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اعلنت االمم املتحدة تجديد دعمها ملهمة الـ"يونيفيل" 
يف الجنوب وأملت يف ان يكون اقرار املوازنة اللبنانية 
عامالً مســاهماً يف اســتقرار البالد. ووزع املكتب 
إالعالمي للمنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان يان 
كوبيش ترصيحه عقب مشاورات مجلس االمن امس 
االول حول القرار 1701، وجاء فيه ايضاً ان من املهم 
"أن تقوم الحكومة بالتحضــري ملوازنة العام 2020 
وإقرارهــا يف الوقت املناســب. وحصل نقاش حول 
مؤتمر "ســيدر" ورضورة تطبيقه ألن بعض الدول 
األعضاء الحظ عدم حــدوث تطورات إيجابية دائماً 
يف ما يتعلق باقتصاد البالد، لذلك أخذت إقرار املوازنة 

بشكل إيجابي للغاية".

واضاف: "بني أبرز األســئلة التي طرحت كان 
امتالك جماعات مســلحة مختلفة األسلحة، أولها 
"حزب الله"، وهو غري مقبول. ثم كان هناك عدد من 
اإلشــارات إىل رضورة احرتام سياسة النأي بالنفس 
بالكامل". وتابع: "حصل نقاش معمق حول موضوع 
الالجئني السوريني، بما يف ذلك بعض األحداث املثرية 
للقلق يف اآلونة األخرية، وكذلك حول التطورات األخرية 
املتعلقة بالالجئني الفلســطينيني. وأشري اىل تقدير 
كبري لحكومة لبنان وشــعبه عىل تقديم هذا الدعم 
الطويل األمد لالجئني السوريني واىل الحاجة إىل النظر 
يف كيفية إيجاد ظروف جيدة عىل وجه الرسعة لعودة 

آمنة وكريمة وطوعية لالجئني السوريني".
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الجمهوريّة  املرتاكمة مع  املشــكالت  تفاقم  مع 
االســالميّة أخرياً، خصوصاً بعد احتجازها ناقلة 
نفط ترفع علــم بريطانيا يف مضيق هرمز، أعلن 
وزير الخارجيّة الفرنيس جان إيف لودريان أمس، 
أّن بالده تعمل مع لندن وبرلني عىل تشكيل "مهّمة 
ملتابعة ومراقبة األمن البحري يف الخليج"، داعياً 
إىل "التفكري معاً بمنطق أمن مشــرتك يف الخليج 
بطريقة ديبلوماســيّة".  لكــّن الوزير الفرنيس 
لم يُرش بالتحديــد إىل "مهّمة الحماية البحريّة" 
األوروبّية التــي كان نظريه الربيطاني جرييمي 

هانت دعا أمس األّول إىل تشكيلها.
وأمام الجمعيّة الوطنيّة قال لودريان: "يجب 
أن نُنّفذ عمليّة تهدئة إلخماد التوترات"، مضيفاً: 
"نحــن ندفع إيران للعــودة إىل اتفاق فيينا، لقد 
التقيت لتّوي املبعــوث الخاص للرئيس روحاني 

ألقول له ذلك". 
ووصل نائب وزير الخارجيّة اإليراني عباس 
عراقجي إىل باريس حامالً معه رســالة مكتوبة 
من الرئيس حســن روحاني إىل نظريه الفرنيس 

إيمانويل ماكرون، وفقاً لطهران. 
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اختــار أعضاء حــزب املحافظني 
مؤيّدي  أبــرز  أمس  الربيطانــي 
جونسون  بوريس  "بريكســت" 
لخالفة ترييزا ماي عىل رأس الحزب 
جونســون  وتعّهد  والحكومــة. 
مبــارشًة بإنجــاز الخــروج من 
االتحاد األوروبي يف موعده املقّرر يف 
31 ترشين األّول. ونجح جونسون، 
صاحب الطموح الكبري، من خالل 
تقديم نفســه عىل أنّه الشخصيّة 
البارزة التي تحتــاج إليها اململكة 
املتّحــدة لقيادتها خــالل مرحلة 

"بريكست".
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عاد "وزير العهد" جربان باسيل إىل بريوت 
وعــاد معه ملف قربشــمون إىل مربعه األول، 
وما كان وافق عليه رئيس الجمهورية ميشال 
عون بإحالة القضية إىل "املحكمة العسكرية" 
عدل عنه، لتســتكمل عملية تعطيل الحكومة 
ألكثر من ثالثة أســابيع بشــحنة "باسيلية" 
إضافيــة، يف وقت بدأ فيه الحصار الســيايس 
الذي يتعرض له رئيس الحزب "االشــرتاكي" 
وليد جنبالط يأخذ شكالً آخر، وتمثل بقرار من 
اتحاد بلديات الضاحية بوقف استقبال نفايات 
بريوت والجبل يف مطمر "الكوستابرافا"، وهو 
قرار ال يســتثني الرئيس ســعد الحريري من 

االستهداف. 
أما مساعي املدير العام لألمن العام اللواء 
عبــاس ابراهيم، الذي عقد جلســة صباحية 
مع رئيس الجمهورية، فلم تســفر عن نتائج 
ماهية  الجميــع  يرتّقب  وعليــه،  ايجابيــة. 
امام استمرار سياسة  الحكومة  خطوة رئيس 
التعطيل التي يمارســها البعــض والتصعيد 
بدعم من  السوري  النظام  الواضح من حلفاء 

"حزب الله". 
ويبــدو ان الحريري ال يريد حرق املراحل. 
صحيح ان الوقت يســتنفد واملساحة الزمنية 
الوسط"  "بيت  اعتقاد مصادر  لكن يف  تضيق، 
48 ساعة يفرتض ان تكون حاسمة  اننا امام 
يف اتجاه اي قرار. وهي ترى ان تعليق مجلس 
الوزراء أمر غري مقبول والحريري وحده يملك 
وتحديد  االنعقــاد  اىل  املجلس  بدعــوة  قراره 

جدول االعمال.
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بفضل تقنيــة جديدة تُْخفي أدوية الرسطان وتعطيها شــكل دهون، 
نجح الباحثون يف ضخ جرعات إضافية من األدوية بكل أمان يف مواقع 
األورام الرسطانية لدى نماذج من الفرئان. يعترب األستاذ ناثان جيانيش، 
من جامعة "نورث وســرتن" األمريكية أن الخيار قد يكون "الحصان 
الرابح" ويتكّلم عن اسرتاتيجية جديدة ابتكرها مع زمالئه حديثاً لنرش 
األدوية املضادة للرسطان يف مواقــع األورام. اخترب الباحثون املقاربة 
عىل الفرئان. أما "الحصان الرابح" الذي تكّلم عنه جيانيش فعبارة عن 
حمٍض دهني طويل السلسلة يتّصل باألدوية عىل الطرَفني، ثم "يختبئ" 
العنرص الناشــط داخل الزالل املصيل البرشي، أي الربوتني األسايس يف 
بالزمــا الدم. الذي يســتطيع نقل جزيئات متنوعــة، منها األحماض 

الدهنية، فيوصلها بسهولة إىل مواقع مختلفة من الجسم.
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يكاد األسبوع الثالث ينقيض من دون توجيه دعوة 
لعقد جلســة مجلس الوزراء ما يعني ان ال جلسة 
هذا االســبوع، يف وقت تتحدث مصادر بيت الوسط 

عن 48 ساعة حاسمة.  
 ال يملــك اي طرف اإلجابة عىل ســؤال مصري 
الحكومة. يرص الرئيس سعد الحريري ومعه رئيس 
"الحزب االشــرتاكي" عىل رفض جلسة يطرح عىل 
جدول اعمالها املجلس العــديل يف بعبدا او الرساي. 
ظن رئيس الجمهورية ميشــال عون ومعه وزير 
الخارجية جربان باســيل ان عرض املجلس العديل 
من خارج الجدول يضع الحريري امام االمر الواقع، 
فأوفد الحريري اىل القــرص غطاس خوري مبلغاً: 
الحريري ســيخرج من اي جلســة يطرح خاللها 

"العديل".
احالة  اقــرتح  املوقف،  شــعر عون بخطورة 
امللف اىل املحكمة العســكرية وكلف الوزير ســليم 

جريصاتي وضع االطار القانوني للصيغة.
وافــق الحريــري وظن ان املوضــوع عولج، 
كان  وبينما  بداية.  باالقرتاح  "االشرتاكي"  وارتىض 
االفرقاء املعنيون يعملون عــىل انضاج االقرتاح - 
املخرج، استدعى عون املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم عىل عجل ليبلغه بعد التشــاور مع 

املحكمة  اقرتاح  العدول عن  باسيل 
العســكرية والذي كان يف االساس 

اقرتاح الرئيس نبيه بري. 
راهن الحريــري عىل ان عون 
كما "حزب الله" يريدان اســتمرار 
عمل الحكومة وســيضغطان عىل 
الوزير طالل ارسالن ولكنه اصطدم 
العدول  اىل  ما دفعه  االخري  بارصار 

عن عقد الجلســة. يف هذا الوقت تنبه "االشرتاكي" 
اىل ان "العســكرية" تعني التفافــاً عىل "العديل" 
بصيغة ال تقل ســوءاً مع وجود مفوض الحكومة 
املحسوب  جرمانوس  بيرت  العسكرية  املحكمة  لدى 
القايض  العســكرية  عىل عون ورئيــس املحكمة 
حســني عبد الله االقرب اىل الثامن من آذار فرفض 

اقرتاح االحالة.
تراجع اقرتاح "العسكرية" مقابل االرصار عىل 
"العديل"، حينذاك ابلغ الحريري وزير "االشرتاكي" 
وائل ابو فاعور و"الديمقراطي" صالح الغريب بان 

السري بحكومة مع مجلس عديل غري ممكن. 
حرش ارســالن "حزب اللــه"، يرغب عون يف 
عودة الحكومــة اىل العمل لكنه بات محرجاً بتعنت 

أرســالن، ومثله تماما "حزب الله" لكن ملاذا يمنح 
ورقة رابحة لجنبالط من دون مقابل؟ وليس بعيدا 
عنهما الرئيس بري ولو انه ال يريد 
كرس جنبــالط، وال توتري عالقته 
مع "حزب الله" يف حال امتنع عن 

التصويت عىل املجلس العديل.
كل االفرقاء صعدوا اىل  شجرة 
تبــنّي انها عاليــة، ويريدون من 
الســلم  يكون  ان  ابراهيم  عباس 
الذي يؤمن لهم نزوال آمناً ولكنه ال 

يبدو كافياً لغاية اليوم.
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بالنســبة اىل قرص بعبــدا، اصبحت الوقائع 
معروفــة. ال يريــد الحريــري طــرح موضوع 
قربشــمون يف الجلســة فيما يرص الفريق اآلخر 
عىل طرحه. اعتمدت املحكمة العسكرية كمخرج 
رفضه أرســالن مرصاً عىل "العديل" الذي رفضه 
الحريري ويرفض عقد جلسة من دون ضمانات 
بعدم طرحه. ولذا هــو يحاول عرب اللواء ابراهيم 
ايجاد مخرج مناسب غري ان االمور لم تنضج بعد.  
الدعوة  ان تتم  حصلت محاولة القناع االطــراف 

اىل جلســة فيما يتوىل القضاء العسكري التحقيق 
يف امللف وعىل ضوء تحقيقاتــه يتم الدفع باتجاه 
املجلس العــديل لكن هذه الصيغة ايضا فشــلت 

وازدادت االوضاع تعقيداً.

א�� א�������
ال يريــد الحريري حرق املراحــل. صحيح ان 
الوقت يستنفد واملســاحة الزمنية تضيق، ولكن يف 
اعتقاد مصادر بيت الوســط اننا امام 48 ســاعة 
يفرتض انط تكون حاسمة يف اتجاه اي قرار. تعليق 
مجلس الوزراء أمر غري مقبــول والحريري وحده 
يملك قــراره بدعوة املجلــس اىل االنعقاد وتحديد 

جدول االعمال.
واذا ارص عون عىل جلســة وطــرح امللف من 
املوضوع ويملك  الجدول؟ "حينذاك ينظر يف  خارج 
الحريري موقفاً بخصوصه" لكن "ال يمكن تصوير 
املشــكلة وكأنها بني الرئاســتني، وأخــذ البلد اىل 
مكان آخر" الن حل مشكلة قربشمون بالنسبة اىل 
الحريري "هي عند اصحاب املشــكلة ومن تسبّب 

بها". 
حاول  العسكرية،  املحكمة  صيغة  عون  اقرتح 
جريصاتي تسويقها قانونياً ولم ينجح وكذلك فشل 
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ال يترك حّفار القبور أي أثر لمهمته، يدفن الموتى 
وتعود األمور إلى طبيعتها، بل يعيد تحصين 
القبر ويزيده جمالية، بعكس "نابشي القبور 

ومخربيها"، فمنهم من يتركون خلفهم الفوضى 
من دون أي مراعاة ألهالي الموتى ومشاعرهم. 

ومن الُمفترض أن الحرب ُدفنت بعد اتفاق 
الطائف.

ومثل المشهد المتكرر في األفالم الهوليوودية، 
يموت الشر ويولد الخير، فعاش حينها "العيش 
المشترك"، وأغلقت أبواب الفتنة، لكن مفاتيحها 
بقيت بيد األحزاب التي بايعت بغالبيتها المولود 
الجديد. وكقصص "هاري بوتر"هناك من أراد 

الحصول على أحد المفاتيح الستخدام الطائفية 
وبلوغ القوة. ربما هو توصيف "خيالي" لحادثة 
قبرشمون... لكن محاوالت فتح األبواب مستمرة.

باب جديد كاد أن يُفتح في قرية شوفية األحد 
الماضي، خالل حضور أحد الوزراء قّداساً ترأسه 

راعي ابرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم 
الكاثوليك المطران ايلي حداد، حضره مسيحيون 

ودروز، والجميع رّحب بالوزير المعني. وبعد 
انتهاء القداس، قال الوزير: "من فضلكم ممكن 

تتركونا وحدنا". فهم الدروز الرسالة بأن عليهم 
المغادرة، لكن الوزير لم يدرك أن النتيجة كانت 

مغادرة الدروز وغالبية المسيحيين الذين رفضوا 
هذا األسلوب، في بلدة نفضت عنها غبار الحرب 

واختارت "العيش المشترك".
إذاً، النفس االستفزازي مستمر ويلمسه 

المواطنون من المسؤولين، وبدالً من اعتبار حادثة 
قبرشمون جرس انذار للمسؤولين لوقف الخطاب 

االستفزازي والطائفي، راحوا إلى االستمرار في 
عملية "النبش" عّلهم يصلون إلى "الكرسي 

القوي". 
من الواضح أن لبنان يعيش أسوأ أيامه، وما 

هو مقبل سيكون أكثر سوءاً إذا واصل الفريق 
العوني النهج نفسه. وبدالً من التلهي بنبش 
"الحرب"، على المعنيين البحث عن وسائل 
لتحصين ابن 30 عاماً "اتفاق الطائف" وما 

أنتجه من مصالحات في الجبل في ما بعد بين كل 
المكونات، وإال فإن إعدامه شاباً سيكون فاجعة 

على الجمهورية ولن يرحم التاريخ المسؤولين عن 
ذلك...
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واذا ارص عون عىل جلسة وطرح امللف من خارج الجدول؟ تجيب مصادر 
الحريري: «حينذاك ينظر يف املوضوع ويملك الحريري موقفاً بخصوصه، لكن 
ال يمكن تصوير املشكلة وكأنها بني الرئاستني وأخذ البلد اىل مكان آخر ألن حل 

مشكلة قربشمون هي عند من تسبّب بها». 
وتضيف املصادر نفسها: «اقرتح عون صيغة املحكمة العسكرية، حاول 
الوزير سليم جريصاتي تسويقها قانونياً ولم ينجح وكذلك فشل اللواء ابراهيم 

نتيجة رفض ارسالن، اذاً املشكلة هي بني الحلفاء فليحلوها».
وعىل رغم ظهور ارســالن وكأنه العقبة يف وجــه الحلول فان مؤرشات 
عديدة توضح ان «حزب الله» وحلفاءه والفريق العوني لم يقوموا بأي خطوة 
بناءة يف حني تميز رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور ايجابي كان يفرتض 

ان يالقيه رئيس الجمهورية بباقي عنارص الحل.
كذلك، ترتقب االوســاط السياســية مواقف االمني العام لـ»حزب الله» 
السيد حسن نرصالله الذي سيلقي كلمة عند عرص بعد غد الجمعة، يف مجمع 
املجتبى - السان تريز، يف مناسبة الذكرى الـ31 لتأسيس جمعية «جهاد البناء 

اإلنمائية»، وهل سيتطرق يف كلمته اىل االزمة الحكومية؟.

«א���א�»: �¤��	 �כ£¢ א�¡��� א�����
ويف الســياق، حذّرت كتلة «املســتقبل» من «االســتغراق يف التصعيد 
السيايس»، وأكدت «ان املهلة التي اعطيت البتكار الحلول واملخارج ال تحتمل 
مزيداً من التمديد واملراوحة». وشــّددت عىل ان «املســؤولية تقتيض مبادرة 
رئاســة مجلس الوزراء اىل حســم األمر وتحريك عجلــة العمل الحكومي». 
وهو تحذير اعتربته «القوات اللبنانية» يف مكانه، كونها استبقت هذا املوقف 
معتربة التعطيل «خطيئة وطنية». وقالت مصادر «القوات» لـ»نداء الوطن» : 
«نعم، عىل رئيس الحكومة ان يدعو اىل جلسة ملجلس الوزراء، وهذه الجلسة 
ستكشف هويّة املعّطل، هناك ارادة تعطيلية وال يجوز التسرت عىل املعطلني». 
واكدت: «ال يمكن اليوم ان نتحدث عن استقالة الحريري، فهو سيبقى يف هذا 
املوقع ولن يقّدمه هدية ألحد، وعىل من يبتّز ان يتحمل مسؤولياته امام الرأي 

العام».
أما الحزب «االشرتاكي» فيؤكد أنه كان وال يزال عىل قدر كبري من املرونة 
واالنفتاح، «وتم تسليم عدد من املطلوبني يف وقت تمنّع الفريق اآلخر عن كل 

الحلول ولم يسلم اي مطلوب مشرتطا يف سابقة غري معهودة عىل القضاء ان 
يستدعيهم كشــهود». وكان الوزير وائل ابو فاعور اكد انه «اذا كان البعض 
يحاول استغالل املحكمة العســكرية كطريق مخترصة للوصول اىل املجلس 
العديل فهو واهم».  ويف موقف يجّســد العيش املشرتك، برز تأكيد البطريرك 
املاروني بشــارة الراعي خالل إطالق مرشوع تشــجري االرز اللبناني، أنه «يف 
النظام الســيايس ال يقوم لبنان عىل الثنائيات واالحاديات واالقصاء، فقيمة 
لبنان بألوانه املتعددة». وعلمت «نداء الوطن» ان موفدا فاتيكانيا سيزور لبنان 

قريباً، حامال رسالة دعم معنوي للبنانيني يف هذه املرحلة.

يضيف جيانــيش: «يبدو وكأن الحمض الدهني يؤثر عىل الطرَفني معاً: 
يســتطيع الطرف األول التقاط الدواء، فيما يستويل الثاني عىل الربوتينات. 
تقيض فكرة هذا العالج بأن تتنكر األدوية عىل شــكل دهون لدخول الخاليا، 

فينقلها الجسم بال مشكلة إىل مختلف أعضائه». 
وبمــا أن الزالل املصيل البرشي يشــمل أنواعاً متعــددة من املغذيات 
الخلوية، «تلتقط» املستقبالت عىل أسطح الخاليا هذه املعلومات و»تبتلع» 
تلــك الجزيئات املتنوعة. تكون الخاليا الرسطانية أكثر جشــعاً من الخاليا 
السليمة حني تسعى إىل النمو والتكاثر، لذا تمتص املغذيات يف الزالل املصيل 
البرشي بوترية أرسع. وحني يحمل الزالل األدوية الخفية املضادة للرسطان، 
تبتلعها الخاليا الرسطانية عن طريق الخطأ أيضاً، لكنها تعود وتموت حاملا 

تفكك املغذيات والدواء الخفي.
اكتشــف الباحثون أن ضخ الدواء بهذه الطريقــة لدى الفرئان أدى إىل 
القضاء نهائياً عىل األورام الرسطانية، والحظوا أن النظام سمح لهم بضخ 
دواء «باكليتاكســل» بجرعٍة تفوق الكمية التي تضّخها تركيبتان دوائيتان 

صادقت عليهما «إدارة الغذاء والدواء» بعرشين مرة، وكان أكثر أماناً.
باختصار، يَِعد البحث الجديد بابتكار وســائل أكثر فعالية وأماناً لضخ 

األدوية املضادة للرسطان يف األورام البرشية.

ويف السياق، دعت السعوديّة املجتمع الدويل إىل «اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لردع االنتهاكات اإليرانيّة التي تمّس بحّرية املالحة البحريّة الدوليّة»، مشّددًة 

عىل أن «أّي مساس بحّرية املالحة البحريّة يُعّد انتهاكاً للقانون الدويل، ويجب 
عىل املجتمع الدويل اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه». 

