
جديدا ً يف شــكل حرف واحد فقط (حرف
 Tعىل حرف  .)Hوســعيا ً إىل إضفاء ملسة
حداثة أخرى ،أقيم العرض يف الوقت نفسه
يف العالم املوازي واالفرتايض "ميتافريس"
عىل منصة ألعــاب فيديــو ""Roblox
املتضمنة صــورا ً رمزية " "Avatarتمثّل
العبني ممن يســتطيعون تحمّ ل تكلفة
مالبس "( ."Hilfigerأ ف ب)

فوضى في سوق التطبيقات اإللكترونية الصحية
يعِ ُد عدد متزايد من تطبيقات الصحة املستخدمني
بتقديم خدمات مختلفة تشــمل قياس معدل السكر
يف الدم أو نبضات القلب أو مســتويات النوم يف خالل
بضع دقائق بواســطة الهاتف املحمولّ ،
لكن الكثري
منها يُحجم كليا ً أو جزئيا ً عن الوفاء بوعوده.
خالل السنوات األخرية ،سجّ لت هذه السوق نموا ً
كبريا ً حتى باتت املتاجر اإللكرتونية تضم مئات آالف
التطبيقات ذات الطابع الطبي .وتخفي هذه األرقام
مجموعة كبرية من األجهــزة املتفاوتة بتطوّرها:
من متابعة وترية القلب إىل التكهّ ن بإمكان حصول

Astronomy

انتكاسات جديدة لدى املصابني بالرسطان ،أو قياس
ّ
متغيات طبية مختلفة مع أو من دون االعتماد عىل
أكسسوارات متصلة باإلنرتنت.
وقد أضاءت دراســة حديثة عىل هذه املشكلة،
فمن أصل  68تطبيقا ً فرنســيا ً خضع للتحليل64 ،
تجر أي دراســة رسيرية مهمــة قبل طرحها يف
لم ِ
املتاجر اإللكرتونية .وحدهــا  21%من التطبيقات
أجرت دراسات علمية مع بروتوكول تجريبي يرمي
إىل قياس فعاليتها .ويعود ذلك إىل أن هذه الدراسات
تك ّلف عرشات آالف الدوالرات وليست إلزامية.

وتتســبب الفوىض العارمــة واملعلومات غري
الدقيقة التــي تقدمها هــذه التطبيقات يف وضع
حياة من يستخدمها يف خطر .ولكن ال يمكن وضع
التطبيقات ك ّلها يف سلة واحدة ،إذ ثمة فارق حقيقي
بني ما يرتبط برفاه املســتخدم ،وتلــك التي تتخذ
طابعا ً طبيا ً بحتاً ،وتبقى التطبيقات التي يروّ ج لها
األطباء واملوافق عليها علميا ً األكثر أهالً للثقةّ ،
لكن
عددها ضئيل جداً ،وهي تتيــح بأكثريتها متابعة
الوضع لدى املصابني بأمــراض القلب أو بأمراض
مزمنة مثل السكري( .أ ف ب)

أوروبا ُتطلق جي ً
ال جديدًا من أقمارها االصطناعية
تســتعد أوروبا إلطــاق الجيل
الجديــد من أقمارهــا االصطناعية
املخصصة للتوقعــات الجوية ،بعد
تحضــرات اســتمرت اثني عرش
عاما ً واســتثمارات بمليارات اليورو
للمســاعدة عىل اســتباق الظواهر
املناخية العنيفة برسعة أكرب.
الصــاروخ البالــغ وزنــه 3,8
أطنان وامللفوف برشيط أسود عازل
وتنترش عىل ســطحه مرايا لتعكس
حرارة الشمس ،يقبع يف داخل مركز

" "Thales Alenia Spaceيف مدينــة
كان الســاحلية جنوب رشق فرنسا،
قبــل نقله بحرا ً إىل قاعــدة كورو يف
غويانا الفرنســية حيــث من املقرر
إطالقه إىل الفضاء بحلول نهاية العام
الحايل .وفور وضعه يف املدار عىل علو
 36ألف كيلومرت ،ســيجري صاروخ
" ،"MTG - I1مسحا ً للكوكب بواقع
مرة كل عــر دقائــق ،بدقة تصل
إىل  500مرت ،مــا يوازي ضعف الدقة
مقارنــة بالجيل الســابق من هذا

الصاروخ والذي بدأ إطالقه يف مطلع
القرن الحايل .ومن املقرر اســتتباعه
اعتبــارا ً من  2025بصــاروخ توأم
يحمل اسم " ،"MTG - I2سريكز عىل
أوروبا إذ سيجري عملية مسح بواقع
مــرة كل دقيقتني ونصــف دقيقة،
وأيضا ً بقمر اصطناعي مزود بمسبار
( )MTG - Sســيحلل تركيبة الغالف
الجوي عىل كامل طوله .ومن املتوقع
أن تتبعــه ثالثة أقمــار اصطناعية
متشــابهة ،قيد التطويــر حالياً ،يف

نهاية عمــره املتوقع الذي ال يقل عن
ثماني سنوات ونصف.
ويف املجموع ،بلغت تكلفة املرشوع
الذي انطلق ســنة  2010حــواىل أربعة
مليــارات وثالثمئة مليــون يورو .هذا
االســتثمار الضخم مــرده إىل الطابع
األســايس لهذه األقمار االصطناعية يف
تحديد توقعات األرصاد الجوية يف زمننا
الحايل .ويف عام  ،2025ستكون املجموعة
الكاملة لألقمار االصطناعية األوروبية
املخصصة للطقس قد تجددت( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يحمل إليك هذا اليوم
الوعود الكثرية ،ولكنه
يدعوك إىل الترصف بهدوء
ّ
وتعقل.
ومنطق

تجنّب كل انواع التحديات و ُكن
ّ
متحفظا ً ج ّداً ،أحِ ط نفسك
باملحبّني هذه الفرتة.

تتخلص من الهواجس التي
تدفعك اىل التشكيك يف حب
الرشيك والوقوع ضحية
بعض األوهام.

تشع بريقا ً وتالقي جهودك
ثمارها وتُؤمَّ ن لك فرصا ً جيدة
ألعمال تحلم بها.

تستفيد من ارتياح الرشيك
إليك وربما تحصل منه عىل
ما لم تتوقعه.

تستمد من أعماق نفسك طاقة
كبرية وقدرة عىل مواجهة
تحديات الحياة اليومية.

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

ال داعي إىل االستسالم أو
االنجراف وراء أفكارك السوداء.

تمر هذا اليوم بفرتة قلق قد
تؤدي عىل األرجح إىل اضطرابات
يف تفكريك.

الجو العام مريح وقد يحمل
إليك مفاجآت عىل الصعيدين
الشخيص والعاطفي.

قد تتع ّرض لضغوط من قبل
زمالء أو مسؤولني أو إداريني،
ال تفقد أعصابك و كن مرناً».

قد تشعر ببعض القلق
واالنزعاج ،ليس بسبب
الحبيب ،بل بسبب الهواجس
املهنية الضاغطة.

تكون مزاجيا ً ومتقلبا ً هذا
اليوم ،امنح نفسك قسطا ً
من الراحة.

١٢

اقــــتصــــاد

العـــدد  - ٩٣٢الســـنة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ١٣أيلول 2022

مصرف لبنان يتحرر من دعم المحروقات وعجز فاضح للحكومة عن تقديم البدائل

البنزين على سعر السوق ورقم المليون للصفيحة
لم يعد مستحي ً
ال
نزل الرفع الكلي للدعم عن البنزين كالصاعقة على رؤوس
اللبنانيين .حالة الذهول الشعبي ،واإلهتمام اإلعالمي
المحلي والعربي بهذه الخطوة المنتظرة ،كانا كبيرين.
يمكن ألن المواطنين أيقنوا ،أنهم متروكون لمصيرهم.
وأدركوا كذلك أنه لم يعد هناك من حواجز تُبطئ االنهيار
اآلخذ بالتسارع.
خــالــد أبـــو شــقــرا
لــم يتطلب رفــع الدعــم كليا ً عن
البنزين أكثر من شهر ونصف الشهر عىل
«روزنامة» مرصف لبنان .ففي  27تموز
الفائت ،انتقل «املركزي» للمرة االوىل من
تأمني الدوالر بنسبة  100يف املئة السترياد
البنزين وفقا ً ملنصة «صريفة» ،إىل  85يف
املئة .لتكر من بعدها سبحة التخفيضات
أســبوعياً ،حتى وصلنا بعد  45يوما ً إىل
(صفر) دعم عــى املنصة ،و 100يف املئة
بحســب ســعر رصف الدوالر يف السوق
املوازية .األمر الذي أدى إىل احتساب سعر
صفيحة البنزين عىل أساس  35250لرية
للدوالر ،ووصولها إىل  638ألف لرية ،رغم
تدني ســعر النفط عامليا ً عن  90دوالراً.
الجدير باملالحظة أن السعر املحقق راهنا ً
هو السعر نفسه ،الذي سجلته االسعار
يف  14تمــوز الفائت عند ما كان ســعر
برميل النفــط  100دوالر ،ووجود الدعم
بشكل كامل وفقا ً ملنصة صريفة.

