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"حزب الله" يطلق "رصاصة الشغور" على رأس الجمهورية ...وهذا ما طلبه من الفرنسيين!

"ثالثية" الدعم العربي  -الدولي للبنان:
اإلصالح والطائف والقرارات الدولية
أتــ ّم رئيس حكومة ترصيــف األعمال
نجيب ميقاتي مهمتــه األممية يف نيويورك
مخاطبا ً العالم باســم لبنــان املنهار الذي
يواجه "أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية" يف
تاريخه وضعت غالبيــة أبنائه "تحت خط
الفقر" ،مؤكدا ً أن حكومته تســر "ببطء
وحــذر شــديدين يف حقل ألغام سياســية
واقتصادية لتدارك الوضع وتأسيس األرضية
املناســبة للوصول بالبالد إىل بــ ّر األمان".
وإذ اســتعرض يف الكلمــة التــي ألقاها يف
الدورة الـ 77للجمعية العامة لألمم املتحدة
مجمل التحديات التــي يواجهها اللبنانيون
واالستحقاقات التي تنتظرهم ،متعهدا ً باسم
لبنان الرســمي "االلتزام التام بتنفيذ كامل
مندرجات القرار الدويل  1701وكافة قرارات
الرشعية الدولية" ،ومبديا ً "الرغبة الصادقة
يف التوصل إىل حل تفاويض طال انتظاره" يف
ملف الرتسيم الحدودي البحري مع إرسائيل،
ناشــد ميقاتي "األصدقاء الدوليني والدول
العربية الشقيقة التي ال غنى عنها ،أن تساعد
لبنان وتؤازره للخروج من محنته ومعالجة
تداعياتها الخطرية عىل الشعب اللبناني وبنية
الدولة وهيكليتها" ،مجددا ً "االلتزام باتفاق
ّ
للمس
الطائف وعدم التساهل مع أي محاولة
بمندرجاته إضافة إىل االلتــزام بمبدأ النأي
بالنفس إلبعاد وطننا قدر املســتطاع عما ال
طاقة له عليه".
١٢

أرجوحة الدوالر "تد ّوخ" المواطنين وتشرّع اإلرتفاعات

أحد الصرافين يستعرض العملة الخضراء أمام عدسات الكاميرات في بيروت أمس (أ ف ب)

خــــالـــــد أبــــو شــــقـــــرا
خطورة التقلبات التي شهدها سوق رصف الدوالر يف األيام
القليلة املاضيــة ال تتعلق بتأرجحه بني  39ألف لرية ،و 37ألفاً.
فالفارق بني السعرين وإن بدا كبرياً ،فإن نسبته تبقى بحدود 5
يف املئة .وهي النســبة نفسها التي كان يلعب فيها الدوالر يوميا ً

اليوم الوطني السعودي" ...هي لنا دار"

ُت ّ
نظم في أنحاء عدّة من المملكة العربية السعودية ،خصوصًا في العاصمة الرياض ،فعاليات وأنشطة
ضمن احتفاالت اليوم الوطني السعودي الـ 92تحت شعار "هي لنا دار" .وتستمرّ فعاليات البرنامج
االحتفالي  9أيام من  18إلى  26أيلول الحالي ،وتشمل عروضًا ج ّوية وبحرية ُتنفذها قطاعات
عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتالت والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق( .أ ف ب)

زيلينسكي يثمن جهود بن سلمان في عملية تبادل األسرى

الريــاضــية 15

"طرابلس لألفالم"
ينطلق بنسخته التاسعة

زوارق الموت تابع ...لبنانيون بين "غريق" و"تائه" في البحر!

١٣

"حماس" تُ ّ
حذر من
"حرب دينيّة مفتوحة"
في المنطقة

 ٥٠٠٠ليرة

٧+

واشنطن وموسكو تتبادالن "اللكمات"
الديبلوماسية في مجلس األمن

طابور من السيارات لمواطنين روس يهربون من
بالدهم عبر نقطة حدودية مع فنلندا أمس خشية
إجبارهم على الخدمة العسكرية (أ ف ب)

يف منتصف العام  ،2020عندما كان ســعر الرصف ال يزال عند
حدود  5000لرية .الخطورة تتمثل يف أمرين :االول هو أن الدوالر
يثبت أقدامه عند هذه العتبة ،ويســتعد لوثبــة جديدة .وذلك
بعدما كرس حاجز الخوف عند املواطنــن ،وأصبح الرتاجع بـ
 1000أو  2000لرية أمرا ً يهلل له .الثاني ،التســعري أصبح عىل
 40ألف لرية مهما تراجع السعر.
١٢

اإلحتجاجات تتوسع وحصيلة القتلى ترتفع

الواليات المتحدة تعاقب
"شرطة األخالق" اإليرانية
واكبت واشنطن الحراك الشعبي اإليراني املتصاعد يف الساحات بفرضها
عقوبات اقتصادية عىل "رشطة األخالق" اإليرانية والعديد من املســؤولني
األمنيني ملمارســتهم "العنف بحق املتظاهرين" ،وكذلــك عىل خلفية وفاة
الشــابة مهســا أميني بعد اعتقالها ،يف وقت كشــفت فيه منظمة "إيران
هيومن رايتس" غري الحكومية ومق ّرها أوســلو ،مقتل  31مدنيّا ً عىل األق ّل
بيد قوات األمن.
وأعلنت وزيــرة الخزانة األمريكية جانيت يلني يف بيان أن هذه العقوبات
تســتهدف "رشطة األخالق اإليرانية وكبار املســؤولني األمنيني اإليرانيني
املسؤولني عن هذا القمع" ،و"تُثبّت االلتزام الواضح إلدارة بايدن  -هاريس
لجهة الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق النساء يف إيران والعالم"١٢ .

يف خض ّم الحرب النفســيّة الروسيّة التي تسعّ رت نوويّا ً عىل لسان أكثر
من مســؤول من الصف األوّل يف موسكوُ ،
ســجّ لت "مصارعة سياسية"
أمريكية  -روســية طال انتظارها عىل "حلبة" مجلس األمن الدويل ،حيث
تبادل وزيرا الخارجية األمريكي والرويس "اللكمات الديبلوماسية" يف شأن
حرب الكرملني ضــ ّد أوكرانياّ ،
لكن املواجهة تحوّلت إىل ما يشــبه "حوار
الصم" ،إذ تبادل أنطوني بلينكن وســرغي الفــروف االتهام باإلفالت من
العقاب يف أوكرانيا ،من دون أن يستمع أحدهما إىل اآلخر.
ودعا بلينكن خالل كلمته املجتمع الدويل إىل محاســبة الرئيس الرويس
فالديمري بوتني عىل غــزوه ألوكرانيا .وقال يف االجتماع الذي جاء بدعوة من
الرئاسة الفرنسية ملجلس األمن لتسليط الضوء عىل الوضع يف أوكرانيا منذ
بدء الغزو الرويس" :ال يُمكننا ترك الرئيس بوتني يفلت من العقاب" ،يف وقت
لم يجلس فيه الفــروف الذي تواجد يف قاعة املجلس حيث ألقى كلمة أيضاً،
عىل الطاولة نفســها مع الوزراء اآلخرين لالســتماع إىل خطاباتهم ،وح ّل
مكانه أحد مساعديه ،فيما ع ّلق وزير الخارجية الربيطاني جيمس كليفريل
قائالً" :إنّه ال يُريد أن يسمع".
١٢
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٤١السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

جديد البيان الثالثي
مثلما يحتاج التوصل إلى توافق بين القوى
السياسية والكتل النيابية السيادية إلى توافق
على اسم لرئيس الجمهورية على افتراض أن
بإمكانها أن تجمع الـ 67نائبا ً الذين تتشكل
منهم ،كذلك الدول المعنية بوضع لبنان تحتاج
إلى تفاهم حول أي تركيبة سياسية ستدعمها
كي تدير األزمة السياسية االقتصادية اللبنانية
والحلول الممكنة لها ،لست سنوات مقبلة.
مساندتها لبنان تتطلب وضوحا ً بالنسبة إليها
حيال تلك التركيبة ،التي عجزت عن تغييرها
منذ أن اكتشفت أن انتشال البلد من الحفرة غير
ممكن من دون إدارة دولية إلعادة بناء اقتصاده
وتصحيح مساره.
ال يعني أن تفاهم هذه الدول سينسحب على
القوى السياسية اللبنانية .فالشرذمة اللبنانية
تفوق قدرة الخارج على دفع اللبنانيين إلى
تسويات بينهم في ظل وجود قوة عسكرية
طاغية على المؤسسات والحياة السياسية ،تعيق
انتظامها واتضاح خياراتها.
البيان الثالثي السعودي األميركي الفرنسي
الذي صدر أول من أمس في نيويورك شكل
نقلة جديدة في التفاهم بين الدول الثالث على
سبل التعاطي مع لبنان ،من دون أن يلغي ذلك
التباينات في بعض المقاربات بينها حول بعض
العناوين.
سواء صح انطباع بعض الفرقاء اللبنانيين،
وربما بعض العواصم العربية بأن العالقة
الحوارية بين فرنسا وبين إيران و»حزب الله»
تقود باريس إلى موقف متساهل حيال الحزب
وحيال بعض القوى السياسية المطالبة بتعديل
اتفاق الطائف ومنها «التيار الوطني الحر»
الذي يدعو إلى تعديالت دستورية ،أم لم يصح،
فإن بيان نيويورك كان حاسما ً في تبديد هذا
االنطباع .فالدول الثالث وضعت الطائف في
مصاف تمكين لبنان «من الحفاظ على وحدته
الوطنية وسلمه األهلي» .وهو أمر يزيل أي لبس
في شأن وجوب تطبيقه.
األمر الثاني الذي عبر عن حسم التوافق في
المقاربة هو ما نص عليه البيان بأن الدول
الثالث «تق ّر» بالدور الذي يلعبه الجيش وقوى
األمن الداخلي في حفظ االستقرار في ظل
الوضع األمني الحرج .وهذه النقطة تعني أن
الجانب السعودي الذي كانت لديه شكوك حول
دور الجيش ،جعلته يتردد في دعمه نظرا ً إلى
هيمنة «حزب الله» على المؤسسات قد عدل
نظرته إلى الجيش وقوى األمن .والرياض
عبرت عن هذه الشكوك في مرحلة سابقة من
محادثاتها مع باريس .والمالحظ أن هذه الفقرة
جاءت في وقت تبلغ الجانب اللبناني من األمم
المتحدة بأنها تعد آلية لصرف مبلغ  83مليون
دوالر أميركي للمؤسستين العسكريتين ،بتمويل
من اإلدارة األميركية ،أقره الكونغرس الشهر
الماضي ،لدعم رواتب العسكريين في ظل
انخفاض قيمتها إلى الحضيض .فالجيش يحتاج
مبلغ  8ماليين دوالر شهريا ً لدعم الرواتب ،ما
يعني أن هذه اآللية ستخدم أكثر من عشرة
أشهر .وقد تعبِّر موافقة الرياض على هذه
الفقرة في البيان عن ليونة من جهتها في تقديم
الدعم للجيش وقوى األمن الحقاً.
هل ان هذه اللفتة إلى الجيش وقوى األمن
«بصفتهما المدافعين الشرعيين عن سيادة لبنان
واستقراره الداخلي ،في حماية الشعب اللبناني»
مؤشر إلى إمكان الدعم الخارجي لترشيح قائد
الجيش للرئاسة؟ من المؤكد أن الدول الثالث لن
تتصرف على أن هذا هدفها .إال أن سؤال بعض
اللبنانيين للعواصم الثالث عن هذا الخيار قوبل
أكثر من مرة ،إما بعدم الممانعة أو بالحياد
حيال اسم العماد جوزاف عون ،إذا اتفق عليه
اللبنانيون ،بينما لهذه العواصم تقييم يتوخى
الموضوعية ،ال ينظر بإيجابية إلى مرشحين
آخرين ،فالبيان تحدث عن رئيس «يمكنه توحيد
الشعب اللبناني» ،بدال ً من رئيس يعمق االنقسام.
نص البيان الثالثي على القرارات الدولية
 1559و 1680و 1701و ،2650الذي جدد
مهمة القوات الدولية ،تذكير برفض الدول
المعنية المحاوالت التي بذلها تحالف «حزب
الله» مع البعض في السلطة من أجل استبعاد
مرجعية هذه القرارات في معالجة مسألة
سالحه ،وتشددها في التعاطي مع التعديات
المبرمجة على «اليونيفيل» .تعداد هذه القرارات
دعوة إلى عدم التشاطر اللبناني.

الـجـمـعـة  ٢٣أيلول 2022

كيف يقرأ النواب المعتذرون والمشاركون «"لقاء ّ
لم الشمل"» في دارالفتوى؟

إجماع على التمسك بالطائف واحتفاظ
كل نائب بخلفيته السياسية

المفتي دريان

حسن مراد

أكـــرم حـــمـــدان
تتجه األنظار نحــو اللقاء النيابي
املقرر غدا السبت يف دارالفتوى ،بدعوة
من مفتــي الجمهورية الشــيخ عبد
اللطيف دريــان ،هذا اللقاء أو اإلجتماع
الذي دعي إليه النواب السنة يف محاولة
لتوحيد املوقــف من اإلســتحقاقات
الوطنيــة الراهنــة ،ويف مقدمهــا
اإلستحقاق الرئايس.
لقد قيــل الكثري عن هــذا اللقاء
وأهدافه ،فمرة هــو محاولة من املفتي
دريان مللء الفراغ يف الساحة السياسية
السنية بعد تعليق الرئيس سعد الحريري
نشاطه السيايس ،ومرة أخرى يأتي هذا
اللقاء بعد انفراط عقد «نادي رؤســاء
الحكومات» وتسارع اإلتصاالت مع دار
الفتوى للحد من مناخ الضياع واإلحباط
 ،وهناك من وصف الخطوة باملبادرة التي
تهدف إىل جمع الشمل أو لم الشمل من
قبل املفتي دريان إلعادة تنظيم الصفوف
واملحافظة عىل مكانة الطائفة ودورها يف
املعادلة الوطنية ،والحفاظ خصوصا ً عىل
نهج اإلعتدال والحوار.
وبمعزل عن التحليالت والقراءات
املختلفة واملتنوعــة لهذا اللقاء وربطه
بالحراك الســعودي الذي بدأه ســفري
اململكــة يف بريوت وليد بخــاري ،فإن
السؤال األســايس ربما يكون :من هم
النواب الذين اعتذروا عن عدم املشاركة
يف هذا اللقاء؟ ومن ســيحرض؟ وماذا
يتوقــع املشــاركون أو ينتظر من هذا
اللقاء؟ وما هو هدف دارالفتوى؟

المعتذرون وتشتت شمل نواب
«التغيير»

بدايــة ال بــد من اإلشــارة إىل أن
املعتذرين عن عدم املشاركة يف اللقاء هم
النواب :أسامة ســعد معتربا ً يف دردشة
مع «نداء الوطــن» أن «اللقاء لزوم ما
ال يلزم وال يستطيع أن يقدم شيئا ً مع
تقديرنــا واحرتامنا لســماحة املفتي
ولدار الفتوى ،فنحن أبلغنا املفتي بأننا
لن نشــارك وأن هذا اللقاء لن يُغري من

أسامة سعد

إلتزامات النواب املتنوعة واملختلفة عىل
الصعيد الســيايس» .كذلك أعلن النائب
إبراهيم منيمنة عدم مشــاركته وأنه
تواصل مــع دار الفتــوى واعتذر عن
عدم تلبية الدعوة .وقال« :من موقعنا،
نحــرم موقع دار الفتــوى كمرجعية
دينية أساسية ،سياسياً ،نجد أن عنوان
وشكل هذا اللقاء يتعارض مع املبادئ
التي ننطلق منها يف عملنا لجهة رفض
اإلصطفافــات الطائفية خصوصا ً أنها
تأتي يف سياق جمع أقطاب حزبية غري
متجانسة تحت مظلة طائفية ومن دون
عنوان سيايس واضح».
وكانت النائبة حليمة قعقور أول
املعتذرين عن عدم املشاركة عىل خلفية
أن اإلجتماع له طابع طائفي ومذهبي
وهو ما ال يتناسب مع قناعاتها القائمة
عىل العلمنة وفصل الدين عن السياسة.
ويبدو أن»لقاء جمع أو ل ّم الشمل»
سيشتت شمل نواب «التغيري» ،فهناك
من اعتــذر وهناك من ال يــزال يدرس
خياراته مع أرجحية املشاركة كما هي
حال النائب وضاح الصادق الذي يرتيث
يف إعالن موقفه حتى يوم اللقاء ،بينما
حســم األمر زميله يف التكتــل النائب
ياسني ياسني بالتأكيد لـ»نداء الوطن»
أنه «مع زميليه وضاح الصادق ورامي
فنج سيشــاركون يف لقاء دار الفتوى
عىل قاعــدة أن مرجعيتنــا الروحية
والدينية هي دارالفتوى بينما مرجعيتنا
السياسية هي الدستوراللبناني».
وقال ياسني»:سنشــارك لنوضح
وجهة نظرنا وبعض النواب السنة الذين
سيشاركون ال نتفق معهم بالسياسة
ونحن يف البلد يف وضع ســيئ جدا ً ويف
مرحلة تحلل وال يوجــد لدينا ترف من
الوقت للمجازفات واملناورات».

المشاركون وغنى التنوع السياسي

أما الذين سيشــاركون فكان لكل
منهم مقاربته للقاء مــع التأكيد بأن
القاســم املشــرك بني الجميع وحتى
الذين اعتــذروا هو التمســك باتفاق
الطائف والدســتور ورضورة تطبيقه

بالل عبدالله

بشكل كامل.
عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب
بالل عبدالله وصف اللقاء بأنه «لتثبيت
موقع دار اإلفتــاء التاريخي والوطني
واملعتدل واملتمسك باملؤسسات الوطنية
والدولة واإلنتقال الطبيعي للســلطة
وموقع لبنان العربــي» .واكد لـ»نداء
الوطــن» أن «اللقاء ال يلغــي اإلنتماء
الســيايس لكل نائب ودور وموقع دار
اإلفتــاء يتكامل مع املراجــع واملواقع
األخرى ال ســيما واننا ما زلنا يف نظام
طائفي لألســف ولكن النواب الســنة
لديهم تنوع سيايس وهذا دليل غنى».
أمني عام حــزب «اإلتحاد» النائب
حســن مراد قــال لـ»نــداء الوطن»:
«مع أســفي وتفهمي لغياب البعض
وأســبابهم ،لكن الصورة واللقاء بحد
ذاته يشء مهــم وكان يجب أن يحصل
منذ زمن ،اللقاء لن يغري رأينا السيايس
ألن النواب الـــ 27متفرقــون ولكن
عىل األقــل نلتقــي يف دار الفتوى من
أجــل التأكيد عىل املســلمات واإللتزام
بالدستور والطائف كامال وتعزيز دور
من نمثل يف إدارات ومؤسســات الدولة
ال ســيما وأن البيئة التــي نمثلها هي
دائما مع الدولة يف لبنان والوطن العربي
وقد تم إضعافها واستضعافها بسبب
الخالفات السياســية بني أبنائها ودار
الفتــوى هو املكان الــذي يجمعنا من
دون خلفيات سياســية ،فالهدف ليس
التقوقــع إنما التفاهم عىل القواســم
املشرتكة والحوار يف ما بيننا مع احتفاظ
كل طرف بموقعه وخلفيته السياسية».
النائب بالل الحشيمي قال لـ»نداء
الوطــن»« :كنا ممن طالب بعقد اللقاء
وكان يجب أن يحصل منذ زمن وهو للم
الشمل ولبحث ومناقشة أمور عديدة،
ومنها رئاســة الجمهورية التي ليست
حكــرا ً عىل طرف أو فريــق وأعتقد ان
مجرد اللقاء هو أمر جيد وممتاز».
النائب جهاد الصمــد أكد لـ»نداء
الوطن» عىل املرجعــة الدينية للمفتي،
معلنا أنه ســرفع اليه مذكرة خطية
تتناول الثوابت الوطنية ألهل الســنة يف

خفــايـــا
تشــهد إحدى الــوزارات
األساسية عملية إخفاء مستندات
تتع ّلق بمشاريع ن ُ ّفذت يف املرحلة
السابقة.
تــردّد أن الجانب اإليراني
اشرتط حضور وزير الطاقة وليد
فيــاض اىل طهران الســتكمال
املباحثــات حول هبــة الفيول
اإليرانية التي ستســتبدل بمادة
املــازوت املطابــق للمواصفات
لتشــغيل معمــي ديــر عمار
والزهراني.
تجرى تدخــات يف الدوائر
املعنية إلضافة أســماء يف لوائح
األرس املســتفيدة مــن البطاقة
التمويلية املنتظرة.
لبنان من اإلســتقالل حتى الطائف ،وشدد
عىل أنه ال يمكــن لدارالفتــوى أن تكون
مرجعية سياسية كونها تابعة إداريا ً وماليًا
لرئيس مجلس الوزراء ،بينما املطلوب الحد
من التدخل السيايس يف أداء املفتي ودور دار
الفتوى وأن تكون عىل مســافة واحدة من
جميع مكونات الطيف السيايس ألبنائنا».

قواص :دارالفتوى مرجعية وطنية
وال تأخذ مكان أحد

املسؤول اإلعالمي يف دارالفتوى خلدون
قواص قال لـ»نــداء الوطن»« :هناك خلية
عمل يف دار الفتوى أنجزت كل التحضريات
اللوجســتية للقاء الذي ســيُفتتح بكلمة
لســماحة املفتي وســتنقل مبارشة عرب
وسائل اإلعالم ثم يتحول اللقاء مغلقا لبحث
كافة القضايا».
وأكد أن «غاية اللقاء وهدفه هو توحيد
الصف ولم الشمل وجمع الكلمة ملا فيه خري
اللبنانيني جميعا إنطالقا ً من الحديث النبوي
الرشيف القائل «يد الله مع الجماعة»».
وأوضــح أن «ال مقاطعــة للقاء أو
اإلجتماع بل هناك اعتذار ،وهناك فرق بني
األمرين ،لثالثة نواب ألســباب خاصة بهم
ولديهم وجهة نظر ورأي ونحن نحرتم آراء
الجميع ،فاإلختالف يف الرأي ال يفســد للود
قضية» .وشدد قواص عىل أن «دارالفتوى
ال تأخذ مكان أحــد وال أحد يأخذ مكانها،
فالدار لها إســتقاللية تامة وهي مرجعية
دينية وطنية جامعة وعىل مســافة واحدة
من الجميع وتحرتم كل املواقع والقيادات».
وحول مــا إذا كان ســيصدر بيان أو
وثيقة عن اللقاء ،قال قواص« :إن هذا األمر
مرتوك ملسار النقاش بني الحارضين ،فربما
يكون هناك بيان ،األمر مرتوك ملا يتم التوافق
عليه بني سماحة املفتي والحضور».

«"حملة ممنهجة"ط» ضدّ قضيتهم

«"نادي القضاة"» :لتفعيل التفتيش في عملية تنظيف القضاء
عرض «نادي قضــاة لبنان» خالل لقاء يف «نادي
الصحافــة» أمس ،الواقع املــادي واملعنوي للقضاة،
وأسباب ارضابهم املفتوح ،إذ رد رئيس النادي القايض
فيصل مكي واالعضاء القضــاة محمد فواز وجوزف
تامر وحسن حمدان عىل ما أسموه «الحملة املمنهجة
ض ّد قضيتهــم ،واملعلومات املض ّللــة والكاذبة التي
يواجهها معظم القضــاة ،وعىل االتهامات التي تطال
السلطة القضائية».
ولفت م ّكــي إىل أن «أغلــب القطاعات أرضبت
وطالبــت بحقوق ولم تلــق تحركاتها مــا يواجهه
القضاة» ،وأشار اىل أن هناك «حملة ممنهجة لرضب
القضاء ،وهنــاك مواطنون ينجرون اىل هذه الحملة»،
مشــددا ً عىل أن «الخارس االكرب من نجاح هذه الخطة
ان وصلت اىل غايتها املنشودة ،هو املواطن الذي يساهم
اليوم يف تأجيجها وبالتايل البلد ومستقبل اوالدنا».
وقال إن «اغلبية القضــاة يف حال توقف قرسي

عن العمل ،ليس اعتكافا ً وانما اســتحالة يف الوصول
اىل العمل نتيجة الظروف املاديــة الصعبة» ،موضحا ً
ان هنــاك «قضاة ما زالوا مســتمرين بعملهم ،وهم
القضاة القادرون بسبب امكاناتهم املادية واملعنوية.
واذا اســتمر الوضع عىل ما هو عليه ولم يت ّم تصحيح
االوضاع سيتوقف الجميع عن العمل بسبب استنفاد
إمكاناتهم» .وأضاف أن «الوضع املعييش ليس املشكلة
الوحيدة بل أيضا ً مكان العمل غري املالئم ،اذ ال ماء وال
كهرباء» ،كاشفا ً ان «بعض القضاة كانوا ينفقون عىل
العدلية من تصليح وترميم الحمامات».
ووجّ ه م ّكي ثالث رســائل« ،األوىل اىل املسؤولني
الحرتام الصالحيات ورفع اليد عن القضاء واقرار قانون
استقالليته .والرسالة الثانية اىل االعالم لوجوب احرتام
حرية الرأي والتعبري وحريــة الصحافة أمر مقدس،
فالحرية ال تعفي من قول الحقيقة كاملة وعىل االعالم
ّ
توخي الدقة يف نقل صورة القضاء الحقيقية .والرسالة

الثالثة إىل الشعب قائالً إن «الشعب مقهور ،مسلوب،
منهوب ال حول لــه وال قوة ويقوم بصب جام غضبه
عىل القضاة بمجملهم وهذا تربئة للفاعل» .وشدد عىل
أن «التعميم قاتــل وهدام ،ورضب صورة القضاء هو
ما يطلبه املسؤول الحقيقي عن وضع البلد» .ورأى أن
«الحل يكون بالضغط من أجل :إقرار قانون استقاللية
القضاء ،إلغاء الحصانــات ،رفع الرسية املرصفية يف
امللفات القضائية ،تفعيــل التفتيش القضائي ،إلغاء
الطائفية السياســية وإعادة الثقة بالقضاء» .بدوره
أشــار فوّاز إىل أن «عدد القضاة ال يتعدى الـ 600ولذا
علينا املحافظة عليهم .فاذا فقدت املاديات واملعنويات
عندها يتم تجريد القضاة من كل يشء عن باطل».
أما تامــر وحمدان فأكدا انــه «ال يمكن تحميل
القضــاة وزر تقاعس قاض أو آخر» ،مشــددين عىل
«أهميــة دور التفتيش القضائــي يف عملية تنظيف
القضاء».
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طوني فرنسيس