توازياً، أعلنت قيادة ســالح الجّو األمريكي يف القيادة الوسطى األمريكيّة 
«سانتكوم» يف بيان أنّها تعمل عن قرب مع السعوديّة «من أجل تفعيل قدرات 
قاعدة األمري ســلطان الجّوية»، مشــريًة إىل أن «أكثر من 25 خبرياً أمريكيّاً 
يعملون لبناء إمكانات من شأنها تطوير إجراءات الحماية واألمن فيها، وذلك 

يف إطار تعاون البلَديْن عىل توفري االستقرار واألمن للمنطقة».
إىل ذلك، أشار قائد القيادة األمريكيّة الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي إىل أن 
سفينة عسكريّة أمريكيّة ربّما أسقطت طائرتنَْي إيرانيّتنَْي مسرّيتنَْي يف منطقة 
الخليج األسبوع املايض. وبحسب شبكة «يس بي اس» فقد ترّدد أن الطائرتنَْي 

أسقطتا بواسطة إشارة أو نبض الكرتوني عّطل السيطرة عىل تحليقهما. 
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يقول أحد العونيني القدامى من "قماشة" املؤسسني: رمزي كنج يعني 
"التيار الوطني الحر"، والعكس صحيح. اسمان متالصقان منذ النشأة، 
ومرادفان بعضهما لبعض. ال يمكن تخيّل أي حدث حزبي أو أي احتفال 

من دون رمزي، سواء كان يف لبنان أو يف الخارج...
يعرفــه كل "الرفاق"، ال بل يحظى باحرتام الجميع وموّدتهم. يكاد 
يكون الوحيــد بـ"صفر عداوات". صديق للقدامى كما للحزبيني الجدد. 
يصفه أحد األصدقاء بأنه صاحب شــخصية مرّكبــة إيجابياً. هدوؤه 
وسعة صربه مّكناه من نسج شــبكة عالقات استثنائية مع العونيني، 

اآلتني من أقىص املواالة، كذلك الذاهبني إىل أقىص املعارضة.
تعّرف كنج إىل األفــكار العونية منذ بدايــة الثمانينات، حني كان 
يستمع إىل توجيهات العماد ميشال عون. شــّدته الطروحات الوطنية 
التي تتخطى الحواجز الطائفية. ويف هذه النقطة، بدا ابن منطقة الشياح 
اســتثنائياً: خالف بيئته وجغرافيته، و"تمّرد" عىل الوصاية العسكرية 
التي كانت تسيطر عىل املنطقة. وُكثر من العونيني لم يعرفوا انتماءه إىل 

الطائفة الشيعية إّال مع انخراط "التيار" يف العمل االنتخابي.
يف العام 1991 جلــس يف صالون "أبو نعيم" عون ليصري واحداً من 
النواة التأسيســية الضيقة، و"صديق العمر" لنعيــم عون. وكان من 

األوائل الذين قصدوا العماد عون يف مرسيليا يف تلك الفرتة.
انخــرط رمزي كنج يف العمل الحزبي الذي كان رسياً يف تلك املرحلة، 
متجاوزاً حدود طائفته الشــيعية، وحدود االعتبارات األمنية التي كانت 

تدفعــه يف كل مرة إىل االعتقاد بأنّه قد يخرج مــن البيت صباحاً ليبيت 
ليلته يف الزنزانة، خصوصاً أنّه لم يفكر حتى يف مغادرة منطقته مع بدء 

نشاطه الحزبي بشكل رسمي.
لم يوفر قسطاً من نضاله يف ســبيل القضية التي آمن فيها، ولهذا 
لــم يقم بمجهود كبري لينال ثقة رفاقه، خصوصاً يف مراحل التأســيس 
التي كان يشوبها الشك الدائم والقلق من تسلل األجهزة األمنية إىل قلب 
الحلقة الضيقة. ال بل فرض نفســه بفعــل تفانيه وارصاره عىل اتمام 

املهام التي كانت توكل إليه.
بمقدور أصدقائه رسد عــرشات الروايات عن عالقته باإلعالم حني 
كان عضــواً يف املكتب اإلعالمي لـ"التيار" بــني العامني 1995 و2003 
وكيــف كان يتصل باالعالميني ليــالً وكيف كان يوصــل األخبار بيده 
إىل الصحف ومحطــات التلفزيون، حني كان عىل اتصال شــبه يومي 

بـ"الجنرال".
يؤكد عارفوه أّن له مكانــة خاصة يف ذهن الجنرال الذي كان يلّقبه 
بـ"العملة النادرة"، ما ســمح له باالحتفــاظ بعالقة مميزة معه وهو 
الذي يعرف رأيه جيداً بـ"التيار"، بطلعاتــه ونزالته. ولعل هذه املكانة 
هي التي ساعدته عىل تأمني أول خط اتصال بني العماد عون وبني األمني 
العام لـ"حزب الله" السيد حسن نرصالله بغية تعزيته باستشهاد نجله 
هــادي، وذلك خالل مرحلة كانت مجاري العالقــة بني الطرفني، جافة 

تماماً.
كنج ترشح لالنتخابات النيابية يف العام 2005 عىل الئحة "التيّار" يف 
بعبدا ضد "التحالف الرباعي" وحصد يومها حواىل 3000 صوت شيعّي 

من أصل حواىل 12000 صوت شيعي. ورغم انكفائه عن العمل الحزبي 
منذ العام 2015، فقد ُعرض عليه الرتشح مجدداً عىل الئحة "التيار" يف 

العام 2018.
بعد مسرية استمرت أكثر من ربع قرن، تّم فصل رمزي كنج بواسطة 
"أس أم أس" وصل اىل هاتفه بعدما تّم اســتدعاؤه للمثول أمام املحكمة 
الحزبية. األهم من هذه الخطوة، هو أّن املفصول لم يبّلغ بأسباب فصله. 
يخترص أحد العونيني القدامى املشــهد بالقول إّن "قضية" رمزي 
كنج تثبت بالوجه الفعيل أّن القانون ال يبني املؤسســات، وإنما تبنيها 

العدالة.
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تتواصل اإلتصاالت واملشــاورات بني النواب املعرتضني 
عىل عدد كبــري من مواد قانون املوازنــة العامة للعام 
2019 تمهيــداً لتحضري الطعــون القانونية بجزء من 
هذه املواد أمام املجلس الدســتوري بعد نرش القانون يف 

الجريدة الرسمية.
وعلمت "نداء الوطن" من مصادر النواب املعرتضني، 
أنه يجرى التحضري لتقديم أكثر من طعن، أي ســيتم 
التعامل مع املسألة باملفرق وليس بالجملة إذ أن هناك 
العسكريني  بمخصصات  املرتبطة  باملواد  سيُقدم  طعناً 
وتســوية مخالفات البناء وما يُسمى بفرسان املوازنة 
أي املــواد الدخيلة التي ال يجب أن تكون ضمن مرشوع 

املوازنة.
ويف حني أعلن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" 
النائب جورج عدوان عدم نيــة الكتلة الطعن يف قانون 
املوازنــة تفادياً للتعطيل، أبلغ عضــو كتلة "الكتائب" 
النائب الياس حنكش "نــداء الوطن" أن املوضوع قيد 

الدرس والتشاور وكل الخيارات مطروحة.
بدوره، قال النائب جهــاد الصمد لـ"نداء الوطن" 
انه "ســيدرس الحيثيات عندما تُطرح معه وهو ليس 
مع الطعــن ملجرد الطعن"، أما النائــب أدي دمرجيان 
فلفت رداً عىل ســؤال إىل أنه يــدرس األمر بعدما ُطرح 
معه املوضوع، مذكراً بما ورد يف مطالعته خالل جلسة 
مناقشة املوازنة والتي أورد فيها املخالفات الدستورية 
والقانونية. وأبلغت النائبة بوال يعقوبيان "نداء الوطن" 
أن الطعن لن يكون يف املوازنة ككل بل ســيتناول بعض 
املواد الدخيلة التي تســمى "فرســان املوازنة" والتي 
ال يجوز أن تُحرش يف متنها، مشــرية إىل أن الرهان عىل 
املجلس الدستوري الحايل الذي ســيتعاطى مع األمور 
بشكل قانوني ودستوري بعيداً من الحسابات السياسية 
ألنه لن يُراعي الطبقــة الحاكمة وهو يُغادر بعد فرتة، 
بينما يُمكن أن يمارســها مجلس "املحاصصة" الجديد 

الذي تعثر استكمال تركيبته حتى اآلن.

وعلمت "نداء الوطن" أن اجتماعاً تنسيقياً سيُعقد 
بعد ظهر اليوم بني يعقوبيــان ورئيس حزب الكتائب 
النائب سامي الجميل من أجل تنسيق الخطوات املقبلة 

عىل هذا الصعيد.
كذلــك بات بحكم املؤّمن 10 نــواب للطعن باملواد 
نواب  والذي سيُوقعه  العسكريني  املتعلقة بمخصصات 
الكتائب الثالثة ويعقوبيان والنواب الضباط املتقاعدون 
الســتة، بينما يجرى البحث لتأمني تواقيع العرشة عىل 

تسوية مخالفات البناء و"الفرسان".
وهكذا يبــدو أن النواب الذيــن يعملون عىل ملف 
الطعون كمــا وصفوها، لن يُراهنوا عــىل ما جرى يف 
موازنة العام 2018 ســوى ما يتعلق بفرسان املوازنة، 
ألن تسوية حل مشكلة قطع أو قطوعات الحسابات تم 
تجاوزها يف مطالعة املجلس الدســتوري يف طعن العام 
2018، إذ وعىل الرغم مــن تأكيده أن إقرار املوازنة من 
دون قانون قطع حساب للسنة السابقة يشكل إخالال 
بالدستور وبمبدأ فصل السلطات وتعديا عىل صالحيات 
الرقابة  النيابي ودورهما يف ممارسة  القضاء واملجلس 
عىل كيفية تنفيــذ املوازنة العامة، فإنه آثر رغم ذلك أن 
يمتنع عن إبطال قانون املوازنة العامة تبعا لهذا اإلخالل 

بالنظر إىل حاجة الدولة إليها. 
وبدل أن يعترب قانون قطع الحساب رشطاً لصحة 
قانون املوازنة العامة وصدقيتها كما تفرتض املادة 87، 
ذهب إىل إعطاء إقرار املوازنة العامة قيمة دســتورية 
إســتثنائية أعىل من قيمة إقرار قانون قطع الحساب، 
بحيث أن عدم إقرار موازنة له انعكاســات سلبية عىل 
الدولــة ويؤدي إىل فوىض يف املاليــة العامة. وخلص إىل 
القول إنه ال يجوز إلغاء القانون األهم لغياب قانون أقل 
أهمية، فقطع الحساب "وضع من أجل املوازنة العامة 
ولم توضع املوازنة من أجل قطع الحساب".  لكن قرار 
املجلس الدستوري الذي يُراهن عليه النواب والذي صدر 
بتاريــخ 14-5-2018، قىض بإبطال مــواد يف قانون 
موازنة الـ 2018، تُعترب من فرسان املوازنة ومنها املادة 

35 املتصلة بتسويات مخالفات البناء.

كل ما تقدم يصب يف خانة الوضع املتشنج 
يف الجبل. يســتقبل عون رؤســاء االديرة 
املسيحية يف الشوف ويطلق موقفاً يقول ان 
ال مصالحة اال بعد تحقيق العدالة، يستتبع 
باالعالن عن نيته االنتقال اىل مقر الرئاسة 
الصيفي يف بيــت الدين. يضــاف اىل ذلك 
املوقع الجغرايف ملنزل وزير املهجرين غسان 
عطاالله املطل عىل املختارة ما يعزز شعور 

«االشرتاكي» بكونه مطوقاً من العهد.
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  يرتدد أن بعض منسقيات "الوطني 
الحر" توّجه دعوات ملفصولني من التيار 
للمشــاركة يف االحتفــال املركزي الذي 

سيقيمه التيار يف السابع من آب املقبل.

  يتداول عدد من القيادات املناهضة 
للحكومة يف إمكان قيام جبهة معارضة 
االنقالب  "وقف  األسايس  عنوانها  يكون 
عىل الطائف وتغيــري النظام الطائفي"، 
يف طليعتها  وستضم شخصيات وأحزاباً 
الشــعب  الشــيوعي وحركة  الحــزب 
والتنظيم الشعبي النارصي والنائب ألبري 

منصور.

  تابعــت أوســاط معنية ترصيح 
الوزير السابق الياس املر بأنه تمت إحالة 
ملف محاولة اغتياله إىل املحكمة الدولية 
من دون استشارته وأنه كان يفّضل لو 

بقي ملفه يف املحاكم اللبنانية.
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اللواء ابراهيم نتيجة رفض ارسالن، اذاً "املشكلة 
هي بني الحلفاء فليحلوها".

ترفض املصادر اعتبار عدم انعقاد الحكومة 
اســاءة للحريري دون غريه، ورغم ذلك فالزعل 
واالعتكاف مفردتان غري مطروحتني عند رئيس 
الحكومة وهو يتحمل مســؤولياته، ويعمل عىل 
التهدئة. صحيح ان هامش الوقت يضيق ولكن 
ال بأس بفرصة اضافية ال تزيد عىل 78 ســاعة، 
لكن ليس عىل قاعدة ان تحدد اطراف سياســية 

معينة جدول اعمال الحكومة. 
تعطيــل مجلس الــوزراء ال يدخل يف خانة 
التأثري الســلبي عىل رئيــس الحكومة بقدر ما  
يوضع يف خانــة العهد، فهل يريد هــذا العهد 
حكومة معطلــة؟ وهل بــات الحريري وحده 
املشكلة  البلد بمفرده؟ وهل حل  مســؤوال عن 

او بالبلد  االقتصادية يتعلق بتيار "املســتقبل" 
ككل؟ 

يرفض الحريري اعتبار نفســه املستهدف من 
التعطيل وهو لن يذهب اىل سوء نية يف هذا الخصوص 
بدليل ان رئيس الجمهورية طرح حالً ولكن اطرافاً 

اخرى تعطل الحل بدفع من جهات خارجية.
ترى املصــادر ان االكثر احراجاً مما يحصل 
هم حلفاء ارســالن فهل بات قادراً عىل تعطيل 
السياســية  العملية  انتم رشكاء يف  البلد؟ وهل 
ام ال؟ اللهــم اال اذا كان املطلوب كرس جنبالط 
وهو ما ال يرضاه الحريري وال يقبل السري بهذا 

املرشوع مهما كانت النتائج.
 

�ª© א��¦""
اىل يوم وافق  املوضــوع  الله"  يعيد "حزب 
انعقاد  "العديل" خــالل  والحريــري عىل  عون 
اجتماع املجلس االعىل للدفاع، ثم تراجعا لريفضه 
جنبالط وبري الحقا ولوال ذلك لكان مر املوضوع 

عىل مجلس الوزراء.
ال يرى "حــزب الله" ان عىل ارســالن ان 
يرتاجع عن موقفه، وكيــف يرتاجع وهو يملك 
15 صوتا مؤيداً داخــل مجلس الوزراء "اي انك 

مقتول وانت املتعنت". 
اهمية املوضوع انه متعلق بمحاولة اغتيال 
وزيــر، لو كانــت هناك ثقة بالقضــاء ملا كان 

املجلس العديل مقلقاً.
وحــده اللواء ابراهيم الصامــت الذي يبذل 
جهداً قل نظريه من اجل ايجاد صيغة تريض كل 
االطراف. مصادره تبدي تفاؤالً. ومبعث التفاؤل 
هنا قد يكــون البحث عن ضمانات تريض زعيم 

الجبل وال تكرس ارسالن.
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دخل االرضاب الشــامل واقفال املداخل الرئيسية 
يف مخيــم عني الحلوة، أســبوعه الثانــي رفضاً 
والعمال  املؤسســات  العمل بشــأن  لقرار وزارة 
الفلسطينيني يف لبنان بفرض الحصول عىل اجازة 
عمل يف اطار تنظيم اليد العاملة االجنبية، يف وقت 
توالت فيه "التطمينات" اللبنانية بأن "تســوية" 
القضية ســتتم داخل مجلس الوزراء الذي سيضع 

يده عىل امللف التخاذ القرار املناسب.
ونقلت هــذه "التطمينات" عن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، الذي أكد لــكل من النائبة بهية 
النواب، ورئيس  التقته يف مجلــس  التي  الحريري 
االتحاد العاملي لعلماء املقاومة الشيخ ماهر حمود 
الذي هاتفــه، بان القضية بحكــم املنتهية، وأنه 
تفاهم عىل ذلك مع رئيس الجهورية ميشال عون، 
ورئيس الحكومة ســعد الحريري، وسيتم اقرارها 

نهائياً يف اول جلسة ملجلس الوزراء.
االجتماعات  تواصلــت  التطمينــات،  مقابل 
واللقــاءات الفلســطينية لتفعيــل التحــركات 
السياســية وتنظيــم الحــراك الشــعبي، حيث 
اكدت مصادر فلســطينية لـ "نداء الوطن"، عن 
تشكيل لجنة خماســية منبثقة عن "هيئة العمل 
الفلسطيني املشرتك" يف لبنان تضم ممثالً عن كل 
اطار اي "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف 

االســالمية"  و"القوى  الفلســطينية"  القــوى 
و"انصار الله"، اضافة اىل مســؤول أمن املخيمات 
يف حركة "فتح" اللواء منري املقدح، مهمتها مواكبة 
التفاصيل اليوميــة يف املخيمات ومعالجة اي خلل 
ووضــع املحتجني يف تفاصيل املعالجــة اللبنانية 

الفلسطينية التي باتت مجرد مسألة وقت.
ميدانياً، دخلت "نــداء الوطن" اىل مخيم عني 
الحلوة، والحظــت ان ما تميز بــه االرضاب هو 
تســهيل حركة انتقال ابناء املخيم امام املشــاة 
يف  املشــاركني  الفلســطينيني  والطالب  واملرىض 
الدورة الثانية لشــهادة "الربيفيه" من دون مرور 
السيارات، حيث ما زالت املداخل مقفلة باالطارات 

املشتعلة والعوائق الحديدية.
وفيما استمر ارتفاع الدخان االسود عند اطراف 
املخيم، الزم شباب الحراك الشعبي اماكنهم ملراقبة 
تطبيق االغالق، وقال "أبو موىس" الذي رابط عند 
الغربي لجهة حسبة صيدا: "باسم الحراك  املدخل 
الشعبي وشــباب املخيم، نعلن استمرار االرضاب. 
الشعب الفلسطيني يف كل لبنان ال يريد شيئا، يريد 
فتح الحدود للعودة اىل فلســطني". واضاف: "بعد 
اســبوع كامل من االرضاب واالقفال التام، اتفقنا 
عىل ادخال احتياجات الناس بشــكل فردي اي من 
دون كميات كبــرية للبيع والرشاء، نحن نعرف ان 
ذلــك كان له تأثرياً عىل االقتصــاد اللبناني، ولكن 
نؤكد اننا ال نحارب اخواننــا اللبنانيني، فأنا أمي 

كثرية،  مصاهرات  ولدينــا  كذلك،  واخوايل  لبنانية 
اللبناني اخوتنا وأهلنا، واذا تضايقوا منا،  الشعب 
فليفتحوا لنا الطريق اىل الحــدود ملدة يومني ولن 

يبقى احد".
الفلسطيني  النار، يشق  الركام ودخان  وســط 
محمد داود طريقه وهو يحمل كيساً من "البطاطا" 

وآخر من "الحامض"، عائداً من حسبة صيدا، وقال: 
"لقــد غادرت اليوم املخيم للمرة االوىل منذ أســبوع 
وقد اشرتيت احتياجات منزيل ليوم فقط، فانا معني 

باالرضاب". 
وكانت "هيئة العمل الفلســطيني املشرتك" يف 
لبنان عقدت اجتماعاً يف ســفارة دولة فلســطني، 
ملتابعة آخر املســتجدات املتعلقــة باالجراءات التي 
اتخذتهــا وزارة العمل اللبنانية، وأكدت إســتمرار 
الحضارية وحرصها  الســلمية  الشعبية  التحركات 
داخــل املخيمات فقط، بما ال يؤثر ســلباً عىل حياة 
ومعيشة اهلنا فيها، والجوار اللبناني الشقيق، وفتح 
مداخل املخيمات وتســهيل حركة الخروج والدخول 
إليهــا، اال ان فتــح املداخل كان محــل اعرتاض يف 
مخيم عني الحلوة من الحراك الشعبي وبعد لقاءات 
واتصاالت تقرر فتحها امام املشاة واملرىض والطالب 

والحاالت الطارئة.
سياســياً، ويف اول موقف له، أكد األمني العام 
لتيار "املســتقبل" أحمد الحريــري، خالل زيارته 
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي يف مقر البلدية، 
أن "موضوع قرار وزارة العمــل بما يتعلق بعمل 
الفلســطينيني يف لبنان يعالج عىل أعىل املستويات 
ولكن بهدوء وليس بضجيج ورصاخ ومواقف عالية 
النربة... نســتطيع ان نصل اىل حــل ايجابي وعرب 

املؤسسات وليس عرب الشارع".

تطمينات بتسوية قضيّة العّمال في الحكومة
مخالفتان بحقّ فلسطينيين من أصل 750

أبو سليمان مستقباًل وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان )فضل عيتاني(

صــيـــدا - مــحــمـــد دهـــشـــة

وهاب: قرار اتحاد بلديات 
الضاحية بلطجة

بعد مــرور نحو 11 يوماً عــىل تهديده 
نّفذ رئيس  الكوستابرافا،  بإقفال مطمر 
محمد  الجنوبية  الضاحية  بلديات  اتحاد 
رضغام تهديده، وأعلن يف مؤتمر صحايف 
عقــده أمس عن إقفــال املطمر وكذلك 
معمل الفــرز يف العمروســية بدءاً من 
اليوم، أمام النفايات املحّملة من مناطق 
مختلفة، عىل أن يســتمر يف اســتقبال 
والشويفات.  الجنوبية  الضاحية  نفايات 
بينما رأى الحزب "االشرتاكي" يف القرار 
الحزب  رئيس  بني  للمعركة  اســتكماالً 
وليــد جنبالط و"حزب اللــه"، وفق ما 
أكده صالح تقي الدين مستشــار الوزير 
ملّوحاً  الوطن".  لـ"نداء  شــهيب  أكرم 
االشرتاكي"  "الحزب  قيادة  برد ستتخذه 

ملواجهة هذا القرار.
واعترب تقــي الديــن أن القرار "ال 
يستهدف جنبالط وحده، وإنما يستهدف 
أيضاً جبهة سياســية كاملة متكاملة، 
فجهاد العــرب هو متعهــد املطمر ما 
يعني أن القرار يســتهدف الرئيس سعد 
تحمل  يستطيعون  فهل  أيضاً،  الحريري 

ذلك؟". ويشري تقي الدين إىل أن "مناطق 
الضاحية ستمتلئ أيضاً بالنفايات، ففي 
املطمــر يف وجه نفايات  إقفال  تم  حال 
املناطق األخرى سيقفل املعنيون الطريق 
إىل املطمر ما يعني إقفاله بالكامل. فهذا 
النوع من االستفزاز يستدعي رداً كهذا". 
وأكد أن القيادة السياســية ستتخذ قرار 
قد  اعرتاضات شعبية  إىل  الفتاً  املواجهة، 

تصحبها.
معلومات  الدين  تقــي  كالم  وتعزز 
مصــادر معنية تفيد بــأن املطمر غري 
السنة،  باالمتالء قبل سنة ونصف  مهدد 
"فاملوضوع سيايس ال بيئياً". فيما تربط 
قربشمون  بحادثة  القرار  أخرى  مصادر 
رئيس  بــني  وما ســبقها من خالفات 
الله"  و"حــزب  االشــرتاكي"  "الحزب 
ممثالً باتحاد بلديات الضاحية الجنوبية 
لبريوت. وترى أن األخري يســتخدم ملف 

النفايات للتضييق عىل جنبالط.
يتقاطع موقــف النائب عن منطقة 
الشــوف وعاليه محمد الحجار مع رأي 
تقي الدين. إذ يرى الحجــار أن يف قرار 
املستقبل"،  لـ"تيار  رضغام اســتهدافاً 
ويعتــرب أن "وضع جنبــالط أفضل من 

وضعهم، فهو لديه حل ملشكلة النفايات 
يف مناطقه ولديه مطمــر بينما نحن يف 
االقليم ليس لدينا مطمر أو معمل ملعالجة 
نفاياتنا". ويلفت إىل أنه "عرض املشكلة 
يف اجتماع كتلة املستقبل وأطلع الحريري 
عليهــا"، مؤكداً أنه "لــن يتفاوض مع 
جهة سياسية لحل املشكلة، فهذه مهمة 
الدولــة". وإذ طلب الحجار من رضغام 

بقراره،  النظر  إعادة 
أكــد أن "البلديــات 
االمكانات  تملــك  ال 
اليجاد حلــول ألزمة 
محمالً  النفايــات"، 
ووزيــر  الحكومــة 

البيئــة "مســؤولية إيجاد حــل لهذه 
املشــكلة". وطــرح الحجــار عالمات 
اســتفهام كبــرية عىل توقيــت القرار 
املتخذ خالل الصيــف، وبعد مدة قصرية 
مــن حادثــة قرب شــمون ومشــكلة 
الفلسطينيني، وكأن أحداً يريد تعطيل كل 

محاوالت انقاذ السياحة. 
ويف الوقت الذي يتخوف فيه املعنيون 
مــن أزمة نفايات يف مناطــق الجبل، ال 
يبدو أن بلدية بريوت قلقة حتى اآلن من 

الكوستابرافا يف وجه  اقفال مطمر  قرار 
بملف  وتنقل مصــادر معنية  نفاياتها. 
نفايات بــريوت لـ"نداء الوطن" أن لدى 
كانتا  طارئة  خطــة  واملحافظة  البلدية 
قد وضعتاها ملواجهة قرار كهذا. وهناك 
حديث عن عقد جديد  ملعالجة 200 طن 

من النفايات يومياً مع جهة أخرى.  
لـ"نداء  أكد رضغــام  من جهتــه 
الوطــن" أن قراره نهائي 
ووزعــت اآلليــات كافة 
من  الرغم  وعىل  لتنفيذه. 
املطمر،  أن  تأكيد رضغام 
بعمله  استمراره  ويف حال 
املعتــاد، لــن يمتلئ قبل 
سنة و8 أشهر، يربر قراره بأنه يعمل عىل 
إطالة أمد القدرة االستيعابية للمطمر. إذ 
يتخوف رضغام من أن تواجه الضاحية 
أزمة نفايــات بعد امتالء املطمر. وينفي 
رئيس اتحــاد بلديات الضاحية أن يكون 
الدافــع التخاذ قراره سياســياً، ويلوم 
الدولة عىل عدم اتخاذ قرار بإنشاء مطمر 
صحي يف مناطق أخرى، متسلحاً، للدفاع 
عن موقفــه، بأن الحكومــة كانت قد 

وعدت بأن يكون املطمر موقتاً. 

