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الكهرباء على سكة "رفع التعرفة والتغذية" ...ولبنان يطلب الفيول على هامش ّ
"قمة الجزائر"

"عهد الشغور" انطلق...
"عروض التأليف" استمرّت حتى آخر الليل!

محــليــات

٤

مصلحة تسجيل
السيارات :هكذا كَ ُب َرت
كرة الثلج

مــــدارات 10
هل بوسع أميركا
اإلنتصار في أي حرب
عالمية جديدة؟

إقــتـصـــاد 11
مبادرات سياحية
تبلسم جروح بيروت
وتعيد لها شيئًا من
روحها المفقودة

أُسدلت الســتارة عىل العهد العوني
منتصــف الليلة املاضيــة ،وصباح اليوم
يًن ّكس العلم عىل سارية القرص الجمهوري
بعد إقفــال مكتب الرئيس وقاعة مجلس
الوزراء وكافة قاعــات الجناح الرئايس،
لينطلــق تاليا ً "عهد الشــغور" يف يومه
األول فــاردا ً أجنحة الفراغ يف أروقة قرص
بعبــدا وفارضا ً إيقــاع " 8آذار" املعهود
عىل م ّر العهود األخــرة منذ العام 2007
يف "اختطاف" كريس الرئاسة األوىل حتى
تقايض "الفدية" املنتظــرة لف ّك أرسها،
وســط مراهنة "حزب الله" هــذه امل ّرة
بشكل خاص عىل العامل الفرنيس املساعد
يف إبرام الصفقة الرئاســية املنشودة ،ال
سيما ّ
وأن "الحزب" يعترب باريس الطرف
الدويل الوحيد القادر عــى إحياء "نقاط
التقاطع" يف املصالح والتسويات مع إيران
يف اإلقليم و"حزب الله" يف لبنان.
وأمسّ ،
دشــنت الخارجية الفرنسية
باكــورة مواقفها الرســمية يف مرحلة
الشــغور الرئايس بتجديد دعوتها الربملان
اللبناني إىل "انتخــاب رئيس جديد للبالد
ً
داعية السياســيني يف
مــن دون إبطاء"،
لبنان إىل "تحمل مسؤولياتهم وأن يكونوا
عىل مســتوى املرحلة ملا فيــه مصلحة
لبنان واللبنانيــن" ،مع التذكري ّ
بأن البلد
يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية
"خطرية وغري مســبوقة تتطلب تفعيل
عمل املؤسسات واتخاذ اإلجراءات الالزمة
للنهوض به وتحســن الظروف املعيشية
ألبنائه".
١٣

ّ
يتلقى
لبنان
الدفعة األولى
من لقاح
"الكوليرا"
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خالل المؤتمر الصحافي لإلعالن عن تسلّم وزارة الصحة اللقاح المضاد لـ"الكوليرا" أمس (فضل عيتاني)

"الضوء األخضر" بيد الحكومة
النطالقة سعر صرف الـ 15ألف ليرة
بـــاتـــريــســــيا جــــــالد

العـــالـــم 14
والية رئاسية معقدة
تنتظر لوال في البرازيل

الريــاضــية 15
دينامو ُيلحق
بمضيفه الرياضي
الخسارة األولى

عقوبات كندية جديدة ...وأوروبّية قيد الدرس ضدّ إيران

طهران ُتشهر "سيف القضاء"
جين
في وجه المحت ّ

لــم يَر ّد رئيس الجمهورية مرشوع قانــون املوازنة اىل مجلس النواب ولم
ّ
املتوقع أن يُنرش حكما
يوقعه قبل انتهاء واليته منتصف ليل أمس ،وبالتايل من
يف الجريدة الرســمية كما بات معلوما ً وأن يصبح ساري املفعول خالل  10أيام
بعد انقضاء مهلة الشهر منذ إحالته اليه من مجلس الوزراء.
وهذا األمر حدّدته املادة  56من الدســتور اللبناني كما أوضح املحامي د.
بول مرقص رئيس مؤسســة  JUSTICIAالحقوقية لـ"نداء الوطن" التي جاء
فيها "یصدر رئیس الجمهوریــة القوانین التي تمت علیها املوافقة النهائیة يف
خالل شــهر بعد إحالتها إىل الحكومة ویطلب نرشها .أما القوانین التي یتخذ
املجلس قرارا ً بوجوب اســتعجال إصدارها ،فیجــب علیه أن یصدرها يف خالل
خمسة أیام ویطلب نرشها".
١٣

إستئناف صادرات الحبوب...
والنروج ترفع جهوزيتها العسكرية

تدك منشآت الطاقة األوكرانية
موسكو ّ

بعد يومَ ني عىل هجوم اســتهدف األسطول الرويس يف شبه جزيرة القرم ،نسبته
موسكو إىل كييف بمساعدة اململكة املتحدة ،شنّت روسيا هجوما ً مكثّفا ً عىل منشآت
الطاقة يف مناطق أوكرانية عدّة ،ترك أجزاء من كييف بال كهرباء وماء ،فيما تستع ّد
البالد بصعوبة ملواجهة الشتاء املقبل.
ويف شمال العاصمة ،قام حواىل  15جنديّا ً ورشطيا ً بقطع حركة املرور ،ليمنعوا
الوصول إىل الطريق املؤدّي إىل أحد املواقع املترضّ رة ،يف حني كشف رئيس بلدية املدينة
فيتايل كليتشــكو أنّه "ج ّراء األرضار الالحقة بمنشأة للطاقة قرب كييف انقطعت
املياه عن  80يف املئة من املستهلكني يف العاصمة" ،بعد الرضبات الروسية ،الفتا ً إىل ّ
أن
" 350ألف منزل يف كييف من دون تيار كهربائي".
١٣

خالل صدامات في إحدى جامعات شمال طهران (لقطة من فيديو)

يلجأ النظام اإليراني إىل مختلف الوسائل
القمعيــة املتوفــرة يف جعبته لقمــع "ثورة
النســاء" التي تزداد زخما ً يومــا ً بعد يوم ،إذ
ً
إضافة إىل قتل املحتجّ ني يف الشوارع والساحات
وباحات الجامعات ،تعمــد أجهزة النظام إىل
استخدام "سالح القضاء" لرتهيب الثوار من
خالله بـ"سيف السجون واملعتقالت" ،بحيث
أوردت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية نقالً عن
رئيس السلطة القضائية يف العاصمة اإليرانية
طهران أن نحو  1000شــخص وُجّ هت إليهم

تُهــم ارتكاب "أعمال شــغب" ،الفتا ً إىل أنهم
سيُحا َكمون علنا ً هذا األسبوع.
وتجدّدت املناوشــات بني الطالب وقوات
"الباسيج" ورجال األمن يف جامعات طهران،
وبرزت صدامات بني أمن الجامعة والطالبات
يف جامعة الزهراء ،كما أُصيب عدد من الطالب
يف تراشــق بالحجارة يف جامعــة "آزاد  -فرع
شــمال طهران" .وردَّد طالب جامعة "تربيت
مدرس" شــعار "الجامعات غرقــت يف الدم
وأساتذتنا صامتون!".
١٣
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«"حزب الله"» يشعر بخيبة حكوميًا :كلّما وافق باسيل
على اقتراح عارضه ميقاتي والعكس صحيح
الله» وحيدا ً يف امليدان يحاول إنقاذ الوضع
غـــادة حــالوي
بالتوفيق بــن ميقاتي وباســيل إلخراج
الحكومة ولــو بعملية قيرصية لكنّه مني
بعدما أت ّم الغرب إتفاق الرتسيم البحري
بخيبة كربى .كلما وافق باسيل عىل اقرتاح
وضمن أمن الحدود الشمالية مع إرسائيل،
من اقرتاحاته خالفــه ميقاتي ،والعكس
فليس من املتوقع أن يكون لبنان يف صدارة
صحيح .وعىل هذه الحال اســتمر «حزب
اإلهتمام يف ظل اإلنشغاالت الدولية .ج ّل ما
الله» يف مســعاه مرصا ً أمام املستفرسين
يشــغل بال الغرب والدول العربية املعنية
عىل أنّه ال يزال هناك متسع من الوقت ّ
وأن
بلبنان هوالوضع األمني .حديثاً ،دعا مرجع
األجــواء توحي باإليجابيــة اىل أن توقفت
نيابي حليفه للعمل عىل إقناع رئيس «التيار
محاوالت املعاون الســيايس الحاج حسني
الوطتــي الحر» جربان باســيل بانتخاب
الخليــل ورئيــس وحدة اإلرتبــاط وفيق
رئيس «تيار املردة» ســليمان فرنجية وإال
وصفا ،فأطفأ «حزب الله» مح ّركاته وصار
سيكون الخيار الثاني أصعب.
موضوع الحكومة يف علم الغيب .وتحسبا ً
من األســاس لم يكن الغرب متحمسا َ
لآلتي من األيام وتجنبا ً لإلنزالق نحو أزمة
لوالدة الحكومة .جهات مقربة استنتجت
هو بغنى عنها ،زار الحاج حســن الخليل
ّ
أن رئيــس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي مؤخرا ً متمنيا ً عليه تجنّب احراج
ميقاتي فقد حماســته لتشكيل حكومة
نفســه واحراجهــم بالدعوة إىل جلســة
جديدة لتلمّ سه أجواء دولية تعطي األولوية
حكومية فوعــد بأال يفعل
النتخاب رئيس جمهورية،
ذلك ّإل يف حــال الرضورة
وهي ّ
عبت عن خشــيتها
األكثر من قصوى.
رصاحــة أمــام رئيــس
يف تفســره يعتــر
الحكومــة وآخريــن عن صعّب باسيل موضوع
تخــوّف املجتمع الدويل من الرئاسة على "«حزب الله"» «حــزب اللــه» ّ
أن تغــر
حسابات العنارص الفاعلة
أن يكون تشكيل الحكومة
يف امللف الحكومي صعّ ــب املوقفّ .
تغيت
ســببا ً لتأخري إنتخاب رئيس للجمهورية.
حسابات باسيل الذي بات يرى مصلحته يف
وقبل أيام ســأل وزير يف الحكومة ميقاتي
تأخري انتخابات الرئيس ما يعزز حظوظه
«من اآلخر هل هنــاك حكومة» فكان رده
الرئاسية .رغبته يف الرتشح وصلت أصداؤها
«من اآلخر ال حكومــة» .يف الفرتة األخرية
اىل الحليف أي «حزب الله» .يف حســابات
تالقى الجميع عىل العوم عكس رغبة «حزب
باســيل ّ
أن التمهــل يف إنتخــاب الرئيس
الله» بتشــكيل حكومة .حتى الســاعات
ّ
سيحســن رشوطه وتموضعه يف الشارع
األخرية قبيل نهاية العهد كان يأمل يف الفرج
املسيحي .
اىل أن أصيب بخيبة أمل.
باكــورة البحث الجــدي يف موضوع
يف األسباب املعطلة ال يُلقي «حزب الله»
الرئاسة كانت يف الجلسة األوىل التي عقدها
املســؤولية عىل طرف دون آخر .مبادراته
األمني العام لـ»حزب الله» الســيد حسن
اصطدمت بإرصار باســيل عىل عدم منح
نرص الله مع باسيل والتي لم تكن نتيجتها
الثقة للحكومة بحجــة ّ
أن الوزراء الجدد
بالشكل املرجو .مثل هذه الجلسات ستتواىل
ممن ســتتم تســميتهم هم وزراء رئيس
تباعــا ً اىل أن يقــي الله أمرا ً يف الشــأن
الجمهورية وليــس «التيار الوطني الح ّر».
الرئايس .يف التحليــل االويل والذي لن يكون
وأظهر ميقاتي عدم حماسته ومرد ذلك إىل
بعيدا ً عنه «حزب الله» هو ّ
أن باســيل بدأ
عوامل خارجية .أمّ ا رئيس مجلس النواب
معركة الرئاســة وهو وإن لم يعلنها بعد
نبيه بري فهو يف حالتي اســتمرار حكومة
لكن ترشــيحه وارد وهو يتعاطى عىل هذا
ترصيف األعمال أو تطعيمها بوجوه جديدة،
ّ
األساس وقد مهّ د له عمه رئيس الجمهورية
ســيتكفل بإيجاد املخرج الدستوري
كان
السابق ميشال عون بتوقيع مرسوم قبول
لعملها.
استقالة الحكومة والحديث عن أن انتخابه
وخالل األيــام املاضيــة بقي «حزب

أعالم «"حزب الله"» خالل احتفال بعبدا (فضل عيتاني)

سيزيل العقوبات األمريكية املفروضة عليه
حكماً.

رفض ترشيح فرنجية

بعد مشهد الحشد أمس األول سيرص
باسيل عىل رفض ترشيح فرنجية ويعترب
أن ال مفاضلة بينه وهو رئيس كتلة برملانية
ويمثل شعبياً ،وبني فرنجية  .إنتقل باسيل
خالل اليومني املاضيني مــن موقع فعّ ال
سياســيا ً ورئاســيا ً اىل موقع فعال آخر
وصعّ ب مشــوار الرئاسة عىل «حزب الله»
وأحرجــه بفتح املعركــة يف مواجهة بري
رسه يتمنى لو لم ينجح باسيل
مجدداً .يف ّ
يف اســتدراجهم اىل حيث يرغب .يف مجلس
خاص نُقل عن السيد نرص الله قوله ّ
إن أي
محاولة لإليقاع بــن «أمل» و»حزب الله»
هي رضب من املســتحيل ،وتذهب بعض
املصادر املعنية حد القول ّ
إن مثل هذا الفعل
هو بمثابة حرمة رشعيــة صدرت فتوى
بشأنها من الويل الفقيه.
كما كان املشهد الحكومي كذلك وضع
الرئاسة يف ميزان «حزب الله» حيث االرباك
يف التعاطي ويف األسماء املرشحة ،والسؤال
امللح :كيف ســيتعاطى «الحزب» يف ما لو
أعلن باسيل ترشيحه وكيف له أن يفاضل
ْ
ْ
حليفي؟
مرشحي
بني

بالتحليل األويل يدرك باسيل ّ
أن رهانه
يف الوقت الحارض عىل الرئاســة رضب من
الخيال .ناهيك عــن العقوبات املفروضة
عليــه فإن ترشــيحه ســيصطدم بكتلة
معارضة داخليــة تبدأ بــري وال تنتهي
برئيس اإلشرتاكي وليد جنبالط و»القوات
اللبنانية» .يعول عىل الخارج .انفتاحه عىل
قطر التي دخلت رشيكا ً أساســيا ً يف اتفاق
النفــط بمباركة أمريكية وفرنســية .هنا
أيضا ً ستتصدى الســعودية لهذا الرتشيح
بقوة وقد رفعت ســقف التحدي بالدخول
رشيكا ً يف الرئاسة األوىل ولها الكلمة الفصل
يف تسمية رئيس الحكومة املقبل الذي عليه
أن يشكل حكومة من دون «حزب الله».
محاوالت «حزب الله» الرئاسية ال تزال يف
بداياتها ،ومخاض «الحزب» العسري هو املمر
اإللزامي ألي توافق باســييل بامتياز .األمل
بإقناعه ليس مفقودا ً بعد واألبواب لم توصد
والحديث ال يزال يف بدايته ولكن لباسيل كالما ً
آخر ومختلفاً .ابتداء من اليوم سيبدأ رئيس
«التيار» مشواره السيايس املختلف وسيكمل
الطريق التي ّ
شقها له الرئيس السابق ميشال
عون يف ساعاته األخرية .وضع «حزب الله»
صعب مع حلفائه وعزاؤه ّ
أن وضع الخصوم
أصعــب وأكثر تعقيدا ً مــا يفرض التعطيل
والتعطيل املقابل.

خفــايـــا
يؤخــذ عــى نائبتــن
تقاربهما السيايس فيما بينهما
هوّة تتصــل بملف النازحني وقد
أخذ عىل األوىل عنرصيتها ازاء هذا
امللف عىل عكس مواقف الثانية.
يــردد ّ
أن بعض موظفي
القطاع العــام الذين يخضعون
لتدريبات يف معهد باسل فليحان
ّ
خص قانون الرشاء العام،
يف ما
قد حصلوا مسبقا ً عىل األسئلة ما
ســاعدهم عىل تجاوز االمتحان
بنسبة نجاح عالية ،مع العلم ّ
أن
املعهد الوطني لإلدارة هو املعني
أصالً بتدريب املوظفني.
إستغربت مصادر إعالمية
متابعة ترصفــات نائب جديد يف
الربملان يف أحد املطاعم الساحليّة،
اذ منــذ دخولــه اىل املقهى وهو
يوزع االبتسامات والسالمات عىل
الحضور الذي بدا عليه وكأنه ال
يعرف أبدا ً النائب.

كيف سيتعامل مجلس النواب مع رسالة «"الرئيس السابق»"؟

ما يجري ليس سوى نكد سياسي ولعب لتضييع الوقت (فضل عيتاني)

إصدار رئيس الجمهورية مرســوم قبول إســتقالة
أكـــرم حـــمـــدان
الحكومة»ّ ،
فإن العارفني بكيفية تعامله مع محطات
كهذه ،يؤكدون أنّه لن يســمح بأن تتحوّل جلســة
دعا رئيــس مجلس النواب نبيــه بري املجلس
مناقشة رســالة الرئيس عون الخميس إىل «جلسة
النيابي إىل عقد جلســة «يف تمام الســاعة  11من
عكاظ» ،ولهذه الغاية لن يسمح بنقلها مبارشة عرب
قبــل ظهر يوم الخميس املقبــل الواقع يف  3ترشين
وسائل اإلعالم كما سبق وحصل مع جلسة  21و 22
الثاني الجاري وذلك لتالوة ومناقشــة رسالة رئيس
أيار 2021يف قرص األونيسكو ،والتي ّ
خصصت حينها
الجمهورية».
ملناقشة رسالة شبيهة.
وكان الرئيس ميشال عون طالب
وبري يعترب ّ
أن الحكومة مستقيلة
يف رســالته ،التي واكبت توقيع ونرش
بموجب املــادة ( )69من الدســتور
مرسوم قبول إستقالة الحكومة قبل
إجماع بين النواب
التي تُعدّد حاالت إعتبارها مستقيلة،
مغادرته قرص بعبــدا ،مجلس النواب
على أنّ حق تفسير
ومنها إنتخابــات مجلس النواب ّ
وأن
بنزع التكليف املمنــوح منه للرئيس
هــذا األمر ال يحتاج إىل قــرار .وترى
نجيب ميقاتي .ويطــرح توقيت هذه
الدستور يعود
الرســالة وتزامنها مع رسالة ميقاتي للمجلس النيابي وحده مصادر قانونية وحقوقية متابعة ّ
أن
امله ّم بالنسبة إىل جلسة الخميس ،هو
إىل رئيس مجلس النواب ،أسئلة كثرية
طبيعة القرار أو اإلجراء الذي سيتّخذه مجلس النواب،
حول كيفية تعامل املجلس ورئيســه مع الرسالتني
فالرســالة تتحدّث بطريقة ما عن تفسري املادة 62
والنتائج املرتتبة عن هذه الخطوة؟
من الدستور ،وأي تفسري ّ
لنص دستوري ينطوي عىل
ورغــم تقاطــع أكثر مــن مصــدر حقوقي
تعديل ضمني للدســتور ،وبالتايل يحتاج إىل أكثرية
ودستوري عىل إعتبار رســالة ميقاتي «معنوية وال
الثلثني املطلوبة لتعديلــه وفق إجتهاد الرئيس بري،
أثر قانونيا ً لهاّ ،إل إذا كان بدأ ممارســة صالحيات
ّ
وهذا طبعــا ً غري متوفر يف تركيبة املجلس الحايل وقد
فــإن البعض «ال يمانع
رئيس الجمهورية مبكراً»،
يكون املخرج لنهاية الجلسة تحت هذا العنوان.
طرح مضمونها للنقاش ،ال سيما وأنها مرتبطة من
وتُذ ّكر املصادر نفســها بالرســالة التي سبق
حيث املضمون بما ورد يف رسالة رئيس الجمهورية
وأرسلها عون إىل مجلس النواب يف العام  2019وطلب
وجاءت ر ّدا ً عليها».
فيها تفسريا ً للمادة  95من الدستور ،واآللية التي ت ّم
وعطفــا ً عىل مواقف الرئيس بــري الذي يعترب
التعامل معها.
«الدســتور مثابة الكتاب املقدّس يف النظام ،وأن ما
مصادر أخرى تــرى ّ
«أن عىل مجلــس النواب
قام بــه ميقاتي يؤ ّكد إلتزامه ترصيف األعمال عقب

محـــــليـــــات
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طوني فرنسيس

فرنجية وعواقب عدم تطوير مصالحة
 14تشرين

بشير جنبالط وبيوس السابع
والعطل الماروني

أالن ســــركـــيــــس
دخل لبنان مــدار الفراغ الرئايس بعد انتهاء
والية العماد ميشال عون ،يف حني ما زال «ديوك»
املوارنة يتنافســون عىل هوية الشخصية التي
ســتخلف عون يف سدّة الرئاســة .حسم الفريق
الســيادي موقفه باكــرا ً وأعلــن رئيس حزب
«القوات اللبنانية» الدكتور ســمري جعجع دعم
ترشيح رئيس حركة «اإلستقالل» النائب ميشال
معوّض ،فحاز األخري تأييد القوى السيادية.
ويف املقلب اآلخر ،لم يســتطع فريق  8آذار
وحلفاؤه حسم موقفهم النهائي قبل الدخول يف
الفراغ الرئايس ،فرئيس تيار «املردة» ســليمان
ّ
مرشح ،لكن من دون أن
فرنجية يترصّ ف عىل أنّه
ً
ينعكس هذا الرتشــيح أصواتا يف ساحة النجمة،
ّ
«يبق» رئيس «التيــار الوطني الحر»
بينما لــم
كانت هناك فرصة ذهبية لتقرّب فرنجية من "«القوات"»
ّ
النائب جربان باســيل البحصة لينضم إىل نادي
تكرار سيناريو «تفاهم معراب» ّ
ألن التفاهمات
الســيايس الواضح ،خصوصا ً أن هذه املصالحة
املرشــحني الرسميني للرئاسة ،إال ّ
أن كل مواقفه
الجانبية لم توصل إىل مكان.
اختتمــت نحــو  30عاما ً من الــراع الدموي
األخرية تؤ ّكد رفضه وصول فرنجية للرئاسة.
وتعلم معراب ّ
املسيحي.
أن فرنجية رجل يحرتم كلمته
كانت االنتخابات النيابية األخرية قاسية عىل
ووعودهّ ،
ويــرى من يتابــع امللف الرئــايس أنه كان
لكن القصة ليســت قصــة اتفاق بني
فرنجية شماالً ،فالرجل معروف برصاحته وهو
يتوجّ ــب عىل فرنجيــة القيام بخطــوات تجاه
فريقني ،املسألة اليوم تتع ّلق بمصري بلد ،فانتخاب
قال تعليقا ً عىل النتائج« :زمطنا بريشنا» ،وهذه
جعجع وتطويــر املصالحة ألنه
رئيس حليف لـ»حزب الله» والنظام الســوري
النتيجــة أفقدته الدخول إىل نادي
طامــح للوصول إىل الرئاســة،
يعني إبقاء لبنان غارقا ً بمحور «املمانعة» ،بينما
رؤســاء الكتل املسيحية الكربى،
بينمــا جعجــع يعلم جيــدا ً أن
ينصب كل جهد «القوات» عىل رضب سلطة هذا
لذلك بــات الرجل تحــت رحمة
«التيار الوطنــي الحر» و»القوات يرى من يتابع الملف
حظوظه متدنية جــداً ،لكن من
املحور.
ّ
الرئاسي أنه كان يتو ّ
جب عمل عىل املصالحة بني «القوات»
وإذا كان اإلحــرام املتبادل يســيطر عىل
اللبنانية».
و»املــردة» يعترب أنهــا تختلف
العالقة بني قيادتي «القــوات» و»املردة» ،إال ان
ال يســتطيع «حــزب الله»
على فرنجية القيام
كثــرا ً عن مصالحــة «القوات»
التباعد الســيايس كبري جــداً ،فـ»املردة» يعمل
الضغط أكثر عىل باســيل للقبول بخطوات تجاه جعجع
لوصول فرنجية إىل بعبدا ،وتؤكد مصادره أنه إذا
الوطنــي الح ّر» ،فهذه
و»التيار
ّ
بفرنجيــة ،فـ»الحــزب» ينتظر
وتطوير المصالحة
وصل فرنجية إىل الرئاسة سيتعامل مع الخصوم
املصالحة عنوانهــا «ختم جرح
اللحظة املناســبة ملحاولة تقريب
قبل الحلفاء من موقع رئيــس الجمهورية ولن
إهدن» ووقف الصدام يف الشــمال املســيحي،
وجهات النظر بني فرنجية وباسيل .لكن ما هو
يكون رئيســا ً لفئة دون اخرى ،ومن جهة ثانية
بينما مصالحة معراب كانت بمضامني سياسية
ملفت لألنظار ،إعالن شخصية بارزة من قوى 8
ســيتعامل مع «القوات» وفق حجمها وموقعها
ورســمت خريطة طريق حكم ينطلق من دعم
آذار أن ســر حزب «القوات اللبنانية» بفرنجية
مثل تعامله مع الجميع ،لكن فرنجية يعرف أنه
«القوات» لرتشيح عون.
مرشحا ً للرئاســة يعني وصول األخري إىل قرص
ّ
لن ينال دعم «القوات» وأصواتها النيابية.
لكن هناك ســؤاال ً يُطرح :لو تطورت عالقة
بعبدا حتى لو لم يوافق باسيل عىل ترشيحه.
يحاول فرنجية أن يكــون مرناً ،لكنه يعلم
«القــوات» بـ»املردة» هــل كان باإلمكان دعم
ويف الســياق ،كانت هناك فرصــة ذهبية
جيدا ً اإلنقسام العمودي بني محور «حزب الله»
معراب لفرنجية رئاسياً؟
لتق ّرب فرنجية مــن «القوات» .ففي  14ترشين
والحلفاء من جهة ومحــور «القوات» والحلفاء
هــذا اإلحتمال ،أي دعم جعجــع لفرنجية،
الثاني  2018حصلت املصالحــة التاريخية بني
مــن جهة أخرى ،لذلك يتوجب عليه الســر بني
غري وارد يف قامــوس معراب حاليــاً ،فاملوقف
«القوات» و»املردة» يف بكركي برعاية البطريرك
النقاط ،مع يقينه بصعوبة معركته الرئاسية بال
النهائــي لـ»القوات» هو عــدم انتخاب رئيس
املاروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي،
غطاء مسيحي.
من حلفاء «حزب الله» ،وال مجال للتســوية أو
وكان باإلمكان تطوير العالقات عىل رغم التباعد

منذ مئتي سنة ( )1816إحتدم الخالف بين
مسؤولي الكنيسة في لبنان بشأن الفصل بين
الراهبات والرهبان في األديرة.
كانت مشكلة اإلختالط قديمة وتراكمت طوال
عقود ،وأثارت احتجاجات دينية واجتماعية أبرزها
رفض تحويل الراهبات إلى يد عاملة مجانية لدى
رجاالت األديرة ،يغسلن ويطبخن وينظفن ويعملن
في الحقول...
طلب البابا بيوس السابع (توفي في  )1823إثر
ّ
تلقيه شكاوى واحتجاجات واعتراضات بين رافض
ّ
ومتمسك به ،عقد مجمع كنسي يبت بهذه
لإلختالط
األمور ويتخذ القرارات المناسبةّ ،إل ّ
أن المجمع تأخر
انعقاده .يومها أيضا ً كان هناك تعطيل ومعطلون،
فاستعان بيوس على رعيته بالشيخ بشير جنبالط
الزعيم الدرزي اللبناني ووجّ ه إليه رسالة يتمنى عليه
فيها المساعدة على عقد المجمع الكنسي المطلوب
ّ
فتدخل الشيخ بشير استجابة لطلب
في العام .1816
البابا ،ومع ذلك لم ينعقد االجتماع التاريخي ّإل بعد
عامين ،وتحديدا ً في العام .1818
إستمر التعطيل سنتين ولم تحصل الرعية
المسيحية المارونية على مبتغاها ّإل بعد ّ
تدخل
الزعيم الجنبالطي استجابة لطلب بابا روما.
منذ سنوات تتكرر في السياسة اللبنانية مشاهد
ّ
بالمرشحين الموارنة
مماثلة .تزدحم طريق الرئاسة
الطامحين الذين تعميهم المطامح الشخصية عن
رؤية الصورة األشمل ليقع التعطيل والفراغ ،وليصبح
االعتماد على سلوكيات زعماء وممثلي الطوائف
الشقيقة مدخالً وحيدا ً نحو الحل .اآلن تُستعاد قصة
بيوس السابع وبشير جنبالط مع فارق ّ
أن االختالط
الماروني تم ّزقه عصبيات ال شفاء منها ،وأن الرئيس
نبيه بري وربما رئيس «الحزب التقدمي االشتراكي»
وليد جنبالط ّ
يحلن محل البشير ،وهما يمسكان
بسلطات معنوية وعملية أقوى لم تكن متوفرة لزعيم
الجبل في مطلع القرن الثامن عشر.
معهما أيضا ً يقف السيد حسن نصرالله مع فارق
حاسم  .فإذا كان بري وجنبالط ،بشي َريّ (نسبة
لبشير جنبالط) الهوى نسبياً ،فإن نصرالله يقف
في قلب الخالف السياسي الماروني ،ما يُفقده دور
الوسيط  ،فما الذي سيفعله موارنة القرن الثاني
والعشرين ،وكيف سيتص ّرف شيوخ الطوائف
الكريمة؟
هذا هو السؤال األبدي الذي لن يختفي قبل انهيار
ثقافة تتجدد في الطوائف وعصبياتها.