لقاء البيال «"الحاشد"دعم لدار الفتوى
أم استباق والتفاف؟

لبنان بعد الترسيم

غـــادة حـــالوي
من خالل «نداء وطني جامع» اراد الوزير السابق محمد
شقري دعم «مبادرة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان الوطنية بجمع النواب املسلمني السنة» .يقع
النداء يف ثالث صفحات ضمّ نه رجل املال واالعمال يف لبنان
والعالم ،يف قسمه االول رسديات الشؤون املطلبية وواجبات
الدولة وتقصريها يف القيام بأبســط واجباتها .لكأنه ليس
خبريا بحال الدولة وتعقيدات ادارتها ووضع ماليتها او كأن
االزمة الراهنة حديثة العهد.
اما الشق الثاني من «النداء» فخص به شقري مبادرة
دار الفتــوى فثمن الدعوة التي رأى فيهــا «بادرة وطنية
جامعه؛ تجمع وال تفرق؛ وتنري الطريق للنهوض والتوازن
الوطني؛ وتساهم بشــكل فعال بتصحيح مسار الوطن؛
واخراجه من االنحــدار واالنزالق الخطري الذي تشــهده
الساحة اللبنانية عىل كافة الصعد السياسية واالجتماعية
واالقتصادية».
ودعا «النواب املجتمعني يف دار الفتوى باسم اللبنانيني
جميعا ً اىل أن يوحدوا صفوفهم؛ ويتحملوا مســؤولياتهم
الوطنية والتاريخية مع بقية اخوانهم النواب اللبنانيني واىل
أن يكون لبنان الوطن أوال ً واخريا ً بالنســبة الهتماماتهم؛
وان يتالقوا لاللتزام باالســتحقاقات الدستوريه؛ وبنص
وثيقة الوفــاق الوطني املعروفه باتفــاق الطائف النقاذ
البالد والعباد من حالة الفوىض والتمزق والضياع واالنهيار
الذي أخرج لبنان عن دوره الحضــاري الذي ميزه ليكون
ملتقى الحضارات والثقافات والتنوع يف هذا الرشق العربي
األصيل».
مبديا «ثقة تامــة بأن االجتماع النيابي يف دار الفتوى
سيكون لقا ًء وطنيا ً بامتياز بعيدا ً عن أية مشاريع طائفية
أو مذهبيــة؛ وبداية الطريــق إلعادة النهــوض بالدوله
ومؤسساتها ليبقى لبنان سيدا ً حرا ً عربيا ً مستقالً؛ ووطن
العيش الواحد والتنوع؛ لجميع أبنائه الحريصني عىل بناء
الدولة الوطنيه الجامعة والعادلــة والحاضنة وللبنانيني
جميعاً».
كان يمكن ملثل هــذا املوقف ان يكتســب اهمية
اقوى لو انه جاء بعيد اجتمــاع دار الفتوى ليؤكد عىل

محمد شقير في اللقاء السني دعمًا للمفتي (فضل عيتاني)

يطيب للمشــككني بأبعاد اللقاء «الحاشد» الغمز
ما سيصدر عنها ال ليقطع الطريق عىل مساعي املفتي
من قناة رئاسة الحكومة والتي باتت طموحا ً مرشوعا ً
دريان .يصعب تفســر خطوة كهذه باالسلوب الذي تم
لكثرييــن فكيــف اذا كانت شــخصية اقتصادية لها
تظهريها من خالله والقول بلقاء سني حاشد .اال يفهم
ابعادها السياسية ،ومن جهة اخرى وازاء مشهد البيال
انه اســتباق الجتماع دار الفتــوى وليس تكامالً معها
يصبح الســؤال مربراً ،متى كان الوزير السابق ال يزال
رغم حضور ممثل عنها وهو الشــيخ خلدون عريمط؟
محسوبا ً عىل الحريري ومقربا ً من ابن عمته نادر ،وعن
وابعد من ذلك فليس معلوما ً ل َم الدعوة اىل االلتفاف حول
املغزى الحقيقي للخطوة وهل هي أبعد من دار الفتوى
املفتي ومتى كانــت دار الفتوى خارج االجماع اللبناني
والنواب؟
بخطواتهــا حتى يتــم دعمها بلقاء
املتــرر الوحيد مــن كل ذاك
حاشــد من النواب والوزراء السابقني
والفاعليات ورؤساء البلديات واملخاتري
الحراك وغريه هــي دار الفتوى التي
كان يمكن لمثل هذا
وينتهي اىل اطالق نــداء .ليس ظلما
يفرتض ان تكون دارا ً جامعة للكل ال
الموقف ان يكتسب
القول هنا ان مفهــوم العبارة يفوق
مالذا ً سياسيا ً لكل من اراد العبور اىل
أهمية أقوى لو انه جاء
شط تحقيق طموحه السيايس.
محتوى اللقاء واهميته.
«لســخرية القدر» ،يقول شقري
يف
الفاعلني
نظــر
مــن وجهــة
بعيد اجتماع دار الفتوى
يف النــداء «اليوم بــات الجميع عىل
الطائفة الســنية والعاملني بشؤونها
ليؤكد على ما سيصدر عنها
األرض يــا حكم ،الدولــة والقطاع
عن قرب فان الســاحة السنية تشهد
ال ليقطع الطريق على
الخاص واملواطن» .وباســم اللقاء
اســتنفارا ً قد يفرس عىل انه منافسة
السني الحاشد ينهي نداءه مترضعا ً
مساعي المفتي دريان
داخل البيــت .املنطق ذاته ينطبق عىل
«ليبقــى لبنان ســيدا ً حــرا ً عربيا ً
عشاء السفري السعودي وليد البخاري
مستقالً؛ ووطن العيش الواحد والتنوع؛ لجميع أبنائه
وان كان الهدف منه التأكيد عىل رعاية السعودية للسنة
الحريصني عىل بناء الدولة الوطنيه الجامعة والعادلة
واهتمامها بهم بعد الوقت الطويل الذي مر عىل خالفها
والحاضنة وللبنانيني جميعاً» .متجاوزا القول عشتم
مع الرئيس ســعد الحريري .هنا الحراك الحقيقي الذي
وعــاش لبنان ،لعلمه ان ال بلد يمكنه ان يعيش ويبقى
يرتدي اهدافا ً وابعادا ً متصلة باالستحقاقات الدستورية
عىل وقع اصطفافــات طائفية او مذهبيــة ايا ً كان
املوعودة اما الباقي فال يتعدى من وجهة نظر ســنية
الداعي واملدعو.
«الشكليات» .

ال عوائق أمام الفيول اإليراني...
والعراقيون ملتزمون بالعقد
النقاش إىل امكانية حصول عملية «سواب»
كــلــيــر شــكــر
لتأمني فيول وغاز مطابق ملواصفات املعامل
الللبنانية ،أسوة بعملية التبادل التي يجريها
نظريــاً ،ال موانع سياســية أو تقنيّة
لبنان مع العراق لتأمني الفيول.
ســتحول دون وصول الفيــول اإليراني إىل
الالفت ّ
أن املسؤولني اإليرانيني بدوا غري
لبنان يف عملية مقايضة أو «سواب» تؤمّ ن
مطلعني عىل آليــة االتفاق ّ
املوقع بني لبنان
فيوال ً مطابقــا ملواصفات معامــل إنتاج
والعراق لتأمــن الفيول ،أي عملية املبادلة،
الطاقة يف لبنــان .ونظريا ً أيضاً ،يفرتض أن
وحني وضعهم الوفد يف تفاصيل تلك العملية
تكون أوىل الخطــوات العمالنية لتنفيذ هذا
أبدوا اســتعدادهم للقيام بهــا كما أبلغوا
املرشوع ،اإلجراءات الرســمية التي تنتظر
املسؤولني اللبنانيني أنهم قادرون عىل تأمني
عودة رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
رشكات عاملية تقوم بعملية السواب ،وهي
ميقاتي إىل بريوت لتوقيع املعامالت اإلدارية
عملية رائجة يف ســوق النفط العاملي كما
لقبول الهبة اإليرانية ،لتكون الخطوة التالية
يقول املواكبون .وبالتــايل ال عائق أبدا ً أمام
شحن الفيول.
اذ يقول املواكبون ّ
عملية التبادل.
إن املعنيني يف طهران
كانوا واضحــن يف تأكيدهم ّ
أمّ ا بالنســبة للكمية املتوقع وصولها،
أن الفيول الذي
فيلفت املعنيون إىل ّ
أن الســلطات اللبنانية
ســتقدّمه بالدهم هو عبارة عن هبة ،رغم
كانــت قد طلبــت حواىل
اللغــط الذي أثــاره بعض
مليون إىل  1.2مليون ّ
طن
املســؤولني اإليرانيــن يف
من الفيول لكن اإليرانيني
اإلعــام إبان زيــارة الوفد
الللبناني التقني الذي رأسته وزارة الطاقة اللبنانية
حرصوا الهبة بـ 600الف
املديرة العامة للنفط اورور تعتصم بالصمت بانتظار
ّ
طن مو ّزعة عىل خمســة
أشــهر ،أي بمعــدل 120
الفغايل.
توقيع التفاهم على
أن نحو رسمي والتأكد من ألف ّ
ّ
طن شهرياً ،مشريين
ويشــرون إىل
إىل ّ
أن الكميــة ســتتحدد
وزيــر الطاقــة يف حكومة
نوعية الفيول الذي
وفقا ً لسعر الفيول العاملي
ترصيــف األعمــال وليد
ستقدّمه إيران
ونوعيــة الفيــول الذي
فياض استشــار السلطات
ســتقدمه إيران ،مع العلــم ّ
أن املواصفات
األمريكيــة للتأكد من ان هــذه العملية لن
التي وضعت أمام الوفد اللبناني للفيول الذي
تع ّرض لبنان لعقوبات بسبب قانون قيرص،
سرتسله الســلطات اإليرانية ،وبعد حسم
ولهذا اســتفاض الوفد التقني يف مباحثاته
كلفة النقل ملصلحة الرشكة التي ســتتوىل
بعدما أرسل لبنان قائمة بمواصفات الفيول
عملية «السواب» ،قد يكفي لتأمني أربع إىل
والغــاز املمكــن اســتخدامهما يف معامل
تبي ّ
ّ
االنتاج .وحني ّ
ست ساعات تغذية.
أن الفيول املعروض من
ولهذا ،تعتصــم وزارة الطاقة اللبنانية
االيرانيني غري مطابــق للمواصفات انتقل

٣

وزير الطاقة ال يزال مترددًا في توقيع قرار رفع التعرفة

بالصمت بانتظــار أوال ً توقيع التفاهم عىل
نحو رسمي ،والتأكد ثانيا ً من نوعية الفيول
الذي ســتقدمه ايران ،ليبنــى عىل اليشء
مقتضاه مع العلم ّ
أن الوفد التقني سمع من
املسؤولني االيرانيني اعرابهم عن استعدادهم
لتأمني الشحنة األوىل خالل أيام قليلة ،لكن
إشــارة الوفد إىل رضورة اجراء املقتضيات
اإلدارية والرســمية هو الــذي أجّ ل موعد
التصدير.
يف هذه األثناء ،تقول مصادر رسمية ّ
إن
االتفاق مع السلطات العراقية ال يزال ساري
املفعول وقد أ ّكد املســؤولون العراقيون يف
أكثر من مناســبة حرصهم عىل دعم لبنان
من خالل تأمني الفيول عــن طريق تمديد
عقد التبادل ،فيما يفــرض أن تتوىل وزارة
الطاقة اللبنانية التنســيق مــع نظريتها
العراقية ملتابعة اإلجراءات التقنية ،لناحية
الكميات التي سيت ّم ارســالها وكيفية بدء
ســداد الدفعات األوىل التي استحقت مطلع
شهر أيلول الحايل.
بالتــوازي ،ال يزال قــرار رفع تعرفة
الكهرباء عــى مكتب وزير املال يوســف
الخليل املتمهّ ل يف دراســته والتدقيق به ،ما

يوحي بأنّه غــر متحمّ س لض ّم توقيعه إىل
توقيع وزير الطاقة وليد فياض .القرار الذي
اتخذه مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان يف
جلسته املنعقدة بتاريخ  ،2022/8/5يقيض
بزيادة حواىل  10ســنتات لكل كيلوواط /
ساعة ،املحتسب عىل أساس سعر الرصف
عىل منصة صريفة مــن أجل تأمني التوازن
املايل للمؤسســة .ويفرتض أن يصري املعدّل
الوسطي لســعر مبيع الطاقة الكهربائية
محتسبا ً بحواىل  27ســنتا ً لكل كيلوواط/
ســاعة ،عىل أن يحوّل عىل أســاس سعر
الرصف عىل منصة صريفــة ،بعد موافقة
مقام مجلس الوزراء وجانب وزارة الطاقة
واملياه وجانب وزارة املالية عىل ذلك ،وتعدّل
التعرفة ك ّل شهر أو شهرين بحسب السعر
الوسطي عىل منصة صريفة وبحسب كلفة
اإلنتاج الحقيقية املعتمدة عىل سعر النفط
العاملي (وفق ســعر برميل النفط ،عىل أن
ّ
الطن
يت ّم اعتماد correction factorألسعار
من ك ّل من مادتي الفيول أويل والغاز أويل
مقارنة بســعر ّ
طن برميــل النفط Brent
يف حــال لزم األمر) ،وفق معدل الشــهر أو
الشهرين املاضيني (الفرتة السابقة)».

المهمة في نيويورك تبدو
منتهية .خالل يومين أو ثالثة كان
رئيس الحكومة المكلف (والمؤلف
بعد العودة) قد التقى المعنيين
األساسيين بالملف اللبناني من
إيمانويل ماكرون إلى وزير
الخارجية بلينكن ،إلى صندوق
النقد الدولي فإلى آموس هوكشتاين
الوسيط األميركي في مفاوضات
الترسيم البحري بين لبنان
وإسرائيل.
في كل تلك اللقاءات تك ّررت
النوايا الطيبة بشأن مساعدة لبنان،
وجدّد ممثلو الدول العربية والعالمية
بمن فيهم قادة فرنسا وأميركا
التأكيد على اإلستقرار واإلصالح
وإجراء االنتخابات الرئاسية في
موعدها كشرط الزم للسير في
تطبيع أوضاع البلد التي ظهرت
وكأنها تدخل في تطبيع جماعي
عنوانه انخراط «حزب الله» في
اللعبة الداخلية إلى الحد األقصى.
ولهذا اإلنخراط مؤشرات إقليمية
كما له أثمان وتداعيات داخلية.
فال يمكن لحزب مرجعيّته القيادة
اإليرانية أن يبقى بمنأى عمّ ا يحصل
في إيران ،في المجتمع واألمن
والسياسة واإلقتصاد ،وال يعوض
بعض النفط اإليراني إلى لبنان
صورة النقص الفادح الذي يعانيه
اإليرانيون أو اللبنانيون ،وهذا النفط
عندما يصل سيعلن بالفم المآلن
أن إذنا ً أميركيا ً قد منح لوصوله،
كما في أذونات أعطيت للعراق أو
لدول أخرى سمحت للنفط والغاز
والكهرباء بالعبور إليها.
المؤشر الثاني هو التفاؤل بنجاح
مهمة هوكشتاين وانخراط الحزب
العميق في عملية ترتيب اإلتفاق
البحري.
إن اتفاقا ً بين لبنان وإسرائيل في
نطاق اإلطار الذي أعلن قبل عامين،
سيعني التزامات متبادلة بين البلد
العربي الحدودي الوحيد الذي ال
يقيم عالقة مع العدو الصهيوني،
وبين هذا العدو ما يخلق مناخات
جديدة ال تعود تنفع معها المشاريع
التحريرية التي تتعدى حدود لبنان
لتشمل فلسطين بطموحاتها.
وبالتأكيد سيقود االتفاق البحري
إلى بحث في االتفاق البري،
وهو ما جرى التلميح إليه خالل
مفاوضات المياه اإلقليمية ،وعندها
لن يكون صعبا ً على الذي خاض
البحر ومحيط العداء أن يخوض
مفاوضات أقل كلفة بشأن المزارع
ونصف الغجر.
سينصرف «حزب الله» في
المناخ اإلقليمي والدولي الجديد إلى
االنخراط أكثر في اللعبة الداخلية.
سيضطره إلى ذلك موقع إيران في
لعبة األمم والصعوبات التي تعانيها،
وحاجتها إلى الحزب كأحد أبرز
نجاحاتها الخارجية ،وإلى حضوره
«القوي» في السياسة اللبنانية
الداخلية الذي زاد رسوخا ً خالل
السنوات القليلة الماضية.
ال يفترض أن تزعج عودة الحزب
إلى مقاييس اللعبة المحلية أحداً،
فهذا كان مطلب مختلف القوى
السياسية المناهضة له ولسياساته
والرتباطاته .لكن ذلك سيزيد
مسؤولية هذه القوى ،وسيفرض
عليها واجبات أساسية تجاه بلدها،
عنوانها البحث الجدي في النهج
الذي عليها اتّباعه والتحالفات التي
يجب أن تنسجها ،عشية امتحان
عهد جديد برئيس ينبغي انتخابه
في الموعد ،وحكومة وإدارة عليهما
أن تطرقا أبواب التغيير واإلنقاذ
واستعادة الدولة والمؤسسات...
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٤١السنــــة الـرابـعـة

أسـعـد بـشـارة

ّ
متمسكة
إيران
برئيس إيراني في بعبدا
على المنوال نفسه الذي اتّبعه «حزب
الله» قبل انتخاب العماد ميشال عون
رئيسا ً ببندقية المقاومة ،تتبع ايران
في لبنان سياسة التمسك بالمكاسب
التي حققها لها الحزب ،وأهمها مكسب
االحتفاظ بالرئاسة اللبنانية ،لكن هذه
المرة يتبع «حزب الله» اسلوبا ً مختلفا ً
ناتجا ً عن اختالف الظروف والتوازنات،
فيستعيض على حوائجه الرئاسية
بالكتمان ،الن الوقت لم يحن بعد
الفتتاح معركة الرئاسة ،وتبعا ً لذلك فإن
انتخاب الرئيس الجديد ينام في ادراج
«حزب الله» ،بانتظار الوقت المناسب
سواء في الداخل او في المنطقة.
لم يفتح «حزب الله» أي باب جدي
للكالم عن االستحقاق الرئاسي بمنطق
التسوية ،فال وليد جنبالط الذي دق
الباب سمع الجواب ،وال بكركي التي
قيل إنها تلقت رسالة من الحزب أنه
مع التوافق ،أقرت بوجود تطور على
هذا الصعيد ،أما في الخارج فلم يكن
حظ ايمانويل ماكرون مع ايران في
الملف الرئاسي موفقاً ،إذ بدا بعد كل
االتصاالت الفرنسية مع ايران ،أن
االخيرة متمسكة بانتخاب رئيس صافي
الوالء كالرئيس ميشال عون ،وأن كل ما
تم التكهن به عن ليونة ايرانية لم يكن
سوى سراب.
في المعطى العملي باتت ايران اآلن
في فترة توقف المفاوضات في فيينا
أقرب الى التمسك بأوراقها اللبنانية
من دون تفريط بأي منها ،وأولها ورقة
الرئاسة .وفي فترة توقف المفاوضات
ايضاً ،اقتربت ايران من الموقف
الروسي ،حتى يمكن القول إنها دخلت
أكثر الى معادلة الوقوف الى جانب
روسيا التي تتعثر في أوكرانيا ،وهذا
االقتراب االيراني من روسيا ،سيترجم
في موقف ايران بكل الملفات وفي
مقدمها ملف لبنان ،الذي وضع ملف
الرئاسة فيه في ثالجة االنتظار.
التصلب االيراني ترجم ايضا ً بفشل
اللقاء الذي جمع الرئيسين الفرنسي
وااليراني ماكرون ورئيسي في االمم
المتحدة ،حيث استمر التباين بين
الموقفين الفرنسي وااليراني من الملف
الرئاسي ،فإيران مصرة على رئيس
ايراني الوالء في بعبدا ،وهي اعتمدت
صيغة الهروب التقليدية من إعطاء اي
إجابة عبر احالة الملف الى األمين العام
لـ»حزب الله» ،أما فرنسا فقد فشلت
بتسويق نظرية رئيس إدارة األزمة،
وانتهى اللقاء الى التعثر ولم يحصل
أي اختراق ،ليبقى ملف الرئاسة مجمدا ً
حتى اشعار آخر.
في حسابات «حزب الله» أن الوقت
لم يحن بعد لإلفصاح عن الخطة
والمرشح في االنتخابات الرئاسية.
فهذا الملف مؤجل الى ما بعد الحسم
النهائي لمصير المفاوضات النووية،
والى ما بعد ملف الترسيم ،والى ما بعد
تشكيل حكومة «حزب الله» الجديدة،
التي يريدها حكومة ادارة الفراغ وادارة
العالقة بين حلفائه المرشحة الن تتفجر
بسبب االنتخابات الرئاسية .أما في
الصراع بين الحلفاء فلكل منهم دور
ولو مؤجل ،من جبران باسيل الذي
يمكن ان يعتمده الحزب اذا ما نجح في
رفع العقوبات عنه ،الى سليمان فرنجية
الذي يبقى ترشيحه ورقة لالستعمال
عند الحاجة .لكن وعلى الرغم من كل
ذلك فإن «حزب الله» يقترع في هذه
المرحلة لفخامة التأجيل ،الذي ال بد
أن ينتهي أوانه ،مع اتضاح الصورة
في المنطقة ،ومع القدرة على اعادة
تسويق مرشح مضمون الوالء يكمل به
«حزب الله» ما بدأه مع العماد ميشال
عون الرئيس المنتخب ببندقية المقاومة
لخدمة مشروع ايران.
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تجاهل اإلستحقاق الرئاسي وتحدّث عن إنجازات حكومته في

السير بكل اإلصالحات وع ّول على مساعدة
ميقاتي تع ّهد ّ
وطويلة ومليئة باملصاعب قبل الخروج من
جدّد رئيس حكومة ترصيف األعمال
األزمة ،حيــث نعمل بكل ما أوتينا من قوة
نجيب ميقاتي يف كلمتــه أمام الجمعية
وعزم عىل تخ ّ
ّ
طيها بنجاح .ويف هذا السياق
«تمسك
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك
لبنان املطلق بســيادته وحقوقه وثروته
قامــت حكومتنا بتوقيع اتفــاق مبدئي
يف مياهه اإلقليمية ومنطقته االقتصادية
مع صندوق النقــد الدويل ،وإننا نتعهد من
ّ
«التوصــل إىل ح ٍّل
الخالصــة» ،آمــاً يف
هذا املنرب الســر قدما ً بــكل اإلصالحات
تفاويض طال انتظاره» ،معلنا ً «أننا أحرزنا
الترشيعية واإلداريــة الرضورية للخروج
تقدما ً ملموسا ً نأمل يف أن نصل إىل خواتيمه
من محنتنا الحــارضة .نحن نعوّل يف هذا
املرجــوّة يف وقت قريــب» .وأكد تصميم
اإلطار ،كما دوماً ،عىل مســاعدة أصدقاء
لبنان الدوليني ،ويف طليعتهم الدول العربية
لبنان «عــى حماية مصالحــه الوطنية
الشــقيقة ،التــي ال غنى
وخــرات شــعبه وعىل
استثمار موارده الوطنية،
للبنان ،البلد العربي الهوية
وعىل أهمية سوق الطاقة
واالنتماء والعضو املؤسس
الواعدة يف رشق املتوسط ملا الصعوبات لن تثني
لجامعــة الــدول العربية،
فيه ازدهار اقتصادات دول اللبنانيين عن المضي عنها» .وأعلــن أن «انتماء
املنطقة وتلبيــة حاجات
لبنــان العربــي وريادته يف
قدمًا في إعادة
الدول املستوردة».
التزام القضايا العربية هما
ترسيخ ازدهارهم
ولفــت ميقاتي اىل أن
ترجمة ملا جاء يف دســتوره
لبنان يواجه «منذ سنوات وتزخيم الدور الريادي ويف اتفاق الطائف» ،مكررا ً
االلتزام به «وعدم تساهلنا
عدة ،أسوأ أزمةٍ اقتصادية
الذي طالما لعبه
مــع أي محاولــة للمس
تاريخنــا،
اجتماعيــة يف
لبنان عالميًا
نالت من سائر املؤسسات
بمندرجاته ،إضافة اىل تجديد
ووضعــت غالبية اللبنانيــن تحت خط
االلتزام بمبدأ النأي بالنفس الذي انتهجناه
الفقر ،وتسبّبت بهجرة الكثري من الطاقات
منذ حكومتنا املاضية ســعيا ً إلبعاد وطننا
قدر املستطاع عمّ ا ال طاقة له عليه».
الشــابة والواعدة ،وخسارة الوطن خرية
وقال« :كما تعول الحكومة اللبنانية
أبنائه .فإضافــة اىل التدهور االقتصادي
أيضا ً عىل منظمة األمم املتحدة ودولها
الحاد وغري املسبوق ،وانهيار سعر رصف
األعضــاء ،التي كانت ومــا زالت تؤكد
العملة الوطنية اىل أدنى مستوى تاريخي
عرب مســاعدتها املشــكورة للبنان ،أن
لهــا ،واإلغالقات العامــة التي فرضتها
وجود دولة لبنانية قادرة ومزدهرة ،هو
جائحة كورونا ،فضالً عن فاجعة انفجار
حاجة ماســة لألمن والسلم يف املنطقة
مرفــأ بــروت الذي نحــرص عىل جالء
والعالم .ويف سياق جهود معالجة األزمة
الحقيقة بشأنه ،وتبعات األزمة السورية
االقتصادية تعمــل حكومتنا أيضا ً عىل
وأعباء النازحني ،وجدت الحكومة اللبنانية
ٍ
تعاف مايل واقتصــادي تتكامل
خطة
نفسها أمام أزمة سياسية غري مسبوقة،
مع تعاوننا مع صنــدوق النقد الدويل،
حتّمت علينا السري ببطء وحذر شديدين
وعىل رزمة إصالحات هيكلية وقطاعية
يف حقــل أَلغــا ٍم سياســيةٍ واقتصادية،
شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني
لتدارك الوضع وتأسيس األرضية املناسبة
وتوفر له شــبكة أمان اجتماعي ،وعىل
للمســاهمة يف الوصــول بالبــاد اىل ب ّر
وضع القوانني التي تؤمّ ن الشــفافية
األمان».
املطلقة وتكافح آفة الفساد التي ازدادت
وأضاف« :نجحت حكومتنا يف تحقيق
بفعل اإلنهيار االقتصادي .كما نعمل يف
العديد من األهداف التــي وضعتها ،ومن
الوقت عينه عىل إعادة إطالق االقتصاد
أبرزهــا إجــراء االنتخابــات الربملانية يف
وتثمري الفرص العديدة الكامنة فيه ،ال
موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها
سيما الطاقات الشــابة التي هي أمانة
البلد ،لكن الطريق امام لبنان ما زالت شاقة

ميقاتي متحدثًا في نيويورك

...وخالل لقائه وزير خارجية قطر

واالقتصــاد الحــر ،ومتطلبــات العرص،
يف أعناقنا وشــعلة أمل يف إنجاح نموذج
و»ثورة املعلومات واالتصاالت» ،هو أيضا ً
اقتصــادي لبناني مفتــوح عىل العالم
حاجة ماســة للمنطقة بأرسها ،وأفضل
والفرص الرائدة».
ُ
الســبُل لنا جميعا ً ملواجهة تحديات الفقر
وناشد «الدول الشــقيقة والصديقة
والبطالــة والتطرف واإلرهــاب ،وتجنب
أن تكون اىل جانب لبنان يف محنته الراهنة
الوقوع يف املجهول».
تحديدا ً وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة
ولفت ميقاتــي اىل أن أزمة النزوح
تداعياتها الخطرية عىل الشــعب اللبناني
الســوري باتت «أكرب من طاقة لبنان
وبنية الدولــة وهيكليتها» .وقال« :نتطلع
عىل التحمل» ،واىل أن «الدستور اللبناني
اىل إعادة عقــد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي
وتوافــق جميع اللبنانيــن يمنعان أي
طاملــا احتضنتــه فرنســا بالتعاون مع
دمــج أو توطــن عىل
أصدقاء لبنان وأشقائه .إن
أراضيــه ،وأن الحــل
وجود دولة لبنانية ســيدة
املستدام الواقعي الوحيد
ومســتقلة ،قوية وقادرة ،نجحت حكومتنا في
هــو يف تحقيــق العودة
تحمي النظام الديمقراطي
تحقيق العديد من
اآلمنــة والكريمــة اىل
الربملانــي والحريــات
العامة والخاصة ،وتؤمن األهداف التي وضعتها سوريا يف سياق خارطة
طريــق ينبغــي أن يبدأ
بالتســامح والتآخــي
ومن أبرزها إجراء
العمل عليها بأرسع وقت
والتالقي ،وتعتمد سياسة اإلنتخابات البرلمانية
وبتعاون كافة األطراف،
«النأي بالنفس» واالبتعاد
في موعدها
وتوفــر مســاعدات
عن «سياســة املحاور»،
إضافية نوعية للدولة اللبنانية ومختلف
هو حاجة ماســة لألمن والسلم والسالم
إداراتها وبناها التحتية التي تنوء تحت
واالســتقرار واالزدهار يف املنطقة .كما إن
عبء تدفق كبري للنازحني منذ أكثر من
وجود حكومة مركزية قوية تســهر عىل
عرش سنوات» .وإذ شدد «عىل محورية
سيادة القانون وحســن تطبيقه ،إضافة
ّ
الدور الذي تقوم بــه األونروا يف خدمة
ومحفزة ملزاولة
إىل توفــر بيئة حاضنــة
أهداف األمم املتحــدة ومقاصدها من
األعمال والقطاعــات املنتِجة والخدمات،
خالل مساهمتها يف رفع قسم من الغبن
عىل تنوّعها واختالفها ،وفق معايري السوق

ّ
منصة صيرفة
يريدون تقاضي الراتب وفق

موظفو القطاع العام إلى الشارع مجدّدًا...
«"الحكومة كذبت علينا »"

الـنـبـطـيــة  -رمــال جــونــي
مجدّداً ،عاد موظفو القطاع العام
اىل الشارع ،ملوحني بالعودة اىل االرضاب
املفتوح ،ما يعني ان البلد متجه اىل مزيد
من االزمات ،ليضاف اىل سلة االرضابات،
القطاع العام .لم يستوعب البلد رضبة
املصارف ،وال حتى تعطل حركة املحاكم
ومن قبلها فــورة موظفي «اوجريو»،
حتى دخل القطاع العام عىل الخط ،وقد
مني بنكسة خطرية جراء تحلل العملة
الوطنية وعجز املوظف عن الحضور اىل
العمل .أحد ال ينكر حجم املأســاة التي
حلت بإدارات الدولة ،معظمها «عالعتم»
وتخلو مــن االوراق واالقالم وابســط
مقومات العمل ،فاملعامالت متوقفة اال
تلك التي تخضع للرشوة ،فكلفة انجاز
معاملة عقارية بسيطة تكلف املواطن
مئة دوالر واكثر ،هــؤالء املوظفون لم
يلتحقوا بركــب املعرتضني عىل الرواتب
والنقل ،هم بحســب مايا« ،مرتاحون
عىل وضعهم النهم عم يتقاضوا ثمن كل
معاملــة  3و 4و 5اضعاف ،اما املوظف
صاحب الضمري فمدعوس».