البيع بالليرة

هاجــس املواطنــن االول املتعلق
بتحوّل بيــع البنزين عــى املحطات إىل
الــدوالر حــراً ،نفاه ممثــل موزعي
املحروقات فــادي أبوشــقرا .إذ أكد أن
«البيع سيبقى باللرية اللبنانية ،وبحسب
جدول تركيب األسعار الصادر عن وزارة
الطاقــة» .وهو الجدول الــذي يأخذ يف
الحسبان سعر الرصف يف السوق املوازية
يوم االصدار .ويف حال تغري سعر رصف
الدوالر صعودا ً بعد صدور الجدول يتحمل
صاحب املحطة الفرق ،مثلما ســيحقق
الربح يف حال تراجعه .وبحسب أبو شقرا
فان «اإلبقاء عىل جدول تركيب االسعار

ال يؤثر ســلبا ً عىل آلية التسعري الحر ،بل
العكس ،فهــو يحمي املحطات الصغرية
ويضمــن اســتمراريتها يف مواجهــة
املنافسة التي قد تتعرض لها من املحطات
الكبرية يف حال تحرير األســعار بشكل
كامــل» .فاالخرية أقدر عــى تخفيض
أسعارها نتيجة استفادتها من وفورات
الحجم ،وقدرتها عــى التحمل ،أو حتى
تقديم عروض مغرية كغسيل السيارات،
واعطاء الهدايا مــع كل تعبئة بنزين...
وبالتايل ستجذب اليها املستهلكني وتؤدي
إىل تهميش وإقفال املحطات الصغرية.

إنخفاض الطلب يقلل الضغط
على الدوالر

أمّ ا يف ما يتعلــق بزيادة حجم طلب
أصحاب املحطات عىل الــدوالر فهو لن
يختلف كثريا ً عن االسبوع الفائت ،حيث
كان ينبغي عىل املحطات تأمني  80يف املئة
من الفريش دوالر من الســوق املوازية.
كمــا أن الطلب عىل الــدوالر قد يرتاجع
بنسب أكرب نتيجة انخفاض االستهالك،
حيــث يالحظ أبو شــقرا «تراجع البيع
بنسبة  40يف املئة عما كان عليه يف ذروة
الصيف عندما كان البلد مليئا ً باملغرتبني
والســياح» .وعليه يقلل أبو شــقرا من
تأثري رفع الدعم عىل سعر الرصف.

عرضة لإلرتفاع الكبير

التحليــل املنطقي آلليــة العرض
والطلب عىل البنزين ،وكيفية انعكاسها
عىل سعر رصف الدوالر يف السوق املوازية
تتعطل يف حال اســتئناف برميل النفط
ارتفاعه عامليــاً ،وعدم تأمــن البدائل
الجديــة للمواطنني .فعــى الرغم مثالً
من وجود دعم بنســبة  100يف املئة عىل

البنزين في مهب ارتفاع األسعار عالميًا وتفلّت الدوالر محليًا

أســاس ســعر منصة صريفة املحدد بـ
الحل باإلصالح
 24900لرية يف  15حزيران املايض ،وصل
هذه االرتفاعات الجهنّمية املرتافقة
سعر صفيحة البنزين إىل  691ألفا نتيجة
مــع عدم توفــر البدائــل الجدية ،لن
ارتفاع سعر برميل النفط إىل  120دوالراً.
تمتص ما تبقى من قــدرة رشائية من
ّ
وإذا ما طبقنا سيناريو عودة سعر برميل
ستعقد
رواتب املواطنني فحســب ،إنما
النفط إىل  120دوالراً ،فان سعر صفيحة
املفاوضات بني الدولــة ،بوصفها أكرب
البنزين ســيبلغ يف لبنان  978ألف لرية،
رب عمــل ،مع موظفيهــا .فبدل النقل
هــذا إذا افرتضنا بقاء ســعر الرصف يف
املحدد بـ  95ألف لرية ،والذي ال تستفيد
السوق املوازية عند حدود  35250لرية.
منه أساسا ً كل املؤسســات العامة ،لم
من جهة ثانية يبدو البنزين ســلعة
يُقنع موظفي الدولة عندما كان ســعر
ذات مرونــة خفيفــة،
البنزين أقل من  600ألف
فارتفــاع أســعارها ال
لرية ،فكيف الحال اليوم
يــؤدي إىل الرتاجــع عن
مع رفــع الدعــم كلياً.
البيع سيبقى بالليرة
استهالكها بنسب مماثلة
فـــ»يف حال عاد ســعر
نتيجة عــدم وجود بدائل اللبنانية وبحسب جدول النفط عامليا ً إىل االرتفاع
أو انهار ســعر الرصف
لها .فاملواطــن مضطر تركيب األسعار الصادر
إىل اســتخدام سيارته يف
محلياً ،ســوف نشــهد
عن وزارة الطاقة
ظل انعدام وسائل النقل
ارتفاعا ً باسعار البنزين.
العامة ،وفقدان قطاع النقل الخاص للحد
وســتكون تأثرياته بالغــة الخطورة»،
األدنى من املواصفات املتعلقة بالنظافة
بــرأي عضو لجنــة املــؤرش د .أنيس
والســامة واالنتظام .وهذا ما دل عليه
بوديــاب« .خصوصا ً مع عــدم حلحلة
عدم تراجع الطلب عــى البنزين بأكثر
إرضاب موظفي القطــاع العام ،وعدم
من  14يف املئة من العــام  2021ولغاية
حســم االتفاق عىل بدل النقل بشــكل
منتصــف العام الحايل ،عــى الرغم من
كامل مع القطاع الخاص» .وعليه يرى
ارتفاع االسعار بنسبة وصلت إىل  400يف
بودياب أن «هذا التطور يفرض الذهاب
املئة.
رسيعا ً إىل إقرار املوازنــة ،بغض النظر

«"نقابة الدواجن"» :ال ارتفاع في أسعار الفروج
أكــدت النقابة اللبنانية للدواجن أن «أســعار الدجاج لم
تتغري يف األسواق ،وهي ال تزال عىل حالها يف االسابيع االخرية،
وأقل من األســعار يف دول الجوار ،وذلك عىل الرغم من إرتفاع
ســعر الرصف .ما يعني أنها انخفضت قياســا ً لسعر رصف
الدوالر الذي سجل إرتفاعا ً خالل االسابيع املاضية» .واعتربت
النقابة يف بيان أن «انعكاس إرتفاع ســعر رصف الدوالر عىل
الدجاج كونه انتاجا ً وطنياً ،لن يكون بالرسعة والوترية ذاتها
عىل أسعار املنتجات املستوردة» .مشددة عىل رضورة الحفاظ
عىل اإلنتاج الوطني وحمايته ،بشــكل عــام وقطاع الدواجن
بشــكل خاص .وال سيما أنه يوفر حاجات لبنان اإلستهالكية
بشكل كامل ويؤمن فرص عمل لـ 20ألف عائلة» .وأعلنت أنها
ستُطلع الرأي العام اللبناني بإستمرار عىل «مختلف التطورات
الحاصلة واملتعلقــة بقطاع الدواجن» ،وهي عىل اســتعداد
«للتوضيح واإلجابة عن أي تساؤل بكل شفافية».

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9877
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

االسترليني
$ 1.1698
الين الياباني
$ 0.0070

بيـتـكـوين
$ 22340
الذهب
$ 1726

األفران تطالب بتسعيرة يومية
للخبز على غرار المحروقات
طالبت نقابــة اصحاب االفران يف
بــروت وجبل لبنــان وزارة االقتصاد
بـ»مســاواة قطاع االفران مع قطاع
املحروقــات ،حيث ان وزيــر الطاقة
يعــدل يف تســعرية املحروقات بصفة
شــبه يومية ،بينما تعديل تســعرية
ربطة الخبز اشبه باملستحيل» .وناشد
الرئيس الجديــد للنقابة نارص رسور
«وزير االقتصاد تحديد موعد للنقابة،
وفتح صفحــة جديــدة معها بهدف
التعــاون وتبادل االفــكار للعمل معا ً
من اجــل الوصول اىل آلية مشــركة
لحماية اصحاب االفــران واملواطنني
عىل حد ســواء .ال ســيما وأن كافة
مكونات صناعة الخبز تشرتى بالدوالر

ضرورة الحفاظ على اإلنتاج الوطني وحمايته

CMC crypto
$ 528.8
الفـضـة
$ 19.7

عن مدى سوئها ،أقله لكي تكون هناك
تقديرات واضحة للنفقــات وااليرادات
املتوقعــة تســمح بوضــع معالجات
تدريجية لرواتب القطاع العام .كما تربز
الحاجة اليوم أكثــر من أي وقت مىض
القــرار القوانني االصالحيــة املطلوبة
من لبنــان يف االتفاق املبدئي الذي وقعه
مع صندوق النقد الــدويل ،والدخول يف
برنامج إنقاذي رسيع ،وإال فان العواقب
ســتكون وخيمة» .وهــي لن تقترص
من وجهة نظر بودياب عىل اســتمرار
االنهيار االقتصــادي الحر واملتفلت من
أي ضوابط ،إنما ســتتعداه إىل «املخاطر
املحدقة باالمن ،والوضع االجتماعي».
رغــم املخاطــر املحدقة مــا زالت
سقوف الخطاب السيايس مقلقة إىل حد
كبري .البلد عرضة لفراغني عىل مستوى
السلطتني االوىل والثالثة ،والخالفات بني
الكتل السياســية تعرقل تمرير أبســط
القوانني عىل مســتوى السلطة الثانية.
وعليه إن لم يبادر املســؤولون إىل إقرار
الحلول املعروفة ووضــع االقتصاد عىل
سكة االصالحات السليمة ،فان البلد «قد
يكون دخل أخطر مرحلــة يف االنهيار»،
برأي بودياب .وعندها ال يعود لكلمة «لو»
أي مكان.

االمريكي وتتغري بارتفاع سعر الرصف
يف السوق السوداء ،بينما سعر الربطة
ال يتغــر ،ويتحمل اصحــاب االفران
الخســارة» .معتربا ً ان «االستمرار يف
تحميل االفــران النصيــب االكرب من
املشكلة ،ال سيما يف ظل ارتفاع اسعار
املحروقات العاملي ،ادى اىل وجود نقص
كبري يف مــادة الطحني عنــد االكثرية
من االفران ال ســيما الصغرية منها».
مشــددا ً عىل رضورة تجــاوب وزير
االقتصاد مع املطالب ،ومد اليد للنقابة
لنزع فتيل االزمة التي قد تنفجر يف اي
وقت ،تفاديا ً للنزاعات ال ســيما يف ظل
االوضاع الصعبة التــي تمر بها البالد
واملنطقة».

