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من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرســمية خالل الســاعات
األخرية ،ال يجد صعوبــة يف رصد حجم ارتباك الســلطة وعجزها عن اتخاذ
موقف حازم يف ملف ترســيم الحدود البحرية ،وهو ما بدا انعكاســا ً واضحا ً
الرتباك "حزب الله" نفســه وعدم وجود قرار واضــح لديه يف كيفية مقاربة
بدء إرسائيل عمليات استخراج الغاز من املياه اإلقليمية ،فكان الخيار اإلبقاء
عىل حالة "الالقرار" يف املرحلة الراهنة واستدراج الوسيط األمريكي للعودة إىل
بريوت ملحاولة التوصل إىل أرضية مشــركة يمكن التأسيس عليها الستئناف
املفاوضات مع إ ٍرسائيل.
وعىل املقلب اآلخــر ،بدت إرسائيــل "واثقة" من اســتعداداتها لكل
الســيناريوات املحتملة مع إبــداء ارتياحها إىل كــون "الخالف مع لبنان
بشــأن الغاز ســيتم حله عرب الطرق الديبلوماسية بوســاطة أمريكية"،
وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" ّ
أن مبعث ارتياح املسؤولني
اإلرسائيليني مرده إىل تلقي تل أبيب "تطمينات" إيرانية عرب "طرف ثالث"
بعدم وجود "أي نوايــا تصعيدية من جانب "حزب الله" يف جنوب لبنان يف
هذه املرحلة".
١٣

جونسون ينجو من "سحب الثقة"
بعد سلســلة فضائح متع ّلقة بإقامة حفالت يف مق ّرات حكومية خالل فرتة
اإلغالق املرتبطة بقيود "كوفيد" ،عُ رفت بـ"بارتي غيت" ،والتي ســدّدت رضبة
للثقة يف قيادتــه ،نجا رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونســون من محاولة
لـ"سحب الثقة" منه بعدما حظي بدعم الغالبية من نواب حزبه املحافظ.
وأجرى حزب املحافظني الحاكم تصويتا ً يف شأن "سحب الثقة" من جونسون
بناء عىل رغبة العرشات من نوّابه يف الربملان .لكن جونسون حظي بدعم  211نائبا ً
يف مقابل  148نائبا ً صوّتوا لصالح "سحب الثقة" منه ،ما يسمح له بالبقاء عىل
رأس الحزب واالحتفاظ بمنصبه رئيسا ً للحكومة.
١٣

ّ
يوسع الئحته
"مركز استهداف تمويل اإلرهاب"

غروسي :قنبلة إيران النووية
مسألة وقت
يف خض ّم مســاع غربية الستصدار قرار ض ّد طهران خالل االجتماع ربع
الســنوي ملجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ باألمس
ويمت ّد إىل يوم الجمعة يف فيينا ،اعترب رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية محمد
إسالمي أن القرار الذي يسعى إليه بعض األطراف لن يفرض أوضاعا ً جديدة،
بينما ح ّذر مدير الوكالة رافايل غرويس من أن امتالك الجمهورية اإلسالمية
الكمية الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية مسألة وقت.
١٣

موسكو غاضبة بعد إغالق األجواء أمام طائرة الفروف

زيلينسكي :صامدون في سيفيرودونيتسك
بعد تحقيــق املقاومة األوكرانيــة تقدّما ً
ميدانيّا ً يف سيفريودونيتسك ،املدينة اإلسرتاتيجية
التي تتعــ ّرض لقصــف رويس مكثف يف رشق
أوكرانيا ،عــاد الوضع ليتفاقم فيها بالنســبة
إىل الجيش األوكراني ،لكــن الرئيس فولوديمري
زيلينسكي أوضح أن القوات األوكرانية "تُحافظ
عىل مواقعها" يف املدينة عىل الرغم من هجمات
القوات الروسية التي هي "أكثر عددا ً وأكثر قوّة".
وإذ كشــف زيلينســكي خــال لقاء مع