مجدّدا ً ينفذ موظفو القطاع العام
اعتصاما ً امام رساي النبطية ،هذه املرة
حمل لغة التهديــد باالرضاب املفتوح،
ورفض كامل ملســاعدة راتب  3مرات،
ما يطالبون به مســاواتهم بموظفي
«اوجــرو» ،اي تقــايض الراتب وفق
منصة صريفة.
ففيما املصــارف مغلقــة حتى
االثنني ،كان القطاع العام يهتز مجدداً،
فموظفوه دخلوا يف رصاع مع دولة تريد
تهجريهم لتخفيف «الحشو» ،وتمارس
بالتايل مزيدا ً مــن تضييق الخناق عىل
موظف وقف عىل ابواب املدارس عاجزا ً
عن تسجيل اوالده ،اذ ان املنح التعليمية
يف مهب لعبة الــدوالر ،وهو عاجز عن
تســديد فواتري الطبابة واالستشــفاء
وحتــى تأمني حليــب ألوالده ،فوعود
الحكومة تحولت هباء منثوراً ،لم ينالوا
منها سوى يوم االنتاجية ،أما بدل النقل
واملساعدة فلزمت ادراج املصارف.
تقــول ســناء« :الحكومة كذبت
علينا» ،فهي ارادت تســيري امورها ال
اكثر عىل حسابنا ،وضعت بدل انتاجية
لهذه الغايــة ،وتخلت عن املوظف الذي

يعيش ظروفا ً نفســية قاســية ،تؤثر
عىل انتاجيته .مــا يحصل هو محاولة
لتهجري املوظف نحو عمل آخر» ،وتؤكد
أنها امضت سنني طويلة داخل االدارة
العامة التي دخلتها بكفاءتها« ،فكيف
تتخىل الدولة عنّا بهذه السهولة»؟
حملــت زهــراء هواجســها اىل
االعتصام ،أكدت «اننا لســنا من هواة
االرضابات ،ولكن رواتبنا لم تعد تكفي
خبزا ً ناشــفاً ،لم يرتكــوا لنا خيارات،
وصلنــا اىل مرحلة ما بقــى قادرين
نكمل» ،وترى ان «املوظف بات بال سند ،تلويح بإضراب مفتوح
يخىش املرض الن فواتري املستشــفيات
اإلنتاجية التــي اعطونا إياها وهو بدل
تكرس الظهر ،والحالة النفســية اليوم
الحضور بني  150و 350الفا ً حســب
اخطر بكثري من الحالة املادية وهذه ال
الفئة ينتهي آخر الشــهر وعليهم ربط
تنظر اليها الدولة التي اوصلتنا اىل هذا
موضوع اإلنتاجيــة بالدوالر وغري ذلك
املستوى».
مرفوض».
منذ شــهرين وموظفــو القطاع
يبدو ان القطاع العام دخل مجددا ً
العــام ينتظرون تطبيق قــرار الدولة
يف لعبة الكيل بمكيالني مع الدولة التي
القايض بدعهمم ،قرار لم يرصف حتى
تســعى لتخفيف عــدد موظفيها بل
الســاعة ،كما أكد عضو رابطة اإلدارة
دفعهم للبحث عــن وظيفة ،وهذا ترى
العامة حســن وهبي ،مطالبا ً بتحويل
فيه إليســار ،موظفة االقتصاد »،نكتة
الرواتب عىل ســعر منصــة صريفة،
ســمجة ،فكيف لنا ان نجد عمالً آخر
اسوة بموظفي «اوجريو» .فـ»مفعول
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مركب ضاع في البحر على متنه أكثر من  50شخصًا من الشمال

حطت في تركيا بعدما كادت
رحلة من عكار إلى أوروبا ّ
تتحول كارثة
الــشــمــال  -مــايــز عــبــيـــد

الالحق بالالجئني الفلسطينيني واملساعدة
يف تحقيق قــدر من التنمية واالســتقرار
اإلقليميني» ،أبدى قلقه الشديد «من الحالة
املالية الحرجة للوكالــة وللعجز املرتاكم
يف موازنتها ،ما يعــ ّرض تقديم خدماتها
للخطر» .وجــدّد ترحيب لبنــان ودعمه
«لكافة الجهود الدولية املبذولة لس ّد العجز
حيث يبقى التحدي األكــر الخروج بحل
مستدام للفجوة التمويلية».
وأعلن ميقاتــي أن «الصعوبات لن تثني
اللبنانيــن عن امليض قدما ً يف إعادة ترســيخ
ازدهارهم وتزخيم الــدور الريادي الذي طاملا
لعبه لبنان عاملياً» .وقال« :نريد لبنان ســاحة
تالق وليس ســاحة فرقة  -نريده مســاحة
ٍ
للحوار وليس التنافس  -نريده أمينا ً ملخزونه
الروحي الذي يجمع قيم األديان الســماوية
وقيم الحق والعــدل يف هذا العالم ،ويقيني أنه
بوحدة شعبه ومساعدة أشــقائه وأصدقائه
نســتطيع تحقيق ما نصبو إليه .وكرر أخريا ً
مطالبتــه الجميع «بتحييد لبنــان عن كافة
رصاعات املنطقة والعالم».

وزير خارجية قطر

وقد اســتقبل رئيس الحكومــة وزير
خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
صباح اليوم يف مقر إقامته يف نيويورك .وجرى
خالل اللقاء بحث العالقات بني البلدين .

وانــا منذ عرش ســنوات اعمل يف دائرة
االقتصاد؟ املوظف لن يدفع رضيبة هذا
االمر ،الننــي نجحت بكفاءتي اضف اىل
ان ال وظائف يف البلد ،ندفع رضيبة تلكؤ
الدولــة بدفع املســاعدات وبدل النقل،
الذي طار وما وصل».
لم تضع الحكومــة خطة انقاذية
للقطاع العــام أبقته يف مهب العاصفة،
فيما املوظف لم يجد غري الشارع للدفاع
عن حقوقه .فمن سيكســب؟ الدولة او
املوظف؟

قضية الهجرة غــر الرشعية باملراكب عرب البحر
ال تزال تتفاعل شــماالً ،وال ســيما يف عكار ومدينة
طرابلس ،حيــث باتت مراكب الهجــرة تخرج منها
بشكل شــبه يومي ،يف محاولة الستباق فصل الشتاء
والعواصف حيث ستح ّد األمواج من هذه املسائل.
الجديد يف هذه القضيــة ،قصة املركب الذي أبحر
يوم الخميــس الفائت من بحر عكار ،وعىل متنه أكثر
من  50شــخصا ً من عكار من ببنــن وحلبا واملنية
وطرابلس مع أشخاص ســوريني وفلسطينيني أيضا ً
باتجــاه إيطاليــا .يف بداية الرحلــة كان املهاجرون
يتواصلون مع ذويهم ويخربونهــم بتحركاتهم عرب
خطوط الثريــا ،غري أن اإلتصــاالت انقطعت معهم
تماما ً منذ  4أيام حيث علــم األهايل يف آخر تواصل أن
املركب تع ّرض لعطل يف جزيــرة كريت اليونانية وهو
يف طريقه إىل إيطاليا .ولم يعرف إذا كانت الســلطات
اليونانية دفعت املهاجرين نحو األرايض الرتكية بحيث
بقي مصريهم مجهوالً.
األهايل خائفون عىل أبنائهــم ومصريهم بعدما
غادروا لبنان هربا ً مــن جحيم العيش قاصدين حياة
أفضل يف أوروبا ،وقد طالبوا املعنيني يف الدولة اللبنانية
بالكشــف عن مصري أبنائهم والعمل عىل مساعدتهم
وأكدوا أنهم ســيواصلون التصعيد يف األيام املقبلة ،إذا
لم يلقوا التجاوب املطلوب .كما طالبوا مدير عام األمن
العام اللــواء عباس ابراهيم بمســاعدتهم يف معرفة
مصري أبنائهم وماذا ح ّل بهم وبمســاعدتهم إلكمال
رحلتهم أو إعادتهم إىل بلدهم« ،ولكن من غري املعقول
أن تبقى الدولة ســاكتة عمّ ا يحصــل مع مواطنني
لبنانيني هربوا من ظلمها» ،بحسب ما يشري األهايل.
ومنذ انقطاع اإلتصــاالت مع أبنائهم كان األهايل
يتلقــون أخبارا ً مختلفة عن املركــب ومهاجريه عرب
وســائل التواصل اإلجتماعي ،لكنّها أخبار ال تطمنئ
قلوبهم الخائفة ،ولذلك ّ
نفذوا أكثر من حركة احتجاج
واعتصــام من عكار إىل طرابلــس وقطعوا الطرقات

"أخبار ال تطمئن قلوبهم الخائفة"

لبعض الوقت ،ملطالبة الدولــة بالتحرك لدى الجهات
اليونانية واإلستعالم عن أوضاع أبنائهم .وقالت سيدة
مــن آل جوهر لـ»نداء الوطن»« :ما دفع ابني للهجرة
مع أوالده الصغار أنه لم يعد يف مقدوره تأمني الحليب
والدواء لهم وقد ضاقت به الحياة ونحن يف منطقة لم
تعرف الكهرباء واملياه منذ أشهر ،واألمور تزداد سوءا ً
يوما ً بعد يوم ...قالوا شــو جابرك عىل امل ّر ّإل األم ّر».
وأوضحت أخرى «إن زوجي عسكري يف الجيش معاشه
ال يتعدى الـ 40دوالرا ً لم يعد يكفي لنأكل ...لقد باتت
حياتنا يف لبنان عىل هذا النحو شبه مستحيلة وأطالب
بمعرفة مصري زوجي الذي فقدنا اإلتصال معه».
من جهتــه ،اعترب مختــار ببنــن  -عكار عيل
الرشــيدي أن «الدولة مطلوب منها بشكل عاجل أن
تعطي للنــاس يف عكار حقوقها وتؤمن لهم أبســط
مقوّمــات الحياة ،من كهرباء وماء وفرص عمل ،وإال
ّ
فإن هذا النزيف لن يتوقــف والدولة هي التي تتحمّ ل
املسؤولية».
وكان الجيش اللبناني داهــم أمس يف بلدة ببنني
وقبض عىل شــخصني بتهمة تسهيل عمليات الهجرة
غري الرشعية.
تجدر اإلشــارة إىل أن هذه الرحالت مستم ّرة من
عكار ومناطق الشمال ،والناس يبيعون أثاث منازلهم
ليهاجروا مع عائالتهم بعدما فقد املواطن يف املنطقة
أبسط مقوّمات الحياة اليومية.
جديــر بالذكر أيضا ً أن مركبــا ً آخر كان مع ّرضا ً

ملصــر مماثل لو لــم ينقذه الجيــش اللبناني حيث
أعلنت قيــادة الجيــش أمس األول عــر صفحتها
عىل»فايســبوك» ،أنه «نتيجة عمليــة رصد ومتابعة
ملحاولة تهريب أشــخاص عرب البحــر بطريقة غري
رشعية قبالة بلــدة العريضة  -عكار ،تم ّكنت القوات
البحرية من الوصول إىل املركب املستعمَ ل للتهريب عىل
بُعد  6أميال بحرية عن الشــاطئ .وقد ّ
تبي أن املركب
أصيب بعطل يف وقت ســابق ،وعىل متنه  55شخصا ً
بينهم امرأتان حامــان وطفالن .كما أن ربّانه غادره
عىل متن زورق قبل وصول الجيش.
وقد قامت القوات البحرية بســحب املركب نحو
الشاطئ ،وبورش التحقيق بإرشاف القضاء املختص».

الى تركيا

وإىل قضيــة املركــب التائه عُ لم مســاء أمس
وبعد اتصــال ورد إىل األهايل من أحــد الركاب عىل
متن املركب ،بأنــه ُرحّ ل من اليونان باتجاه (أزمري-
تركيا) ،حيــث أودع ركابه لدى الســلطات األمنية
الرتكية لبت أمرهم ،ومعظمهم كانوا يف حالة نفسية
وجسدية صعبة للغاية .وأشــارت املعلومات إىل أن
السلطات الرتكية وبعد املشــاورات مع املعنيني يف
لبنان ستكون أمام خيارين :إما إعادتهم إىل لبنان أو
ترك الحرية لهم بتحديد مكان اإلياب رشط مغادرة
األرايض الرتكية ،واملرجّ ح بحسب املعلومات أن تتم
إعادتهم إىل لبنان.

...ومركب يغرق قبالة سواحل طرطوس
 34قضوا و 14نجوا ومفقودون؟
بينمــا كان البحث يتــم عن املركب
املفقود بني اليونــان وتركيا جاء الخرب
الصاعــق مــن ســوريا عندمــا أعلن
التلفزيون السوري مساء أمس عن غرق
مركب لبنانــي للنزهة يف املياه الحدودية
قبالة مدينة طرطوس ،وأن فرق اإلنقاذ
السورية انتشلت عددا ً من ركاب الزورق،
ونقلوا إىل مستشفى املدينة.
وأعلن مدير عام املوانئ البحرية يف
سوريا العميد سامر قربصيل أمس ،عن
«ارتفاع حصيلــة ضحايا الزورق الغارق
يف طرطــوس إىل  34شــخصاً ،وإنقاذ
 14آخرين ،كحصيلة غــر نهائية ،مع
اســتمرار عمليات البحث».عرف منهم
مصطفى مســتو الذي تــويف غرقا ً مع
اثنني من اطفاله وهو من سكان مدينة
طرابلس  -باب الرمل.
وأضاف قربصــي أن «كوادرنا تعمل
بــك ّل جهودها عىل إنقــاذ زورق بحري
مقابــل منطقة املنطــار وجزيرة أرواد
ومواقع عدّة عىل شاطئ طرطوس».
يُذكر ّ
أن وزارة النقل السوريّة أعلنت
ٍ
سابق ،العثور عىل ضحايا قبالة
وقت
يف
ٍ
الشواطئ الســوريّة ،بعد مرور أيام عىل
انطالق زورقهم من شمال لبنان.
وشــاركت مراكب صيــد ملواطنني
ســوريني يف انتشال الجثث ،إال ّ
أن ارتفاع
األمواج بسبب تبدل حالة الطقس يمنع
املراكب من عملية اإلنقاذ.
وأفادت املعلومات أن املركب املذكور
قد أبحر من منطقة املنية الشمالية قبل
 3أيام وعىل متنه أكثر من  150راكبا ً من

لبنانيني وســوريني .وفور شيوع الخرب
سادت مناطق الشمال حالة من الغضب
وعمل األهايل عىل قطع العديد من الطرق.
وعلمت «نداء الوطن» أن املركب عىل متنه
عدد كبري من أبناء طرابلس وعكار ومن
بلدات ببنني والقرقف وغريها.
يف هذا السياق ،أجرى وزير األشغال
العامة والنقل يف حكومة ترصيف األعمال
عــي حمية ،سلســلة مــن االتصاالت
املكثفــة متابعة لهــذا املوضوع ،بحيث
قام بالتواصل مبارشة مــع وزير النقل
الســوري زهري خزيم ،ومــع مدير عام
املوانئ الســورية العميد سامر قربصيل
ومع القائم باالعمال يف السفارة اللبنانية
لدى سوريا طالل ضاهر.

صور ّ
تم تداولها عن عمليات اإلنقاذ
َ
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موازنة اللحظات األخيرة في جلسة مناقشتها ...أسيرة األرقام واإلنقسام

◌ عقيص :مسرحية تراجيدية ◌ يعقوبيان :مزيد من اإلنهيار

ّ
متأخرة خير من أل ّ تأتي أبدًا .هذا هو لسان
أن تأتي
حال الجهات السياسية التي تدفع باتّجاه تمرير وإقرار
موازنة  2022بالتي هي أحسن .الكباش الذي دار حولها
على حلبة مجلس النواب األسبوع الماضي ظ ّهر عمق
اإلنقسام داخل جدرانه .وتأجيل الجلسة إلى االثنين
المقبل ،بعد فقدان النصاب ،إنما هو رهان على «الجنرال
وقت» .هذا في حين كان حر ّيًا بالنقاش أن يدور – البارحة
قبل اليوم  -حول موازنة .2023

مناقشتها ،وبالتايل ال يمكن افرتاض ر ّد أي
كــاريـــن عــبــد الــنــور
مرشوع قانون سلفاً .املشكلة األكرب يف نظر
عقيص هي إبداء التعنّت حيال عدم تحديث
ر ّد املوازنة إىل الحكومة هو ما يتوجّ ب
النظام الداخيل ملجلس النواب وعدم اعتماد
فعله الحتوائها عىل الكثري من الثغرات غري
التصويت اإللكرتوني الذي ال يحتاج ســوى
القابلة للنقاش أمــام مجلس النواب .هذا،
لقرار ،عىل عكس ما يُشاع بأنه يتطلب تغيريا ً
باملخترص املفيــد ،ما طلبتــه النائبة بوال
يعقوبيان خالل جلســة املناقشــة تعقيبا ً
يف الدستور .التطوّر التكنولوجي يوجب اتّباع
هذه اآللية أسوة بغالبية الربملانات يف العالم،
عىل مــا حملته املوازنة شــكالً ومضموناً.
بــرأي عقيص الذي يضيــف« :طاملا أننا ال
وقد اســتند ذلك الطلب إىل دراسة قدّمتها
نعتمد التصويت اإللكرتوني ،ستبقى حالة
يعقوبيــان مســتقاة من مــواد النظام
االنزعاج املتبادل بني النواب ورئاسة املجلس
الداخيل ملجلس النواب والدستور .ومن بني
قائمة .فمن شأن هذه اآللية أن تؤمّ ن مزيدا ً
املالحظات التي طرحتهــا :تعديل املادة 81
من الشفافية والعلنية يف املواقف وأن تمنح
املتع ّلقة باألمــاك البحرية والتي ّ
تنص عىل
تمديد مهلة اإلســتفادة من الحسم ّ
الشعب القدرة عىل محاسبة النواب إن من
الكل
خالل اإل ّ
طالع عــى تصويتهم عىل مختلف
عىل بدالت إشــغال األمالك العامة البحرية،
القوانني أو عىل مواقفهم عىل صعيد الرقابة
يف حني أن القانــون  64املمدّدة أحكامه لم
والترشيع».
ّ
ينص عىل إعفاء أحد من بدالت اإلشــغال -
املشــكلة األخرى التي برزت يف جلسة
أي بدالت اإليجار  -بل عىل إعفاء جزئي من
مناقشــة املوازنة تتلخص
الغرامات يف حاالت معيّنة؛
يف العشــوائية واالرتجال يف
واالعــراض عــى إعفاء
طريقة طرحها« .هي حالة
الودائع املرصفية الجديدة
ْ
من الرضائــب يف حني أن نجيب فرحات :منع بري لم أشــهد لها مثيالً طيلة
تقــايض الرضائــب عىل وزير المال من الكالم
ســنتني ونصف من العمل
النيابــي ،إذ يمكن وصفها
ي ّ
الودائع القديمة املحجوزة
ُشكل أيضًا مخالفة
بوصمة عــار عىل كافة من
ما زال سارياً.
دستورية
حــروا يف حــن يتحمّ ل
وإذ اعتــرت أن إقرار
رئيس املجلس املسؤولية األكرب يف ما حصل»،
املوازنة بشــكلها الراهن «ســيؤدّي ليس
ّ
كما يلفــت عقيص .فاألرقــام كانت من
تضخم كبري
فقط إىل ثورة شــعبية ،بل إىل
العشوائية بمكان أن أدّت إىل استدعاء مدير
ومزيد من اإلنهيار» ،رأت أن «اإليرادات غري
عام وزارة املالية إلدخــال تعديالت عليها.
مدروســة ووهمية ،والحكومة باعرتافها
وغياب أيّ دراسات يُحدَّد عىل أساسها سعر
ليســت متأ ّكدة من إمكانيــة تحصيلها».
الدوالر الجمركي خري دليل عىل ذلك.
وأضافت أن إقرارها يجب أن يرتبط بخطة
ٍ
تعاف حقيقية شــاملة وقوانني إصالحية،
كالم الوزير غير مقنع
وهذا مــا يرضّ مبــارشة بمصالح الطبقة
بعض لغة التخاطب داخل املجلس غالبا ً
السياسية الحاكمة .والحال أن اعتماد أكثر
ما يش ّكل مادة لالســتنكار أو التندّر .لكن
من ســعر رصف للــدوالر الجمركي ،عىل
ما حصل أثناء جلســة املوازنــة كان ،بتلك
سبيل املثال ،يخترص الحاجة إىل موازنة أكثر
تماسكاً« .املطلوب أيضا ً ليس قانونا ً واحدا ً
املعايري ال أكثر ،خارجا ً عن املألوف .وأوّل ما
يحرض إىل األذهان الطريقة التي طلب فيها
إنما ســ ّلة قوانني تبدأ بمعالجة بنود ثالثة:
ّ
الرئيس بري من وزير املالية ،يوسف الخليل،
املتضخم بـ 32ألف وظيفة
القطاع العــام،
ّ
التوقف عــن الكالم وحلول رئيس الحكومة
غري قانونيــة ،الكهرباء والدين العام» ،كما
تقول.
أما عن تطيري نصاب الجلسة ،فأوضحت
يعقوبيان لـ»نداء الوطن» أنه «لم يكن لدينا
النيّة يف ذلك بحيث تط ّرقنا فقط إىل مســألة
عقيص :المشكلة األكبر هي إبداء
ر ّد املوازنة .لكــن النائب ملحم خلف إقرتح
التعنّت حيال عدم تحديث النظام
اإلنسحاب إعرتاضا ً عىل طريقة التصويت.
الداخلي لمجلس النواب وعدم
ولم نكــن ّ
نتوقع أن يكون عــدد كبري من
اعتماد التصويت اإللكتروني الذي
النواب قد سبقنا إىل الخارج ،ما أفقد الجلسة
نصابها» .الرتاشــق الكالمي داخل جدران
ال يحتاج سوى لقرار
املجلس ليــس حتما ً بالظاهــرة الجديدة.
فعن محاولة رئيــس املجلس «تحجيمها»
وتكرار توجيهه عبارة «اسكتي» لها ،ع ّلقت
يعقوبيان« :ليست املرة األوىل التي أتع ّرض
فيها لهــذا املوقف .نحــن نخوض صوالت
وجوالت يف هذا الخصوص منذ العام .2018
لكن ال أحبّ أن أشــخصن هذه األمور ،عىل
بشــاعتها ،كون هديف األساس هو الرتكيز
عىل املحاسبة واملساءلة والترشيع وتقديم
ما يخدم الشــعب .فمع رفيض املطلق هذا
الخطاب ،إال أنني أخوض معاركي يف سياق
العمل الترشيعي».