ّ
المذهب
منح كريمته كلودين وسام اإلستحقاق اللبناني

النشاط األول لعون في الرابية «"فرانكوفوني»"

أن يلتئــم إلنتخاب رئيــس للجمهورية
وفقا ً للمادة  75من الدســتور ،وبالتايل ال
يستطيع مناقشة أي أمر آخر».
وتتســاءل هــذه املصــادر« :كيف
سيُناقش املجلس رسالة لشخص لم يعد
يف مركــزه؟ فما يجري ليس ســوى نكد
سيايس ولعب لتضييع الوقت».
يف املقابل ،ستختلف مقاربة ك ّل طرف
أو فريق ســيايس للتعامل مع الجلســة،
ولكن مع التأكيد عىل إحرتام الدســتور،
ويف «إطار مواجهة ك ّل محاوالت اإلنقالب
عىل الطائف التي اســتم ّرت ست سنوات
واختتمــت بآخر إعالن ســيايس للرئيس
ميشال عون» ،وفق توصيف عضو «اللقاء
الديموقراطي» النائب بالل عبدالله لـ»نداء
الوطن».
وتعترب رسالة عون إىل مجلس النواب
الرابعة من نوعها ،حيث كانت رســالته
األوىل بتاريخ  31تمــوز  2019وتضمّ نت
طلبا ً لتفســر املادة  95من الدســتور،
أمّ ــا الرســالة الثانية فكانــت بتاريخ
 2020/11/24وتضمّ نت طلبا ً لتفســر
«التدقيق الجنائي».
ويف حني أُرجئ موعد جلسة مناقشة
الرســالة األوىل م ّرتني ،ولم يتــ ّم تحديد
موعد جديد لها ،ناقش املجلس الرســالة
الثانية يف جلسة عُ قدت يف 2020/11/27
يف قرصاألونيسكو ،واتّخذ القرار املناسب

بشأنها لجهة أن يشمل التدقيق الجنائي
كل الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة
بالتوازي ،وليس فقط مرصف لبنان.
أمّ ا الرســالة الثالثة فكانت شبيهة
بالرســالة األخرية ،لجهة طلب ســحب
التكليف من رئيس الحكومة املكلف حينها
سعد الحريري ،وقد ُ
خصصت جلسة عىل
مدى يومــن بتاريــخ  21و 22أيار عام
 2021لتالوة الرســالة ثم مناقشــتها يف
ّ
الحث عىل
قرصاألونيسكو وكانت النتيجة
تأليف الحكومة بأرسع وقت ممكن.
وبمعزل عن القراءات والتفســرات
املختلفة لتوقيت رســالة عــون وكيفية
تعامل مجلس النواب معها ،وبمعزل عن
النتائج التي ستخلص إليها الجلسة والتي
لن تتجاوز أخــذ العلم وتوصية الحكومة
ورئيسها بإحرتام النص الدستوري لجهة
ممارسة الصالحيات ،قد يكون من املفيد
التذكري بوقائع جلسة مجلس النواب التي
عُ قــدت يف  21آب 1990ونوقش خاللها
إنشــاء املجلس الدســتوري .ويتبني من
خالل النقاش الذي دار بني النواب حول ما
إذا كان ينبغي إعطاء املجلس الدســتوري
صالحية تفســر الدســتور ،وجود شبه
إجماع بــن النواب الذين طلبــوا الكالم
بأن حق تفسري الدســتور يعود للمجلس
النيابي وحده ،وال يجوز له أن يتنازل عنه
لصالح أي مرجع آخر.

يف أول نشاط رســمي له من الرابية
كرئيس للجمهورية ،وقبيل انتهاء واليته
الرئاســية منتصف ليل امس ،اســتقبل
الرئيس ميشــال عون قبــل ظهر أمس،
األمينــة العامــة للفرانكوفونيــة لويز
موشــيكيوابو ،Louise Mushikiwabo
عىل رأس وفد .واعترب عــون أمام الوفد
ّ
أن «نجاح لبنان يف جعل عاصمته بريوت
املقــر اإلقليمي ملنطقة الرشق األوســط
للمنظمة الدوليــة للفرانكوفونية ،يؤكد
مرة جديدة الثقة الدولية بلبنان وبدوره يف
محيطه والعالم ،ويعكس القيمة الكربى
لوطــن األرز كموئل للثقافــات وملتقى
الحضارات».
من جهتها ،أعربــت األمينة العامة
عن سعادتها لوجودها يف بريوت لتدشني
املكتب اإلقليمي للمنظمــة« ،الذي كان

عون مقلّدًا كلودين عون الوسام

ثمرة جهد كبري ومتابعة من الرئيس عون،
وشاءت الصدف أن يكون التدشني يف اليوم
األخري من واليته الدستورية» .ويف نهاية
اللقاء ،قدمّ ت موشــيكيوابو لعون أوراق
اعتماد املمثل الجديــد للمنظمة يف لبنان
السفري ليفون امريجانيان.

وكان عون قد ق َلد كريمته ،رئيســة
«الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية»
الســيدة كلودين عون وسام االستحقاق
اللبناني املذهــب «تقديرا ً لالنجازات التي
حققتها الهيئــة خالل واليته لتعزيز دور
املراة اللبنانية وحمايتها».

ميقاتي في الجزائر
وصل رئيس حكومــة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي أمس
إىل مطار هواري بومدين يف الجزائر ،للمشــاركة يف أعمال القمّ ة
العريية بنسختها الحادية والثالثني التي تُعقد اليوم وغداً .وكان
يف اســتقباله الوزير األوّل يف الجزائر أيمن بن عبد الرحمن ،وزير
الخارجيــة رمطان لعمامرة ،وزيرة البيئــة والطاقات املتجددة
ســامية موالفي بصفتها املرافقة الدائمة مليقاتي خالل القمة،
األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،سفري لبنان

يف الجزائر محمد حسن ،سفري لبنان يف مرص عيل الحلبي وسفري
الجزائر يف لبنان عبد الكريم ركيبي .وض ّم الوفد الرسمي اللبناني
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ،ســفري لبنان يف الجزائر ،مدير
القســم العربي يف الخارجية عيل املوىل ،واملستشار الديبلومايس
مليقاتي السفري بطرس عساكر .وقد اصطحب ميقاتي معه وزير
الطاقة واملياه وليد فياض الذي سيجري محادثات مع الجزائريني
تتناول التعاون النفطي بني البلدين.
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«"تكتل الـ ...»"13في كوما

أسـعـد بـشـارة

أبعد من السياسة ...أدنى من األخالق

طــــونـــي كـــرم

عندما تصدح زمامير الجنرال في بيت الشعب كي تطربه في اليوم األخير من
الوالية ،ال يكون ذلك ّال رقصا ً على قبر الجمهورية ،حيث يفتقد الراقص إلى أبسط
درجات الشعور ّ
بأن كارثة نعيشها ،تستأهل الحداد واالستنكار والكثير من الخجل،
بدل الرقص على وقع الموسيقى ،كي يطرب لها عاشق نفسه وكاره كل آخر.
لم يأبه الجنرال إلى ّ
أن هناك شعبا ً يموت .لم يفاجئ الجنرال أحدا ً بخروجه وسط
هذه الهيصة ،فهو جنرال الهيصات والشعارات والوعود الخاوية ،وهو جنرال بيع
األوهام التي ال يتحقق منها ّال وصوله السريع إلى السلطة بأسلوب «الجوع العتيق»
الذي ال يجهد في التمييز بين المبادئ ،وبين الخروج عنها بفظاظة ،فالجنرال
نبي يُساءل في رعيته .وعلى هذا المنوال يحلو له ارتكاب
مطمئن إلى أنّه ما من ّ
المتناقضات في أبشع صورها ،من خصم للنظام السوري ،إلى حليف يتوّج سفيره
بالنياشين ،كل ذلك مشياً ،من دون أن يأبه ،على جثّة رمزية شهداء  13تشرين،
وعلى هامة من بقوا على قيد الحياة من عسكر  13تشرين الذين قاتلوا حتى
اللحظات األخيرة ،من دون أن يحسبوا ّ
أن قائدهم كان قد أصبح في مأمن.
ّ
«يتمشى» بين محاربته سالح الميليشيات في الثمانينات ،وبين
يحلو للجنرال أن
أن يكون أداة لها في العام  .2005هذه «التمشاية» هي أسهل ما يمكن للجنرال أن
يفعله ،فهو ينتقل بسهولة ،من ضفة إلى ضفة على قارب خشبي ،لهاثا ً وراء السلطة
وتشبثا ً بثياب من يساعده في الجلوس على الكرسي.
لم يكن في بيروت في يوم الخروج المخجل ،أيّ صوت حتى من األقربين ّال
واستفاق على حقيقة بعيدة عن السياسة وملتصقة باالخالق .اذ كيف يمكن ألي
عاقل أن يجرؤ على تنظيم احتفال كهذا على وقع االنهيار؟ وكيف يمكن ألي عاقل أن
يستمر على الرغم من االنهيار ،في العناد بالتمسك بمعادلة «أنا وصهري أو ال أحد»،
أو «أنا وصهري وليحترق البلد»؟!
وكيف يمكن ألي عاقل أن يُصدق ّ
أن ما قاله عون ،الذي يتقن فن التالعب
بعواطف المناصرين ،أنّه كان ضحية محاربة الفساد؟ فيما التاريخ ال يزال حديثا ً
وهو يروي بالصوت والصورة والوقائع ،كيف نال الجنرال ّ
حصته كاملة في الدولة،
ِ
«محاصص المسيحيين» ،وها هو،
وكيف حقق حلمه ناجزا ً بأن أصبح عن جدارة
ِ
محاصص المسيحيين ،تراه ال يشعل حربا ً ّال مع باقي
وألنّه نجح في أن يكون
المتحاصصين األصليينّ ،
ِ
ألن ساحة تقاسم النفوذ والحصص في الدولة ال تتسع
لرؤوس كثيرة.
ما يشفع لغيره من المتحاصصين قليالً أنهم يُجاهرون بأنهم يريدون حصتهم
ّ
ّ
كاملة ،وما يثير السخرية في خطاب الجنرال ،أنّه وهو ّ
وحصة
بحصته
يتمسك
صهره ،يحاضر بالشعب العظيم ،بفضائل الطهارة ومحاربة الفساد ،وهذا فرق
جوهري بين التوأمين في المحاصصة األصلي والتايواني .أما الفرق اآلخر فهو أن
المحاصصين القدامى ،يحاربون الوافد الجديد الناشئ بدهاء وصمت ال تخرقه ّال
بضع رشقات نارية.
بدأ فصل جديد من معادلة «صهري أو أحرق البلد» .مسلسل صنعه رجل أوهم
الناس ّ
بأن الوهم هو حقيقة ،فجيّر العواطف الصادقة واستثمر في الكراهية إلى
ح ّد تحويلها تيارا ً كارها ً لك ّل شيءّ ،ال لجنرال قدم نفسه ابنا ً لمدرسة النبوّة التي ال
تُساءَل وال تُ َ
حاسب ،بل تعيث باالرض والبشر أنانية ونيرونية ال تتو ّرع عن تجاوز
ك ّل ما اصطلح على تعريف السياسة به من خير وحكمة.

تالشــت اآلمال املعقودة عــى النواب
«الترشينيــن» وقدرتهــم عــى كــر
االصطفافات السياسيّة ،وتجنّب الشغور يف
رئاسة الجمهورية ،بعدما إرتدّت مبادرتهم
الرئاسيّة سلبا ً عىل وحدة تكتل الـ ،13الذي
تطاير أعضاؤه عند أول استحقاق ،ما ك ّرس
الــرخ القائم بني التوجهــات املتضاربة
للقوى السياسيّة والخيارات الشعبيّة.
وبعيدا ً عن الدخول يف خصائص الخالف
بني «الترشينيني» ،بعد الخيبة التي و ّلدتها
لدى الرأي العام ،وســقوط اآلمــال التي
عقدت عىل مبادرتهم وجوالتهم عىل القوى
السياســية ،يلفت النائب مارك ضو إىل ّ
أن
الهدف من املبــادرة كان تجنّب الفراغ الذي
وصلنا إليه ،مشريا ً إىل ّ
أن سقوطها ال يلغي
اإلطار العام والرؤية التي اعتُمدت من أجل
طرح مرشــح يتمتع بالكفــاءة املطلوبة،
كما األســماء التي طرحتها ،القادرة عىل
أن تشكل حالً للقوى السياسيّة املتناقضة
وأبرز تلك األســماء :زياد بــارود ،صالح
حنــن وناصيــف حتّي ،ليؤكــد يف الوقت
نفسه ،اإلســتمرار والسعي من أجل توفري
رئيس
ظروف النجــاح أليّ منهم وانتخاب
ٍ
للجمهورية يف أقرب وقت.

قائم مع النواب الذي أعطوا أصواتهم للنائب
ومع تعليــق «تكتل الـ  »13بشــكل
ميشــال معوض ،آمالً يف السياق ،أن تتكلل
عام عملــه واجتماعاته التــي اقترصت
عىل التواصــل الفردي بني النــواب بعيدا ً
املساعي القائمة بالنجاح وتوصل النواب يف
معــن ،رأى ضو ّ
ّ
«الوسط» مع آخرين إىل تبني أحد املرشحني
أن ذهابه إىل
عن أي إطار
الذين يتم التدوال بأســمائهم والذهاب إىل
«الوســط» ،وتصويته يف الجلسة السابقة
انتخابه يف الجلسة القادمة بعيدا ً عن تقيّده
باســم «لبنان الجديــد» ،ال يتعارض مع
بخيــار أو إجماع ما عــرف حينها بتكتل
«املبادرة الرئاسيّة» التي أطلقها «التكتل»
الـ.13
حينها ،مشريا ً إىل قيام «النواب املستقلني»
وعن املساعي الهادفة إىل جمع القوى
بعمليّــة تقييم للخيــارات املطروحة مع
السياسيّة أو الكتل النيابية والتحاور حول
الدخــول يف الفــراغ ،آمــاً يف التوصل إىل
اإلستحقاق الرئايس ،إستبعد
حســم خيارهم والتصويت
ّ
التوصل
أن يتمكن الحوار من
قادر عىل تقديم الح ّل
ملرشح
ٍ
ٍ
إىل إنتاج رئيس للجمهورية ،يف
املطلوب للبلــد ،بعدما أصبح
ضو لـ»"نداء الوطن"»:
حني أن الحــوارات قائمة بني
طرح األسماء املؤهلة لخوض
اإلستحقاق الرئايس واجبا ً عىل سقوط "«المبادرة"» غالبية النواب ،مشــرا ً إىل ّ
أن
ال يُسقط سلّتها
املعضلة األساسيّة أو املشكلة
جميع النواب ،قبل الولوج يف
تكمن يف النواب الذي يعمدون
مناقشــتها واملفاضلة بينها،
الرئاسية
إىل تعطيل جلسات اإلنتخاب،
والنظــر أيضــا ً يف املطالــب
ويرتيثون يف طرح مرشحهم.
األخرى للكتل النيابيّــة ،ومصارحة الرأي
والجدير ذكره ،أن تكتالً من  13نائبا ً
العام باألســباب التي تحول دون قدرتهم
لم يتمكن من التوافق عىل مرشح مشرتك
عىل انتخاب رئيس للجمهورية.
وإذ يشدد ضو عىل ّ
للعمــل بعدها مع القوى األخرى من أجل
أن الرؤية واملقاربة
تعزيز فــرص إنتخابه ،فهــل يمكن أن
السياسيّة لألســماء الثالثة اللتني توصلت
يتوصل حوار يضم ممثلــن عن غالبيّة
«قوى التغيري» إىل تبنّيهما ،تنســجمان مع
مطالب غالبيّــة النواب وتشــكالن إطارا ً
الكتــل النيابيّة إىل التوافــق عىل انتخاب
جامعا ً للتوافق حولهم ،وأوضح ّ
رئيس للجمهورية؟
أن التواصل

تكتل من  13نائبًا لم يتمكن من التوافق على مرشح مشترك ...فكيف ينجح الحوار؟

«"نداء الوطن"» تزورها قبل أيام من توقيف رئيسها

مصلحة تسجيل السيارات :هكذا َك ُب َرت كرة الثلج
ن لقاء مع رئيس مصلحة
في التاسع عشر من الشهر الحالي ،كان لـ»نداء الوط »
تسجيل السيارات التابعة لهيئة إدارة السير واآلليات والمركبات أيمن عبد
الغفور ،في مكتبه في الدكوانة .الهدف من اللقاء كان الوقوف على
كــاريـــن عــبــد الــنــور
اللقاء كان بهدف اإلضاءة عىل جوانب
عدّة من عمل املصلحة .وقد أبدى عبد الغفور
التجاوب التام يف الرد عىل األســئلة وتدعيم
إجاباته باملســتندات ذات الصلةَ .فإحاطته
بالتفاصيل وإجاباته املع ّللة باألرقام لم تكن
لتوحي بأن تطوّرات مــن أي نوع كانت يف
طريقها للتس ّلل إىل ذلك املكتب .والحال أنه يف
 ،2022/10/23وبعد أن ضجّ ت فضيحة بيع
رخص َ
السوق يف فرع املصلحة يف األوزاعي،
ّ
ليتبي
قام عبد الغفور بمراجعة املستندات
له فعالً وجود مجموعة من األشخاص ممّ ن
حصلوا عىل رخص َسوق من دون أن تكون
أســماؤهم مدرجة عىل اللوائح أو من دون
أن يكونوا مقيمني يف لبنان .واتّضح أيضا ً أن
الرخص ال تحمــل توقيعه بل توقيع رئيس
ّ
امللــف أحيل من عبد الغفور
فرع األوزاعي.
إىل مدير عام الهيئة ،هدى سلوم ،التي أحالته
بدورها إىل النيابة العامة التمييزية.
املفاجأة كانــت يف توقيف عبد الغفور
إضافــة إىل أحد موظفي مركــز النافعة يف
الدكوانــة وصاحب أحد مكاتب تســجيل
السيارات يف  2022/10/25بناء عىل إشارة
من املحامي العام االستئنايف يف جبل لبنان،

القايض نازك الخطيب .فما الذي حصل؟
ملعرفة املزيد ،تواصلــت «نداء الوطن»
مع سلوم التي امتنعت عن اإلدالء بأي حديث
متمنية عدم نرش املقابلة التي جمعتنا بعبد
الغفور .انتقلنا بعدهــا إىل رئيس التفتيش
املركزي ،القايض جورج عطية ،الذي لم ِ
ينف
وجود أكثر من ثالث شكاوى ذات صلة تح ّرك
ّ
مفضالً االلتزام
عىل أثرها التفتيش اإلداري،
بالصمت إىل حني استكمال التحقيق.
غري أن مرجعــا ً قضائيا ً متابعا ً للملف
عــن كثب ذكر لـ»نــداء الوطــن» أن عبد
الغفور مالحق بقضية «إثراء غري مرشوع».
وقال« :لو لم يكن هنــاك أدلة دامغة تثبت
تو ّرطه بنســبة تفوق  90%ملا ت ّم توقيفه».
املرجع نفسه أشــار إىل أن جميع من وردت
أسماؤهم يف التحقيق وكافة املوقوفني هم
مرتكبون ،لكــن قرينة الرباءة تنص عىل أن
املوقوف بريء حتى صدور حكم يدينه من
محكمة الجنايات« .يف النيابة العامة يجري
االنكباب عــى أدلة قضائية ومســتندات
تثبت هذا اليشء .طبعا ً ال يمكن اإلفشــاء
بتفاصيل التحقيق ،وقــد نكون مخطئني،
لكن ثمة قناعة بأن املوقوفني– وليس فقط
عبدالغفور– مرتكبون .امللف ســيتحوّل إىل
قايض التحقيق ومن ثم إىل محكمة الجنايات

أوضاع المصلحة من ضمن سلسلة «مؤسسات الدولة في دولة المؤسسات».
لكن ما لم يكن بالحسبان هو أن تأخذ األمور بعد أيام من اللقاء منعطفًا
ق.
انتهى بتوقيف عبد الغفور على خلفية ملف تزوير رخص َسو ٍ

والقايض هو سيد ملفه» ،كما يختم املرجع.
عىل أي حال ،نــدرج يف ما ييل تفاصيل
اللقاء مع عبد الغفور مع العلم أن ذلك ليس
من باب التربئــة أو اإلدانة .فالكلمة الفصل
تبقى دائما ً للقضاء يف انتظار ما ستؤول إليه
التحقيقات.

مهام ...وشغور

تحوّلت هيئــة إدارة الســر واآلليات
واملركبــات يف العــام  2003مــن إدارة إىل
مؤسســة عامة خاضعة لوصايــة وزارة
الداخلية والبلديات .وهي ذات اســتقاللية
ماليــة وإداريــة وتخضع للنظــام العام
للمؤسسات العامة .يتألف الجهاز التنفيذي
للهيئة ،بحسب املرسوم  ،11244من مدير
عام الهيئة وترتبط به مبــارشة الوحدات
التالية :مصلحة تسجيل السيارات واآلليات،
مصلحة الديــوان ،مصلحة تنظيم املواقف،
مصلحة هندسة السري ودائرة املعلوماتية.
وبحســب عبد الغفور ،فقد ّ
توقف العمل يف
مصلحتي هندسة الســر وتنظيم املواقف
منذ نهاية العام  2019بسبب إشكالية بني
اإلدارة وبلدية بريوت تختص بمسألة تحديد
مسؤولية تنظيم املواقف ،أما مصلحة الديوان
ودائرة املعلوماتية فهما شاغرتان حالياً.

مصلحة تسجيل الســيارات واآلليات
تتألف من دائرة التســجيل ،دائرة امليكانيك،
دائرة َ
الســوق والوحــدات اإلقليمية التي
تشمل بدورها أقسام السيارات واآلليات يف
الدكوانة ،صيدا ،طرابلس ،زحلة والنبطية،
وفروع الســيارات واآلليــات يف األوزاعي،
جونية وعاليه .أما أبرز مهامها ،فتتلخص يف
تسجيل السيارات والشاحنات واألوتوبيسات
والدراجات النارية؛ اســتيفاء رسوم السري
السنوية؛ إجراء الكشف امليكانيكي ومقارنته
مع الشــهادات الجمركية؛ إجراء امتحانات
َ
الســوق الخصوصية والعمومية وإصدار
وتجديد رخص َ
السوق.

الثالثاء واألربعاء

عن الهيكلية وعدد املوظفني الحاليني،
يشري عبد الغفور إىل أن املديرية العامة تضم
حاليا ً املدير العام فقط ،أما مصلحة تسجيل

اإلستيراد أصبح مقنّنًا
ومجلس الوزراء غير قادر على
تأمين المبالغ للتعويض عن
المستوردين لالستمرار بالعمل

السيارات فيديرها رئيس املصلحة منفرداً،
كذلك دائرة التســجيل التي يديرها الرئيس.
عىل صعيد األقســام والفروع ،يتواجد فيها
رؤساؤها واملحررون وعمال امليكانيك« .منذ
العام  2017نعانــي من نقص كبري يف عدد
املوظفني نتيجة إحالة معظمهم إىل التقاعد.
توجّ هنا عندها إىل مجلس الخدمة املدنية ليت ّم
توظيف  97محرراً .أمــا اليوم فيُعترب عدد
املوظفني ال بأس به ويغطي أكثر من 70%
من احتياجاتنا» ،عىل ح ّد قوله.
حالياً ،تقتــر أيــام الحضور عىل
يومني أســبوعياً ،الثالثــاء واألربعاء ،رغم
ّ
أن بعــض املوظفني يرفضــون الحضور
أكثر من يوم واحد نتيجــة األزمة املتعلقة
بحقوق املستخدمني ورواتبهم وبدل النقل
واحتياجات اإلدارة ،وهذا ما ينعكس بوضوح
عىل نوع الخدمة املقدّمــة للمواطن .وهذا
ما تعكسه طوابري السيارات تلك التي تذ ّكر
بمشاهد األفران ومحطات املحروقات.
تجدر اإلشارة إىل ّ
أن االنقطاع عن العمل
يف املصلحة استمر لشهرين (نيسان وأيار)
بسبب عدم ّ
توفر املســتلزمات واإليصاالت
واملحروقات .هذا إضافة إىل إرضاب القطاع
العام شــهري تموز وآب املاضيني ما خلق
إشكالية كبرية يف العمل بحسب عبد الغفور:

محـــــليـــــات
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افرام :النتخاب رئيس توافقيّ ...وإال فوضى قاتلة
شدّد النائب نعمة افرام عىل ّ
أن «الشعب
الذي انتخبنا نحن النوّاب حمّ لنا مســؤولية
تغيري الوضع الحــايل ،وما نراه اليوم يأخذنا
نحو فوىض جديدة ومن نــوع جديد .هذه
الفوىض قد يعتربها البعض خالّقة بما فيها
من تغيري للنظام ،لكن خويف أن تكون فوىض
قاتلة ملا ّ
تبقى من لبنان الذي نعرفه ولشعبنا
الذي يهاجــر يوميا ً والــذي بهجرته ّ
يغي
ديموغرافيّة البلد».
كالم افرام جــاء خالل لقائه البطريرك
املارونــي مار بشــارة بطــرس الراعي يف
بكركي أمس ،إذ قال« :لقد إئتمننا الشــعب
عىل مداواة وجع اإلنسان اللبناني وله تعود
محاسبتنا ال من قبل الكتل واألحزاب ،ولذلك
علينا انتخــاب رئيس للجمهورية» ،الفتا ً إىل

أن «الواقــع القائم يفرض أن يكون توافقيّا ً
ويأتي بأكثرية  86صوتــا ً من أصل .»128
وأكمل« :علينا انتخاب رئيس مهمة ،رئيس
إنقــاذ ،مفهومه للبنان الجديــد هو إعادة
ّ
مؤسســات الدولة وإنهاض الوضعني
بناء
االقتصادي واإلجتماعي وإحداث الالمركزيّة
ّ
املوســعة ومجلــس الشــيوخ ،والحفاظ
عىل موقع لبنان الطبيعــي بعمقه العربي
واملتوسطي والحيادي».
ختم افــرام« :أجدّد الدعــوة النتخاب
رئيس اليــوم قبل الغد ،فــإذا حققنا هذه
الخطوة ننقذ بلدنا من الهالكّ ،
وال ندخل يف
زمن ال نعــرف كيف الخروج منه ،يف فوىض
دســتورية تتحوّل إىل فوىض قاتلة وعندها
السالم عىل لبنان الذي نعرفه».
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الراعي مستقب ً
ال افرام

«"الرئاسة"» بين الراعي
والسفير اإليراني
يشــهد الرصح البطريركي يف بكركــي لقاءات عىل
ً
مواكبة للفراغ الرئايس ،ويف هذا اإلطار
املســتويات كافة
برزت زيارة الســفري اإليراني يف لبنان مجتبى أماني الذي
التقى البطريرك املاروني الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعي وعرض معه التطورات الراهنة.
وتشري املعلومات إىل أن الزيارة تأتي يف إطار التواصل
الدائم بني الســفارة اإليرانية وبكركي عىل رغم اإلختالف
حول ملفات عدّة ،وتأتــي أيضا ً من ضمن جولة يقوم بها
الســفري اإليراني عىل عدد من املرجعيات اللبنانية لعرض
املســاعدة عىل حــ ّل األزمات التي تعصــف بلبنان .وقام
الراعي والسفري اإليراني بجولة حول مواضيع الساعة ،وت ّم
التط ّرق إىل امللف الرئايس حيث ّ
عب الراعي عن إمتعاضه من
فشل النواب وعدم قدرتهم عىل إنتخاب رئيس جديد وإتقان
بعضهم لعبة التعطيل .وطلب الراعي من السفري اإليراني
القيــام بكل ما يجب من أجل املســاعدة عىل إنهاء الفراغ
خصوصا ً أن لطهران «مونة» عىل فريق من اللبنانيني ،ووعد
السفري اإليراني بالقيام بكل ما يستطيع يف هذا املجال.