صحافيــن يف كييــف أن الوضع عــى الجبهة
الرشقية صعب ،أشــار إىل أن سيفريودونيتسك
وليسيتشانسك "هما اليوم مدينتان مقفرتان"،
الفتا ً إىل أن القيادة األوكرانية "ســتتّخذ قرارات
وفقا ً للوضــع" ،فيمــا أوضح رئيــس بلدية
سيفريودونيتسك أولكسندر ســريوك لوكالة
"أونيان" األوكرانية أن "الوضع ّ
يتغي ك ّل ساعة"
وأن "معارك شوارع مكثفة جارية" ،باإلضافة إىل
"مواجهة باملدفعية".
١٣

"الرياضي" على ُبعد خطوة من اللقب
خطا فريق الرياىض خطوة
واســعة بإتجاه اإلحتفاظ بلقبه
كبطل لبنان لكرة السلة ،بفوزه
الجدير عــى مضيفــه بريوت
فريســت بنتيجة ( )65-68عىل
ملعب مجمّ ع الشــياح الريايض
مســاء أمــس يف مبارياتهمــا
الخامسة يف السلســلة النهائية
وتقدّمــه ( )2-3بمجمــوع
املباريات ،وبات يكفيه اإلنتصار
بمباراته السادسة عند التاسعة
والنصف من مســاء غد األربعاء
عىل ملعب املنــارة إلحراز اللقب.
ّ
وإستحق الفريق الزائر الفوز ،إذ
تقدّم طــوال دقائق املواجهة من
دون أن يســمح لخصمه بمج ّرد
اإلقرتاب منــه ،وقد نجح بفرض
رقابــة لصيقة عــى نجم فريق
بريوت وائل عرقجي ،مما ح ّد من
خطورة الهجمات عىل سلة فريق
الريايض الذي قدّم أفضل عرض
له يف الدور النهائي.
مواجهة تحت السلة بين كريم زينون ووائل عرقجي

2

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٣السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ٧حــزيــران 2022