تحديث النظام الداخلي ...متى؟

عضو كتلة الجمهورية القوية ،النائب
جورج عقيص ،اعترب بدوره يف حديث لـ»نداء
الوطن» أن طلب ر ّد املوازنة ال يمكن تقريره
مُسبقاً ،إذ لربما كانت لدى األكثرية النيّة يف

«"نواب التغيير"» خرجوا ُ
ففقد النصاب

مجلس النواب في جلسة  16أيلول 2022

جورج عقيص

بوال يعقوبيان

مكانه .عقيص يعزو الســبب يف ذلك إىل أن
رئيس املجلس اســتاء مــن طريقة عرض
وزير املالية ،إذ إن األخري لــم يقدّم خطابا ً
مقنعا ً ال بالشكل وال باملضمون« .لقد أنقذنا
أنفســنا حني ق ّررنا االنسحاب من الجلسة
وأســقطنا النصاب ،ليس فقط ألن املوازنة
بشكلها املعروض ال تفي بالغرض املطلوب،
لكن لعدم قبولنا املشاركة يف هذه املرسحية
الرتاجيدية».
وعن ســؤال حول ما تخبّئه جلســة
االثنني املقبل ،أ ّكد عقيــص أنه ،يف حال لم
تتشــ ّكل حكومة إىل حينه« ،سنرصّ عىل أن
يكون ثمة جلســة عامة ملناقشة الخطة.
وطاملا لم ّ
يتغي يشء يف مضمون املوازنة وال
َ
األزمة ومعالجتها ،لن
يف مقاربــة الحكومة
نقبل يف أن نواصل مناقشتها».
هي ليست املرة األوىل التي يقاطع فيها
نواب كتلة الجمهورية القوية الجلســات،
أو ينســحبون منها ويفقدونها النصاب.
أما اليوم ،وعىل ضــوء تماهيهم يف عدد من
امللفات مع النــواب التغيرييني وكتلة نواب
الكتائب وبعض املســتق ّلني ،فقد أصبحت
َ
املتعارضني متقاربة
األرقام بني الطرفــن
جداً .وهكــذا ،يملك أي فريق من حيث املبدأ
ويف أي لحظة القــدرة عىل التعطيل .إىل أين
تتجه األمــور إذاً؟ «نحن يف حالة تر ٍّد كبرية
بمــا يخص عمل الســلطات وآمل ،يف حال
تمكنّا من انتخاب رئيس ،أن تتشكل حكومة
جديدة ونعيد النظر كمســؤولني سياسيني
بنوعية وكيفية ممارسة العملني التنفيذي
الحكومي والترشيعي عىل السواء».

عن المادة 77

الخبــر واملستشــار يف الصياغــة
الترشيعيــة ،املحامي نجيــب فرحات ،أ ّكد
ّ
الحق يف طلب
لـ»نداء الوطن» أن لكل نائب
ر ّد أو رفض أي قانون ،وذلك بحســب املادة

نجيب فرحات

يوسف خليل

فيجيب فرحــات« :إضافة إىل غياب اللياقة
 77من النظام الداخيل .أما رئيس املجلس،
يف التخاطــب بني الســلطتني الترشيعية
فقد اعترب أن املــادة املذكورة ال تنطبق عىل
جلســة مناقشــة املوازنة وبالتايل ال ّ
والتنفيذية كما أوحــى هذا الترصف ،فهو
يحق
يشــ ّكل أيضا ً مخالفة دستورية .فقد ّ
نص
للنواب طرح ما إذا كانوا يريدون ر ّد القانون
ّ
الحق
الدســتور عىل أن الوزراء يُعطــون
أو إبقاءه ّإل بعــد التصويت عىل النفقات.
فهل هــذا صحيح؟ «طبعا ً
بالــكالم يف مجلس النواب
ّ
ال ،ألن املادة  77ترعى كافة
يحق ألحد
متى طلبوه وال
أصــول الترشيع يف مجلس
مقاطعتهــم ،ألن دورهم
النواب وبالتايل هي ليســت يعقوبيان :النائب ملحم األســاس يكمن يف تقديم
محصــورة ال بالقوانني وال خلف إقترح اإلنسحاب اإليضاحــات للمجلــس
بالقوانــن املعجّ لة املك ّررة
وتزويــده باملعلومــات
إعتراضًا على طريقة
وال بتعديالت النظام الداخيل
الكافيــة إلتمــام عملية
التصويت ولم نكن
وال حتى بقانــون املوازنة.
التصويــت» .ما حصل ،يف
ّ
نتوقع أن يكون عدد
فبالنســبة إىل أي قانــون
الواقــع ،لم يكــن بمعزل
كبير من النواب قد
يُراد ترشيعــه أو إقراره يف
عن عمق األزمة املتمثّلة يف
ضمنها
مجلس النواب ،من
كيفية تشكيل الحكومات
سبقنا إلى الخارج ما
عىل
الدستورية،
التعديالت
واســترشاء حالة التبعية
أفقد الجلسة نصابها
األخري اإللتزام بأحكام هذه
للزعماء السياسيني الذين
املادة» ،من وجهة نظر فرحات.
يقومون بتزكية وتسمية الوزراء ،فتصبح
من ناحيــة أخرى ،لفــت فرحات إىل
أقوال هؤالء وأفعالهم مرتبطة بشكل وثيق
رضورة أن تواكب محاولة تغيري واقع الربملان
بغايات أو أهداف معينة .فرحات اعترب أن
أقل ما كان ّ
يتعي عىل وزير املالية فعله هو
سلســلة تعديالت ،ليس أق ّلها عرض كافة
االعتكاف وعدم االستمرار يف الحكومة طاملا
جلســات مجلس النواب علنا ً أمام الشعب
جرى التعاطي معه بهــذه الطريقة كون
اللبناني ،خاصة تلك املتع ّلقة بالنقاشــات
الكرامة أغىل ما يملك اإلنســان .وذ ّكر بأن
والتصويــت ،إضافة إىل اعتمــاد التصويت
الوزير املعني هو املع ّ
طل األول للتشــكيالت
اإللكرتوني الذي بات حاجة ماسة ال سيّما
القضائية املتع ّلقة بتعيني رؤســاء محاكم
أن طريقة التصويت الراهنة تتّكل عىل «نظر
التمييز والتي ع ّ
طلت بدورها تحقيقات ملف
رئيس املجلس» .هو أمر غري مقبول ،بحسب
ّ
انفجار مرفأ بريوت.
متأسفاً« :ال تزال جميع
فرحات ،الذي تابع
ماذا لو لم يت ّم تأمني نصاب جلســة
التعديالت عىل النظام الداخيل ملجلس النواب
االثنني املقبل؟ «سيستم ّر تأجيل املوازنة إىل
واملقدّمة من قِ بَل النواب مرمية منذ سنوات
ّ
يتحقق ذلك .لكن ال يجب أن ننىس أن
حني
يف األدراج بــدال ً من أن تُعــ َرض عىل الهيئة
العامة للمجلس ّ
املجلس النيابي سيتحوّل حكماً ،ابتداء من
للبت بها».
 21ترشين األول ،إىل هيئــة ناخبة لرئيس
الجمهورية ،وبالتايل يُع َّلق دوره الترشيعي
تأجيل إلى حين التأمين
حسب الســائد ملدة عرشة أيام» ،كما ينبّه
نســأل عــن التفســر القانوني ملا
فرحات .يف مطلق األحوال ،ال جدوى فعلية
حصل مع وزيــر املالية داخل الجلســة،
من إقرار املوازنة يف الربع األخري من السنة،
نجز ،مخالفة لحلوله
إذ يُعترب ذلك عملياً ،إن أ ُ ِ
آخر السنة املالية ،وفق م ّ
طلعني .ويتساءل
هــؤالء إذا كان الهدف من َ
«ســلق األمور
َ
ســلقاً» هو املوازنة بح ّد ذاتها أم ما يُعرف
بفرســان املوازنة  -أي املــواد التي تُ َ
حش
يف القانــون حرشا ً لغــرض تمريرها تحت
الضغط وبغياب دراســة كافية يف مجلس
النواب .أما التخوّف من غياب النيّة الربملانية
لــدى البعض يف أداء الدور األســاس ،وهو
املحاسبة ،فيبقى مرشوعا ً بنظر كثريين.
لكن يف زمن االستحقاقات املتتالية ،ما
شهدناه األسبوع املايض وقد نشهد مزيدا ً
منه األســبوع املقبل قد ال يكون ســوى
«بروفا» ملا هو ٍ
آت .فاملجلس إيّاه عىل موعد
وشيك مع استحقاق منح الثقة لحكومة
جديدة مُحتمَ لة وانتخاب رئيس جمهورية
مُرتَقب.
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مــــهــــرجــــان

"طرابلس لألفالم" ينطلق بنسخته التاسعة
تحت عنوان "ستيل رولينغ – بلومينغ" ،إفتتح مساء أمس في "مركز العزم
الثقافي -بيت الفن" في الميناء طرابلس" ،مهرجان طرابلس لألفالم"
بنسخته التاسعة بدعوة من اللجنة المنظمة ويستمر حتى التاسع

طــرابــلــس  -مــــــــايــــــــز عــــــــبــــــــيــــــــد
تجمّ ــع الحضــور ُقبيــل االفتتاح الرســمي
للمهرجان اللتقاط الصور عند الســجادة الحمراء
وحول زاوية "ســينما هوليود" بهدف اســتذكار
صــاالت الســينما الرتاثية يف طرابلــس .وطرحت
الصحافة أسئلتها عن املهرجان عىل من ّ
ظمي الحدث
وعىل الشخصيات الفنية والثقافية املشاركة ،حيث
أ ّكد الجميع أهمية دور هذا الحدث الفني يف الحفاظ
عىل الثقافة السينمائية يف طرابلس واستعادة الدور
الفني والثقايف للمدينة.
بعدها ،انطلق املهرجان رسميا ً بالنشيد الوطني
اللبناني ،ورحــب عريف الحفل طنوس اســكندر
بالحضور الفتــا ً إىل أهمية دور املهرجان يف طرابلس
هذه املدينة العريقة.

خالط :المهرجان فسحة أمل

ورحّ ب مؤســس ومنظم املهرجان الياس خالط
بالحضور وشــكر يف كلمته الداعمني من الســفارة
األمريكية واإلتحاد األوروبي وباقي املمولني ،مؤكدا ً أن

املهرجان فسحة أمل يف هذه الظروف وأثبت حضوره
وحضور طرابلس عىل منصة املهرجانات العاملية.
بعدها ،ع ّرف املدير الرشيك للمهرجان غســان
خوجة بأعضاء لجــان تحكيم الفئات الثالث لألفالم
املشاركة ،و تضم فئة األفالم الروائية الطويلة كالً من
املمثل والكاتب جورج خباز ،املخرج ميشــال كمون
واملخرجة واملنتجة الفلسطينية مي عوده .وعن فئة
األفالم الوثائقية :املخرجة مورييل أبو الروس ،املمثلة
واالعالمية مــاري ترييز معلــوف واملخرج االردني
محمود ّ
املســاد .أمّ ا لجنة األفالم القصرية والتحريك
فتضم املمثلة مروى خليل ،املخرجة سارة قصقص
واملنتجة الفرنسية مارين فيان.
ّ
منســقة "املنتدى املتخصص"
بدورها ،تحدّثت
فاطمة رشا شحادة عن املواضيع السينمائية املتعددة
التي تتناولهــا حلقات املنتدى وتــدور حول أهمية
توجيه صناع الســينما من الشــباب وإطالق منصة
لتمويل مشــاريع لألفالم القصرية حيث تم اختيار 5
أفــام من أصل  46فيلماً .وتضــم لجنة تحكيم هذه
املنصة :املخرج واملنتــج نيكوال خباز ،املخرج واملنتج
بشري أبو زيد واملنتج املرصي معتز عبد الوهاب.

والعشرين من الجاري ،بحضور السيد جيسون سميس كممثل عن السفارة
األميركية في بيروت ورؤساء اتحادات بلديات ،رؤساء بلديات ،وفاعليات
مختلفة وفنانين ومخرجين من لبنان والعالم العربي وصحافيين ومهتمين.

سميث :ضرورة وجود مساحات فنية حرّة

أمّ ا الكلمة الختامية فكانت ملمثل الســفارة
األمريكية جيســون ســميث الذي قال" :أنا نائب
رئيس بعثة الســفارة األمريكية باإلنابة يف بريوت.
بصفتي معجبا ً كبريا ً بالسينما والفن ،فإنه لرشف
يل أن أكون هنا معكم ال ّليلــة يف طرابلس .أريد أن
أهنئ منظمــي ومتطوعي مهرجــان "طرابلس
لألفالم" عــى تفانيكم ومثابرتكــم عىل مواصلة
خلق مساحة مزدهرة للفن والثقافة والحوار رغم
كل التحديات التي يواجهها لبنان .أود أن ّ
أعب عن
تقديري ملدي َري
"مهرجــان طرابلس لألفــام" إلياس خالط
وغســان خوجة عىل قيادة هذا الفريق االستثنائي
الذي جعــل من فكرة املهرجــان حقيقة عند أهل
شمال لبنان.
وأضافّ :
أن "الواليات املتحدة كانت وســتظل
رشيكا ً ملتزما ً للبنان والشــعب اللبناني ،إىل جانب
تمويلنا عرشات برامج التبادل التعليمي للشــباب
وتقديم املنح إىل األفراد واملنظمات اللبنانية ملساعدة
مجتمعاتهــم ،وجزء مــن التزامنا دعــم دينامية

الساحة الفنية والثقافية يف لبنان .وتدرك السفارة
األمريكيــة أهمية الفن يف مختلف وســائطه ،مثل
الســينما .فهي ال تنرش الفرح والنــور يف أوقات
الظالم فحسب ،بل تزوّد املجتمع أيضا ً بمنرب إلجراء
محادثات مفتوحة وجوهرية وصعبة حول القضايا
االجتماعية ،السياسية ،واالقتصادية عىل املستويني
املحيل والعاملي".
وشــدد عىل "رضورة جود مساحات فنية ح ّرة
للتعبري والحوار ،مثل مهرجــان "طرابلس لألفالم.
وستواصل الواليات املتحدة الوقوف إىل جانب الشعب
ال ّلبنانــي ودعم جهــوده للمســاعدة يف بناء لبنان
مســتقر ومزدهر حيث يمكن للجميع الوصول إىل
كامل إمكاناتهم ،الفنانني الحاليني واملستقبليني عىل
حد سواء".
ويف الختام ،تم عرض فيلــم اإلفتتاح "فرحة"
للمخرجة األردنية دارين ســام وبحضورها ،وهو
ّ
املرشحة يف املسابقة الرسمية .كما تمت
من األفالم
اإلشارة إىل عروض الهواء الطلق املرافقة للفعاليات
والتــي تنظم يف مقــر جمعيــة " "shiftيف منطقة
الشعراني يف القبة.

"القاهرة للدراما" في دورته األولى
إنطلقت فعاليات مهرجــان "القاهرة للدراما"
يف دورته األوىل ،والتي استم ّرت يوما ً واحداً ،بحضور
عدد من نجوم الدراما .وأحيا أمسية اإلفتتاح عدد من
النجوم بينهم هشــام خرما الذي يع ّد واحدا ً من أهم
املوســيقيني الذين شاركوا يف ترتات عدد من األعمال

ّ
وخصصت نقابة املهن التمثيلية هذا املوعد
الدرامية.
إلقامة املهرجــان الدرامي ،بهدف تقييم املوســم
السنوي للدراما املرصية خالل شهر رمضان.
تــرأس دورة  2022الفنان يحيــى الفخراني،
وتنافــس فيها أكثر من  20مسلســاً تم عرضها

سميحة أ ّيوب ويحيى الفخراني

يف شــهر رمضان املــايض منها "االختيــار ،"3
"العائدون"" ،املشــوار"" ،الكبري أوي " ،"6جزيرة
غمام"" ،راجعني يا هوى" و"فاتن أمل حربي".
كما ضمّ ت قائمة املسلســات كالً من "ملف
رسي" ،دايما ً عامر"" ،أحالم سعيدة"" ،يوترين"،
"مكتــوب عليــا" suits" ،بالعربــي"" ،بابلو"،
"انحراف"" ،املــداح " ،"3توبــة"" ،دنيا تانية"،
"شــغل يف العايل"" ،بطلوع الــروح"" ،مني قال"،
"وجوه"" ،يف بيتنا روبوت  "2وغريها.
وتكوّنت لجنة التحكيم مــن نخبة من أفضل
صنّاع الدراما يف مرص ،برئاســة املخرجة القديرة
إنعام محمد عيل ،وبمشــاركة السيناريست حاتم
حافظ واملوسيقار راجح داوود والفنان أحمد السقا
والفنــان محمد ممدوح ومدير التصوير محســن
أحمد والناقــدة خريية البشــاوي واملخرج تامر
محسن والفنانة صابرين.

كـــــــــــتــــــــــاب

ّ
يوقع كتابه "الهدف"
رالف شربل
يف بيت املحامي ّ
وقع أمــس االختصايص يف القانون الريايض الدويل املحامي رالف رشبل كتابه "الهدف" والصادر عن
دار صادر ،وسط حضور وزاري ونيابي حقوقي وريايض وجمع من األصدقاء واملهتمني.
ســبق التوقيع كلمات لنقيب املحامني نارض كسبار ورئيس اللجنة االوملبية الدكتور بيار جلخ والنارش املحامي راني
صادر ورئيس جمعية االعالميني الرياضيني رشيد نصار ومؤلف الكتاب ،فيما قدم املشاركني االعالمية مريا مطر.

وحصل عىل جائــزة "أفضل ترت مسلســل"
مسلســل "املشــوار" للنجم محمد رمضان ،وعىل
جائزة "أفضل موســيقى تصويرية" خالد القمار
عن مسلسل "فاتن أمل حربي" ،أما جائزة "أفضل
ديكور" فكانت من نصيــب املهندس أحمد عباس
عن مسلسل "جزيرة غمام".
وحصد إســام عبد الســميع جائــزة "أفضل
تصويــر" عن مسلســل "جزيــرة غمــام" ،أمّ ا
جائــزة "أفضل مؤلف" فكانت مــن نصيب الكاتب
والسيناريست عبد الرحيم كامل عن مسلسل "جزيرة
غمام" ،وجائزة "أفضل مخــرج" ذهبت للمخرجة
كاملة أبو ذكرى عن مسلسل "بطلوع الروح".
كما مُنحــت "جائزة اإلبــداع" ملجموعة من
الفنانــات من بينهــن ،صابرين ،إلهام شــاهني،
ســميحة أيوب ،صفية العمري ،ناديا الجندي ،ليىل
علوي ،نبيلة عبيد ،يرسا وغريهن.

٨
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
ألزهايمر
 21أيلول كان اليوم العالمي لمرضى ألزهايمر

ابــــــــراهــــــــيـــــــــم شـــــــــحـــــــــرور

«خرفان؟
ما بعرف إذا خرفان
أو ساكن بْ رايس حدا تاني…
من يوم َم تْع ّر ْفت َع النسيان
مش قادر النسيان… ينساني
فرحْ ت… وْراحت الضحكِه
م ّرہ ِ
ْو َم عْ ِر ْفت وين برتوح من دوني
وْم ّرہ ز ِع ْلت… وجيت تا إبكي
ْونْسيت ح ّ
ط دْموع… بعْ يوني…

Forgotten | Jimmy Law

نْسيت ْل بيحبّوني… وشو َم يْصري
ال ب ّد ما يش يوم ينسوني…

شو بْخاف ينسوني… بخاف ْكتري
و َ
ْأكت… إذا ْ
نسيو يحبّوني»…

"طرب مع مروان" على "العربي "2
إنطلق املوســم الرابع من "طرب مع مروان"
(إخــراج وليد ناصيف) الذي يمتــد عىل  26حلقة
يســتقبل خاللها الفنان الشــامل عــددا ً من أهم
األصوات يف العالم العربي ويشاركهم الغناء والعزف
راق ،عرب شاشة "العربي  "2تزامنا ً مع
يف قالب فنّي ٍ
إطالق شبكة برامج جديدة تسعى من خاللها القناة
ً
مقدمة محتوى
إىل التفاعل اإليجابي مع الجمهور،
ترفيهيا ً ثقافيا ً منوعاً ،بحسب ما تم اإلعالن عنه يف
لقاء أقيم يف فنــدق "موفنبيك" يف بريوت ،بحضور
جوزيف الحســيني ممثالً القناة ،والفنان مروان
خوري واملايسرتو محمود عيد.
وعرضت أمــس الحلقة األوىل من "طرب مع
مروان" حيث ح ّلت فيها الفنانة ميّادة الحناوي
ضيفة يف لقاء حواري فنّي مميّز .ويســتضيف

غـــــــــيـــــــــاب

الربنامج يف موســمه الرابع أيضــا ً غادة رجب،
رحمــة رياض ،صفــوان بهلــوان ،ريهام عبد
الحكيم ،إلياس كرم ،آمال غربي باإلضافة إىل عدد
كبري من الفنانني.
ويف كلمة لـ"نداء الوطن" قال مروان" :أنا لست
مقدّم برامج ،بل فنانا ً يستضيف زمالءه للغناء معهم
والتحدث عن الفن واملوســيقى من دون التطرق اىل
املواضيع الخاصة ،األمر الذي يريحني ويريحهم عىل
حد سواء ،وأؤمن أن هذه الطريقة ّ
حققت استمرارية
برنامجي للموسم الرابع عىل التوايل".
أمّ ا عن تفاصيل املوســم الرابــع فأوضح أنّه
"كغريه يلقي الضوء عىل الطرب والزمن الجميل"،
مضيفاً" :لكــن هذا لم يمنعنا منذ بداية املوســم
الثالــث من اســتضافة مواهب صاعــدة ووجوه

جديــدة تم ّكنت مــن حجز مكانة لهــا يف املجال
الفني" ،واعدا ً املشاهدين بمزيد من األسماء املميزة
يف املوسم الرابع وبمزيج جديد ملواهب يافعة.
وكان "العربي  ،"2قد أعلن عن إطالق شــبكة
برامج جديدة يف  18أيلول من مقره الجديد يف مدينة
لوسيل يف قطر تحت شعار "ألوان الحياة" .وباإلضافة
إىل "طرب مع مروان" تضــم الباقة الجديدة برامج
"مقامــات"" ،متون وهوامش"" ،عــرب ،"Beats
"نكهة بلدي"" ،وسط البلد"" ،لها الكلمة"" ،أصحاب
الريادة"" ،صباح النــور" ،و"ضفاف" .ويخصص
التلفزيون مساحة أسبوعية ألفالم روائية ووثائقيات
حظيت باهتمــام يف املهرجانات الســينمائية حول
العالم ،وتعرض تجارب سينمائية وفنيّة من خلفيات
مختلفة وعىل تماس مع موضوعات مهمة.

رحيل الفنان المصري هشام سليم
تويف املمثل املرصي هشــام ســليم أمس عن 64
عاما ً بعــد رصاع مع الرسطان ،عقب مســرة فنية
طويلة قدم خاللها عرشات األدوار التمثيلية يف السينما
والتلفزيون .ونعى نقيب املمثلني املرصيني أرشف زكي
الراحل ،عرب حسابه عىل "إنستغرام" كاتباً" :وداعا ً يا
صديق العمر".
وانطلقت مســرة الفنان املولود يف القاهرة ســنة
 ،1958وهو نجل العب الكرة املرصي الســابق ورئيس
النادي األهيل صالح ســليم ،عىل الشاشــة الكبرية قبل
نصف قرن مع مسلسل "إمرباطورية ميم" الذي أدى فيه
دور نجل املمثلة الراحلة فاتن حمامة.
وك ّرت بعدها ســبحة املشاركات الســينمائية ،مع

أعمال شهرية خصوصا ً يف السبعينات والثمانينات ،منها
"أريد حالً" لسعيد مرزوق ( )1975و"عودة االبن الضال"
ليوســف شــاهني ( )1976و"من فضلك وإحســانك"
( ،)1986و"األراجــوز" ( )1989و"اســكندرية كمان
وكمان" ( .)1990كما كانت له مشــاركة الفتة يف فيلم
الســرة الذاتية عن الزعيم املــري الراحل جمال عبد
النارص سنة .1999
كذلــك كان للراحــل ،وهو خريج كلية الســياحة
والفنــادق بجامعة حلــوان املرصية ،حضــور بارز يف
املسلســات التلفزيونية ،إذ ســطع نجمه عىل الشاشة
الصغــرة اعتبارا ً مــن أواخر الثمانينــات ،مع أعمال
حظيت بمتابعــة كبرية منها "الرايــة البيضا" و"ليايل

الحلمية" و"أرابيســك" و"هوانم جاردن سيتي"ّ .
لكن
املمثــل بات أقل ظهورا ً عىل الشاشــة يف الفرتة األخرية،
خصوصا ً إثر إصابته بمرض الرسطان الذي تسبب له يف
األشهر املاضية بمضاعفات أدت لتدهور حالته الصحية
وإدخاله أحد املستشفيات الخاصة ،إىل أن فارق الحياة.
وآخر األعمال التي شــارك فيها كان مسلســل "هجمة
مرتدة" يف موسم رمضان .2021
وكان الراحل أثار ضجة إعالمية كبرية قبل سنتني،
إثر إعالنه عن تحول ابنته جنســيا ً إىل رجل .وقد حظي
حينها بإشــادة واســعة عىل دعمه البنته ووقوفه إىل
جانبها ،مقابل اعتبار آخرين موقفه صادما ً وغريباً.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

كن حذرا ً يف تعاملك مع
أشخاص قد ال يكونون
أهالً للثقة ،ولئال تصدمك
حقيقتهم الحقاً.

تكون موضع ثناء يف األيام املقبلة،
والسبب يعود إىل الثقة املفرطة
التي يمنحك إياها الرشيك.

ال تق ّلل من قيمة الرشيك
فذلك يد ّل عىل ق ّلة احرتامك له
وتقديرك إلمكاناته الكبرية.

قد تشهد انفراجات عاطفية
مفاجئة تدفعك إىل التعلق
بالرشيك أكثر فأكثر وتوطيد
العالقة بينكما.

تمر بيوم دقيق من االختبارات،
لكن النجاح يكون حليفك مهما
اشتدت الصعاب.

تفرح كثريا ً فالحظوظ
ترافقك عىل الصعيد العاطفي،
وتميض أجمل األيام وأمتعها
مع الرشيك.

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

تتطوّر األمور إيجابيا ً
ملصلحتك يف زمن قيايس ،وهذا
ما يرفع من معنوياتك لتُقبل
عىل األعمال بحماسة كبرية.

حان الوقت للبحث عن عالقة
جدية مع شخص تشعر تجاهه
بمشاعر حقيقية وجادة.

القساوة مع الرشيك ال
تنفعك بيشء ،ألنك ستشعر
بوحدة وبفراغ كبريين إذا قرر
االنفصال عنك.

تتعاون مع الزمالء بإيجابية
كبرية ،فيكون ذلك وال شك محل
تقدير واحرتام كل من حولك.

عليك أن تكون أكثر وضوحا ً مع
ّ
فتعب له عن حقيقة
الرشيك،
مشاعرك الرومانسية تجاهه.

الرشيك غري مجرب عىل تحمّ ل
ردود أفعالك ،فهو قدّم الكثري
وعليك أن تبادله باملثل.