مســـاحة حـــرّة

الترسيم الهابط على تخوم «"عهد الفروغ»" و"»فخامة الفراغ"؟!
د.عــمــاد شــيّــا

(*)

قبل أيام من انقضاء املهلة الدســتورية لنهاية
كأن هناك جهودا ً
عهد الرئيس ميشــال عون ،يبدو ّ
جبّارة قد بُذلت من قبل «جماعة العهد» ويف كواليس
املحافل السياســية واألمنية للدول املعنية باتفاقية
الرتســيم البحري بني لبنــان وارسائيــل ،لتأمني
هبوط آمن وســلس لهذه االتفاقية عىل تخوم نهاية
العهــد ،للتغطية عىل» فروغه» القــوي بحق البالد
والعباد ،وعــى مســؤوليته الكبرية واملبارشة عن
«فخامة الفراغ» الذي خلف «عهد الفروغ».
اســتلم الرئيس عون الرئاســة عام  2016من
الفراغ ،وســ ّلمها أمس إىل الفراغ مــع انتهاء املهلة
ْ
الفراغي مــن الصعب أن يكون
الدســتورية .وبني
قد عرف اللبنانيون عــر تاريخهم« ،أفرغ» من هذا
العهد الــذي انتقل لبنان خالله من بلــد يتوق ألن

يعود وطنا ً للتنوع واألمل والرجاء ،وعاصمته منارة
للثقافــة والعلم واالنفتاح والتواصــل ،إىل بلد بائس
عاصمته احرتقت بنريان األمونيوم ،وشعبه منكوب
بالعتمــة ،وبالســعي لتأمني لقمــة العيش وحبّة
الدواء ،ومهجوس بالفرار من الجحيم ولو بســفن
املوت بال جواز أو حقيبة سفر.
واألدهى ،بدل أن يسترت رئيس العهد لكثرة ابتالئه
باملعايص ،لم يتوان أبدا ً عــن الخروج عىل اللبنانيني
محتفيا ً بالجنــة النفطيــة املوعودة ،وتمنني البالد
والعباد بفضله وفضل صهره جربان باســيل بانجاز
الرتســيم البحري مع ارسائيل ،واستفاقته املتأخرة
عشية نهاية العهد ملراكمة انجازاته الورقية برتسيم
بحــري مع ســوريا ،بينمــا الحــدود الربية معها
ســائبة يمر عربها عىل املكشــوف يوميــاً ،ذهابا ً
وأيابا ً كل أنواع املوبقــات واملمنوعات ،واألدهى هو
«كرنفال» توزيع األوســمة عىل الشــمال واليمني

تقديرا ً لإلنجازات العظيمــة للمك ّرمني ،ولعل أهمها
الوســام عىل صدر الســفري الســوري عبد الكريم
عيل تكريما ً لجهــوده الجبــارة يف كشــف مصري
العســكريني اللبنانيــن واملفقودين يف الســجون
ّ
وتدخالتــه يف زواريب لبنــان الداخلية،
الســورية
ومطارداته املعارضني السوريني!!
لكن بالرغــم من كل هــذه العراضــات التي
جرت عىل مدى األيام األخرية مــن عمر العهدّ ،
فإن
أغلبيــة اللبنانيني باتوا ينامون ويســتيقظون وهم
يعــدّون األيام والســاعات للخالص مــن مصائب
اللعنة التي ح ّلت بهــم ،مترضّ عني أن تكون جائحة
الكولريا املتزامنة مع نهاية العهد ،واملتفشــية من
خالل املياه الوسخة واملبتذلة ،آخر هذه املصائب.
بالطبع ،ك ّل هذه املشــهدية لن تكون عقبة يف
األيام املقبلة أمام أوركسرتا «عهد الفروغ» التي من
املتوقع ،أن تســتأنف و بزخم أكرب ،حفالت التطبيل

والتزمري إلنجاز توقيع العهد عىل اتفاقية الرتســيم
البحري مع ارسائيــل ،وتظهريه عىل أنّه الفتح املبني
للعهد الذي لم يســبق له مثيل يف التاريخ وال يف اآلتي
من األزمــان ،وذلك بهدف التغطية عىل ك ّل الفشــل
والذل والفروغ بحق الناس والدولة واملؤسسات من
جهة ،واالســتثمار اىل أقىص الحدود باالستحقاقات
السياسية الراهنة واملقبلة من جهة اخرى.
بعض النظر عن مضمون االتفاق ومدى أهميته
واســتجابته للمصالح الوطنية اللبنانية ،فقد يكون
ملجرد التوقيع عليه يف لحظة ســماح إقليمية دولية
سانحة ،أهميّة وأصداء إيجابية يمكن البناء عليها يف
حال أحسن اللبنانيون التعامل معها كقضية وطن
وثروة وطنية ،وع ّ
طلوا مفاعيل اســتغاللها كغطاء
لعورة «عهد فروغ» تطبّع عىل التســ ّلق والتعمشق
عىل سديم الفراغ.
(*) أستاذ باالعالم والتاريخ العام  

«"سيّدة الجبل"» :ليقم
الن ّواب بواجبهم
وإل ّ فليحاكموا

«قبــل األزمة كنا متجهــن إىل تطوير اإلدارة
وتعزيــز الخدمة من خالل املكننــة ،أمّ ا اآلن
فالهاجــس الوحيد هــو إدارة األزمة حيث ال
إمكانية للتفكري بأي تطوير».

مشاكل بال حلول

أمّ ا عن اآلليــة التي وُضعــت اجرتاحا ً
لحلول جزئية من قِ بَل اللجنة الوزارية ملعالجة
تداعيات إرضاب موظفي القطاع العام ،فلفت
عبد الغفور إىل أنها ّ
نصت عىل منح املوظفني
مساعدة اجتماعية وتحسني بدل النقل عىل ّأل
تق ّل أيام حضورهم عن الثالثة أسبوعياً .لكن
هيئة إدارة الســر لم تحصل بعد عىل أي من
هذه املســتحقات يف حني ّ
أن ال إيرادات لديها
لتسديد حقوق املوظفني.
أمّ ا يف ما يختص باستحداث نظام جديد،
قال« :منذ قرابة السنة ّ
حققنا نقلة نوعية يف
موضوع املعلوماتية واملكننة .وقد ســاعدتنا
كثريا ً لكنها لم ترتك صدى عند الناس ألن حجم
املشاكل أكرب بكثري من الحلول .العمل بدأ فعليا ً
وباتت املعلومات ك ّلها ممكننة أما األرشيف فما
زال يدوياً».
املشكلة األكرب تتمثل يف عدم ّ
توفر دفاتر
تسجيل السيارات .نســأل عن السبب فيأتي
الرد« :تُقــدَّر التزامات املصلحــة بحواىل 20
مليون دوالر ،أي ما كان يعادل  30مليار لرية.
ومع انهيار العملة أصبح ما يمكن تأمينه من
االلتزامات يقــ ّل عن  700ألف دوالر ،ما عرقل
عملية توفري الدفاتر واللوحات التي تُســتورد
بالدوالر من الخارج .فاالسترياد أصبح مقنّنا ً
ومجلس الوزراء غري قــادر عىل تأمني املبالغ
للتعويض عن املستوردين لالستمرار بالعمل».
ومن الخطوات املتّخــذة للح ّد من األزمة ،يتم
اليوم تضييق قبول إمكانية طلب التســجيل
لكل من يحمل إقامة ،وإن كان لشــهر واحد،
وحرصها بأصحاب اإلقامات السنوية الدائمة،

الزحمة في النافعة حين فتحت أبوابها (رمزي الحاج)

وهذا ما ق ّلص تقريبا ً من تســجيل املقيمني
بنسبة .80%

إعفاءات وال معاينة

عبد الغفور أضاء عىل قانون صدر يف العام
 2020ويقيض بتخفيــض غرامات التأخري
بنسبة  .85%كما صدر منذ فرتة قرار إعفاء
تام من الغرامات حتى تاريخ .2022/12/31
وهو قرار ،رغم مساواته بني املخالف وامللتزم،
يشــجّ ع املواطن عىل دفع الرسوم منعا ً ألي
تأخري .بالنســبة إللغاء املعاينة امليكانيكية،
فقد انتهى عقد الرشكة الخاصة املسؤولة منذ
العام  2015لكنّها تابعت عملها حفاظا ً عىل
استمرارية املرفق العام لحني التعاقد مع رشكة
جديدة .وبعدما قامت الرشكة بزيادة رســم
املعاينة امليكانيكية مــن دون وجه حق ،ق ّرر
وزير الداخلية وقفها عن العمل .أمّ ا املناقصة
التي جــرت عام  2015فت ّم إبطالها يف مجلس
شورى الدولة الذي اعترب أنه كان يجب إتمامها
يف هيئة إدارة السري وليس يف إدارة املناقصات.
وأردف عبد الغفور ّ
أن الهيئة يف سياق التحضري

ُتقدَّر التزامات المصلحة بحوالى 20
مليون دوالر أي ما كان يعادل 30
مليار ليرة ومع انهيار العملة أصبح
ما يمكن تأمينه من االلتزامات
يقل ّ عن  700ألف دوالر
ملناقصة جديــدة عرب رشكة خاصة من خالل
إعداد دفرت الرشوط ،مــن املفرتض أن تبرص
النور قبل نهاية العام ،رشط أن تتقدم جهة أو
أكثر بسبب عدم انتظام سعر الرصف .وهو ما
قد يبقي عىل املعاينة ملغاة وما يعنيه ذلك من
ّ
توقف حواىل  400شخص عن العمل.

تغيير غير مرغوب

ومما ذكره عبد الغفور إرسال اقرتاح إىل
مجلس الوزراء يف نيسان  2020طلب فيه رفع
أسعار األرقام املميّزة لزيادة إيرادات الخزينة.
فاألرقام املميّزة ترتاوح أسعارها بني  20و45

مليون لرية لألحرف الثالثــة ،وبني  3.5و16
مليون لرية لألحرف األربعة ،ما ال قيمة فعلية
له حالياً.
أمّ ا الخطط التطويرية ،هنا كما يف معظم
اإلدارات ،فهــي ضحية أزمات البلد من ضمن
أشياء أخرى« .كنا نعمل عىل خطة التح ّكم عن
بعد وتسديد رسوم امليكانيك وتسجيل السيارات
عرب برامج الـ»أونالين» .إنما هناك تخوّف من
تلك الربامج ألنها تح ّد مــن عملية «الربطلة
واالستفادة والوسايط» .حتى اإلدارات العامة
تتوجّ س من فكرة التطوير والتغيري واملوظف
يخاف مــن الربامج الجديــدة» ،والتوصيف
لعبد الغفور املرصّ طيلة الحديث عىل اجتثاث
مكامن الفساد من املصلحة التي يرأسها.
عىل وقع هذا الكالم ُ
ختم اللقاء .وبانتظار
أن تبوح التطوّرات التي تلته بجميع أرسارها،
الســؤال الذي يطرح نفســه هو :أي صورة
للدولة ومؤسساتها هي األقرب للتصديق ،ما
أدىل به عبد الغفور باملبارش أو ما كشفته األيام
التالية؟ صــورة يفرتض بالقضاء توضيحها
بعيدا ً عن كل أشكال التدخالت.

أشــار «لقاء ســيّدة الجبل» إىل
ّ
أن «لبنــان يقف عــى أبواب فوىض
دستورية ســبق أن هدّد بها رئيس
الجمهورية املنتهية واليته ميشــال
عون والذي أقسم عىل الدستور وتعهّ د
بالســهر عىل احرتامه ،فإذا به يغادر
القرص الجمهوري كما دخله رئيسا ً
لفريق سيايس يخوض معاركه عىل
حساب الدستور وانتظام املؤسسات،
وهــو ما يضع البــاد بأكملها أمام
املجهــول» .و»أمــام هــذا الوضع
اإلستثنائي والخطري» ،دعا اللقاء يف
بيان بعد اجتماعه الدوري أمس «نواب
األمّ ة إىل اإلجتماع فورا ً ألجل انتخاب
رئيس جديد للجمهورية بموجب املادة
 74من الدستور ،التي ّ
تنص عىل أنه
إذا خلت ســدّة الرئاسة بسبب وفاة
الرئيس أو إســتقالته أو سبب آخر،
فألجل إنتخاب الخلف يجتمع املجلس
فورا ً بحكم القانــون» .وحمّ ل اللقاء
«النوّاب املســؤولية الكاملة عن أي
لحظة فراغ يف سدّة الرئاسة».
وقــال ّ
إن «النــوّاب ،وباألخص
السياديّني ،ملزمون دستوريّا ً ووطنيّا ً
وأخالقيّا ً استخدام ك ّل أدوات الضغط
السيايس واإلعالمي والشعبي لجعل
انتخاب الرئيس أولوية األولويات».
تابع« :إمّ ــا أن يقــوم النوّاب
بواجبهم الدستوري والوطني بملء
الفراغ يف سدّة الرئاسة وإمّ ا فليحاكموا
ألنهم أخ ّلوا بوعودهم لناخبيهم».
ورفض اللقــاء «فرض التوافق
بالقوّة تحت عنــوان الحوار خارج
املؤسساتالدستورية».

٦
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ّ
تحذر من تفشي الوباء
منظمة الصحة

بسـام أبو زيـد

الفراغ قبل عون وبعده
على خلفية الشغور في رئاسة الجمهورية ،وصل العماد
ميشال عون إلى قصر بعبدا للمرة األولى كرئيس حكومةٍ انتقاليةٍ
ّ
محصنة بخطوط
في العام  ،1988وكانت المناطق الحرة آنذاك
وبوضع
جيدة
اقتصادية
حمراء تحول دون استباحتها وبحركة
ٍ
مستقر ،ولكن سياسات العماد عون أدخلت هذه المناطق في
ٍ
تحرير» و»حرب إلغا ٍء» و»حرب سيطرةٍ» على رمز
«حرب
ٍ
الشرعية اللبنانية قصر بعبدا ،فس ّلم العماد عون المناطق الحرة
كما لم يستلمها ،ولم تعد حر ًة وأصبحت تحت الوصاية السورية
ودُمّ رت البنى التحتية فيها والمرافق االقتصادية وهجرها اآلالف.
في العام  2016وصل العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا
مجددا ً
شغور رئاسي استمر أكثر
كرئيس للجمهورية على خلفية
ٍ
ٍ
وضع ال تحسد
في
وهي
البالد
استلم
و
السنة،
ونصف
سنتين
من
ٍ
عليه ،وكان الجميع يأملون بموجب الدعم الذي حاز عليه من
معظم الفرقاء السياسيين أن يسلم البلد أفضل مما كان ،ولكنه
انهيار تام.
بدد كل هذا الدعم وسلم البلد إلى الفراغ وفي وضع
ٍ
اربعة وأربعون عاما ً تفصل بين العامين  1988و 2022رافق
فيها الفراغ العماد عون  3مرات وساءت أحوال المواطنين عما
كانت عليه في فترة توليه السلطة مرتين ،فهل كل ذلك من باب
الصدفة؟ أم أنه نتيجة ممارسات سياسية أوصلت لذلك؟
ّ
إن األمر هو بالتأكيد نتيجة ممارسات سياسية وغير سياسية.
ففي العام  1988قطع العماد عون كل الطرقات أمام انتخاب
رئيس للجمهورية وأص ّر أن يكون هو رأس السلطة في البالد
ٍ
حربي التحرير واإللغاء ورفض
أشعل
اإلصرار
هذا
خلفية
وعلى
ْ
تسليم بعبدا للرئيس المنبثق من اتفاق «الطائف» إلى أن أُخرج
بالقوة منه وكانت الخسارة عظيمة على اللبنانيين عموما ً
والمسيحيين خصوصاً.
جمع شعبيته عندما كان على عداء للنظام السوري
والميليشيات ،وزاد عليهم في سنوات النفي العداء لـ»حزب الله»
والسعي لتأمين حقوق المسيحيين ،وعاد إلى لبنان ليخوض أول
ٍ
انتخابات في العام  2005تحت هذه العناوين فاجتاح الساحة
المسيحية ولكنه ما لبث أن انقلب على كل ذلك ّ
فوقع «تفاهم 6
شباط» مع «حزب الله» وفتح قنوات وعالقات على وسعها مع
النظام السوري وكل ذلك من أجل ضمان وصوله إلى رئاسة
الجمهورية.
وفي هذا السياق خيّم العونيون في وسط بيروت لمساندة
«حزب الله» ،وأيّدوا العمل العسكري الذي شنه «الحزب» في
 7أيار  ،2008ولكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات
البيدر ،وعوضا ً عن أن يحمل اتفاق الدوحة العماد عون إلى سدة
الرئاسة ،حمل عمادا ً آخر هو العماد ميشال سليمان.
وعد «حزب الله» العماد عون بأن يكون هو الرئيس المقبل
فع ّ
طل في العام  2014االنتخابات الرئاسية لمدة سنتين ونصف
السنة إلى أن فرض توافقا ً حول عون أدى إلى وصوله إلى سدة
الرئاسة ،ولكنه ومنذ اليوم األول اختلف مع الجميع باستثناء
«حزب الله» الذي لم يتخل عن ألد خصوم عون ،وهو رئيس
مجلس النواب نبيه بري.
انتهت والية عون وهو يحاول أن يجمع ما يُعرف بإنجازات،
ويحاول في الوقت ذاته أن يُبعد عنه كأس مسؤولية الفشل الذي
لحق بهذا العهد راميا ً المسؤوليات في كل االتجاهات ،علما ً بأنه
أتى إلى رئاسة الجمهورية حامالً شعار «الرئيس القوي» ،فكيف
فشل؟

ّ
يتلقى الدفعة األولى
لبنان
من لقاح «"الكوليرا»"
أعلن وزير الصحّ ة العامة يف حكومة ترصيــف األعمال فراس األبيض عن
«تســ ّلم  13440جرعة لقاح مضاد للـ»كولريا» مقدمة هبة من رشكة Sanofi
ّ
مؤسســة  Fondation Sبدعم من فرنســا ،وهي الدفعة األوىل من اللقاح
عرب
علما ً ّ
أن لبنان يرتقب تســ ّلم اللقاحات التي كان قد طلبها من الجمعية الدولية
لتنســيق اللقاحات التابعة ملنظمة الصحّ ة العاملية يف خالل  10أيام بمعدل 600
ألف جرعة».
ولفت األبيض يف مؤتمر صحايف أمس ،حرضته السفرية الفرنسية يف لبنان
آن غريو ،ممثل منظمة الصحة العاملية يف لبنــان عبد النارص أبي بكر ،إضافة
«أن هــذا الوباء ّ
إىل ممثــي املنظمات الدولية والصحيّة ،إىل ّ
يدق ناقوس الخطر
للمسؤولني يف قطاعات املياه والنفايات والرصف الصحّ ي للعمل رسيعا ً عىل س ّد
ّ
ضــخ املياه وتكرير املياه املبتذلة لنتمكن من
الثغرات وإعادة العمل يف محطات
تجاوز هذا الوباء ووأده يف مهده قبل أن يتو ّ
طن يف لبنان».
من جهتها ،أ ّكدت غريو ّ
أن «فرنسا وإىل جانبها االتّحاد األوروبي ستُساعد
لكن املرشوع بحاجة لتمويل إذ ّ
مؤسسات املياه يف لبنان ّ
ّ
إن الكولريا ظهرت نتيجة
اهرتاء البنى التحتيّة» .وإذ حيّت جهود الذين يواجهون الكولريا بعد مواجهتهم
وبــاء كورونا ،قالت إن «تقديم الهبة يرتافق مع دعم ميداني إلعادة تأهيل البنى
التحتية املتع ّلقة باملياه بتمويل فرنيس ت ّم تقريره بشــكل طارئ ،وسيت ّم تنفيذه
من خالل املنظمة الفرنسية غري الحكومية  Solidarite Internationaleبتعاون
وثيق مع الفرق التابعة لوزارة الصحة» .وختمت« :ســتدعم فرنسا خالل شهر

األبيض وغريو وأبي بكر خالل المؤتمر الصحافي (فضل عيتاني)

ترشين الثاني جهود لبنان لدى منظمــة الصحّ ة العاملية من أجل الحصول عىل
دفعة إضافية من لقاحات الكولريا للمزيد من التحصني» .ويف الســياق ،ح ّذرت
ّ
«تفش الكولريا بشــكل فتّاك
منظمة الصحّ ة العاملية  -لبنان يف بيان أمس ،من
يف لبنان مع تزايد حاالت اإلصابة» .وأشــارت املن ّ
ظمة يف بيان إىل «أن الوباء كان
محصورا ً يف أقضية الشمال ،إال أنه رسعان ما انترش وت ّم تسجيل حاالت مؤ ّكدة
مخربيّا ً يف  18قضاء من أصل  .26وت ّم تحديد الساللة املنترشة حاليا ً واتضح أنها
مشابهة للنمط املنترش يف سوريا» .وقال ممثّل املنظمة يف لبنان عبد النارص أبو
بكر إن «الكولريا مرض فتّاك ،ولكن يمكن الوقاية من خالل اللقاحات وتوفري املياه
النظيفة وخدمات الرصف الصحّ ي والتزام بعادات النظافة الشخصية السليمة».
واعترب أن «ما يُضاعف تع ّرض اللبنانيني للخطر هي الظروف االقتصادية ،إضافة
إىل هجــرة العاملني يف مجال الرعاية الصحيّة وعــدم القدرة عىل تحمّ ل تكاليف
حلول الطاقة البديلة ،لكي تتم ّكن املستشفيات ومرافق الرعاية الصحيّة األوليّة
عىل مواجهة األزمة».

رسم على مخيمات السوريين لمعالجة نفاياتها
مطمر زحلة الصحّ ي يف معالجة نفاياتها من جهة
زحــلــة  -لــوســي بـارسـخـيــان
ثانية ،وقد قدّرها قــرار البلدية بنحو  40باملئة من
أصدر مجلس بلدية زحلــة – معلقة وتعنايل
مجمل كمّ ية النفايات التي تصل اىل املطمر.
وكانت بلدية زحلة رفعت للجهات املانحة عرضا ً
قــراره بتكليف الخيــم واإلنشــاءات القائمة عىل
العقارات ضمن نطاقها برســم عىل طمر النفايات
باألرقام التي تتكبّدها ج ّراء معالجة النفايات ،حيث
تبي ّ
الناتجة عنهــا ومعالجتها يف مطمر زحلة الصحّ ي،
ّ
أن مجمل كمّ ية النفايــات اليومية التي تصل
بعدما عدّل قرارا ًسابقا ًله يك ّلف هذه املخيمات برسم
اىل مطمر زحلة الصحّ ي مــن زحلة وكافة بلديات
ً
عىل القيمة التأجريية وفصله عن رسم املطمر ،عىل
القضاء تصل اىل  265طنا ،ما يجعل كلفة معالجتها
تصــل اىل  5830دوالرا ً يوميــا ً
أن يبدأ تطبيق القــرار بدءا ً من
أي
مطلع شــهر ترشين الثاني،
وتتضمّ
ن
ككلفة تشغيلية فقط،
اليوم الثلثاء ،ويستوىف الرسم من
هذه الكمّ ية حواىل  100طن من
 40بالمئة من النفايات
مالكي العقــارات املؤجّ رة وليس
النفايات التي تنتجها مخيّمات
من ســ ّكان الخيم مبارشة ،كل التي تعالج في مطمر زحلة الالجئني السوريني فقط.
ووفقا ً
ثالثة أشهر وفقا ً لألصول.
ّ
لنــص تعديل القرار
الص ّحي ناتجة عن المخيمات
هــذه الخطــوة العمليــة
 319الصادر بتاريــخ  13أيلول
فإن دراســة أعدّتها بلدية زحلة تظهر ّ
املايضّ ،
بالنسبة لتطبيق القرار جاءت بعد أخذ ور ّد ونقاشات
بأن
إســتغرقت وقتا ً طويالً مع الجهــات املانحة ،التي
الخيمة الواحدة تنتج سنويا ً ما يقارب الطن ونصف
حاول رئيس بلدية زحلة أن يُرشكها برسوم معالجة
الطن من النفايات الصلبة ،وتصل اىل البلدية خالية
من ك ّل املواد التي يمكن تدويرها ،ويمكن أن تغ ّ
النفايات الناتجة عن املخيّمات التي تدعم أهلها ،من
طي
دون أن ينجح بذلك ،علما ً ّ
أن القرار األخري جاء تكملة
جزءا ً مــن تكلفتها ،فيما كلفــة معالجة ك ّل طن
نفايات تصل اىل  42دوالراً.
لقرار ســابق إتّخذته البلدية منذ سنة  2016وعُ دّل
ّ
قبل أشــهر قليلة ،ويقيض بمساواة ساكني الخيم
إال أن بلديــة زحلة لن تتقــاىض من صاحب
مع رسوم القيم التأجريية املفروضة عىل املواطنني
األرض عن كل خيمة يؤجّ رها ســوى مبلغ  75الف
لرية شهرياً ،بعدما ق ّررت إعتماد رسم الـ  13دوالرا ً
اللبنانيني .وهو بالتايل جاء لتــدارك ،ولو جزء ،من
الخلل املايل الذي يتســبّب به إرتفاع ســعر رصف
املعمول به بالنسبة لســائر النفايات التي تصل اىل
الدوالر من جهة ،وزيادة كمّ ية النفايات الناتجة عن
مطمرها من مختلف قرى القضــاء ،وهي الكلفة
املخيّمات الناشئة يف مدينة زحلة و 26بلدية تستخدم
التشغيلية املعتمدة ،وإنما مع إحتساب قيمة الدوالر

عىل ســعر رصف السوق وليس الســعر الرسمي
املعتمد بالنسبة لسائر البلديات ،عىل أن يكون الرسم
قابالً للتعديل وفقا ً لســعر الــرف ولقيمة عقد
اإليجار العائد لك ّل خيمة.
وقرار بلديــة زحلة البدء بتطبيق الرســم يف
نطاقها ،يفرتض أن يشــ ّكل حافــزا ً لباقي بلديات
القضاء التي تعالج نفاياتها يف مطمر زحلة الصحي،
إلعتماد رسم مشــابه تفرضه عىل أصحاب االمالك
املؤجّ رة لسكن النازحني ضمن نطاقها ،حتى تتم ّكن
من تســديد تكاليف النفايات الناتجة عن سكنهم
بالفريش دوالر أيضاًّ .إل ّ
أن هذا املوضوع ال يزال قيد
النقاش بالنسبة لطريقة تطبيقه ،بعد اجتماعات
عدّة بني رؤســاء البلديات ،وكان أحدها بمشاركة
محافظ البقاع منذ شهر حزيران املايض.
ويفرتض أن يؤدّي تطبيق قرار بلدية زحلة إىل
ضبط نشوء التجمّ عات السكنية للنازحني السوريني
يف نطاقها ،خصوصا ً ّ
أن القرار ّ
نص أيضا ً عىل إلزام
مالكــي األرايض املؤجّ رة كخيم للســكن« ،بإفادة
البلدية بك ّل تناقص أو زيادة يف عدد الخيم القائمة،
عــى أن تتثبّت البلدية من ذلك بواســطة جهازها
الخــاص» .وقد أجرت بلدية زحلة مســحا ً ميدانيا ً
ألعداد هذه الخيم يف زحلة مع أسماء شاغليها وأرقام
العقارات املســتثمرة وهويــة مالكيها كما جاء يف
القرار ،وبالتايل ستمنع إستحداث أو إنشاء أي مخيّم
جديد تحت طائلة إزالته مبارشة ومن دون الحاجة
اىل إنذار ،مــع فرض غرامة مالية ووضع إشــارة
مخالفة عىل العقار.