الروبل
$ 0.0166

اليوان الصيني
$ 0.1443

الليرة التركية
$ 0.0548

بــرنــت
$ 95

خام WTI
$ 88.8

طن القمح
$ 320

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٢السنــــة الـرابـعـة

الترسيم "البرمائي" يربك السلطة...

ونقلت املصادر ّ
أن «هوكشــتاين كان قد فاتح الرؤســاء الثالثة
بهذا االقرتاح ،فطلب منه رئيس الجمهوريــة تزويد لبنان بإحداثيات
ً
الفتة إىل ّ
العوامــات املطروحة لدراســتها وتحديد املوقف منهــا»،
أن
«إرسائيل بــادرت بذلك إىل الرد عىل الطرح اللبناني املتمســك باعتماد
الخــط  23البحري لحدود لبنان البحرية مــع كامل حقل قانا ضمناً،
بتقديم طرح اعتماد «خط العوامات» بحجة أنه يجنّب دخول الرتسيم
البحري يف خطوط متعرجة لضم حقل قانا إىل الحدود اللبنانية».
وإذ أعربت عن قناعتها ّ
بأن «الجواب اللبناني الرســمي سريفض
هذا الطرح وســيبقى متمســكا ً بـ»الخط  + 23حقل قانا» ،باعتباره
أقــى ما يمكن لبنــان القبول به مــن تنازالت يف عملية الرتســيم
البحري» ،أشــارت املصادر ّ
أن «اإلرسائيليني يسعون إىل رهن قبولهم
بالتنــازل يف منطقة الحدود البحرية بتقديــم لبنان تنازالت يف منطقة
الحدود الربية ،ال سيما ّ
وأن الطرح املستجد سيؤدي يف حال اعتماده إىل
نسف كل نقاط التحفظ اللبناني عىل طول الخط األزرق بشكل سيغيّ
معالم الحدود اللبنانية برا ً وبحراً ،ويعيد لبنان إىل نقاط ترسيم بحرية
هي أقــرب إىل ما كان يُعرف بـ»خط هوف» الذي جرى طرحه ورفضه
ً
مرجحة يف ضوء ذلــك ّ
يف املرحلة الســابقة»،
أن يكون املوقف اللبناني
ردا ً عىل الطــرح الجديد «إعادة التأكيد عىل رضورة اإلرساع بالعودة إىل
طاولة املفاوضات غري املبارشة يف الناقورة بوســاطة أمريكية ورعاية
أممية الستكمال عملية التفاوض من حيث انتهت يف جولتها األخرية».
يف الغضون ،تتواصل الحملة املر ّكزة واملمنهجة ضد قوات الطوارئ
الدولية «يونيفيل» تحت وطأة تحذير القيادات الشــيعية من اعتبارها
«قوات احتالل» يف حال عدم خضوعها للخطوط الحمر التي يرســمها
«حزب الله» حيــال عملياتها ودورياتها يف جنــوب الليطاني ،بحيث
دخلت «حركة أمل» أمس عىل خــط التلويح بإمكانية «اهتزاز العالقة
بني قوات اليونيفيل وأهايل الجنوب» ما لم تلتزم بآلية التنسيق املسبق
التي توجب القيام بمهامها و»دورها يف القيام بالدوريات واألنشــطة
املختلفة بمؤازرة الجيش اللبناني».
وإزاء اللغــط الذي رافق قــرار مجلس األمن نهايــة آب للتمديد
ســنة لــ»يونيفيل» ،خصوصا ً لناحية الرتكيــز عىل ما ورد فيه حول
حريــة تحرك هذه القوات ضمن نطاق عملهــا ،تصدى مكتب الناطق
الرسمي باسم الـ»يونيفيل» يف بيان أمس ملا تم التداول به خالل األيام
األخرية بهذا الشأن والذي رأى فيه «قدرا ً كبريا ً من املعلومات الخاطئة
واملض ّللة» .فلفت االنتباه يف املقابــل إىل أنّه «لطاملا كان لـ»اليونيفيل»
تفويض للقيــام بدوريات يف منطقة عملياتها ،مــع أو بدون القوات
املســلحة اللبنانية ،ومع ذلك تستمر أنشــطتنا العملياتية ،بما يف ذلك
الدوريات ،بالتنســيق مع القوات املســلحة اللبنانية ،حتى عندما ال
يرافقوننا».
وانطالقا ً من ذلك ،أضاف بيان الناطق الرسمي باسم الـ»يونيفيل»:
«ت ّم تأكيد حريــة حركتنا يف قرارات مجلس األمــن التي جددت والية
«اليونيفيــل» ،بما يف ذلك القرار  1701يف عــام  ،2006واتفاقية وضع
القوات لـ»اليونيفيــل» املوقعة يف عــام  ،»1995وختم« :نحن نعمل
بشكل وثيق مع القوات املسلحة اللبنانية بشكل يومي ،وهذا لم يتغري»،
مجددا ً التأكيد عىل أهمية مقاربة هذه «الحقائق املهمة» ،مع التنبيه إىل
رضورة «عدم نرش معلومات غري صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بني
حفظة السالم واملجتمعات التي نحن هنا ملساعدتها».

المنظومة " ُتصنّع" التض ّخم :األمور ستزداد سوءًا!

وبدال ً من االرساع يف تطبيق االصالحات ،الستباق التطورات الدولية
املتسارعة ،تعمّ ق السياسات النقدية املرتافقة مع رخاوة حكومية ق ّل
نظريها انهيار ســعر الرصف ،مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع يف االسعار
وزيادة الفاتورة عىل املستهلكني.
عىل غرار الســلع الغذائية ،القمح ،األدوية واملستلزمات الطبية،
أتى رفع الدعم عن املحروقات فوضوياً ،وقبل إعطاء املواطنني البدائل
املناســبة .فرفع الدعم كليا ً «لطاملا كان مطلبا ً وطنيا ً للحد من خسائر
املودعني واســتفادة بعض املتاجرين ،قبل أن يكون رشطا ً من رشوط
صندوق النقد الدويل» ،بحسب املصادر« ،إال أنه كان مرشوطا ً بتحقيق
االصالحات الكفيلة باعادة تحريك العجلة االقتصادية وتخفيف الضغط
عن العملة الوطنية أوالً ،وتأمني الحماية االجتماعية ثانياً .والعنرصان
لم يتحققــا .االمر الذي وضع اللبنانيني يف مهب تغري االســعار عامليا ً
اآلخذة يف اإلرتفــاع من جهة ،ودخول االقتصــاد يف حلقة مفرغة من
الطلب عىل الدوالر وانهيار اللرية ،من جهة ثانية .فتخطت نسبة أسعار
املحروقات  3900يف املئة منذ بداية االزمة ولغاية اليوم .وهو ما انعكس
بشكل هائل عىل كلفة النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات
ّ
وعقد امكانية التوصل إىل حل لفك إرضاب موظفي القطاع العام.
تأخر األوان عىل االصالحات كثــراً ،لكنه لم يفت بعد .وعىل لبنان
االتجاه رسيعا ً نحو إقرار املوازنة والقوانني االصالحية ،وال ســيما تلك
املتعلقة بالقطاع النقــدي واعادة هكيلة القطــاع املرصيف .وإال فان
االمور ستزداد ســوءاً ،إذ لم يعد هناك من رادع أو حاجز ولو ضعيف،
لتهدئة االنهيار الحر املتواصل.