٩
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أنجيلينا جولي :لزيادة المساعدات لمتضرّري الفيضانات
إعتربت النجمــة الهوليوودية أنجيلينا جويل أن
الفيضانات املدمرة يف باكستان يجب أن تكون بمثابة
جرس إنذار للعالم بشــأن عواقــب التغري املناخي،
ً
داعية عقب زيارتها لعــدد من ضحايا هذه الكارثة
إىل مزيد من املساعدات للمترضرين .وقالت أنجيلينا
جويل ،وهي مبعوثة املفوضيــة العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني أمس" :لم أ َر أمرا ً مماثالً قط".
وكانــت املمثلة األمريكية زارت باكســتان بعد
كارثتني طبيعيتني ســابقتني :الزلــزال املدمر عام
 2005والفيضانات الكربى عام .2010
وقد غمرت السيول الناجمة عن األمطار املوسمية،

التي زادت شــدتها بفعل احرتار املناخ بحسب الخرباء،
ثلث مساحة باكستان وتســببت يف مقتل ما يقرب من
 1600شخص منذ حزيران ،بحسب أحدث تقرير رسمي.
كذلك تســببت هذه الكارثة الطبيعية بنزوح أكثر
من سبعة ماليني شخص ،يعيش الكثري منهم مذاك يف
مخيمات موقتة من دون حماية من البعوض ،ويعانون
نقصا ً يف مياه الشفة وخدمات الرصف الصحي.
وقالت جويل خالل اجتماع مع مسؤولني مدنيني
وعســكريني يف إســام أباد" :أقف إىل جانبكم بقوة
عندما يتعلق األمر بدفع املجتمع الدويل إىل بذل جهود
إضافية هذا ناقوس خطر حقيقي للعالم عن الوضع

ً
مضيفة ّ
أن
الذي وصلنا إليه عــى صعيد تغري املناخ"،
"تغري املناخ ليس حقيقيا ً فحســب ،وليس عىل وشك
الحدوث فحسب ،بل إنه موجود بالفعل بشكل كامل".
وزارت الفنانة والية السند (جنوب) ،وهي من أكثر
املناطق ترضراً ،حيث تحدثت إىل مترضرين يعيشون يف
مخيمات بعدما أرغمتهم السيول عىل النزوح.
وتابعت جويل" :كنت أتحدث مع أشخاص وأقول
يف نفيس إنــه إذا لم تتوافر مســاعدات كافية لهم،
فإنهم لن يكونوا هنا يف غضون أســابيع قليلة ،ولن
يتمكنوا من البقاء عىل قيد الحياة .هناك أطفال كثر
يعانون من سوء تغذية شديد"( .أ ف ب)

تغرّم بتهمة انتهاك براءة إختراع
أمرت هيئة محلفني أمريكية شــبكة "ميتــا" بدفع  174,5مليون
دوالر النتهاكها براءات اخــراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد
قدامى املحاربني يف الجيش األمريكي ســعيا ً إلصــاح أوجه القصور يف
االتصاالت يف ساحة املعركة.
وأظهرت وثائق قانونية أن محاكمة يف محكمة فدرالية يف تكساس
انتهت بقرار لهيئــة املحلفني ينص عىل أن ميــزات "البث الحي" عىل
"فيسبوك" و"إنستغرام" تســتخدم تكنولوجيا مسجلة برباءة اخرتاع
بواسطة رشكة "فوكرس" التي شارك يف تأسيسها توم كاتيس.
وقال متحدث باسم الشبكة العمالقة" :نعتقد أن األدلة يف املحاكمة
أظهرت أن ميتا لــم تنتهك براءات اخرتاع فوكــر" ،مضيفاً" :نعتزم
القيام بخطوات إضافية ،بما يشمل استئناف الحكم".
وذكرت ملفات املحكمة أن كاتيس أعيد تجنيده يف الجيش بعد هجمات
 11أيلــول  2001يف الواليــات املتحدة ،وعمل كرقيــب اتصاالت بالقوات

الخاصة يف أفغانســتان .وعندما تعرضت وحدته القتالية لكمني يف والية
كنر ،شعر كاتيس أن أنظمة تنســيق التعزيزات وعمليات اإلجالء الطبي
وغري ذلك كانت غري مناســبة لالتصاالت الحساسة للوقت مع مجموعات
متعددة يف بيئة شديدة االضطراب" .وقال محاموه" :بدأ كاتيس وفريقه يف
تطوير حلول اتصاالت يف عام  2006ملعالجة أوجه القصور هذه ،وم ّكنت
التقنيات الجديدة من نقل االتصاالت الصوتية واملرئية ،مع فورية االتصال
املبارش واملوثوقية والراحة التي تتيحها خدمات املراسلة".
تواصلت "فيســبوك" مع رشكة فوكرس التي تتخذ مقرها يف ســان
فرانسيسكو ،بشأن التعاون املحتمل بعد أن أطلقت تطبيق ""Walkie Talkie
يف العام  ،2011لكن لم يتم التوصل إىل اتفاق ،بحسب الوثائق القانونية.
وبدال ً من ذلك ،مضت "فيســبوك" يف إطــاق خدمتيها للبث الحي
" "Facebook Liveو" ،"Instagram Liveبدمــج تقنيــة "فوكرس" يف
امليزات ،وفق الدعوى( .أ ف ب)

بـــيـــئـــة

جزر المحيط الهادئ في مواجهة التغيّر المناخي
أعلنت جزر املحيط الهادئ رشاكــة جديدة للحفاظ عىل تراثها يف
مواجهة التهديد الوجودي املتأتي عن االحرتار املناخي .وأعلنت املبادرة
التي ُ
ســميت "األمم الصاعدة" ،يف حدث أقيم عــى هامش الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك ،من جانب رئيس وزراء توفالو كوسيا
ناتانو ورئيس جزر مارشــال ديفيد كابــوا ،بدعم من دول مثل أملانيا
والواليات املتحــدة وكندا .وقال ناتانوّ :
"إن أزمة املناخ تهدد بشــكل
متزايد مســتقبل الناس يف كل أنحاء العالم" ،مضيفاً" :للمفارقة ،يف
منطقتي ،املحيط الهادئ ،يبدو املستقبل واضحا ً أكثر فأكثر ،لكن ليس
بطريقة تبعث عىل االرتياح".
وتمثل جزر املحيط الهادئ  0,03يف املئة فقط من انبعاثات غازات
الدفيئة ،لكنها مهددة بالزوال ،حتى لو احرتم املجتمع الدويل تعهداته
بموجب اتفاق باريس للمناخ الذي يدعو الدول إىل حرص ارتفاع معدالت

ASTRONOMY

ً
مقارنة بما
الحرارة العاملية إىل مستوى أقل بكثري من درجتني مئويتني
قبل الثورة الصناعية ،وصوال ً إىل  1,5درجة مئوية إذا أمكن.
من هنا ،دعت توفالو وكرييباتي وجزر مارشــال إىل اتفاق يضمن
لها الوجود الدائم ،ويمكــن تلخيصه يف أربع نقاط :إعادة تأكيد التزام
املجتمع الدويل ضمان سيادتها ،وإطالق برنامج تكيف لحماية أسلوب
حياة سكان املنطقة ،وإنشاء دليل من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف
للجزر ،وضمان دعم البلدان من أجــل إدراج هذه املنطقة عىل قائمة
الرتاث العاملي للبرشية من جانب اليونســكو .وقال كابوا" :نعلم أنه
حتى مع ارتفاع معــدل درجات الحرارة العامليــة بمقدار  1,5درجة
مئوية ،فإن بعض أراضينا ستغرق يف النهاية".
وتتزايد حالة الطوارئ املناخية يف الجزر املنخفضة التي يقع العديد
منها فوق مستوى سطح البحر مبارش ًة( .أ ف ب)

صاروخ
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) أنها
اختربت بنجاح عمليــة تزويد صاروخها الجديد
بالوقود ،بعد أن تســببت مشــكالت فنية قبل
أسابيع بفشل محاولتني إلطالق املركبة العمالقة
باتجــاه القمر .وقالــت مديرة إطــاق برنامج
"أرتيميس  "1األمريكي للعودة إىل القمر تشــاريل
بالكويل تومسونّ :
"إن كل األهداف التي وضعناها
تمكنّا من تحقيقها اليوم".
وتأمل املهمة غــر املأهولة يف اختبار صاروخ
" "SLSالجديــد املكون مــن  30طبقة ،باإلضافة
إىل كبســولة "أوريون" غري املأهولة عىل رأســها،
استعدادا ً لرحالت مأهولة إىل القمر مستقبالً.

الجديد يجتاز اختبارًا أساسيًا
وفشلت آخر محاولة إلطالق أقوى صاروخ تابع
لـ"ناسا" حتى اآلن ،يف أوائل أيلول بسبب ترسب وقود
مربد  -هيدروجني سائل وأكسجني  -كان يتم ضخه
يف خزانات الصــاروخ .وأجريت إصالحات للصاروخ،
شــملت اختبار ملء تلك الخزانات مرة أخرى .ورغم
اكتشــاف ترسب صغري للهيدروجني أثناء االختبار،
تمكن مهندسو "ناسا" من السيطرة عليه.
ولكــي يكون اإلطــاق يف  27أيلــول ممكناً،
يجب أن تحصل "ناســا" عىل سماح لتجنب إعادة
اختبار البطاريــات عىل نظام تفجري يُســتخدم
لتدمري الصاروخ إذا انحرف عن مســاره بشكل ال
يمكن الســيطرة عليه .وبعد املهمة األوىل ،ستنقل

...و James Webbيلتقط حلقات نبتون
أعلنت "ناســا" أن تلســكوب "جيمس ويب" الفضائي قدّم أمس
صورا ً جديدة لكوكب نبتون وحلقاته ،توفر مؤرشات قيّمة بشأن غالفه
الجوي .ولم يكن لــدى علماء الفلك مثل هذه الرؤيــة الواضحة ألبعد
كوكب يف النظام الشــميس منذ املرور القصري والوحيد ملسبار "فوييجر
 "2بالقرب من هذا الكوكب العمالق الجليدي عام .1989
وقال مستشــار العلوم واالستكشــاف يف وكالة الفضاء األوروبية
مارك ماكوغرينّ :
"إن الرؤية التي يوفرها التلسكوب من خالل األشعة
تحت الحمراء تمنح طريقة جديدة لتحليل غالفه الجوي".
وبدا نبتــون أزرق اللون يف الصور امللتقطة يف النطاق املوجي املرئي
بواسطة تلســكوب هابل ،بســبب وجود امليثان يف غالفه الجوي .أما

باســتخدام أداة "جيمس ويب" ( )NIRCamالتي تعمل يف األشعة تحت
الحمراء القريبة ،فيظهر الكوكب بلون أبيض مائل إىل الرمادي .وقالت
"ناسا"ّ :
"إن الصورة تُظهر أيضا ً ضوءا ً غريبا ً يف أحد أقطاب نبتون".
والتقط التلســكوب أيضا ً صورا ً لســبعة من أقمار الكوكب األربعة
عرش املعروفة ،وخصوصا ً "تريتون" الذي يشبه بتألقه نجما ً صغرياً .هذا
القمر الذي يفوق الكوكب القزم بلوتو حجماً ،يبدو أيضا ً أكثر سطوعا ً من
كوكب نبتون بسبب انعكاس ضوء الشمس عىل سطحه الجليدي.
وخلص علماء الفلــك الذين يبحثون عن كواكــب خارج نظامنا
الشميس ،إىل أن تلك الشبيهة بنبتون أو أورانوس هي األكثر شيوعاً.
(أ ف ب)

"أرتيميس  "2رواد فضاء إىل القمر يف العام ،2024
من دون أن تهبط عىل ســطحه .وأول هبوط ملهمة
مأهولة ســيحصل لطاقم "أرتيميس  "3يف العام
 2025عىل أقرب تقدير.
وتســعى "ناســا" إىل إطالق مهمة واحدة
ســنويا ً بعدها .والهدف من ذلك إنشاء محطة
فضائية يف مدار حول القمر باإلضافة إىل قاعدة
عىل ســطحه .وترغب "ناسا" يف استخدام هذه
املحطة إلجراء اختبارات عىل التقنيات األساسية
إلرسال البرش إىل املريخ ومن بينها بزات جديدة،
ومركبــات تنقل واســتخدام محتمــل للمياه
املوجودة يف القمر( .أ ف ب)

١٠

اقــــتصــــاد
ســامــي نــادر

ال ضرائب وال رسوم
قبل اإلصالحات
يض ّم وفد صندوق النقد المتجوّل
بين المسؤولين الحكوميين وممثلي
القطاعات اإلنتاجية والوكاالت الدولية،
فريقا ً
ّ
متخصصا ً بالسياسات الضريبية.
قد ال يكون مستبعداً ،ال بل مرجحاً ،أن
يحاول صندوق النقد طرح رفع الضرائب
والرسوم بهدف تعزيز العائدات الحكومية
كخطوة ال ب ّد منها من أجل إصالح
المالية العامة ،المعبر األساس لإلنقاذ
اإلقتصادي .للوهلة األولى يبدو الطرح
بديهيا ً ومنطقيا ً في ظل تدهور القدرة
الشرائية للعملة الوطنية ،وانعكاسه
على واردات الدولة ،وبالتالي على عجز
ّ
ولكن األمور تبدو من منظار
الخزينة.
مختلف تماما ً لمن تابع وواكب أداء
الحكومات المتعاقبة منذ عقدين .فهي
خلصت إلى نتيجة شبه معاكسة ّ
تلخص
باآلتي :إن أيّ رفع للرسوم أو للضرائب
إذا ما سبقته (نقول سبقته وليس واكبته
أو تبعته) إصالحات هيكلية تطول المالية
العامة ،سوف يؤدي إلى نتائج مضادة
لتلك المنشودة ،ليس فقط على مستوى
اإلقتصاد ،إنما أيضا ً على المستويين
األمني والسياسي.
وما يضفي على طرح رفع الضرائب
غير المشروط بإصالحات شيئا ً من
الخطورة ،هو أنه سوف يالقي ترحيبا ً
واسعا ً من قبل السلطات ،ال بل سوف
ّ
تصفق له ،هي التي عجزت عن أيّ إصالح
يذكر ،ولم تق َو سوى على رفع الضرائب
والرسوم عند كل استحقاق .صحيح ّ
أن
صندوق النقد لم يطرح رفع الضرائب
يوما ً بمعزل عن سائر اإلصالحات؛ ولكن
صحيح أيضا ً أن أيا ً من هذه اإلصالحات
لم ي َر النور .ك ّلها إصطدمت بجدار نظام
المحاصصة ،وبرفض ع ّرابيه «التوافق»
يلتق هؤالء إال على
عليها .في الواقع لم ِ
رفع الرسوم والضرائب ،واإلستمرار
بسياسات الدعم ،أي عمليا ً التقوا على
تحميل المواطنين والمودعين أعباء
عجزهم وفسادهم.
تبقى الحجة القائلةّ :
إن القيمة الفعلية
اليوم للضرائب والرسوم تدنّت بشكل
كبير نتيجة إنهيار العملة الوطنية،
وبالتالي الفاتورة الضريبية أصبحت
أكثر من زهيدة .هذا صحيح ،للوهلة
األولى أيضاً .ولكن ماذا عن الضريبة غير
المباشرة التي ترهق كاهل اللبنانيين
والتي تدفع من جيوبهم على مدار
الساعة؟ والمقصود هنا كل األعباء
المترتبة عن عجز الدولة عن القيام بأي
من مهامها وعن استشراء الفساد في كافة
قطاعاتها .هل أخذ في اإلعتبار مثالً أن
كلفة الكهرباء هي أضعاف ما هي عليه
في بلدان أخرى ( 50سنتا ً للكيلوواط في
لبنان بينما هو  30سنتا ً في أوروبا وأقل
من  1سنت في دول الخليج)؟ ماذا عن
ّ
تمتص
كلفة النقل والمحروقات ،والتي
مداخيل المواطنين بمن فيهم هؤالء الذين
شهدوا تصحيحا ً في أجورهم؟ ماذا عن
كلفة األمن المفقود والذي يَدفع ما تبقى
من شركات عاملة إلى تخصيص مبالغ
تُدفع لشركات خاصة للحفاظ على
أمنها؟ ماذا عن كلفة الته ّرب والتهريب
والمنافسة غير الشرعية التي تضغط
على أرباح ما تبقى من إنتاج وفرص
عمل...؟ الالئحة تطول ،والخالصة واحدة:
كلفة عجز الدولة وفسادها هائلة ،ال ب ّد
من البدء بتخفيضها قبل التفكير برفع
إضافي للضرائب.
ّ

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9814
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271
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مرضى غسيل الكلى مهددون بإمكانية توقف المستشفيات عن استقبالهم

«"غسل األيدي"» من القطاع اإلستشفائي
ينذر بتحول البلد إلى «"مقبرة"» كبيرة
تتعامل السلطتان السياسية والنقدية منذ بدء األزمة
مع «العبوات الناسفة» المزروعة تحت القطاعين الدوائي
واإلستشفائي بطريقة واحدة« :إطالة الفتيل» .فكلما اقتربت
«شرارة» العجز الكلي للمواطنين عن تأمين أبسط المتطلبات
الصحية ،من مالمسة «صاعق» فاتورتي المستشفيات
والصيدليات ،تمد الفتيل بوصلة محلية ،أو بأخرى مستعطاة
دوليًا .بيد أن فتائل السلطة تقصر يومًا بعد آخر ،مهددة
بانفجار إجتماعي لن يسلم من عصفه أحد.
خــالــد أبــو شــقـــرا

المستشفيات تشكو من التأخر في تسديد فواتير عالجات غسل الكلى

خالفا لبقيــة املرىض الذين يتحملون
مشكلة هذه الحلول عىل أهميتها ،ال
فروقــات العالج نقداً ،عىل ســعر رصف
تتعلق بكونها قارصة عن إنقاذ املواطنني
يــوازي  90يف املئة من ســعر الرصف يف
والقطاع االستشــفائي فحســب ،إنما
السوق املوازية ،فان مرىض غسيل الكىل ال
موقتة أيضاً .فالسلفة من حقوق السحب
يدفعون شيئاً .وعليه فان كلفة هذا العالج
الخاصة لرشاء االدوية املستعصية تنتهي
عىل املستشفيات تصبح «مرهقة» ،بحسب
هذا الشهر .وتفقد املستشفيات الحكومية
مع مطلع العام القــادم املازوت املجاني
هــارون .إذ أنها ال تقترص عــى األدوات
الذي يشــكل أكثر من  50يف املئة من كلفة
املستعملة يف الجلسات فقط ،إنما يضاف
التشغيل .ونسبة الذين يتطببون عىل نفقة
اليهــا توفري الكهرباء لتشــغيل املعدات،
وزارة الصحة ارتفعت من
وأجهــزة التدفئة والتربيد،
 48إىل  70يف املئــة نتيجة
وأجور العاملني ،واستهالك
دعم التعرفــة ،االمر الذي
املعــدات ...وغريها الكثري
يهدد بزيــادة االعباء عىل حل أزمة مرضى غسيل
من التكاليف الجانبية غري
الكلى يتمثل في
الــوزارة ،خصوصا ً يف ظل
امللحوظة يف التعرفة.
إذا ما استمر التعاطي
ميزانية لم تعد تتجاوز  10تسديد المستحقات
ماليــن دوالر بعدما كانت
بهــذه الطريقــة ،فــان
شهريًا وتسييل
مستشــفيات عدة ستجد
 330مليوناً».
ولعــل أخطــر ما يف الشيكات في المصارف
نفســها مضطرة القفال
أقسام غســل الكىل ،والتوقف عن تقديم
«فتائل» الســلطة القصرية ،هو تســديد
أكالف جلسات غسيل الكىل املدعومة كليا ً
هذه الخدمة ،أقلــه إن كانت عىل الجهات
الضامنة .االمــر الذي ســيعرض حياة
للمستشفيات من قبل الجهات الضامنة،
آالف املرىض للخطــر خصوصا ً مع تعذر
ووزارة الصحــة بعد مرور عــام .ففي
استقبال بقية املستشفيات فوق طاقتها
لبنان نحو  4800مريض يغسلون ،بكلفة
االســتيعابية وصعوبة تنقل املرىض بني
شــهرية تقدر بحواىل  80مليار لرية ،أو ما
االقضية واملحافظات.
يعني  1000مليار يف الســنة .ومع تدهور
االوضاع املادية للمستشــفيات ،وال سيما
الحل موجود ...ولكن!
الخاصة منها ،أصبح هذا التسديد املتأخر
هذه االخطــار املحدقة جديا ً باملرىض
لهذا املبلغ يشكل «تحديا ً حقيقيا ً يف املقدرة
تعن شيئا للمعنيني يف القطاع الصحي،
لم
بحسب
عىل االســتمرار بتقديم الخدمة»،
ِ
رغم أن حلها قد يكون بسيطاً .فباالضافة
رئيس نقابة املستشفيات الخاصة يف لبنان
إىل رضورة تعديــل التعرفة فــان كل ما
السيد ســليمان هارون« ،فاملستشفيات
تدفع ملزوّدي أدوات العالج ،ولبقية املوردين
يتطلبه االمر بحسب هارون هو:
 ترسيع الدفع للمستشــفيات عنفورا ً وبالدوالر» .وهــو األمر الذي يرهق
مرىض الكىل .وهذا يتــم من خالل فصل
موازنات املستشفيات ،ويهدد بانخفاض
فواتري غســل الكىل عن بقيــة الفواتري،
قيمة االموال مع مرور الوقت التي تذهب
ودفعها بشــكل شــهري .خصوصا ً أن
«فرق عملة» ،عىل حد وصف هارون .حيث
أن مبلغ الـــ  1000مليار الذي كان يوازي
املريض ال يتحمل أي فروقات.
مثالً  37مليون دوالر يف نهاية العام ،2021
 الطلب من املصارف تســييل قيمةالشــيكات املدفوعة من الجهات الضامنة
أصبح اليوم ال يشكل اكثر من  26مليوناً،
نقدا ً وفورا ً من دون حجزها يف الحسابات،
ومن املمكــن أن تنخفض قيمته أكثر مع
نهاية العام الجاري.
إفساحا ً يف املجال للتسديد للموردين الذين

بشكل تدريجي رفعت وزارة الصحة
الدعم عــن جميع األدوية واملســتلزمات
الطبيــة باســتثناء املســتعصية منها،
واملتع ّلقة بغســيل الكىل ودعامات القلب.
يف املقابــل حررت املستشــفيات دوالرها
االستشفائي ،مســعّ رة معظم خدماتها
عىل سعر رصف السوق املوازية .إجراءان
لم تســتطع الجهات الضامنة الرسمية
مواكبتهما بزيادة قيمة التغطية .إذ بقيت
تقديمات الضمان االجتماعي تحتســب
عىل أساس سعر رصف  1500لرية ملعظم
الخدمــات الطبية ،فيمــا رفعت تعاونية
موظفي الدولة دوالرها إىل  6000لرية.

حلول موقتة

أمام هــذا الواقع الذي يعيق إمكانية
حصول املــرىض عىل أبســط الخدمات
الطبية ،لم تجد الدولة حــاً إال بـ»اطالة
الفتيــل» ،وذلك مــن خــال اللجوء إىل
االجراءات التالية:
 اتخذت الحكومة يف الجلسة االخريةلها يف  20أيار الفائت قبــل أن تتحول إىل
ترصيف االعمال قرارا ً يقيض بالطلب من
مرصف لبنان سداد مبلغ وقدره  35مليون
دوالر امريكي شــهريا ً لألشــهر األربعة
القادمة من حقوق السحب الخاصة ،SDR
لزوم رشاء ادوية االمراض املســتعصية
واملزمنة والرسطانية ،واملستلزمات الطبية.
 أمّ نــت وزارة الصحة منحة مازوتمن صندوق قطر للتنمية للمستشــفيات
الحكومية ( 34مستشــفى و  14منشأة
صحية) ،وصل منها لغاية اليوم  4دفعات
من أصل .9
 قدم البنك االســامي قرضا ً بقيمة 30مليــون دوالر لرشاء معــدات طبية
للمستشفيات.
 دعم البنك الدويل تعرفات استشفاءمرىض وزارة الصحة العامة يف املستشفيات
كافة بنسبة ثالثة أضعاف ونصف ّ
الضعف.

يرفضون تقايض الشيكات.
الحالن املقرتحان ليســا تعجيزيني،
فلمــاذا املماطلة باعتمادهما؟ ســؤال ال
جواب عليه لغاية اللحظــة ،رغم التهديد
الجدي الالحق بمرىض غسيل الكىل.
املــأزق الــذي أوقعت به الســلطة
مرىض الكىل ،ينســحب عــى كل املرىض
إذا ما وســعنا البيــكار .فقبل رفع الدعم
كليا عن املحروقــات واالدوية كان الدوالر
االستشفائي يشــكل  63يف املئة من سعر
الســوق .ومع رفع الدعــم أصبح الدوالر
يوازي دوالر الســوق أو يقل عنه بنسبة
 10يف املئــة عىل أكثر تقديــر ،كون هناك
مصاريف قليلة جدا ً ما زالت تدفع باللرية،
مثل أجور العاملني يف القطاع ،فيما جرت
دولرة بقية املصاريــف .وهنا مكمن الداء
املستعيص .فال الجهات الضامنة تستطيع
تحمل هذه الكلفة بأي شكل من االشكال.
وال املواطن الذي يتقــاىض دخالً محدودا ً
باللرية اللبنانية يمكنه دخول املستشفيات.
«هذا الواقع نلمســه ونشــعر به يوميا ً
بشكل مؤلم» ،يقول هارون« .حيث هناك
مرىض يموتون يف منازلهم بسبب عجزهم
عن دخول املستشــفيات .هذه املأســاة
االنســانية واالجتماعية يرتجمها تراجع
معدل االشغال يف املستشــفيات إىل  50يف
املئة ،مقارنــة مع  80يف املئة يف مرحلة ما
قبل االزمة .فاملريض بحســب هارون لم
يعد يدخل املستشفى إال «عىل آخر نفس».
وال يستطيع تأمني أدوية العالج املزمن من
أدوية قلب وســكري وغريها من االدوية
التي تسبب انعكاسات خطرية عىل صحته.
الحل الوحيد النتشال القطاع الصحي
يتجــى يف أمريــن :املســاعدات الدولية،
وبــدء معالجة تداعيــات االزمة النقدية.
ويف الحالتــن يؤكد هــارون أن «ما من
مســاعدات وقروض للقطــاع الخاص،
قبل إبرام لبنــان اتفاقا ً مع صندوق النقد
الدويل وتنفيذ الــروط االصالحية» .فهل
يستجيب املسؤولون قبل أن يتحول البلد إىل
مقربة كبرية؟

كركي :مؤسسات الضمان تحافظ على األمن واألمان
التقى رئيس الجمعيّة العربيّة للضمان االجتماعي
املدير العــام للصندوق الوطني للضمــان االجتماعي
محمد كركي عددا ً من رؤساء وأعضاء الوفود املشاركة
يف مؤتمر العمــل العربي يف دورته الـــ 48يف القاهرة
وذلك عــى هامش مشــاركته فيه .وتــ ّم التط ّرق اىل
األوضــاع االقتصادية واالجتماعيــة يف العالم العربي،

االسترليني
$ 1.1262
الين الياباني
$ 0.0070

بيـتـكـوين
$ 18932
الذهب
$ 1680

ال ســيّما عىل صعيد الحماية االجتماعية .وشــدّد عىل
«أهميّة مؤسســات الضمان والتأمينــات االجتماعية
يف الحفــاظ عىل األمن واألمــان االجتماعيني يف بلداننا
العربيــة باإلضافة إىل مســاهمتها الفاعلة يف تحقيق
العدالــة االجتماعية» .واعترب أن «البلــدان التي لديها
أنظمة حماية اجتماعية اســتطاعت امتصاص معظم

CMC crypto
$ 430
الفـضـة
$ 19.55

الصدمات االقتصادية واالجتماعية والصحية التي م ّرت
ّ
مؤخــراً» ،مؤ ّكدا ً «حرص الجمعية العربية للضمان
بها
االجتماعي عىل مواصلة تقديم الخربات التقنية والفنيّة
والتجارب الناجحة من خالل أنشــطتها التي تن ّ
ظمها
والتي ساهمت يف تطوير أنظمة الحماية االجتماعية يف
البلدان العربية».
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كنعان :إرباك الحكومة بتوحيد سعر الصرف
أ ّ
خر إقرار الموازنة
شــدّد رئيس لجنة املال واملوازنــة النائب ابراهيم
كنعان عىل ان «ارباك الحكومة بموضوع حســم سعر
الرصف وتوحيده جمركيــا ً ورضائبيا ً ّ
أخر اقرار املوازنة
إضافة اىل الثغرات الكبــرة املوجودة فيها .فكيف نقبل
مثالً ان تكــون رضيبة املوازنة عىل ســعر صريفة ويف
الوقت نفســه ندفع الرواتب للمواطن عىل سعر 1500
لرية وهل هذا توحيد لسعر الرصف؟ لذلك طلبنا ان يكون
هناك حوار بناء ورصيح مع املجتمع الدويل للتوصل مع
صندوق النقد اىل ح ّل يأخذ بعني االعتبار وضع اللبنانيني
وامكانيات لبنان الستعادة الثقة محليا ً ودولياً».
عقدت لجنة املال واملوازنة برئاسة كنعان اجتماعا ً
مع ســفراء االتحاد االوروبي يف لبنان برئاســة السفري
رالــف طراف ،حيث جرى عرض للواقع الراهن وســبل
التعاون مع لبنان.
وتمثّــل الوفد اضافــة اىل طراف بســفراء بلجيكا
وبلغاريا وتشــيكيا وقربص والدنمارك واليونان واملانيا
واســبانيا وفرنســا وفنلندا واملجر وهولنــدا وايطاليا
ورومانيا وسلوفاكيا والنروج وسويرسا .وجرى تشديد
ســفراء االتحــاد االوروبي «عىل دور املجلــس النيابي
االصالحــي والتعاون مع الســلطة التنفيذية وصندوق
النقد الدويل عىل دعم لبنان من ضمن امكاناتهم ليخرج
من واقعه الراهن».
وتطرق اإلجتماع لــكل املواضيع «ابرزها الترشيعات
املطلوبة وملــف النازحني الســوريني وألول مرة تطرقنا

المشاركون في جلسة لجنة المال والموازنة

باملبارش للعوائق العملية والحقيقية ،واملطلوب تعاون بناء
ان كانت هناك فعالً ارادة بانقاذ لبنان وانجاز خطة تعاف
تكون الرافعة والرؤية لكل القرارات والترشيعات املتصلة».
وســأل كنعان« :كلفــة النزوح الســوري بني 20
و 30مليار دوالر فما هو الحل لهــا؟» ،مؤكدا ً ان «هذه
مســؤولية املجتمع الدويل باعادتهم لبالدههم وان تنفق
عليهم املساعدات واالموال املرتبطة يف بالدهم».
ولفت كنعــان اىل انه «منذ الـــ  2010تدقق لجنة
املال باملوازنــات وتصدر توصيــات اصالحية لم تؤخذ
بعني االعتبــار من قبل الســلطة التنفيذية ،كما دققت
بالحســابات املالية والحظت ان ال قطوعات حســابات
مدققــة يف لبنان منذ  1993من قبل ديوان املحاســبة،
وعملت عىل اصدار تقرير مــن وزارة املالية يتحدث عن
 27مليار دوالر املجهولة املصــر ال يزال قابعا ً يف ديوان

املحاسبة سائالً« :اين هو املجتمع الدويل من كل ذلك؟».
واعترب ان «الغموض ليــس يف الترشيع بل يكمن يف
السلطة التنفيذية ومضمون تفاوضها مع صندوق النقد
الدويل» وســأل :أين هي الخطة املتكاملة وكيف ستوزع
الخســائر وما هو مصري اموال املودعني واين مرشوع
اعــادة هيكلة املصــارف والدين العــام؟ كلها عنارص
جوهرية واساسية يجب ان ترد بالخطة املوعودة لتشكل
السقف املطلوب لعمل منسجم ومتكامل».
وكان حــوار حول الترشيعــات والقوانني املطلوبة
والتي اوضح كنعان «انه أُقــ ّر الكثري منها يف لجنة املال
واملجلس النيابي واســتعرضنا مســار القوانني التي لم
تصدر بعد ،علما ً ان البعض منهــا كان قد أُق ّر اكثر من
م ّرة وأُعيــد الينا بصيغة مختلفة كمــا تطرقنا لكيفية
املعالجة».