مرتاحة  األخرى  البلديات  أن  واعترب 
من مسؤولية التخلص من نفاياتها التي 
ترميها يف مطمر الكوســتا برافا، ودعا 
الدولــة إىل إيجاد حل منطقي. كما طلب 
من الجميع قراءة رسالته بإيجابية: "ما 
فعلناه إيجابي فلم تعد املشــكلة عندنا 
وحدنا بل أصبحت لدى الجميع، وأصبح 
الجميع مجرباً عىل البحث عن حل جدي 
علمي من دون الرجوع إىل السياسة. فأي 
بلدية يمكن أن يكون لديها مطمر صحي 
أنه ارسل  إىل  %100". وأشــار رضغام 
الرســائل إىل املعنيني منــذ نهاية العام 

2018 وهم يستخفون بها.
السابق  الوزير  رأى  له  تغريدة  ويف 
وئام وهــاب يف كالم رضغام "بلطجة 
غري مقبولة"، وأن "الطمر يف الشويفات 
وليس يف أمالك السيد رضغام وإذا كان 
املطمر ســيقفل بوجهنا ِلَم ال يُقفل يف 
وجه الجميع؟". فهل ســيقف وهاب 
إىل جانــب "االشــرتاكي" يف حال قرر 
إقفال املطمر بوجه من أقفله بوجهه، 
حزب  صمت  لوحــظ  أنــه  خصوصاً 
النائب طالل إرســالن عىل القرار حتى 

ساعات مساء أمس.

"حزب الله" يستخدم ورقة "الكوستابرافا" ضد "اإلشتراكي"
قرار اتحاد الضاحية "لن يمرّ من دون رّد"

مــــريـــم ســـيــــف الــــديــــن

أكد وزير العمل كميل ابو ســليمان أن "القانون ال يُجزأ وهو يطبق عىل الجميع 
وال يمكــن وقف تنفيذه بحق فئة معينة"، مشــدداً عىل أن "ليس من صالحية 
الوزير وقف تطبيقه، فهو ساري املفعول". وجزم بأن "ال استنسابية يف اعطاء 
اجازة العمل للفلسطيني، فهي تعطى وفق الرشوط، وان لجنة الحوار اللبناني 
- الفلســطيني هي التي تطالب بإصدار اجازة العمــل، إضافة اىل ان القانون 

اللبناني هو الذي يفرض إصدارها".
وأعلن أبو سليمان عقب اســتقباله يف مكتبه وفداً من اتحاد نقابات عمال 
فلســطني - فرع لبنان برئاسة امني رس االتحاد ابو يوسف العدوي، ان "البحث 
كان بنّاء بالنســبة اىل إجــراءات وزارة العمل التي لها عالقــة باألخوة العمال 
الفلســطينيني، ورشحت للوفد االجراءات املتخذة واوضحت له التسهيالت التي 

تقدمها وزارة العمل والقانون لألخوة الفلســطينيني". وأشــار اىل ان "الوزارة 
أعطت التعليمات ملفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيني بالطريقة نفسها 
التي يتعاملون بها مع اللبناني، وُسجلت فقط مخالفتان بحق فلسطينيني من 
اصل 750". أضاف: "خففنا االجراءات يف ما خص املســتندات املطلوبة الجازة 
العمل وعرضنا للمنافع التي تعود للعمال الفلســطينيني نتيجة االســتحصال 

عليها".
وأوضح أن "هناك نحو ألف أجري فلســطيني يستفيدون يف الوقت الحارض 
من هذه الخدمة. وبلغ الحســاب املســتقل الخاص بالالجئني الفلسطينيني يف 
صنــدوق نهاية الخدمة يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي نحو 14 مليار 

لرية، وإجازة العمل تسمح لهم باالستفادة من هذا الصندوق".

أبو سليمان: ال استنسابية في إجازة العمل
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موجة واســعة من اإلعرتاضــات والرفض 
يواجهها مطمر "الفوار" املقرتح من وزارة 
البيئة. فعىل كتف املطمر املزمع إنشــاؤه يف 
منطقة الفوار أعايل البداوي، نصب شــباب 
القرار بإقامة  املنطقة خيمهم اعرتاضاً عىل 

املطمر هناك.
ويقول املعتصمون إن األرض "املطروحة 
للمطمر هي ملك رجل األعمال جهاد العرب 
منــذ العام 2015 ولقــد تبّلغنا خالل زيارة 
وزير البيئة فادي جريصاتي إىل هنا أن هذه 
البقعة هي األنســب إلقامــة املطمر، لكن 
الوزير تبّلغ من األهايل الرفض الكامل لهذه 
الخطوة وأنهم سيعارضونها بأجسادهم إن 

اقتىض األمر".
رئيس جمعيــة إنماء قرى قضاء زغرتا 
مصطفى العويك تحدث باسم املعتصمني يف 
خيم الفوار: "ال نعرتض عشوائياً عىل املطمر 
ملجرد اإلعرتاض، بل يف شكل علمي ألن هناك 
أســباباً علمية تَُحول دون إنشــاء املطمر، 
فضالً عن التواجد الكثيف للوحدات السكنية 
املحيطة، بما يخالف معايري وزارة البيئة التي 
تفرض أن يكون املطمــر بعيداً من األماكن 
السكنية مسافة 1000 م، فيما املسافة بني 
البقعة الجغرافية والسكان ال تتجاوز الـ 10 
أمتار وهناك مســاكن للجيش ومدارس ما 
يعني أن كل املعايري غري متوافرة". وشــدد 
عىل أن "ال أحد يستطيع أن ينفذ هذا املطمر 
بالقوة ونحن من نعيش عىل هذه األرض يف 
النهاية". وتســتمر االعتصامات يف املنطقة 
بمشــاركة اشــخاص من طرابلس واملنية 
والضنية وعكار ومناطق أخرى، ما يشري إىل 
"رفض واسع للمطمر يف هذه املنطقة، والذي 
تتصاعد منه رائحة الفســاد". وجدد رئيس 
بلدية البداوي حســن غمراوي يف اتصال مع 
البلدي  املجلس  "معارضــة  الوطن"،  "نداء 
وأهايل املنطقة للمطمر"، مؤكداً "الوقوف يف 

وجهه حتى آخر لحظة وإن صحة أوالدنا 
هي األولوية ولن نساوم عليها".

يقول  البيئــي،  العلمي  الــرأي  وعن 
الخبري البيئي الدكتور جالل حلواني لـ"نداء 
الوطن": "إن األرض املقرتحة إلقامة املطمر 
ســبق وتم طرحها قبل 3 سنوات وأجريت 
دراسة بيئية عليها وكانت النتيجة أن املوقع 
غري صالح العتبــارات عــدة، منها وجود 
تشــققات يف األرض بســبب وجود كّسارة 
ســابقة ووجود مجرى مائي تحت األرض 
يخزن املياه الجوفية وتمت دراســة الحركة 

الهوائية وكانت النتيجة سلبية".
أضاف: "أستغرب اليوم كيف يُعاد النظر 
بهذا املوضــوع ألن املوقع غري صالح تماماً. 
كما أن وجود مطمر واحد لخمســة أقضية 
يخالف قرار وزارة البيئة التي تقول بأن لكل 
قضاء أو اثنني مطمراً واحداً"، وتابع: "يجب 
تخصيص موقع واحد لــكل قضاء أو اثنني 
مع دراســة حالة الرتبة. ولو أخذنا منطقة 
الضنية مثالً فإن نســبة النفايات العضوية 
هناك أكثــر من %65 ويمكن االســتفادة 
منها إلنتاج "كومبوست" يستعمل يف املكان 
نفســه. وبالتايل فإّن اتحاد بلديات الضنية 
يمكــن أن ينشــئ املركــز إلدارة النفايات 
عىل  وتوزيعها  كومبوست  إىل  تحويلها  فيتّم 
البلديات. أمــا خيار الطمر الشــامل فهو 
إذ يجب علينا اإلســتفادة من  غري مقبول، 
النفايات عرب إعادة تدويرها بنســبة 70% 
وأن يتم طمر نسبة قليلة ال تزيد عن الـ 30 

% يف حدها األقىص".
ويُشــار إىل أنه يف حال تم انشاء املطمر 
أبناء  امليناء، ســيجد  وهو قبالــة مكــب 
طرابلس أنفســهم بني فّكي مطمر ومكب، 
وكأّن املدينــة قد طّوقــت بالنفايات، فيما 
ينادي األهايل واملعتصمــون يف خيم الفوار: 
"مناطقنا بحاجــة إىل التنمية اإلجتماعية. 
الدولة ومشــاريعها  إىل  مناطقنا بحاجــة 

ولسنا بحاجة إىل نفايات ومطمر".
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الليطاني  لحملة تنظيف مجرى نهــر  إســتمراراً 
النهــر، بعدما تحّول  البيئية بحق  املجزرة  ولوقف 
بفعل فاعل "غيــاب الدولة" إىل "مجــرور" يجّر 
املياه اآلســنة ومياه الرصَفني الصحي والصناعي 
وما تحتويه من سموم، رفعت من نسبة اإلصابات 
بمرض الرسطان واألمراض الصدرية للقاطنني عىل 

ضفتيه. 
عدا عن رّي املزروعات بمياه الرصف الصحي يف 
بعض املناطق الزراعية القريبة من النهر، واستمرار 
الدولة بقــذف مســؤوليتها ما لم تقم بإنشــاء 
محطات تكرير وتشغيل املحطات املنشأة منذ زمن، 
وبدت ذروة التلــوث يف اآلونة األخرية بعدما تحولت 
بحرية القرعون منذ ايام إىل واحة خرضاء مما طفا 
عىل ســطح مياهها من مادة خرضاء، غطت كامل 
البحرية، وبعد الكشــف عليها والفحوص املخربية 
للمياه تبنّي أن هذه املادة هي طحالب "كائن بكتريي 
مائي"، تمتلك ميزات نباتيــة، كما أنها قادرة عىل 
 .Photosynthèse القيام بعملية التمثيــل الضوئي
وقال خرباء إن ذلك ناجم من استمرار تدّفق مصادر 
الصحي  الرصفني  بخاصــة  البحــرية،  اىل  التلّوث 
والصناعي، حيث أن نسبة الســموم التي تفرزها 

تزداد مع ارتفاع درجة حرارة املياه.
الصناعة  وزيــر  أعلــن  الخصوص،  وبهــذا 
وائــل أبو فاعور عن إقفاله أربع عرشة مؤسســة 
صناعية يف أقضية زحلــة وبعلبك والبقاع الغربي، 
إقفاالً موقتاً ريثما تلتزم هذه املؤسســات برتكيب 
محطات ملعالجة تكريــر املياه. كما أمهل عدداً من 
املصانع مهلــة نهائية غري قابلــة للتجديد، ما لم 
تعمل عــىل معالجة رصفها. وتضّمنت آلية اإلقفال 

إحداثيات مفّصلة ملصــادر تلويث النهر والفاعلني 
من مؤسســات وأفراد. ويف الوقت نفسه فضح أبو 
فاعور، تواطــؤ الدولة املزمن عىل قتل املورد األكثر 
حيوية يف لبنــان. إذ رغم املســوحات واإلجراءات 
يواصل  واالستجوابات،  واالســتدعاءات  القضائية 
ملوِّثو النهر أعمالهم وكأن شــيئاً لم يكن. وبالتايل 
بــدا واضحاً "تناتــش" الــوزارات املعنية بمهمة 
التنظيف، اذ يقول كل منها أنا الذي نظفت، محاولًة 
الهروب من التهديد بهدر الـ 1100 مليار لرية التي 

ُخصصت لرفع التلوث عن البحرية.
لم يكتف الوزير أبو فاعور يف مؤتمره الصحايف 
بعرض أســماء املؤسســات "غري املطابقة" التي 
أقفلها إقفــاالً موقتاً، بل ذهــب ليؤكد أن الكارثة 
البيئة واالنســان من دون أن  كبرية بحجمها عىل 
يحدد نسبة التلّوث الصناعي، ولفتت مصادر إىل أن 
حملة أبو فاعور أتت بعد إجراءات مصلحة الليطاني 
باستهدافهم  الصناعيني  أشــعرت  والتي  القاسية 
مبــارشة، وادعاءات النائب العام اإلســتئنايف عىل 
أصحــاب املصانع واملؤسســات يف منطقة زحلة، 
التي تحّول املياه العادمة إىل نهر الليطاني من دون 
معالجة، فتوىّل أبــو فاعور عملية حماية الصناعة 
وحماية الليطاني يف الوقت ذاته، بحســب ما أشار 

متابعون يف وزارة الصناعة.
وتحّدث أبو فاعور عن اإلجــراءات التي تقوم 
بها وزارة الصناعة للوصول اىل صفر تلّوث صناعي، 
انطالقاً من التعهد الذي أخذته الوزارة عىل نفسها 
للوصول اىل صفر تلّوث صناعي يف الليطاني، والتي 
عىل أثرها تم تشــكيل لجنة مشــرتكة من وزارة 
الصناعــة ووزارة البيئة واملصلحــة الوطنية لنهر 
الليطاني، يف آذار 2019، للكشــف عىل املؤسسات 
وتقييــم املخاطر، وعىل األثر صــدر  قرار تنبيهي 

للمصانع ضمــن محافظتَي البقاع وبعلبك الهرمل 
القائمة عــىل حوض الليطاني وبحــرية القرعون 
البيئية وإيقاف أشكال  االلتزام بالرشوط  برضورة 
ترصيف النفايات السائلة كافة اىل املجاري املختلفة 

ما لم تحظ بمعالجة. 
وتــّم إعطاء مهــل للمصانع وفــق الفئات. 
وأعطيت مهــل نهائية غري قابلــة للتجديد، وبعد 
انتهاء املهل وعدم االلتزام بالرشوط يُصار اىل إقفال 
املؤسســات املخالفة عىل الشــكل التايل: مصانع 
الفئتني االوىل والثانية مهلة ســتة اشهر تنتهي يف 
28 أيلول، والفئة الثالثة مهلة أربعة اشــهر تنتهي 
يف 28 تموز والفئتان الرابعة والخامسة مهلة ثالثة 
أشــهر تنتهي يف 28 حزيران. وقال أبو فاعور إنه 
"بنــاء عىل طلب جمعية الصناعيــني مّددنا املهل 
قبل اصدار القــرار العطاء اكــرب فرصة ممكنة 

للصناعيني". ولفت إىل أن "قرارات اإلقفال ستبّلغ 
اىل وزارة الداخلية، وهو إقفال موقت يف حال بارش 
املعنيون بهــا وااللتزام بالرشوط ورفع الرضر عن 

الليطاني".
ويف هــذا اإلطار أشــارت مصــادر يف تجمع 
الصناعيــني اىل أن حملة تنظيــف الليطاني اتت يف 
وقت يعاني البلد من تراجع اقتصادي يهدد الصناعة 
يف ظل سياســة التقشــف ووقف عملية التوظيف 
الســنوية، ما يرفع من نســبة البطالــة، ولفتت 
املصــادر إىل أن "غالبية املصانع التي أقفلها الوزير 
التكرير  هي مصانع صغرية تفوق كلفــة محطة 
كلفة املصنع االجمالية، وهذا  يتطّلب دراسة إلقامة 
الدولة  محطات تكرير مشرتكة، تنشأ عىل حساب 
تكّرر فيها املؤسســات الصناعيــة رصفها مقابل 

كلفة لكل معمل حسب الكمية التي ينتجها".

ثًا لـ "الليطاني" أبو فاعور ُيقفل 14 مصنعًا ملوِّ
... والجريمة مستمرّة

الموقع المقترح إلنشاء المطمر

إعتراضات واسعة على مطمر "الفوار": صّحتنا أواًل
الـــشــمــال - مــــايـــز عـــبـــيـــد

أســـــامــــة الــــقـــادري

العـــدد 21 - الســـنة األولى     األربعاء  ٢٤ تموز 2019

ورد يف عددكــم رقم 20 الصادر يوم الثالثاء 23 تموز 2019 تحت عنــوان "موظفون ملتصقون بمناصبهم" أنني مدير 
محسود ألنني أتقاىض راتباً من دون القيام بوظيفتي كمدير عام، لذا أوضح التايل:

فــات كاتبة التحقيق أنني وضعت ظلماً بترصف رئيس مجلس الوزراء العام 1999 من دون أي مســوغ قانوني أو 
إداري تأديبي. وقد اســتحصلت عىل قرارين من مجلس شورى الدولة يف العامني 2002 و2004 اللذين أبطال مفاعيل هذا 
املرسوم واعترباه غري موجود. إال أن تدخالت رئيس السلطة الترشيعية األستاذ نبيه بري عىل مدى أكثر من 15 عاما منعت 
الحكومات املتعاقبة من تنفيذ هذين املرسومني امللزمني للسلطة اإلدارية. وبالتايل فإن هذه السلطة هي املسؤولة عن عدم 

السماح يل بالقيام بمهامي كمدير عام لوزارة اإلعالم.

رّد من محمد عبيد



����ـــ� א���ـــ 6
א��ـــ	
 ٢١ - א��ــــ�� א����     א����א�  ٢٤ ���� 2019

����
����א "�����" ���� �� א���א ...�����
 ����

!
280 ���� ����� כ� א���	

كان مستشارو الرؤســاء أّول من همسوا يف آذانهم: 
"زقزقوا". وكانــت البداية التي أحبها كثريون وباتت 
قبل الخبز صباحاً. هناك سياســيون يرســلون مع 
كل فجر "لطشة سياســية" بدل "صباح الخري" وال 
يغطون يف نوٍم هانٍئ هنيئ إال بعد أن يرموا سهماً من 
280 حرفاً يف اتجاه ما. تبدلت أدوات اللعبة كثريا. لكن 
تويرت، بعد عرش ســنوات، يف املرصاد، فرض إجراءات 
الكراهية!  التي تعتمد خطاب  التغريدات  جديدة للجم 

تويرت أقوى (يا عالم) من السياسيني. 
فهل تتصــورون أيهــا السياســيون الدنيا بال 

أو مع "زقزقات" فيها  "زقزقات" 
خطوط حمر؟ 

بذبذباِتــِه  وليــد جنبــالط، 
نفســه  يلجم  أن  قــرر  الالقطة، 
بعد  حزيران،   26 يف  مغرداً  بنفِسِه 
عراٍك إلكرتونّي مع تيار املستقبل، 
الطرق  إســتخدام  "قررُت  بوعٍد: 
أضمن  هي  لإلتصــال.  التقليدية 

وأدق وتسمح باملراجعة والتفكري. وسأكتفي باملواقف 
العامة". فهل تغريدة زعيم الجبل أتت يف لحظة "توتر" 

وسيعود ويُطلق العنان لتغريداٍت من العيار الثقيل؟ 
مفوض اإلعالم يف "الحزب التقدمي اإلشــرتاكي" 
رامــي الريّس يقــرأ يف موقف بيك املختــارة: "وليد 
جنبالط "يغّرد" ألنه يُدرك رضورة بعث رسائل معينة، 
برسعة الربق، لكنه شــعر يف اآلونــة األخرية أن تأثري 
اقتحام تويرت حياتنا ســالح ذو حديــن. وهو يُدرُك 
تماماً حساسية هذه الوسيلة لذا يختار كلماته بعناية 

ويدرس كل عبارة يريد أن ينرشها". 
ماذا عن "زقزقات" قائد "القوات اللبنانية"؟.   

ســمري جعجع، الحكيم، يواكب وسائل التواصل 
اإلجتماعي يف شــكل عام ويتلمس من خاللها مزاج 
الناس. إنها بمثابة اســتفتاء عىل الحس العام ونبض 
املواطنني. ويرى يف "تويرت" نافذة ال بُّد منها من أجل 
تسجيل موقف أو بعث رســالة قصرية، وفق معادلة 
"مــا قّل ودّل"، من دون الحاجة اىل وســائل إعالمية 

تقليدية وخطابات "طويلــة عريضة" ومصطلحات 
تســتخدم فيها كل حــروف األبجدية. بالنســبة إىل 
الحكيم، اللجوء اىل "تويــرت" يخترص بأمرين: األول، 
رضورة التغريد يف لحظة معينة إليصال رسالة معينة، 
ويقني رئيس القــوات ثانياً أن الناس باتوا بحاجة اىل 
قــراءة القصص القصرية ال املطوالت، وثقته هائلة يف 
"أن اإليجاز خالصة األذكياء" وهو يســتعني بفريق 

عمله يف "التغريد". 
يف رصيد ســمري جعجع "التويــرتي" 481 الف 
متابع و7205 تغريدات. ويف رصيد جربان باسيل 375 
ألف متابع و17 ألف زقزقة. باســيل أكثر "املغردين" 
حتى عىل تويرت فهو يضاهي بعدد زقزقاته تغريدات 
ســعد الحريري الذي يتجاوز عــدد متتبعيه املليون. 
جربان باســيل ال يثق يف أن السكوت 

من ذهب. 
الذي  جنبــالط  وليد  اىل  نعــود 
أكثــر ما يُحّب يف تويــرت هو تحديد 
وهذه  بها.  املســموح  األحرف  عدد 
الخاصية يراهــا "البيك" ميزة ألنها 
تالئــم أســلوبه يف بعث الرســائل 
القصــرية، بكلماٍت قليلة. تويرت يتــالءم مع طريقة 
تفكــري البيك. لكن، عشــق وليد جنبالط للرســائل 
القصرية ال ينطبق عىل عشــقه للقــراءة وال لقيادة 
سيارته بنفسه. هو يُمســُك بكتاٍب، يلتهمه بعينيه، 
وهو جالــٌس دائما. ويهدي الكتــب ويتابع املجالت 
األجنبية والصحف الغربية ويقرأ باللغتني الفرنســية 
واإلنكليزية وبالعربية أحياناً. وهو يدأب عىل إرســال 
الربيد اإللكرتونــي "اإليميالت" اىل أصدقائه بأي مادة 
يجدها مفيدة أو مقــال أو حتى صورة. وهو قدم اىل 
املســاجني 500 كتاب وحّول، كما تعرفون، ســجن 

بعقلني اىل مكتبة وطنية. 
فلنرتك وليد جنبالط يزقزق، كما يُحب، يف الشؤون 

العامة. 
نبيه بري، دولة الرئيس، لم يقتحم حتى اللحظة 
تويرت. وهو يُحبذ التغريد التقليدي. أما ميشال عون، 
فخامة الرئيس، ففتح حســابا (أو فتح له حساب) 
باســم "الجنرال ميشــال عون"، يتتبعــه 244 ألف 

شــخص، أما هو فال يتتبع تغريــد أحد حتى جربان 
(وزير الخارجية). 