مســـاحة حـــرّة

عندما ال يكون اإلحباط والخيبة خيارًا
شــــهــــيد نــــكــــد

(*)

مهما اختلفت حولها اآلراء وتناقضت ،فإن «ثورة
 17ترشين» خلقــت تيارا ً جديدا ً مســتجدا ً يف الحياة
السياسيةاللبنانية.
يحاول البعض عن ســابق تصوّر وشماتة إشاعة
خرب موت « 17ترشيــن» الرسيريّ  ،فيما يعلن البعض
ّ
وتوقعات
اآلخر احباطه من عودتها وخيبته يف ظل آمال
مرتفعة .فنوّاب «التكتل» فشلوا يف طبع بصمتهم عىل
الحياة السياسية ،وفشلوا أيضا ً يف خلق صدمة ايجابية
عىل املرسح السيايس.
أمام هــذه الوقائع قد يبدو أن هــذا هو الواقع،
لكنها ليست الصورة الوحيدة .ما ال تت ّم االضاءة عليه
هو جرأة جمهور « 17ترشين» يف انتقاد نوّاب «الثورة»
بقساوة ،فيما مناخات أحزاب ال تسمح عادة باملعارضة
واالنتقاد.
االحــزاب اللبنانية هي احزاب الشــخص الواحد:
توتاليتارية ّ
ألن محازبيها يعيشون تحت رهبة زعيمهم،
وفاشية ألنها دائما ً ما تعتمد أسلوب «القضية» من أجل
ابقاء هيمنتها وتشتيت املحازبني عن حياتهم اليومية
ورضوراتها وعن كراماتهم.
ّ
إن ممارســة األحزاب للعمل السيايس يف السنوات
الثالثني املاضيــة أجهضت مفهوم العمل الســيايس

الديمقراطي الصحيح .فأيّ حزب يتمتّع بديمقراطية
داخلية؟
يف ترصيح لــه ،يقول تيمور جنبالط حرفياً« :إنها
(السياسة) رشكة عائلية (فامييل بزنس) ...ونحن دائما ً
نصارع لنبقى يف السلطة» .وما رصّ ح به ،ينسحب عىل
ك ّل االحزاب يف لبنان؛ «كلن يعني كلن».
الســؤال :كيف تصارع أحزاب لبنــان وزعماؤها
للبقاء يف السلطة؟
محاولة االجابة عن هذا الســؤال تفتح بابا ً واسعا ً
للنقاش والتحليل ،ال بل أفقــا ً جديدا ً نقارب من خالله
مشــاكل البلد العضوية ال مشــاكله الظاهرة فقط.
الســلطة التي نتحدث عنها هنا ليست بطبيعة الحال
الســلطة الرشعية التي تملكها الدولة عىل ســكانها،
ّ
تســن الترشيعات وتطبّقها ،وتسهر
والتي من خاللها
عىل املحافظة عىل املجتمع عرب رؤى تطويرية .السلطة
التي يصارع الزعماء عىل البقاء فيها هي التس ّلط عىل
املجتمع ،وبالتايل عىل الدولة .هذا التســلط ال يمكنه أن
يعيش مع ســلطة الدولة .عىل العكس هو يزدهر عرب
تفريغ الدولة من مضامينها واستغاللها لصالحه.
ويف هذا الســياق يستمر رصاع الزعامات اللبنانية
للبقاء يف السلطة عىل مستويني:
االوّل داخيل :عرب إرســاء نظــام زبائني مو ٍاز لنظام
الدولة ،قائم عــى مجموعة تفاهمات ضمنية بني اركانه

وبني افراد املجتمع .هذا النظام غري الرســمي تم ّكن عرب
الوقت من الهيمنة عىل الدولة ،اذ أصبح التعامل معها عىل
انها امتداد طبيعي له .حوّلت الزبائنية  -االنتماء من انتماء
مجتمعي وطني صاحب مسار ومصري ،اىل انتماء زعاماتي
ا ّوال ً فحزبي وطائفي ومذهبي صاحب مصالح فردية .ومن
أجل االطباق عىل الدولة حوّلت الزبائنية الفساد من شخيص
اىل فساد مؤسساتي؛ فأصبحت الدولة ومؤسساتها فاسدة،
بينما أركان النظام براء من هذا الفساد.
الثاني خارجي :عرب ربــط مصالح الدّول به؛ فهو
مهيمن عىل الدولة وقــادر عىل تقديم ك ّل التنازالت من
أجل ضمان دعم الخــارج له .فإذا كان املطلوب افالس
الدولة ،نفلسها .إذا كان املطلوب تدمري القطاع الرتبوي،
ندمّ ــره .إذا كان املطلوب تهجري النــاس من أرضهم،
نهجّ رهم .إذا كان املطلوب ترشيع الحدود ،نرشّعها .إذا
كان املطلوب االصطفاف املحــاوري ،نصطف .إذا كان
املطلوب تفجري بريوت ،نضع قنبلة موقوتة يف مرفأها.
إذا كان املطلوب التفريط بثروتنا املائية وهي أ ّم الثروات،
نف ّرط بها .إذا كان املطلوب افساد البلد اىل ح ّد يفقد معه
مكانته كمستشــفى الرشق ومطبعة الرشق ومركز
أعمال الرشق ،نُفسده .وإذا كان املطلوب رضب الزراعة،
نرضبها ونحوّل األرض إىل سلعة .وإذا كان املطلوب برت
الصناعة ،نبرتها ونتجه نحو االستهالك من دون انتاج.
ّ
إن مجاهرة تيمور جنبالط وتعريفه للعمل السيايس

هو «الفيل» القابع يف الغرفة .مواجهتنا مع هذا النظام
الزبائني -العميل ال يجــب أن تكون فيها أولويات من
حيث تصنيف اركانه .فأولوية أركان النظام ومكوّناته
تحويل املعركة إىل قضية تشبه قضايا األحزاب ،ما ينذر
بخطورة كبرية .من حافظ عىل موقعه يف السلطة بك ّل
الطرق ّال الوطنية والديمقراطية واإلنســانية ،ال يق ّل
خطورة عن أي مكوّن آخــر يف هذا النظام .ومن يدّعي
معالجة األمور الحقا ً بعد وضع أولويّاته ،انما هو ماكر
ألنّه ســيظ ّل يحارب يف معركة الحفــاظ عىل وجوده
بالتس ّلط وبك ّل الطرق واألساليب؛ زبائنية وعمالة .لن
يرىض بإقامة دولة ،وال بسيادة دولة يف مربّعه.
اإلحباط والخيبة هما نتيجة اختصار عمق املواجهة
بقضيّة واحدة واختصار املسار بغاية .يقول ماكيافييل يف
كتاب األمري «مع بداية ظهور مرض فتّاكّ ،
يظن األطبّاء
أن ّ
الشفاء منه سهل ،و ّ
ّ
أن ّ
الصعوبة تكمن يف تشخيصه.
مع مرور الوقت وعدم معرفة سبب املرض أو مكافحة
أسبابه ،يصبح التّشخيص سهالً واملعالجة صعبة».
« 17ترشين» هي مســار الشفاء من هذا النظام.
نجاحنا هو يف التشــخيص الصحيح ،وليس يف موقع
هنا أو مقعد هناك .جمهــور « 17ترشين» تفوّق عىل
سائر الجماهري بموضوعيته الثاقبة ونقاشه الحضاري
وإرصاره.
(*) ناشط سيايس

تحـــت المجـــهر
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«"التجربة اللبنانية" تجتاح أوروبا

دروس تطبيقية في مواجهة األزمات يقودها المايسترو اللبناني
...وأخيرًا صرنا واألوروبيين حا ًال واحدة رغم أنف كل من أراد لنا االتجاه شرقًا .ال بل صرنا قادرين على مقارعة هؤالء وحتى التفوق عليهم وإعطائهم
دروسًا تطبيقية في استنباط الحلول لما يواجهونه من أزمات .لقد باتت «التجربة اللبنانية» البراغماتية تجربة رائدة يمكن تعميمها على بلدان أوروبا المأزومة
لتمرير هذه الفترة الصعبة من تاريخها .وصارت القارة العجوز تتطلع الى البلد العاجز لتستمد منه خبرته وفكره الخلّق في مواجهة الصعوبات.
زيــزي إســـطــفــان
توأمة مســتجدة بني لبنــان وأوروبا
فرضتها رحلة مشــركة اىل الجحيم ولو أن
القارة العجوز ال تزال عىل عتبته فيما لبنان
قد وصل اىل طبقتــه الدنيا .مرتبة متقدمة
تخوله إســداء النصح لدول وجدت نفسها
دون ســابق إنذار غارقة يف أزمات كهرباء
وغاز ووقود وغالء وفقر ،تحاول مواجهتها
بطــرق علمية متحرضة فيما املايســرو
اللبناني ابتكــر لها حلوال ً عــى طريقته
وتخطاها.

Déjà Vu

طوابير الجوع في بريطانيا

العامة تعاني من أزمة كهرباء ،ووســائل
ال شك أن أوروبا تواجه صعوبات جمة
اإلعالم تتسابق يف نرش التوصيات حول طرق
واألدلة عىل ذلك كثــرة .إحدى الصديقات
توفري الطاقة .وتتساءل السيدة كيف يمكن
العائدات مؤخرا ً من باريس جلســت تروي
للمواطنني تحمل هكذا كلفة؟».
بما يشبه القرف مما عانته يف مدينة األنوار
يف بريطانيا الحال ليس افضل واألخبار
وما ســمعته عن باقي املدن الفرنســية».
التي ترد مــن هناك كأنها مــن طرابلس
رسقــات ،عمليــات نشــل يف الطرقــات
أو عــكار .أطفال يذهبون اىل املدرســة بال
واعتداءات وتكسري وفوىض امام املحطات
طعــام ،يرسقــون طعــام بعضهم حني
كأننا يف لبنــان« ...وترص عىل أن التجول يف
يداهمهــم الجوع .مواطنــون بريطانيون
الشوارع الباريسية ويف املدن الكربى لم يعد
يقفون بالصف للحصول عىل مســاعدات
آمنا ً كما يف الســابق» .حتى ارتداء املالبس
املكشــوفة ،تقول الصديقة« ،صار محرجا ً
غذائيــة .مبيع املنتجــات الغذائية املجلدة
ارتفع ثالثة أضعاف كونها أقل ســعرا ً من
مع وجود أعداد كبرية من املتدينني املسلمني
املنتجات الطازجة او املربدة
الذي ينظــرون باحتقار
التــي كان الربيطانيــون
اىل السافرات .»...وجهة
يســتهلكونها ...صحيفة
نظر ال يتبناها الكثري من
األسعار في هولندا
الغارديــان ذكــرت أن
الفرنســيني أو املقيمني
30%
ارتفعت أكثر من
اكثر من مليونــي عائلة
يف فرنســا لكن ال يمكن
إنكار التباين الحاصل يف والبيوت والمرافق العامة بريطانيــة متخلفــة عن
تسديد فاتورة الكهرباء...
املجتمع الفرنيس أقله بني
تعاني من أزمة كهرباء
«نحن الســابقون وأنتم
العلمانيني واملتشددين...
الالحقون ،»...هــذا كان تعليق الوزير وئام
وتروي السيدة العائدة كيف عاشت مرة
وهاب...
جديدة أزمة البنزين وإغالق محطات الوقود
يف مختلف أنحاء فرنســا نتيجة إرضابات
تصاعد الخطاب الديني
رشكات الغاز الكربى ،يف مشهد يكاد يكون
حال بلجيكا هي األخرى من حال لبنان
نسخة طبق األصل عما عاشه لبنان صيف
فهناك يواجهون صعوبات وتعقيدات كثرية
 .2021وكيــف أن اآلالف قــد شــاركوا يف
يف العيش املشرتك .فاملسلمون يف بلجيكا بات
مسرية بشوارع العاصمة الفرنسية باريس
عددهم يرتاوح بني  500و 700ألف شخص
األحد املايض ،احتجاجا ً عىل ارتفاع تكاليف
من أصل  11مليونا ً ونصف املليون ،ســكان
املعيشة وتراجع القدرة الرشائية للمواطنني.
العاصمة بروكسل مســلمون وأغلبهم من
ويروي لبنانيون آخرون يعيشون يف باريس
املغرب .ورغم كون الدولة البلجيكية تعرتف
ضاحكني (شامتني) أن ظاهرة جديدة بدأت
بعيدي الفطر واألضحى كعيدين رســميني
تطل برأسها ،هي «رسقة الوقود» يف مشهد
وتعرتف رسميا ً باملســاجد وتتكفل بجزء
 déjà vuعرفه لبنان الصيف املايض قبل أن
من نفقاتها ،إال أن هذا االعرتاف الرســمي
يكمل طريقه نحو البنزين املليوني.
يقابله تصاعد للخطــاب الديني وخطاب
الكراهية بني الفئتني وصعوبات يف التعايش
حال الالجئين أفضل
بني املجموعات الدينية ،وفق ما رواه لنا أحد
صديقة أخرى هولندية الهوية تســأل
اللبنانيني املقيمني يف بلجيكا.
عن األحــوال يف لبنان هي التــي زارته أيام
يف أملانيا تأخذ األزمة بعدا ً آخر يشبه ما
الحرب األهليــة وتعرفت اىل واقعه الطائفي
وصلت إليه إدارات لبنان الرسمية مؤخراً .ال
واالجتماعي .حني رشحــت لها باختصار
تدفئة يف املمرات واملناطق العامة يف اإلدارات
ما يم ّر به من أزمــات كان ردها :الحال يف
الرسمية ،وال ماء ساخنا ً لغسل اليدين والحد
هولنــدا ليس أفضل من لبنــان! هي تلعن
األقىص لحرارة أجهزة التدفئة فيها سيكون
الحكومة التي لم تعد تهتم بشــعبها بقدر
 19درجة ،وتنخفض اىل  12يف األماكن التي
اهتمامها بالالجئــن« ،هم يؤمّ نون املنازل
يؤدي فيها املوظفون عمالً بدنيا ًمكثفاً .أغنى
لهؤالء ويرتكون الشباب املقبلني عىل الزواج
بلدان أوروبا ذهبت اىل الطلب من مواطنيها
غري قادرين عــى رشاء منزل .غالء الطاقة
اســتخدام األدوات اليدوية بدل الكهربائية
واملواصالت والسلع لم يعد مقبوالً ،األسعار
وتخفيف االستحمام قدر اإلمكان...
ارتفعت أكثر مــن  30%والبيوت واملرافق

انطالق أكاديمية اإلنسان

طوابير فرنسية

خارج الخدمة

«ستاج» في لبنان

تجــاه هذه الحال املأســوية يف أوروبا
بات يمكن للبناني أن يتباهى بأعىل صوته
«أعطونــا األزمات وخذوا منــا ما يدهش
العالــم» ،ال بل خذوا دروســا ً تطبيقية يف
التحايــل عىل األزمات واســتنباط الحلول
الدونكيشوتية لها« .ستاج» يف بلد العجائب
ملدة  15يومــا ً وتصبحون جاهزين ملواجهة
أعتى أزماتكم.
ال كهربــاء يف باريس وبرلــن ولندن
وامســردام وتقنني حاد يرافقه ارتفاع يف
األســعار ،ال داعي للهلع أو املغاالة يف توفري
الطاقة يف البيوت .رسقــة الكهرباء يف هذه
الحال محللة ،خط «براني» موصول عىل ملبة
البلدية أو معلق عىل خطوط الشبكة ييضء
البيت بأكمله ويشــغل الجالية والنشــافة
أيضاً .رسقة الكهرباء من املنشــآت العامة
حالل ،ألم تستفد الحكومات األوروبية كفاية
من معاملها الســياحية وتدخل اىل خزينتها
مليارات اليــورو؟ لقد آن األوان للتشــبه
بمبادرة «ضوي شارعك» البريوتية وتزويد
كل حي أو شارع قريب من معلم سياحي أو
منشأة عامة بالطاقة عىل حساب الدولة...
ويف حال تعذر مــد خطوط خفية فالحل يف
املولدات الخاصة« .أبــو كوكو» و»مروان»
و»حسني» عىل استعداد لفتح فروع لهم يف
اوتريخت وشتوتغارت ونوتنغهام بمباركة
حركة «أمل» وكل الحمايات السياســية...
وإال فإن «كرادينيز» جاهزة إلرسال «فاطمة
غــول» و «أورهان بيه» لفــك أزمة أوروبا
وتأمني الكهرباء لها وبال مناقصات إذا لزم
األمر...
أما غاز التدفئة فتلك حكاية أخرى حلها

"كارادينز" حاضرة

البنزين يف فرنســا والطوابري أمام محطات
أسهل بكثري من حل الكهرباء وكلفة التدفئة
الوقود وما يتخللها من مشــاغبات حلها
ليست بالصعوبة التي يخشاها األوروبيون.
بإغالق املحطــات نهارا ً أمــام الجماهري
الحل ابتكار لبناني خــاق «مو ّلع الدني».
املنتظرة ،وفتحهــا يف زواريبها الخلفية ليالً
حريق مفتعــل يف  Bois de Boulogneمثالً
يأتي عــى األخرض واليابــس يؤمن حطبا ً
للمحظيــن من اقارب واصدقــاء ملنع اية
مشــاكل أمام املحطات .أو يمكنها اعتماد
للتدفئة لكل أهل باريــس .وما عىل هؤالء
تعبئة الغالونات وفق جدول مواعيد مسبق
سوى استرياد صوبيات الحطب من عاليه أو
وال بأس أن ترســل العائــات كل فرد من
عكار و»القصة منتهية» .أوروبا الخرضاء
أفرادها مللء غالونه الخاص ،ومن ثم تخزين
تعج بالغابــات واألحراش ،وبعض الحطب
الكميات يف براميل اســفل العمارات أو عىل
املقطوع تحت جنح الظالم و»املشــاحر»
الــدرج وال بأس بحصول بعــض الحوادث
املختبئة يف أرجاء بعيدة من الغابات ويصبح
وانفجار خــزان من هنا واحــراق غالون
الفحــم جاهزا ً لكل الشــتوية .وإذا عجزوا
من هنــاك« ،ييل بدو الدح بــدو يقول أح».
عن تحطيبه من الغابات فلبنان مستعد أن
وملواجهة إرضاب الرشكات الكربى وتحدي
يرسل إليهم جيوش «النكيشة» تبحث عنه يف
عنجهيتها يمكن ألصحاب املحطات تخزين
املكبات أو املطامر (إذا وجدت) املعدّة إلعادة
البنزين واملازوت يف خزانات
التدوير وبيعه بالكيلو ملن
بعيــدة عن األعــن و بيع
يدفــع أكثر .أمــا إذا كان
كمياتها بالتقطري ملن يدفع
الحطــب ال يكفي للتدفئة
فليتشــبهوا بمخيمــات مبيع المنتجات الغذائية
أكثر.
المجلدة ارتفع ثالثة
أما يف ما خص العيش
الالجئــن الســوريني يف
املشرتك والتعايش اإلسالمي
البقاع ،الذين حني تنقطع
أضعاف في بريطانيا
املسيحي وتجنب الرصاعات
بهم سبل التدفئة يشعلون
كونها أقل سعرًا من
الطائفيــة واملذهبيــة يف
الخــرق واألحذية القديمة
المنتجات الطازجة
املجتمــع الواحــد ،فلبنان
وحتى غالونات البالستيك
مســتعد إلرشاك بلــدان أوروبــا كافة يف
للحصول عىل بعض الدفء.
«أكاديمية اإلنســان للتالقي والحوار» التي
وحده غالء األســعار لم يســتنبط له
أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشــال
اللبنانيون بعد حلوال ً ويتضامنون بذلك مع
ّ
«منصة
عون ،والتي ستعمل عىل جعل لبنان
اشقائهم األوروبيني الذين يطالبون الدولة
عامليّة تلتقي فيها جميع اإلرادات الطيّبة يف
بمراقبة األســعار وردع التجار الجشــعني
ً
سوية ،ثقافة السالم واالحرتام
العالم لبناء،
املحتكريــن .لكن قــد يفيدهم تســجيل
والوئام وحضارة املحبّة» ،وفق ما قاله ناجي
أســمائهم لدى بعض الـ  NGOSللحصول
خوري منسق لجنة التنســيق يف االجتماع
عىل «كراتــن» االعاشــة .أمــا العائالت
الذي شــهده قرص بعبــدا ،لإلعالن عن بدء
األوروبيــة األكثر فقــرا ً فيمكنها التواصل
أعمال اللجان املنبثقة من أكاديمية اإلنسان
مع الوزير هكتــور حجار وانتظار البطاقة
للتالقي والحوار التي تشــكل قيمة مضافة
التمويلية املوعودة لتنال كل منها وبحسب
للبنان والعالم بأرسه.
عدد أوالدها معها ،مبلغا ً شــهريا ً بالدوالر (
ويف حال لم تــف األكاديمية باملطلوب
الذي بات أغىل من اليورو) يعينها يف أوقاتها
منها نظرا ً لضعف ثقافــة الحوار يف أوروبا
الصعبة .صحيــح أن «البطاقة التمويلية»
فإن لجنة الحوار املســيحي اإلسالمي عىل
جاهزة تقنيا ً للتنفيذ ،ولكن ينقصها التمويل
أتم االستعداد لنقل مساعيها من بريوت اىل
فربما يشــد االتحاد األوروبي نفسه ويقدم
أية عاصمــة أوروبية لتحقيق أفق أرحب يف
التمويل املطلوب لشعوبه وشعب لبنان الذي
الحوار بني األديان.
ينتظر البطاقة منذ سنوات.
أما إذا تصاعدت أعمال العنف وخطاب
الكراهية بني األديان فالطائف هو آخر الدواء
دروس في العيش المشترك
ولبنان مستعد دوما ً ملشاركة تجاربه املثمرة
ال يبخل لبنان بتقديم النصائح العملية
الناجحة مع الجميع.
ألقرانــه األوروبيني يف كل املجــاالت .أزمة
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مــــهــــرجــــان

"ع َمفرق طريق" ضمن "مهرجان البحر األحمر السينمائي"
َ
أدرج «مهرجــان البحــر األحمــر
الســينمائي الدويل» ،الفيلــم اللبناني
«عَ مَ فرق طريق» للمخرجة الرا ســابا،
ضمن فئة «روائع عربية» يف دورته الثانية
التي تُقام يف مدينة جدة بالسعودية بني
األول والعارش من كانون األول املقبل.
وأعربت ســابا عن اعتزازها باختيار
فيلمها ضمن برنامج «هذا املهرجان الذي
ً
أهمية كبري ًة منذ انطالقه بقوّة
اكتســب
العام الفائت» ،مشــر ًة إىل أن مشاركته
هذه «تأتي ُقبيل بدء عروضه يف  15كانون
األول يف دور الســينما اللبنانية ويف عددٍ
ّ
تتول
من الدول العربيــة واألجنبية ،حيث
توزيعه رشكة Cedars Art production
(صبّاح إخوان).
ويتنــاول الفيلــم الــذي أنتجتــه
 Wakanda Filmsقصــة ممثــل لبناني
مشــهور يتنافس مع ممثل إيطايل عىل

ّ
تول دور البابا عندما كان شــابا ً يف فيلم
عاملي .واستعدادا ً للقاء الحرب األعظم الذي
سيختار أحدهما لتجســيد شخصيته،
يتوجه إىل قنوبــن لالبتعاد عن ضوضاء
حياته ،فتقوده املصادفة إىل قضاء عزلته
يف دير للراهبات ،يلتقي فيه فتاة ج ّذابة،
فتبدأ سلسلة مغامرات طريفة تُعيد هادي
إىل بساطة الحياة وجوهرها وتضعه أمام
ّ
ستغي مجرى حياته.
خيارات
وأوضحت سابا أن «عَ مَ فرق طريق»،
وهو كوميديا رومانســية مــن كتابة
جوزفني حبيش ومن بطولة شادي حداد
وربى زعرور وجوليا ّ
قصار وبيتي توتل
ومرينــا مكرزل وســينتيا كرم« ،يطرح
بواسطة الضحكة قضايا بالغة األهمية،
ويثري مــن خالل قالب كوميدي مُســ ٍّل
مســألة العودة إىل الطبيعة وبســاطة
الحيــاة واالنفتاح عىل اآلخــر يف عالم

يبتعد عن هذه القيم» .وأضافت« :الفيلم
الذي تشارك فيه أيضا ً نخبة من املمثلني
كرفعــت طربيه ونقوال دانيــال وهيام

أبو شــديد وجوزيان بولس وعماد فغايل
ورشبل زيادة ،يتّســم بأنه من مستوى
راق ،ويف الوقت نفســه بمتناول كل
ٍّ
فني ٍ

فئات الجمهــور ،ويتمتع بكل املقوّمات
التــي تُم ّكنه من جذب املشــاهدين إىل
صاالت السينما».

تدشين مقر الفرانكوفونية في الشرق األوسط
افتتــح وزير الثقافــة يف حكومة ترصيــف األعمال القايض
محمد وســام املرتىض ممثِّــاً رئيس مجلس الــوزراء ،واألمينة
العامة للمنظمة السيدة لويز موشيكيوابو ،مقر «املنظمة الدولية
الفرانكوفونية للرشق األوســط» يف بريوت بحضور وزي َري اإلعالم
والرتبية املهندس زياد مكاري والقايض عباس الحلبي ونواب ووزراء
سابقني وعدد من سفراء الدول األعضاء يف املنظمة الفرانكوفونية.
ً
كلمة جاء فيها« :يف وســط بريوت ،عىل مقربةٍ
وألقى املرتىض
أطالل مدرســة الحقــوق الرومانية ،يف الشــارع املجاور ملبنى
من
ِ
وبعض الوزارات ،نلتقي
الربملان ،والقرص الحكومي ،ومقر اإلسكوا،
ِ
اآلن إلفتتاح ممثلية املنظمــة الدولية الفرانكوفونية ( )O I Fللرشق

ٌ
مناسبة بأبعادٍ ثقافيةٍ وسياسيةٍ كثرية ،أولُها ّ
أن لبنان،
األوسط .إنها
ٍ
قِ
منظمات
أنظار
بلة
يزال
ال
بها،
ر
يم
التي
األزمات
جميع
من
عىل الرغم
ّ
ِ
ودول ال حرصَ لها ،تج ُد فيه فضا ًء ثقافيا ً منفتِحا ً عىل إمكانات تطوُّر
ٍ
غري محدودة ،بسبب ما يختزنه تراثه وشعبه من غنى وحرية».
بدورها أكدت األمينة العامة للمنظمة عىل «أهمية افتتاح هذا
املق ّر يف لبنان النفتاحه الحضاري والثقايف عىل العالم» ،مشــر ًة إىل
أن لبنان كان ســبّاقا ً يف اختيار موضوع «حوار الحضارات» خالل
َّ
وخصت بالشكر
القمة الفرانكوفونية التي استضافها عام .2002
الوزير املرتىض ملتابعته وفريق وزارته التحضريات إلنجاز هذا املقر
ورعايته وحضوره.

دمرها انفجار " 4آب"
ترميم لوحة ّ
يحتضن متحــف  J. Paul gettyيف لوس أنجليــس لوحة «هرقل
وأومفيل» ( )1630للفنانة الشهرية أرتميسيا جنتيلتيش بعد انتشالها
من أنقاض قرص رسسق يف بريوت .كتب للوحة حظ بالنجاة بعد انفجار
« 4آب» الذي اودى بحياة أكثر من  200شخص ورشّ د حواىل  300ألف،
ّ
املتوقع أن تُصبح جاهزة
وهــي تخضع اآلن للرتميم واملعالجة ،ومــن
للعرض يف العام  .2024ويقول مدير املتحف تيموثي بوتس معلقا ً عىل
تويل الرتميم« :بعد االنفجار املدمّ ــر الذي ألحق أرضارا ً كبري ًة باللوحة،
ّ
نتــول مهمة معالجتها وترميمهــا والحفاظ عليها ،حيث
يرشّ فنا أن
تُعترب واحدا ً من أهم االكتشــافات الحديثة داخل مجموعة Artemisia

 ،Gentileschiوتد ّل عىل طموحها يف تصويــر املوضوعات التاريخية،
وهو أم ٌر لم يسبق له مثيل تقريبا ً بالنسبة لفنّاني عرصها».
وكان االنفجار الهائل الذي وقع يف العام  ،2020تسبب بتشظي
اللوحة بالحطام املتطاير ممّ ا تســبب يف تلفها بشدّة ،مع تم ّزق 20
بوصة بالقرب من ركبــة «هرقل» .وقبل البدء بأعمال الرتميم  ،كان
عىل موظفي املتحف إزالة شــظايا الزجاج الكبرية التي كانت ال تزال
مغروزة يف اللوحة القماشــية .باإلضافة إىل إصالح األرضار الناجمة
عن االنفجار ،ســيجري الفريق أيضا ً عملية تنظيف غري مســبوقة
تتّسم بإزالة طبقات الفرنيش واألوساخ املرتاكمة عىل م ّر القرون.