حميّة :هدفنا اليوم إستمرارية عمل المطار
شدّد وزير األشغال العامة والنقل
يف حكومة ترصيف األعمال عيل حمية
«أن اســتمرارية العمل يف املطار هدفنا
اليوم» .عقد حميــة اجتماعا ً مع املدير
العــام للطريان املدني فادي الحســن،
رئيس مجلــس ادارة طــران الرشق
األوســط محمد الحــوت ،املدير العام
لرشكة «امليز» محمد شــاتيال ،رئيس
مجلــس ادارة مجموعــة الــركات
النفطية مارون الشماس وقائد جهاز
أمن املطار العميد نبيل عبدالله والجهات
االمنية يف مطار رفيق الحريري الدويل.
وعقد بعده مؤتمرا ً صحافياً ،تناول
فيه وضعية املنشآت النفطية الخاصة
بتزويد الطائرات بالوقود وأنابيب الضخ
من املنشأة اىل ساحة الطريان عىل طول
خمســة كيلومرتات وتقييم الخدمات
يف املطار بعــد انتهاء فصــل الصيف
والخطوات الواجــب اتخاذها ،وكذلك
اإلعالن عن املزايــدات الجديدة وتاريخ

فض عروضهــا ،والتعديات والرسقات
التــي تحصل خارج ســور املطار من
االنفاق اىل محطة الرادار يف بيصور.
وتابــع« :منذ تشــكيل الحكومة
الحالية أخذنا قرارا ً بالتوقيع مع الرشكة
لبدء أعمال الصيانة لألنابيب التي تغذي
الطائرات بالوقود والتي تقع تحت ارض
ترسب الوقود منها منذ
املطار والتي ت ّم ّ
أكثر من  7سنوات ،وبدأت األشغال منذ
شباط  2022وتســتمر اىل اواخر ايلول
الحايل حيث اصبحــت البوابات الـ 23
تغذي الطائرات بالوقــود من دون أية
مشاكل يف األنابيب».
وتط ّرق حمية اىل موضوع «أنفاق
املطــار واإلنــارة يف داخلهــا وأنظمة
شــفط املياه وكابــات النحاس داخل
«الرتانسات» والتي كانت رسقت مرات
عدة ،وتمت مراســلة الجهات املعنية
حول هذا املوضوع» ،مضيفاً« :سنلجأ
اىل حــل جــذري بالنســبة إىل أنظمة
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مليار دوالر تكاليف الغزو الروسي لكييف
ك ّلــف الغزو الرويس كييف منذ بدايته يف  24شــباط نحو ألــف مليار دوالر،
حسبما قال مستشار للرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي الخميس يف برلني .
وقال املستشار االقتصادي للرئيس األوكراني أوليغ أوستنكو خالل محارضة
ن ّ
ظمها املجلس األملانــي للعالقات الدولية «يف األيام األوىل من العدوان ،دمّ ر الروس
 100مليار دوالر من أصولنا».
وأضــاف «أصبح املبلغ مرتفعا ً أكثر من ذلك .بتنا نتحدّث عن تكاليف مبارشة
وغري مبارشة يف أوكرانيا بقرابة  1000مليار دوالر» ،أي ما يعادل «خمسة أضعاف
إجمــايل الناتج املحيل» .وبالنســبة إىل العام  ،2022تتوقع الســلطات األوكرانية
«انخفاضا ً كبريا ً يف إجمايل الناتج املحيل» يقدّر «بني  35و ،40%أي أكرب انخفاض
إلجمايل ناتجنا املحيل منذ العام  ،»1991بحسب أوستنكو.
بالتايل ،ســرتفع عجز امليزانية «بنحو خمســة مليارات يورو شهرياً» ،وفق
أوستنكو .بذلك« ،بدل التعامل مع عجز سنوي بقيمة  7مليارات يورو ،نتعامل ك ّل
شهر مع عجز خمســة مليارات» ،الفتا ً اىل أن العجز قد يصل إىل  40مليار دوالر يف
العام .2023
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شفط املياه يف انفاق املطار يف األوزاعي
والكوكودي من خــال نقل كل الغرف
التي تغذي الشــبكة وانظمة الشــفط
اىل أرض املطار فوق االنفاق ،وال شــك
ان ذلك مكلف مادياً» ،كاشــفا ً عن أنه
«يوجد محطــة رادار جوية يف بيصور
تعرضــت للرسقة ،وسنراســل وزارة
الدفاع الوطني كــون املوضوع يتعلق
باألمن القومي اللبناني».
وشدّد حمية عىل «اهمية التعاون
والتنســيق الكامــل ما بــن األجهزة
األمنية واملوظفــن يف املديرية العامة
للطــران املدنــي ،ورشكات الخدمات
االرضية ورشكة طريان الرشق األوسط
ورشكة «امليز» والرشكة النفطية لتأمني
استمرارية عمل املطار».
مضيفا ً اىل أنه «بالنســبة لجرارات
الحقائب ســنعمل عىل إعــداد نظام
جديد لها ،عرب إطــاق مناقصة عاملية
بشأنها».

ّ
«فــض العروض ملزايدة
وأعلن أن
الســوق الحرة ســيكون يف  27الشهر
الحايل» ،الفتــا ً إىل أنه «ســيتم إطالق
مزايــدات املطاعم ،وإطــاق مزايدات
ملحطتي وقود يف املطار» ،كاشــفا ً انه
ورغــم أن «القانــون اللبناني يعطي
الحــق للوزير بأن يقــوم بتوقيع عقد
بالــرايض يف حال لم تــر املزايدة يف
املــرة الثانية إال انني لم افعل ذلك ،والن
قانون الرشاء العــام الجديد دخل حيز
التنفيذ يف الســابع والعرشين من شهر
تموز املايض ،فنحــن اآلن نقوم بإعداد
دفاتر رشوط جديدة ،وفقا ً لهذا القانون
الطالق املزايدة لإلستثمار داخل املطار،
كما ان دفــر رشوط الـ FAST TRAK
تم االنتهاء من اعداده ،وســيتم تحديد
توقيت إعالن املزايدة وايضا ً استنادا ً اىل
قانون الرشاء العــام» .ودعا «كل من
لديه املواصفــات املطلوبة للتقدم لهذه
املزايدات».

موظفو المصارف :العودة
بخطة أمنية
إلى العمل مشروطة ّ
طالب املجلــس التنفيــذي التحاد
نقابات موظفي املصارف يف لبنان بتأمني
األمن يف مراكــز العمل ،ويرفض االتحاد
عودة الزمــاء إىل مزاولة العمل من دون
وجود تدابري أمنية تسهر عىل أمنهم وأمن
املودعني خالل دوام العمل.
وق ّرر املجلس دعوة مجلس مندوبي
إجتماع ي ّ
ُخصص ملناقشــة
االتحــاد اىل
ٍ
الرتتيبات النجاح االعتصام الذي سيُقام
قبل نهاية الشــهر ،من أجل التأكيد بأن
ٌ
مرشوطة بإقرار خطةٍ
العــودة إىل العمل
أمنيةٍ تضمن سالمة العاملني يف القطاع
املرصيف».
وناشد يف بيان بعد اجتماع ُ
خ ّ
صص
ملناقشــة املســتجدات املتعلقة بالخطة
األمنيّة يف القطاع املــريف ،املرجعيات
األمنيــة عــى اختالفها تفهّ ــم مطلب
االتحــاد برضورة تأمــن األمن يف كافة
مراكز العمل سيّما وأن التهديد باقتحام
املصارف بقوّة الســاح ما زال يُنرش يف

وسائل التواصل االجتماعي ،وآخره الخرب
الصادر عــن تجمّ ع املودعني يف املصارف
اللبنانية «نصيحة لكل املودعني الخميس
يوم الهجوم عىل البنــوك ،أهجم حارب
قاتل وح ّرر أموالك ،من يمتلك الشجاعة
يحق له تحرير أمواله وله األولوية».
وطالــب مجلس االتحــاد األجهزة
األمنية مُالحقة مُطلقي هذه التهديدات
التي توتّر األجواء العامة وتشــجّ ع عىل
ٍ
ُخالفات للقانون واســتخدام
ارتكاب م
الســاح لرتويــع العاملــن يف القطاع
املــريف .مؤ ّكدا ً عــى رضورة االرساع
يف معالجة موضــوع الودائع يف القطاع
املرصيف وإعطــاء الضمانــات الالزمة
للمودعني عىل اختــاف حجم ودائعهم
ّ
ٍ
خطط تعفي الدولة
والتوقف عن إطالق
عن تحمّ ل مسؤولياتها ،فهي التي هدرت
سياسات ماليةٍ
ٍ
أموال املودعني من خالل
فاشــلةٍ كان آخرها مــروع موازنة
.2022

أخبار سريعة
الدوالر  37600ليرة
و"»صيرفة"»  29800ليرة
إنخفض سعر صرف الدوالر أمس
الى  37550ليرة لبنانية للشراء و
 37600ليرة لبيع الدوالر بانخفاض
بقيمة  250ليرة عن أمس األول.
وعلى صعيد منصة «»Sayrafa
بلغ حجم التداول عليها ليوم أمس
 52,000,000دوالر أميركي بمعدل
 29800ليرة لبنانية للدوالر الواحد
وفقا ً ألسعار صرف العمليات التي
نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات
الصرافة على المنصة.

البنزين يرتفع  29ألف ليرة
إرتفع سعر صفيحة البنزين أمس
بنوعيه  95و 98أوكتان  29ألف ليرة
لبنانية .وشهد سعر صفيحة المازوت
ارتفاعا ً كبيرا ً بلغ  44ألف ليرة ،كذلك
ارتفع سعر قارورة الغاز  13ألف
ليرة.
وأصبحت األسعار على الشكل اآلتي:
 البنزين  95أوكتان 682000 :ليرةلبنانيّة.
 البنزين  98أوكتان 698000 :ليرةلبنانيّة.
 المازوت 833000 :ليرة لبنانيّة. -الغاز 388000 :ليرة لبنانيّة.

ّ
تضخم أسعار الغذاء
بحصلي:
يعود إلى انهيار العملة
أوضحت نقابة مستوردي المواد
الغذائية برئاسة هاني بحصلي أن
«ما ذكره تقرير البنك الدولي األخير
عن حلول لبنان بالمرتبة الثانية
عالميا ً في تضخم أسعار الغذاء يعود
سببه الى إنهيار العملة الوطنية
التي فقدت أكثر من  95في المئة
من قيمتها» .وأشارت في بيان الى
أن «أسعار السلع الغذائية في لبنان
هي «أرخص» من السلع المماثلة في
الدول المجاورة إذا تم إحتسابها على
أساس الدوالر».
وأكدت ان «هذا الموضوع يطرح
قضية في غاية األهمية كانت النقابة
قد أثارتها مرارا ً وتكرارا ً وهو الخوف
من تهديد األمن الغذائي للبنانيين
من باب عدم قدرة المواطن على
الحصول على الغذاء بفعل تآكل
المداخيل جراء إستمرار إنهيار
العملة الوطنية».
وقالت النقابة« :إنطالقا ً من هذا
الواقع المرير ،تعيد النقابة مناشدتها
جميع القوى السياسية والمسؤولين
المعنيين ،بضرورة اإلسراع في تنفيذ
خطة إنقاذ إقتصادي ومالي تعيد
البلد الى سكة التعافي والنهوض
وتلجم تدهور سعر صرف الليرة
اللبنانية وتعيد للعملة الوطنية
قيمتها ،ما يرفع القدرة الشرائية
للمواطنين ويم ّكنهم من الحصول
على إحتياجاتهم على إختالفها».

إعـــــالن رســــمي
إىل مجهول محل اإلقامة
غزوان عبد السالم عرصها يجب حضورك
إىل املحكمة الرشعية السنية يف برالياس يف
تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء
الواقع فيه  2022/10/18وذلك لسماع
أقوالك يف الدعوى املقامة عليك من املدعية
دوا صالح املطر بمادة تفريق برقم األساس
 /332وإن لــم تحرض يف املوعد املحدد أو
ترسل وكيالً عنك أو معذرة خطية مقبولة
فسيجرى بحقك اإليجاب القانوني وكتب يف
2022/9/22
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة
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تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٤١السنــــة الـرابـعـة

"ثالثية" الدعم العربي  -الدولي للبنان...

ويف املقابل ،كان املوقف حازما ً وواضحا ً يف بيان االجتماع الثالثي الذي عقده
ممثلون من اململكة العربية الســعودية والواليات املتحدة وفرنسا عىل هامش
أعمال الجمعية العامــة لألمم املتحدة ،لناحية رســم خارطة طريق «ثالثية»
األبعاد لتقديم الدعم املنشــود إىل لبنان ،والتــي ترتكز يف جوهرها عىل «تطبيق
اإلصالحات املطلوبة والتزام اتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم
األهــي ورضورة تنفيذ قرارات مجلس األمــن  1559و  1680و  1701و 2650
وغريها من القرارات الدولية ذات الصلة ،بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول
العربية».
وعىل أبواب االستحقاق الرئايس ،شدد البيان السعودي – األمريكي – الفرنيس
عىل «رضورة إجراء االنتخابات يف موعدها بما يتماىش مع الدســتور» ،مطالبا
بأن «يحرص الرئيس املنتخب عىل توحيد الشعب اللبناني وأن يعمل مع األطراف
اإلقليمية والدولية الفاعلة للتغلب عىل األزمة الحالية» ،وذلك بالتوازي مع الدعوة
إىل «تشكيل حكومة قادرة عىل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية املطلوبة
بشكل عاجل ملواجهة األزمات السياســية واالقتصادية يف لبنان ،وتحديدا ً تلك
اإلصالحات الالزمة للتوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل» ،فضالً عن إعادة
التأكيد عىل وجوب «إقرار الدور الحاســم للجيش اللبناني وقوى األمن الداخيل
بوصفهما املدافعني الرشعيني عن سيادة البلد واستقراره الداخيل».
ويف بريوت ،رسعان ما القى الســفري السعودي وليد بخاري البيان الثالثي
املشــرك باإلضاءة عىل أهمية وأولوية التزام لبنان بمندرجات اتفاق الطائف.
إذ وغداة اقتباســه مقولة الرئيس حسني الحسيني« :اتفاق الطائف غري صالح
لالنتقــاء وغري قابل للتجزئــة» ،بادر بخاري أمس إىل التشــديد عرب صفحته
الرســمية عىل «تويرت» عىل ّ
أن «رسالة» البيان السعودي – األمريكي – الفرنيس
الصــادر من نيويورك مفادها« :إتفاق الطائف هو املؤتمن عىل الوحدة الوطنيّة
وعىل ّ
السلم األهيل يف لبنان».
ومقابل الحرص العربي – الدويل عىل تحصني اتفاق الطائف الناظم للحياة
الدســتورية والسياسية والســلم األهيل يف لبنان ،عكست أوساط ديبلوماسية
هواجس عربية وغربية متعاظمة من «مخطط يجري اإلعداد له من قبل بعض
الجهات اللبنانية واإلقليمية لنسف مندرجات دستور الطائف عرب تصعيد وترية
األزمات الداخلية يف لبنان وقطع الطريق أمــام إنجاز الحلول الالزمة لها بغية
تعميق حالة االنهيار الشامل عىل أرضية الدولة وشل مؤسساتها لفرض معادلة
تغيري النظام وتعديل دستور الطائف بما يخدم أجندة وضع اليد عىل لبنان وتغيري
هويته».
ويف هذا اإلطار ،أعربت األوســاط الديبلوماسية عن قلقها من أن يستخدم
«حزب الله» مسألة الشغور يف سدة الرئاســة األوىل لتكون بمثابة «الرصاصة
التي يطلقها عىل رأس الجمهورية لفرض معادالت دســتورية جديدة يستطيع
من خاللها تعديل النظام بشــكل يكرس سطوته عىل هيكلية الحكم يف لبنان»،
ً
كاشفة يف هذا اإلطار ّ
أن ما عزز هذه املخاوف يف األروقة الدولية والعربية هو ما
نقلته تقارير ديبلوماسية من ّ
أن مسؤولني قياديني يف «حزب الله» بادروا خالل
اجتماع عقدوه يف الفرتة األخرية مع السفرية الفرنسية آن غريو إىل وصف اتفاق
الطائف بـ»التســوية» ،مع ما يختزنه هذا الوصف من «دالالت بالغة ترمي إىل
تحجيم هذا االتفاق ومندرجاته بما يعكس النية إىل استبداله بتسوية جديدة تعيد
تشكيل بنية النظام الدستوري يف لبنان» ،ال سيما و ّ
أن املسؤولني يف «حزب الله»
ً
فاتحوا السفرية الفرنســية خالل االجتماع
رصاحة بالحاجة إىل تعديل الطائف
باعتباره «تسوية لم تعد صالحة وأصبح من الرضوري تعديلها».

أرجوحة الدوالر "تد ّوخ" المواطنين وتشرّع...

ما يجري عىل صعيد سوق الرصف هو «النتيجة الطبيعية لغياب السياسات
االقتصادية التي تمســكها الحكومة ،واملالية التي تضطلــع فيها وزارة املال
عرب املوازنة ،والنقدية التي يمســكها املرصف املركزي ،وترك السوق للضباع»،
يقول الكاتب يف االقتصاد الســيايس الربوفســور بيار خوري ،فـ»لكل سياسة
من هذه السياســات أهمية قصوى يف الســيطرة عىل ســعر الرصف ،وضبط
معدالت التضخم» .وبحسب خوري فانه «يف ظل غياب السياسة النقدية أصبح
الســوق يقوم عىل املضاربة .فال أســعار للفائدة يمكن التدخل بها المتصاص
فائض الســيولة أو التشــجيع عىل االنفاق .وال تداول للسندات الحكومية بيعا ً
ورشاء ممكناً .وال قــدرة فعلية ملرصف لبنان عىل التدخل يف الســوق بائعا ً أو
شــاريا ً للدوالر .ومع غياب السياسة النقدية تحل تصفية املراكز املالية من قبل
املضاربني من أجل تعظيم االرباح .فعندما يرتفع ســعر الرصف إىل  39ألف لرية
يتهافت املضاربون لتســكري مراكزهم ،فينخفض السعر .ومن ثم يعمدون إىل
زيادة الطلب فريتفع ،ويف الحالتني يحققون أرباحا ً كبرية».
املشكلة الثانية التي ال تقل تأثريا ً عىل سعر الرصف تتمثل يف غياب اآلفاق.
فمع انعدام األمل بأي تغيري مســتقبيل «يبني املضاربون أرباحهم بالتوافق مع
اتجاه الســوق» ،برأي خوري ،فـ»االفق مقفل ،واللرية كأنها ريشة يتالعب بها
الهواء يف ليلة عاصفة .وكل التقارير ،وآخرها لوفد صندوق النقد الذي زار بريوت
مؤخراً ،تظهر تقييما ً سلبيا ً ألداء السلطة .وهذا ما سيعرض لبنان العتباره دولة
غري جدية وغري مرغوب التعامل معها».
الخطــر الثالث تمثل يف املوازنة .ففي حني كان الغرض منها ضبط االنفاق
فاجأت الجميع باقرار زيادة عــى الرواتب يف القطاع العام  3أضعاف .أي «بدال ً
من أن تكحلها الحكومة بأرقام منطقية ،أعمتها بـ بزيادة  65يف املئة عىل النقد
املتداول يف السوق» ،يقول خوري .فكتلة االجور سرتتفع من حدود ترتاوح بني 9
و 12ألف مليار لرية إىل أكثر من  30ألف مليار .وهذا ما ســيحمل تداعيات بالغة
الخطورة عىل التضخم ،وبالتايل عىل ارتفاع سعر رصف الدوالر أكثر .ويف املقابل
ستكون معالجة انعكاسات هذا االجراء مكلفة ج ّدا ً عىل االقتصاد ،خصوصا ً مع
االتجاه إىل فرض رضائب ورسوم ،تبقى قارصة مهما زادت.
الدولة هي مــن وضعت لبنان واللبنانيني عىل «أرجوحة» الدوالر .مع العلم
أنه ال توجد دولة واحدة يف العالم ترتك عملتها للسوق السوداء كما تفعل الدولة
اللبنانية .وعليه ،الدولة اللبنانية مسؤولة عن إنزاله قبل فوات األوان.