التغريد  الدكتور فارس سعيد نشــيط جداً. يبدأ 
قبل صياح الديك ويصل معدله أحياناً إىل  13 زقزقة يف 
اليوم الواحد. سامي الجميل 9203 زقزقات يف حسابه. 
جميل الســيّد 1756 زقزقة. وهــو يتتبع مصطفى 

حمدان. أما جربان (باسيل) فيتتبع هشام حداد. 
زمان، كان املثل الشائع: "قْل يل من تعارش أقْل لك 
من أنت". تبدل الزمان وتبدلت وسائل اإلتصال. مهى 
زراقط، الزميلة - الدكتورة واألســتاذة يف كلية اإلعالم 
يف الجامعة اللبنانية سألت يف دراسة أعدتها: ماذا بدل 
الوســيط الجديد (تويرت) يف طبيعة اإلتصال السيايس 
يف لبنان؟ وخلصــت اىل أن فعل "غــّرد" بات مرادفاً 

لفعل "أعلــن" أو "أّرص". وتويرت 
شّكل منصة إعالنية وأداة استطالع 
الذين  للسياسيني  وتسويقاً  للرأي 
طبقوا معادلة: كن بســيطاً... كن 
مؤثراً... ضــع صوراً... والالفت أن 
"السياســيني ترصفــوا معه كما 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  مع  فعلوا 

معتمدين اإلثارة". 
لكِل عٍرص أسلوبه. الخميني صنع الثورة اإليرانية 
بالكاســيت. كان يتحدث عرب الرشيط ويوزعه يف كِل 
أرجاء إيــران. كان تواصالً من طــرٍف واحد، تلقيماً 
بال نقــاش. تبدلت املعادلة اليــوم وباتت تفاعالً من 
الجانبني. وكم يفرح "املتابعون" حني يضع لهم، من 
إستثنائي شعر  السياسة، "بلوك". فرٌح  يناقضهم يف 

به جيلبري حني وضع له جميل السيد "بلوكا".
سياسيو املقلب الثالث من العمر يستذكرون زمن 
بيار الجميل وكميل شــمعون وصائب سالم وكمال 
جنبالط وريمــون إده، زمن الصالونات السياســية 
الناس مع  التي كانت تجمــع  القديمة، املفتوحــة، 

"زعمائهم". 
وكان الزعيــم يُصغــي اىل طلبــات املواطنــني 
املبارشة ويوعــز بتلبيتها اىل "ســكرتريه الخاص". 
لم يكن للزعماء قديماً مستشــارون بل "ســكرتري 
خاص". أقفلت اليــوم الصالونات القديمة ولم يبقى 

منها إال صالون وليد جنبــالط يف املختارة. أتى تويرت 
ليُشّكل متنفســاً آخر للجمهور وللزعماء، فيه نقاش 
و"أخذ وعطا"، ال مجرد تلــٍق وإصغاء. لكن يف تويرت 
أيضا "بلوك حــرزان". وجميل الســيّد يُحّلق يف عدد 

"البلوكات" التي يُحققها يومياً.
تســلق "املستشــارون" عتبات البيوت الكبرية 
والقصور، وأنشــأوا الحواجز بني السيايس أو الزعيم 
وبني ناسه. تويرت "فّش" خلق اإلثنني لكنه عاد يُحدد، 

تدريجياً، األصول. 
سؤاٌل يلّح اآلن: هل إصابات تويرت أقوى من سالٍح 

يدويٍّ فتاك؟   
سعد الحريري أول السياسيني حضوراً عىل تويرت. 
وليد جنبالط اقتحم هذا العالم بعده بخمس سنوات. 
آب  يف  صفحته  افتتح  جعجع  سمري 
عضو  عبدالله،  بــالل   .2010 العام 
اىل هذا  انتسب  الديموقراطي،  اللقاء 
العالــم "التغريــدي" االفرتايض يف 
2015 ويف كّل مــرة "زقزق" أحدث 

جلبة ثم محا، غالباً، ما كتب. 
ها هو قد غــّرد للتّو (23 تموز 
الســاعة التاســعة) "ربما آن األوان لتشكيل الهيئة 
الوطنية إللغــاء الطائفية السياســية كي يأخذ كّل 
األقوى والكتلة  النيابية  الكتلة  حجمه وال "يكررون" 

الوزارية األقوى". تغريدة صباحية تصيب مبارشة. 
اللبنانيون، رواد "تويرت"، ممن يُغردون  يشــعر 
يومياً، بقيمة إضافية وهم يقرأون الزعيم والسيايس 
والرئيــس والعدو والصديق وهــم يخربون ما فعلوه 

للتّو: إلتقيُت اليوم... إتصلُت اليوم... فعلُت اليوم... 
سياســيو لبنان اقتحموا تويرت منذ عرشة أعوام، 
واللبنانيون اقتحموا سور السياسيني العايل، وأكثر ما 
يعجبهم هي "املعارك السياســية" التي تدور رحاها 

بني حسابات السياسيني... 
تويرت هو ملعُب السياســيني يف ساعات الفراغ، 
كما يف ســاعات الذروة، واللعُب فيه يشــتّد ويبهت، 
يذهب يميناً أو يساراً، مّداً وجذراً، لكنه يبقى جميالً! 
اللعُب بالكالم، كما بامللفات، من شــيَم السياسيني، 

معظم السياسيني، يا "أهل البلد".  ودمتم.
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افتتحت وزيــرة الطاقة واملياه أمس ورشــة عمل 
للرتويــج لــدورة الرتاخيص الثانيــة. وعىل صعيد 
التعاون الطاقوي مع دول املنطقة، اعلنت ان "لبنان 
يبذل جهودا مع الدول الصديقة يف املنطقة إلرســاء 
هذا التعاون، مشــرية اىل املحادثــات التي تجريها 
بالتعاون مــع وزارة الخارجيــة واملغرتبني وهيئة 
البرتول مع دولة قربص للتوصــل اىل اتفاقية اطار 
البرتول من املكامن  بني لبنان وقربص الســتخراج 
املشــرتكة بني البلدين". وأشــارت اىل أن "التواصل 
مستمر مع جمهورية مرص العربية من اجل التعاون 
يف مجال الطاقة ال سيما استثمار خط الغاز العربي 

من جديد". 
وتجدر االشــارة اىل ان دورة الرتاخيص الثانية 
تعرض البلــوكات 1 و2 و5 و8 و10(البلوكات 1و5 
و8 متاخمــة للحدود الغربية مع قربص؛ البلوكان 8 
و10 متاخمان للحدود الجنوبيــة مع ارسائيل؛ اما 
البلــوكان 1 و2 فيقعان عىل الحدود الشــمالية مع 

ســوريا).  وفيما ال يزال عدد 
املهتمة  االجنبيــة  الــرشكات 
مجهوالً تطرح تساؤالت كثرية 
يف ظل عدم حّل مسألة ترسيم 
الحدود. ففــي هذه الحالة هل 
العاملية عىل  الــرشكات  توافق 
الدخــول يف "بلوكات" متنازع 
دورة  من  الجدوى  وما  عليها؟ 
تراخيــص ثانية عىل اعتبار ان 
عن  الناجمة  التنقيب  عمليات 

الدورة االوىل لم تبدأ بعد؟

����א������ א��
متعددة  هيدروكربونية  رواسب  اكتشاف  تم 
املستوى يف الحوض املرشقي، وهذا ما يوفر فرصة 
تاريخية لرفع مستوى االقتصاد اإلقليمي وتهدئة 
التوترات، ولكن حتى الســاعة لم تتم االستفادة 
من هذه املوارد بســبب عدم ترسيم الحدود بني 

الدول. 
من هنا كان حل مســألة ترسيم الحدود بني 
لبنان وإرسائيل العنوان األبرز لزيارات مساعد وزير 
الخارجية األمريكي لشــؤون الرشق األدنى ديفيد 

ساترفيلد ال سيما الزيارة االخرية، حيث اعرب عن 
امله يف انهاء الخالفات الربية والبحرية قبل ان تعود 
الواليات املتحدة وتعلن عن تأجيلها لهذا املوضوع 
الراهن بســبب رفــض ارسائيل اجراء  الوقت  يف 
املفاوضات بوســاطة من االمم املتحدة وارصارها 
عىل ان تكــون املحادثات بارشاف الواليات املتحدة 
وملدة 6 أشــهر، االمر الذي رفضه الجانب اللبناني 
الذي اشــرتط ان تكون املهلة مفتوحة، مشــددا 
عىل انه لن يجري محادثــات مبارشة مع الكيان 
االرسائييل . وعــىل خّط مواز، بادرت الســلطات 
السورية تجاه لبنان، بإيعاز رويس من أجل ترسيم 
حدود املنطقة البحرية بني البلدين، وقد تلقى لبنان 
طلباً رسمياً من اجل الرتسيم الذي يعترب رضورياً 
قبل البــدء بالتنقيب يف البلوكني 1 و 2 يف شــمال 
 Energy) لبنان. وبحســب ادارة معلومات الطاقة
فــان   ،Information Administration (EIA
الحوض املرشقي املمتد من ســوريا مروراً بلبنان 
وقــربص وارسائيل، وصوال اىل مرص، يحتوي 122 
تريليون قدم مكعب من املواد النفطية. واكتشاف 
30 تريليــون قــدم مكعب يف 
مرص، وما يقارب 5 تريليونات 
يف قــربص يزيــد احتمال ان 
أكثرية  اللبنانية  املياه  تحتوي 
يف  املتبقية  النفطيــة  املكامن 
بطريقة  واملوزعــة  الحوض، 
عشوائية وهذا ما يفّرس عودة 
بالغاز  االمريكــي  االهتمــام 

اللبناني.
"يف العــام 2013 لوحــظ 
اهتمــام امريكي يف النفــط اللبناني، ثــم ما لبثت 
الرشكات العاملية ان انسحبت من الساحة اللبنانية. 
لكن مع ما يختزنه لبنان مــن كميات واعدة، وبعد 
اكتشاف حقل "زهر"، وهو االكرب يف املنطقة والواقع 
ضمن  "لفيتان"  حقل  وقربص،واكتشاف  مرص  بني 
االرايض املحتلــة، وبعــد اقرار املراســيم النفطية 
اللبنانية التي كانت منســيّة لفرتة من الزمن، كان 
ال بّد للــرشكات العاملية اال ان تعيد توجيه اهتمامها 
اىل لبنان خصوصا وان الجيولوجيني يتوقعون وجود 
كميات نفطية كبرية وواعدة يف لبنان" يوضح الخبري 

النفطي رودي بارودي.
لوضع  وقــربص  لبنان  بني  املفاوضــات  وعن 
نموذج اتفــاق unitization للغاز بني البلدين يقول 

بارودي: "لســوء الحظ كان يجب لهكذا اتفاق بني 
بلدين صديقني ان ينتهي منذ فرتة طويلة خصوصا 
مع عدم وجود اسباب تمنع االنتهاء من املفاوضات 
يف هذا الشأن، ونحن نجهل تماما سبب التأخري يف هذا 

املوضوع".

א��� �� א��א���
نقطة   13 عىل  بريوت  تتحفظ 
عىل الحــدود الربية بعد ترســيم 
إثــر االنســحاب  الخــط األزرق 
اإلرسائييل من جنــوب لبنان ربيع 
 B1 العــام 2000، وأبرزها النقطة
يف رأس الناقــورة التي ســيؤدي 
حسم تثبيتها إىل ترسيم خط حدود 
ثم  الخالصة،  االقتصادية  املنطقة 

تحديد حصة لبنان يف الحقــول النفطية 8 و9 و10 
املالصقة للميــاه االقتصادية الخالصة لفلســطني 

املحتلة.
"بغض النظر عن الطريقة التي اتُّبعت لرتســيم 
املنطقة االقتصادية الخالصــة، ومن أجل حّل هذه 
املشــكلة، ال بد من العودة اىل معاهدة الهدنة 1949 
بني لبنان وارسائيل وتحديدا مــن "خط الهدنة" يف 

رأس الناقورة. 
فاذا تم اتباع خط الهدنة لرتسيم الحدود املوثّق 
يف املجتمع الدويل كما ويف الســفارات ويف املفوضية 
االوروبية فعندئــٍذ وبال أدنى شــك يخرس الجانب 
االقتصادية  املنطقــة  لبنان  ويســتعيد  االرسائييل 
الخالصة وبالتايل البلوكات 8 و9 و10 كاملة" يقول 

بارودي.

א	���א� א����� - א	���כ�
يف ما يتعلق بالتسابق الرويس االمريكي لالستثمار 
يف املكامــن النفطية يف املنطقة، تنحرص املنافســة 
يف القضايا السياســية عىل اعتبار انــه من الناحية 
للبلدين متواجدة يف  التابعــة  الرشكات  االقتصادية، 
االقليم اصالً وبالتايل فهي ليست يف طور التنافس. اما 
عن عدد الرشكات االمريكية املهتمة 
بلبنان، فيوضــح مصدر مطلع من 
هيئة ادارة قطاع البرتول ان "الرقم 
املتــداول غري دقيق كمــا ان هوية 
معروفة  ليســت  املهتمة  الرشكات 
حتى  االنتظار  وعلينا  الساعة  حتى 
الثانية  الرتاخيــص  دورة  انتهــاء 
وبالتايل فتح الباب لتقديم الطلبات". 
للجدوى من فتح دورة  وبالنســبة 
تراخيص ثانية يف وقت لم تبدأ فيه بعد اعمال الحفر 
واالستكشاف عن دورة الرتاخيص االوىل يقول املصدر 
ان "يف دول عدة لم تسفر االستكشافات عن اي نتائج 
ايجابية ففقدت الــرشكات الكربى اهتمامها يف هذه 
البلــدان. ولئال يقرتف لبنان اخطاء مشــابهة فمن 
االفضــل تلزيم اكرب عدد من الــرشكات ويف مختلف 
البلــوكات النفطية لنخلق التنــوع املطلوب والالزم 
لالنطالق يف قطاع حيوي كهذا". يف وقت تتسابق فيه 
الدول عىل البدء يف عمليات التنقيب عن النفط، ورغم 
الدراســات التي تؤكد وجود كميات واعدة من النفط 
والغاز ضمن حدودنا، ال نزال متأخرين ما يقارب 10 
أعوام، ويف ظل املخاطــر االقتصادية واملالية وحتى 
النقديــة املرتقبة هل تبقى مليــارات الدوالرات هذه 

القابعة تحت سطح البحر كافية لتجنب االنهيار؟
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يف  واملغرتبني،  الخارجيــة  وزارة  نظمت 
إطار "برنامج السياحة السياسية" الذي 
املشاركني   33 الـ  للطالب  جولة  تنظمه، 

من أنحاء العالم عىل مرصف لبنان. 
والتقى الطالب حاكم املرصف رياض 
اللرية  تاريــخ  لهم  الذي رشح  ســالمة 
الحرب  اللبنانية وكيف كان وضعها قبل 
اللبنانية واألزمــات التي مرت عىل لبنان 
وأدت إىل زعزعــة الثقة بهــا، وصوالً إىل 
وصوالً  الحرب  بعد  وضعها  تثبيت  إعادة 

إىل مرحلة التعامل بالدوالر يف األسواق.
وتطرق ســالمة إىل موضوع االزمة 
2011، الفتاً  الســورية التي بدأت العام 
إىل أنهــا "أثرت ســلباً عــىل االقتصاد 
اللبناني وأدت إىل تراجع املداخيل". وقال: 
"الحكومة اللبنانية لديها برنامج خاص 
يهدف إىل تحســني البنى التحتية وتعمل 
عىل القيام باالصالحات من أجل الحصول 
الذي  األموال عرب مؤتمر "ســيدر"  عىل 

بدوره سيخفف عجز الدولة".
النفط  االســتثمار يف قطــاع  وعن 
املركزي  "املرصف  أن  أكد سالمة  والغاز، 

ال يتعامل مع موضوع مردود االستثمار 
يف هذا القطاع ال ســلباً وال إيجاباً، كوننا 
لم نبــدأ التنقيب عن النفــط، ولكن يف 
حال حصلت الدولة عىل مداخيل من هذا 
عجز  كثريا  ســيخفف  ذلك  فإن  القطاع 

الدولة". وسبق اللقاء زيارة للطالب أيضاً 
اىل متحف مرصف لبنــان الذي يتضمن 
املجموعــة الكاملــة لــالوراق النقدية 
اللبنانية منــذ 1919، إضافة إىل العمالت 
العالم. وتضمنت  أنحاء  كل  االجنبية من 

الزيارة للمتحف القيام ببعض النشاطات 
التثقيفية.

ثم انتقل الجميــع إىل متحف ذاكرة 
التابع للمرصف، ويتضمن  اللبناني  الفن 
مجموعة لوحــات لفنانني لبنانيني تعود 

للعام 1940 وحتى العام 2015.
واستمع الطالب إىل رشح مفصل عن 
العمالت النقدية املتداولة يف لبنان وكيفية 

إصدارها والتأكد من أنها صحيحة.

�א��� ���א� א�����
 

مستشارة  شــددت  الجولة  وخالل 
وزير الخارجية جربان باســيل، املنظمة 
للربنامــج باســكال دحــروج، عىل أن 
"الهدف األسايس من هذا النشاط هو أن 
يتعرف الطالب اىل تاريخ إصدار اللرية ملا 
لها من أهمية يف املحافظة عىل االستقرار 
احتياط  اىل  إضافة  والنقدي،  االقتصادي 
الذهب املوجود لدى مرصف لبنان والذي 
األزمات".  برغم  الصمود  عىل  ســاعدنا 
وشددت عىل أن "املحافظة عىل االستقرار 
االقتصادي تساعد يف االستقرار السيايس 

ايضا".
بتوزيــع هدايا  الجولة  واختتمــت 
الطالب  املــرصف عــىل  تذكاريــة من 

املشاركني.
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خالد أبو شقرا

رحمة لـ"نداء الوطن": الفشل ليس قدرًا

"سيدر اللبناني" بديل أكثر جدّية

التدهور الكبــر يف البنية التحتية وتهالكها، 
ظهرا جلياً بعد نشــوب الحرب الســورية. 
فاإلقتصــاد اللبنانــي لم يُظهــر عجزاً يف 
إســتقبال الالجئــن فقط، إنمــا أيضاً يف 
استيعاب الرساميل الســورية الباحثة عن 
فرص توظيف حقيقية. ما دفع إىل بدء مسار 
تنامي الدين العام بنســب أعىل من النمو. 
ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه النمو الـ 1 

يف املئة تنامى الدين العام بنسبة 7 يف املئة.

"التشاطر" على "سيدر"
لبنــان الــذي اســتنزف كل مقّدراته 
املصاريف  املاضية عــىل  األعــوام  خــالل 
التشغيلية وخدمة الدين العام، لم يعد يملك 
قدرة اإلنفاق عىل املشــاريع اإلســتثمارية 
 CIP  capital ( الرضورية. فولد مــروع
يعتــر  والــذي   )  ,investment program
"سيدر" جزءاً ال يتجزأ منه. قيمة الرنامج 
17 مليار دوالر، تعهــدت الدول املقرضة يف 
مؤتمر سيدر بتقديم 11.6 مليار دوالر، فيما 
يؤمن القطاع الخاص بحدود 5 مليارات دوالر 
من خالل مشاريع الراكة، وربطت جميع 
القــروض بإصالحات. "لكن املشــكلة أن 
رشوط اإلصالح بنيت عىل معادالت يستطيع 
التالعب بها بســهولة، والطريقة  القيمون 
املوازنة  التي جرى فيهــا تخفيض عجــز 
بالنسبة إىل الناتج املحيل واحدة منها. فأتت 
املوازنة تركيب أرقام تفتقر إىل الدقة. وهو ما 
سيؤدي إىل استمرار املشاكل وغياب التنمية 

والنمو، حتى ولو أتــت األموال من مقريض 
االعمال  سيدر"، يقول رئيس "تجمع رجال 
اللبنانين" فؤاد رحمــة، ويضيف: "األزمة 
التي نحن فيها اليوم هي بسبب إرتفاع أسعار 
الفوائد، نتيجة إســتمرار عجــزي املوازنة 
وامليزان التجاري. وإذا لم يحدث إصالح جدي 
وهو  مرتفعة،  الفوائد  ســتبقى  وحقيقي، 
اىل استحالة اإلســتدانة، واختفاء  ما يؤدي 
والدفع  النمو  تقويض  وبالتايل  اإلستثمارات 

باتجاه الركود". 

"سيدر" اللبناني 
ترتكز خطــة "تجمع رجــال األعمال 
بعملية  الروع  رضورة  عــىل  اللبنانين"، 
تمويل داخليــة للدولة وبفائدة قليلة، رشط 
القيام بإصالحات جدية ورسيعة تصيب بدقة 

وتعالجه.  الخلــل  مكان 
فــال يكفي مثــالً أن تقر 
للكهرباء  خطة  الحكومة 
يجب  إنما  األمــوال،  لنيل 
أن تُعــن الهيئة الناظمة 

ومجلس إدارة جديداً. 
أما الباب الذي سندخل 
منه فهو "تخفيض خدمة 
الدين العام الذي يبلغ اليوم 

6 مليــارات دوالر، حيث يجب عىل املصارف 
أن تتحمل مســؤوليتها بإعفــاء جزء من 
دين الدولة مــن الفوائد. صحيح أن مدخول 
املليــار دوالر،  املصارف ســينقص بحدود 
لكن إذا جــرت اإلصالحات تنخفض الفوائد، 
النقص  إسرتداد  املصارف  عندها  وتستطيع 

باملداخيــل". هذه العملية، بحســب رحمة 
"تدفع إىل إنخفــاض قيمة العجز من كلفة 
الدين، وإذا أضفنا هذا العامل إىل اإلصالحات 
املروطة، ينخفض العجز والفوائد، وترتفع 
مداخيل الدولة، وندخل يف ما يسمى بدوامة 
من اإليجابيات، لنصل يف النهاية إىل مستوى 
عجز مقبول عاملياً بحدود 3 يف املئة من الناتج 

املحيل، بدل 11.5 يف املئة املحقق اليوم".

"زّم" الدولة
هذه الورشــة تتطلب بحسب خطة 
األعمــال" تصغر حجم  "تجمع رجال 
الدولة عر الخصخصة. إذ من املستحيل 
الطائلة  األمــوال  إنفاق  يف  اإلســتمرار 
عىل مؤسســات عامة منتفخة ومليئة 
الزبائنيــة، من دون حتى  بالتوظيفات 
جيدة  خدمات  تُقدم  أن 
فهنــاك،  ومقبولــة. 
"حواىل  رحمة،  بحسب 
90 مؤسسة عامة مثل 
وأوجرو  املستشفيات، 
يؤمــن  وغرهــا...  
القطاع  إىل  تحويلهــا 
مليار   2 حواىل  الخاص 
تخصيص  أمــا  دوالر. 
املرفــأ واملطــار فيؤمنــان 2 مليار، يف 
حــن أن تخصيص التيليكــوم يؤمن 6 
ينتج منها جميعاً حواىل  مليارات دوالر. 
10 مليارات دوالر كوفــٍر حقيقي. وإذا 
املالية  الهندســة  الوفر عىل  أضفنا هذا 
التي استعرضناها والتي تؤمن 12 مليار 

دوالر، نكون قد ساهمنا بتخفيض الدين 
العام بحدود 10 مليارات دوالر، وخفضنا 

خدمة الدين سنويا بملياري دوالر".
 واألهم، دائماً بحسب رحمة "أن هذ 
عن  املالية  األعباء  يخفف  ال  التخصيص 
إنما  فقط،  اإليرادات  لها  ويؤمن  الدولة، 
الخدمة، وال يتخوفن  يساهم يف تحسن 
أحد مــن الخصخصة، وكل ما يســّوق 
ضدها من شــعارات عفى عليها الزمن، 
كاالحتكار وارتفاع األسعار، ألنه إن كان 
هناك من محتكر فهي الدولة التي تعتر 
"مونوبوالً"، وليس القطاع الخاص الذي 
يخضع للمضاربــة، ويزول إن لم يؤمن 

أفضل الخدمات بأحسن األسعار".  
يف ظل اإلســتمرار يف نهج اإلستدانة 
التي  الدولــة،  من دون تصغــر حجم 
تشكل اليوم 36 يف املئة من حجم اإلنفاق 
أو ما يعادل 6 مليارات دوالر، فإن األفق 
ال يبدو ضبابياً فحسب بل مقفالً. وعليه 
فإن إمكان اإلســتمرار ملجتمع األعمال 
وبالتــايل للقطاعــن العــام والخاص 
يبدو مســتحيالً، وهذا سيدفع حكماً إىل 

اإلنهيار عاجالً أم آجالً.
من  اكثر  اإلســتمرار  نستطيع  "ال 
ســنة عىل هذه الحال"، يوضح "تجمع 
رجال األعمال". وهم يســابقون الوقت 
بلبنان  للوصول  التحديــات  ويجابهون 
، وبحســب رحمة فإن  األمــان  بر  إىل 
املســتثمرين اللبنانين ال يملكون خياراً 
آخر إال لبنان". حقيقة عرفها "التجمع" 
باكــراً، عــّل املســؤولن ال يتأخرون 

إلدراكها.

تجمع رجال األعمال اللبنانيين عند رئيس الجمهورية )أرشيف(

الهندسات الداخلية 
المشروطة بإصالح تؤّمن

 12 مليار دوالر

نظمت جمعية خريجي جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياســية LSE لقاء يف 
املكتبة الوطنية يف الصنائع تحت عنــوان "اإلصالحات يف تكنولوجيا املعلومات: هل 
تســاهم يف الحد من هجرة الشباب اللبناني؟"، شارك فيه رئيس لجنة املعلوماتية يف 
مجلس النواب النائب نديم الجميل، السفر الريطاني كريس رامبلنغ، ونائب رئيس 
مجموعة بنك عوده اريستيديس فوراكيس يف حوار مع اإلعالمي فؤاد برجاوي. وبعد 
اللقاء قدم رئيس جمعية الخريجــن طارق ذبيان وأعضاء الجمعية دروعاً تقديرية 

.LSE للمشاركن عىل دعمهم وتأييدهم لجمعية الخريجن
وركز النائب نديم الجميل يف كلمته عىل أهمية االستقرار السيايس واالقتصادي 
يف جذب االستثمارات وعودة الشــباب اللبناني اىل وطنهم، معلنا عن مروع قانون 
مختص بركات التكنولوجيا يساهم يف خفض رسوم إنشائها وتسجيلها وما يرتتب 
عىل املوظفن فيها، وان "للشباب اللبناني رؤية متطورة لقطاع التكنولوجيا ويجب 

البناء عىل ذلك وتفعيل التريعات واألنظمة خدمة له".
ونّوه رامبلنغ بالطاقات البرية اللبنانية التي تنشط يف كل لبنان، معددا مشاهد 
من نجاحات شــبابية يف كل الزيارات التي يقوم بها يف لبنان من الشمال اىل الجنوب 
والبقاع. وقال: "إن الشــباب اللبناني يتمتع بإمكانات هائلة علينا تدعيمها"، الفتا 
اىل املشــاريع التي تقوم بها الســفارة الريطانية لدعم الهيئات والجمعيات املحلية 

باإلضافة اىل التعاون مع الدولة اللبنانية.
وأوضح اىل ان "الفرص موجودة يف كل أنواع األسواق يف صعودها وهبوطها، لكن 

دور الدولة أسايس يف الحفاظ عىل تكافؤ الفرص وتنافسية األسواق".
ورأى أن "بعض القطاعات اللبنانية فيها طاقات غر مكتشــفة، وعلينا العمل 
عىل اظهارها وتطويرها، وهذا يتطلب تريعات قانونية تسهل العمل، وبيئة أعمال 

تشجع عىل االستثمار".