مفاوضات الحكومة لم تنطلق جد ّيًا بعد...
حتى الثنائي لم يحسم قراره
خفــايـــا

غــــادة حـــــالوي
أكثر من حديث عابر يف الكواليس السياسية ،ال يوجد
تطور او تقدم ملموس متعلق بملف تشــكيل حكومة
جديدة .الكل يرجئ الحديث الفعيل باملوضوع اىل ما بعد
انتخابات اللجان النيابية التي تشكل املشهد الثاني الذي
يمكن البناء عليه بعــد انتخابات رئيس املجلس ونائبه.
هنا ايضــا ً قد نخرج بتموضعات سياســية معينة لها
تفســراتها وابعادها .بعدها تبدأ الكتل النيابية بلورة
موقفها النهائي من الحكومة وشخصية املرشح لرئاسة
الحكومة .أسماء مرشحني تتطاير يف الفضاء السيايس
منها املستجد ومنها القديم بينما يصعب حسم الخيارات
او التعاطي معها بجدية.
ميقاتي لديه شروط ليقبل؟
حتى الثنائي الشــيعي وعىل عكس ما يشــاع لم
يبحث امللف الحكومي بعمق بعد ولم يبارش التشــاور
يف عداد اللوائح االخرى .كل االنظار شاخصة باتجاه من
بشأنه .وتؤكد مصادر الثنائي ان اي موقف لم يتخذ بعد
ســيختار هؤالء وان كانت ترصيحات عدد منهم ال تزال
بني رئيس مجلس النواب نبيه بــري و»حزب الله» وان
ٍ
ٍ
تعاط مسؤول،
تعاط كيدي اكثر مما هو
توحي بوجود
الثنائي لم يبلغ اي طرف موقفه ،ومثل هذا االمر ينطبق
ينذر بتعاون مع اآلخرين واالتفاق عىل مرشح انقاذي يف
عىل رئيــس حكومة ترصيف االعمــال نجيب ميقاتي.
الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان .الخوف من خيارات
حتى الساعة لم يحسم الثنائي قراره
صداميــة ال تفي بالغرض شــبيهة
النهائي مــن ميقاتي وال االخري تحرك
باالوراق االنتخابية التي شاركوا بها يف
باتجاه اي من الثنائي.
انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه.
موقف
تبلور
املنتظر
باملقابل من
األفرقاء
كل
يتلطون خلف اآلمال لم تعد معقودة عليهم ولو انهم
ّ
«التيار الوطنــي الحر» النهائي عقب انتخابات اللجان والتشاور كتلة مرجحة اذا تراصوا ،لكن وضعهم
اجتماع التكتل هذا االســبوع ولو ان
يختلف كليا ً عن وضع النواب املستقلني
رئيســه جربان باسيل ســبق وحدد بين الكتل للخروج بموقف
والذين يمكن احتســاب عدد منهم يف
حول شخصية الرئيس
مواصفــات رئيس الحكومــة الذي
عداد املؤيدين لبقاء ميقاتي ،بالنظر اىل
يراه «التيار» مناســباً ،وهو ذاك الذي المكلف تشكيل حكومة الفراغ املستحكم عىل الساحة السنية
يلتزم جملة رشوط من بينها التدقيق
والن اي مرشح آخر لن تكون وضعيته
الجنائي وخطة الكهرباء .اي ان «التيــار» يريد التزاما ً