الواليات المتحدة تعاقب "شرطة األخالق" اإليرانية

وشدّدت يلني عىل أن «مهسا أميني كانت إمرأة شجاعة يُش ّكل موتها خالل
توقيفها عىل يد رشطة األخالق عمالً وحشيّا ً إضافيّا ً مارسته قوات أمن النظام
ً
اإليراني ض ّد شعبه»،
داعية الحكومة اإليرانية إىل «وضع ح ّد للعنف الذي تُمارسه
ض ّد النساء ولقمعها العنيف واملستم ّر لح ّرية التعبري والتجمع».
وشدّد وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن يف بيان منفصل عىل «وجوب
أن تضع الحكومة اإليرانية ح ّدا ً الضطهادها املمنهج للنساء وأن تسمح بتنظيم
تظاهرات سلمية» ،مؤكدا ً أن «الواليات املتحدة مستم ّرة يف دعم حقوق اإلنسان
يف إيران ومحاسبة أولئك الذين ينتهكونها».
وأشــار مكتب مراقبة األصول األجنبيــة يف وزارة الخزانة األمريكية إىل أن
«رشطة األخالق مسؤولة عن موت مهسا أميني البالغة  22عاما ً والتي أوقفت
واعتُقلت الرتدائها لباســا ً غري محتشــم» ،مندّدا ً بـ»عنف لفظي وجسدي ض ّد
النساء اإليرانيات وانتهاك حقوق املتظاهرين اإليرانيني السلميني» .وباإلضافة إىل
«رشطة األخالق» ،أعلن املكتب فرض عقوبات عىل « 7من كبار مسؤويل األجهزة
األمنية اإليرانية ِممَن يُرشفون عىل هيئات عادة ما تلجأ للعنف».
توازياً ،ندّدت وزيــرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك بـ»الهجوم الوحيش
عىل النســاء الشــجاعات» اللواتي يتظاهر َن منذ أيام عدّة يف إيران ،معترب ًة أن
قمع التظاهرات يُش ّكل «تع ّرضا ً لإلنسانية» .وكشفت أن أملانيا تعتزم رفع «هذا
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االنتهاك لحقوق النساء وتاليا ً لحقوق اإلنسان ،أمام مجلس حقوق اإلنسان يف
األمم املتحدة».
وكان الفتا ً رفض الصحافية املخرضمة يف شــبكة «يس أن أن» اإلخبارية
األمريكية كريستيان أمانبور وضع الحجاب إلجراء مقابلة مع الرئيس اإليراني
إبراهيم رئييس يف نيويورك ،ما أدّى ،وفقا ً لها ،إىل إلغاء اللقاء الذي كان يُفرتض
أن يجرى عىل هامش أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة.
َ
ميدانيّــاً ،تحجب الســلطات اإليرانية الوصول إىل
تطبيقي «انســتغرام»
و»واتساب» منذ مساء األربعاء مع اتســاع رقعة التظاهرات التي تجتاح املدن
والقرى اإليرانية .وأكدت «إيران هيومــن رايتس» حدوث تظاهرات يف أكثر من
ً
 30مدينة،
مبدية قلقها حيال «االعتقاالت الجماعية» ملتظاهرين ونشطاء من
املجتمع املدني.
وبينما ندّد «الحرس الثوري» اإليراني بـ»حرب إعالمية واسعة» ،مؤكدا ً أنها
«مؤامرة مصريها الفشــل» ،تحدّثت منظمات غري حكومية دولية مثل منظمة
العفو الدولية عن حصول «قمع وحيش» و»اســتخدام غــر قانوني لطلقات
معدنية والغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه والعيص لتفريق املتظاهرين».
وظهرت صور ملتظاهرين يتصدّون لقــوات األمن باللحم الحي .والصورة
األكثر انتشارا ً عىل شــبكات التواصل االجتماعي كانت لنساء يرضم َن النار يف
حجابه َّن .وردّد متظاهرون يف طهــران« :ال للحجاب ،ال للعمامة ،نعم للح ّرية
واملساواة» ،و»املوت للديكتاتور» و»املوت للباسيج» ،والقت هذه الهتافات صدى
يف نيويورك واسطنبول ومدن أخرى حول العالم.
وشهدت غالبية املدن صدامات واسعة مع قوات األمن ،فيما ُقتل  4عنارص
أمن .وقام املتظاهرون بحرق حافالت تابعة للرشطة ،وســيارات إسعاف كانت
تستخدمها قوات األمن يف تنقالتها للتخفي وسط املتظاهرين أو لرتحيل املعتقلني
إىل مراكز االعتقال ،يف حني أكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس أن وفاة الشــابة
مهسا أميني خالل اعتقالها سيكون موضع «تحقيق» ،لكنّه ندّد بـ»رياء» القوى
الغربية.
وعىل هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك ،قال الرئيس اإليراني
ّ
إن إغالق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف شأن وجود آثار مواد نووية
ّ
يف  3مواقع لم تُرصّ ح طهران عنها ســابقا ً «رشيطــة
التوصل إىل اتفاق نووي
مستدام» ،معلنا ً ترحيبه بـ»عقد اتفاق نووي جيّد ،لكن ال نربط اقتصادنا به».
ودعا رئيــي الواليات املتحدة إىل «تقديم ضمانــات قوية قابلة للتحقيق
كي تكون إيران متأكــدة من صدقهم بالوفاء ببنود االتفاق النووي» ،معتربا ً أن
«ترصّفات اإلدارة األمريكية الحالية ليست مختلفة عن سابقتها ،ورفع العقوبات
لم يحصل حتى اآلن» ،فيما كان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل
غرويس قد رأى أن ال أمل يف ح ّل القضايا العالقة مع إيران.
وبينما دعا رئيس الــوزراء اإلرسائييل يائري البيد خالل خطابه يف الجمعية
العامة لألمم املتحدة إىل «ح ّل الدولتني» إلنهاء الرصاع املســتم ّر منذ عقود بني
الفلســطينيني واإلرسائيليني ،اعترب أن أكرب تهديد يواجه إرسائيل «هو التهديد
النووي» ،مشــرا ً إىل أنه «لن يمنع إيران من الحصول عىل أسلحة نووية سوى
تهديد عسكري ذي صدقية» .وأكد أن لدى بالده قدرات و»ستفعل ما يف وسعها
ملنع إيران من الحصول عىل أسلحة نووية».
ويف األثناء ،كشــفت إيران عن صاروخ باليستي جديد متوسط املدى خالل
عرض عســكري يف ذكرى الحرب العراقية  -اإليرانية .وذكر التلفزيون الرسمي
لدى بثه مشاهد للصاروخ عىل عربة عسكرية« :صاروخ رضوان الباليستي الذي
يعمل بالوقود السائل يبلغ مدى عملياته  1400كيلومرت».

واشنطن وموسكو تتبادالن "اللكمات"...

وح ّذر بلينكن ،الذي رفض أي لقاء مع نظريه الرويس منذ بدء الغزو ،من أن
«النظام الدويل الــذي اجتمعنا هنا لدعمه يُدمّ ر أمام أعيننا» ،معتربا ً أن «اختيار
الرئيس بوتني هذا األسبوع يف وقت يجتمع معظم زعماء العالم يف األمم املتحدة
صبّ الزيت عىل نار أشعلها بنفسه ،يد ّل عىل تجاهله التام مليثاق األمم املتحدة».
وبينما اعترب بلينكــن أن من األهمّ ية بمكان إظهار أنه «ال يُمكن ألي دولة
إعادة رســم حدود دولة أخرى بالقوة» ،رفض الفروف االتهامات الغربية وندّد
بـ»إفالت كييف من العقاب!» .وقال الوزير الرويس ملجلس األمن« :هناك محاولة
اليوم لفرض رواية مختلفة تماما ً عن عدوان رويس هو أصل هذه املأساة» ،متّهما ً
أوكرانيا بأنها تُعاني «رهابا ً روسيّاً» وبأنها «دولة نازية شمولية» .وأضاف أمام
نظرائه بمَن فيهم األوكرانــي دميرتو كوليبا« :كييف تدين بإفالتها من العقاب
لرشكائها الغربيني».
وكان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش قد تحدّث يف مســته ّل
الجلســة عن أن تقارير الهيئات األممية املعنية بحقوق اإلنسان تُظهر «قائمة
من (األعمال) الوحشــية ...إعدامات بإجراءات تعسفية وعنف جنيس وتعذيب
وغريها من املمارسات الالإنسانية واملهينة بحق مدنيني وأرسى حرب» ،مؤكدا ً
أنّه «يجب التحقيق يف ك ّل هذه املزاعم بشكل شامل لضمان املساءلة» ،من دون
أن يتّهم روسيا بشكل مبارش.
وحرض الجلســة املدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ،الذي
ســبق أن أعلن إطالق تحقيق يف «جرائم حرب» محتملة بعد أيام فقط من بدء
غزو روســيا لجارتها يف شــباط .وقال خان ملجلس األمن« :من وجهة نظري،
ينبغي سماع أصداء نورنربغ اليوم» ،يف إشارة إىل املدينة األملانية التي جرت فيها
محاكمة مسؤولني نازيني عىل «جرائم ض ّد اإلنسانية».
ويف الغضون ،دان وزراء خارجية «مجموعة السبع» تصعيد موسكو للحرب
يف أوكرانيا وتوعّ دوا بفرض «عقوبات جديدة محدّدة األهداف» .وشجب الوزراء
«تصعيد روســيا املتعمد ،بما يف ذلك التعبئة الجزئية لجنود االحتياط والخطاب
النووي غري املســؤول» ،يف بيان نُرش ليل األربعــاء  -الخميس بعد اجتماع عىل
هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة.
كما ندّد وزراء الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا وأملانيا وفرنســا وإيطاليا
واليابان ،وكذلك وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل بـ»االستفتاءات
الوهمية يف أرايض أوكرانيا ذات الســيادة» ،معتربين أن التصويت «ال يُمكن أن
يكون ح ّرا ً أو نزيها» بوجود القوات الروسية.
وك ّررت موسكو باألمس تلويحها باستخدام أسلحة نووية ،إذ قال الرئيس
الرويس السابق ديمرتي ميدفيديف ،الذي يشغل حاليّا ً منصب نائب رئيس مجلس
األمن القوميّ ،
إن بالده مستعدّة الستخدام ك ّل الوسائل بما فيها األسلحة النووية
اإلسرتاتيجية للدفاع عن األرايض التي ستنض ّم إليها ،بينما دعا الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينسكي خالل خطاب أمام الجمعية العامة لألمم املتّحدة ألقاه من
كييف مبارشة عرب الفيديو مساء األربعاء إىل فرض «عقاب عادل» ض ّد روسيا.
توازياً ،قدّم زيلينسكي شكره لويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان
خــال اتصال هاتفي عىل جهــوده يف عملية تبادل األرسى مع روســيا .وقدّر
الرئيس األوكراني قبول ويل العهد دور الوسيط ،منوّها ً بالدور املحوري للسعودية
يف منطقة الرشق األوســط والعالم ،فيما أكد ويل العهد السعودي حرص بالده
ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لح ّل األزمة سياسيّا ً ومواصلتها جهودها
لإلسهام يف تخفيف اآلثار اإلنسانية الناجمة عنها ،مجدّدا ً التأكيد عىل استعدادها
لبذل الجهود للوساطة بني ك ّل األطراف.
إىل ذلك ،دعا زيلينســكي الــروس إىل «االحتجاج» عىل قــرار التعبئة عىل
الجبهة األوكرانية ،وقال بالروســية يف رسالته املصوّرة التقليديةُ :
«قتل  55ألف
جندي رويس يف هذه الحرب خالل  6أشــهر ...هل تُريدون املزيد؟ كال؟ احتجّ وا
إذن .ناضلوا .أهربوا أو س ّلموا أنفسكم» للجيش األوكراني ،يف وقت يتواصل فيه
انتشار التقارير املصوّرة التي تُظهر فرار الكثري من الرجال الروس خارج البالد
هربا ً من الخدمة العسكرية ،ب ّرا ً وج ّوا ً وبحراً.
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أفقيا:

 – 1محافظة مصرية.
 - 2مدينة ألمانية.
 - 3سنة باألجنبية  -أرجع -
أحد الوالدين.
 - 4متشابهان  -شتم ولعن
 سهاد.بصحته (الخبر) -
 - 5ص ّر ح
ّ
نشب بـ.
 - 6مدينة إيطالية.
 - 7للمساحة  -للنفي  -مدينة
نيجيرية.
 - 8ما لم يزرع من األرض -
يك ّرره (القول).
 - 9س ّيدها البابا.

عموديا :

 – 1عاصمة دولة افريقية.
 - 2عالم وأديب إنكليزي راحل من
مؤلفاته “مغامرات أليس في بالد
العجايب”.
 - 3قهر واكره على األمر  -أرشد
 سرب. - 4متشابهان  -نجم بهي طلوعه
على بالد العرب في أواخر القيظ.
 - 5يم ّرن  -صحيح باألجنبية.
 - 6خشب باألجنبية  -من األقارب
 سقي. - 7إحسان  -السمين.
 - 8يغادر المكان  -ظهر.
 - 9من الحشرات  -شارط.

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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الهجرة إلى إسرائيل في ذروتها بسبب العدوان على أوكرانيا

"حماس" ُتح ّ
ذر من "حرب دينيّة مفتوحة"
في المنطقة
مع اقتراب احتفاالت رأس السنة العبرية،
ّ
حذرت حركة "حماس" اإلسالمية
أمس من "معركة كبرى" في حال
استمرّت "االنتهاكات" اإلسرائيلية في
القدس و"األعمال االستفزازية" في
المسجد األقصى.

ّ
القسام في غزة أمس األ ّول (أ ف ب)
عناصر من كتائب عز الدين

تحذير الحركة جاء عىل لســان عضو مكتبها السيايس
محمود الزهار خالل مؤتمر صحايف عقده يف املسجد العمري
الكبري وســط مدينة غزة .وقال الزهار إن "استمرار عدوان
الصهاينة ووحشــيّتهم بحق القدس واملقدّســات سيكون
ســببا ً يف معركة كربى نهايتها زوال االحتالل" ،مؤكدا ً أن تلك
"االنتهاكات لن تم ّر".
وحمّ ل الدولة العربية "املســؤولية الكاملة عن تداعيات
هذه االنتهــاكات ،وإمكانية جر ّاملنطقة ك ّلها إىل حرب دينية
مفتوحــة" ،معتربا ً أن "هــذه الجرائم امتــداد لالنتهاكات
الصهيونية السابقة بحق القدس واملسجد األقىص التي أدّت
إىل العديد من موجــات التصعيد الخطرة ...وملخ ّ
طط التهويد
الذي اعتمدته حكومة االحتالل".
ّ
وحض الزهار الــذي تال بيانا ً بإســم "حماس" خالل
املؤتمــر ،املجتمع الدويل والهيئــات واملنظمات الدولية ،عىل
"اتخاذ الخطوات الرضورية ملنع هــذه االنتهاكات الخطرة
ووضع ح ّد فــوري لك ّل األعمــال االســتفزازية والعدائية
الصهيونية يف حرم األقىص من دون قيد أو رشط".
كما شدّد عىل أن "سيف القدس" ،وهو االسم الذي أُطلق عىل
املواجهة العسكرية بني إرسائيل والفصائل الفلسطينية املسلحة
يف غزة يف العام  ،2021سيبقى "مرشعا ً حتى زوال االحتالل" .ودعا
الفلسطينيني يف "الضفة الغربية والقدس ويف الداخل الفلسطيني
املحت ّل ،إىل ش ّد الرحال والنفري والرباط يف املسجد األقىص".
تزامناً ،أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة اإلرسائيلية
التابعة لــوزارة الدفاع اإلرسائيلية يف األرايض الفلســطينية
"كوغات" أنها ستزيد األســبوع املقبل عدد تصاريح العمل
لفلســطينيي غزة يف إرسائيل بمقدار  1500ترصيح ،ليصل
ّ
الــكل للتصاريح  17ألفاً ،يف حــال "بقي الوضع
املجموع
األمني هادئاً" يف القطاع.

الربيطانية يف إرسائيل .يُشار إىل أن تراس عندما كانت وزيرة
وتبدأ احتفاالت اليهود برأس السنة العربية األحد املقبل،
للخارجية أدلت بتعليقات مماثلة خالل املنافســة عىل قيادة
يليها بعدها بعدّة أيــام يوم الغفران .وبدأ مئات اإلرسائيليني
حزب املحافظني يف رسالة إىل أصدقاء إرسائيل.
بالتوافد نهارا ً وليالً إىل املدينــة القديمة للصالة عند الحائط
وعــى صعيد آخرّ ،
توقعــت وزارة الهجرة اإلرسائيلية
الغربــي ،حائط املبكى بالنســبة إىل اليهــود وحائط الرباق
أن تُســجّ ل الدولة العربية هذا العام رقما ً قياسيّا ً يف الهجرة
بالنسبة إىل املسلمني.
مدى عقدَين بسبب تدفق أعداد كبرية من روسيا وأوكرانيا.
ويُش ّكل املســجد األقىص يف القدس القديمة ،الذي تشهد
وأوضحت وزارة الهجرة والدمــج يف بيان أن نحو  60ألف
باحاته بانتظام مواجهات بني الرشطة اإلرسائيلية وفلسطينيني،
مهاجر جديد وصلــوا إىل إرسائيل خالل الســنة اليهودية
مصدر توتر شديد بني املسلمني واليهود منذ عقود.
املنرصمة ،وهــو رقم يتوقع أن يصل إىل 64
ويعترب املســجد أوىل القبلتــن وثالث
ألفا ً بحلول نهاية السنة التقويمية.
الحرمني الرشيفني بعد مكة املكرمة واملسجد
ويف أعقــاب الغــزو الــرويس لألرايض
النبوي يف املدينة املنورة يف الســعودية ،بينما
تُع ّد باحة املســجد األقىص ،التي يُطلق عليها أبلغت تراس البيد بأنها األوكرانية ،جاء ثالثة أرباع املهاجرين الجدد
ُتفكر في نقل السفارة إىل إرسائيل من روسيا ( 47يف املئة) وأوكرانيا
اليهود اســم جبل الهيــكل ،أقدس موقع يف
( 25يف املئة) ،بحســب الســلطات .وتُمثل
الديانة اليهودية.
من جهتها ،أشــارت منظمــة "بيدينو" البريطانية في إسرائيل
الهجــرة إىل إرسائيل من الواليــات املتحدة
اإلرسائيلية إىل ارتفاع "غري مســبوق" يف عدد من تل أبيب إلى القدس وفرنسا هذا العام  6يف املئة و 4يف املئة تواليا ً
فقط من الوافدين الجدد.
الزوّار اليهود إىل باحات األقىص ،مشري ًة إىل أن
وجاء يف البيان أنه "بحسب تقديرات وزارة الهجرة فإنه
"الهدف أن يرتفع العدد العــام املقبل إىل  100ألف زائر" ،فيما
بحلول نهاية عام  2022من املتوقع وصول عدد من املهاجرين
توجه النائب اإلرسائييل اليميني املتط ّرف إيتمار بن غفري أمس
لم يُسجل إطالقا ً خالل العقدَين املاضيَني إىل إرسائيل".
إىل باحة املسجد األقىص.
ووفق وسائل إعالم إرسائيلية ،تتسارع محاوالت الروس
توازياً ،أبلغت رئيسة الوزراء الربيطانية ليز تراس رئيس
املؤهلني للحصول عىل الجنسية اإلرسائيلية ،لالنتقال إىل الدولة
الــوزراء اإلرسائييل يائري البيد بأنها تُفكر يف نقل الســفارة
العربية مع التعبئة الجزئية لجنود االحتياط التي أعلنها الرئيس
الربيطانيــة يف إرسائيل من تل أبيب إىل القدس ،بحســب ما
الرويس فالديمري بوتني يف إطار تصعيد حربه ض ّد أوكرانيا.
ذكرته صحيفــة "هآرتس" اإلرسائيلية التي أوضحت أن ذلك
وأفادت صحف مح ّلية ّ
بأن وزيــرة الهجرة بنينا تامانو
جاء خالل لقائهما األربعاء يف نيويورك عىل هامش اجتماعات
شــطا إلتقت أمس وزير املال أفيغدور ليربمان ،الذي يرتأس
الجمعية العامة لألمم املتحدة.
مجموعة تدعم يهود االتحاد السوفياتي سابقاً ،التخاذ قرار
ونقلت الصحيفة عن متحدّثة باسم "داونينغ سرتيت"
يف شأن اإلجراءات الالزمة الستقبالهم.
أن تراس أبلغــت البيد بمراجعتها للموقع الحايل للســفارة

مثرية للجدل ،ث ّم خروج تظاهرات يف ترشين
الثانــي  2019بعد ارتفاع أســعار البنزين
ّ
لكــن املح ّللني يقولون إن
والتضخم العام.
االحتجاجــات الحالية تطــرح تحدّيا ً أكثر
تعقيدا ً للنظام اإلســامي بقيادة املرشــد
األعىل عيل خامنئي.
ويف هذا الصدد ،قال الخبري يف الشــأن
اإليراني عيل فتح الله نجاد لوكالة "فرانس
برس"" :هذه أكرب احتجاجات منذ ترشين
الثانــي  ،"2019موضحــا ً أن "التح ّركات
الوطنية الســابقة كانت تقودها الطبقات

المتظاهرون اإليرانيّون ُيطالبون بإسقاط النظام (أ ف ب)

الـجـمـعـة  ٢٣أيلول 2022

أخبار سريعة
السعود ّية ُتعيّن إمرأة
على رأس "حقوق اإلنسان"
أمر الملك السعودي سلمان بن
عبد العزيز أمس بإعفاء رئيس
هيئة حقوق اإلنسان عواد بن
صالح العواد من منصبه ،وعيّن
مكانه هال التويجري رئيسة
لهيئة حقوق اإلنسان بمرتبة
وزير ،بحسب وكالة "واس".
وكانت التويجري تشغل منصب
األمين العام لمجلس شؤون
األسرة في المملكة.

تمكين وزارة العدل
من استخدام وثائق ترامب

إيران :المتظاهرون يتحدّون النظام اإلسالمي
يواجــه النظــام اإلســامي يف إيران
ّ
تمس أُســس وجوده بح ّد
تحدّيات هائلة
ذاتهــا بعد وفــاة الفتاة مهســا أميني،
َّ
بحجاباتهن
فيما تُشــعل النســاء النار
واملتظاهرون بصور رجال الدين ،وســط
هتافات تُنادي بإسقاط نظام الجمهورية
اإلسالمية وباملوت لرجال الدين مع اتّساع
رقعة التظاهرات التــي كرست املح ّرمات
لتشمل عرشات املدن والقرى يف إيران.
وكانت إيــران قد شــهدت "الحركة
الخرضاء" يف العــام  2009بعد انتخابات

١٣

العاملة وأثارها تدهور األوضاع االجتماعية
واالقتصاديةّ ،
لكن الرشارة هذه امل ّرة كانت
اجتماعية  -ثقافية وسياسية".
ورأى أنّه "لم يتوقــع النظام أن يؤدّي
اعتقال مواطنة ووفاتها إىل إثارة انتفاضة
وطنية" .واألكثر دهشة هو أن التم ّرد يأتي
بشكل أسايس من النســاء .وقال املح ّلل يف
معهد أمن واســراتيجية القدس ألكسندر
غرينربغ" :إنّه َّن الضحايــا ومن الطبيعي
أن يقم َن باالحتجــاج .واألهم من ذلك هو
أن الرجــال يدعمونه َّن" ،مشــرا ً إىل تزايد
"علمنة" املجتمع.
وأضاف" :كما أن ذلــك يُقلق املتديّنني
اإلصالحيني .إنّهــم يُدركــون أن النتيجة
ستكون أن الشعب سينتهي به األمر إىل كره
اإلسالم والدين" .وبني الشعارات التي ردّدها
املتظاهرون" :املوت للديكتاتور" ،يف إشارة
إىل خامنئي ،و"املوت للباسيج" ،والعديد من
الترصيحات املناهضة للنظام ورموزه ،فيما
برزت رصخة" :إمرأة ،حياة ،ح ّرية".
وأظهــرت لقطات غري مســبوقة
متظاهريــن يُرضمون النــار يف صورة
القائــد الســابق لـ"فيلــق القدس" يف
"الحرس الثوري" اللواء قاسم سليماني،
أحد رموز النظام الذي تحوّل إىل شخصية
أســطورية منذ اغتياله برضبة أمريكية
يف العــراق يف كانون الثانــي  .2020كما
قاوم النشطاء قوات األمن بحيث رفضت

النســاء ارتداء الحجــاب بينما أُحرقت
سيارات الرشطة.
من ناحيته ،قــال ديبلومايس أوروبي:
"أعتقد أنه ســيكون هناك تشدّد يف النظام،
سيدفعهم ذلك أيضا ً إىل عدم إظهار أي مرونة
يف شأن خطة العمل الشــاملة املشرتكة"،
معتــرا ً أن "هــذه التظاهرات ســتُع ّرض
اســتمرارية النظام للخطــر .ففي ترشين
الثاني  2019لــم يرتدّدوا يف إطالق النار عىل
املحتجني ،وال أرى ما سريدعهم هذا العام".
بدورها ،اعتــرت مديرة منظمة املادة
 18مكتب شــمال أفريقيا والرشق األوسط
للدفاع عن ح ّرية التعبري سلوى الغزواني أن
ر ّد فعل النظام "هو نفسه يف ك ّل م ّرة .عدد
ال يُحىص من حــاالت الوفاة أثناء االحتجاز
وقتل املتظاهرين وغريهــا من االنتهاكات
والجرائم الصارخة" ،مشــر ًة إىل أن "هذا
األمر يعكس تفاقــم اإلفالت من العقاب يف
البالد واللجوء إىل مستويات أعىل من العنف
لقمع االنتقادات واالحتجاجات".
وكانت مهســا أمينــي يف طهران مع
أرستها األســبوع املايض عندما اعتقلتها
"رشطة األخالق" النتهاكها قواعد اللباس
املطبّق منذ الثورة اإلســامية عام .1979
ودخلــت يف غيبوبة بعد وقــت قصري من
اعتقالها وتوفيت متأثرة بجروحها الجمعة.
ويؤكد النشطاء أنها تع ّرضت لسوء معاملة
أثناء االحتجاز وربّما أُصيبت يف رأسها.

رفضت محكمة االستئناف
الفدرالية حججا ً قانونية قدّمها
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب ،وسمحت لوزارة العدل
باستئناف استخدامها للسجالت
الس ّرية المُصادرة في منزله
بوالية فلوريدا ،في إطار تحقيقها
الجنائي المستم ّر .واعتبرت
محكمة االستئناف أن ترامب لم
يُقدّم أي دليل على زعمه بأنه رفع
الس ّرية عن السجالت ّ
الحساسة.
ورأت وكالة "أسوشييتد برس"
أن هذا الحكم يُش ّكل "فوزا ً
ساحقاً" لوزارة العدل ،إذ يُم ّكن
المحققين من مواصلة التدقيق في
المستندات ،فيما ينظرون بتوجيه
تهم جنائية في شأن االحتفاظ
بوثائق س ّرية في منزل ترامب بعد
مغادرته البيت األبيض .وأوضحت
الوكالة أن المحكمة أزالت عقبة
كان بإمكانها أن تؤخر التحقيق
ألسابيع ،من خالل رفعها التحفظ
عن جانب أساسي من التحقيق
الذي تُجريه وزارة العدل.

محكمة الخمير الحمر
ُتثبّت حكمًا باإلدانة

أعلنت المحكمة الخاصة بمحاكمة
الخمير الحمر المدعومة من األمم
المتحدة أمس قرارها النهائي
وثبّتت حكم السجن مدى الحياة
الصادر بحق خيو سامفان ،آخر
شخصية بارزة في النظام على قيد
الحياة .ونظرت المحكمة في طلب
استئناف قدّمه سامفان ،رئيس
النظام الشيوعي الديكتاتوري الذي
قتل نحو ربع سكان كمبوديا في
أق ّل من  4سنوات في السبعينات
من القرن الماضي .وقال رئيس
القضاة كونغ سريم في القرار
المطوّل" :لم تجد غرفة المحكمة
العليا أُسسا ً موضوعية في الحجج
المقدّمة من خيو سامفان في شأن
اإلبادة وترفضها" .ورحّ ب الناجون
بالحكم ،وهو آخر حكم ستنطق به
المحكمة التي بلغت كلفتها أكثر
من  330مليون دوالر ولم تُحاكم
سوى  5مسؤولين من الخمير
الحمر ،توفي اثنان منهم خالل
إجراءات المحاكمة.
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البرازيل ...متعة وتميّز في جميع الخطوط
في الحلقة الثالثة من سلسلة "موندياليات" التي
ستستمرّ حتى إنطالق نهائيات كأس العالم  2022في
قطر ،نلقي الضوء اليوم على المنتخب البرازيلي ُ
الممتع
ّ
والمرشح الدائم للقب في كل ّ بطولة
والمتوازن،
عالمية ،وسيشمل التقرير:
 - 1إنجازاته السابقة في كأس العالم،

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

رالـــــف شـــــربـــــل

انجازاته السابقة في كأس العالم
فاز باللقــب خمس م ّرات يف أعــوام  1958و 1962و 1970و 1994و ،2002وح ّل
وصيفا ً م ّرتني يف نسختَي  1950و .1998

أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ إنطالق المونديال
* بيليــه :الالعــب الوحيد الذي
فاز بــكأس العالم ثالث م ّرات (أعوام
 1958و 1962و )1970وأصغر العب
فاز بهذه البطولة عن عمر  17ســنة
حني قــاد الربازيل للظفــر بنجمتها
األوىل سنة .1958
ســجل  12هدفــا ً يف مســرته
املونديالية ،وهو الهــدّاف التاريخي
للمنتخب الربازييل برصيد  77هدفاً.
إنتخب من قبل الفيفا أفضل
العب يف القرن العرشين ،وهو ما
زال حتــى يومنا هــذا رمزا ً ليس
للربازيــل فقط ،بل للعبة كـــرة
القدم عموماً.
* كارلوس ألبريتــو :يُعترب أحد
أفضــل املدافعــن الذيــن عرفتهم
"الســاحرة املســتديرة" ،كان قائد
املنتخب األجمل يف تاريــخ املونديال
ّ
املرصعة بالذهب يف
والفائز بالــكأس
العام  ،1970حتى أنّه ســجّ ل هدفا ً
خالدا ً يف املبــاراة النهائية التي انتهت
بفوز "السيليســاو" عىل "األزوري"
بنتيجة (.)1-4
* زيكوّ :
لقب بـ"بيليه األبيض"
وكان رمــز أجمل منتخب غري متوّ ج
ّ
بحسه
يف تاريخ الربازيل ،فقد إشتهر
التهديفــي العايل ومهاراتــه الفنية
املميّزة .سجّ ل  48هدفا ً يف  71مباراة
بقميص "األوريفردي".
* روماريو :قــاد الربازيل للرتبّع
عىل عرش العالــم يف مونديال 1994
عــى حســاب ايطاليا ،حيــث نال

جائزة أفضل العــب يف كأس العالم
التي اســتضافتها الواليــات املتحدة
األمريكية ،مســجالً خمسة أهداف
يف مشــوار الربازيل يف تلك البطولة.
فاز أيضــا ً مع منتخب "الســامبا"
بمسابقة "كوبا أمريكا" م ّرتني عامَ ي
 1989و 1997وبــكأس القارات يف
العام .1997
* رونالــدو :اذا كان لبيليــه
خلف ،فهو بدون ّ
شك "الفينومينو"
الذي قــاد الربازيل اىل إنتزاع نجمتها
الخامســة يف مونديال  2002حيث
كان هــداف البطولة برصيد ثمانية
أهداف ،منها هدفان يف النهائي أمام
أملانيــا ،من دون أن ننــى قيادته
منتخــب بالده اىل نهائــي مونديال
 1998حيث نال جائزة أفضل العب
يف البطولة.
هو ثاني أفضل هدّاف يف تاريخ
املونديــال برصيــد  15هدفاً .فاز
بالكرة الذهبية م ّرتني عامَ ي 1997
و.2002
* رونالدينيو :أحد أبرز السحرة
الذيــن عرفتهم كرة القدم .ســاهم
بشــكل كبري يف فوز بالده بمونديال
 2002ال ســيما من خــال هدفه
األســطوري يف شــباك الحــارس
االنكليزي دايفيد ســيمان يف الدور
ربــع النهائي .فاز أيضــا ً مع بالده
بمســابقة "كوبا أمــركا" 1999
وبكأس القارات .2005
فاز بالكرة الذهبية يف العام .2005

المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم سنة 1994

مشواره في التصفيات
تصدّر "السيليســاو" تصفيات أمريكا الجنوبية "الكونميبول" ،ما م ّكنه من التأهل مبارشة اىل العرس العاملي .حقق 45
نقطة من  14انتصارا ً وثالثة تعادالت ،كما كان صاحب أفضل هجوم برصيد  40هدفا ً وأفضل دفاع ،حيث لم َّ
يتلق مرماه سوى
خمسة أهداف.