كييف تستمر ّ بإذالل موسكو ميدانيًّا

وأشارت ســلطات االحتالل املوالية لروسيا يف منطقة خاركيف إىل
أنها انتقلت إىل منطقة بلغورود يف روســيا قرب الحدود ،للمساعدة يف
التعامل مع ّ
تدفق الالجئني ،بحســب ما أعلنت الوكاالت الروسية ،فيما
استأنفت موســكو لهجتها الهجومية لإلعالن عن قصف املناطق التي
اســتعادتها أوكرانيا يف منطقة خاركيف ،يف كوبيانسك وإيزيوم ،وذلك
بعدما سبق أن اعرتفت بخسارتها امليدانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتهــا الجوية والصاروخية
واملدفعيــة «توجه رضبــات دقيقة عىل وحــدات واحتياطيي القوات
املســلحة األوكرانية» تشمل بلدتَ ْي كوبيانســك وإيزيوم .بدوره ،شدّد
الكرملني عىل ّ
أن الهجوم الرويس الذي بدأ يف شــباط املايض سيتواصل
ّ
ّ
ً
«إىل أن
تتحقــق األهداف» ،معتربا أنه «ليــس هناك أي احتمال إلجراء
مفاوضات» حاليّاً.
غري ّ
أن دنيس بوشيلني ،أحد القادة الرئيسيني لالنفصاليني املوالني
لروســيا يف رشق أوكرانيــا ،اعرتف بـ»الوضع الصعــب» يف مواجهة
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الهجوم األوكراني املضاد ،مؤكدا ً ّ
أن القوات الروســية «تصمد أمامه»،
فيما وجّ ه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف انتقادات نادرة للجيش
الرويس ،وقال يف رســالة صوتية نُرشت عىل «تلغــرام»« :لقد ارتكبوا
أخطاء وأعتقد أنهم سيستخلصون النتائج الالزمة» ،مبديا ً اعتقاده أن
الرئيس الرويس فالديمري بوتني قد ال يكون عىل علم بالحالة الحقيقية
لألمور.
ويف األثناء ،كشفت الســلطات األوكرانية أنه ت ّم العثور عىل جثث
 4مدنيــن بدت عليهم «عالمات التعذيب» يف قرية زاليزنيتشــني التي
اســتعادتها كييف من القوات الروســية يف الــرق ،يف وقت ُق ِت َل فيه
شــخص وأُصيب  4بجروح ج ّراء قصف أوكراني طال موقعا ً حدوديّا ً
روسيّا ً يف لوغاتشيفكا ،وفق ما أعلن حاكم منطقة بيلغورود يف جنوب
غرب روسيا فياشيسالف غالدكوف.
توازياً ،أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مؤرشات إيجابية
يف مشاوراتها مع كييف وموســكو إلقامة منطقة أمنية حول محطة
زابوريجيا النووية األوكرانية .وقال املدير العام للوكالة رافايل غرويس
خالل مؤتمر صحايف يف فيينا ،يف أوّل يوم من اجتماع مجلس املحافظني
يف الوكالة التابعة لألمم املتحدة« :رأيت مؤرشات تد ّل إىل اهتمام لديهم
بمثل هذا االتفاق» ،مضيفاً« :نُناقــش الخصائص التقنية املختلفة»،
مثل مســاحة هذه املنطقة أو العمل املنوط بخبريَي الوكالة املوجودَين
يف املوقع.
وتابع غرويس« :وبحســب مالحظاتي ،يتعــاون الطرفان معنا
ويطرحان الكثري من األســئلة» ،يف حني رأى الناطق باسم الخارجية
األوكرانية يف وقت الحق أن «الطريقة الوحيدة لضمان السالمة النووية
وأمن محطة زابوريجيا للطاقة هي إزالة االحتالل واملظاهر العسكرية
وإعادتهــا إىل الســيطرة األوكرانية» ،معتربا ً أن عــى «جهود الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أن تنصبّ عــى تحقيق هذا الهدف» ،إذ ّ
إن «أي
خطوات أق ّل من ذلك لن تدفع روسيا لوقف لعبتها الخطرة».
وعىل صعيد تداعيات الحرب الروســية ض ّد أوكرانيا ،تستع ّد أملانيا
لدخول حالة ركود هذا الشــتاء ،بســبب تأثري أزمــة الطاقة الحالية
الكبري عىل األرس والرشكاتً ،
وفقا لتوقعات معهد  IFOوالبنك املركزي
األملاني .وجاء يف بيان ملعهد األبحاث« :خفض إمدادات الغاز من روسيا
خالل الصيف والزيادات الكبرية يف األســعار الناجمة عن ذلك ألحقت
أرضارا ً باالقتصاد» ،فيما ّ
عبت النــروج التي أصبحت املزوّد الرئييس
للغاز الطبيعي يف أوروبا مكان روســيا ،عن «شكوكها» يف شأن تحديد
سقف ألسعار الغاز والذي اقرتحته غالبية دول االتحاد األوروبي.
تزامناً ،ارتفعت صــادرات الغاز من أذربيجــان إىل أوروبا بأكثر
من  30يف املئة هذه السنة ،بحســب ما أعلنت باكو ،لتُصبح بذلك أحد
املو ّردين البديلني ألوروبا .وكشــف وزير الطاقــة األذربيجاني برويز
شــهبازوف عرب «تويرت» أن أذربيجان س ّلمت  7.3مليارات مرت مكعب
من الغاز إىل أوروبا خالل األشــهر الثمانية األوىل من العام  .2022ويف
املجموع ،ستُس ّلم باكو  12مليار مرت مكعب من الغاز إىل أوروبا يف العام
 ،2022أي أعىل بنســبة  31يف املئة عن الكميات املو ّردة العام املايض،
وفقا ً للمصدر ذاته.

تشاؤم أوروبي "نووي" وإسرائيل تضغط...

وبدّد شولتز اآلمال يف إحياء االتفاق «يف املستقبل القريب» ،ما دفع
إرسائيــل إىل الدعوة إىل طرح «تهديد عســكري موثوق ض ّد إيران عىل
الطاولة» بهدف زيادة الضغط عليها .وقال شولتز خالل مؤتمر صحايف
مشرتك مع رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد يف برلني« :ال يوجد سبب
يمنع إيران من املوافقة عىل هذه املقرتحات .لكن ينبغي القول إن هذه
هي الحال وإنه (التفاهم) لن يحدث بالتأكيد يف املستقبل القريب».
من ناحيته ،اعترب البيد ّ
أن هذه املفاوضات تتحوّل إىل «فشل» و»لن
تُ ّ
ً
حقق الهدف الذي نتشاركه جميعا وهو منع إيران من امتالك أسلحة
ً
نووية» ،معتربا أن «الوقت حان لتجاوز املفاوضات الفاشلة مع إيران».
كما رأى أن «إيران النووية ســتزعزع استقرار الرشق األوسط وتخلق
سباق تس ّلح نووي سيُع ّرض العالم ك ّله للخطر» ،مؤكدا ً أن «العودة إىل
االتفاق النووي يف ظ ّل الظروف الحالية سيكون خطأ ً فادحاً».
وفيما قال مســؤول رفيع يف الخارجيــة اإلرسائيلية عىل هامش
الزيارة إىل برلني« :الجميع يســألنا :ماذا بعد؟ حان الوقت إلجراء حوار
مع األمريكيني واألوروبيني لطرح تهديد عسكري موثوق ض ّد إيران عىل
الطاولة بشــكل يدفعها إىل اتفاق أفضل» من مجــ ّرد العودة إىل اتفاق
العــام  ،2015قدّم وزير الدفاع اإلرسائيــي بيني غانتس خالل مؤتمر
صحايف يف الواليات املتحدة خريطة تُظهر « 10مواقع» يف ســوريا ،بما
فيها موقع مصياف الذي تستخدمه إيران إلنتاج «أسلحة عالية الدقة»
ملصلحة «حزب الله».
ويف الغضــون ،طالب املدير العام للوكالــة الدولية للطاقة الذرية
رافايل غرويس إيران بالتعاون مع الوكالة يف شــأن التحقيقات حول
أنشطتها النووية ،شاكيا ً وجود فجوة معلومات حول برنامج طهران
النووي .وأوضح أن السلطات اإليرانية لم تتعاون مع تحقيقات الوكالة
الدولية لتزويدها بمعلومــات حول آثار اليورانيــوم التي عثر عليها
املفتشون الدوليون يف  3مواقع غري مُعلن عنها قبل سنوات ،معتربا ً أن
الوكالة ال يُمكنها أن تؤكد مــن دون تلك املعلومات ّ
أن برنامج طهران
النووي سلمي محض.
ويف املقابل ،أكدت إيران اســتعدادها ملواصلة التعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية إلزالة «التصوّرات الخاطئة» يف شــأن أنشطتها،
وقال املتحدّث باســم وزارة الخارجية اإليرانيــة نارص كنعاني خالل
مؤتمر صحايف ّ
إن «إيران أعلنت وتُعلن أنها مســتعدّة ملواصلة التعاون
البنّاء مع الوكالة»ّ ،إل أنه اعترب أن هذا التعاون يجب أن يكون مشرتكا ً
من الطرفني ويأتي يف «نطاق الحقوق والواجبات أيضاً».
عســكريّاً ،كشــف قائد القوة الربيــة التابعة للجيــش اإليراني
ّ
مســرة ذات مدى
العميــد كيومرث حيدري أن بالده «طوّرت طائرات
اســراتيجي ُ
صمّ مت خصيصا ً لرضب تل أبيب وحيفا» ،مشــرا ً إىل أن
«مســرات «آرش  »2لديها قدرة عىل تحديد الهدف قبل إصابته» ،وفق
ما نقلت وكالة «مهر» ،يف وقت كشف فيه رئيس املوساد دافيد بارنياع
أن املوســاد أحبط عرشات املحاوالت اإليرانية الســتهداف إرسائيليني
ويهــود يف كافة أنحاء العالم خالل اآلونة األخرية ،مح ّذرا ً من أن «إيران
تُحاول ارتــكاب هجمات عدوانية عىل أرايض الواليات املتحدة واالتحاد
األوروبي».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1عدم وجود  -أداة جزم.
 - 2ممثل أميركي.
 - 3كانت أسنانه قصيرة ملتزقة
منعطفة على غار الفم  -من
األلبسة.
 - 4أحرف متشابهة  -ش ّدة في
الحرب.
 - 5قشر النخل  -خاطر وذهن.
 - 6نظف با لفرك  -مد ينة
سورية.
 - 7من الطيور  -ازدياد حجم
الجسم.
 - 8صفقة باألجنبية  -أنت
باألجنبية  -للنداء.
 - 9أ ســد متبختر  -تلطخ
بمكروه.

عموديا :

 – 1رئيس لبناني سابق.
 - 2ممثلة مصرية.
تباعا  -ص ّر
 - 3شرب ثانية أو
ً
 نصير. - 4ولــد ا لفيل  -منخفض
باألجنبية.
 - 5جليد باألجنبية  -عاصمة دولة
أوروبية.
 - 6عاصمة دولة أفريقية.
 - 7زعيم روسي راحل.
 - 8اسم حمله العديد من ملوك
فرنسا  -مخلص ووفي.
 - 9ع ّدد ما فعل من إحسان حتى
أفسده  -هاجس.