ومقبوليته مشابهة مليقاتي ،الذي بدأت حكومته ملفات
واضحا ً من اي رئيس حكومة لتسميته ،اما نواب التغيري
معينــة يمكن ان يتابع العمل عــى تنفيذها .هي ذاتها
فمن غري املعروف بعد يف اي اتجاه ســيكون تموضعهم
العملية الحسابية التي انتخب رئيس مجلس النواب عىل
ومن هي الشــخصية االقرب اليهم لرتشــيحها ،وهل
اساسها يمكن ان تنتج تكليف شخصية سنية لتشكيل
سيتفقون عىل رأي موحد؟ سبق واعلن احدهم االتجاه
حكومة ،خاصة يف حال قــررت «القوات اللبنانية» عدم
لتوحيد املوقف لكن حتى الساعة لم يتّحد هؤالء يف كتلة
املشــاركة يف الحكومة فعلياً ،وحينها يكون قرارها غري
واحدة ،بدليل الالئحة التي سلمتها دوائر االمانة العامة
مفهوم طاملا انها حكومة منبثقة من نتائج االنتخابات
ملجلس النواب اىل قرص بعبدا والتي لم تدرج اي الئحة لهم
النيابية التي فاز نواب «القوات» عىل اساسها.

عىل عكس ما يحاول فعله نواب التغيري
لم تســجل محاوالت من مجموعــة النواب
املســتقلني لينتظموا يف كتلة واحدة أو تكتل
من أجل توحيد املواقف عىل عكس ما كان يتم
الرتويج له قبل اإلنتخابات مع أن بعضهم كان
ّ
يبش بوالدة تكتل يضمهــم مع نواب التغيري
األمر الذي لم يحصل.

املعضلة هنــا ان االكثرية التــي افرزتها صناديق
االقرتاع لن يكون عليها التحكم بقراراتها كأكثرية النها
عبارة عن اقليــات داخل اكثريــة ،ال يمكنها ان تكون
مجتمعة تحت سقف موقف واحد بالنظر لتباعد الرؤى
واختالفها .حتى الســاعة كل االفرقــاء يتل ّ
طون خلف
انتخابات اللجان والتشــاور بني الكتل للخروج بموقف
حول شخصية الرئيس املكلف تشكيل حكومة ،ما يعني
ان املشــاورات الحكومية لن تكون قبل االسبوع املقبل
اي بعد تبلور شخصية او شخصيتني مرشحتني لرتؤس
الحكومــة ،باملقابل لم يرس املوقــف الفرنيس عىل بر
حكومي بعد .والسفرية الفرنسية آن غريو انما تستعجل
اثبات حضور بالدها يف االستحقاق بينما لم تبلغ درجة
ابالغ موقف واضح الي جهة سياســية التقتها .ســبق
وملحت ان بالدها ال تمانع يف بقاء ميقاتي ثم ّملحت ملرشح
بمواصفات النائب نزيه البزري .بينما الجانب السعودي
ليس بوارد التعاطي مبارشة بعد .طلبت منه فرنســا اال
يرتك لبنان وحيدا ً يف ازمته املالية فهل يكون الثمن دخوله
مبارشة عىل خط الرئيس املكلف ام رئيس الجمهورية ام
كالهما معاً؟
عدم الوضوح ييش بامكانيــة ان يكون ميقاتي
االوفر حظا ً واملســتعد لتشــكيل حكومة بتكليف ال
يتجــاوز  65صوتا ً نيابياً ،لكنه ليــس بوارد التوقيع
عىل بياض حكومي مــن دون تفاهم عىل مرحلة من