رامبلنغ: بريطانيا تدعم 
الشباب اللبناني

أخبار سريعة

"العمل": 4 اقفاالت 
و80 محضرًا و18 انذارًا

صفير من السراي: 
وضع الليرة جيد

أعلنت وزارة العمل أن "فرق 
التفتيش في الوزارة استكملت 

مهامها ميدانياً حرصاً على 
احترام القانون وعمالً بخطة 

مكافحة اليد العاملة االجنبية غير 
الشرعية التي اطلقها الوزير كميل 

ابو سليمان. وتم ذلك بمؤازرة 
قوى االمن الداخلي وبالتواصل 

مع النيابات العامة حيث اقتضت 
الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.  

وشمل التفتيش، كما جاء في 
بيان صادر عن الوزارة، 12 

منطقة يوم أمس وهي: بعبدا، 
فرن الشباك، الحازمية، االشرفية، 
جبيل، تعنايل، ابو سمرا، برقايل، 

العاقبية، السكسكية، دورس 
وايعات. وجاءت النتيجة باالرقام: 

4 اقفاالت، 80 محضراً و 18 
انذاراً".

طمأن رئيس جمعية المصارف 
سليم صفير إلى أن "وضع 
الليرة جيّد، وما ينقصنا هو 
خلق نمو في البلد من أجل 

خلق فرص عمل للمواطنين 
من خالل اقتصادنا"، مؤكداً 

أن "االستقرار النقدي موجود 
والسيولة كذلك". ولفت إلى 
أن هدف القطاع المصرفي 

"االستمرار في مساعدة 
الحكومة والوطن، ولن نتراجع 
عن أهدافنا". كالم صفير جاء 
خالل ترؤسه وفداً من جمعية 
المصارف إلى السراي الكبير، 

حيث التقى رئيس الحكومة 
سعد الحريري في حضور 

مستشاَريه نديم المنال وهازار 
كركال.

وقال صفير بعد اللقاء: »عرضنا 
مع الرئيس الحريري األثر 

السلبي المباشر لتباطؤ النمو 
االقتصادي على كل القطاعات 
المنتجة والتي يمّولها القطاع 

المصرفي، وشددنا على الحاجة 
إلى تطوير رؤية اقتصادية 

جاذبة لالستثمارات وقادرة على 
خلق فرص العمل«.

إلتقى وزير االقتصاد والتجارة 
منصور بطيش، أمس، وفد 

مؤسسة التمويل الدولية 
التابعة للبنك الدولي برئاسة 
مسؤول بالد المشرق لبنان 

وسوريا والعراق مارسيل 
راشد والخبير الزراعي 

سيرهي اوسافوليوك وبحث 
معهما في العالقات الثنائية 

بين لبنان والمؤسسة. 
وتناول البحث أهمية تطوير 

القطاعات االنتاجية وال سيما 
القطاع الزراعي والصناعات 

الغذائية ألهمية دورها في 
انماء المناطق الريفية وتعزيز 

المساهمة في رفع وزيادة 
االنتاج الوطني ولعب دورها 

التنموي في االقتصاد الوطني. 
كما تم البحث أيضا في 

مجاالت التعاون العملي لما 
يعود بالفائدة على اللبنانيين. 
من جهة أخرى عرض  بطيش 

مع نقيب االطباء في لبنان 
البروفيسور شرف ابو شرف 

مواضيع تهم نقابة االطباء.

تطوير القطاعات 
اإلنتاجية ينّمي الريف

"كلنا مسؤولون". مبدأ ينطلق منه تجمع 
"رجال األعمال اللبنانيين" لطرح خطة 

إنقاذية، عناصرها متوافرة داخليًا. يرتكزون 
على فكرة أن لبنان بلد ليس معدومًا، وإن 

إنقاذه سهل، وال يتطلب سوى وقوف 
جميع االفرقاء عند مسؤولياتهم، ووقف 
تقاذف كرة تصغير حجم القطاع العام في 
ما بينهم، واإلنطالق إلى مستقبل جديد.

دعا وزير الدولة لشــؤون االســتثمار 
والتكنولوجيــا عــادل أفيونــي "جمعية 
املصــارف إىل أن تكون الرائــدة يف التحول 
الرقمــي يف الخدمات املاليــة، وإىل التعاون 
معنا ومع الســلطات املعنية كي تكون قوة 
الدفع التي تحرك القطاعن العام والخاص 
لإلنخــراط يف اقتصاد املعرفة بشــكل آمن 
ورسيع بما يريض طموحنا وطموح املواطن 

اللبناني وحاجات املستهلك".
كالم أفيوني جاء يف كلمة ألقاها خالل 
املصارف،  اقيمــت يف جمعية  طاولة حوار 
مضيفاً ان "املصــارف اللبنانية كانت وما 
زالت تلعب أدواراً حيوية متعددة بالنســبة 
اىل اإلقتصــاد الوطني وهــي املمول األبرز 
املرصف  وإلحتياطي  الخزينة  لعجز  واالكر 
املركزي وبالتايل هي عماد االســتقرار املايل 
"منذ  انه  واعلن  واالقتصــادي".   والنقدي 
تسلمنا الوزارة وضعنا خطة عمل مبنية عىل 
شقن، االول هو التحول الرقمي يف القطاع 
العام والثاني هو دعم نمو القطاع الخاص 

يف املجال التكنولوجي". 
وأكد ان "هدفنا هو بناء اقتصاد رقمي 
يشــجع التجارة االلكرتونية ورواد االعمال 
عىل التوســع خارجــاً وبطريقــة فعالة، 

الفســاد  ومحاربة  املعامالت  ترسيع  وعىل 
والبروقراطية وتجنب الوســطاء وهذا هو 
مستقبل االقتصاد العاملي واللبناني، ما يعني 
أننا نحتاج إىل تطوير املعامالت االلكرتونية 
املرصفية،  االلكرتونية  املعامالت  وبالتحديد 
ألنه ال إقتصاد رقمياً بدونها، ولذلك أطلقنا 
ورشة املراسيم التطبيقية للقانون 81 الذي 
له دور أســايس يف عملية بنــاء االقتصاد 
الرقمي، ونحن نحرز تقدمــاً يف هذا املجال 
بالتعاون مــع كل الوزارات املعنية والقطاع 
الخاص، كما أن للقطاع املرصيف دوراً أساسياً 
يف عملية التحول الرقمي التي ذكرتها أعاله 

ويف تطور املعامالت املالية الرقمية".
وشــدد أنه "علينا االعــرتاف، بأننا ال 
نواكب التطورات املرصفية العاملية يف مجال 
التكنولوجيا بشــكل كبر بعــد، ولم نلحق 
بركب التطور الهائل الذي شهدناه عاملياً يف 
هذا املجال يف الســنوات االخرة، واملثال عىل 
ذلك عدم وجود مصارف رقمية ولو صغرى 
حتــى اآلن، وعدم إنتشــار عمليات الدفع 
يف  واالســتمرار  بعد  االلكرتونية  والتحويل 
االعتماد املفرط عىل فتح فروع للنمو... وهذا 
ال يتالءم مع مكانة قطاعنا املرصيف، وطبيعة 
اللبنانين السباقة دائما يف االبداع والحداثة".

أفيوني: على المصارف مواكبة 
التحّول الرقمي

إقتـــصـــــاد ٨
العـــدد ٢١ - الســـنة األولى     األربعاء  ٢٤ تموز 2019
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23 ترشين األول

أحدهم يحــاول تخطيك يف العمل 

وتجاوز صالحياتك. ضع حداً له.

إىل  باإلضافة  مشــاريع  عىل  تنفتح 

باختصار،  الحــّب.  يف  جريء  تغيري 

ستنبض أيّامك بالحياة!

يبتســم لك الحّظ عن طريق أحداث 

فتشــعر  جميلة  ولقــاءات  مذهلة 

بالسعادة.

يدفعك جوبيــرت إىل الصدارة، فتزداد 

شهرتك ويسهل وصولك إىل النجاح.

الوقــت حليفك إذا كنــت تبحث عن 

الغوص يف بعــض املجاالت وتحقيق 

بعض األحالم.

حــاول أن تنّمي هوايــًة لك وأن 

تــرشك الحبيــب أو الرشيــك يف 

ممارستها.

مشــاكل وتعقيدات كثــرية يف ملّف 

مصريي. ال تيأس فالفرج أقرب مما 

تعتقد.

ال تدافع عن شــخص ال يســتحق 

الدفاع عنه خصوصاً إن كان مخطئاً. 

كن عادالً.

قــرار مهني صائب يســاعدك عىل 

التقّدم نحو آفــاٍق أفضل وتطورات 

ايجابية.

رساً  اكتشــفت  إن  تتوتــر  ال 

إخفاءه  املقربــني  بعــض  حــاول 

ملصلحتــك. فالســبب  عنــك 

بعد  زاهر  بمستقبل  أحالمك  تكرب 

حصولــك عىل ترقيــة او تحقيق 

امنية.

تطلب مــن حبيبك أمــوراً تفوق 

طاقته عــىل تنفيذها فمهالً عليه 

فهو ليس "سوبرمان".

كشفت نقابة الممثلين المصريين 
أّن الحالة الصحية للممثل فاروق 

الفيشاوي تدهورت خالل الساعات 
الماضية ونُقل الى العناية المرّكزة.

تستعد الفنانة كارول سماحة الحياء 
حفلة غنائية ضمن "مهرجان قرطاج 
الدولي" في تونس يوم 9 آب المقبل. 

ونشرت كارول إعالن الحفلة عبر 
حساباتها الرسمية على "إنستغرام" 

و"تويتر" متوّجهة إلى جمهورها 
التونسي بالقول: "إلى أحبائي في 

تونس أتشّوق للقائكم مّرة ثانية على 
مسرح قرطاج الدولي".

نشر الفنان زين العمر صورة له 
عبر "إنستغرام" تجمعه بابنه، 

أرفقها بالتعليق التالي: "ما تفكِّر 
كيف بّدك تعمل مستقبل منيح 

لوالدك... فكِّر كيف بّدك تعمل والد 
مناح للمستقبل".

 ���� ���	�
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أعلن الفنان المصري "أبو" خبر 
حمل زوجته بطفلهما األّول عبر نشر 

صورة على "إنستغرام" جمعته 
بزوجته حيث بدت عليها عالمات 

الحمل في زفاف نجل المصمم 
العالمي ايلي صعب.
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لعبُت يف "الهيبــة" دور ابن "أبــو أحمد" الذي 
املسلسل. شخصيتي  الثاني من  الجزء  اســتهللته يف 
مثقفــة ومهذبة كونها تعيش خــارج الضيعة، لكن 
يف املقابــل انخرطت يف إحــدى املجموعات املناهضة 
لـ"شــيخ الجبل" للحصول عىل مردوٍد مادّي. شعرُت 

أّن الدور قّدم يل تحّديات جديدة عيلّ رفعها بفضل 
موهبتي وخربتي يف التمثيل، وهكذا حصل.

 ����  ��  �� ��כ�  ��  �� ��א�א 
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الوقت  الفرص تحني يف  أّن  أؤمن 
املناسب. وربّما قد أحتاج اىل مزيد من 
التمــّرس ألتمّكن من تقديم األفضل 
كبطل أّول. يف املقابل عليك أن تسأل 

والكتّاب،  واملخرجــني  املنتجني 
اّلذين ال يبحثون دوماً عن 

موهوبة،  أسماء 

بل عن تلك اّلتي ترّوج أكثر للعمل من الناحية اإلنتاجية 
والتسويقية.
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أوافق رشط أن يعرض عىل محّطة معروفة، فمن 
خالل مشــاهداتي أدركت أّن بعــض أعمال البطولة 
الهزيلة وضع يف املقدمة أشخاصاً أصبحوا مشهورين 

يف ما بعد.

א�	��א��  א¤��א£   ¥¦�� ���כ  �א 
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لجهــود  القبّعــة  أرفــع 
االنتاجــات اللبنانيــة، بالرغم 
يف  اإلقتصادي  الوضع  ترّدي  من 
القطاعات كاّفة. لكّن املشــكلة 
مع  التعامل  يف  تكمــن  الكربى 
أروقة  اللبنانيــني يف  املمثلــني 
رشكات اإلنتاج الكربى. إذ نُعامل 
املمثلني  أمــام  كـ"فراطة" 

الســوريني واملرصيني من جميع النواحي، ما يضع 
املمثل اللبناني يف الظّل عربياً.
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نعم وهناك "ِشلل"، وإن كنت ال تنتمي اىل شّلة ما 
تخّص منتجاً أو كاتباً أو مخرجاً تُســتبعد وال تعرض 
عليك األدوار التمثيلية. الحرب مشتعلة يف هذا املجال، 
خصوصا إن كنت تريد الحفاظ عىل نزاهتك وصدقيّتك.

�א �� ©���כ؟
ســيعرض يل مسلســل يف بداية الخريف اسمه 
"بردانــة أنا" من كتابة كلوديا مارشــيليان، وإنتاج 
وإخراج نديم مهنا. أتعاون فيه مع نخبة من املمثلني 
اللبنانيني فقط. ســأكون محامياً يقوم باملســتحيل 
السرتجاع حبّه القديم. كما هناك حديث عن مرشوع 

تمثييلّ آخر مع كلوديا أيضاً. 

»�אªכ   �� ������כ  �¬���א�   ®
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تعّرب املنشــورات اإليمانية عن مســيحيتي التي 
أفتخر فيها، وأنا مســتمّر بهــذا املوضوع عىل رغم 
تعــّريض للهجمات من املســلمني املتشــّددين. أما 
إجتماعيّاً،  فأحاول وضــع اإلصبع عىل الجرح لنرش 
التوعية وعدم تخّطي الخطــوط الحمر، وأختم آرائي 
دومــاً بقويل: الرجاء املناقشــة والتعبــري عن الرأي 

باحرتام.

�א²  ���  §��³� א���´   ���µ� ��א�	� �¥  כ�¶ 
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يرسق املوت منك أحبّتك. إيمانياً أنا مقتنع أنّها يف 
مكان أفضل مع يسوع املســيح والرب، "حيث ال ألم 
وال وجع"، لكن إنسانياً  أنا مستنكٌر ومشتاق لضّمة 

منها. جرح املوت لن يندمل أبداً بالنسبة إيلّ. 

�א �� �כ��כ �� ��· א���א²؟
الحياة مشوار علينا معرفة املّيض فيه من دون أن 

يغيب عن بالنا إمكان أن نغادرها يف ثانية.

أكد النائب هادي حبيش بصفته الوكيل القانوني للفنان وائل كفوري أّن 
"الخالف الحاصل بني كفوري وطليقته أنجيال بشارة يعود ملنع األخرية 
كفوري من رؤية طفلتيه القارصتني، وفق اتّفاق كّرس يف الحكم الصادر 

عن محكمة املتن". 
ولفــت اىل أّن "أي موضــوع مرتبط بعدم تســديد النفقة هو غري 
صحيح، وإال لكانت بشــارة لجأت اىل املحكمة وأجربت طليقها اإللتزام 
بدفع النفقة"، مشــرياً اىل أّن "كفوري ملتــزم بدفع النفقة واملصاريف 

املتعلقة بالطفلتني بشكل كامل ويف الوقت املحدد".
وبالنسبة إىل الحديث عن تعنيف وائل لطليقته خالل فرتة زواجهما، 
أّكد حبيش أّن "الكالم عــاٍر من الصحة"، موضحاً أنه "لو كان صحيحاً 
لكانت بشارة أشــارت إليه أثناء املحاكمة". وأوضح  أّن "كفوري يلتزم 
الصمت حفاظاً عىل مشاعر طفلتيه، ألّن ذلك قد يرتك أثراً سلبياً عليهما".

א�ª כ���¹  :º���
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 John Wick:Chapter تتعدد املقاطع املشّوقة يف فيلم 
Parabellum – 3 (جون ويك: الفصل الثالث – اإلعداد 
للحرب)، لكن تظهر لحظة ُملِهمة حقيقية يف مرحلة 
مبكرة نســبياً، فندرك حينها أننــا أمام مخرج ُمِرصّ 
عىل ابتــكار عمل مبني عىل الــذكاء والتميّز والرؤية 
الثاقبة. يقصد بطــل القصة، القاتل العاطفي "جون 
ويك" (كيانو ريفز)، "مكتبة نيويورك العامة" إليجاد 
كتاب محدد، فيقاطعه واحد من ماليني األشــخاص 
الذين يريــدون التخلص منه ويحــاول قتله عىل مر 
الفيلم الذي يمتد لســاعتني تقريباً. يف النهاية، يقتله 
"جون" عرب اســتعمال الكتاب الذي يحمله كسالح. 
هذا الجزء مــن الفيلم ممتاز، لكن تتعلق لحظة الفتة 
بعودته الحقاً واستبدال الكتاب بآخر عىل الرف حيث 
وجده. هذا التفصيل ليس مهماً ألنه مضحك، بل كونه 
يتماىش مع شخصيته لدرجة أننا قد نشعر بالغرابة إذا 
لم يتخــذ خطوة مماثلة. إنها ميزة نادرة يف هذا النوع 
السينمائي حيث يغيب االهتمام بتفاصيل الشخصيات 

اليوم أكثر من أي وقت مىض!
John Wick األصــيل، تعّرفنا اىل "ويك"،  يف فيلم 
رجل ترّمل حديثاً وعضو ســابق يف شبكة رسية من 
بالقواعد،  املهووسة  العليا"  "الطاولة  تحكمها  القتلة 
متواطئون  مجرمــون  يقتل  حني  نشــاطه  فيتجدد 
الكلب الذي تركته له زوجته الراحلة. يف هذا الجزء من 
السلســلة، ال يزال "جون" عالقاً يف عالٍم نجح سابقاً 
يف تركه، فقتــل يف النهاية عضواً من "الطاولة العليا" 
م كمنطقة  أثناء وجــوده يف فندق "كونتيننتال" امُلصمَّ
آمنة للناشــطني يف تجارة القتل. نتيجًة لذلك، يصبح 
"ويك" عىل "الالئحة السوداء" بنظر "الطاولة العليا"، 
ما يعني أنه يخرس جميع حقوقه وامتيازاته ويَْصدر 
بحقه عقد مفتوح يفرض عليه دفع مبلغ 14 مليون 
دوالر، مع أن زميله "وينســتون" (إيان ماكشــني) 
يعطيــه فرصة بــدء التحرك قبل ســاعة من الوقت 

املحدد، من باب الصداقة من جهة وملتعته الشخصية 
عىل ما يبدو من جهة أخرى.

حني صــدر فيلــم John Wick األصــيل، توقع 
الجمهور مشــاهدة عمل ممل من نوع أفالم الحركة، 
لكنه ُصِدم عندما اكتشــف أنه مرشوع المع بفضل 
الســيناريو الذكــي واملمتع عىل نحو غــري متوقع، 
وأداء رفيع املســتوى من كيانو رفيز الذي اســتعمل 
شــخصيته االستثنائية بالشــكل املناسب، ومشاهد 
الحركة التي نُّفذت برباعة فائقة ذّكرت املشــاهدين 
بأفضل مخرجي هذا النــوع من األفالم، أبرزهم والرت 
هيل وجون وو ولوك بيسون. لكن يبدو أن هذا الجزء 
الثالث لن يكون مســاوياً لفيلم Fury Road (طريق 
الغضب) من سلســلة Mad Max الشــهرية، بل إنه 
أقــرب إىل جزء Beyond Thunderdome (ما وراء قبة 
الرعد)، هذا العمل الســينمائي الشــعبي املمتع رغم 
وحشيته. لذا يسهل أن نشعر بعد مشاهدته بالغضب 

ألن األفالم التي تنتمي إىل النوع نفســه ال تبذل جهوداً 
مماثلة. تتعدد العنارص املدهشة يف هذا الجزء: يتميز 
ريفز بقدرته عىل اســتعمال أبســط حــوار بأفضل 
طريقــة ممكنة. كذلك، ثمة لحظات من الفكاهة غري 
املتوقعة: يبدو املوقع الــذي يقابل فيه "ويك" ُمعّلمه 
مضحــكاً أكثر من معظم أعمــال الكوميديا! كما أن 
مشــاهد القتال الحيوية تثري الضحك، وتحديداً حني 
يضطر "ويك" الســتعمال أداة مختلفة عن مسدسه. 
أخرياً، تؤدي الكالب دوراً الفتــاً يف هذا الفيلم! ترتافق 
شخصية هايل بريي مع كلبنَي يرسقان األضواء يف كل 
مشهد يظهران فيه، كما يربعان يف أحد مشاهد القتال 
الكربى. لم أشاهد فيلمA Dog’s Journey (رحلة كلب) 
بعد، لكن إذا كنت تنوي مشاهدة فيلم واحد فيه كالب 
خالل عطلة نهاية األســبوع، يجــب أن تعرف أن أي 
 John Wick:Chapter 3 – عمل لن يتفوق عىل فيلــم

.Parabellum

تستعّد الفنانة نوال الزغبي إلحياء 
حفلة غنائية على مسرح سرايا 

العقبة في االردن يوم 13 آب 
المقبل. ومن جهة ثانية أعلنت 

عبر "تويتر"  قرارها بالمشاركة 
كعضو لجنة تحكيم في برنامج 
للهواة يكشف المواهب الغنائية.

������א� �� א�

يستكمل الممثل اللبناني كميل 
سالمة دور الممثل الراحل عزت 

أبو عوف في فيلم "كل سنة وانت 
طيب" (تأليف محمد عبد المعطي، 
إخراج سعيد الماروق)، حيث صّور 

عدداً من المشاهد الدرامية.

أصدر الفنان ناصيف زيتون أغنية 
جديدة أمس بعنوان "أنا معك" 

على يوتيوب، فتخطت الـ150 ألف 
مشاهدة في أقل من 40 دقيقة!

كشف الفنان نبيل شعيل عن 
استعداده لطرح ألبوم جديد في 
الخريف المقبل بعد طرحه الـ 

"ميني ألبوم" في االسابيع القليلة 
الماضية. ويقضي شعيل حالياً 

إجازة الصيف مع أسرته في كان.
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عبد  ســريين  الفنانة  وضعت 
النــور صوتهــا عــىل أغنية 
للربنامج الذي تصوره حالياً مع 
عرب  يعرض  والذي   MBC قناة 
SHAHID . وأشــارت  تطبيق 
مصادر مقّربة من عبد النور اىل 
أن "االغنية ستشــكل مفاجأة 
أّن  ملحبي الفنانة". يشــار اىل 
العســلية"  "العيون  صاحبة 
بعد  كبــرياً  نجاحاً  حصــدت 
دورها كإعالمية يف مسلســل 

"الهيبة 3".

تســتعد الفنانة نانيس عجرم 
الشــهر  منفردة  أغنية  لطرح 
عن  الكشــف  يتّم  لــم  املقبل 
عنوانها حتــى اآلن، وهي من 
كلمات الشاعر محمد الرفاعي، 
ألحــان الفنان املــرصي وليد 
هادي  املوسيقي  وتوزيع  سعد 
رشارة. يشار اىل أن األغنية من 
إنتاج عجــرم الخاص. وكانت 
عجــرم أحيت حفلــة ناجحة 
فعاليات  ضمن  الفائت  السبت 

"مهرجانات جرش" يف األردن.

�����

1. النفوس
2. من أسماء السيف – من 

أسماء السيف 
3. ضمري منفصل - شحم

4. ماَل (عنه) – اإلسم الثاني 
لنائب لبناني 

5. يأتي بعده - طعنه
6. أهم أنهر سويرسا (295 

كم) - فضة
7. ذهب – اإلسم الثاني ملمثل 

مرصي راحل
8. خوذة – من األطراف

9. منصف – نغم.