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 :جوليا بطرس  - 2 -ابن االهتم  - 3 -دا  -سب  -ايا  - 4 -ل
ل ل  -الربح  - 5 -خاتمة  - 6 -حص  -شح  - 7 -الهري  -خاف -
 - 8نب  -يناوله  - 9 -باترو طراد.
عموديا  – 1 :جادله  -انب  - 2 -وبال  -حلبا  - 3 -لن  -لخصه 4 -
 ياس  -رير  - 5 -ال باتشينو  - 6 -با  -لمح  -اط  - 7 -طهارة -خور  - 8 -رتيب  -ألأل  - 9 -سماحة  -فهد.
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العـــــالــــم

العـــدد  - ٩٣٢الســـنة الـرابـعـة

الملك تشارلز يتحدّث أمام البرلمان عن شعوره
"بثقل التاريخ"
تستم ّر املراسم والفعاليات املهيبة املتّصلة برحلة امللكة
إليزابيث الثانية نحو مثواها األخري ،إذ تحدّث امللك تشــارلز
الثالث للم ّرة األوىل أمام الربملان الربيطاني أمس ،حيث أكد أنه
«يشعر بثقل التاريخ» وأنه يعتزم اتباع «مثال» والدته.
ويف مطلع أســبوع وداع امللكة الراحلة ،وبعد  4أيّام من
وفاتها يف قرص باملورال ،مق ّرها الصيفي يف إسكتلندا ،سجّ ي
جثمانها يف إدنربه يف محطة جديدة من الرحلة األخرية للملكة
وصوال ً إىل الجنازة الوطنية يف  19أيلول.
وقبل انتقاله إىل العاصمة اإلسكتلندية ،تقبّل امللك الجديد
َ
َ
مجلس
رئيس
يف الربملــان الربيطاني يف لندن التعــازي من
اللوردات والعموم.
وقال امللك يف خطاب مقتضــب« :بوقويف أمامكم اليوم
(أمس) ،ال يسعني ّإل أن أشــعر بثقل التاريخ الذي يُحيط
بنا ويُذ ّكرنا بالتقاليد الربملانية الحيوية التي يُك ّرس أعضاء
َ
املجلس ْي أنفسهم من أجلها».
الملك البريطاني أمام نعش والدته داخل كاتدرائية سانت جايلز في إدنبره أمس (أ ف ب)
وأكد أن والدته كانت «مثال التفاني الذي أنا مصمّ م عىل
وبحسب «ذي تايمز» ،يُتوقع أن تتش ّكل طوابري طويلة
كثريون لــوداع إليزابيث الثانية م ّرة أخرية .وبعد املراســم
اتباعه بإخالص ،بعون الله ومن خالل نصائحكم» .وبدأ امللك
ّ
عىل امتداد  8كيلومرتات وأن يأتي  750ألف شــخص إللقاء
الدينية ،استقبل تشارلز الثالث الذي قطع وعدا ً بخدمة شعبه
يتول مهامــه تدريجيّاً ،مع مهمّ ة صعبة هي خالفة
الجديد
نظرة الوداع األخرية عىل امللكة .وســيبقى جثمان امللكة يف
طوال حياته ،رئيسة الوزراء اإلسكتلندية املنادية باإلستقالل
والدته التي كانت تحظى بشــعبية كبرية عىل خلفية أزمة
الربملان حتى موعد الجنازة الوطنية .وينتظر أن يُشــارك يف
نيكوال ستورجن .وعند الساعة  19:20بدأت العائلة امللكية
اجتماعية وانقسامات يف اململكة املتحدة.
الجنازة كبار شخصيات العالم ،ومن بينهم الرئيس األمريكي
مراسم جنائزية ليلية خاصة.
ويف إدنربه ،تم ّكن الربيطانيون اعتبارا ً من
جو بايدن والفرنــي إيمانويل ماكــرون ورئيس الوزراء
وأصدر األمري هاري ،الذي انسحب من
األمس من رؤية ملكتهــم الراحلة عن قرب.
األسرتايل أنتوني ألبانيزي ،فضالً عن الكثري من أفراد العائالت
العائلة امللكية منذ انتقاله للعيش مع زوجته
وتقاطر الكثري من األشــخاص إىل كاتدرائية
ُت ّ
شكل مراسم وداع
ميغان مــاركل يف كاليفورنيا ،بيانا ً تكريما ً
امللكية.
ســانت جايلز إللقاء النظرة األخرية عليها.
وتُشــ ّكل هذه املراســم تحدّيا ً أمنيّا ً ولوجستيّا ً هائالً
الملكة الراحلة تحدّيًا
للملكة ،وصفهــا فيه بأنهــا «البوصلة»
وغادر النعش قرص هولــرود هاوس ،املقر
بالنسبة إىل الســلطات .وأفاد موقع «بوليتيكو» بأنه ُ
ّ
طلب
لحســها بالواجب و»ابتسامتها
وشكرها
امللكي الرسمي يف اسكتلندا ،حيث أُبقي نعش أمنيًّا ولوجستيًّا هائ ً
ال
ُ
مــن القادة األجانب تجنّب الســفر إىل اململكة املتحدة عىل
املعدية» .وقال متوجّ هــا ً لجدّته «نفتقدك
امللكة الليلــة املاضية بعدما نقل من باملورال بالنسبة إلى السلطات
للغاية».
متن طائــرات خاصة ،إنما اســتخدام طائــرات تجارية
األحد ،مطلع بعد الظهر إىل كاتدرائية سانت
وبعدما ُ
ســجّ ي ملدّة  24ســاعة ،يُنقل الجثمان مساء
«عندما يكون ذلــك ممكناً» .ووفق مســتندات أصدرتها
جايلز.
وزارة الخارجيــة وحصل عليها املوقع ،فقد ُ
اليــوم جوّا ً من مطار إدنربه عىل متن طائرة ملكية إىل لندن.
طلب أيضا ً من
وخالل املراسم الدينية وضع التاج اإلسكتلندي املصنوع
ّ
التخل عن املروحيات والسيارات الخاصة للتنقل يف
الزعماء
وسيُسجّ ى مجدّدا ً يف النعش امللفوف بالعلم امللكي عىل مدار
من الذهب الخالص عىل النعش .وسيُســجّ ى جثمان امللكة
العاصمة الربيطانية عىل أن يتوجّ هوا عىل متن حافالت إىل
الســاعة عىل منصة يف قرص ويستمنسرت اعتبارا ً من مساء
التي ش ّكلت رمزا ً لالســتقرار خالل عقود من االضطرابات
كنيسة ويستمنسرت.
األربعاء وملدّة  5أيّام.
والتق ّلبات ،يف الكاتدرائية مدّة  24ســاعة ،ويتوقع أن يأتي

تصعيد أممي في وجه "ترهيب"
موسكو بحق المعارضين
ً
مستخدمة كلمات قوية للتنديد بوضع
حقوق اإلنسان يف روســيا بينها «ترهيب»
و»رقابة» و»ضغوط» إلسكات املعارضني،
أدرجــت مفوضية األمم املتحدة الســامية
لحقوق اإلنســان ،روســيا ،عىل الئحتها
الســوداء خــال افتتاح الــدورة الحادية
والخمســن ملجلس حقوق اإلنسان والتي
تستم ّر ملدّة شهر.
وبعد دقيقة صمت حــدادا ً عىل امللكة
إليزابيث الثانية ،قدّمت املفوّضة الســامية
لحقوق اإلنسان باإلنابة ندى الناشف ملحة
عامة عن انتهاكات حقوق اإلنســان التي
تُرتكب يف كافــة أنحاء العالــم .وتحدّثت
الناشف بكلمات واضحة عن موسكو.
ورأت أن الرتهيــب وإجــراءات القمع
والعقوبات يف روسيا بحق األشخاص الذين
ي ّ
ُعبون عــن معارضتهم الحرب يف أوكرانيا
«تُقوّض ممارســة الح ّريات األساســية
املضمونة يف الدستور ،ال سيّما الحق بح ّرية
التجمع والتعبري وتكوين الجمعيات».
واعتربت أن «الضغوط املمارســة عىل
الصحافيني وحجب املصــادر املتاحة عىل
اإلنرتنت وأشكال الرقابة األخرى ،ال تتوافق
مع التعدديــة اإلعالمية وتنتهــك الحق يف
الوصول إىل املعلومات».
ودعــت موســكو إىل «إعــادة النظر
باإلجراءات املتخذة لتوســيع عدد املصنّفني
كعمالء أجانب لتشمل من تعتربهم روسيا
«تحت تأثري أجنبي» ،وتجريم االتصاالت غري
املعلنة مع ممثــي دول أو منظمات أجنبية
أو دولية تُعترب موجهة ض ّد «أمن» روســيا
االتحادية».
وانسحبت موسكو من مجلس حقوق
اإلنسان إثر تصويت الجمعية العامة لألمم
املتحدة عىل تعليق مشــاركتها عىل خلفية
غزوها أوكرانيا ،لكنّها ما زالت تتمتع بوضع
مراقب وعليه ستتم ّكن من ممارسة حقها

القيادة الروسية ال تتهاون مع المعارضين
خصوصًا بعد ّ
شن حرب ضدّ أوكرانيا (أ ف ب)

يف الر ّد اليوم مثل باقي الدول.
وأطلقــت املفوضية يف أيــار تحقيقا ً
يف شــأن االنتهاكات التي ارتكبها الجيش
الــرويس يف أوكرانيا .وسيســتمع املجلس
للمحققــن يف  23أيلول .لكــن املفوضية
تتع ّرض لضغوط متزايــدة للنظر أيضا ً يف
انتهاكات حقوق اإلنسان يف روسيا وإنشاء
منصب مق ّرر خاص.
ومن غــر املؤكد مــا إذا كانت الدول
الغربية ستطرح مرشوع قرار يف هذا الشأن،
ألنّها تخىش عدم التمكن من تشكيل غالبية،
ّ
النــص بموافقة غالبية
إذ يجب أن يحظى
الــدول األعضاء يف املجلس الــذي يض ّم 47
دولة.
ّ
وتتــول الناشــف منصــب املفوّضة
السامية لحقوق اإلنسان باإلنابة يف انتظار
قدوم النمســوي فولكر تــورك إىل جنيف
عي مفوضا ً
ليخلف ميشيل باشليه ،بعدما ّ
ساميا ً لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