مــع عودة التــأزم عىل جبهــة الحدود
البحرية الجنوبية عادت التساؤالت عن طريقة
والدة قصة تعديالت املرســوم  6433وســبب
امتناع الرئيس عون عن توقيعها وكيف تعاون
ألجل ذلك مع مستشار حرض من واشنطن ثم
تم طرده من القرص الجمهوري.
ترى مصادر متابعة أن اختفاء أبو سلة
وعدم تمكن الجيش مــن القبض عليه ربما
يعود إىل حصوله عىل مــاذ آمن من جهة أو
شخصية يف املنطقة يهمها عدم القبض عليه،
وتضيف أن املذكور يعترب يف حكم املنتهي وال
أمل له يف الظهور مرة ثانية وســيتحول عبئا ً
عىل من يحميه.
التعاون تختلف عن ســابقاتها .تقــول مصادره ان
رئيس حكومة ترصيف االعمال ال يزال يتهيب املوقف
بالنظر اىل الصعوبات ،وقراره النهائي يتخذه يف ضوء
املســتجدات ،ملمحة اىل ان اي طرح حكومي جدي لم
يوضع عىل النار بعد وان االمر مرتبط بالتســهيالت
التي يمكن اعطاؤها لحكومته ،عىل صعيد مفاوضاته
مع صندوق النقد وخطة التعــايف واقرار ما يلزم من
قوانني بشأنها يف مجلس النواب .ميقاتي الذي استبق
املشــاورات النيابيــة باالعالن انه ليــس مهروال ً وال
انتحاريا ً ســتكون له رشوطه باملقابل .يف لبنان حتى
االستحقاق الحكومي عبارة عن بازار يرفع كل طرف
ســعره كســقف للتفاوض ثم يعود ادراجه اىل عالم
الواقع وهذا هو وضع املفاوضات الحكومية.