������

1. من أغاني «أُّم ُكلثوم» (كلمات : أحمد شفيق 
كامل وألحان : محمد عبد الوهاب)

2. خاصته – من أغاني «فريد األطرش» (كلمات: 
مأمون الشنّاوي)

3. أُطالب – لإلستفهام – أطال النظر إىل
4. غزل – لإلستفهام – بسط يده

5. للتذمر – اإلسم الثاني ملمثلة مرصية راحلة
6. سعل – إمرأة عربية إشتهرت بتقويم الرماح

7. ممثل مرصي من مواليد 1931 ، من أبرز 
أفالمه: «امرأة وخمسة رجال» و»نارص 1956» 

و»ليه يا بنفسج» و»دماء عىل اإلسفلت»
8. شهر ميالدي - عاصفة

9. والدة – شكوك يف الصدق – نّغم(الرجل).
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josephadaher@hotmail.com
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من القائل ؟ 

ِبذا َقَضْت األيام ما بني أْهِلها    
مصائُب قوٍم عند قوٍم فواِئُد

أبو العتاهية

 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7

ً أفقيا
1. حافظ األسد
2. إييل صنفري

3. دا - در
4. ورد - أناني

5. بدل - نا
6. تيارت - ري

7. أم – رب - عني
8. لوب - الكتب
9. مزبر - يراع

ً عموديا
1. حادور - ألم
2. أيار - تموز

3. فل – دبي - بب
4.  ظية - دار
5. أص - الربا

6. لندن - يل
7. إيران - عكر

8. سف - ناريتا
9.  دربي - ينبع  
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 Last Witnesses:Oral History of ال يشــمل كتــاب
Children of WWII (آخر الشهود: تاريخ شفهي عن 
األوالد يف الحرب العامليــة الثانية) أي مقدمة أو تمهيد 
أو خاتمة. بــل يبدأ باقتباَســني قصريَين، ثم يكتفي 
بعرض الذكريات، بدءاً من تجربة رجل رويس حني كان 
يف السادســة من عمره وذهب والده إىل الحرب. يقول 
تشينيا بلكيفيتش: "كنت صغرياً جداً، لكني أتذكر كل 

يشء. الحرب تعني غياب األب".
ال مفر من أن تؤثر بنا هــذه القصص الحقيقية 
التي تبدأ بنربة خفيفة نســبياً وتُرّكز عىل غياب األهل 
واحرتاق البلدات والنزوح، لكن رسعان ما تتخذ منحًى 
مرعباً وتصبح يف نهاية املطاف غري مقبولة بأي شكل.

أليكسيفيتش،  سفيتالنا  بَنَت 
الصحافيــة الوحيــدة التي فازت 
بجائــزة نوبل يف األدب، مســرية 
قصصاً  فجمعت  مبهــرة،  مهنية 
شــفهية ونّقحتهــا بــكل براعة 
يف  العاديني.  للــروس  لتقديمهــا 
كتبها السابقة، رسدت قصصاً عن 
نساء خالل الحرب العاملية الثانية، 
وناجني من كارثة "تشــرينوبيل"، 

وفتيان أُجربوا عىل القتال يف أفغانستان.
Last Witnesses ُمدّمر بكل  لكّن كتابها األخــري 
معنى الكلمة! يتّســم هذا العمل بلغة بسيطة وفصول 

قصرية، لكّن قراءته معاناة حقيقية!
يتذكر إفيــم فريدالند الذي كان يف التاســعة من 
عمره يف العام 1941: "طفولتي انتهت... مع ســماع 

طلقات الرصاص األوىل".
ال تتعلق هذه الذكريات بأســوأ معارك الحرب أو 
بحصار "لينينغراد" املريع، بل إنها قصص يومية من 

مختلف البلدات الروسية.
يتذكــر فاليا يوركيفيتش حني كان يف الســابعة 
من عمره أن األملــان َقَلبوا مركباً فيــه عائلة هاربة: 
"غرق الراشــدون فوراً، لكن عاد األوالد إىل سطح املاء 
بشكل متكرر. فرضبهم الفاشيون باملجاذيف وراحوا 
يضحكون. كانوا يرضبونهم فيصعدون يف مكان آخر. 

فيلحقونهم ويرضبونهم مجدداً".
تتذكر فريا زدان (كان عمرهــا 14 عاماً حينها) 
أنها سيقت إىل الغابة تحت تهديد السالح مع عائلتها. 
أُجِرب والدها وشقيقها عىل حفر حفرة هناك ثم تعّرضا 
إلطالق النار. بعــد بضعة أيام، غــداة هطول أمطار 
غزيــرة، امتألت الحفرة باملاء وأُعيــدت فريا ووالدتها 
إىل حيــث عامت جثتا املغدوَريــن وُطِلب منهما حفر 

قربهما. قال الجنود: "من يبكي سيموت. ابتسما"!
وحشية  أحداثاً  البعض  يتذكر 
مريعــة، كما حصل حــني تجول 
القرى  إحــدى  يف  األملــان  الجنود 
أي كلب  النار عىل  وراحوا يطلقون 

ينبح.
املقابالت  أليكسيفيتش  عّدلت 
كثرياً، إذ يقتــرص بعضها عىل أقل 
أطول  تتجــاوز  وال  صفحــة  من 
مقابلة عتبــة الصفحتنَي. أعطاها 
هذا التنقيــح زخماً قوياً: "وجدنــا جدتنا مقتولة يف 
شــقتها... دفنّاها بأنفسنا... جدتنا املرحة والحكيمة 

التي كانت تحب املوسيقى األملانية واألدب األملاني"!
أقامت طفلة يف السادســة مــن عمرها محادثة 
ظريفة مع جندي أملاني. تتذكر أنه كان يضحك... لكنه 
عاد وأطلق النار عليها تســع مرات ورماها يف حفرة: 
"استيقظُت عىل صوت بكاء أمي. لم أكن أتمتع بالقوة 

الكافية ملناداتها، فاكتفيُت بالنظر إليها".
بعد مرور عقود عىل تلك األحــداث، من املؤلم أن 

يســرتجع هؤالء األشــخاص الذكريات. تقول امرأة 
كانت يف الثانية عرشة مــن عمرها حني بدأت الحرب: 
"ال أستطيع رسد كل يشء يف أمسية واحدة... قلبي لن 

يتحّمل"!
إنهــا قصص عن الحرب... ال عالقــة لها باألملان 
والروس، بل بالبرش خالل الحرب! ال يمكن أن يقرأ أحد 
هذا الكتاب من دون أن يفكر باألعمال الوحشية التي 
حصلت يف تلك الفرتة نفسها يف أملانيا وبولندا، وبأحداث 

اليوم.
لم تقرر أليكسيفيتش أن يخلو الكتاب من مقدمة 
سهواً، بل كان قرارها عبقرياً! لم يحصل هؤالء األطفال 
عىل أي تحذير مسبق، ولم يكن مسار الحرب يعني لهم 

شيئاً، بل انحرص اهتمامهم باألحداث التي أصابتهم.
نُِرش كتاب Last Witnesses للمرة األوىل يف روسيا 
يف العام 1985. رحل معظم رواة هذه القصص اآلن عىل 
األرجح، لكّن أصواتهم خالدة ولن تكّف عن مطاردتنا...

* Last Witnesses (آخــر الشــهود) لســفيتالنا 
أليكســيفيتش ترجمه من اللغة الروســية ريتشارد بيفري 
والريسا فولوخونسكي. صدر عن دار نرش "راندوم هاوس".

نــرشت مجموعة مــن مصــوري الفيديو 
منظمة  بواســطة  األصليني  الســكان  من 
الحكومية،  غري  إنرتناشــونال"  "رسفايفل 
رشيطاً قالت إنه يظهر سلسلة لقطات نادرة 
ألفراد قبيلة "أوا" املنعزلة يف غابات األمازون 

واملهّددة جراء أنشطة تجار األخشاب.
التســجيل البالغة مدته حــواىل دقيقة 
والذي صــّور يف آب 2018 يف والية مارانياو 
شــمال رشق الربازيل يظهر شــاباً عاري 
الصــدر مع قالدة بنية حــول العنق وحربة 
يف اليد، وهو ينظر حولــه قبل أن يبتعد عن 

الكامريا لدى مالحظته وجود حركة غريبة.
وقال ســتيفن مدير منظمة "رسفايفل 
التعبئة  "وحدهــا  بيان  يف  إنرتناشــونال" 

الدولية قد تمنع حصول مذبحة".
والتقــط الصور فرد مــن قبيلة أخرى 
مجموعة  إىل  تنتمــي  غواجاجارا  اســمها 
السكان  من  الفيديو  ملصوري  إنديا"  "ميديا 

األصليني.
وقال املتحدث باسم املجموعة إيريسفان 
غواجاجارا "صورناهم من دون طلب إذنهم، 
لكننــا نعلم أهمية نرش مشــاهد عنهم. إذا 
لم يرهم العالم ســيقضون عــىل يد تجار 
األخشاب". وشــّكل أفراد قبيلة غواجاجارا 
14 ألفاً يف مارانياو،  الذي يقرب عددهم من 
مجموعة ســميت "حــراس الغابة" ترمي 
للدفاع عن أرايض الســكان األصليني املهددة 
جراء االســتغالل غري القانوني لألخشــاب 

والتوسع الزراعي.
وهم ينقلون خصوصاً بيانات التموضع 
يعثر  التي  للمناطق  الجغرايف "جي بي اس" 

ويســاعدون  مقطوعة  جــذوع  عىل  فيها 
اإلطفائيني عىل إخماد حرائق الغابات.

وأصبح أفراد قبائــل غواجاجارا بحكم 
األمر الواقع حماة لقبيلة "أوا" املنعزلة التي 

ال تضّم سوى بضع عرشات من األفراد.
"نحن  غواجاجــارا  إيريســفان  وأّكد 

نستخدم هذه الصور كنداء استغاثة".
وينص القانون الربازييل عىل أّن الشعوب 
األصليــة لها الحــق يف أراض مخّصصة لها 
تمنع فيها أي أنشــطة منجمية أو استغالل 

زراعي بالوسائل غري التقليدية.
بولســونارو،  جايري  الرئيس  أّن  غــري 
املنتمي إىل اليمني املتطــّرف والذي وصل إىل 
الســلطة مطلع العام الحايل بدعم كبري من 
مجموعة الضغط النافذة الناشطة يف مجال 
الصناعــات الغذائية، يحــاول الطعن بهذه 
املكتســبات من خالل الرتكيــز عىل أهمية 
"دمج السكان األصليني يف املجتمع" و"عدم 

عزلهم كما لو كانوا يف حديقة حيوانات".
(أ ف ب)
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ينهــش العنف حّي ألكســاندرا الفقري يف 
جنوب إفريقيا، لكن كّل يوم سبت تتطّرق 
جنيفر وزمالؤها الشــباب إىل هذه املسألة 
بال مواربــة يف برنامج يبّث عرب أثري إذاعة 
محلية، عىل أمل لجم انتشــار هذه اآلفة. 
وتقول جنيفــر نغوبيني البالغة من العمر 
16 عاماً إن "كّل طفل من ألكســاندرا يف 
وسعه أن يشــهد" بما يقاسيه، "والحال 
لطاملا كانت كذلك" يف حــّي الصفيح هذا 
الواقع يف قلب جوهانسبورغ.  وكّل أسبوع، 
يتابــع  برنامج «أكرب مــن الحياة» حواىل 
150 ألف مستمع الذي يلقى نجاحاً كبرياً. 
واملقّدمون الشباب عىل قناعة بأن كلماتهم 
ويعّد حّي  العنف.  وتلجم  العقليات  ستغرّي 
ألكساندرا من األحياء األكثر حرماناً يف أكرب 
مدن جنوب إفريقيا. وبحسب اإلحصاءات، 
فان 3 ماليني سالح ناري مدرج يف السّجالت 
الرسمية وفق األصول، يف حني يفلت ما ال 

يقّل عن مليوني سالح آخر من الرقابة. 
الذي  بالعنف  اإلذاعي  الربنامج  وينّدد 
ينهش شوارع ألكساندرا الغارقة يف البؤس. 
وتقــول جنيفــر نغوبينــي إن املجرمني 
"يعيشون وسط الســكان ويقّدمون لهم 
العون... وهم يتحّولون إىل أبطال بالنسبة 
إليهم. وكثــريون يدركون حقيقة الوضع 

لكنهم ال يتجّرأون عىل اإلبالغ". 
ميشال ســيليميال تلميذة يف السابعة 
عرشة من العمر تشــارك منذ ســنتني يف 
برنامج "أكرب من الحياة" بحماسة كبرية 
تستمّدها مما عايشته يف حياتها اليومية. 
وتخرب الفتاة بكّل رصاحــة: "كان والدي 
أحد أفراد العصابات. وأتذّكر جيدا كم مّرة 
أتت الرشطة إىل املنزل القتياده عندما كنت 
صغــرية"، تضيف: "بات شــخصاً أفضل 
اآلن، وهو يســتمع إىل برنامجنا ويقّدم يل 
النصائح وأنا أظهر له كيف اســتخلصت 

العرب من ماضيه". (أ ف ب)
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يعرض كتاب "روسيا األوراسية كقوة عظمى جيوبوليتيك الرصاع 
وديبلوماســية النفط والغاز يف الرشق األوســط" أهمية العالقة 
القوية بني الجيوبوليتيك وديبلوماســية النفط والغاز عىل امتداد 
املنطقة األوراســية وذلك عــرب رؤية تحليلية، يســتعرض فيها 
الكاتب الدكتور وسيم خليل قلعجية كيفية تشكل العالقة الجدلية 
للجيوبوليتيك بموارد الطاقة مــن النفط والغاز الحيوية من أجل 
االقتصــاد العاملي، وكذلــك أهمية تمركز احتياطاتــه جغرافياً، 
وبشكل خاص من بحر قزوين إىل الخليج العربي، لتشّكل مجتمعًة 

محور التوازن يف أسواق النفط العاملية.
ومن خالل العقيدة األوراســية التي شــكلت أول اهتمامات 
الرئيــس فالديمري بوتني منذ وصوله إىل الكرملــني يف بداية العام 
2000 وحتى يومنا هذا، يســتعرض الكتاب بالوقائع ملاذا تحّول 
النفط والغاز إىل سلطة وقوة روسية متنامية، وكيف أصبح النفط 
والغاز أحد مصادر القوة يف السياســة الخارجية الروســية، وأين 
تكمن أوراق القوة الروسية يف سوق الطاقة العاملي، وكيف نجحت 

روسيا األوراسية يف تقديم نفسها كقوة يُحسب لها ألف حساب.
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فاز وزير الخارجيّة الربيطاني الســابق 
حزب  بانتخابــات  جونســون  بوريس 
املحافظني، ما يُمّكنــه من تويل منصب 
رئيس الوزراء خلفاً لترييزا ماي. ويف أّول 

إعالن  عقب  لــه  كلمة 
جونسون  تعّهد  فوزه، 
يف  "بريكست"  بإتمام 
31 ترشين األّول املقبل. 
بتوحيد  تعّهــد  كمــا 
بريطانيــا والتقّدم بها 

إىل األمام.
حــزب  وأعلــن 
بريطانيا  يف  املحافظني 

أمس فوز جونســون برئاسة الحزب، إذ 
حصل عــى 92153 صوتاً من أصل نحو 
159 ألفــاً من أعضاء الحــزب، مقابل 
الحايل  الخارجيّة  لوزيــر  صوتاً   46656
الوزراء  رئاسة  وسيتوىّل  هانت.  جرييمي 
بعد ظهــر اليــوم، بعد زيــارة للملكة 
إليزابيث الثانية التي ســتُكّلفه بتشكيل 

الحكومة املقبلة.
الكاريزما  ونجح جونسون، صاحب 
املميّزة والطموح الكبري، من خالل تقديم 
نفسه عى أنّه الشــخصيّة البارزة التي 
تحتــاج إليها اململكة املتّحــدة لقيادتها 
خالل مرحلة "بريكست". وخالل الحملة 
إتمام  نيّته  أعلن جونســون  االنتخابيّة، 
االنفصال التاريخــي بأّي ثمن يف موعده 
املقّرر، ولو كّلف ذلــك الخروج من دون 

ســيناريو  وهو  ه اتفاق،  تخشــا
األوساط االقتصاديّة.  

إعــالن  وفــور 
النتيجة، ســارع الرئيس 

إىل  ترامب  دونالد  األمريكي 
أنّه  ورأى  جونسون،  تهنئة 
"ســيكون عظيماً"، بعدما 
املايض  األســبوع  أعلــن 

سيقوم  جونســون  أن 
"بعمل رائع" كرئيس 

لوزراء بريطانيا. 
كمــا هنّــأت 
ضيــة  ملفّو ا
بّيــة  و ر ألو ا

وباريس، جونسون، بفوزه. وقال الرئيس 
يتطّلع  إنّه  ماكــرون  إيمانويل  الفرنيس 
"للعمل" معه، فيما أشــارت الرئيســة 
املقبلة للمفوضيّة األوروبّية أورسوال فون 
"تحّديات  إىل  اليــن  دير 

مقبلة".
هنــأت  بدورهــا، 
األملانيّــة  املستشــارة 
جونسون  مريكل،  أنجيال 
أنّها  عى  مشّددًة  بفوزه، 
"الصداقة  مواصلة  تُريد 
الوثيقة" مــع بريطانيا. 
وقالــت: "أهنّئ بوريس 
جونسون وأتمنّى تعاوناً جيّداً"، مضيفًة: 
"عى بلدينا االستمرار يف البقاء متّحدين 
بصداقة وثيقة". كذلك هنّأت أوســاط 
األعمال يف بريطانيا، جونســون، لكنّها 
طالبتــه بأن يبــذل كّل الجهود لتجنّب 

خروج من دون اتفاق. 

ملفات ساخنة
ويُجّســد فــوز جونســون نجاح 
الوصول  املؤيّد لـ"بريكست" يف  املعسكر 

يتقبّل  لــم  بعدمــا  الســلطة،  إىل 
العديدون منهم فكرة أن 

د  تقو

ترييزا ماي البالد خارج التكتّل األوروبي، 
التي عارضت "بريكست" يف حملة  وهي 
االستفتاء الذي نُّظم يف 23 حزيران 2016. 
كما أنّه نجاح شخيص لجونسون، النائب 

امُلحافظ البالغ من العمر 55 عاماً. 
ملفات ساخنة  ويُواجه خليفة ماي 
عّدة، أهّمها تحــّدي الخروج من االتحاد 
األوروبي، إضافة إىل تســوية األزمة مع 

األســبوَعنْي  خالل  تصاعدت  التي  إيران 
اململكة  الفــوز  هذا  ويدفع  املاضيَــنْي. 
االتحاد  املتّحــدة نحــو مواجهة مــع 
األوروبي يف شــأن االنفصال، ونحو أزمة 

داخليّــة  دســتوريّة 
مــع تعّهــد املرّشعني 
الربيطانيني بإســقاط 
أّي حكومــة تُحــاول 
الخروج من االتحاد من 
دون اتفاق. إذاً، التحّدي 
جونســون  أمام  املاثل 
يُطرح  ولم  جــّداً  كبري 
رئيس  أّي  عى  قبل  من 

للوزراء منذ ما بعد الحرب العامليّة الثانية، 
وهو تنفيذ "بريكســت" من دون زيادة 
حّدة االنقسامات العميقة حول املوضوع، 
املجتمع  إىل  بالنســبة  الذي بات مركزيّاً 

الربيطاني. 
وأخفقت ماي يف مهّمة "بريكست"، 
إذ فشــلت ثالث مــّرات يف الحصول عى 
موافقــة النــّواب عى اتفــاق الخروج 
أبرمتــه مع املفوضيّة  الذي  من االتحاد 
االستقالة.  إىل  دفعها  ما  األوروبّية، وهذا 
وفيما لم يستبعد خيار الخروج من دون 
التوّصل  أنّه يُفّضل  أّكد جونسون  اتفاق، 
إىل اتفاق جديــد، لكنّه اعرتف بأّن 
ذلك  تحقيــق 

يبدو شبه مستحيل ضمن املهلة املحّددة، 
للعطل الربملانيّة وتشــكيل هيئات  نظراً 
قياديّة جديدة يف لندن كما يف بروكســل. 
االتحاد  يقنع  أن  أيضاً  وعى جونســون 
فتح  بإعــادة  األوروبي 
املفاوضــات، األمر الذي 
يرفضــه االتحــاد حتّى 

اآلن.
الصــدد،  هــذا  ويف 
املفاوضني  كبــري  أعلن 
حــول  األوروبـييــــن 
ميشــال  "بريكســت" 
إىل  يتطّلع  أنّــه  بارنييه 
الوزراء  رئيس  مع  بناء  بشــكل  "العمل 
بوريس جونســون حني يتسّلم مهامه، 
من أجل تســهيل إبرام اتفاق االنسحاب 
وإنجاز "بريكست" منّظم". وتابع: "إنّنا 
مستعّدون للعمل مجّدداً عى اإلعالن حول 
الرشاكة الجديدة بما يتّفق مع التوجهات 

التي وضعتها الدول األعضاء".
وتُثــري رغبة جونســون يف مغادرة 
االتحاد بأّي ثمــن، غضب الذين يرغبون 
يف اإلبقاء عى عالقات وثيقة مع أوروبا، 
حتّى داخل معسكره، ويخشون العواقب 
االقتصاديّــة لـ"بريكســت" بال اتفاق 
وعــودة التدابري الجمركيّــة. وأّكد وزير 
املال فيليب هاموند أنّه ســيفعل "كّل ما 
موحياً  اتفاق،  بال  الخروج  ملنع  بوسعه" 
بأنّه ال يســتبعد املســاهمة يف إسقاط 
حكومة جونســون املقبلة. وعى غرار 
وزراء آخرين، تعّهد هاموند باالستقالة 
لوالية  الرســميّة  النهاية  قبل  حتّى 
حكومة ماي، مــا يُهّدد بصعوبات 

مقبلة لجونسون.
وتخضع ماي لجلسة مساءلة 
أخرية اليــوم يف الربملان، قبل أن 
باكنغهام  قــر  إىل  تتوّجه 
رسميّاً  اســتقالتها  لتُقّدم 
الثانية  إليزابيث  للملكــة 
بُعيد الظهر. ومن املقّرر 
أن يُصدر جونســون 
ذلك  بعــد  إعالنــاً 
بعد  وذلك  بساعات، 

بوريس جونسون رئيسًا لوزراء بريطانيا
تعّهد بإتمام "بريكست" في 31 تشرين األّول

أمام جونسون "التحدّي" 
االيراني بعد احتجاز طهران 

ناقلة نفط ترفع علم 
بريطانيا

ُيجّسد فوز جونسون 
نجاح المعسكر المؤّيد 

لـ"بريكست" في الوصول 
إلى السلطة

طائرة حربيّة روسيّة من نوع "أي 50" )أرشيف(

أطلقت مقاتالت كوريّة جنوبيّة نحــو 360 طلقة تحذيريّة يف اتجاه 
طائرة حربيّة روســيّة أمس، فيما احتّجت اليابان لدى موسكو بعد 
خرق الطائرة الروسيّة مجاالً جّوياً ملنطقة متنازع عليها بني طوكيو 

وسيول. 
وأّكدت سيول أن طائرة حربيّة روسيّة من نوع "أي 50" دخلت 
مّرتنَْي مجالها الجّوي قرب جزر دوكدو املتنازع عليها، والتي تُطالب 
بها طوكيو وتُطلق عليها اســم جزر تاكيشيما. وأوضحت السلطات 
الكوريّة الجنوبيّة أنّها رّدت عى ذلك بإرسال عدد من مقاتالت "أف 15 
كــي" و"أف 16 كي" العرتاض الطائرة، وأطلقت 80 طلقة تحذيريّة 
يف املّرة األوىل، ثّم 280 طلقة يف املّرة الثانية. كما أطلقت قنابل ضوئيّة 

لتحذير الطائرة بعد توجيه رسالة إىل طاقمها.
ونقل ناطق باسم الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة عن مستشار األمن 
القومي الكوري الجنوبي شــونغ أيو وونــغ قوله: "نتعامل مع هذا 
الحادث بجّدية كبرية وسنتّخذ أقىس اإلجراءات إذا تكّرر ذلك"، داعياً 

مجلس األمن الرويس إىل "تقييم الوضع واتخاذ اإلجراءات الالزمة". 
وكشف مسؤول رسمي يف رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي 