برجي وماضي إلى التحقيق
استدعى مكتب مكافحة الجرائم
املعلوماتية كال ً من الفنان زياد برجي
والشاعر أحمد مايض للتحقيق ،عىل
خلفية الشــكوى املقدَّمة من اليسا
ّ
بحقهمــا بواســطة وكيلها املحامي
مارك حبقة .وســيكون التحقيق عىل

هيفاء تر ّد على الساخرين
رغم الضجة التــي رافقت
صورتهــا «الســيئة» بســبب
التصوير يف كواليس حفلها األخري
بـ»موسم الرياض» ،والتعليقات
القاســية التي تع ّرضــت لها،
نجحــت النجمة هيفــاء وهبي
بتجاهل ما يحصل.
وتــداول جمهورهــا عــر
مواقــع التواصل مقطــع فيديو
عفويا ً ظهــرت فيه مع أصدقائها
يف القاهرة وهــي تحتفل بنجاح
حفلتهــا ،وظهرت فيــه بكامل
أنوثتها وأناقتها بـ»جمبســوت»
باللون األخــر الفاتح بتصمي ٍم

ضي ٍّق يُربز رشــاقتها وجســمها
املتناســق ،وحرصت عــى الر ّد
بطريقــةٍ غري مبــارشة عىل كل
التعليقات املؤذيــة وهي ترقص
وتتمايل عىل أغنية «أنا هيفا أنا»،
بشــكل
وتفاعــل معها الجمهور
ٍ
واســعّ ،
معبين عن ســعادتهم
ٍ
بقدرتها عــى تجاهل االنتقادات،
ومتغ ّزلــن بجمالهــا ومالمحها
ّ
الســن.
الجذابــة رغم تقدّمها يف
ً
ً
غنائية
حفلة
وكانت هيفاء أحيت
ً
ضخمة عىل «مرسح محمد عبده»
وشهدت كواليسها لقا ًء رسيعا ً مع
الصحافة ظهرت خالله بوجه قاتم

ومالمح مختلفة بســبب اإلضاءة
السيئة وهو ما ع ّرضها للكثري من
التعليقات القاسية.

هامش التهم املوجّ هة إليهما واملتعلقة
باملزاحمة اإلحتيالية وانتهاك الحقوق
امللكية الفنية ألغنية «أنا وبس» والتي
ٍ
ســابق
وقت
صدرت عــن الفنانة يف
ٍ
ليُعيد كل من برجي ومايض إصدارها
بعنــوان «وبطــر» بعــد خالفات

شــخصية لهما معها .يُشــار إىل أن
اليســا كانت قد امتنعت تماما ً عن الرد
عىل االتهامات التــي وُجّ هت إليها من
قبل ا ُملدّعى عليهما عرب اإلعالم اللبناني
والعربــي إىل حني ســلوك الشــكوى
مسارها القانوني.

نانسي عجرم وهبة طوجي في عمل إنساني
ما زالــت نانــي عجرم
تواصــل نجاحاتهــا ،فبعــد
تصدُّر كليبهــا الغنائي الجديد
«علشانك» والذي حقق ما يقرب
مــن  14مليون مشــاهدة منذ
عرضه ،يبدو أنها تستعد ملفاجأ ٍة
جديد ٍة لجمهورها تجمعها بهبة
طوجي خالل الفــرة القادمة.
حيث ســتكون من بــن نجوم
الحفل الخريي الذي سيُقام عىل
مــرح «أوبرا دبــي» احتفاال ً
بمــرور عرشيــن عامــا ً عىل

تأسيس»مركز رسطان األطفال
اللبناني» ،يوم  5ترشين الثاني

املقبل ،إىل جانــب هبة طوجي
ورحمة رياض و .Elyanna

٩
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VIDEO GAMES

 Paris Games Weekيعود بعد غياب سن َتين
يُفتتح يف العاصمة الفرنســية مســاء اليوم
الثالثــاء معــرض  Paris Games Weekأللعــاب
الفيديو الــذي يُعترب األكرب من نوعه يف فرنســا،
وتشــارك أبرز الرشكات املنتجة يف هــذا القطاع
بالحدث الذي غاب سنتَني متتاليتَني بسبب جائحة
«كوفيد .»-19وينطلق بحضور وزيرة الثقافة ريما
عبد امللك ووزير التحــوّل الرقمي جان-نويل بارو
وجَ مع من املتخصصني يف القطــاع ،قبل أن يفتح
أبوابه أمام العامة اعتبارا ً من غد األربعاء.
وفيما تش ّكل ألعاب الفيديو الوسيلة الرتفيهية
ّ
الســن إذ يــراوح عمر
الرقميــة املفضلة لصغار
 95%ممَ ن يمارســها بني  10و 17عاماً ،يبلغ عدد
الفرنسيني الذين يلعبون بألعاب الفيديو  37مليون

شــخص ،يقول  53%منهم إنّهم يمارسونها «أق ّله
مرة واحدة يف األسبوع».
ويف مؤرش عــى أهميــة الحدث ،ســتجتمع
الرشكات الثالث الكربى املتخصصة بألعاب الفيديو
وهي  Microsoftو Sonyو Nintendoللمرة األوىل من
ثالث سنوات يف املعرض نفسه .وتحرض أيضا ً رشكات
مطــوّرة عدة بينهــا  Ubisoftو Bandai Namcoو
 CapComو Segaباإلضافــة إىل رشكات مو ِّزعــة
ومنصات للتواصل االجتماعــي أبرزها «تيك توك»،
هذا إىل جانب أكثر من مئة جهة عارضة .ويتوافر يف
املكان مرسح كبري يتسع لنحو  800كريس سيشهد
عددا ً من املنافسات الرياضية اإللكرتونية.
ّ
ويتوقع منظمو الحدث ا ُملقام يف معرض Porte

 De Versaillesحضور نحو  180ألف شخص هذه
السنة ،بينما كان يبلغ عدد الحارضين قبل الجائحة
حواىل  300ألف زائر مع معارض كانت تُن َّ
ظم بصيغةٍ
أكرب .ويبقى هذا الحدث البارييس مهما ً للفرنسيني
من هواة هذه األلعاب الذين ي ّ
طلعون من خالله عىل
أبرز األلعاب الجديدة قبل طرحها يف السوق وبينها
مثالً  .Just Dance 2023ومن بــن األمور املميزة
األخرى التي ستشهدها نســخة املعرض هذه التي
تحمل عنوان  ،Restartتنظيم عروض ومســابقات
( Cosplayمالبــس تنكرية لشــخصيات الثقافة
الشــعبية) ،وتخصيص مساحة لأللعاب ا ُملطوَّرة يف
فرنسا وتلك القديمة ،باإلضافة إىل مؤتمرات تتمحور
عىل أبرز املوضوعات املرتبطة بالقطاع( .أ ف ب)

"ميتافيرس" يجتاح العالم الصحي
تشــهد خدمات الصحة تطــورات رقمية منها
االستشــارات عن بُعد ،وتطبيقــات متابعة املرىض
عــر اإلنرتنت ،واســتخدام الــذكاء االصطناعي يف
مجال التشــخيص .أما اليوم فيُضــاف إليها عالم
«ميتافريس» االفرتايض الــذي ال يزال قيد التطوير،
بشــكل أســايس األلعاب واألنشــطة
والذي يطال
ٍ
االحتفالية كالحفالت املوســيقية .وسبق لرشكات
صناعة األدويــة أن دخلت هذا املجــال ،إذ ابتكرت
رشكة  Pfizerاألمريكية  ،Hemocraftوهي نوع من
األلعــاب عرب اإلنرتنت يتع ّلم مــن خاللها املصابون
بالهيموفيليا إدارة عالجهم .ويف اآلونة األخرية ،بدأت
ّ
ملصففات األسنان عياد ًة
رشكة  Invisalignاألمريكية
ً
تفاعلية لطب األســنان عىل «ميتافريس» لتشجيع
الصور الرمزيــة (أو باألحرى أصحابها الحقيقيني)

عىل معرفة املزيد عن املنتــج من خالل محادثةٍ مع
طبيب أسنان أو أخصائي تقويم.
ويف فرنسا ،اختارت عيادة Clinique des Champs-
 Elyséesللطــب التجمييل التي يقصدها امليســورون
بحضور قــوي عىل الشــبكات االجتماعية،
وتتمتــع
ٍ
تنظيم مؤتمرها األول يف العالم االفرتايض عن موضوع
عالجات الســمنة .وحرض املؤتمر عرب االنرتنت عرشات
الشــخصيات الرمزية .ويف القاعة االفرتاضية ،وجدوا
أنفســهم أمام املحارضين الذين راحوا يعرضون لهم
اإلجراءات املمكنة .وهــد َ
َف ذلك إىل تمكني املرىض الذين
ال يجرؤون عىل زيارة الطبيب يف العالم الحقيقي من أن
يستعلموا بواسطة الكمبيوتر وهم جالسون يف بيوتهم.
ومع أن الهدف يف ذاته ليس ثورياً ،فإن التطبيقات
املحتملة قــد تتجاوز مج ّرد التوعيــة .ففي باريس،

يخطط أستاذا الطب بوريس هانسيل وباتريك ناتاف
ّ
مخصصة لدور «ميتافريس»
إلطالق شهادة جامعية
يف الرعاية الصحيــة يف آذار  .2023ويصف ناتاف هذا
التطــور بأنه «فرصة مذهلة خصوصــا ً يف ما يتعلق
بالتدريب ،إذ ســيُتيح للجراحني املوجودين يف بلدَين
َ
مختلفني مساعدة بعضهم بعضاً ،وستكون أدواتهم
قادرة عىل التفاعل بفضل الواقع املختلط ،أي اندماج
العا َلمني الواقعي واالفرتايض».
وبدأ «ميتافريس» يجذب املســتثمرين مع أنه ال
يزال يف بداياته .حيث وصلت االستثمارات يف القطاع إىل
 120مليار دوالر عام  .2022إال أنه يثري بعض املخاوف
خصوصا ً ما يتعلق بالجمهور املعني ،إذ إن قسما ً من
الناس لــن يتم ّكن من مواكبة االنتقــال إىل الخدمات
العامة اإللكرتونية( .أ ف ب)

Social Media

َ
أفق َد البعض حساباته

عطل في

أبلغ مُســتخدمو موقــع التواصل االجتماعي «إنســتغرام» أمــس اإلثنني عن
ٍ
صعوبات واجهوها إذ أشار بعضهم إىل أن حساباتهم عُ ّلقت أو أصبحت غري متوافرة،
فيما أكدت املنصة االجتماعية أنها تعمل عىل معالجة العطل ا ُملســجّ ل .وغ ّرد قســم
التواصل التابع لرشكة «ميتا» يف حسابه عرب «تويرت» قائالً« :ندرك أن بعضكم يواجه
صعوبات يف اســتخدام حساباته يف انســتغرام ،لكننا نعمل عىل ح ّل املشكلة ونعتذر
عن إزعاجكم» .وأكد عرشات املستخدمني يف منشورات عرب مواقع التواصل أنّهم غري
قادرين عىل استخدام حساباتهم أو أنهم ّ
تلقوا رسائل تُشري إىل ّ
أن حساباتهم عُ ّلقت.

Astronomy

وكتب عــد ٌد منهم ّ
أن التطبيق طلب منهم الربيد اإللكرتوني ورقم الهاتف للوصول إىل
الحسابات املع ّلقة.
سجّ ل رقم قيايس للحسابات ا ُمل ّ
وطال العطل عدّة آالف من الحســابات ،فيما ُ
توقفة
حواىل الســاعة  14.00بتوقيت غرينتش .ويف  22أيلول املنرصمُ ،
ســجّ ل خل ٌل مماثل لم
ينرش «إنســتغرام» عند حدوثه أيّ توضيح .كما يأتي انقطاع خدمة املوقع بعد أق ّل من
عطل طال تطبيق «واتساب» التابع لرشكة «ميتا» وتأثّر به الثالثاء الفائت
أسبوع عىل
ٍ
مليارات من املستخدمني.

الصين تطلق الجزء األخير من محطتها الفضائية

أطلقت الصني أمس اإلثنني الجزء الثالث واألخري من محطة
الفضاء التي تبنيها ،ومن شــأن هذه املرحلة السماح بتشغيل
محطــة «تيانغونغ» الفضائية الصينية (القرص الســماوي)
بالكامل وتوفري وجود دائم لبكني يف الفضاء .وأُطلق الجزء الذي
ُ
سمّ ي «منغتيان» (حلم الســماوات) بواسطة صاروخ Long
 March 5Bمــن جزيرة هينان املداريــة يف جنوب الصني وهو
الجزء الثالث واألخري الرئييس للمحطة التي تتخذ شكل حرف .T
احتــاج تجميع املحطــة إىل  11مهمة ،وستســمح

مدار
بنقل معدات عملية متطورة .وســتبقى املحطة عىل
ٍ
منخفض يراوح بني  400و 450كيلومرتا ً فوق األرض ملدة
ٍ
ٍ
معلــن باملحافظة عىل
هدف
مع
األقل
عىل
ســنوات
عرش
ٍ
وجو ٍد برشي طويل األمد يف الفضاء.
ومع أن الصني ال تتوقع تعاونا ً دوليا ً بشــأن محطتها
الفضائية ،أكدت بكني أنها منفتحة عىل التعاون مع أطراف
أجنبية .وتستثمر منذ عقود مليارات الدوالرات يف برنامجها
الفضائي .وتع ّزز الطمــوح الصيني ببناء محطة فضائية

جزئيا ً برفض الواليات املتحدة مشاركة الصينيني يف برنامج
محطــة الفضاء الدولية التي تتعــاون يف إطارها الواليات
املتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان.
وأرســلت الصني أول رائــد فضاء لها العــام .2003
ً
مركبة ح ّ
طت عىل الجانب ا ُملظلم
وأطلقت بكني العام 2019
من القمر يف ســابقةٍ عاملية .ويف  2020نقلت الصني عيّنات
من القمر وأطلقت كذلك مسبارا ً صغريا ً عىل املريخ .وتنوي
إرسال رواد فضاء إىل القمر بحلول ( .2030أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تكون األجواء العاطفية سلسة
وجيدة ،وتحصل عىل فرصة
جيدة لتفسري مشاعرك.

تابع طريقك وال تلتفت إىل الوراء
وال تدع أحدا ً يتدخل يف شؤونك.

يحتاج الرشيك إىل االهتمام
ويشعر بعدم األمان عندما تكون
بعيدا ً عنه.

ال تستمع إىل ما يقوله لك الغري
بل اتبع حدسك ألنه يد ّلك عىل
الطريق الصحيح.

يكون االستجمام لبعض الوقت
مفيدا ً للغاية ألنه يخرجك من
الروتني الذي تعيش فيه.

تعيش فرتة من االستقرار
تساعدك عىل التفكري جديا ً
باالرتباط يف املستقبل القريب.

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

إعجاب الجميع باتخاذك قرارا ً
حازما ً عىل الرغم من املحنة
القاسية التي تم ّر بها.

تصلك قريبا ً أخبار مفرحة تعيد
إليك الحماسة التي افتقدتها
منذ فرتة.

تكسب و ّد الحبيب إذا عربت له
عن حبك بهدية بسيطة تشعره
بأنك ال تنساه أبداً.

تتلقى مساعدة من قريب
مسافر تؤمن لك االنفراج الذي
انتظرته طويالً.

تزداد مسؤولياتك لدرجة تضطر
معها ملضاعفة جهودك لتنفيذها
عىل أكمل وجه.

لديك كل ما يلزم إلنجاح
مرشوعك وإيصاله إىل ب ّر
األمان ،ال تتأخر يف البدء به.
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هل بوسع أميركا اإلنتصار في أي حرب عالمية جديدة؟
كان العام  2022خطيرًا على نحو استثنائي في مجال العالقات
الدولية .في أول شه َرين من السنة ،حشدت روسيا آالف الجنود
على طول الحدود األوكرانية .وفي نهاية الشهر الثاني ،أرسلتهم
نحو أوكرانيا .في غضون ذلك ،أصبحت الصين أكثر عدائية تجاه
واشنطن ،ال سيما في ملف تايوان .وبعدما زارت رئيسة مجلس

النواب ،نانسي بيلوسي ،تايبيه في شهر آب الماضي ،أطلقت
بكين سلسلة عدائية من التدريبات العسكرية التي تهدف إلى
إثبات قدرتها على محاصرة الجزيرة ومهاجمتها .في المقابل،
استكشفت واشنطن الطرق التي تسمح لها بتسليح الحكومة
التايوانية ودعمها في أسرع وقت.

تـــــومـــــاس مـــــاهــــنـــــكــــيـــــن

رغم تركيــز واشــنطن عىل بكني
وموســكو يف آن ،ال تتمــاىش الخطط
الدفاعية األمريكية الراهنة مع التحديات
املطروحة .يف العــام  ،2015تخ ّلت وزارة
الدفاع األمريكية عن سياســتها القديمة
التي تقيض باالســتعداد لخوض حربَني
واسعتَني والفوز بهما ،مقابل الرتكيز عىل
اكتساب الوســائل الالزمة لخوض حرب
واحدة والفوز بها .اتّضح هذا التحوّل يف
السياسات املعتمدة حينها ،وهو ال يزال
قائما ً منذ ذلك الحني .بدأت كميات كبرية
من املعدات العســكرية األمريكية تصبح
قديمة ،ويعــود جزء كبري من الطائرات،
والسفن ،والدبابات ،إىل حقبة التعزيزات
الدفاعية يف عهد ريغان خالل الثمانينات.
يملــك البلد أيضا ً كميــات محدودة من
املعدات والذخائر املهمة لدرجة أن يضطر
إلرســال جزء كبري من مخزونه الخاص
ا ُمللحّ ة .كذلك ،يجــب أن يفكروا جدّيا ً
لدعم أوكرانيا.
بالخطــوط االســراتيجية للحرب يف
قد تصبح هذه املشــاكل شــائكة
ســاحات متنوعة ،بما يف ذلك األماكن
خالل الرصاعــات املتزامنــة تحديداً.
التي يُفــرض أن يُر ّ
كز عليها الجيش
إذا وجــدت الواليات املتحدة نفســها
األمريكي وتوقيت اتخاذ هذه الخطوة.
أمام حربَــن يف رشق أوروبا واملحيط
تستطيع واشــنطن أن تُ ّ
حسن أداءها
الهادئ ،ســيكون التزامها طويل األمد
للتنســيق مع حلفائهــا والتخطيط
يف الحالتَني عىل األرجح .تشري مصالح
ّ
معهم ،إذ يضطلع هؤالء بدور أسايس
املتوســعة وبصمتهــا العاملية
الصني
وحاســم عىل األرجح لتحقيق النجاح
إىل عدم تر ّكز الحــرب مع بكني داخل
املنشــــود يف أي رصاع
تايــوان وغــرب املحيط
عسكري عاملي.
الهادئ ،فقــد يمتد هذا
فيما يســتعد خرباء
الرصاع أيضا ً إىل ساحات
الدفاع االســراتيجيون
متعــددة ،مــن املحيط
لخــوض رصاعــات
الهنــدي إىل الواليــات
متزامنــة مــع الصني
املتحدة نفســها .يجب
احتاجت الحرب
أن يقتني األمريكيون إذا ً في أوكرانيا إلى دعم وروسيا ،يجب أن يحددوا
الطــرق التي تســمح
احتياطيات من الذخائر
العميقة ،ويخ ّزنوا معدات أميركي قوي ،لكنها لهم بإعطــاء األولوية
عالية الجودة ،ويخرتعوا كشفت حدود القوة للتحركات العســكرية
األمريكيــة بنــا ًء عىل
تقنيات مبتكرة لساحات
العسكرية الروسية
املعارك ،إذا أرادوا الفوز يف وفعالية تحركات الناتو التهديدات النســبية يف
آسيا وأوروبا ،واملعطيات
هذا النوع من الرصاعات.
المنسقة
ّ
الجغرافيــة لســاحات
يجــب أن تبــدأ
القتــال ،وهوية حلفاء
واشنطن اســتعداداتها
واشنطن يف كل منطقة .لكن لن تكون
منذ اآلن ،فيســعى صانعو السياسة
هذه العملية ســهلة بأي شــكل .قد
إىل توســيع وتعميق قاعــدة الدفاع
تندلع حــرب يف مناطق متعددة بطرق
الصناعيــة األمريكيــة .ويُفرتض أن
منحــى فوضوياً.
مختلفــة وتتخــذ
يطوّروا مفاهيم مشرتكة جديدة حول
ً
وحتى لو ســارت األمور بالشكل الذي
العمليــات املرتقبة ،مــا يعني تحديد
تريده واشــنطن ،وانتهــت أي حملة
الطرق التي تســمح بنــر القوات
صاروخية أو غزو برمائي من الجانب
املســ ّلحة لحل املشــاكل العسكرية

جنود حلفاء ألميركا مع أعالم بالدهم في منطقة تدريب في ليتوانيا | ٢٠١٥

الصيني بالفشل ،ستتابع بكني القتال
عىل األرجــح .ســيواجه األمريكيون
والتايوانيــون وأصدقاؤهــم حينها
رصاعــا ً مطوّ ال ً قد يمتد إىل ســاحات
أخــرى .يف غضون ذلــك ،قد تفرتض
موســكو أنها تســتطيع غزو أجزاء
أخرى من أوروبا مــن دون التعرض
للمحاسبة إذا أصبحت الواليات املتحدة
عالقة يف غرب املحيط الهادئ.
يتطلــب التخطيط لهذا النوع من
الرصاعات املحتدمة تسلســا ً دقيقاً.
خالل الحرب العامليــة الثانية ،ر ّ
كزت
الواليــات املتحدة عىل ســاحة رصاع
واحــدة يف لحظات مختلفــة ،وكان
قرارهــا يتوقف عىل الســاحة التي
تفرض عليها أكثر املتطلبات إلحاحاً.
يف البداية ،طبّقت واشنطن اسرتاتيجية
تعطــي األولوية ألوروبــا وتُر ّ
كز عىل
هزم أملانيــا النازية ألنها كانت تطرح
أكرب تهديد عىل األمريكيني وحلفائهم.
لكن يجب أن تُر ّ
كــز الواليات املتحدة
اليوم عىل آســيا أوالً .احتاجت الحرب
يف أوكرانيــا إىل دعــم أمريكي قوي،
لكنها كشفت حدود القوة العسكرية
الروســية وفعالية تحــركات الناتو
ّ
املنسقة .من املتوقع أن تُمعِ ن الحرب
املســتمرة يف إضعاف الجيش الرويس
بطرق تعجز موســكو عن
التقليدي
ٍ
إصالحها .يف غضون ذلك ،ستتحســن
قدرات الناتو ،ال ســيما بعد انتساب
الســويد وفنلندا إليه .سيبقى الدور

تايوان وجهات أخرى ملســاعدة تايبيه
عىل مقاومــة االعتــداءات الصينية
وتعزيز القوة العســكرية التايوانية.
تشــمل هــذه الجهود قوات تنشــط
خــارج األرايض األمريكية ،مثل غوام،
أراض حليفة مثل
وأخرى تنشــط من
ٍ
اليابــان .يُفرتض أن تحمــي الواليات
املتحدة أراضيهــا وحلفاءها يف غرب
املحيط الهــادئ وأماكن أخرى ،بما يف
ذلك الواليات املتحدة القارية ،وتحافظ
عىل شــبكاتها املحوســبة وأقمارها
االصطناعيــة .قد تدوم هــذه الحملة
ألشهر عدة.
ســيكون هذا النوع مــن الحروب
مرعبا ً ألنه ســيندلع عىل وقع تهديدات
الرتســانات النووية الصينية والروسية
واألمريكية .يجــب أن تُحدد هذه القوى
الثالث الخطوط الحمــراء الخاصة بها
أمام األطراف األخرى لتجنب اســتعمال
أسلحة الدمار الشــامل .قد تسمح تلك
الخطوط الحمراء بالحــد من العمليات
العســكرية التي تطلقهــا كل دولة .قد
تدوم الحرب لفرتة أطول يف هذه الحالة،
لكن ســتكون أرضارها أقل خطورة عىل
األرجح .يعني وجود الرتسانات النووية
األمريكي أساسيا ً عىل الجانب األوروبي
أيضــا ً أن تزيد مخاطــر التصعيد .ليس
من الحــرب ،وتحديدا ً عىل مســتوى
مستبعدا ً أن تنتج الحرب أول االعتدءات
التمســك بالردع النووي وأنظمة ردع
النووية العاملية منذ العام .1945
أخــرى .يف الحالــة املثىل ،قــد تمنع
عنــد تحليــل أي رصاع محتمــل
القدرات األمريكية روسيا من مهاجمة
بني الصني وروســيا والواليــات املتحدة
وحلفائهم ،ال مفر من أن يتّضح َ
أي بلد من دول الناتو .لكن ســيتمكن
الشــبَه
حلفاء واشنطن يف أوروبا من التفوق
الكبري مع الحــرب العاملية الثانية .حتى
أن املحللني ال يحتاجون إىل ّ
يف مجاالت عدة ،منهــا تزويد القوات
توقع أحداث
الربية باملعدات ،وسيحتاجون أيضا ً إىل
املســتقبل لرصد نقاط التشــابه .تكثر
املساعدات والتوجيهات
العوامــل الراهنة التي
األمريكية يف كل مرحلة
تشــبه النظــام الدويل
من القتال.
الذي كان قائما ً يف العام
لكن يختلف الوضع
 .1939شــ ّكلت قوتان
يف غرب املحيط الهادئ.
اســتبداديتان (الصني
ً
تملــك الصني جيشــا
وروسيا) تحالفا ً مبهماً،
يُفترض أن تحمي
أقوى من جيش روسيا،
بنا ًء عىل أهداف مشرتكة
الواليات المتحدة
وهي تطــرح تهديدات
مثل إعادة رسم الخارطة
أراضيها وحلفاءها
أكثــر خطــورة عىل
السياســية ،بما يشبه
النظام اإلقليمي القائم .في غرب المحيط الهادئ مــا قامــت بــه أملانيا
تســتطيع الواليــات وأماكن أخرى وتحافظ واليابان وإيطاليا خالل
املتحدة مــن جهتها أن على شبكاتها المحوسبة الثالثينات .تحاول روسيا
تتكل عىل حلفاء محليني
غــزو األرايض يف أوروبا،
يف أســراليا ،واليابان ،وأقمارها االصطناعية وتجــازف عملياتهــا
وكوريا الجنوبية ،لكن
العنيفــة بالتمــدد إىل
ال أحــد يضاهي حلف الناتــو هناك.
أماكن أخرى وجــ ّر مناطق مختلفة من
تتعدد القدرات التي تستطيع الواليات
القارة إىل القتــال .وتعني عدائية الصني
املتحــدة وحدها اللجــوء إليها ،منها
املتزايدة تجاه تايوان أن الغزو قد يعود إىل
الــردع النووي ،واإلمكانــات البحرية
آسيا أيضاً .يجب أن يخطط األمريكيون
والجوية والفضائية األساسية ،والدعم
وحلفاؤهم إذا ً للفوز بالحروب يف آســيا
اللوجستي الحيوي عرب تأمني الذخائر
وأوروبا يف الوقت نفسه ،حتى لو كان هذا
مثالً .يجب أن تتعاون واشــنطن مع
االحتمال غري محبّذ.