لبنان الرسمي "يستغيث" باألميركي" ...رائحة" تسويات
تفوح من "بحر الثروات"
املتوسط لن تجد أسواقا ً
ّ
عىل شواطئ البحر األبيض
أالن ســـــركيس
لترصيفها خصوصــا ً أن أوروبا تؤمّ ــن إكتفاءها
الذاتي بنسبة كبرية من روسيا.
رسقت تطورات الجنــوب اإلهتمام من الوضع
الداخيل خصوصا ً ّ
وبعد الحرب األوكرانية والحظر عىل اســترياد
أن ما يحصل عىل الحدود البحرية
ّ
بأمس الحاجة إىل استخراج
الغاز الرويس ،فإن العالم
قد يُنذر بتطورات خطرية.
ّ
الغاز لس ّد العجز ،وسط ارتفاع األسعار ما يدفع تل
التوقعات بصيف ســياحي واعد يف
عىل وقــع
لبنان قد يكون من أهم املواســم ويُش ّكل متنفسا ً
أبيب إىل اإلســتفادة من الثروات املوجودة يف البحر
وســط تقاعس الداخل اللبناني عن البدء بالتنقيب
لإلقتصاد اللبنانــي ،أتى التوتّــر يف الجنوب ليزيد
واستخراج الغاز.
املخاوف بشأن اندالع مواجهات مع إرصار إرسائيل
لكن املوضوع األسايس الثاني يبقى يف الضغط
عىل بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش».
اإلرسائييل من أجل تســجيل أكرب قدر من املكاسب
لكن مــا يدعــو إىل الريبة والحــذر أكثر هو
قبل انتهاء والية عون ،فــإذا انتهت واليته ،فإن أي
املناكفات الداخلية التي تمنع لبنان من اإلســتفادة
ّ
رئيس جديد لــن يكون مجربا ً عىل
بأمس
من الثروة النفطية التي هو
ّ
بغض
تقديم تنــازالت لألمريكيني
الحاجة إليها ،ففــي وقت يُروّ ج
النظر عن املحور الذي ينتمي إليه،
أركان العهد الحتمــال بيع ذهب
لبنــان ،فإن رئيــس الجمهورية هناك رهان على المفاوض يف حني أن عون «ملقوط باإليد ييل
ّ
ال بتوجعو» ،وهو مســتع ّد للتضحية
العماد ميشــال عــون
يتأخر يف األميركي لكي يكون عاد ً
بأي يشء وذلك مــن أجل الحفاظ
التوقيــع عىل تعديالت املرســوم
ويقرّب وجهات النظر
 6433ليصبــح الخط  29منطلقا ً
عىل مستقبل صهره باسيل.
للتفاوض بدال ً من الخ ّ
وإذا كان رئيــس الحكومــة
ط .23
نجيب ميقاتي ال يرىض بما يحصل ،إال أن حكومته
وبطبيعة الحــال فإن هــذا التأخري من عون
باتت حكومة ترصيف أعمــال ،وحتى لو لم يصبح
أتى وســط شــكوك من أنه يريد أن يقدّم هدايا إىل
رئيس حكومة ترصيف أعمال ،إال أنه غري قادر عىل
األمريكيني لقاء رفع العقوبــات عن صهره رئيس
القيام بأي خطوة بال توقيع رئيس الجمهورية عىل
«التيار الوطني الحر» النائب جربان باســيل ،وربما
تعديالت املرســوم  6433وإيداعه لدى األمم املتحدة
تقوية حظوظه الرئاسية.
وبما ّ
ليبدأ بعدها التح ّرك الفعيل واستكمال املحادثات من
أن والية عون قد شــارفت عىل اإلنتهاء،
ّ
التوصل إىل اتفاق حول ترسيم الحدود الجنوبية.
أجل
فإن القراءة التحليلية الســتعجال إرسائيل التح ّرك
وأمام كل هــذه العوائق ،يتح ّرك ميقاتي مكبّالً
يف «كاريش» تفيض إىل أســباب عــدّة أولها الطلب
ألن الطابــة بملعــب عون وال يمكن رفع ســقف
العاملــي املرتفع عىل الغاز بعد الحرب الروســية -
املطالب وحفظ ّ
حق لبنان بثرواته من دون توقيعه
األوكرانية ،فمنذ  3ســنوات ،كانت هناك تصاريح
عىل التعديالت.
لكبار اإلقتصاديني من أن حقول الغاز املكتشــفة

ال يرغب لبنان في ظل االنهيار القائم بالدخول في مواجهات عسكرية

ويتح ّرك ميقاتي عــى أكثر من صعيد ويجري
اتصــاالت عربية ودوليــة وذلك من أجــل احتواء
املوقف ،والتواصل األهم يحصل مع األمريكيني ،ويف
املعلومات إن اإلتصاالت األمريكية نشــطت الحتواء
املوقف ،فواشــنطن تريد حمايــة مصالح إرسائيل
لكن يف الوقت نفســه ال تريــد أن ينج ّر الجنوب إىل
مواجهــة مفتوحة ألن أي حرب ســتؤدّي إىل دمار
لبنان ،ويهمها ان تبقى الساحة اللبنانية محيّدة وأن
تم ّر هذه املرحلة بهدوء ريثما يت ّم الوصول إىل اتفاق
شامل حول الحدود.
وبعد االنتقادات القاسية التي طالت عون يف
تعاطيه مع هذا امللف ،شــ ّكل التواصل أمس بينه
وبني ميقاتي مدخالً لتوحيد جهود لبنان الرسمي
يف مواجهة التعديات اإلرسائيلية ،وقد ت ّم التوافق
عىل دعوة الوســيط األمريكي آموس هوكشتاين
للحضور إىل بريوت للبحث يف مســألة اســتكمال
املفاوضات لرتســيم الحــدود البحرية الجنوبية
والعمل عىل إنهائهــا يف أرسع وقت ممكن ،وذلك
ملنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة االستقرار