لـ"وكالة الصحافة الفرنســيّة" أن الخرق الجّوي األّول استمّر ثالث 
دقائق، موضحاً أن الطائرة عادت بعد نصف ساعة واخرتقت املجال 
الجّوي ألربــع دقائق يف املّرة الثانية. وأشــار إىل أنّها املّرة األوىل التي 
تنتهك فيها طائرة حربيّة روســيّة املجال الجّوي الكوري الجنوبي، 
مؤّكداً أن الجيش يُحّقق يف هذه املســألة. ويف وقت من األوقات بلغت 
املســافة الفاصلة بني املقاتالت الكوريّة الجنوبيّة والطائرة الروسيّة 

كيلومرتاً واحداً، بحسب سيول. 
من جهتها، احتّجت طوكيو لدى موســكو، وقال املتحّدث باسم 
الحكومة اليابانيّة يوشــيهيدي سوغا: "علمنا بأّن طائرات عسكريّة 
روســيّة حّلقت فوق بحر اليابان وخرقت مّرتنَْي مجالنا الجّوي قرب 
تاكيشــيما"، مضيفاً: "بالنظر إىل تلك املعلومــات، قمنا باالحتجاج 
بشّدة". وأشار إىل أن طوكيو أرسلت بدورها طائرات حربيّة، الفتاً إىل 
أن "اليابان أعربت عن احتجاجها أيضاً لدى سيول، منّددًة برّدة فعلها 

املؤسفة بشّدة". 
من ناحيتها، نفت موســكو انتهــاك املجال الجــّوي الكوري 
الجنوبي. وأّكد الجيش الرويس أن احتجاج سيول مرتبط  بـ"منطقة 

استطالع للدفاع الجّوي أقامتها كوريا الجنوبيّة بقرار أحادي الجانب، 
وليســت مدرجة يف القانون الدويل وال تعرتف بها روسيا". وأوضحت 
وزارة الدفاع الروســيّة يف بيان أن "قاذفتنَْي من طراز "تي يو 95 ام 
اس" للقّوات املســّلحة الروسيّة قامت بتحليق كان مخّططاً له فوق 
املياه املحايدة لبحر اليابان"، مشــّددًة عى أنّــه "لم تُطلق أّي طلقة 
تحذيريّة من قبل سيول". واتّهم الجيش الرويس طائرتنَْي مطاردتنَْي 
كوريّتنَْي جنوبيّتنَْي من طراز "أف 16" بأنّهما "قامتا بمناورات غري 
احرتافيّة عرب قطع الطريق عى القاذفات االســرتاتيجيّة الروســيّة 

وتهديد أمنها".
ويف وقت الحــق، أصدرت وزارة الدفاع الروســيّة بياناً منفصالً 
أعلنت فيه أن "طائرات روســيّة وصينيّة قادرة عى قطع مسافات 
طويلة، نّفذت أّول مهّمة دوريّة مشــرتكة يف منطقة آسيا - املحيط 
الهادئ، من أجل تعزيــز وتطوير العالقات الروســيّة - الصينيّة". 
وشــّددت الوزارة عى أن "الدولتنَْي تّرفتــا طبقاً للقانون الدويل"، 

مؤّكدًة أن "النشاط ليس موّجهاً ضّد دول أخرى".
)سيول، موسكو، طوكيو - وكاالت(

"كباش" جّوي بين سيول وموسكو 
ُيثير غضب طوكيو
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إعــــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
العائد لرشاء ساعات قياس ضغط وحرارة 
لزوم معمــل الذوق الحــراري، موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/1037 تاريخ 
2019/2/5، قد عدلت لتصبح يوم الجمعة 
2019/8/16 عند نهاية الدوام الرســمي 

الساعة 11,00 قبل الظهر.
باســتدراج  االشــراك  يف  للراغبني  يمكن 
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة 
من دفر الرشوط مــن مصلحة الديوان - 
امانة الرس - الطابــق 12 )غرفة 1223(، 
مبنى كهرباء لبنان- طريق النهر وذلك لقاء 

مبلغ قدره /50,000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها 
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن 
املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم عروض 

جديدة أفضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء 
لبنان – طريق النهــر – الطابق »12« – 

املبنى املركزي.
بريوت يف 2019/7/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1172

إعـــــالنـــــات رســـــميـــــة

لبنانيني.  لعمال  بحاجة  مزار بالست  رشكة 
ملزيد من املعلومــات االتصال عىل االرقام : 

81/358645 – 03/218584

مبــــــوب

أخبار سريعة

منطقة عازلة في سوريا
بين أنقرة وواشنطن

مارك إسبر وزير دفاع 
الواليات المتحدة الجديد

بدأت تركيا والواليات المتّحدة 
أمس، محادثات حول استحداث 

"منطقة أمنيّة" في شمال سوريا، 
تهدف إلى إنشاء "منطقة عازلة" 

بين المقاتلين األكراد والحدود 
التركيّة.  وأوضحت وزارة الدفاع 

التركيّة، أن "مسؤولين عسكريين 
من البلَديْن بدأوا في أنقرة العمل 

معاً على إنشاء منطقة أمنيّة 
ستُقام بشكل منّسق في شمال 

سوريا"، مشيرًة إلى أنّه من المقّرر 
إجراء مزيد من المحادثات.  وكان 

الرئيس األميركي دونالد ترامب 
اقترح هذه الفكرة في كانون 

الثاني مع نظيره التركي رجب 
طيب إردوغان، في الوقت الذي 

كانت تُهّدد فيه تركيا بشّن هجوم 
ضّد المقاتلين األكراد في سوريا.

وافق مجلس الشيوخ األميركي 
أمس، بغالبّية واضحة، على تعيين 

مارك إسبر وزيراً للدفاع، بعد 
سبعة أشهر من استقالة جيمس 

ماتيس بسبب خالفات مع الرئيس 
دونالد ترامب. وصادق مجلس 

الشيوخ على تعيين إسبر بغالبيّة 
90 صوتاً مقابل 8 أصوات. وبين 

الديموقراطيين الذين صّوتوا 
ضّد تعيينه، عدد من المرّشحين 

لالنتخابات التمهيديّة للبيت 
األبيض. ويتسّلم إسبر منصبه 

وزيراً أصيالً للدفاع، في أعلى هرم 
السلطة في البنتاغون، الوزارة 

المسؤولة عن أقوى قّوة عسكريّة 
في العالم. واختار ترامب إسبر، 

وهو وزير الجيش منذ العام 
2017، لتولي هذه الوزارة المهّمة، 

بعدما تخّلى مرّشحه السابق 
باتريك شاناهان عن المنصب في 

حزيران ألسباب عائليّة.

الباكســتاني  الوزراء  رئيس  كشــف 
عمران خان يف مقابلة مع قناة "فوكس 
نيــوز" أمس األّول، أن االســتخبارات 
الباكستانيّة قّدمت لوكالة االستخبارات 
املركزيّــة األمريكيّــة )يس آي ايــه( 
بالعثور  لها  ســمحت  التي  املعلومات 
أسامة  "القاعدة"  تنظيم  مؤّسس  عى 
باكســتان  أن  بن الدن وقتلــه، علماً 
كانت تنفي أّي علم لها بوجود أســامة 
بن الدن عى أراضيهــا حتّى مقتله يف 
الثاني من أيّار 2011 يف منزله املحّصن 
يف أبوت أباد، عى بُعد نحو مئة كيلومرت 
إىل الشــمال من العاصمة الباكستانيّة 
إسالم أباد. وأحرج مقتل بن الدن آنذاك 
الحكومة الباكســتانيّة، وأّدى إىل توتر 

العالقات بني واشنطن وإسالم أباد.
إذا كانت  ورّداً عى ســؤال عّمــا 
مسجون  طبيب  عن  ستُفرج  باكستان 
ســاعدت حملة تلقيح إّدعــى القيام 
بها، الواليات املتّحدة، يف مطاردتها لبن 
الذي  الدن وقتله، أجاب عمــران خان 
يزور الواليــات املتّحــدة أنّها "قضيّة 
مؤثّرة جّداً، ألّن شــاكيل افريدي يُعترب 
يف بلده جاسوســاً"، مضيفاً: "شعرنا 
دائماً يف باكســتان أنّنا حلفاء للواليات 
لدينا معلومات عن  كانت  ولو  املتّحدة، 
أســامة بن الدن لقدمناهــا". وحول 
ما إذا كان يتفّهم الشــكوك يف أن إدارة 

رّسبت  الباكســتانيّة  االســتخبارات 
معلومات يف هذا الشأن، أوضح عمران 
خان أّن إدارة االستخبارات الباكستانيّة 
هي من قّدمت املعلومات التي سمحت 
بن  أســامة  مكان  بتحديد  لألمريكيني 
الدن، الفتاً إىل أنّه "إذا سألتم الـ"يس آي 
ايه"، إدارة االســتخبارات الباكستانيّة 
هي من قّدمت املعلومات عن مكان أّويل 

بفضل معطيــات هاتفيّة". ولم يُعرف 
بوضوح ما يُشــري إليــه عمران خان، 

الذي لم يذكر تفاصيل إضافيّة.
ونفت باكســتان باستمرار وجود 
بــن الدن عى أراضيهــا، لكن الجنرال 
الباكســتاني املتقاعد أسد دراني، الذي 
 1990 بني  االســتخبارات  رئيس  كان 
العام  و1992، ذكــر يف كتاب صــدر 

2018 أن باكستان أبلغت واشنطن عى 
األرجح بمكان اختباء بن الدن "واّدعت 
أنّهــا ال تعرف شــيئاً"، ألّن "التعاون 
املتّحدة لشــخص يعتربه  الواليات  مع 
كثر يف باكســتان بطــالً، كان يُمكن 
أن يُحــرج الحكومــة". وكان تقرير 
للحكومة الباكستانيّة أفاد يف 2013 أّن 
بن الدن وصل إىل باكســتان يف ربيع أو 
صيف 2002، أّي بعد الغزو الذي قادته 
واستقّر  ألفغانستان،  املتّحدة  الواليات 
يف أبوت أباد يف آب 2005. وأشار التقرير 
إىل فشــل السلطات الرسميّة يف رصده، 
موضحاً أنّه أوقف مّرة بســبب قيادته 
برسعة وكان يُحــّب وضع قبّعة رعاة 

البقر.
وكان مسؤوالن سابقان يف الجيش 
الباكســتاني رّصحا لوكالة الصحافة 
الفرنســيّة العام 2015، بأّن منشــّقاً 
عن االســتخبارات الباكستانيّة ساعد 

الواليات املتّحدة يف البحث عن بن الدن.
ويزور عمران خان واشنطن حيث 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  التقى 
األحــد، ملحاولة تعزيــز العالقات بني 
البلَديْن الحليَفنْي، التي تشــهد توتراً يف 
أغلب األحيان. وهــي أّول زيارة لبطل 
الكريكيت السابق إىل البيت األبيض منذ 

انتخابه قبل عام يف باكستان.
)واشنطن، إسالم أباد - وكاالت(

باكستان ساعدت األميركيين في القضاء على بن الدن

بن الدن )أرشيف(

من تاتشر إلى جونسون )أ ف ب(

رسم توضيحي ُيظهر المحّطات األساسيّة في مسيرة جونسون )أ ف ب(

حصوله عى التكليف الرسمي من امللكة 
لتشكيل الحكومة. 

وبحسب اإلعالم الربيطاني، قد يُعلن 
جونسون زيارات إىل باريس وبرلني ودبلن 
الخاصة  اسرتاتيجيّته  ليُطلق  وبروكسل 
بـ"بريكست". وقد يزور كذلك واشنطن، 
إذ تأمل لندن يف توقيع اتفاق طموح مع 

ترامب حول التبادل التجاري الحّر. 
وأمام جونسون تحّد آخر، هو التوتّر 
املتصاعد مع طهــران بعد احتجاز إيران 
الجمعة ناقلــة نفط ترفع علم بريطانيا 
يف مضيق هرمز. ويف هذا الســياق، هنّأ 
وزيــر الخارجيّة اإليرانــي محمد جواد 
ظريف، جونســون عى فوزه، لكنّه حّذر 
من أّن إيران تعتزم حماية الخليج. وقال 
يف تغريدة "أهنئ نظريي السابق بوريس 
وزراء  رئيــس  أصبح  الذي  جونســون 
"لدينا سواحل بطول  بريطانيا". وتابع: 
1500 ميل عى الخليــج الفاريس، هذه 
مياهنا وســوف نحميها"، وذلك يف ظّل 
األزمة القائمة بني البلَديْن حول االحتجاز 

املتبادل لناقلتَْي نفط.

"ملك العالم"
ولطاملــا طمح ألكســندر بوريس 
دو فيفل جونســون، امللّقب "بوجو"، 
أّكدت  العالــم"، كما  يُصبح "ملك  بأن 
الذاتيّة  سريته  لكاتب  رايتشل  شقيقته 
أندرو غيمســون. وتلّقى جونســون، 
األكرب بــني أربعــة أبنــاء واملولود يف 
نيويورك العــام 1964، تعليماً نخبويّاً. 
تأكيد أحالمه  ولم يتوّقف إطالقاً عــن 
بالعظمة، منذ أن كان يف جامعة "إيتون 
كوليج" املرموقة يف أوكســفورد، حيث 

فاز بمنصب رئيس ناٍد للمناظرات. 
ومارس جونســون بعد ذلك مهنة 
التي  "تايمز"،  صحيفــة  يف  الصحافة 
فصلته مــن العمل بعد عــام ألنّه قام 
باختــالق اقتبــاس ونــرشه يف إحدى 
اىل صحيفة  انضّم الحقاً  مقاالته. لكنّه 
مراســالً  عيّنته  التي  تلغراف"،  "داييل 
لها يف بروكســل، حيث بقي بني عامي 
1989 و1994. وعمــد هناك اىل تغطية 
عمل املؤّسســات األوروبّية بأســلوب 
غري مألوف، وبــات بعد ذلك "الصحايف 
الســابقة  الوزراء  لرئيســة  املفّضل" 
مارغريت تاترش. وانتخــب نائباً العام 
2001، ويف 2008 انتخــب رئيس بلديّة 
لندن، العاصمــة املتعّددة األعراق والتي 
حزب  مرّشــح  النتخاب  عــادة  تميل 
العّمال. وبدأ منذ ذلك الحني اكتســاب 

ســمعة دوليّة، ونجــح يف العام 2012 
بتنظيم دورة األلعاب األوملبيّة بعد إعادة 

انتخابه. 
يف  رئيسيّاً  دوراً  جونســون  ولعب 
حملة "بريكســت"، وتعّهد حينها بأن 
تُصبــح اململكة املتّحــدة مكاناً أفضل 
بخروجها من االتحــاد األوروبي. وبعد 

أمام  كان  "بريكســت"،  معسكر  فوز 
جونســون فرصة للرتّشــح إىل رئاسة 
الحكومة، لكــّن حليفه املفّضل مايكل 
غوف ســبقه إىل ذلك، مــا أجربه عى 
وضــع الفكرة جانبــاً. وعــنّي وزيراً 
للخارجيّــة يف حكومة ترييزا ماي، التي 
وّزرت يف حكومتها مشــّككني بأوروبا 

كوســيلة إلعطائهم ضمانات يف شأن 
"بريكست". ويف تموز 2018 واحتجاجاً 
عى اسرتاتيجيّة ماي حيال "بريكست"، 
غادر جونســون الحكومة ليعود إليها 

بعد ذلك رئيساً.
)لنــدن، واشــنطن، بروكســل - 

وكاالت(
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تحقـــيق

مّرتني  تأجلت  االنتخــاب  عملية  كانت 
بعد احتكام عدد من األعضاء املعارضني 
يف الجمعية العمومية اىل القانون، األوىل 
العرشين  انتخابات  الطعن يف  من خالل 
من آذار املــايض بقرار صادرعن وزارة 
 ،1053 رقم  تحت  والرياضة  الشــباب 

مدير  بإصدار  والثانية 
الشــباب  وزارة  عام 
خيامي  زيد  والرياضة 
قانوني  غــر  قــراراً 
بإجراء  فيه  يســمح 
اإلنتخابات يف الخامس 
من حزيــران الفائت، 
أرسلوا  املعرتضني  لكّن 
كتاباً عرب أحد املحامني 

املوكلــني بالقضية اىل وزير الشــباب 
والرياضــة محمد فنيــش الذي درس 
الجوانــب القانونية مع مستشــاريه، 
قبــل أن يعــود خيامي ليصــدر قراراً 
قىض بعدم قانونيــة الدعوة لالنتخاب، 

القوانني بحذافرها،  اىل تطبيــق  داعياً 
ُربع أعضاء الجمعية  حيث يتوّجب عىل 
العمومية الدعوة النتخاب لجنة ادارية، 
الوزارة  وهذا ما حصل. عندئــذ طلبت 
أعضاء  من  أســماء  خمســة  تسمية 
اإلرشاف  مهّمتها  العموميــة  الجمعية 
من  مندوب  بحضــور  اإلنتخابات  عىل 

الوزارة.
الجديدة  والدعــوة 
أن  يُتوقــع  لالنتخــاب 
تؤّجــل اىل تاريخ الحق، 
حضور  يتوّجــب  حيث 
الجمعية  أعضــاء  ثلثي 
عددهم  البالغ  العمومية 
230، أي 157 عضواً، أما 
الدعــوة الثانية يف 4 آب 
نصابها  فسيكون  املقبل 
عضواً،   116 أي  واحــداً،  زائداً  النصف 
النصاب، ســتكون  لم يكتمل  ويف حال 
الجلســة الثالثة واالخرة بمن حرض يف 
10 آب. والجدير ذكره اّن الوزارة أعادت 
97 عضواً  أكثر مــن  تثبيت عضويــة 

ُشــطبوا  كانوا  العمومية  الجمعية  من 
من  العدد  لرتفع  قانونية  غر  بطريقة 

133 اىل 230 يحّق لهم اإلقرتاع.

الكبير السقوط 
السنوات  مّر  عىل  املشاكل  تراكمت 
يف عهد رئيس النــادي جورج فرح مع 

التي  اإلداريــة  لجنته 
املعارضون  وصفهــا 
"صَورية"،  بالـــ  لها 
فاقترص إتخاذ القرارات 
عىل فــرح وأمني الرّس 
وأمني  قطينــي  كابي 
حنا،  جورج  الصندوق 
األب  خلفهــم  ومــن 
الياس فــرح الذي كان 

يؤّمن التمويل عــرب فعاليات املنطقة، 
خصوصــاً الوزير الســابق ميشــال 
فرعــون الذي كان يخّصــص ميزانية 
سنوية تصل اىل 700 الف دوالر أمركي، 
االدارة من تحقيق  تتمكن  لم  ذلك  ومع 

باحتالل  أّي لقب رســمي، فاكتفــت 
املركــز الثالث مّرتني، وهــذا مرّده اىل 
حرص التعاقــدات مع الالعبني املحليني 
واملدّربني  واالجانــب 
يف  الضيّقة  بالحلقــة 
بعد  خصوصاً  النادي، 
إبعــاد كل أبنائه الذين 
تحّول البعض منهم اىل 
املعارضة بدل املشاركة 
يف القرارات الفنية. من 
هنــا تعــّرض الفريق 
اىل هــّزات متتالية مع 
نهاية كل موســم، وظّل شبح الهبوط 
أجواء  عىل  الثانيــة مخيماً  الدرجة  اىل 
النادي يف الســنوات األربع االخرة، اىل 
ان حصل ما كان يتخّوف منه عّشــاق 
"القلعة البيضاء" بســقوط الراسينغ 

اىل دوري "املظاليم" يف ختام املوســم 
املايض، نتيجة االستهتار وغياب الرؤية 
املســتقبلية واإلعتماد عىل العبني عىل 
ســبيل اإلعارة من أندية أخرى وجهاز 

فني ال يملك الخربة الكافية. 

إستبدال فرح بفرنيني
اىل ذلك، نجحت املعارضة املؤلفة من 
إداريني والعبني ومدّربني سابقني يف كسب 
جوالت عدة، منها إبطال إنتخابات النادي 
مّرتني، والضغط عىل الرئيس الحايل جورج 
واستبداله  منصبه  من  لالســتقالة  فرح 
آخر هو كابي فرنيني املرصيف  بمرشــح 
املعروف وعضو بلدية بروت، وذلك ضمن 
اتفاق بني محافظ بروت زياد شبيب الذي 
أّمن دعماً مالياً للراسينغ يف املوسم الفائت 

فرنيني رئيسًا جديدًا للنادي 
والمعارضة بين النجاح والفشل

الراسينغ في عين العاصفة... فهل يخرج سليمًا؟

صورة لفريق الراسينغ من الموسم الكرويّ األخير

فـــادي سمعـــان

فرعون كان يخّصص 
ميزانية سنوية للراسينغ 
تناهز الـ 700 الف دوالر

لم يبادر فرنيني الى لّم 
الشمل وعقد اجتماع 

موّسع للمصالحة

سيكون نادي الراسينغ بيروت على موعد جديد يوم الجمعة المقبل النتخاب 
لجنة إدارية جديدة أمامها الكثير من التحديات والمسؤوليات، بعد وصول الفريق 

الى وضٍع ال ُيحسد عليه أبدًا.

كم كنُت أحلم يف بدايــة حياتي الرياضية بقاعــات ومالعب تعّم املناطق 
اللبنانية كافة، ويكون وطني عىل الخريطة الرياضية العاملية، حيث يحظى 
أبطالنــا وبطالتنا باهتمام ودعم معنوي وإعالمي ومــادي، الّن الرياضة 
اصبحت اختصاصاً ومــاّدة تدّرس يف املدارس واملعاهــد والجامعات، وأن 
يتوّجه الشباب اللبناني نحو الرياضة بألعابها كافة، كوننا بأمّس الحاجة 

اىل هذا النهج لصهر أجيالنا الخارجة من روحية الحرب املدمرة...
دخلُت املعرتك االداري يف نيسان العام 1986، وبدأت مسرتي يف اتحاد 
كرة الطاولة الذي كان قد تأسس يف نادينا االدب والرياضة كفرشيما يف 18 
شــباط 1964، وكان وما زال راسخاً يف عظمة نادينا وقدرته عىل احتضان 

هذا االتحاد ومواكبته وتطّوره.
رحلة شاقة كنُت قد قررُت السر بها، واضعاً نصب عينّي اهدافاً عدة، 
تحقق البعض منها والبعض اآلخر كاد أن يتحقق، حيث ان الحرب االهلية 

كانت قد قضت عىل معظم مالعب لبنان...
ســنوات قليلة بعد إخمادها، بدأت احالمي تكــرب وتقرتب من الواقع 
بعد اعالن بناء مدينة كميل شمعون الرياضية، وفرحُت ألّن أحداثاً رياضية 
كبرة تنتظرنا، وشعرُت حينها ببزوغ عرص النهضة الرياضية الحقيقية. 
ويف العام نفسه 1996 تأهلت كرة الطاولة اللبنانية لتمثل غرب قارة آسيا 
والرياضة اللبنانية برمتها اىل األلعاب األوملبية يف مدينة أتالنتا األمركية عرب 
الالعبة الريسا شــعيب، فأدركُت يومها اننا نسر مع زمالئي عىل الطريق 
الصحيح وال يشء مستحيالً تحت الشمس. ويف العام 2000 اهتّمت دولتنا 
أكثر وأكثر بالرياضة، فانشــئت اول وزارة للشباب والرياضة، فقلنا الحمد 
لله ألّن دولتنا جادة يف تطوير الرياضة وصقل مواهبنا، واّن القطار فعالً قد 

انطلق يف سبيل تطوير هذا املرفق االهّم يف حياة الشباب...
ولكن لألســف احداٌث كبرة واولوياٌت حياتية أكثر حالت دون تحقيق 
متابعة املسرة، وتبددت االحالم عند الكثرين املتابعني والضالعني بالرياضة 
اللبنانية رغم املحاوالت العديدة إلعادة األمل اىل نفوس الرياضيني اللبنانيني...
عىل أمل أن يأتي يوم ونكون شــعباً حــارضاً للتطور الريايض ودولة 
مؤمنة بشبابها وأجيالها، اختُم كالمي الذي قد يطول عتباً وقرفاً عىل حارٍض 

متعثر ومستقبل مجهول.
سليم الحاج نقوال
)رئيس االتحاد اللبناني لكرة الطاولة(

بين الحلم 
والخيبة...