يف غضــون ذلك ،يمكنهم أن يدرســوا انتصار
قوات الحلفــاء خالل الحرب العامليــة الثانية .قد
ال تبدو هذه املقارنة مُشــجّ عة للوهلة األوىل ،فقد
شــملت عنارص النجاح األمريكي تعبئة القطاعات
العلميــة والتكنولوجيــة والسياســية األمريكية
وتطوير أســاليب جديدة لخوض الحرب ،ما يعني
أن الوضع الراهن يســتلزم جهــودا ً كربى .يف ما
يخص حشد القطاع الصناعي لدعم األمن القومي،
تبدو الصني اليوم أقــرب إىل وضع الواليات املتحدة
يف العام  .1940لكــن يملك األمريكيون احتياطيات
واسعة من الطاقة غري املســتغلة يف قطاع الدفاع
واالقتصاد عموماً ،وقد تســرجع الواليات املتحدة
تفوّقهــا الصناعي .كذلك ،تعجّ القوات املســ ّلحة
األمريكية بضباط وجنــود متفانني وأذكياء ،وهم

يتمتعون باملهارات الالزمة ملعالجة التحديات ا ُمللحّ ة
يف مختلف عملياتهم.
أخرياً ،تحمــل الواليات املتحدة ميزة أخرى من
زمن الحرب العاملية الثانية وهي لم تخرسها يوماً:
التحالفــات .عىل عكس الصني أو روســيا ،تتعدد
العالقات الوثيقة التي تربط الواليات املتحدة بعدد
من أقوى جيوش العالم .ثمة تداخل كبري أيضا ً بني
واشنطن ومعظم اقتصادات العالم الحيوية .يجب
أن تكثّف الواليات املتحدة إذا ً تنسيقها مع رشكائها
يف جميع املجاالت ،بدءا ً من األبحاث الدفاعية وصوال ً
إىل التخطيط للعمليات ،ويُفرتض أن تتعاون معهم
لزيادة احتياطيات الذخائر واألســلحة .لكن سبق
وأقدمت الواليات املتحدة عىل هذه الخطوات كلها،
وال سبب يمنعها من تكرار املقاربة نفسها اآلن.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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ال كام ً
بعد افتتاحه للمرة الثالثة ...فندق فينيسيا ينتظر إشغا ً
ال مع حلول العام القادم

مبادرات سياحية ُتبلسم جروح بيروت و ُتعيد لها شيئًا
من روحها المفقودة

قد يكون فندق فينيسيا من المعالم القليلة في العالم التي تحمل
ّ
مسمى" .فكما ينبعث طائر الفينيق في الميثولوجيا
صفة "اسم على
ُ
اإلغريقية من رماد احتراق جسده ،كتب على "فينيسيا" أن يتلبّس
التسمية ،ويجدد نفسه بشكل متكرر.
خالــــد أبـــو شقـــــرا
للمرة الثالثة يف غضــون عقدين يعاد ترميم
فندق فينيســيا ،بعد تعرضــه للتدمري الكيل أو
الجزئي .إذ لم يكد ينفض عنه غبار الحرب االهلية
يف العــام  ،2000وينىس مــع "أترابه" التخريب
الوحيش الذي طاله يف معركة الفنادق الشــهرية
يف العــام  ،1975حتى ُزرع "تحــت رشفاته" يف
العــام  2005ما يناهز  2.5طــن من مادة TNT
املتفجرة ،لتنفيذ مخطط اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري .نجا موظفوه ونزالؤه باعجوبة،
فيما مللم خسائره التي قدرت بـ  10ماليني دوالر
برسعة قياسية ،وعاد إىل العمل بعد فرتة قصرية.
بعدها بخمســة عــر عاما ً توّجــت املنظومة
مســرتها البائســة من الحــروب والخضات
السياســية واالمنيــة واالغتياالت السياســية،
بتفجري املرفأ .فنال النصيــب الوافر من التهديم
مرة جديدة .وعىل عكس انفجار شــباط ،2005
حيث أعاد الفندق إحياء نفســه رسيعاً ،لم يعد
فينيســيا إىل العمل إال بعد نحو عامني وشهرين
من تفجري املرفأ.

الخسائر كبيرة

ال رقم رســميا ً صدر عن إدارة الفندق يقدر
حجــم الرضر من تفجري املرفــأ ،إال أنه بالتأكيد
يصل اىل عرشات ماليني الدوالرات .أما الخســائر
التشــغيلية فيمكن تقديرها بأكثر من  100ألف
دوالر يف اليوم ،إذ كان معدل االشغال بحدود  80يف
املئة .فالفندق يضم نحو  460غرفة ،بايجار يبدأ
بـ  250دوالرا لليلة الواحــدة .هذا طبعا ً عدا عن
الفعاليات االقتصادية واالجتماعية التي تقام يف
قاعاته ،وزوار مطاعمــه العاملية العديدة .وعليه
فــان كلفة التوقف عن العمل ملــدة  800يوم قد
تصل إىل مليون دوالر أمريكي ،أو حتى أكثر.

هل غطى التأمين األضرار

بحســب املعلومات فان طبيعة التأمني عىل
الفندق ،أخــذت يف االعتبار بعــد تفجري ،2005
تغطية االعمــال الناتجة عن الحروب والهجمات
االرهابية .ويتوقع أن تكون رشكات إعادة التأمني

العاملية قد عوضت جزءا ً من الخسائر .وذلك عىل
عكس بقية املؤسسات السياحية وغري السياحية
التي ما زالــت تنتظر التقريــر النهائي لطبيعة
انفجار املرفأ ليبنى عىل اليشء مقتضاه .ال سيما
أن عقــود التأمني ال تغطي عادة إال الحوادث غري
املقصودة .ويف حــال كان التفجري نتيجة قصف
أو عمل ارهابي أو تفجــر مفتعل ،فان رشكات
إعــادة التأمني لن تغطــي االرضار التي ما زالت
معلقة واملقدرة بأكثر من مليار دوالر.

رودريغيز :وعدنا بأنه معًا
سننهض من أجل بيروت

بحســب رودريغيز فان "الفندق يلبي جميع
متطلبات السياح عىل مختلف فئاتهم وجنسياتهم.
وهو يشــكل عامل جــذب لســياحة MICE -
Meetings) (Incentives, Conferences and
 Exhibitions tourismوهذا النوع من السياحة
يتم فيه الجمــع بني مجموعات كبــرة ،وعادة
ما يتــم التخطيط لها مســبقا ً بوقت كاف .كما
ثلثا الفندق عاد إلى العمل
يســتقبل الفندق أيضا الزوار من الخليج وأوروبا
يتألف فندق فينيســيا من  3أبنية رئيسية.
وكذلــك املغرتبــن اللبنانيني".
وقد أعيد بحســب املديــر العام
(شكلوا  80يف املئة من مجمل عدد
للفنــدق منريكــي رودريغيــز
الســياح يف العام الحايل) .وقد أ ّكد
"افتتــاح مبنيــن مــن املباني
الثالثــة ،وهي :مبنى فينيســيا يؤمن الفندق  370فرصة رودريغيز أن "الفندق قام بالفعل
بتأمــن حجوزات تمثــل جميع
ويتألف مــن  193غرفة ،بما يف عمل لشباب وشابات من
القطاعات املختلفة" ،وهو ال يزال
ذلك  3أجنحة رئاســية .ومبنى
أصحاب اإلختصاص
متفائال ً باملستقبل .أما يف ما يتعلق
"ريزيدنس" .فيما ال يزال املبنى
بالربط بني إعــادة افتتاح الفندق
"الروماني" الثالــث ،الذي يضم
والنهوض االقتصادي والسياحي
 253غرفة ،قيد اإلنشاء ،ولم يتم
للبنان عامة وبريوت خاصة ،فـ"هذا أمر مفروغ
تحديد موعد حتى اآلن إلعادة افتتاحه".
منه" ،بحســب رودريغيز .و"قد وعدنا بأنه معا ً
ســننهض من أجل بريوت .وها نحن نرتقي من
دليل أمل!
جديد مع فريقنا املتفاني املســتعد إلنجاح ذلك.
يف الوقت الذي تُقفل فيه مؤسسات سياحية،
فـــفينيسيا عكس عىل مر الســنني ،روح لبنان
لطاملــا اعتربت من نســيج العاصمــة كفندق
والقدرة عىل تحــدي الصعاب والخروج أقوى من
بريســتول ،وتعتكــف رشكات عاملية عن ترميم
أي وقت مىض".
فنادقها ،مثل  ،Le Grayفان إعادة افتتاح فندق
 5نجوم بحجم فندق فينيســيا يطرح تساؤلني
رمز للضيافة
أساسيني:
يمثل فينيســيا بالنســبة للســياحة ،رمزا ً
االول ،يتعلــق بالقدرة عىل االســتمرارية.
للضيافــة الحقيقيــة .فقــد كان أول فنــدق
خصوصا ً أن الفندق يعتمد عىل ســياحة االثرياء
إنرتكونتيننتال يتم افتتاحه يف الرشق األوســط.
والخليجيني ،وعىل سياحة االعمال من مؤتمرات
وظل منذ ذلــك الوقت يف طليعــة الضيافة .أما
ومعارض .ولألســف ،فــان لبنان فقــد هذين
بالنســبة لبريوت ،فان فينيسيا هو بمثابة "La
النوعني من السياحة ،نتيجة الخضات السياسية
 ،"Grande Dameعــى حد وصف رودريغيز .أي
بشكل أسايس.
أنه أكثر بكثــر من مجرد فنــدق ،بل هو رابط
الثاني ،يتعلق بالســؤال عما إذا كانت إعادة
اجتماعــي وثقايف ،ظل وفيــا ً للبنانيني يف جميع
افتتــاح الفندق تعنــي أن هناك أمال ً بتحســن
فرتات الصعــود والهبوط  .وهواملرآة التي تعكس
االوضاع يف املســتقبل القريب ،وعودة بريوت إىل
وجه املدينة املحيطة به ومواطنيها وزوارها ،وما
خريطة السياحة العربية والعاملية؟

 22مليون دوالر حجم تداوالت "صيرفة"
بلغ ســعر رصف الدوالر يف الســوق السوداء
أمس  36700لرية لبنانيــة للرشاء و  36800لرية
لبنانية لبيع الدوالر الواحد مسجّ ال ً استقرارا ً اىل ح ّد
ما .
ّ
منصــة "صريفــة" ،بلغ حجم
وعــى صعيد
التداول عليها أمــس  22,000,000دوالر أمريكي،
بمعدل  30100لرية لبنانية للــدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليــات التي نُفــذت من قبل
املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّ
كــر مــرف لبنــان أنه عــى املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليــات البيع والرشاء عىل منصــة ""Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9883
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

فينيسيا المطل على نادي اليخوت

يرتكونه من قصص وآمــال وأحالم وطموحات.
لدرجة أن "الفندق يشــعر وكأنه أرسة وموطن
للعديد من األشخاص" ،يضيف رودريغيز" .لذا ال
ينبغي أن نقلل مــن أهمية رمزية إعادة افتتاحه
من حيث ما يعنيه كل ذلك لبريوت".

المستقبل واعد

الفندق الذي سيعاد تشغيله يف ظل أسوأ أزمة
اقتصادية عىل اإلطــاق ،ويف ظل ارتفاع تكاليف
العمل واإلنتاج .وال ســيما يف ما يتعلق بأســعار
املحروقات وأكالف الصيانة ســتكون أســعاره
بالدوالر .وهي ســتبدأ بالنســبة للغرف العادية
بـــ  250دوالرا ً لليلة الواحدة .وقد بلغت نســبة
اإلشــغال منذ افتتاحة حواىل  60يف املئة ويتوقع
أن تصل إىل  100يف املئة يف حلــول العام القادم.
ويشــكل الفندق فرصة عمــل حقيقية لعرشات
الشــباب املتخصصني يف قطاعات االدارة وخدمة
الزبائن والفندقية والضيافــة وإعداد املأكوالت،
وهو يســتوعب حاليا ً نحــو  350موظفاً 70 ،يف
املئــة منهم كانوا موظفني ســابقني قبل تفجري
مرفــأ بريوت .ومما ملســه رودريغيز خالل فرتة
التحضري لالفتتاح أن "الشــباب اللبنانيني لديهم
دوافع عالية للعمل ،وقد شاركونا حماسنا يف ما
يتعلق بإعادة افتتاح الفندق وإعطائهم الفرصة
لعرض مهاراتهم يف خدمة الضيافة األسطورية".
هــل هي نعمــة أم نقمــة ،أن يحمل فندق
فينيسيا أســم الحضارة الفينيقية ويتشارك مع
طائر الفينيق اســطورة تجــدده؟! فالفينقيون
الذين كانوا رمز االزدهــار والتقدم والعمران ،لم
يســلموا من املضايقات وشــن الحروب عليهم،
فيما كتــب عىل طائر الفينيق االنبعاث من رماده
مــرارا ً وتكراراً .ولكن يف الحالتــن ُ
خلدت ذاكرة
أبنــاء فينيقيا ،وتحول الطائــر إىل مرشوع أمل
عىل مر التاريخ .وهكذا هو فندق فينيسيا ذاكرة
خالدة يعيد مع كل تجدد جزءا ً من روح العاصمة
املفقودة.

رقم اليوم

885

ألف ليرة رسم اإلجازة
في الجامعة اللبنانية

رفعت اإلدارة املركزية يف الجامعة اللبنانية الرسوم املتوجبة
عىل الطالب خالل العام الجامعي  2023-2022اىل  885ألف لرية
للطالب اللبنانيني والفلســطينيني ملرحلــة اإلجازة و اىل 2.035
مليون لرية للطالب العرب واألجانب.
وملرحلة املاســر بلغ الرســم  2.085مليــون لرية للطالب
اللبنانيــن والدراســات العليــا و  5.085ماليني لــرة للعرب
واألجانب.
أما ملرحلة الدكتوراه فبلغ الرسم  5.85ماليني لرية للبنانيني
والفلسطينيني و 15.585مليون لرية لبنانية للعرب واألجانب.

االسترليني
$ 1.1486
الين الياباني
$ 0.0067

بيـتـكـوين
$ 20426
الذهب
$ 1641

CMC crypto
$ 486
الفـضـة
$ 19.14

الروبل
$ 0.0162

اليوان الصيني
$ 0.1370

الليرة التركية
$ 0.0538

بــرنــت
$ 94.63

خام WTI
$ 85.97

طن القمح
$ 345
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فيّاض يبحث في الجزائر
تأمين الفيول للكهرباء
التقى وزير الطاقــة واملياه وليد فياض بعيــد وصوله اىل الجزائر
ضمن الوفد الحكومي الرســمي املشــارك يف اجتماعات القمة العربية
املنعقدة يف الجزائر حيث ستعقد اجتماعات تتعلق بتأمني الفيول والنفط
ملؤسسة كهرباء لبنان ،رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن،
الذي كان يف اســتقبال الوفد اللبناني يف مطار هواري بومدين .واشــار
فياض اىل أهمية الغاز والنفط يف هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه عاملياً،
وموقع الجزائر املهم يف املعادلة الجديــدة كونها تمتلك معملني كبريين
للغاز املســال ،مما يفتح فرصة مجدية لتصدير الغاز املسال اىل أوروبا.
وأكد فياض دور الجزائر الهام واالســراتيجي الذي يرتسخ اكثر اآلن يف
استضافتها للقمة العربية.
كما التقى فياض وزيرة البيئة والطاقات املتجددة سامية موالفي ،
وتطرقا اىل أهمية االســتفادة من الطاقة املتجددة التي تشكل كلفة اقل
وفاتورة بيئية منخفضة مقارنة مع االسعار املرتفعة املرتبطة بتصدير
الجزائر للغاز املســال اىل اوروبا والعالم .وســيلتقي فيّاض املسؤولني
الجزائريني املعنيني يف قطاعات النفط والطاقة.

تعزيز التبادل الصناعي
بين لبنان واألردن
تابع وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعمال النائب جورج
بوشكيان زيارته الرســمية لألردن ،والتقى أمس وزير الصناعة
والتجارة والتموين األردني يوســف محمود الشــمايل ،وتباحثا
يف مجمل األمور االقتصادية وســبل تعزيز التعاون والتنســيق
والتبــادل التجــاري يف املنتجات الصناعية بــن لبنان واململكة
الهاشميّة ،يف ظ ّل وجود قرار رســمي يف البلدين لتسهيل العمل
االستثماري املشرتك.
وعرض ك ّل من بوشكيان والشمايل لتجربة القطاع الصناعي
الخاص يف لبنــان واألردن عىل التوايل ،وتدارســا "أهميّة تنظيم
ّ
ومتخصصة تقــام دوريا ً يف بريوت
زيارات ومعارض مشــركة
وعمان" .كما أ ّكــدا "رضورة التكامل الصناعــي بني البلدين،
وتبادل املعرفة والخربات بــن القطاعني العام والخاص واقامة
دورات تدريبية وتنظيميّة مشرتكة".
وكان بوشــكيان مثّل لبنان يف افتتاح القمّ ة العربية لريادة
ظمتها من ّ
األعمال التي ن ّ
ظمة االسكوا يف العاصمة األردنيّة بهدف
فتح أســواق جديدة أمام املصنّعني العرب ،ودعم املؤسســات
ّ
واملتوســطة .وزار املعرض املرافق ألعمال القمّ ة ،وجال
الصغرية
يف أجنحته وأقسامه.
وأ ّكد أن "االقتصاد اللبناني يرتكــز عىل التجارة والخدمات
والســياحة والصناعــة والزراعة ،كما يقوم عىل املؤسســات
الصغرية واملتوسطة بنسبة ترتاوح بني  80%و 90%التي تو ّ
ظف
بني خمسة عمّ ال و 30إىل  40عامالً".
وشــدّد عىل أن" املبادرين اللبنانيني يف ادارة القطاعني العام
والخاص هم عصب االقتصاد املتح ّرك واملرن ،بمســاعدة الدولة
ولو يف إطار طاقاتها املحدودة".

الـثـلـثـاء  ١تشرين الثاني 2022

أخبار سريعة

أزعور" :تباطؤ تدريجي" في المنطقة والنمو
الى  3.6%في 2023
ح ّذر صنــدوق النقد الدويل من أن غالبية البلدان
غري النفطية يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا تشهد
"تباطــؤا ً تدريجياً" ،فيما تســتفيد البلدان املصدّرة
للنفط من ارتفاع أسعار الذهب األسود .وأعلن مدير
إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى يف صندوق النقد
الدويل جهاد أزعور خالل تقديمه يف دبي تقريره األخري
حول املنطقة ،انه رغم التضخم املتســارع واآلفاق
القاتمة لالقتصاد العاملــي ،أبقى صندوق النقد عىل
ّ
توقعاته للنمو يف املنطقة ومــن ضمنها إيران ،عند
نسبة  5يف املئة للعام  2022و 3,6يف املئة للعام ،2023
علما ً بأن صندوق النقد يستثني إرسائيل من ّ
توقعاته
للمنطقة.
لكن هذه األرقام ،رغم أنها أعىل مقارنة بمناطق

موزعو الغاز يل ّوحون
باإلضراب العام

أخرى يف العالــم "ال تعكس التحديات" القائمة ،كما
قال .واعترب التقرير أن "املشــكلة الحقيقية تكمن
يف مزيج من العوامل" املؤثــرة يف االقتصادات األكثر
ضعفا ً بــدءا ً بالتضخم الذي بات يقــدّر بـ  14,2يف
املئة يف املنطقة هــذا العام ،مقابل  13,8يف املئة وفق
التقديرات الصادرة يف نيسان.
ويف مواجهة ارتفاع أســعار املواد األولية ،تشهد
املنطقة تفاوتا ً بني دولها الـ ،22مع اختالف واضح
بني الدول النفطية التي تســتفيد من ارتفاع أسعار
الخام ،وبقية دول املنطقة .وح ّذر أزعور من أن نحو
"ثلثي البلدان غري النفطية تشــهد تباطؤا ً تدريجياً"
عىل صلة بالتباطؤ العاملي وتشديد السياسات النقدية
وارتفاع معدّالت الفوائد.

الطلب على النفط إلى  109.5ماليين برميل
ترى منظمــة البلدان املصدرة للنفــط "أوبك" أن
الطلب العاملي عىل النفط ســينمو حتــى العام 2035
مدفوعا ً من الدول النامية خصوصا ً أفريقيا والهند ودول
آسيوية أخرى ،لتغذية وســائل النقل والبرتوكيماويات
بشكل أسايس ،وفقا لتقريرها السنوي.
ويف حني قدر الطلب العاملــي يف العام  2021بنحو
 96,9مليون برميــل يومياً ،فإنه ســرتفع إىل 109,5
ماليني برميل يوميا ً بحلول العام  2035عندما يســتقر
عند  109,8ماليني برميل يوميا ً خالل العقد املقبل ،وفقا ً
لتقديرات هذا التقرير.

وجاء يف التقرير أن "الطلب من دول منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصــادي يرتاجع منذ عام 2024
وانخفــض إىل  34مليون برميل يوميــاً" خالل الفرتة
املمتــدة حتى عام ( ،2045مقابــل  44,8مليون برميل
يوميا ً يف  )2021أي برتاجع قدره  11مليون برميل يومياً.
وعىل العكس فإن "الطلب الطويل األجل من البلدان غري
األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
يفرتض أن يزيد بـ 24مليــون برميل يومياً" خالل هذه
الفــرة" ،مدفوعا ً بتمــدد الطبقات الوســطى والنمو
الديموغرايف القوي وإمكانية نمو اقتصادي".

األمم المتحدّة :تباطؤ "حاد" لسوق العمل
حذرت األمــم املتحدة أمس انــه إضافة إىل
الحرب الدائــرة يف أوكرانيا ،كانــت هناك أزمات
أخرى تلقــي بثقلها عىل ســوق العمل يف جميع
أنحاء العالم مشرية اىل أن التباطؤ "الحاد" قد بدأ.
وأعلنت منظمة العمــل الدولية يف تقرير
اصدرتــه أنــه "وفقــا ً للتوجهــات الحالية
سيتدهور نمو التوظيف العاملي بشكل كبري يف
الربع األخري من العام ."2022
يف مواجهــة هــذا الوضع الــذي يتدهور
برسعة" ،ســتكون هناك حاجة إىل مزيد من
الجهود املنسقة عىل الصعيدين الوطني والدويل

ملعالجة وضع ســوق العمــل العاملية املقلقة
للغاية ومنع حدوث تراجــع عام كبري فيها"،
كما قال غيلربت هونغبــو املدير العام الجديد
للمنظمة.
وذكر التقرير أن خلق فرص العمل وجودة
الوظائف يف تراجع وسط تفاقم أزمات الطاقة
واألمن الغذائــي وارتفاع التضخم وتشــديد
السياســات النقدية واملخاوف من ركود عاملي
وشــيك ،وح ّذرت املنظمة مــن أن "البيانات
املتاحة تشــر إىل حدوث تباطؤ حاد يف سوق
العمل".

إعترض رئيس نقابة العاملين
والموزعين في قطاع الغاز
ومستلزماته فريد زينون على
"استمرار وزير الطاقة وليد
فياض في عدم التزامه بصدور
جدول تركيب االسعار في
الصباح الباكر مما يخلق فوضى
وارباكا ً في سوق توزيع الغاز
ويلحق خسائر بالموزعين"،
مطالبا ً بمعالجة هذا الخلل او
"سنضطر الى اعالن االضراب
العام والتوقف عن توزيع الغاز
في كل المناطق".
واعتبر في بيان أن "اسلوب
الالمباالة في العمل في مصالح
الناس والدولة يزيد من معاناة
المواطنين ،بدال ً من العمل
لخدمتهم وتسهيل امورهم
الحياتية" ،مؤكدا ً أن "الحلول
بسيطة ،ولكن الوزير فياض
يرفض العمل عليها ألسباب
نجهلها".
ورأى أن "هذا االمر أصبح غير
مقبول ويتطلب تدخالً من رئيس
حكومة تصريف االعمال نجيب
ميقاتي ومن نواب األمة لمساءلة
فياض عن تقاعسه في اتمام
واجباته االدارية وعدم سعيه
لتسهيل امور العاملين في هذا
القطاع .

إعادة العمل بتسجيل
اآلليات والكشف
أعلنت هيئة إدارة السير واآلليات
والمركبات عن استقبال كافة
معامالت التسجيل لدى كافة أقسام
وفروع مصلحة تسجيل السيارات
نهاري الثلثاء واالربعــاء من هذا
االسبوع كما تســلم رخــص
السير ورخص السوق خالل
هذين اليومين .أما بالنسبة الى
الكشف الميكانيكي ،فإن الهيئة
تفتح أبوابها في الدكوانة نهاري
الخميس والجمعة من هذا االسبوع
إلنجاز معامالت الكشف عن كافة
اآلليات.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
تبليغ مجهول مقام
محكمــة الدرجــة االوىل يف جبل لبنان
بعبدا الغرفة الرابعة برئاســة القايض
لبيب سلهب تدعو املطلوب ادخاله خالد
شــامل الجوهري لتبلغ اوراق الدعوى
 2020/9292املقدمــة مــن املدعي
زياد بهجات ضو والراميــة اىل الزامك
مع املطلوب ادخاله انــور صايف املهتار
واملدعى عليه يارس رامز زيتوني بإكمال
االعمال العائدة للشقة الكائنة يف الطابق
الثالث الجهــة الغربية بلوك  Aمن البناء
القائم عــى العقــار  /2991رمحاال
وتسجيلها عىل اسم املدعي.
يجب حضورك اىل قلم هذه املحكمة لتبلغ
االوراق خــال مهلة عرشيــن يوما من
تاريخ النرش واال فــكل تبليغ لك يف قلم
املحكمة ولصقا عــى باب ردهتها يعترب
صحيحا.
رئيس القلم جمانة املرصي عويدات
إعالن عن مزايدة عمومية
تعلن بلدية حارة حريك عن إجراء مزايدة
عمومية لتأجري العقارين رقم  564و565
حارة حريك بطريقــة الظرف املختوم
وذلك يف تمام الساعة العارشة صباحا ً من
يوم االربعاء الواقع يف  2022/11/30يف
مق ّر مبنى بلدية حارة حريك.
يُمكن ملن يرغب االشرتاك يف هذه املزايدة

االطالع والحصول عــى دفرت الرشوط
الخاص بها خالل الدوام الرســمي لقاء
مبلغ وقدره /500.000/ل.ل يُدفع يف
صندوق البلدية لقــاء إيصال مايل يض ّم
إىل العرض.
تقدّم العروض باليــد إىل قلم البلدية يف
مهلة اقصاها الساعة الثانية عرش ظهرا ً
من آخــر يوم عمل يســبق موعد إجراء
املناقصــة ويُرفض كل عرض يصل بعد
هذا املوعد.
يف 2022/10/19
رئيس بلدية حارة حريك
زياد إدمون واكد
التكليف 500
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العــروض إلعداد تقريــر تدقيق ملعميل
املجموعات البخاريــة ومعميل املحركات
العكسية يف معميل الذوق والجية ،موضوع
اســتدراج العروض رقم ث4د3715/
تاريخ  ،2020/6/5قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2022/12/2عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة

الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/10/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 502
خالصة حكم
صادر عن محكمــة التّمييز الجزائية غ
( )6بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/6/22عىل املتهــم خليل عمر
الشــيخ رقم القيــد  /181/معضمية
سوريا
جنســيته ســوري محل إقامته بريوت

الضبيه مخيم الفلسطينيني
والدته آمنة عبيــد مواليد  1978أوقف
بتاريخ  2013/10/19وجاهيّا ً ثم أخيل
سبيله وال يزال فارا ً
بالعقوبة التالية األشــغال الشاقة ملدة
خمس سنوات وغرامة خمسة ماليني ل ل
وتضمينه الرسوم  30.000ثالثون ألف
ل ل (رســم محكمة  + 25.000تعاقد
قضاة )5.000

وفقا ً للمواد  125مخدرات.
إلرتكابه جناية اإلتجار باملخدرات.
وقررت إســقاطه من الحقــوق املدنية
وعيّنت له قيّمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره .رئيسة القلم منى كلوت
يف 2022/6/22
الرئيس املكلف
فرنسوا الياس
التكليف 505

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية يف
محافظة عكار – الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل
مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية عكار-حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هــذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل
املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة
رقم الربيد
الرقم
اسم املكلف
الثانية
املضمون
الرضيبي
 1شعالن احمد اسماعيل 06/09/2022 30/08/2022 RR195798210LB 1959617
تاريخ اللصق

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
2022/9/20
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 503

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 973السنــــة الـرابـعـة

"عهد الشغور" انطلق" ...عروض التأليف"...