التي تعيشــها املنطقة .وتقول مصادر متابعة إن
الخطــوة اإلرسائيلية االســتفزازية ربما قد ترسع
بعملية التفاوض وربّ ضــارة نافعة ،لكن املوقف
اللبناني لن يقبــل بأقل من حصول لبنان عىل حقه
بالكامل.
وتضيف املصادر :ســتبارش السلطات اللبنانية
بإجراء سلســلة اتصاالت ديبلوماســية مع الدول
الكربى واألمم املتحدة لرشح موقف لبنان ،وللتأكيد
عىل تمســكه بحقوقه وثروتــه البحرية ،فلبنان ال
يرغب بالتصعيد أو تعقيــد األمور لكن هذا األمر ال
يعني أن تســتبيح إرسائيل حدودنا ،لذا هناك رهان
عــى املفاوض األمريكي لكي يكــون عادال ً ويق ّرب
وجهــات النظر خصوصا ً أن الوثائــق التي يملكها
لبنان تثبت حقه البحري.
وال يرغب لبنان يف ظل االنهيار القائم بالدخول
يف مواجهات عســكرية أو سياسية ،لكن يف الوقت
نفســه فإن الخفة بالتعامل مــع ملف كهذا زادت
األطمــاع اإلرسائيليــة وجعلت لبنــان يتأخر يف
استخراج ثرواته.
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المفاوضات الحدودية :العونيون
موضع تصويب منذ تشكيل الوفد
كانت حكومة حسان دياب يف زمن ترصيف األعمال ما حال
كليــــر شكـــــر
يومها دون انعقاد مجلس الوزراء القرار املرسوم .ويتضمن
أن «خ ّ
التعديل إشارة إىل ّ
ط الحدود البحرية الجنوبية للبنان
ال تبدي السلطة التنفيذية ،سواء يف رئاسة الجمهورية
املمتد من النقطة  18إىل النقطة  23ال يســتند ألي أساس
أو رئاســة الحكومة أي نيّة للقيام بــأي خطوة إجرائية
تقني وهو غري متطابق مــع أحكام القانون الدويل العام.
ترتجــم املواقف التحذيريــة التي أطلقتهــا فور وصول
أن خ ّ
و ّ
ط الحدود السليم من الناحية التقنية والقانونية هو
الســفينة  ENERGEAN powerإىل حقل كاريش املوجود
الخ ّ
ط ( 29جزء كبــر منه موجود جنوبي الخ ّ
عىل الخ ّ
ط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة ويعتمد طريقة
ط) ،يف
خ ّ
ط الوسط ،من دون احتساب أي تأثري للصخور املتاخمة
وقت تواجه فيه ضغوطا ً لتعديل املرسوم  6433الحدودي
لضمان عدم ّ
لشــاطئ فلسطني املحتلة ال ســيما صخرة تخليت .كما
املس بحقوق لبنان النفطية .وقد سارع وزير
أن «هذا الخ ّ
يذكر مرشوع املرسوم ّ
الحرب اإلرسائيــي إىل التأكيد ّ
ط من
أن منصة
شــأنه تحويل حقل كاريش والبلوك 72
استخراج الغاز تقع ضمن نفوذ إرسائيل
من مناطق ارسائيلية رصفة إىل مناطق
وليــس يف املنطقة املتنــازع عليها مع
لبنان ،ما يعني عدم تجاوزها الخ ّ
متنازع عليها ،مما يلزم العدو اإلرسائييل
ط 29
األمانة العامة لمجلس
يف محاولة للر ّد عىل التحذير الذي وجهته الوزراء أعادت المرسوم إلى بموجــب القانون الــدويل بوقف جميع
السلطات اللبنانية ...مع العلم ّ
أعمــال التنقيب فيهــا ويحفظ بالتايل
أن وزير
الخارجية عبدالله بو حبيب كشــف أنّه وزير الدفاع فور تشكيل
حقوق لبنان بموارده النفطية والغازية».
حكومة نجيب ميقاتي
يف الواقعّ ،
فإن املسار الذي سلكه الفريق
«ليس معلوما ً مــا إذا كان الحفر هو يف
الحدود الفلسطينية املحتلة أو يف الحدود قبل إيداعه بقية الوزراء العوني منذ تشــكيل الوفد املفاوض يف
المعنيين لكنه بقي هناك ترشيــن األول من العــام  ،2020جعله
اللبنانية املختلف عليها».
األكثر عرضــة لالنتقادات بفعل إرصاره
يف هذه األثناء ،كشف وزير الخارجية
عىل اإلمســاك بامللف ليكون أكثر املعنيني به ،بعدما كان
أن التواصل مع الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين قد بدأ،
مع ّ
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ولســنوات ،هو الواجهة
أن العرض الذي تقدّم به الدبلومايس األمريكي يف جولته
األخرية ،هو عبارة عن خ ّ
الرسمية للتفاوض.
ط متعــ ّرج لم يعط لبنان كامل
ط  ،23وترك جــزءا ً من حقل قانا خارج الخ ّ
الخ ّ
ط  23بعد
فالرئاسة األوىل ،ومع تشكيل الوفد املفاوض اتهمت
توسيع ّ
حصة لبنان بعض اليشء ،واقتطع باملقابل جزءا ً من
بتجاوز مقتضيات الدســتور ،وتحديــدا ً املادة  52من
البلوك  .8ولهذا أبقت السلطات اللبنانية موقفها النهائي
الدســتور ،حني توجه أمني عام مجلس الوزراء القايض
من املقرتح ملكها ولم تســارع إىل ابداء موافقتها .وحده
محمود مكيه ،إىل املديرية العامة لرئاســة الجمهورية
بكتاب ،ذ ّكر من خالله ّ
الوزير السابق ميشال نجار يبدو يف هذا الوقت« ،ممنوناً»
بأن املادة  52من الدستور اللبناني
و»مرتاحاً» ملا فعله قبل مغادرته وزارة األشغال بعد الحملة
بعد تعديلهــا بموجب وثيقة الوفــاق الوطني اللبناني
التي ن ّ
يف الطائفّ ،
ظمت ضدّه بهدف دفعه إىل توقيع املرســوم ،حني
تنص عــى أنّه «يتوىل رئيــس الجمهورية