هيـــدا رأيــــي

عادت من األردن بعثة االتحاد اللبناني للجودو وفروعه برئاســة 
رئيس اإلتحاد املحامي فرنســوا ســعادة يرافقــه املدّرب فادي 
السيقيل بعدما شــاركت يف بطولة غرب آسيا للعبة التي جرت يف 
العاصمة عّمان برعاية األمر فيصل بن الحسني ومشاركة عرش 

دول تحت إرشاف إتحاد غرب آسيا للجودو. 
وأسفرت املنافســات عن حصول لبنان عىل أربع ميداليات 
ذهبية بواسطة كّل من غدي موىس الذي فاز يف أربع مباريات، منها 
إثنتان عىل العبنَي مجنَّسني من الفريق االماراتي، ومايكل كّمون 
الذي فاز بدوره يف أربع مباريات، واكويلينا الشــايب التي فازت 
يف خمس مباريات وتميزت بحصولها عــىل ميداليتني ذهبيتني، 
األوىل لفئة الشابّات والثانية لفئة الناشئات. كما أحرز ميداليتني 
فضيتني للبنان كّل من عبدالله نشابه الذي فاز يف مباراتني وخرس 

يف النهائي، وكذلك األمر عينه بالنسبة اىل كارل أبو شبكة. 
وحصــل كّل من جو حداد ومهدي أمهــز اللذان فازا يف ثالث 
مباريات، عىل ميدالية برونزية، فيما حّل راوول دانيال وطه مرعب 

يف املركز الخامس.

غلّة ميداليات للبنان ببطولة غرب آسيا للجودو

أبطال لبنان مع سعادة والسيقلي

تأهل الصفــاء اىل الدور نصف النهائي ملســابقة كأس التحدي بعد تعادله مع 
طرابلس 2-2 امس عىل ملعب مجمع فؤاد شهاب الريايض - جونية.

سجل للصفاء السنغايل امادي ديوب )19 من ركلة جزاء و29(، ولطرابلس 
محمد مقصود )30( ومحمد العرجا )92(.

وعىل ملعب العهد، تعادل التضامن - صور مع الســالم - زغرتا 3-3. تقدم 
"سفر الجنوب" يف الدقيقة 14 عرب اسعد سبليني، وادرك االردني شامل صوقار 
التعادل يف الدقيقة 54 قبل ان يعود التضامن ويســجل الهدف الثاني بعد دقيقة 
واحــدة من توقيع طارق العيل. وعادل صوقار النتيجــة مجدداً يف الدقيقة 72، 
وأعطى التقدم للتضامن عيل عواضة يف الدقيقة 90، لكن السالم كان له رأي آخر 

وسجل له النيجري آني اليجا التعادل بعد دقيقة واحدة.
عىل صعيد آخر، يلتقي اليوم النجمــة واالنصار يف طرابلس ضمن الجولة 
الثانية من مسابقة كأس النخبة، يف املجموعة االوىل، بينما يلتقي العهد والشباب 
الغازية يف بحمدون يف املجموعة الثانية، وتقام املباراتان الساعة الخامسة عرصاً.

كأس التحدّي: الصفاء الى نصف النهائي

صوقار )الى اليمين( وعواضة في مباراة السالم والتضامن 
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أخبار سريعة

صفقة إنتقال 
بين النجمة والصفاء

بعثة لبنان للسباحة 
الى كوريا

خطة هومنتمن 
للعودة

تلوح في األفق صفقة تبادل 
محتملة بين ناديَي النجمة 

والصفاء، بحيث ينتقل أحمد 
جلول من الفريق األول الى 
الثاني، مقابل إنتقال علي 

السعدي الى الجهة المعاكسة. 
ويُعتبر جلول أحد أفضل العبي 

خّط الوسط في لبنان، والسعدي 
من أبرز المدافعين الذين شّكلوا 

نواة منتخب لبنان لكرة القدم 
لسنوات طويلة.

وصلت بعثة منتخب لبنان 
للسباحة الى كوريا الجنوبية 

للمشاركة في بطولة العالم 
التي انطلقت منذ يوَمين 

وتستمّر حتى 28 تموز الجاري 
بمشاركة سبّاحين وسبّاحات 

من أكثر من 200 دولة. 
وضّمت البعثة اللبنانية األمين 

العام فريد ابي رعد رئيساً، 
المدّرب ايلي بطرس، وُكالً من 

الالعبين أديب خليل ومنذر 
كبارة وغبرياال الدويهي وماري 

خوري. وكان أبي رعد شارك 
في أعمال الجمعية العمومية 

التي انعقدت على هامش 
انطالق البطولة.

وضع نادي هومنتمن خطة 
مدروسة وطويلة األمد من 

أجل عودة فريق كرة القدم 
في السنوات المقبلة الى 

موقعه الطبيعي في الدرجة 
األولى، وذلك من خالل إنشاء 

األكاديميات في النادي في 
مختلف المناطق، والتي 

بلغ عددها حتى اآلن سّت 
أكاديميات، واختيار أفضل 

الالعبين وأكثرهم موهبة للدفاع 
عن الوان الفريق في المستقبل. 

ويُشرف المدّرب فاتشيه 
سركيسيان على أكاديميات 

هومنتمن، فيما يتولى اإلشراف 
على الفريق االول المدرب جاك 

بوياجيان.

صورة لفريق الراسينغ من الموسم الكرويّ األخير

المَس الـ 400 الف دوالر، والوزير 
السابق فرعون.

إال أّن فرنينــي – كما يبدو - 
جديدة  إدارية  لجنة  عليه  ُفرضت 
أغلــب أعضائها مّمــن كانوا يف 
اللجنة الســابقة، وبــدالً من أن 
يبادر اىل لّم الشمل ويعقد اجتماعاً 
موّســعاً للمصالحة، إذ به عاجٌز 
نتيجة  املــايض  صفحة  طّي  عن 
الضغوطات التي تعّرض لها، وقد 
ُطلب منه اإلجتماع مع معارَضني 
نائب  مــراد  جورج  همــا  فقط 
سعاده  وزياد  الســابق،  الرئيس 
الذي يملك أكاديمية كروية كبرة، 
والتواصل معهما دون غرهما من 
رفاقهمــا، االمر الذي خلق رشخاً 
مفاجئاً بــني املعارضني، ويُتوقع 

يف هذا السياق أن تُسند اىل سعاده 
مهّمــة االرشاف عــىل أكاديمية 
النادي التي فشلت يف ترفيع العٍب 
واحــد اىل صفــوف الفريق األول 
عىل مــدى خمس ســنوات عىل 
رغم امليزانية الضخمة التي كانت 

تُرَصد لها.
مصدر يف املعارضة قال: "عىل 
إقترصت عىل  املفاوضات  اّن  رغم 
مراد وســعاده، اال أّن األغلبية ما 
باملصالحة  وتؤمن  متفائلة  زالت 
أحداً،  تســتثني  ال  التي  الشاملة 
فطريق العودة بالنادي اىل موقعه 
إال  يمّر  لن  الكبــار  الطبيعي بني 
بعيداً  والصادقة  الصافية  بالنوايا 
مــن األنانية والتســلط، واأليام 

املقبلة كفيلة يف تبيان الحقيقة".

أضاف الصيني سون يانغ ذهبية جديدة اىل رصيده 
باحرازه لقب ســباق 200 م حرة يف بطولة العالم 
للســباحة املقامة يف غوانغجو الكورية الجنوبية، 

رافعاً رصيده اإلجمايل اىل 11 لقباً عاملياً.
وبعد أن أصبح األحد أول سبّاح يف التاريخ يتّوج 
بذهبية سباق 400 م حرة للمرة الرابعة يف مسرته، 
تمكن ســون من االحتفاظ بلقب ســباق 200 م، 
مســتفيداً من اقصاء الليتواني داناس رابســيس 
الذي كان أول الواصلني لكنه استبعد بسبب خطأ يف 

االنطالق.
ورفع سون رصيده اىل 11 ذهبية وأصبح ثالث 
أكثر السباحني احرازاً لأللقاب العاملية مشاركة مع 
األسرتايل األسطوري إيان ثورب، وخلف األمركيني 

مايكل فيلبس )26( وراين لوكتي )18(.
وشهد يوم امس قراراً مفاجئا للبطلة األوملبية 
نهائي  باالنســحاب من  ليديكي  كايتي  األمركية 
ســباق 1500 م حرة، ما فتح الباب أمام اإليطالية 
األول،  العاملي  لقبهــا  ســيمونا كواداريال الحراز 

بتسجيلها 15:40.89 دقيقة.

وقررت ليديكي أيضاً االنسحاب من تصفيات 
200 م حــرة ألســباب "طبية" بحســب االتحاد 
األمركي للسباحة، الذي أكد أن ليديكي ستخوض 
الجمعة تصفيات سباق 800 م حرة، الذي تّوجت به 

أيضاً يف البطوالت الثالث املاضية.
واحتفظ كل من الصيني شو جيايو والكندية 
كاييل جاكلني ماس )كالهما 23 عاماً( بذهبية 100 

م ظهراً عند الرجال والسيدات عىل التوايل.
وسجل شــو 52.43 ثانية وتقدم عىل الرويس 
إيفغيني ريلــوف )52.67 ث( واألســرتايل ميتش 
الركــني )52.77 ث(، فيما ســجلت ماس 58.60 
ثانية، متقدمة عىل األسرتالية مينا أثرتون )58.85( 

واألمركية أوليفيا سموليغا )58.91(.
البطلة  احتفظــت  وعىل غرار شــو وماس، 
األوملبية األمركية لييل كينغ بلقب ســباق 100 م 
صدراً، محرزة لقبها العاملي الخامس بعدما سجلت 
1.04.93 دقيقة، لتتفوق عىل بطلة 2015 الروسية 
د( واإليطالية مارتينا  إيفيموفــا )1:05.49  يوليا 

كارارو )1:06.36(. )أ ف ب(

سون ثالث أكثر السبّاحين ألقابًا

كينغ خالل سباق الـ100 م صدرًا )أ ف ب(

تغّلب تشــليس اإلنكليزي، بطل مســابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ"، عىل برشلونة بطل الدوري 
اإلسباني 2-1 يف مباراة ودية استعدادية للموسم املقبل أقيمت يف مدينة سايتاما اليابانية.

وبغياب نجمه األرجنتيني ليونيل مييس والهداف األوروغواياني لويس سواريز وبمشاركة الوافدين 
الجديدين املهاجم الفرنيس أنطوان غريزمان والهولندي فرانكي دي يونغ، أنهى برشلونة الشوط األول 

متخلفاً بهدف سجله تامي أبراهام يف الدقيقة 34 بعد خطأ يف إبعاد الكرة من سرجيو بوسكيتس.
وعىل رغم التعديالت التي أجراها مدرب برشــلونة إرنســتو فالفردي عىل التشكيلة بأكملها يف 
الشــوط الثاني، عىل غرار نظره يف النادي اللندني فرانك المبارد الذي غّر جميع الالعبني باســتثناء 
الحارس اإلسباني كيبا اريســاباالغا الذي تألق يف مواجهة محاوالت النادي الكاتالوني، بقيت النتيجة 

عىل حالها حتى الدقيقة 81 عندما أضاف تشليس هدفه الثاني عرب تسديدة بعيدة من روس باركيل.
ويف الوقت بدل الضائع، قّلص الكرواتي إيفان راكيتيش الفارق لربشلونة من خارج املنطقة ايضاً.
ويبقى برشــلونة يف اليابان ليواجه الســبت املقبل فيســيل كوبي، الذي يلعب يف صفوفه نجماه 

السابقان أندريس إنييستا ودافيد فيا، إضافة اىل العب وسطه السابق ايضاً سرجي سامرب.
أما بالنســبة لتشليس، فكان يخوض مباراته التحضرية الرابعة، والثانية يف اليابان بعد خسارته 

املفاجئة أمام كاواساكي فرونتال 1-2، عىل أن يعود اىل انكلرتا للقاء ريدينغ السبت. )أ ف ب(

تشلسي يهزم برشلونة "المتجدّد"

أوريول )برشلونة( فوق بيدرو )أف ب(

أحرز لبنان ميداليتني برونزيتني يف فئة الناشئني )14 – 17 سنة( 
يف بطولة آسيا بالتايكواندو التي تُقام يف العاصمة األردنية عّمان 

وتستمّر حتى 25 تموز الجاري .
وانتــزع رافاييل قديس باكورة ميداليــات لبنان بعد مباراة 
قويــة مع العب تايالندي حامل برونزيــة بطولة العالم يف العام 
2018 وفوزه عليه، ثم تغلب عىل العب فلســطيني وآخر صيني، 
قبل أن يخرس يف الدور نصف النهائي أمام العب ايراني الذي عاد 

وأحرز امليدالية الذهبية .
وســبَق لقديس ان أحرز ميدالية برونزية يف بطولة العالم يف 
رشم الشــيخ يف مرص منذ أشــهر عدة. وأحرزت كارال بستاني 

ميدالية برونزية ثانية لبلدها يف مشاركتها الدولية األوىل .
ويف املحصلة النهائية لبطولة آســيا للناشــئني والناشئات، 
إحتّل لبنان املركــز العارش أمام دول آســيوية قوية يف اللعبة، 
حيث احتلت ايــران املركز االول، تلتها كوريا الجنوبية، فالصني. 
وجاء لبنان عارشاً متقدماً عىل ماليزيــا واليابان وهونغ كونغ 

واندونيسيا وباكستان وطاجاكستان.  
وستتواصل مشاركة البعثة اللبنانية يف بطولة آسيا للفتيان 
)11-14 ســنة(، حيث يأمل القيّمون عىل البعثة التي يرتأسها 
رئيس االتحاد الدكتور حبيب ظريفة، إحراز املزيد  من امليداليات 

امللّونة.

برونزيتان للبنان في بطولة 
آسيا بالتايكواندو للناشئين

بستاني متّوجة بالبرونزية الى جانب ظريفة
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ضبطت السلطات األسرتالية شحنة 
بقيمة  امليثامفيتامني  مخــّدر  من 
140 مليــون دوالر أمريكي بعدما 
اصطدمــت حافلــة كان يقودها 
رجل خارج عىل القانون بســيارة 
عنرص أمني أمام محطة للرشطة. 
وأظهرت مشاهد التقطتها كامريات 
مراقبــة، حافلة بيضــاء تصطدم 
بسيارة كانت متوقفة خارج مركز 
رشطة يف ضاحية ســيدني قبل أن 
بها ســائقها مرسعاً. وقالت  يفر 
الرشطة إن السائق املفرتض البالغ 
من العمر 26 عاما أوقف بعد حواىل 
ساعة يف منطقة تبعد أقل من عرش 

دقائق من مرسح الحادث.
كانت  الحافلــة  بــأن  وأفيد 
مملــوءة بصناديــق تحتوي 237 
كيلوغراما من مخدر امليثامفيتامني 
غري القانوني، بقيمة سوقية مقدرة 
بحواىل مئتي مليون دوالر أســرتايل 
(140 مليــون دوالر أمريكي). وقد 
الحافلة  سائق  إىل  اتهامات  وجهت 
باالتجار بكميات كبرية من املخدرات 
والقيادة املتهورة وعدم التعاون مع 
الرشطة. ويمثل الرجل أمام محكمة 
الحادث  يؤد  ولم  الثلثاء.  سيدني  يف 
إىل أي إصابات. وتســجل أسرتاليا 
للميثامفيتامينات،  متزايدا  انتشارا 
إذ أظهر تقرير حكومي صدر العام 
الذين  األشــخاص  عدد  أن  املايض 
يتناولون هذه املخدرات يف البالد أكرب 
نسبياً من ذلك املســجل يف أكثرية 

بلدان العالم.
(أ ف ب)
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إثر  غايا-إنســيليدوس  التبّانة مجــّرة  درب  ابتلعــت 
االصطدام بها قبل 10 مليارات سنة، وهي صدمة بقيت 
تدّر نجوماً جديدة ملّدة 4 مليارات ســنة، بحسب ما جاء 
يف دراسة حديثة. ويســعى علماء فلك منذ وقت طويل 
إىل فهم ما اذا كانت درب التبّانة توّسعت إثر اصطدامها 
بمجّرات أصغر مرات عدة أم أنها ازدادت وســعاً نتيجة 
اصطدام واحد كبري. وللبّت يف هذه املســألة، نظر علماء 
فلــك يف بيانات جمعها التلســكوب الفضائي األوروبي 
"غايا" الذي وضعته وكالة الفضاء األوروبية يف املدار سنة 
2013. ورسم التلسكوب خريطة باألبعاد الثالثة لحواىل 
1,7 مليار نجم من مجّرتنا، مع تحديد، يف بعض الحاالت، 
موضعها ومسافتها عن األرض ومدى إشعاعها. سمحت 
البيانات للعلماء ســنة 2018 باالســتنتاج بأّن الهالة 
بالتبّانة مؤلّفة خصوصاً من شــظايا ناجمة  املحيطة 
عن االصطدام بمجّرة غايا-إنســيليدوس بعد حواىل 3,8 

مليارات سنة من االنفجار الكبري.
(أ ف ب)

تعرض دارة املصممني اإليطاليني دومينيكو دولتشه وســتيفانو غابانا الواقعة يف جزيرة 
سرتومبويل يف صقلية للبيع، وهي تطّل عىل البحر وتمتّد حدائقها عىل 300 مرت مربع وزيّنت 
غرفها بذوق رفيع. وطرحت وكالة "ليونارد الكجري ريل إستايت" العقار للبيع وتلقت مذاك 
"عرشات االتصاالت والرسائل اإللكرتونية لغرض االستعالم". وهي ال تكشف عن سعر هذه 

الفيال سوى للزبائن املحتملني.
واجهت دار أزياء "دولتشه ايه غابانا" صعوبات يف األشهر األخرية بسبب مقاطعة منتجاتها 
يف الصني التي تمثّل مبيعاتها عادة ثلث رقم أعمالها. ولم تأت املجموعة يوماً عىل ذكر األثر 
املايل لهذه املقاطعة التي أطلقت بعد نرش أرشطة فيديو وتعليقات من الدار عموماً وستيفانو 

غابانا خصوصاً اعتربت تمييزية يف حّق الصينيني. لكن يرّجح أن يكون هذا األثر كبرياً.
واكتفى ناطق باسم املجموعة بالقول يف اتصال مع وكالة فرانس برس إن األسباب الكامنة 
وراء بيع الدارة "تندرج يف ســياق الحياة الخاصة للمصممــني ... وال عالقة لها بالظروف 
الصعبة التي تمّر بها املجموعة". وال يتســنّى الوصول إىل هذا العقار ســوى باملروحية أو 
بمركب. وهي تطّل عىل جزيرة ســرتوموبوليكيو وبركان سرتومبويل. وتضّم ثالثة مساكن 
بيضاء كّلها محاطة بحدائق شاســعة تنمو فيه نباتات متوسطية. ويمتّد العقار عىل أكثر 
من 500 مرت مربع وفيه 235 مرتاً مربعاً للسكن. وزيّنه املصممان اللذان أصلهما من صقلية 
بذوق رفيع مع أثاث قديم وأقمشــة وتصاميم عىل الطراز الباروكي وقطع فنية محلية يف 

سبعة أجنحة مختلفة األلوان.
( أ ف ب)
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بات الكلب "كامبيون"، وهو ضحية سوء معاملة، أول حيوان يف أمريكا الالتينية يحرض 
يف أتيناس يف كوستاريكا محاكمة الشخص الذي عذبه. وغصت قاعة املحكمة يف اتيناس 
الواقعة عىل بعد 35 كيلومرتاً عن العاصمة ســان خوســيه بالحضور مع وجود نحو 
15 صحافياً والشــهود واملدعني واملتهمة ومحاميها وأفراد من السكان خصوصاً نساء 

مسنات أتنَي لدعم الضحية.
يف ترشين الثاني2017 كان "كامبيون" يبلغ ســتة أشــهر ويربط بحبل يغوص يف 
جلد عنقه. وكان هزيالً يعاني من سوء التغذية وتغطي الرباغيث جسمه. وروت رئيسة 
جمعيــة اتيناس للرفق بالحيوانات املهجورة، دورا كاســرتو أمام املحكمة أنها تبلغت 
باألمر من أحد أشــقاء صاحبة الكلب الذي أرسل لها رشيط فيديو يظهر سوء معاملة 
الجرو. وتحركت كاسرتو يومها وأخذت الكلب إىل طبيب بيطري حيث تلقى العناية مدة 
20 يوماً. وبعد تعايف الكلب تقدمت كاســرتو بشــكوى يف كانون الثاني 2018 بموجب 
قانون كان قد أقر للتو يف كوستاريكا يعاقب سوء معاملة الحيوانات. ويبدو "كامبيون" 

اآلن يف وضع جيد وهو يقيم يف مركز مع حواىل 15 كلباً آخر.
وينص القانون يف كوستاريكا عىل عقوبة بالســجن تراوح بني ستة أشهر وثالث 
ســنوات ملن يدان بتهمة ســوء معاملة حيوان أدت إىل نفوقه، وستة أشهر إىل سنتني 

ملعاملة وحشية و20 إىل 50 يوماً مع غرامة يف حالة سوء املعاملة األقل خطورة.
(أ ف ب)
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ال شيء عاديًا وكل شيء كالعادة. لبنان ينتقل 

من شعار ال صوت يعلو على صوت المعركة إلى 
واقع كل األصوات تعلو على صوت المعركة في 

مواجهة الخطر الوجودي. فنحن في مأزق وطني 
يراد لنا تجاهل عمقه وأبعاده. وفي أزمات سياسية 

واقتصادية ومالية واجتماعية يمارس، المطلوب 
منهم حلها، دور الداعين إلى التكيف معها.

وليس أخطر من المأزق سوى اإليحاء أن العجز عن 
الخروج منه هو رأس الحكمة الوطنية والسياسية. 
واألخطر هو رهان العاجزين على ما ليس في يدنا 

إلخراجنا مما نحن فيه: مؤتمر "سيدر". صراع 
القوى الكبرى والمتوسطة الجيوسياسي على 

المنطقة وفيها. واحتماالت اإلندفاع في حروب غاز 
ونفط ومياه وطموحات نووية تدمر أو تهمش 

القوى الجديدة التي أحتلت المسرح الشرق أوسطي 
منذ سبعينات القرن الماضي.

خالل الحرب الطويلة كان السؤال الدائم هو: 
لبنان إلى أين؟ لكن الموفد الفرنسي إلى بيروت 

وزير الدفاع ثم رئيس الوزراء بيار مسمير كان يرد 
على السؤال بسؤال واقعي: أين لبنان وأين يقف 
اليوم؟ ومن دون رؤية الحاضر يستحيل تصور 

المستقبل.
وبعد سنوات من توقف الحرب نظر فرنسيس 
فوكوياما إلى لبنان فرأى "ديمقراطية تنازلية" في 
نظام صارم يحتاج إلى "مرونة". وأبسط ما سّجله 
هو أنه "ال بديل من التعايش سوى التفاعل". لكن 

الواقع أن ثنائية التعايش والتقاتل المتحكمة بنا منذ 
اإلستقالل تضعنا في محنة كبيرة. فنحن نتعايش 

ونتجاوز التعايش لغويًا إلى العيش المشترك الواحد 
من دون الوصول إلى تجاوز الطائفية بما ينقلنا 
من سلطة الطوائف إلى دولة المواطنين. ومتى؟ 

بعد آالف السنين من توصيف أرسطو للدولة 
بأنها "جماعة مواطنين عاقلين أحرار، ال جماعة 

مؤمنين". ونحن نتقاتل من دون الوصول إلى ثورة 
تغيّر النظام إلى األفضل وحتى إلى األسوأ.
ونحن، في الحالتين، نسير في طريق 

إنحداري، ونربط مصيرنا بالتطورات األقليمية 
والدولية. فالديموقراطية التنازلية صنعت سلطة ال 
تستطيع حتى جلب متهمين أو شهود إلى القضاء 
بل تفاوض الزعماء على تسليمهم وتسّلم بتعطيل 

مجلس الوزراء. واألزمة ليست تعطيل الحكومة 
بحجة تالفي اإلنفجار بل هي الظروف والحسابات 
والمحاصصة التي قادت إلى هذه الحكومة وقبلها 
إلى الفراغ الرئاسي، وفرضت اإلمتناع عن اإلجتماع 

بدل اإلجتماع لتسوية األزمة.
وإذا كان هذا الضرر من صنع العقالء، فما 

أحوجنا إلى من كان لينين يصفهم بأنهم "المجانين 
المفيدون". وقديماً قال القديس أوغسطينوس: 

"دولة بال عدالة تصبح عصابة شذاذ".
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