عبد السالم يرفض المثول
أمام محكمة في بروكسل
رفض اإلرهابــي الفرنيس صالح
عبد السالم املحكوم عليه بالسجن مدى
الحياة يف فرنســا لضلوعه يف هجمات
باريــس  ،2015املثول أمــام املحكمة
يف بروكســل أمس ،يف مسته ّل جلسات
محاكمته لــدوره يف إعتداءات إرهابية
ّ
نفذتهــا نفــس الخليــة الجهادية يف
العاصمة البلجيكية يف آذار .2016
واقتيد الجهــادي الفرنيس البالغ
من العمر  32عامــاً ،وهو أحد عرشة
متّهمني يف هذه املحاكمة ،من زنزانته،
فيما هــو ال يعتزم املثــول أمام هذه
املحكمة ،بحسب محاميه .وبعد دقائق
عىل افتتاح الجلســةّ ،
عب عن رغبته يف
مغادرة قفص االتهام ،وقال متوجّ ها ً إىل
رئيسة املحكمة« :طريقة معاملتك لنا
غري عادلة».
وكان يُشــر بذلــك إىل رشوط
املثول يف أقفاص اتهــام فردية مغلقة
وخلــف زجاج شــبّهها محامو الدفاع
بـ»أقفاص» ،وهي تح ّد فرص التواصل،
بحســب قولهم .وصبــاح أمس ،اقتيد
املتهمون التســعة الذيــن يفرتض أن

يمثلوا أمام املحكمة من الســجن وهم
يواجهون اتهامــات باإلرهاب ،يف حني
سيُحاكم مشتبه فيه عارش ،يُعتقد أنه
ُقتل خالل معارك يف سوريا ،غيابيّاً.
لكن العديد منهم رسعان ما انتقدوا
هذه «األقفاص» بعــد حضورهم أمام
املحكمة .وقال التونيس سفيان عياري
املتواطئ يف هروب عبد الســام« :نحن
كالكالب هنا» .وبعدمــا كان قد أعرب
يف بادئ األمــر عن رغبته يف البقاءّ ،
غي
صالح عبد الســام رأيه عندما رأى أن
محمد عربيني وسفيان عياري وآخرين
من املتّهمني يت ّم اقتيادهم ،بينما وافق 3
متّهمني فقط عىل البقاء.
ويف هــذه املرحلة أحصــت النيابة
الفدرالية  960مدّعيا ً بالحق املدني ،ما
يجعل هذه أكــر محاكمة عىل اإلطالق
تُن ّ
ظــم يف بلجيكا أمــام هيئة مح ّلفني
شــعبية .وأدّت هجمــات بروكســل
اإلرهابية صبــاح  22آذار  ،2016التي
ّ
نفذها  3انتحاريني يف مطار بروكســل
ويف محطــة مرتو أنفــاق مكتظة ،إىل
مقتل  32شخصا ً وجرح املئات.

رسم تشبيهي لعبد السالم داخل المحكمة أمس (أ ف ب)

الـثـلـثـاء  ١٣أيلول 2022

أخبار سريعة
إثيوبيا مطالبة باقتناص
فرصة السالم
بعدما أعلن متم ّردو إقليم
تيغراي استعدادهم لإلنخراط
في محادثات سالم مع الحكومة
يقودها اإلتحاد األفريقي لوضع
ح ّد للحرب التي تدور في شمال
البالد منذ عامَ يْن ،دعت األسرة
الدولية أمس إلى اقتناص
فرصة السالم في إثيوبيا.
وفي هذا الصدد ،أشاد االتحاد
األفريقي بهذا اإلعالن باعتباره
«فرصة فريدة» ،فيما دعا األمين
العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش ووزير خارجية
االتحاد األوروبي جوزيب بوريل
إلى «اقتناص هذه الفرصة».
كما دعت الواليات المتحدة في
بيان لوزير الخارجية أنطوني
بلينكن «قادة البالد إلى وضع
إثيوبيا على طريق يُنهي المعاناة
ويُحقق سالما ً دائماً» ،معتبر ًة أن
على «أريتريا وغيرها التوقف عن
تصعيد النزاع».

اليمن :مقتل
 4مقاتلين إنفصاليين
ُق ِت َل  4وجرح  6من مقاتلي قوات
مؤيّدة لالنفصاليين الجنوبيين
اليمنيين ج ّراء انفجار عبوة
ناسفة استهدف آلية عسكرية
خالل حملة أمنية لقوات الحزام
األمني لمالحقة عناصر تنظيم
«القاعدة» في محافظة أبين في
جنوب اليمن أمس ،بحسب ما
أفادت وكالة «فرانس برس».
وجاء ذلك بعد أسبوع على مقتل
 21من مقاتلي القوات المؤيّدة
لالنفصاليين الجنوبيين و6
من عناصر تنظيم «القاعدة»
في هجوم للجماعة اإلرهابية
استهدف موقعا ً أمنيّا ً في أبين.

شي يزور كازاخستان
وأوزبكستان

يتوجّ ه الرئيس الصيني شي
جينبينغ من األربعاء إلى الجمعة
إلى كازاخستان وأوزبكستان،
في أوّل زيارة له خارج الصين
منذ بدايات انتشار جائحة
«كوفيد» .وذكرت وزارة
الخارجية الصينية في بيان
أن شي سيُشارك في قمة قادة
دول منظمة شنغهاي للتعاون
في سمرقند في أوزبكستان
«وسيقوم بزيارتي دولة إلى
كازاخستان وأوزبكستان».
وتض ّم منظمة شنغهاي
للتعاون الصين وروسيا والهند
وباكستان فضالً عن  4دول في
آسيا الوسطى هي كازاخستان
وقرغيزستان وأوزبكستان
وطاجيكستان .وتعقد القمة
المقبلة لهذه المنظمة في 15
و 16أيلول في مدينة سمرقند
التي كانت مح ّ
طة على طريق
الحرير القديمة .وأفادت روسيا
ّ
بأن شي سيلتقي الرئيس
الروسي فالديمير بوتين خالل
القمة ،فيما تسعى موسكو إلى
تعزيز عالقاتها مع الصين.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٢السنــــة الـرابـعـة

دوري أبطال أوروبا :بايرن  -برشلونة األبرز اليوم
يبحث ليفربــول اإلنكليزي
وصيــف البطل ،عــن انطالقة
جديــدة حني يســتضيف اليوم
أجاكــس أمســردام الهولندي
ضمن املجموعة االوىل ملســابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويجــد ليفربول نفســه
يف موقــف حرج ،بعــد تلقيه
األربعاء املايض هزيمة مذلة يف
الجولة األوىل عىل أرض نابويل
اإليطايل .4-1
مــن جهتــه ،وعــى رغم
خسارته جهود العبني مؤثرين،
قدّم أجاكس بداية رائعة يف هذه
املجموعــة بتســجيله رباعية
نظيفــة يف مرمــى الرينجــرز
االسكتلندي ،الذي تأجلت مباراته
يف هذه الجولة ضد ضيفه نابويل
اىل األربعــاء ألســباب تنظيمية
مرتبطة بجنازة امللكة إليزابيث.

ويف املجموعــة الثالثة وبعد
بداية رائعة للفريقني بفوز بايرن
عىل إنــر اإليطايل يف أرض األخري
2صفر وبرشلونة عىل فيكتوريابلــزن التشــيكي  ،1-5تتجــه
األنظار اىل "أليانــز أرينا" حيث
يحل نجــم برشــلونة البولوني
روبــرت ليفاندوفســكي ضيفا ً
عىل الفريق الذي توّ ج معه هداف
الــدوري األملاني ســت مرات يف
املواسم السبعة املاضية.
ويخوض توتنهام اإلنكليزي
اختبارا ً صعبا ً يف املجموعة الرابعة
حني يحل ضيفا ً عىل ســبورتينغ
الربتغــايل ،فيمــا يســتضيف
مرســيليا الفرنــي أينرتاخت
فرانكفورت األملاني.
ويف املجموعــة الثانية ،يحل
أتلتيكو مدريد اإلسباني ضيفا ً عىل
باير ليفركوزن األملاني( .أ ف ب)

بوخوم يُقيل مدرّبه
أقال بوخوم ،متذيل ترتيب الدوري االملاني لكرة القدم ،مدربه
توماس رايس بعد خسارته املباريات الست التي خاضها حتى اآلن
يف "البوندسليغا" هذا املوســم ،وفق ما أعلن النادي امس .وقال
املدير الريــايض يف بوخوم باتريك فابيان" :يجب أن يكون واضحا ً
للجميع أن هذا القرار ليس سهالً بالنسبة لنا .توماس رايس لديه
صلة بالنادي واملدينة تتجاوز السنوات الثالث املاضية الناجحة"،
بعد أن سبق ولعب مع بوخوم بني العامني  1995و.2003
ّ
يتول
وأقيل أيضا ً مســاعده ماركوس غيلهــواس ،عىل أن
هيكو باترش ،مدرب فريق مــا دون  19عاماً ،املهام موقتا ً اىل
حني تعيني مدرب جديد.
وكان رايس ( 48عاماً) عُ ّي مدربــا ً لبوخوم يف أيلول من
العام  ،2019وساهم يف قيادة النادي اىل دوري النخبة يف نهاية
موسم  .2021-2020ونجح يف البقاء يف "البوندسليغا" بعد أن
حل يف املركز الثالث عرش .وبــات رايس ثاني مدرب تتم إقالته
يف الدوري االملاني هذا املوســم بعد دومينيكو تيديسكو مدرب
اليبزيغ ،الذي ح ّل بدال ً منه ماركو روزه( .أ ف ب)

الـثـلـثـاء  ١٣أيلول 2022

أخبار سريعة
"بيروت فيرست" مستنفر

العبو ليفركوزن خالل التمارين لمواجهة أتلتيكو مدريد (أ ف ب)

مباريات اليوم بتوقيت بيروت
المجموعة األولى:
ليفربول (إنكلرتا)  -أجاكس (هولندا) 22.00
المجموعة الثانية:
ليفركــوزن (أملانيــا)  -أتلتيكو مدريــــد
(إسبانيا) 22.00
بورتو (الربتغال)  -بروج (بلجيكا) 22.00