نجم المنتخب البرازيلي المثير للجدل نيمار

أفضل العب في القرن العشرين بيليه

نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام
* نيمار :هو ثانــي أفضل هداف
يف تاريخ املنتخــب الربازييل برصيد 74
هدفاً .قاد بالده للظفر بكأس القارات
ســنة  .2013أداؤه يف مونديال 2018
لم يكــن مقنعاً .يعيش بداية موســم
مميّزة مع فريقه باريس سان جريمان
الفرنيس .هو أفضل العــب برازييل يف
العقد األخري.
* فينيســيوس جونيور :إنفجرت
موهبتــه تحت قيــادة املــد ّرب كارلو
أنشــيلوتي حيث أصبح الرجل رقم  2يف
هجوم "املريينجــي" بعد الفرنيس كريم
بنزيما .كان عامه مميــزاً ،إذ حصد مع
امللكي ألقاب الدوري االســباني
الفريق
ّ
ودوري أبطــال أوروبا وكأس الســوبر
األوروبــي ،كما أنه ســجل هدف الفوز
لريــال مدريد عىل حســاب ليفربول يف
نهائي املسابقة األمّ.

* تياغو سيلفا :هو القائد الذي ال
يشــيخ ،ويعيش حاليا ً شبابا ً جديدا ً مع
تشليس االنكليزي .ســبق له الفوز مع
بالده بكأس القارات عام  2013و"كوبا
أمريكا" .2019
* أليســون :هو أحــد أبرز ح ّراس
املرمى يف العالم ،وبديله ايدرسون من بني
األفضل كذلك.
* كاســيمريو :هو امليزان يف خط
الوســط حيث يؤمّ ن الصالبة والتوازن
للمنتخب الربازيــي .كان عامه مميزا ً
مع ريال مدريد ،حيث ســاهم يف فوز
"امللكي" يف كأس الســوبر االســباني
ّ
والــدوري االســباني ودوري أبطال
أوروبا وكأس السوبر األوروبي .إنتقل
هذا الصيف اىل نادي مانشسرت يونايتد
اإلنكليــزي بحثــا ً عن تحــ ّد جديد يف
مسريته الكروية.

نقاط ضعفه

نقاط قوته
أوالً ،اللحمــة والتجانس املوجودان بني الالعبني ،ما إنعكس
ايجابا ً عىل نتائــج املصنف أول عاملياً .ثانيــاً ،املهارات الفردية
التــي يمتلكها العديد من العبي املنتخــب الربازييل أمثال نيمار
وفينيســيوس جونيور وكوتينيو ،ما يمنــح الكثري من الحلول
الهجوميــة "لألوريفريدي" .ثالثاً ،التــوازن بني الخطوط ،فهذا
الفريق صلب دفاعيا ً ومرعب هجوميا ً ويملك أســماء مميزة يف
جميــع الخطوط .رابعاً ،إمتالكه دكة إحتيــاط مميزة ،فالفوز
باملونديال يتطلب بدالء مميّزين.

ّ
إن أفضل العب برازييل هــو يف الوقت عينه أخطر العب
عىل هذا املنتخــب ،فصحيحٌ ّ
أن نيمار غالبــا ً ما يتألق لدى
تمثيله بالده ،لكنّه أيضا ً يرضّ زمــاءه كثريا ً عندما يبالغ يف
السقوط عىل أرض امللعب ويف اللعب األناني ،وهذا ما بدا جليا ً
يف مونديال .2018
كذلك ،هناك رعونة لــدى املهاجمني يف الكثري من املباريات،
فاألدوار املتقدّمة تُحسم عىل جزئيات صغرية ،وإهدار الكثري من
الفرص السهلة يف تلك األدوار ليس مسموحاً.

حــــظــــوظــــه
أوقعت القرعة منتخب الربازيل يف مجموعة بمتناوله ،إذ ضمّ ته اىل منتخبات رصبيا وســويرسا والكامريون ،ويبقى أحد أبرز
املرشحني للفوز باللقب .سيكون أمرا ً محبطا ً خروجه قبل الدور نصف النهائي للمونديال.

الريــــاضيــــة ١٥
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دوري أمم أوروبا :ألمانيا  -المجر على الصدارة
ســتكون املواجهة بني أملانيا واملجر يف
اليبزيغ اليوم" ،معركة" عىل صدارة املجموعة
الثالثة يف الجولة الخامسة من املستوى األول
لدوري االمم االوروبية يف كرة القدم.
وتحتــل املجر املركــز االول برصيد 7
نقاط مقابل  6ألملانيا ،يف حني تملك ايطاليا
 5نقاط وانكلرتا نقطتني فقط.
ويستطيع املنتخب املجري بلوغ نصف
النهائي يف حال فوزه عىل املانيا وعدم فوز
ايطاليا عىل انكلرتا.
ويعي املنتخب االملاني أن نظريه املجري
لن يكون لقمة ســائغة بعد ان انتزع منه
التعادل  1-1يف بودابســت مطلع الصيف،
وأبىل بــاء حســنا ً يف كأس اوروبا صيف
 2021بانتزاعه التعادل من فرنســا بطلة
العالم  1-1ومن املانيا ايضا ً .2-2
ويعانــي املنتخب االملانــي من غياب
عنارص مؤثرة يف صفوفــه ،ابرزها قائده
وحارس مرماه مانويل نوير والعب الوسط

أخبار سريعة
أندية "الطائرة" ُمستغربة

العبو المنتخب األلماني خالل التمارين (أ ف ب)

ليون غوريتســكا ،بعد ان تبني اصابتهما
بفريوس كورونــا ،باالضافــة اىل اصابة
املهاجم ماركو رويس يف كاحله.
ويف املجموعة ذاتهــا ،تلتقي ايطاليا مع
انكلرتا الجريحة عىل ملعب "سان سريو" يف

تسونودا باقٍ مع ألفاتاوري
ق ّرر فريق ألفاتاوري اإلبقاء عىل خدمات الســائق الياباني يوكي تســونودا
للموسم املقبل من بطولة العالم للفورموال واحد.
وكان الفريق الرديف لريد بول ،الذي يشارك تحت ألوان إيطاليا ،جاء بتسونودا
( 22عاماً) اىل بطولة الفئة األوىل يف العام  ،2021وباإلبقاء عىل خدماته ســيمنحه
فرصة اثبات مهاراته ملوسم ثالث عىل التوايل.
وتوجّ ه السائق الياباني "بشكر كبري اىل ريد بول ،هوندا وسكوديريا ألفاتاوري"،
وقــال" :بعدما انتقلت اىل إيطاليا العام املايض ألكون أقرب اىل املصنعّ ،
بت أشــعر
بالفعل أني جزء من الفريق وسعيد اآلن بمواصلة التسابق معه يف ."2023
وقدم تســونودا ملحة عن قدراته خالل السباق الختامي للموسم املايض يف أبو
ظبي حني حل رابعا ً يف أفضل نتيجة له.
وبعدما ألغي املوسم املايض بســبب القيود املتعلقة بتفيش فريوس كورونا،
سيحصل تسونودا الشــهر املقبل عىل فرصة التسابق يف جائزة بالده للمرة األوىل،
علما ً أنه أول ياباني يشارك يف سباقات الفئة األوىل منذ كاموي كوبايايش (.)2014
وســبق أللفاتاوري أن أعلن يف حزيران املايض عن اإلبقاء عىل خدمات سائقه
الثاني الفرنيس بيار غاســي للموســم املقبل ،لكن مع اهتمام ألبني ،الســاعي
لتعويض رحيل بطل العالم السابق اإلســباني فرناندو ألونسو اىل أستون مارتن
املوسم املقبل ،قد يضطر الفريق اإليطايل للبحث عن بديل( .أ ف ب)

ميالنو .وتأمل ايطاليا الغائبة عن كأس العالم
للمــرة الثانية عىل التــوايل ،يف تعويض هذه
الخيبة من خالل املحافظة عىل آمالها يف بلوغ
نصف النهائي .وسيغيب عن صفوف منتخب
ايطاليا الالعبون ماركو فرياتي ولورنتســو

سباحة :حجازي وسويدان "نجما" النجاح
هنّأت اللجنة اإلداريــة لنادي النجاح -
بريوت ســبّاحيها محمد عيل سويدان والنا
حجازي ،عىل النتائــج املميزة التي ّ
حققاها
خالل مشاركتهما ضمن بعثة منتخب لبنان
يف السباحة ،يف البطولة العربية األوىل لأللعاب
املائية ،التي اســتضافتها أخــرا ً العاصمة
املرصيــة القاهرة .فقد تمثّــل نادي النجاح
بالســبّاحني النجمني ســويدان وحجازي،
فكانــت مشــاركتهما أكثر مــن إيجابية،
خصوصا ً حجازي التي عادت بأربع ميداليات.
خاض ســويدان املنافســات اىل جانب
أبطــال الســباحة املرصيــن والجزائريني
واملغاربــة ،فحقق أرقاما ً شــخصية جيدة
ومشجّ عة ،سيبني عليها يف مشاركاته املقبلة
محليا ً وخارجياً.
ّ
فاستحقت لقب
أما حجازي ( 14عاماً)،
"فراشــة" نادي النجاح ،نظرا ً ملا ّ
حققته من
نتائــج ،وهي التي شــاركت يف فئة 15-14
ســنة ،أي إنها شــاركت اىل جانب سبّاحات
يفقنها ســناً ،ونجحت يف إحــراز ميداليتني
برونزيتني يف الفردي ،يف سباقي  100م حرة،
إذ حلت ثالثــة بزمن  1.01.88دقيقة ،و800
م حرة ،حيــث ح ّلت أيضــا ً يف املركز الثالث
مسجلة  9.31.91دقائق.
أما يف البدل ،فشــاركت حجازي الفريق
اللبناني يف إحــراز ميداليتني فضيتني ،بعدما

كروزيرو "رونالدو" إلى الدرجة األولى
ضمن نادي كروزيرو الذي يملكه النجم الدويل
السابق رونالدو ،املتوّ ج مع الربازيل بكأس العالم
يف العامني  1994و ،2002عودته اىل دوري الدرجة
األوىل الربازييل لكرة القدم بعد فوزه عىل نادٍ
عمالق
ٍ
آخر هو فاسكو دي غاما يف دوري الدرجة الثانية.
وخرج كروزيرو منترصا ً من مباراة املرحلة
الحادية والثالثــن بثالثية نظيفة أمام
جمهوره ،معــززا ً صدارته للرتتيب
العام بفــارق  23نقطة عن املركز
الخامس ،ما ســمح له بأن يضمن
أحد املراكز األربعة األوىل املؤهلة اىل
دوري األضواء.
وسيعود كروزيرو ،الذي يرشف
عليــه األوروغواياني باولو
بيتسوالنو ،للعب يف دوري
الكبــار بعدما غادره يف
العام .2019
وكان رونالــدو
اشرتى  90باملئة من
أســهم النادي الفائز
بلقــب الدرجة األوىل
أربع مرات آخرها يف
العام  2014وبكأس

بيليغريني وماتيو بوليتانو بسبب االصابـة.
أمــا انكلــرا ،ففقدت االمــل ببلوغ نصف
النهائي ،لكنها مطالبة بالفوز يف مباراتيها
املقبلتني تفاديا ً للهبوط إىل املستوى الثاني.
(أ ف ب)

ليربتادوريــس مرتني آخرهمــا يف العام .1997
ويف نهاية العام  ،2021أعلن رونالدو أنه اشــرى
كروزيرو الذي منح نجم "سيلســياو" الســابق
فرصته االحرتافية األوىل.
وأفاد موقع "غلوبو ايسبورتي" أن رونالدو دفع
 400مليون ريال (نحو  60مليون يورو) كي يصبح
املساهم األكرب يف النادي.
ويملك رونالـــــــدو
منــذ العــام  2018حصة
مســيطرة من أسهم نادي
فاالدوليد اإلســباني الذي
هبط اىل الدرجـــة الثانية
املوســـم قبل املايض،
لكنه عاد هذا املوسم
اىل دوري "ال ليغا".
وكان رونالدو،
وهو مــن ريو دي
جانــرو ،انض ّم اىل
كروزيرو الــذي يتخذ
من بيلو هوريزونتــي مقرا ً له ،يف
بدايته االحرتافيــة يف العام 1993
عندما كان يبلغ مــن العمر 16
عاماً( .أ ف ب)

أعربت أندية في الكرة الطائرة
عن دهشتها وإستغرابها ألسماء
اللجنة الخماسية التي سيوكل
إليها إدارة البطولة ،وذلك بعد
اإلستقالة الجماعية إلتحاد اللعبة
القضائي المبرم
التي تلت الحكم
ّ
الصادر بحقه .وتتألف اللجنة
التي تحمل بوضوح بصمات
المدير العام لوزارة الشباب
والرياضة زيد خيامي ،من
الرئيس المطعون بشرعيته وليد
القاصوف ونائبَيه علي خليفة
وأسعد النخل المقاطع لك ّل
جلسات اإلتحاد منذ إنتخابه،
والرئيس السابق لإلتحاد ميشال
أبي رميا ونائبه علي بو علي،
مما يعني ّ
أن بعض هذه األسماء
التي تدور حولها عالمات
إستفهام قانونية خرجت من
الباب العريض لتعود وتدخل من
الشبّاك ّ
الضيق.

قبيسي:
اإلستقالة نهائية

ّ
متوسطًا حجازي وسويدان
صقر

حل ثانيا ً يف سباق البدل  4مرات  100م حرة
( 4.14.03دقائق) ،ويف ســباق البدل  4مرات
 100م متنوعــة ( 4.43.37دقائــق) .وهذه
النتائج إن د ّلت عىل يشء ،فعىل اإلهتمام الذي
يوليه نادي النجاح لســبّاحيه وســبّاحاته،
وعىل سهر الجهاز الفني ومتابعته بإرشاف
املدير الفني  -املدرب الوطني محمد صقر.
وهنّأ صقر الســبّاحني عىل ما ّ
حققاه يف
البطولة العربية ،وتوجّ ه بالشــكر اىل االتحاد
اللبناني للســباحة عــى اهتمامه بجميع
السبّاحني ورعايته لهم ،مثمّ نا ً جهود القيّمني
عليه لالرتقاء برياضة السباحة إىل األفضل.

مضرب طوكيو :إنسحاب أوساكا

تواصلت متاعب اليابانية ناومي أوســاكا املصنّفة أوىل عامليا ً سابقاً،
بعد أن اضطرت اىل اإلنسحاب من بطولة طوكيو اليابانية لكرة املرضب ،إذ
اشتكت من آالم يف املعدة قبل مباراتها املقررة أمام الربازيلية بياتريز حداد
مايا يف الدور الثاني .وقالت أوســاكا يف بيان أصدره املنظمون" :إنه لرشف
كبري يل املشاركة يف دورة طوكيو أمام جماهري رائعة هنا يف اليابان".
وأضافت" :كانت هذه البطولة وســتظل دائما ً خاصة بالنســبة يل
وكنت أتمنى لو تســنى يل دخول أرضية امللعب وخــوض املباراة ،لكن
جســدي لم يسمح يل بذلك ".وتابعت" :أشــكركم عىل كل دعمكم هذا
األسبوع وسأراكم العام املقبل".
وكانت أوساكا ،املتوّجة بأربعة ألقاب كبرية يف "الغراند سالم" ،تتطلع
إىل إنهاء سلســلة ســيئة من األداء يف طوكيو حيث كانت حاملة اللقب
منذ آخر مرة أقيمت فيها البطولــة يف العام  ،2019خصوصا ً بعد تراجع
تصنيفها اىل املرتبة الـ 48عاملياً ،بعد خروجها من الدور األول يف آخر ثالث
دورات شــاركت فيها .وكانت مباراة الدور األول ألوساكا يف طوكيو امام
األسرتالية داريا سافيل استمرت سبع دقائق فقط ،قبل إصابة منافستها
يف الركبة وانسحابها ،وبالتايل ُّ
تأهل أوساكا اىل الدور الثاني( .أ ف ب)

أكد عضو اللجنة التنفيذية في
اإلتحاد اللبناني لكرة القدم
ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية
المستقيل من مهامه اإلدارية
مازن قبيسي لصحيفتنا ّ
أن
إإلستقالة التي تقدّم بها منذ
نحو شه َرين هي نهائية ،مشيرا ً
الى ّ
أن ك ّل القرارات والتوصيات
الصادرة عن إتحاد كرة القدم
في اآلونة األخيرة ال عالقة له بها
قريب وال من بعيد.
ال من
ٍ

إصابة فارس غير مقلقة

أصيبت العبة نادي "بيروت
فيرست" ليلى فارس في رأسها
خالل مباراة فريقها أمام نادي
كوسيدار الجزائري أول من أمس
ضمن منافسات بطولة األندية
العربية لكرة السلة للسيدات
المقامة حاليا ً في تونس ،بعد
إصطدامها بالعبة منافِ سة مما
أفقدها توازنها فسقطت وارتطم
رأسها بأرض الملعب .وبعد
معالجتها أصيبت فارس بدوار
قويّ ما اضط ّر إدارة النادي
إلرسالها مباشرة الى المستشفى،
حيث خضعت للفحوصات وبقيت
في غرفة المراقبة لمدة  24ساعة
من باب االحتياط ،وقد خرجت
بعدها معافية .ويُتوقع ان تعاود
مشاركتها مع فريقها في المراحل
المقبلة من البطولة.
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حكومة اإلنقاذ :الجزء الثاني

عالج جديد
للتليّف الكيسي
رغم عدم القدرة عىل تأمني الشفاء
بشكل نهائيّ ،
غي عالج جديد ضد التليف
الكييس حياة مــرىض كثريين من خالل
تقليص آثار املرض ،لكن إمكانية اإلفادة
منه ال تشمل الجميع.
وأ ّكــد رئيس جمعيــة "التغلب عىل
التليف الكييس" الفرنســية دافيد فيان
الــذي كان أول مــن ج ّرب هــذا العالج
املعروف بـ"ّ "Kaftrio
أن آثاره مذهلة.
ويشــ ّكل الدواء الذي تنتجه رشكة
" "Vertexاألمريكيــة لصناعة األدوية،
جزءا ً من فئــة مبتكرة من األدوية ضد
هذا املرض ذي األصــل الوراثي ،والذي
يــؤدي إىل تدهور شــديد يف الجهازين
التنفــي والهضمــي وكان غالبا ً ما
يتســبب يف املايض بوفيات يف صفوف
األطفال واملراهقني.
و ُر ِّ
خــص يف آب  2020بطرح هذا
الدواء يف الســوق يف كل أنحاء االتحاد
األوروبي .أمــا يف الواليــات املتحدة،
حيث يبــاع تحت اســم "،"Trikafta
فصدر الرتخيص له عام  .2019وترى
الجمعيــات املختصة أن هــذا الدواء
هو بمثابة ثورة تكفــل تحويل التليّف
الكييس لدى بعض املــرىض إىل مرض
مزمن ومستقر.
يُقدّم هذا العالج الثالثي عىل شــكل
أقراص ،ويُقلل بوضوح من آثار املرض،
وال سيما حاالت اإلعاقة الرئوية .ويصيب
التليف الكييس نحو  70ألف شــخص يف
كل أنحاء العالم ،مــع تفاوت جغرايف يف
انتشــاره إذ إن عدد الحاالت قليل جدا ً يف
أفريقيا وآسيا( .أ ف ب)

األم يتفاعل مع النكهات
الجنين في رحم ّ
أ ّكد علماء يف دراسة جديدة أن األطفال الذين ما زالوا
يف الرحــم هم من كبار املعجبني بالجــزرّ ،
لكن الخضار
الورقية ليســت من األطعمة املفضلة لديهم ،األمر الذي
يظهر عىل وجوههم بوضوح ،يف أول دليل مبارش عىل أن
األطفال يتفاعلون بشــكل مختلف مع الروائح واألذواق
املتعددة قبل والدتهم .وقام الفريق بدرس نتائج التصوير
الشعاعي الرباعي األبعاد ملئة امرأة حامل واكتشفوا أن
وجوه األطفال الذين تذوقوا نكهة الجزر بدت "ضاحكة"،
أمــا الذين تذوقــوا نكهة الكرنب األجعــد ،فربزت عىل
وجوههم إشارات البكاء واإلنزعاج.
وقالت الباحثــة بيزا أســتون إن" :األطفال يمكنهم
التذوق والش ّم يف الرحم ،لكنّها تستند إىل نتائج ما بعد الوالدة،

العثور على صيني مفقود بعد  17يومًا
من حصول زلزال
عُ ثر يف الصني عىل رجــل كان تائها ً يف الجبال
منذ  17يوما ً بعدما توىل معالجة زمالئه املصابني،
خالل زلزال تسبب بسقوط عرشات القتىل ورضب
بقوة  6,6درجات عىل مقيــاس ريخرت مقاطعة
سيشوان الجنوبية الغربية يف  5أيلول الجاري.
وعثر أحــد القرويني عــى موظف يف محطة
"واندونغ" للطاقة الكهرومائيــة يُدعى غان يو،
واصفا ً عملية إنقاذه بأنها "معجزة".
وكان الرجل الصيني يعمل مع زميله لو يونغ
وبقي االثنان يف املوقع ملعالجة زمالئهما املصابني
ومنع الفيضانات من خالل إفراغ الســد من املياه.
ثــم غادرا املحطــة وقبل أن يقطعا مســافة 20
كيلومرتا ً تقريباً ،قرر الرجالن أخريا ً أن يبقى غان

هـــــــــــــــــل تعــــــــــلم

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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يو يف املكان ،بسبب قرص نظره ،وأن يذهب زميله
ملحاولة العثور عىل مســاعدة .وســاعده يف بناء
رسير موقت من الطحالب وأوراق الخيزران ،وترك
له بعض الفاكهة الربية ليأكلها( .أ ف ب)

بيع الكاتشاب يف ثالثينيات القرن التاسع
عرش كدواء ،وكعالج الضطراب املعدة
يف .1834

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

يف حني أن دراستنا هي األوىل التي تنظر إىل ردود الفعل هذه
قبل الوالدة" .وأضافت" :لذلك ،نعتقد أن هذا التعرض املتك ّرر
للنكهات قبل الوالدة يمكن أن يســاعد يف تحديد تفضيالت
الطعام بعدها ،األمر الذي قد يكون مهما ً لتشــجيع األكل
الصحي وتجنّب التذمّ ر من الطعام عند الفطام".
يتع ّرف اإلنســان عىل النكهات من خالل حاستي
الشــ ّم والذوق .لكن عندما يتع ّلق األمر باألجنّة ،يُعتقد
أنهم يتذوقون النكهات من خالل استنشــاق السائل
األمنيويس وابتالعه يف الرحم.
وقالت الربوفســورة جاكي بليسيت املشاركة يف
البحث إن" :التع ّرض املتكــ ّرر للنكهات قبل الوالدة قد
يؤدي إىل تفضيل تلك النكهات بعد الوالدة"( .أ ف ب)

كمامة تستشعر وجود فيروس في الهواء
ّ
طوّر باحثون كمّ امة مزوّدة
بأجهزة إلكرتونية خاصة تم ّكنها
من اكتشــاف فريوس "SARS-
 "CoV-2والفــروس املســبب
لـ" "COVID-19والفريوسات
األخرى املحمولة جوا ً يف غضون
 10دقائق من التع ّرض لها.
ويقول الباحــث جني فانغ،
من جامعة تونغجي يف شــنغهاي
ّ
إن" :خفة قناع الوجه هذا يسمح
للمستخدمني بارتدائه يف أي وقت
ويف أي مكان ،ومن املتوقع أن يكون
بمثابة نظام إنذار مبكر ملنع تفيش
األمراض التنفسية املعدية".
ويمكن للفريوسات املحمولة
جوا ً أن تتنقــل يف قطرات الهواء
ّ
يتنفســها الناس يف الداخل
التي
والخارج .ويمكــــن لألشخاص
املصابني بأمراض الجهاز التنفيس
قذف اآلالف من هذه القطرات عن
طريق التحدث والسعال والعطس،

حتى أولئك الذين ال تظهر عليهم
عالمات املرض يمكنهــم أحيانا ً
نقل الفريوسات.
لذلــك صمّ ــم الفريــق
مستشعرا ً خاصا ً يتفاعل مع
وجــود بروتينات فريوســية
معينة يف الهواء وربطه بقناع
للوجه .ثم قام برش قطريات
تحتوي عىل بروتينات تنتجها
الفريوســات التي تسبب
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"كوفيــد  "19أو أنفلونــزا
الطيــور أو أنفلونزا الخنازير
يف هواء الغرفــة حيث يوجد
القناع ،وبمجرد استشــعار
الربوتينات أرسل القناع إشارة
إىل الباحثــن إلبالغهم بوجود
الفريوس .ويف النهاية ،يخطط
الباحثون إلرســال مثل هذه
اإلشــارات إىل هاتف مرتدي
هذه الكمّ امة.
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