وبينما كان الرئيس ميشــال عون ينهي آخر أيام واليته الرئاسية
املذهب» تقديرا ً
ّ
أمس بتقليد كريمته كلودين «وسام االستحقاق اللبناني
إلنجازاتها ،دعا رئيس املجلس النيابي نبيه بري إىل انعقاد الهيئة العامة
بعد غد الخميس «لتالوة ومناقشــة رسالة» عون بوصفه رئيسا ً سابقا ً
للجمهورية بتاريخ انعقاد الجلســة ،يف وقت عُ لم ّ
أن الوســطاء واصلوا
طيلة نهار أمــس جهودهم واتصاالتهم املكوكية يف محاولة الســتيالد
التشكيلة الحكومية يف الربع الســاعة األخري من الوالية العونية ،وأفيد
يف هذا الســياق ّ
أن «عروض التأليف» اســتمرت حتى آخــر الليل بني
الرابية والجزائر حيث نقلت قناة «أل بي يس» ّ
أن «املدير العام لرئاســة
الجمهورية انطوان شــقري بادر اىل الطرح عــى الرئيس املكلف نجيب
ميقاتي إصدار التشكيلة الحكومية كما هي من دون تعديل ،عىل أن تُرتك
مسألة نيلها الثقة إىل التصويت يف املجلس النيابي ،غري ّ
أن ميقاتي رفض
املبادرة بعدما لم يتمكن شقري من ضمان إعطاء الثقة للحكومة من قبل
نواب التيار الوطني الحر يف الجلسة».
وكان ميقاتــي وصل إىل الجزائر أمس للمشــاركة يف أعمال القمّ ة
العريية اليوم وغداً ،وإىل يمينه وزيــر الخارجية عبد الله بو حبيب وإىل
يســاره وزير الطاقة واملياه وليد فياض ،يف داللة عىل إمســاكه بزمام
األمور عىل رأس حكومة ترصيف األعمال يف فرتة الشــغور ،ال سيما ّ
وأن
بو حبيب وفيــاض هما من الوزراء الذين كانوا محســوبني عىل العهد
العوني وتياره .ويأتي اصطحاب ميقاتي لفياض معه إىل الجزائر بغرض
إجراء محادثات مع املســؤولني الجزائريني طلبــا ً للفيول والنفط عىل
هامش انعقاد القمة العربية.
وتوازياً ،وضعت وزارة الطاقة أمس ملف الكهرباء عىل سكة «رفع
التعرفة والتغذية» مع منح فياض الضوء الرســمي األخرض ملؤسســة
كهرباء لبنــان بغية اعتماد التعرفة الجديدة يف نظــام الفوترة ،غري ّ
أن
مصادر الوزارة نفت ما تردد عن االتجاه إىل اعتماد التعرفة الجديدة بدءا ً
ً
موضحة ّ
أن «استيفاء الفواتري عىل التعرفة الجديدة لكهرباء
من اليوم،
لبنان لن يحصل قبــل كانون الثاني املقبل» ،معربة عن أملها بأن تكون
التغذية بالتيار الكهربائي قد بلغت يف حينه مدة ترتاوح بني  8ســاعات
و 10ســاعات يوميا ً يف حال نجحت مناقصة رشاء الفيول أويل والغاز
أويل التي أطلقتهــا وزارة الطاقة قبل أيام ،وذلك بنا ًء عىل «تعهد رئيس
حكومة ترصيف األعمال بتأمــن التمويل الالزم لرشاء الكمية املطلوبة
من املحروقات لزوم تشغيل معامل الكهرباء».

"الضوء األخضر" بيد الحكومة النطالقة سعر...

وسيشــ ّكل ســر عمل املوازنة إنطالقة العتماد الدوالر الجمركي
املتفق عليه بقيمة  15ألف لرية أي بارتفاع  10أضعاف عن الســعر الذي
كان معتمدا ً سابقاً .وتوازياً ،سيســتتبع ذلك إصدار قرار من الحكومة
بزيادة ســعر الرصف الرســمي للدوالر من  1515لرية إىل  15ألف لرية،
ولن يصدر عن مرصف لبنان كما كانت ترسي العادة يف النرشة الشهرية
الصادرة عنه.
وعلمت «نداء الوطن» من مصدر م ّ
طلع أن «تعديل ســعر الرصف
الرسمي لن يت ّم اوتوماتيكياً ،فاملوضوع مرتبط بالحكومة التي ستعلن
عن بلوغ ســعر الرصف الرسمي  15ألف لرية عىل أن يتّم ذلك خالل فرتة
ّ
وجيزة ال تزال غري محدّدة .فالحكومة
ستتخذ قرار تغيري سعر الرصف
الرســمي ،ويكون دور مرصف لبنان تعديــل تعاميم «الدوالر املرصيف»
ذات الصلة تماشيا ً مع السعر الرسمي الجديد .وابرز تلك التعاميم151 :
للسحوبات وفق سعر  8000لرية للدوالر و 158الذي حدّد سحوبات 400
دوالر نقدا ً و 400دوالر وفق سعر الـ  12ألف لرية ،عىل أن يقابل ذلك كما
أوضح مرقص «تخفيض ســقف السحوبات من  3000دوالر عىل سبيل
املثال اىل  2000دوالر تجنّبا ً ملزيد من التضخم باللرية اللبنانية» ،الفتا ً إىل
ّ
أن «التاثري املبارش لتغيري ســعر الرصف الرسمي سيكون عىل الصعيد
املرصيف عىل إدارات املصارف التــي تنتظر بفارغ الصرب هذا اإلجراء كي
يتماهى معه مرصف لبنان من حيث إجراءات التقييم والتخمني واإلدارة
املرصفية الداخلية لألصول وللموجودات املرصفية ،وهذا األمر ال عالقة
مبارشة للعمالء فيه ،بل إلدارات املصارف» .كما ســيؤدي رفع ســعر
الرصف اىل تغيري قيمة رضيبة الـ  TVAلفواتري الدوالر ،وقيمة الرســوم
ورضائب الدولة املسعّ رة بالدوالر.
وكان مرصف لبنان اصدر بيانا ً منذ  8أيام ،أعلن فيه أنه ســيتوقف
عن رشاء الدوالر من مؤسســات الحوالة والرصافة حتى إشعار آخر ،ما
أدى اىل تهاوي الدوالر ،إال أن تســعرية رصف العملة الصعبة لم تسجّ ل
ّ
املتوقع ان يسجّ ل الدوالر مزيدا ً
تراجعات دراماتيكية يف الســوق ،ومن
من الرتاجع يف األيام املقبلة تحقيقا ً لهدف مرصف لبنان قبل رفع ســعر
الرصف الرســمي اىل  15ألف لرية وذلك يف محاولة لتقريب سعر رصف
ّ
الدوالر يف السوق السوداء من سعر
منصة «ًصريفة» ،وصوال ً اىل تقليص
أســعار الرصف من  6اىل اثنني عدا عن سعر الســوق السوداء ،تمهيدا ً
ّ
العتماد
منصة «ًصريفة» يف املرحلة املقبلة ،استيفا ًء ملطلب صندوق النقد
الدويل الهادف إىل توحيد وتحرير سعر الرصف.

جين
طهران ُتشهر "سيف القضاء" في وجه المحت ّ

وأظهرت تســجيالت فيديو نرشتها «اللجنة التنســيقية لنقابات
الطالب» تجمّ عا ً حاشــدا ً يف جامعة عالمة ،وذلك بعدما أرسلت الجامعة
رســالة عىل الجوال تُب ّلغ عددا ً من الطالب بطردهم موَقتا ً من الجامعة
والسكن الجامعي .وذكرت تقارير أن اللجنة التأديبية يف جامعة طهران
أصدرت قرارات بوقف  9طالب.
وعىل خ ّ
ط العقوبــات ،فرضت كندا عقوبــات جديدة عىل طهران
تســتهدف مســؤولني يف الرشطة ويف القضاء عىل خلفيــة ما تعتربه
أوتاوا انتهاكات حقوقية يف إيــران وخارجها ،بما يف ذلك القمع العنيف
للتظاهرات التي انطلقت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشمل العقوبات خصوصا ً قائد رشطة طهران ونائب املدّعي العام
يف الجمهورية اإلسالمية ومســؤولني يف محافظتَي خراسان الشمالية
ومازندران .كذلك ،فرضت عقوبات عىل جامعة املصطفى العاملية املتّهمة
بتجنيد طالب لالنخراط يف «فيلق القدس».
وجاء يف بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميالني جويل أن «كندا لديها
ما يدعوها لالعتقاد بأن هــؤالء األفراد والكيانات ضالعون يف انتهاكات
كربى وممنهجة لحقوق اإلنســان ســواء يف إيران أو يف أنشطة خبيثة
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للنظام خارج البالد ،بما يف ذلك مهاجمة دول أخرى».
ويف املقابل ،فرضــت إيران عقوبات عىل أفــراد وكيانات أمريكية،
بينها وكالة االستخبارات املركزية «يس آي إيه» ،لتشجيعهم عىل «العنف
واالضطرابات» يف الجمهورية اإلســامية ،بعد فرض واشنطن عقوبات
عىل طهران.
وعاقبــت وزارة الخارجيــة اإليرانية  10أشــخاص و 4كيانات يف
الواليات املتحــدة «لقيامهم بنشــاطات مناهضة لحقوق االنســان،
والتدخل يف الشؤون الداخلية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،والتشجيع
ّ
والحض عىل أعمال إرهابية ،وزيادة
عىل العنــف واالضطرابات يف إيران،
الضغط عىل األمة اإليرانية».
ومن أبرز من شملهم اإلجراء اإليراني ،قائد القيادة الوسطى للجيش
ً
األمريكي «ســنتكوم» مايكل كوريال،
إضافة إىل وكالة االســتخبارات
املركزية والحرس الوطني األمريكي ،فيما أكد املبعوث األمريكي إىل إيران
روبرت مايل أن واشــنطن تدعم التظاهرات الســلمية يف إيران ،محمّ الً
النظام مسؤولية «قتل املتظاهرين».
أوروبّياً ،كشف املستشار األملاني أوالف شولتز أن االتحاد األوروبي
بصدد درس عقوبات جديدة ض ّد إيران بسبب قمعها لالحتجاجات .وقال
شولتز« :أشعر بالصدمة ّ
ألن أشــخاصا ً كانوا يحتجون سلميّا ً يف إيران
فقدوا حياتهم ،نُندّد بالعنف غري املتكافئ من جانب قوات األمن وندعم
الشــعب» ،مضيفاً« :عقوباتنا من االتحاد األوروبي مهمّ ة ،نحن بصدد
درس إجراءات إضافية».
ويأتي ذلك غداة إعــان برلني أن كيفيــة إدراج «الحرس الثوري»
كمنظمة إرهابية قيد الدراســة ،بينما ح ّذرت إيران عىل لسان املتحدّث
باسم وزارة خارجيّتها نارص كنعاني ،من مقرتح تدرسه أملانيا واالتحاد
األوروبــي إلدراج «الحــرس الثوري» عىل الئحة بروكســل للمنظمات
اإلرهابية ،معترب ًة أنه «غري مسؤول».
وعىل صعيد آخر ،حجزت إيران ناقلة نفــط أجنبية بتهمة تهريب
الوقود يف الخليج واعتقلت طاقمها .ونقلت وكالة «تســنيم» عن رئيس
السلطة القضائية يف محافظة هرمزغان جنوبي إيران مجتبى قهرماني
أن «ســاح البحرية التابع للحرس الثوري اإليرانــي حجز ناقلة نفط
أجنبية تحمل  11مليون ليرت من الوقود امله ّرب يف مياه الخليج».

تدك منشآت الطاقة األوكرانية
موسكو
ّ

وأعلنت القوات املســ ّلحة الروســية أنها ّ
نفذت «رضبات بأسلحة
عالية الدقة وبعيــدة املدى» ض ّد «القيادة العســكرية وأنظمة الطاقة
األوكرانية» ،بينما ذكر مستشار الرئاسة األوكرانية كرييلو تيموتشنكو
أن «اإلرهابيني الروس شــنّوا مجدّدا ً هجوما ً كثيفا ً عىل منشآت الطاقة
يف عدد من املناطق» ،مشــرا ً إىل أن الدفاعات الجوية أســقطت بعض
الصواريخ فيما أصاب البعض اآلخر الهدف.
وبحســب الجيش األوكرانــي ،فقد «أُطلق أكثر مــن  50صاروخ
كروز» عىل أوكرانيا «باســتخدام الطائرات» ،من شــمال بحر قزوين
ومنطقة روستوف الروسية .ووفق رئيس الوزراء دينيس شميغالّ ،
فإن
ّ
«الصواريخ
واملسيات أصابت  10مناطق ،وألحقت أرضارا ً بـ 18منشأة،
معظمها مرتبطة بـ(منظومة) الطاقة».
أن  13شخصا ً
ويف حني كشف قائد الرشطة الوطنية إيغور كليمينكو ّ
أُصيبوا يف الهجمات ،اعتــر وزير الخارجية دميرتو كوليبا أنّه «بدال ً من
القتال يف امليدان العسكري ،تُحارب روسيا املدنيني».
نوويّاً ،أعلنت الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة أنها بدأت عمليات
تفتيش يف أوكرانيا بناء عىل طلب األخرية ،بعدما اتّهمها الرئيس الرويس
فالديمري بوتــن بطمس أد ّلة عىل تطويرها «قنبلــة قذرة» .وأوضحت
الوكالة التابعة لألمم املتحدة ومق ّرها فيينا ،يف بيان ،أن مفتّشيها «بدأوا
وسينهون قريبا ً التحقق من أنشطة موقعني يف أوكرانيا».
توازياً ،دعا الرئيس الرويس أوكرانيا إىل ضمان ســامة السفن التي
تعرب مم ّر تصدير الحبوب ،متّهما ً كييف بأنها تُشــ ّكل تهديدا ً بعد هجوم
استهدف األســطول الرويس يف القرم .وقال بوتني خالل مؤتمر صحايف
إن «أوكرانيا يجب أن تضمن أنه لن يكون هناك أي تهديد ألمن الســفن
املدنية» ،مشــدّدا ً عىل أن روسيا لم تنســحب من االتفاق بل «ع ّلقت»
التزامها به.
ويف املقابل ،أ ّكد الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي خالل مكاملة
هاتفيــة مع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيــو غوترييش أن أوكرانيا
عازمة عىل «البقــاء ضامنا ً لألمن الغذائي العاملي» ،ومواصلة صادراتها
من الحبوب ،فيما غادرت ســفن شــحن محمّ لــة بالحبوب ومنتجات
زراعية أخرى املوانئ األوكرانية أمس.
وغادرت  10ســفن عىل األق ّل ،مــن بينها «إيكاريــا إينجل» التي
اســتأجرها برنامج األغذية العاملي واملحمّ لــة  30ألف طن من القمح
ّ
املخصصة لالســتجابة لحــاالت الطوارئ يف القــرن األفريقي ،املوانئ
ّ
املتخصص.
األوكرانية أمس ،بحسب موقع «مارين ترافيك»
واعتربت الواليات املتحدة أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام
مم ّر تصدير الحبوب ألغراض عســكرية «ابتــزاز جماعي» ،فيما كان
الجيش الرويس قد اعترب أنّه «ال مجال لضمان ســامة أي يشء يف هذه
املنطقــة حتّى تتعهّ ــد أوكرانيا التزامات إضافية بعدم اســتخدام هذا
الطريق ألغراض عسكرية».
ويف الســياق ،نفى رئيس مكتب األمم املتحدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية مارتن غريفيث ،أمام مجلس األمن ،احتمال ضلوع سفينة
ّ
بمسية عىل روسيا.
مشاركة يف تصدير الحبوب األوكرانية يف هجوم
وباعتبارها أحد الوســطاء يف هذا االتفاق الذي يُتيح إعادة تصدير
الحبوب من املوانئ األوكرانية ،كثّفت تركيا مساعيها الديبلوماسية مع
ك ّل من روسيا وأوكرانيا يف محاولة إلنقاذه ،فيما ح ّذرت موسكو من أن
االستمرار يف تنفيذ االتفاق من دون مشاركتها سيكون خطراً.
وكان الفتا ً باألمس إعالن رئيس وزراء النروج يوناس غار ســتوره
أن بالده العضو يف «حلف شــمال األطليس» وتتشارك حدودا ً مع روسيا
يف القطب الشــمايل ،سرتفع مســتوى جهوزيّتها العسكرية ابتدا ًء من
اليوم ،لكنّه طمأن يف الوقت عينه إىل أنــه لم يتم رصد أي تهديد مبارش
ض ّد اململكة.
إىل ذلك ،اســتدعت وزارة الخارجية الروســية السفري الهولندي يف
موسكو جيل بيشور بلخ أمس «لالحتجاج بشدّة» عىل محاوالت «تجنيد»
ديبلوماسيني روس يف هولندا من قبل أجهزة االستخبارات الغربية.
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سودوكو

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

العـــدد  - 973السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ١تشرين الثاني 2022

والية رئاسية معقدة تنتظر لوال في البرازيل
بعد يوم طويل إنتهــى بابتهاج أنصار
اليســار ،انتُخب الرئيس اليســاري األسبق
لويس إيناسيو لوال دا سيلفا ()2010-2003
األحد رئيســا ً للربازيل بفوزه بفارق ضئيل
عىل منافسه الرئيس اليميني املحافظ جايري
بولسونارو ،بنســبة  50.83يف املئة مقابل
 49.17يف املئــة ،فيما رحب كبار قادة العالم
بفوز لوال الذي يســتع ّد ّ
لتول والية رئاسية
معقدة ،إذ إن خصمه لم يكن قد اعرتف بعد
بهزيمته أمس.
ولزم بولسونارو الصمت صباح اإلثنني
قبــل فرتة انتقالية يتوقع أن تســتم ّر حتّى
األوّل مــن كانون الثاني .وهذا الصمت ميلء
بالغموض ويُثري مخاوف من احتمال رفض
الرئيس اليميني لنتيجة االنتخابات ودخول
البالد يف مرحلة فوىض .وانطفأت أضواء قرص
ألفورادا يف وقت مبكر مساء األحد ،وبحسب
كاتب العمود امل ّ
طلع يف صحيفة «أو غلوبو»
الورو جارديمّ ،
فإن الرئيس املهزوم رفض أي
زيارة بعد صدور النتائج وخلد إىل النوم .ويف
ردّات الفعل امليدانية ،أغلق سائقو شاحنات
ومتظاهرون آخرون العديــد من الطرق يف
الربازيل ،احتجاجا ً عىل هزيمة بولســونارو.
وأُغلقت نقاط عبور يف والية ماتو غروســو
الزراعية ،التي صوّتت بشكل أسايس للرئيس
اليميني بحرق إطارات وبمركبات مختلفة،
مثل الشــاحنات والســيارات والشاحنات
الصغرية ،وفق ما أوضحت الجهة املشــغ ّلة
إلحدى الطرق الرسيعة يف هذه الوالية.
ولم يكن واضحا ً مــا إذا كانت الحركة
ّ
منسقة من قبل مجموعة سياسية معيّنة أو
عفوية .وكان العديد من املتظاهرين يرتدون
قمصانا ً باللونني األصفر واألخرض ،لونا العلم
الوطني ،التي ارتداها منارصو بولسونارو.
كذلك ،أفادت وسائل إعالم مح ّلية عن إغالق
طرق يف  5واليات عىل األق ّل ،من بينها طريق

بوتين يؤكد نفوذه
في القوقاز

لوال محتف ً
ال بفوزه في ساو باولو األحد (أ ف ب)

برملان أدّت نتائــج االنتخابات الترشيعية
رسيع يربط ريو دي جانريو وســاو باولو،
األخــرة يف الثاني من ترشيــن األوّل إىل
العاصمة االقتصادية للبالد.
وبينمــا أظهــرت النتائج انقســاما ً
ميله أكثر إىل اليمني املحافظ ،حيث أصبح
الحزب الليربايل بزعامة جايري بولسونارو
مجتمعيّا ً عميقــا ً مع نحو نصف الربازيليني
أوّل كتلــة يف مجلــس
غري راضني عــن النتيجة،
النــواب ،كما هو الحال يف
شدّد الرئيس املنتخب الذي
مجلس الشيوخ.
تنتظــره والية صعبة عىل
ّ
وبرتشــحه جمع لوال
أنّه «ال توجد دولة برازيل
أغلق سائقو شاحنات
مقســمة» ،وقال« :نحن ومتظاهرون آخرون العديد ائتالفا ً غــر متجانس من
ّ
حــواىل  10أحــزاب حول
شعب واحد وأمة واحدة»،
من الطرق في البرازيل
حــزب العمــال .كذلــك،
مضيفاً« :ســأحكم لنحو
اختار نائب رئيس وسطيّا ً
احتجاجًا على هزيمة
 215مليون برازييل وليس
وهــو جريالــدو ألكمني،
فقط َملــن صوّتوا يل» .كما
بولسونارو
خصمه السابق املهزوم يف
شدّد عىل أن «البالد بحاجة
إىل الســام والوحدة» ّ
االنتخابات الرئاســية العام  ،2006لجذب
ألن «ال أحــد يُريد أن
الناخبني وأوساط األعمال املعتدلة .وخالل
يعيش يف أرسة تسودها الخالفات».
الشــه َرين املقب َلني ،ينبغي عــى الرئيس
ّ
وسيتعي عىل لوال أيضا ً التعايش مع

الجديد اإلعالن عن تشكيل حكومته .وكان
لوال ،أيقونة اليســار البالغ من العمر 77
عاماً ،قد ّ
نفذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد
( )2019-2018قبل أن يأمر القضاء بإخالء
سبيله.
ّ
وتلقى لــوال التهاني بفوزه من عدد من
زعمــاء العالم ،كان أبرزها من واشــنطن،
حيــث هنّأ الرئيــس األمريكي جــو بايدن
الزعيم اليساري قائالً إنّه «يتط ّلع إىل العمل»
معه «ملواصلة التعاون بــن بلدَينا» .وصدر
املوقف نفسه عن موسكو مع إعالن الرئيس
فالديمري بوتني عن أملــه يف أن «نعمل عىل
مواصلة تنمية التعــاون الرويس  -الربازييل
البنــاء يف ك ّل املجــاالت من خــال جهود
مشرتكة» .وهنّأ مسؤول الشؤون الخارجية
يف االتحاد األوروبي جــوزب بوريل لوال عىل
فوزه.

نتنياهو يطمح للعودة رئيسًا لوزراء إسرائيل
يطمح زعيم املعارضة اإلرسائيلية ورئيس الوزراء السابق
بنيامــن نتنياهو للعودة إىل الســلطة مــع انطالق خامس
انتخابات خالل أق ّل من  4سنوات اليوم ،وهو الرجل الذي شغل
رئاسة الوزراء ألطول فرتة يف تاريخ إرسائيل قبل اإلطاحة به
يف حزيران  2021عىل يد ائتالف منقسم أيديولوجيّا ً لم يستطع
الصمود لفرتة طويلة.
واستم ّر التحالف الذي يقوده حاليّا ً يائري البيد لعام واحد
فقط ،قبل أن تتم الدعوة إىل انتخابات ستشهد محاولة نتنياهو
وحلفائه الحصول عىل غالبية  61مقعدا ً لتشــكيل الحكومة،
وهي نتيجة استعصت عليهم يف  4انتخابات سابقة .ولطاملا
اعتمد نتنياهــو وحزبه «الليكود» عــى حلفائه من اليهود
املتشدّدين لتشكيل الحكومة.
ومن املتوقع بالتايل أن يتوجه نتنياهو أيضا ً للحصول عىل
دعم اليمني املتشدّد بزعامة إيتمار بن غفري املعروف بخطابه
املعــادي للعرب ودعوته إىل ضم الضفــة الغربية بأكملها إىل
إرسائيلّ .
لكن استطالعات الرأي األخرية التي صدرت الجمعة
تُشري إىل أن الدولة العربية ال تزال غارقة يف حقبة غري مسبوقة
من الجمود السيايس.
ويف هذا الصدد ،منحت  3استطالعات للرأي أجرتها قناتَي
 12و 13اإلرسائيليّتَني وشبكة «كان» ،كتلة نتنياهو  60مقعدا ً
مــع  56مقعدا ً لألحزاب املناهضة لــه ،فيما منحت األحزاب
العربية التي من غري املتوقــع أن تدعم أي حكومة إرسائيلية

جندي إسرائيلي ُيدلي بصوته داخل قاعدة عسكر ّية
في شمال إسرائيل أمس (أ ف ب)

 4مقاعــد فقط .ويف حال لم يتمكن أي من املعســك َرين من
الحصول عىل  61مقعــداً ،فهذا يعني توجه الدولة العربية إىل
انتخابات سادسة بعد أشهر عدّة.
ويسعى نتنياهو بشكل دؤوب خلف رئاسة الوزراء التي
يسود االعتقاد بني أوساط اليمني بأنه مؤهل كفاية لتو ّليها.
ّ
محصنة
وخالل حملته االنتخابيــة ،تجوّل نتنياهو يف حافلة
ض ّد الرصاص والتي تســبّبت بردود فعــل بني اإلرسائيليني،
فأطلق البعض عليها «حافلــة بيبي» وقارنوها بالعربة التي
يتنقل بها البابا فرنسيس.
وعمل نتنياهو عىل إيصال رســالة مفادها أن التحالف
الذي أطاح به العــام املايض والذي ض ّم حزبــا ً عربيّا ً للم ّرة

األوىل يف تاريخ إرسائيل كان «خطراً» عىل الدولة العربية .ويف
ترصيحات لراديو الجيش اإلرسائييل أمس ،ح ّذر نتنياهو من
أن «مســتقبل إرسائيل عىل املحك» .وتســاءل« :أي نوع من
الحكومة سيكون لدينا ،حكومة البيد واإلخوان املسلمني؟»،
يف إشــارة إىل القائمة املوحدة بزعامة عضو الكنيست العربي
منصور عباس.
وشــدّد نتنياهو عىل أنّه «علينا كــر التعادل والفوز»،
بينما أعرب البيد عن ثقته بالفوز ،وقال للنواب من حزب «يش
عتيد» أو «يوجد مستقبل» الذي يتزعمه إنه «سيفوز يف هذه
االنتخابات» من خــال عرض متكامل يطرحه عىل الناخبني
واملتمثل بـ»غضب املايض أو الصالح املشرتك للمستقبل».
ويف املقابل ،رأى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
خالل اجتماع املجلس الوزاري األسبوعي أن «هذه االنتخابات
لن تأتي برشيك للســام» ،مطالبا ً رئيس الوزراء اإلرسائييل
القادم أن «يقــف ويُعلن أنه جاهز إلنهــاء االحتالل وإنهاء
الرصاع والتزامه بح ّل الدولتَني».
وتتزامن االنتخابات الترشيعيــة يف إرسائيل مع تصاعد
حدّة النزاع اإلرسائييل  -الفلسطيني يف وقت يُح ّذر فيه بعض
املح ّللني من مخاوف من اندالع انتفاضة ثالثة قد تتّخذ منحى
دمويّا ً واسع النطاق .بالتوازي ،أعلن الجيش اإلرسائييل عزمه
إغالق املعابر مــع الضفة الغربية اليوم ،مســتثنيا ً الحاالت
اإلنسانية فقط.

تتعمد حرق جثث القتلى لطمس هو ّياتهم
قوات دمشق
ّ

بعــد تحليلــه مقاطع فيديــو تعود
لســنوات النزاع األوىل ،اتهم املركز السوري
للعدالة واملســاءلة ،ومق ّره يف واشــنطن،
قوات النظام الســوري بتعمّ د حرق جثث
قتىل داخل حفــر يف مناطق نائية يف جنوب
البالد ،من أجل طمس هوياتهم.
وأوضــح املركــز الســوري للعدالة
واملساءلة يف تقرير بعنوان «ال ترتكوا أثراً»،
ّ
أن «الحكومة السورية تهدف إىل إتالف األد ّلة
التي تُثبت ارتكابها لتلك الجرائم ،وحرمان
ذوي الضحايا من معرفة مصري أحبّتهم ،أو
استالم رفاتهم».
وعمل املركز عىل تحليــل  13مقطع

أخبار سريعة

فيديو تعــود إىل العامَ ــن  2012و،2013
تظهر عمليات نقل جثث ،حرقها ودفنها يف
حفر بمثابة «مقابر جماعية» يف محافظة
درعا.
وتظهر  4مقاطع عنارص من املخابرات
العسكرية والفرقة التاسعة وهم يتخ ّلصون
من  15جثة عىل األقــ ّل ،يُرجّ ح أنها تعود
ملدنيني ومنشقني يف منطقة اللجاة .كذلك،
قاطــع املركز مقاطــع الفيديو مع صور
أقمــار اصطناعية ملراقبــة حركة تنقل
شاحنات نقل الجثث.
ويظهر يف أحد املقاطع ضابط يلتقط
صــورا ً لوجوه القتىل قبل أن يســكب أحد

العنارص «البنزين عىل وجه الجثة واليدين»،
يف خطوة يعترب املركز هدفها «محو أي أثر
يُمكن من خالله التع ّرف إىل هويات أصحاب
تلك الجثث».
وبعد ركل الجثث إىل حفرة ،يت ّم إرضام
النريان فيها ،قبل أن يتناوب عنارص النظام
عىل سكب البنزين تدريجا ً للحؤول دون أن
تخمد رسيعاً ،وفق التقرير.
ويُرجّ ــح التقرير أن الجثــث الـ،15
وجميعها بلباس مدنــي ،تعود إىل مدنيني
وعسكريني منشقني ُقتلوا برصاص قوات
النظام خالل مداهمة أحد املنازل يف كانون
الثاني  2012يف محافظة درعا.