المجموعة الثالثة:
فيكتوريا بلزن (تشيكيا)  -إنرت (إيطاليا) 19.45
بايرن (أملانيا)  -برشلونة (إسبانيا) 22.00
المجموعة الرابعة:
سبورتينغ (الربتغال)  -توتنهام (إنكلرتا) 19.45
مرسيليا (فرنسا)  -فرانكفورت (أملانيا) .22.00

ألكاراز أصغر مصنّف أ ّول في التاريخ
أحرز اإلســباني كارلوس ألكاراز أوّل لقب كبري يف
مسريته ،بتتويجه يف بطولة الواليات املتحدة املفتوحة
يف كرة املرضب ،عىل مالعب "فالشينغ ميدوز" ،ليصبح
أصغر مصنف أوّل عامليا ً يف التاريخ.
وتفوّق ألكاراز ( 19عاما ً و 4أشــهر و 6أيام) عىل
النروجي كاسرب رود  4-6و 6-2و 6-7و 3-6يف نهائي
فالشــينغ ميدوز ،آخر البطوالت األربــع الكربى هذا
املوســم ،ليصبح أول مراهق يحرز لقب بطولة كربى
منذ مواطنــه رافايل نــادال يف روالن غاروس ،2005
واألصغر الــذي يعتيل صدارة التصنيــف العاملي منذ
األســرايل ليتون هيويت ( 20عاما ً و 9أشــهر) يف 19
ترشين الثاني .2001
كما أصبح الالعب الذي رضب  55كرة فائزة و14
إرساال ً ساحقاً ،أصغر متوّ ج يف نيويورك منذ األمريكي
بيت سامرباس يف العام .1990
وكانت بطولة مرهقة أللكاراز ،الذي ح ّ
طم الرقم
القيايس ألطــول وقت يف امللعب خــال بطولة كربى
واحدة ،متخطيا ً زمن  23ساعة و 21دقيقة الذي كان
يحملــه الجنوب أفريقي كيفن أندرســون عندما ح ّل
وصيفا ً لويمبلدون يف العام .2018
وكان ألكاراز تفوّق عىل الكرواتي مارين سيليتش
بخمس مجموعات يف الدور الرابع ،ومثلها عىل اإليطايل

دييغو كوستا إلى ولفرهامبتون
عــاد املهاجم اإلســباني الربازييل
األصل دييغــو كوســتا اىل الدوري
اإلنكليزي لكرة القــدم من بوابة
ولفرهامبتون ،يف صفقة انتقال
ح ّر حتى نهاية املوسم.
وكان كوستا ( 33عاماً) ،من
دون فريق منــذ تركه أتلتيكو
مينــرو الربازييل يف كانون
الثاني املــايض ،وقد وقع
خيــار ولفرهامبتون
عليــه يف محاولــة
لتعويض الوافد الجديد
النمســوي ساشــا
كااليدجيتــش ،الذي
تعرض إلصابــة يف الرباط
الصليبي للركبة يف مشاركته األوىل
مع الفريق يف الثالث من الجاري
ضد ساوثمبتون.
ويعود دييغو كوســتا اىل
الــدوري اإلنكليــزي
املمتــاز ،الذي لعب
فيه مــن 2014
حتى  2017بألوان
تشــليس وأحرز
فيــه اللقب مرتني،
إضافة اىل كأس الرابطة.
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وعانى ولفرهامبتــون هجوميا ً يف
مستهل مشــواره هذا املوسم ،إذ اكتفى
بتسجيل ثالثة أهداف يف ست مباريات،
ما جعله قابعــا ً يف املركز الرابع عرش
مع ست نقاط ،وبالتايل يمني النفس
بأن يشــكل التعاقد مع كوســتا
إضافة مهمة للفريق.
وســجل كوســتا  59هدفا ً
يف  120مبــاراة خاضهــا مع
تشــليس ،لكنــه عانى يف
تكرار املستوى الذي
كان عليــه يف
تجربته األوىل مع
أتلتيكو مدريد بني
 2010و 2014بعد عودته
اىل األخري يف العام 2018
قادمــا ً مــن النادي
اللندني ،مـــا دفعه
للرحيل مجــــددا ً
لالنضمــــام اىل
أتلتيكـو مينريو
يف آب .2021
(أ ف ب)

الجوهري ينتظر

يانيك ســينر يف ربع النهائي ثم األمريكي فرانســيس
تيافو يف نصــف النهائي .يف املقابل ،كانت الخســارة
الثانية يف نهائي بطولة كربى لرود هذا املوســم ،بعد
سقوطه أمام نادال يف روالن غاروس ،فيما كان يسعى
أيضا ً لتصدر التصنيف العاملي لالعبني املحرتفني.
ومع إغالق ســقف امللعب ،وقفت الجماهري قبل
انطــاق املبــاراة النهائية دقيقة صمــت يف الذكرى
الحادية والعرشين لهجمات  11أيلول( .أ ف ب)

رئيس اإلتحاد الدولي لرفع األثقال
يزور مقر ّ اللجنة األولمبية
زار رئيــس اإلتحــاد
الدويل لرفع األثقال العراقي
محمد ج ّلــود مق ّر اللجنة
األوملبيــة اللبنانية ،حيث
كان يف اســتقباله نائــب
الرئيس جاك تامر ،واألمني
العام للجنة العميد املتقاعد
حســان رســتم ،وعضو
اللجنــة أمــن الصندوق
خرض مق ّلــد ،حيث جرى
عرض للشؤون الرياضية
عامة ،وخصوصا ً يف مجال
رياضة رفع األثقال .ورحّ ب
تامر باملسؤول الدويل ناقالً
إليه تحيــات رئيس اللجنة
األوملبية بيار جلخ املوجود
خــارج لبنــان وأعضاء
اللجنــة التنفيذية ،فيما
أوضح جلــود ّ
أن زيارته
للبنان هي للدعم واإلطالع
عىل واقع اللعبة ،والتنويه
بالجهود والنشــاطات
التي يقوم بهــا اإلتحاد
اللبناني لرفــع األثقال
وبالنتائج الفنيّة املحققة
يف الدورات الخارجية.
وطــرح مق ّلــد خالل

كشف المدير الفني لنادي
"بيروت فيرست" بطل العرب
للسيّدات جلبيرت نصر لصحيفتنا
ّ
أن الفريق على درجة عالية من
الجهوزية إستعدادا ً للدفاع عن
لقبه في بطولة األندية العربية
لكرة السلة التي ستستضيفها
تونس بين  20و 29أيلول
الجاري .وأشار نصر الى ّ
أن
الفريق يكثّف من تمارينه بمعدل
م ّرتين في اليوم ،وقد عزز صفوفه
بالعبتين أجنبيتَين بارزتَين سبق
أن شاركتا في مسابقة "يورو
ليغ" .يُذكر ّ
ان فريق بيروت أحرز
اللقب العربي م ّرتين ،األولى
بفوزه على أمل التونسي (-66
 )54في العام  ،2019والثانية
بفوزه على الثورة السوري (-71
 )67في العام الفائت.

تامر مقدّمًا الدرع التقديرية لجلّود بحضور رستم ومقلّد

اللقاء موضوع إســتضافة
لبنان بطولة آسيا للناشئني
العــام  ،2023الفتــا ً اىل
الكفــاءة اللبنانية يف مهام
التنظيم من خــال بطولة
" "Mr. Universeلكمــال
األجسام التي كان احتضنها
لبنــان مؤخــرا ً بــإرشاف
ومواكبة إحرتافية من قبل
رئيس اإلتحاد اللبناني للقوة
والرتبية البدنية حســنني
مق ّلــد ،والتي كانــت لها
أصداؤهــا اإليجابية عربيا ً
وقاريا ً ودوليــاً ،وقد القى
الطرح اللبناني مباركة ودعم

جلود الذي وعد بمتابعة هذا
امللف .ويف ختام الزيارة ،قدّم
تامر درع اللجنــة األوملبية
التقديرية لجلود الذي أصبح
عربي يفوز بهذا املنصب،
أول
ّ
وهو مشهود له بدعم الدول
الفقرية ومساندتها.
عىل صعيد آخر ،جال
جلــود عىل مقــ ّر اإلتحاد
اللبناني لرفع األثقال ،وعىل
فندق الحبتور يف ّ
سن الفيل
املكان املقرتح إلستضافة
بطولة آســيا للناشــئني،
وكذلك عىل مرفأ بريوت يف
زيارة تعاطف وتضامن.

ينتظ ُر المدير الفني لنادي الصفاء
يوسف الجوهري بفارغ الصبر
إنتهاء عقوبة اإليقاف المفروضة
عليه من قبل لجنة االنضباط في
إتحاد كرة القدم لكي تتسنّى له
قيادة الفريق على أرض الملعب،
حيث يتابع فريقه حاليا ً من على
المدرجات ،ويعطي توجيهاته الى
مساعده قاسم محمود الذي نجح
في إيصال ك ّل الخطط والتعليمات
لالعبين .وكان الجوهري أوقف
لمدّة ستة أشهر كمدير فني لفريق
شباب البرج بعد األحداث التي
وقعت خالل المباراة مع فريق
البرج ،من  24نيسان الفائت
ولغاية  24تشرين األول المقبل.

بطولة لبنان
في الـ"جت سكي"

أقام االتحاد اللبناني للمح ّركات
المائية المرحلة األولى من
بطولة لبنان في الـ"جت
سكي أكوابايك" على شاطئ
منتجع "أماريال" -المعاملتين
بمشاركة  16متسابقا ً وبمواكبة
من عناصر الدفاع المدني .في
الفئة المفتوحة " ،"OPENح ّل
ايلي كنعان في المركز األول،
تاله موني الجميّل ثانياً ،ومحمد
سرحان ثالثاً .وفي فئة "الستوك"
إحت ّل جو غازاريان المركز األول،
أمام جو بعيني الثاني وشادي
نمر الثالث .وفي الختام ،و ّزعت
رئيسة االتحاد كارال شاغوري،
ونائب الرئيس آدي نعمة ،وأمين
الس ّر هادي نخول ،وعضو االتحاد
أليدا نخول ،وصاحب المنتجع
المضيف للبطولة جو أشقر،
الدروع والجوائز على الفائزين.
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دوام الحظ
في كازينو لبنان
تلقيت قبل فترة إتصاال ً غمرني بالسعادة
من رأسي حتى قدمي".تشردقت"
بالسعادة وكدت أختنق .فحوى اإلتصال
الذي رفع معنوياتي :بإمكانك التوجه إلى
كازينو لبنان بدءا ً من العاشرة من صباح
الجمعة الموافق فيه  9أيلول لقبض سلفة
على أسهمك 45 .ألف ليرة لبنانية للسهم
الواحد بعد حسم العموالت وتقبض المبلغ
نقدا ً من أحد المصارف .آخر دفعة قبضتها
قبل  4أعوام بـ"شيك" بالدوالر األميركي.
لم أصدق متى أشرق نور التاسع من
أيلول وغاب الديجور .ستهبط علي أربعة
ماليين ونصف المليون من الليرات دفعة
واحدة .تأنقت .تع ّ
طرت وخرجت من
المنزل أغني "يا طيور" وفي العاشرة
إال خمس دقائق وجدتني أمام مدخل
الكازينو الرئيس ،وفوجئت بجمهرة
من المواطنين تنتظر أن يُفتح الباب.
مواطنون بكروش ومن دون كروش .أتوا
بثياب كل يوم .رجال ونساء من كل الفئات
العمرية .ال أعرف منذ متى ينتظرون.
تأملت إخوتي المساهمين وبدت على
وجوههم أمائر اإلنزعاج" .وقت الناس
ثمين .يريدون قبض مستحقاتهم والتوجه
إلى أعمالهم" قلت بيني وبين نفسي ،كما
ساءني أن أمضي ثالثة أرباع اليوم قبل
حصولي على جزء من أرباحي كمستثمر
جدي وكرأسمالي "قذر".
ُ
فكرت أن أنسحب إلجراء اتصاالت تسهل
دخولي عبر "خط عسكري" وأعود الحقا ً
بدل الجلوس على الدرج بانتظار الفرج.
أنّبني ضميري ال بل جلدني وسمعت في
داخلي صوتا ً عميقا ً يقول " يسواك ما
يسوى الناس".
العاشرة وعشر دقائق ،فتح مو ّ
ظف
ّ
فتدفقت
باب الكازينو على مصراعيه
أمواج من البشر ودخلوا هرولة إلى
الصرح السياحي وكأنهم في انطالقة
سبق الـ "بالك فرايداي" وتوجهوا
مباشرة صوب اليمين .هرولت خلف
المهرولين ووجدتني في وسط صالة
األلعاب أراقب من ظننتهم إخوتي
المساهمين وقد أخذوا مواقع قتالية
خلف ماكنات الحظ أو الـ "Slot
 "machineوحول بعض الطاوالت.
وبدأت القرقعة الكهربائية وبرمات
الدواليب والتراشف بكل أنواع الفيش.
هكذا إذاً .وأين ُ
قبض مستحقات األسهم؟
ُ
سألت موظفا ً فد ّلني إلى ردهة مجاورة
لصالة السفراء .فصعدت سعادتي
األدراج ونزلت بعد دقائق بسعادة
مضاف إليها المبلغ "المرقوم".
كم جميل أن تكون على موعد يومي
مع الحظ في العاشرة من صباح كل يوم.
مو ّ
ظف الدولة ال يداوم مثل القمرجي ،حتى
لو ركله الحظ على قفاه فهو يعود كل يوم
بعزيمة أكبر.
وكم جميل أن تتذكر أن األربعة ماليين
ونصف المليون التي قبضتها كانت توازي
 3آالف دوالر أميركي قبل ثالثة أعوام.
دوال ٌر ينطح دوالراً .وهل بقي في حساباتنا
الجامدة غير الذكريات!

يستغرق حيوان
هـــــــــــــل
الكسالن ()sloth
تعــــــــــلم أسبوعني لهضم
الطعام.

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

من تنورين المنطقة الزراعية (تصوير جورج بو عبدو)

األمير أندرو يتبنّى كل َبي والدته
بعدمــا ثــارت شــكوك حــول
مصريهما ،وجد كلبــا امللكة إليزابيث
الثانية من يهتم بهمــا بعد وفاتها إذ
ســيقوم نجلها األمري أندرو وزوجته
دوقة يورك ساره باالهتمام بهما.
ولطاملا كان َ
يوصف أندرو بأنه "االبن
املفضل" إلليزابيــث الثانية ،لكنه اضطر
لالنكفاء عن مسؤولياته يف العائلة امللكية
إثر اتهامات وُجهت إليه بارتكاب اعتداءات
جنسية يف الواليات املتحدة ،أندرو هو من
أهدى والدته هذيــن الكلبني الصغريين
"مويك" و"ساندي" بفارق أشهر بينهما،

وهما من نوع "كورجي" .وانضم "مويك"
إىل العائلة مطلع عام  2021ملرافقة امللكة
أثناء الحجر يف ويندســور ،مع جرو آخر
يحمل اسم "فريغوس" .لكن هذا األخري
نفق بعــد بضعة أســابيع ،بُعَ يد وفاة
األمري فيليب .والســتبداله ،قدّم أندرو
وابنتاه األمريتــان بياتريس وأوجيني،
للملكة الجرو "ساندي" ملناسبة عيدها
الخامس والتسعني.
وتعود قصة حــب امللكة مع هذا
النوع من الكالب إىل ســنة  1944عىل
األقل ،عندمــا أهداها والداها أول كلب

"كورجي" يف ســن الثامنــة عرشة.
وكانت تهتم بنفسها بكالبها التي كانت
ترافقها خالل عطلة نهاية األسبوع يف

ويندسور وعاشــت معها يف مساكنها
الخاصــة ،وتقدم لهــا الطعام وتتنزه
معها كلما سنحت الفرصة( .أ ف ب)

"سنة بيكاسو" في  42معرضًا حول العالم
يقام  42معرضا ً يف مختلف أنحاء
العالم تكريما ً للفنان بابلو بيكاســو
يف الذكرى الخمســن لوفاته ،وتمتد
من متحف "برادو" يف مدريد إىل مركز

"بومبيدو" يف فرنسا ،مرورا ً بمتحف
"مرتوبوليتان"يف نيويورك ،ومتحفي
بيكاسو يف برشلونة وباريس.
وقال وزيــر الثقافة اإلســباني

ميغيل إيســيتا خالل إطالقه أنشطة
"سنة بيكاسو" بمتحف "رينا صوفيا"
يف مدريــد ّ
إن " 38مؤسســة مهمة
يف أوروبــا والواليات املتحدة تشــارك
يف هذا الحدث الذي أعدّت له فرنســا
وإسبانيا عىل مدى  18شهراً" .وأشار
إىل أن الهدف منها هو التعريف بالفنان
العاملي وإبراز تراثــه الفني وديمومة
أعماله .أما نظريته الفرنسية ريما عبد
امللك فأوضحت أن هذه املعارض تتيح
إظهار كل جوانب الفنان اإلســباني
الذي ُو ِلد عــام  1881يف ملقة (جنوب
إســبانيا) وتويف عام  1973يف موجان
(جنوب رشق فرنسا) ،وتُعقد بالتوازي

معها سلسلة من املؤتمرات واملناظرات
عن الرسام وأعماله النادرة.
وتُســتهَ ل االحتفاالت يف  23أيلول
الجــاري بمعرض "بابلو بيكاســو
وتجريــد النحت مــن الطابع املادي"
يقام يف "مؤسسة مابفريه" بمدريد.
ويُختتــم الربنامج يف نيســان 2024
بمعرض "باريس الحداثيني (-1905
 ")1925يقام يف متحف "بوتي باليه"
يف العاصمــة الفرنســية .وتقام يف
إسبانيا وفرنســا والواليات املتحدة
وكذلك يف أملانيا وســويرسا ورومانيا
وبلجيكا معظم األنشــطة التكريمية
للرسام اإلسباني( .أ ف ب)

رابط بين عناصر كيماوية وارتفاع ضغط الدم لدى النساء
تذكر دراســة نرشتها مجلــة "ارتفاع ضغط
الدم" يف شــهر حزيران أن املرأة يف منتصف العمر
قد تصبــح أكثر عرضة الرتفاع الضغط إذا ارتفعت
مســتويات العنارص الكيماوية االصطناعية ،بويل
فلورو ألكيل ،يف دمها.
يمكن إيجاد هذه العنــارص يف األغراض املنزلية
اليومية ،مثل الشــامبوات ،ومستحرضات التجميل،
املقاومة للبقع .وبما
واألواني غري الالصقة ،واألغلفة
ِ
أنها تقاوم التفكك يف البيئة وداخل الجسم ،يعتربها
الكثريون "أبدية".

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

قاس الباحثون مســتويات البويل فلورو ألكيل
يف دم أكثــر من ألــف امرأة يف منتصــف العمر كان
ّ
دمهن طبيعيا ً يف بداية الدراســة ،ثم تحققوا
ضغط
من هذه املعدالت ســنويا ً طوال  18عامــاًّ .
تبي أن
املرأة التي تحمل أكرب نسبة من سبعة أنواع مختلفة
من تلك العنارص تكــون أكثر عرضة الرتفاع ضغط
ً
مقارنة بتلك التــي تحمل أدنى
الدم بنســبة 71%
املســتويات .ثمة رابط بني هذه العنارص الكيماوية
ومشاكل القلب واألوعية الدموية ،بما يف ذلك اختالل
الوظيفة الوعائية وارتفاع مستوى الكولسرتول.
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