وحصل املركز عىل مقاطع الفيديو من
ناشــط إعالمي قال إنه تلقاها من فصيل
معارض استهدف القوات التي كانت تقوم
بعمليات الحــرق ،يف كمــن ،وقتل كافة
عنارصها ،وبينهم عنــر لدى املخابرات
العسكرية كان مسؤوال ً عن التصوير.
وهذه ليست أوّل م ّرة تُتهم فيها قوات
النظــام بحرق جثث أشــخاص ،إذ أفادت
تقاريــر إعالمية قبل أشــهر عن مقاطع
فيديو تعــود للعام  2013نرشتها صحيفة
«ذي غارديان» الربيطانية ومعهد «نيوالينز»
حول قتل عنارص من قوات النظام عرشات
األشخاص.

إستقبل الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أمس نظيره األذربيجاني
إلهام علييف ورئيس الوزراء
األرميني نيكول باشينيان أمس
إلجراء محادثات بعد مواجهات
مس ّلحة عنيفة بين هذَين البلدَين
في القوقاز ،حيث تسعى موسكو
إلى تأكيد نفوذها .وبحسب
الكرملينّ ،
خصص االجتماع
لمناقشة اتفاقات وضعت خالل
وساطة قامت بها روسيا السنة
الماضية و»تدابير إضافية لتعزيز
االستقرار واألمن» في المنطقة.
والتقى بوتين أ ّوال ً باشينيان لمدّة
ساعتَين ،وقال بوتين« :أهم شيء
هو ضمان السالم وتهيئة الظروف
للتنمية» ،فيما أوضح باشينيان ّ
أن
أولويته هي االنسحاب األذربيجاني
من مناطق في ناغورني قره باغ
واإلفراج عن أسرى الحرب .ث ّم
استقبل بوتين علييف ،الذي قال:
«نزاع قره باغ هو جزء من التاريخ
أصالً .لقد تمّ ت تسوية هذه القضية
قبل عامَين .وبالتالي لم َّ
يتبق شيء
عمليّا ً لمناقشته في هذا السياق».

واشنطن إلرسال
قاذفات إلى أستراليا
كشفت هيئة اإلذاعة األسترالية في
تقرير ّ
أن الواليات المتحدة بصدد
إرسال ما يصل إلى  6قاذفات قنابل
استراتيجية بعيدة المدى من طراز
«بي  »52القادرة على حمل أسلحة
نووية إلى قاعدة تندال الجوية
األسترالية الواقعة على بُعد نحو
 300كلم جنوب مدينة داروين
في شمال البالد ،وسط تصاعد
التوترات مع الصين .وذكر رئيس
الوزراء األسترالي أنطوني ألبانيز أن
بالده ترتبط مع الواليات المتحدة
بتحالفات دفاعية «من وقت إلى
آخر» ،الفتا ً إلى أن «هناك زيارات
بالطبع إلى أستراليا ،بما في ذلك
داروين التي يتمركز فيها مشاة
البحرية األميركية ،بالطبع ،على
أساس دوري» .ونُقل عن سالح
الجو األميركي في سياق التقرير أن
تمركز القاذفات في أستراليا يبعث
رسالة قوية إلى الخصوم في شأن
قدرة واشنطن على إظهار قوتها
الجوية.

الصومال تطلب
مساعدة دوليّة
ناشد الرئيس الصومالي حسن
شيخ محمود المجتمع الدولي تقديم
المساعدة للمصابين في هجوم
تبنّته حركة الشباب اإلسالمية
ّ
ونفذته بسيّارتَين ّ
مفخختَين أسفر
عن مقتل  100شخص وإصابة
أكثر من  300آخرين في العاصمة
مقديشو السبت ،في وقت واصلت
فيه الج ّرافات تمشيط موقع
االنفجار أمس بحثا ً عن ضحايا
تحت األنقاض .وقال الرئيس
الصومالي« :ندعو المجتمع الدولي،
األخوة الصوماليين واألخوة اآلخرين،
إلى إرسال أطبّاء إلى الصومال
لمساعدة المستشفيات في عالج
الجرحى» ،مشيرا ً إلى أن عدد القتلى
يُمكن أن يرتفع .وأضاف الرئيس
بعدما تب ّرع بالدم« :ال يُمكننا نقل
ك ّل هذا العدد من الجرحى ج ّواً.
نطلب من أيّ شخص يُمكن أن
يُرسل لنا المساعدة أن يقوم بذلك».
كما أكد ّ
أن الصومال و»هؤالء
اإلرهابيين» في «حال حرب».
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السلّة األميركيّة :فوز أ ّول لاليكرز وخسارة ووريورز
سجل النجم ليربون جيمس  26نقطة
هي االعىل يف املباراة ،ليقود لوس أنجليس
اليكــرز أخريا ً اىل فوزه االول هذا املوســم،
بتفوقه عىل ضيفه دنفــر ناغتس -121
 ،110فيما ســقط حامــل اللقب غولدن
ستايت ووريورز للمباراة الثانية عىل التوايل
أمام مضيفه ديرتويت بيستونز .114-128
يف لــوس أنجليــس ،أضــاف أنتوني
ديفيس  23نقطة و 15متابعة ،وســاهم
راسل ويســتربوك بـ 18نقطة من مقاعد
البدالء و 8متابعات و 8تمريرات حاسمة،
ليحقق اليكرز فوزه االول هذا املوســم بعد
خمس هزائم متتالية.
بعد ســقوطه يف املباريــات الخمس
االوىل ،عادل اليكرز ســجل 2015-2014
ألســوأ بداية يف تاريخه الذي بدأ يف .1947
لكــن بهذا الفــوز ،تجنب رقما ً قياســيا ً
ســلبيا ً ومنح املدرب دارفني هام انتصاره
االول ،ملحقا ً بناغتس الهزيمة الثالثة يف 7
مباريات ،عىل رغم  23نقطة و 14متابعة
للرصبي نيكوال يوكيتش.
وحقق زيون وليامســون عودة رائعة
من إصابــة يف الورك األيمن مســجالً 21

نقطــة و 12متابعة ،ليقــود نيو أورليانز
بيليكانز للفــوز عىل لوس انجليس كليربز
.91-112
يف ديرتويت ،ســجل ستيفن كوري 32
نقطة وأضــاف جوردان بول  ،30لكن ذلك
لم يشــفع لووريورز بعد أن تجاوز العبو
بيســتونز الخمسة االساســيون حاجز
العرش نقاط ليقــودوا فريقهم للفوز عىل
حامل اللقب .114-128
وكان ساديك باي االفضل مع  28نقطة
يف مقابل  24أليزايا ستيوارت و 13متابعة،
باالضافة اىل  23نقطــة لكايد كانينغهام
مع  10متابعات و 9تمريرات حاسمة و21
نقطة للكرواتي بويان بوغدانوفيتش.
وسجل دونوفان ميتشــل  38نقطة
و 12تمريرة حاســمة ،ليقــود كليفالند
كافاليريز للفوز عىل نيويورك نيكس -121
 .108وأضاف كيفن لــوف  29نقطة من
مقاعــد البدالء ليعــزز كليفالند مركزه يف
وصافة الرشقية.
وأحرز السلوفيني لوكا دونسيتش 44
نقطة ليقــود داالس مافريكس للفوز عىل
أورالندو ماجيك .105-114

دينامو يُلحق بمضيفه الرياضي
الخسارة األولى

"دانك" لكوالس (الرياضي) في سلة دينامو

قــاد الثنائي زاك لوفرت وأحمد إبراهيم فريقهمــا دينامو لبنان إللحاق
الخســارة األوىل بمضيفه الريايض بريوت هذا املوسم بنتيجة ( )76-83عىل
ملعب املنارة مســاء أمس ضمن املرحلة الخامســة من بطولة لبنان لكرة
الســلة ،األرباع ( .)50-68()30-33()15-19وبعدمــا كان التنافس قائما ً
بشــدّة يف الربعَ ني األولني ،حيث بقيت األرقام متقاربــة جدا ً بني الفريقني،
تح ّكــم الفريق الزائر بمجريات الربعَ ني الثالــث والرابع وأحكم قبضته عىل
الصدارة حتى نهاية املواجهة .وتألق ابراهيم بشــكل الفت وأحرز  32نقطة
و 6ريباوندز ،وأضاف لوفتــون  24نقطة و 9ريباوندز ،فيما حقق زميلهما
إبراهيما توماس "الدوبل دوبل" مســجالً  13نقطــة و 11ريباوندز قبل أن
يخرج باألخطاء الخمسة يف الربع األخري .أما من جانب الريايض فسجل ك ّل
من عيل منصور وهايك غيوقجيان  16نقطة ،مع  9تمريرات حاسمة لألول
و 7ريباوندز للثاني ،تالهما مايــكل كوالس ( 15نقطة و 7ريباوندز) ،فيما
ّ
حقق آتري ماجوك " 5بلوك شوت" مقدّما ً جهدا ً دفاعيا ً رائعاً.

إصابة جديدة للوكاكو
تع ّرض املهاجم البلجيكــي الدويل روميلو لوكاكو لـ"إجهاد يف
العضلــة الخلفية لفخذه االيرس" ،قبل أقل من ثالثة أســابيع عىل
انطالق نهائيات كأس العالم يف قطر ،وبعد أســبوع عىل عودته اىل
املالعب ،وفق ما أعلن ناديه إنرت ميالن االيطايل.
وغاب لوكاكو عن املالعب منذ نهاية آب املايض بســبب إصابة
مشــابهة تعرض لها خالل التمارين ،قبل أن يعــود خالل الفوز
4صفر عىل فيكتوريا التشــيكي االسبوع املايض يف دوري أبطالأوروبا عندما سجل هدفا ً بعد دخوله من مقاعد البدالء.
وقال إنــر إن لوكاكو ( 29عاماً) ســيخضع "إلعادة التقييم
يف األيام املقبلة" .وســيغيب لوكاكو
عن مبــاراة إنرت ومضيفــه بايرن
ميونيخ اليوم يف دوري االبطال ،علما ً
أن املباراة ســتكون هامشية كون
الفريقــن ضمنــا تأهلهما اىل ثمن
النهائي وال مجــال للفريق االيطايل
باحتالل الصدارة .وتحوم الشــكوك
أيضا ً حول مشاركته يف مباراة القمة
امــام جوفنتوس يف الــدوري االحد
املقبل يف تورينو.
وشــارك لوكاكو بديالً يف الفوز
3صفر عىل سمبدوريا يف "سريي أ"السبت املايض( .أ ف ب)

15

أخبار سريعة
عودة درويش قريبة

موراي محاو ً
ال التسجيل لدنفر أمام ديفيس (أ ف ب)

وفاز بوسطن سلتيكس عىل واشنطن
ويــزاردز  ،94-112وفينيكس صنز عىل
هيوســتن روكتــس  ،109-124وســان

أنتونيو ســبريز عىل مينيسوتا تمربوولفز
.98-107
(أ ف ب)

مدفيديف ثالثًا في تصنيف المحترفين
عاد الرويس دانييل مدفيديف اىل املركز الثالث
يف التصنيــف الجديد لرابطــة الالعبني املحرتفني
يف كرة املرضب ،الــذي صدر امس ،بعد تتويجه يف
دورة فيينا النمسوية ،فيما تقدم الكندي فيليكس
أوجيه-ألياسيم اىل املركز الثامن بعد تتويجه يف بال
السويرسية.
وتقدم مدفيديف مركزا ً عىل حساب النروجي
كاسرب رود ،علما ً انه كان خرس صدارة التصنيف
يف أيلول املايض إثر خروجه من ثمن نهائي بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة.
من جهته ،يمر أوجيه-ألياســيم بفرتة رائعة
قادته للفوز يف بــال بلقبه الثالث يف غضون ثالثة
أســابيع ،وهو عاد اىل املركــز الثامن ،االفضل يف
مسريته الذي سبق أن حققه يف آب املايض.
وال يزال االسباني كارلوس ألكاراز ،الذي خرس
يف نصف نهائي بال امام الكندي ،يف الصدارة أمام
مواطنه رافايل نادال.
ويشارك املصنفون االوائل ،باستثناء االملاني
ألكسندر زفرييف الذي ال يزال يتعاىف من االصابة،
يف دورة باريس للماسرتز التي انطلقت امس ،قبل
خوض غمار بطولة "املاسرتز" الختامية.

ولدى الســيدات ،لم تشهد املراكز الـ 18االوىل
أي تغيري ،قبــل انطالق بطولــة "دبليو تي ايه"
الختامية اليوم يف تكســاس االمريكية بمشاركة
أفضل ثماني العبات لهذا املوسم.
وتتصــدّر البولونية ايغا شــفياتيك بفارق
كبري بلغ  5780نقطة امام التونســية انس جابر
( 10335للبولونيــة و 4555للتونســية) ،فيما
تحتل االمريكية جيسيكا بيغوال املركز الثالث امام
مواطنتها كوكو غــوف (الرابع) واليونانية ماريا
سا ّكاري (الخامس)( .أ ف ب)

دوري األبطال :نابولي وبايرن للعالمة الكاملة
بعدما حقق كل منهما خمسة
انتصارات يف الجوالت الخمس األوىل،
يبحث كل من نابويل اإليطايل وبايرن
ميونيــخ األملاني عن إنهــاء دور
املجموعات من دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم بالعالمة الكاملة.
يف املجموعــة األوىل ،وعــى
ملعب "أنفيلد" ،يتطلع نابويل اىل أن
يصبــح أول فريق إيطايل ينهي دور
املجموعات بالعالمــة الكاملة منذ
ميالن موســم  ،1993-1992حني
يحل ضيفا ً عىل ليفربول اإلنكليزي
الضامــن بدوره بطاقتــه اىل ثمن
النهائي.
وســتكون املواجهــة ثأرية
لليفربول الــذي ما زال يملك فرصة
إزاحــة نابويل عن الصــدارة ،لكن
املهمة ســتكون صعبة جــدا ً ألنه
بحاجة اىل تعويض خسارته الكبرية
ذهابا ً .4-1
ويسعى بايرن اىل فوز سادس
عىل التوايل يف إنجاز لم يتحقق سابقا ً
يف دور املجموعات سوى  10مرات،
منها اثنتــان كان بطلهــا النادي
البافاري بالذات.
وتتجه األنظــار اىل املجموعة
الرابعة حيث تملــك جميع فرقها

يواصل العب الحكمة الدولي
سيرجيو درويش تمارينه الخفيفة
يومي تمهيدا ً
مع فريقه بشكل
ّ
لعودته تدريجيا ً الى المالعب
بعد أن تماثل للشفاء من اإلصابة
التي تع ّرض لها في كاحله بنسبة
كبيرة ،لكن ال يزال يلزمه نحو
ثالثة أسابيع ليتمكن من المشاركة
الفعلية في المباريات الرسمية،
وفي هذا السياق يُتوقع أن تكون
مشاركته األولى مع فريقه أمام
أنترانيك ضمن المرحلة الثامنة
من بطولة كرة السلة أواخر الشهر
الحالي .وكان درويش خضع
لصورة اشعاعية لكاحله األسبوع
الفائت وتبيّن ان نسبة شفائه
وصلت الى ثمانين بالمئة.

ّ
نصار يخطف األضواء

ُ
يثبت مدافع األنصار الدولي
نصار ّ
ّ
نصار يوما ً بعد يوم
أنه واحد من أفضل الالعبين
المحليين هذا الموسم نظرا ً
لمستواه الفني الثابت حتى اآلن،
حيث بات ورقة فريقه الرابحة في
معظم المباريات .ويتميّز نصار
بمواكبته المهاجمين بإستمرار
وبلياقته البدنية وسرعته في
تخطي الخصم صانعا ً ومسجّ الً
لألهداف ،وهذا ما قام به في
مباراة األنصار األخيرة أمام اإلخاء
األهلي عاليه عندما أضاف الهدف
الثاني مخترقا ً ك ّل العبي الخصم.
وسبق ّ
لنصار ان لعب مع السالم
صور ،ث ّم مع التضامن صور
والنبي شيت ،قبل أن يستق ّر في
صفوف النادي األخضر منذ العام
.2016

ندوة إقليمية حول
ّ
المنشطات
مكافحة

العبون من توتنهام خالل التمارين لمواجهة مرسيليا (أ ف ب)

فرصة التأهل اىل ثمن النهائي ،خالفا ً
للمجموعات السبع األخرى.
ويتصدر توتنهــام اإلنكليزي،
بفارق نقطــة أمام ســبورتينغ
الربتغــايل وفرانكفــورت األملاني
واثنتني عن مرسيليا الفرنيس.
ويحل توتنهام عىل مرســيليا
وفرانكفورت عىل سبورتينغ.
هنا مباريات اليــوم بتوقيت
بريوت:
 املجموعة األوىل:الرينجــرز (اســكتلندا)  -أجاكس
(هولندا) 22.00
ليفربول (إنكلرتا)  -نابويل (إيطاليا)
22.00

 املجموعة الثانية:ليفركوزن (أملانيا)  -بروج (بلجيكا)
19.45
بورتو (الربتغــال)  -أتلتيكو مدريد
(إسبانيا) 19.45
 املجموعة الثالثة:بلزن (تشيكيا)  -برشلونة (إسبانيا)
22.00
بايــرن (أملانيا)  -إنــر (إيطاليا)
22.00
املجموعة الرابعة:
مرســيليا (فرنســا)  -توتنهــام
(إنكلرتا) 22.00
سبورتينغ (الربتغال)  -فرانكفورت
(أملانيا) ( .22.00أ ف ب)

عقدت منظمة إقليم غرب آسيا
لمكافحة المنشطات ،بالتعاون مع
اللجنة األولمبية اللبنانية (اللجنة
الطبية) وبدعم من الصندوق
اآلسيوي لمكافحة المنشطات،
الندوة اإلقليمية لمنظمة غرب آسيا
حول برامج التعليم في مكافحة
المنشطات تحت شعار" :تدريب
المد ّربين ألجل رياضة نظيفة" في
فندق الحبتور – سن الفيل ،وذلك
على هامش زيارة وفد الوكالة
الدولية ( )WADAإلى لبنان.
ٌ
كلمات لرئيس الوكالة
وألقيت
الدولية ويتولد بانكا ،والمدير
العام التنفيذي أوليفيا نغلي،
واألمين العام للجنة األولمبية
اللبنانية العميد المتقاعد ّ
حسان
رستم ،ولرئيس مصلحة الرياضة
في وزارة الشباب والرياضة محمد
عويدات ،ولرئيس اللجنة الطبية
المحامي فرنسوا سعادة ومقرر
اللجنة الدكتور جهاد حداد.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

بين الثر ّيا والثرى
قبل أربعة عقود قال أحد السفراء عن
الرئيس كميل شمعون ما معناه« :قد تُفاجأ
أن شمعون يواصل العمل السياسي بعد
 48ساعة من وفاته» .لم يتقاعد الثمانيني
الساحر ومات العام  1987وزيرا ً أصيالً
للمالية .الفارق الجوهري بينه وبين سواه
ممن تبوّؤوا مناصب عالية في أعمار
متقدّمة ،أن وجوده في صلب العمل الوطني
لم يكن إرضا ًء لنزوات سلطوية بل فعل
إيمان بلبنان كما كانت تراه شريحة كبيرة
من اللبنانيين .كان العبا ً ماهرا ً غير متالعب
بثوابت ومشاعر ،لم تخنه الكلمات يوما ً وال
فقد شيئا ً من خاصية الصيّاد الماهر.
في زمن كميل شمعون ،لم تُطرح
مسألة السن وضرورة خضوع المسؤول
لفحص أهلية ،أكان نائبا ً أو وزيرا ً أو رئيساً،
والمفارقة أن العماد ميشال عون طرح قضية
السن كعائق أمام أي رئيس يوم ترشيح
سليمان فرنجيه نفسه للرئاسة ،بدعم سوري
كامل في العام  ،1988ونُقل عنه يومها قوله:
«كيف يعني سليمان فرنجيه بدّو يرجع
يعمل رئيس جمهورية .رئاسة الجمهورية
منها مزحة أبداً .بدها شخص يكون قادر
يشتغل  20ساعة على  24وسليمان فرنجيه
عمره  80سنة وما بيقدر ير ّكز أكتر من
ساعة أو ساعتين بالنهار .بهالعمر ما بتعود
تعرف أيمتى بيكون خرفان وأيمتى بيكون
واعي .الرئاسة بدها حدا يكون شاب ومنتج»،
ويقصد في الثالثة والخمسين وليس أقل!
في سن الواحدة والثمانين ،نسي الجنرال
ما قاله عن عوارض الثمانين وأقدم.
وتناهى إلى مسامعه في فترة واليته
«المبهرة» ما طرحه كثيرون همسا ً
موضوع أهلية الرؤساء الجسدية والذهنية.
سمع فخامته مثل هذا الكالم واعتبره
موجها ً إلى الرئيس نبيه بري .تُرى ما
العيب أن يحدد ّ
سن للتقاعد السياسي؟
ولماذا لم يتج ّرأ أي نائب على تقديم
مشروع تعديل دستوري يحصر الترشح
للنيابة والرئاسة والتوزير بمن هم دون
الرابعة والسبعين؟
أال ترون أن ليس مستحبا ً أن يغفو
الرئيس وهو واقف؟
أو أن يتلعثم في كل خطاب؟
أو أن تعلق قدمه في طرف السجادة
و»يتدركب»؟
ّ
المسن
الختيار خميرة ...لكن في البيت .و
بركة لعيلته الصغرى .ما يحصل في المشهد
السياسي مختلف .فبدل أن يخرج الرئيس
الطاعن في السن بهدوء ويخلد إلى الراحة
بعد مسلسل إخفاقات طويل طويل ،بدا أنه
راغب بفصل جديد من الفوضى والمماحكة
والسلبية والتحريض والتصعيد والتوتير
والهذيان .من جديد ...نعيد.
وحتما ً راودت الرئيس وهو في
الطريق من بعبدا إلى الرابية فكرة
التحضير النتخابات كسروان  ،2026وقد
يخوضها معركة حياة أو موت في وجه
شوقي الدكاش ومنصور البون.
الرئيس شمعون مارس السياسة بنبل،
 48ساعة بعد وفاته ،والجنرال سيواصل
توزيع األوسمة 72 ،ساعة بعد الوفاة.
وين وصلنا؟ عند كلودين.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يتّسع فم
الحوت األزرق
عندما يكون
مفتوحا ً بشكل كامل
ملا يوازي  90طنا ً
من الغذاء واملاء.

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

إحتفاالت "هالوين" في شوارع كوانزو  -الصين (أ ف ب)

العثور على كاميرات برادفورد واشبورن بعد  85عامًا
عُ ثر يف كندا عىل كامريات ومعدّات
تعود إىل املستكشف واملصوّر األمريكي
الشهري برادفورد واشبورن ،كان تركها
العام  1937عىل نهــر جليدي يف إقليم
يوكون املتاخم لوالية أالسكا األمريكية.
وتوجّ ــه فريق مــن الرياضيني خالل
الربيع الفائت إىل متنــزه «كلواني» يف
إقليم يوكون يف مهمةٍ تهدف إىل العثور
عــى املخبأ الذي تُركــت فيه كامريات
واشبورن ومعدّات التسلق الخاصة به.
وتم العثور عــى املخبأ املدفون يف
الجليد منذ العــام  ،1937ويض ّم ثالث
كامــرات تاريخية تحــوي صورا ً ملا
كانت تبدو عليــه هذه الجبال قبل 85
عاماً .ويعود وجود الكامريات واملعدات
يف هذا املوقع إىل رحلة استكشافية كان
واشبورن يقوم بها مع ثالثة متسلقني

آخرين ملحاولة بلوغ قمة جبل لوكانيا
البالغ ارتفاعه  5226مرتاً .وبســبب
الظــروف القاســية التــي واجهت
املتســ ّلقني خالل نزولهم من الجبل،
اض ُ
ط َّر واشبورن ومتس ّلق أمريكي آخر

هو روبرت بايتس إىل تقليل معداتهما
إىل الحد األدنى تخفيفــا ً للحمل ،وإىل
التخيل تاليا ً عــن الكامريات ومعدات
التســلق ،فأصبحت بعد عقود بمثابة
كنوز( .أ ف ب)

 Big Benتعود بعد  5سنوات
تحّ ولت ساعة  Big Benإىل توقيت غرينتش للمرة األوىل منذ
خمس ســنوات بني ليلةٍ وضحاها ،بعد مرشوع تجديد ضخم،
حيث عادت الســاعات إىل جميع أنحاء بريطانيا .وقال رئيس
مجلس العموم ،الســر ليندســاي هويل ،إن« :تغيري الساعة
سوف ّ
يبش ببداية جديدة ملعلم وسط لندن».
وقــى فريق امليكانيكيني التابع للربملان  24ســاعة خالل
عطلة نهاية األسبوع لضمان تغيري جميع الساعات البالغ عددها
 2000يف الوقت املناســب .وعىل مدار السنوات الخمس املاضية،
خضع برج إليزابيث وآلية الساعة والجرس داخله ألكرب مرشوع
إصالح وصيانة يف تاريخه املمتد  160عاماً .وتمّ ت تغطية الربج،

إغالق طارئ لـ
أغلق مجمّ ع  Disney Landالرتفيهي يف شنغهاي أبوابه
فجأ ًة أمس اإلثنني بعدما فرضت السلطات الصينية إغالقا ً
طارئاً ،وبالتايل عَ لِق الزوار داخله ولم يُسمح لهم بمغادرته
حتى خضوعهم الختبار «كوفيد »-19تكون نتيجته سلبية.
وقالت الســلطات إن «الســياح اضط ّروا للبقاء داخل
املجمّ ع الرتفيهي حتى صدور نتيجــة اختبارات كورونا».
وأضافت أنه عــى جميع الذين زاروا املجمّ ــع اعتبارا ً من
الخميس املايض الخضــوع لالختبارات عىل مدار ثالثة أيام
متتالية وأن تكون نتيجتها ســلبية و»تجنّب املشــاركة يف

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

مجلس الربملان ،والذي يُعرف أيضا ً
َ
الواقع يف الطرف الشمايل من
باسم  ،Big Benبالسقاالت أثناء أعمال الرتميم.
أرستنــا ،فإن صانع
وقال الســر لينديس« :بينمــا نقبع يف ّ
الساعات إيان ويستوورث وأعضاء الفريق سيقطعون ثمانية أميال
لتغيري ساعاتنا الربملانية ،بما يف ذلك الساعة التي نحبّها أكثر ،ساعة
وستمنسرت العظيمة واملعروفة باسم بيغ بن» .وأضاف« :ألول مرة
منذ خمس سنوات ،يعملون مع اآللية الفيكتورية األصلية املكتملة
للساعة ،لذا فهي لحظة مهمة يف الحفاظ عىل هذه الساعة الرائعة».
وهذه املرة األوىل التي يتم فيها إرجاع الســاعة إىل توقيت غرينتش
منذ أن تم ترميمها وتركيبها بالربج يف ٍ
سابق من هذا العام.
وقت
ٍ

 شنغهاينشــاطات جماعية» .وكانت ديزني أعلنت يف الســابق أن
املجمّ ع «سيغلق موقتا ً بأثر فوري بما يتوافق مع إجراءات
مكافحــة الوباء» وأضافت« :ســنخربكم بمجرد أن نحدّد
موعدا ً إلعادة فتحه».
ويغطي هذا املجمّ ع مساحة إجمالية تبلغ  390هكتارا ً
تشــمل «ديزني الند شنغهاي» و»ديزني تاون» و»ويشينغ
ستار بارك» .وأمسُ ،
سجّ لت  2699إصابة بكوفيد يف الصني،
بما فيها عرش حاالت بدون أعراض يف شنغهاي ،وفقا ً للجنة
الصحة الوطنية( .أ ف ب)
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