طوني فرنسيس

املفاوضة يف عقد املعاهــدات الدولية وإبرامها باالتفاق
مع رئيس الحكومة .وال تصبــح مربمة إال بعد موافقة
مجلس الوزراء ،وتطلــع الحكومة مجلس النواب عليها
حينما تمكنها من ذلك مصلحة البالد وســامة الدولة».
ّ
فــإن أي اتفاق أو
وأشــار إىل أنّه «عىل هــدي ما تقدّم،
معاهدة أو صك ،وقبل املوافقة عىل أي منها وإبرامه من
قبل مجلس الوزراء صاحب االختصاصّ ،
فإن التفاوض
والتكليف بالتفاوض بشأنها يكون باالتفاق املشرتك بني
رئييس الجمهورية ومجلس الوزراء ،وأن أي منحى مغاير
يشــكل مخالفة واضحة ورصيحة لنص دستوري مع
ما يرتتب عىل ذلك من نتائج» .ث ّم تمنّعت الرئاســة األوىل
عن توقيع املوافقة االستثنائية ،رغم توقيع املئات منها
خالل حكومة حســان دياب وقبلها ،بحجة ّ
«أن مرشوع
املرسوم يســتند يف بناءاته عىل موافقة مجلس الوزراء،
األمر الذي لم يحصل ،عىل ما يجب عليه أن يكون الوضع
القانوني السليم وفقا ً لرأي هيئة الترشيع واالستشارات
رقم  71تاريــخ  .»2021/2/17وها هو الفريق العوني
موضع تصويب من جديد بسبب التلكؤ يف توقيع مرشوع
تبي ّ
مرســوم تعديل املرســوم  ،6433الذي ّ
أن األمانة
العامة ملجلس الوزراء أعادتــه إىل وزير الدفاع موريس
سليم (املحسوب عىل رئاســة الجمهورية) فور تشكيل
حكومة نجيب ميقاتي قبل إيداعه بقية الوزراء املعنيني،
لكنه بقي هناك.
ويف محاولــة الخراج املرســوم من بــازار التجاذب
الســيايس يف الحكومة ،قدم النائب حسن مراد اىل مجلس
النواب اقرتاح قانــون معجال مكررا «لتعديل املادة  17من
القانون  2011/163وتضمينه خريطة واحداثيات ترسم
حدود املياه االقليميــة الجنوبية واملنطقــة االقتصادية
الخالصــة جنوبا ،وفقــا للخط الذي رســمته مصلحة
الهيدروغرافيا يف الجيش.

"حزب الله" وراء السلطة والسلطة تتخبّط ...وبو حبيب :أين أنت يا هوكشتاين؟

عون يهدّد وال ّ
يوقع :أي أعمال في كاريش ُتعتبر عدوانًا
يف ما بــدا أنه هجــوم دفاعي عن
حقوقه البحرية ،خطا لبنان الرســمي
خطوة متأخــرة ،محــاوال ً امتصاص
الغضب السيايس والشعبي عىل تقصريه
وتل ّكؤه يف تثبيت حقوقه الوطنية يف الثروة
النفطيــة ،لكن من دون أن تبلغ خطوته
بعد توقيع تعديل املرسوم .6433
ففي انتظار أن تبدأ سفينة وحدة
إنتاج الغاز الطبيعي املسالEnergean
 powerقبالــة املنطقــة الحدودية
البحرية املتنــازع عليها عملها ،تابع
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
أمس التطــورات املتصلة بالتحركات
البحرية التي تقوم بها السفينة .ويف
هذا اإلطار تلقى اتصــاال ً هاتفيا ً من
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي «تم خالله التداول يف الخطوات
الواجب اتباعهــا ملواجهة املحاوالت
اإلرسائيلية الفتعــال أوضاع تؤدي اىل
توتر يف املنطقــة البحرية الحدودية»،
حســبما أفاد مكتب االعالم يف رئاسة
الجمهورية ،مشــرا ً اىل أن الرئيسني
توافقا «عىل دعوة الوسيط األمريكي
عن موضــوع املفاوضات الســفري
آموس هوكشتاين للمجيء اىل بريوت
والبحــث يف اســتكمال املفاوضات
لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية التي
كانت توقفت قبل مــدة ،والعمل عىل
إنهائهــا يف أرسع وقت ممكن» .ونقل
املكتب عن الرئيسني اعتبارهما «بأن
تحريك املفاوضات مــن جديد يمنع
حصول أي تصعيد ييسء اىل االستقرار
يف املنطقة» ،معلنا ً انه تم االتفاق أيضا ً
«عىل سلسلة خطوات ديبلوماسية مع
الدول الكــرى واألمم املتحدة للتأكيد
عىل موقف لبنان املتمســك بحقوقه
وثروته البحرية».
وذ ّكر املكتب بأن الرئيس عون «كان
أكد أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو
اســتخراج تقوم بها إرسائيل يف املناطق

املتنازع عليها ،تشكل عمالً عدوانيا ً من
شأنه تهديد السلم واألمن الدولييني».

مكتب ميقاتي

من جهته ،أصــدر املكتب اإلعالمي
مليقاتــي بيانــا ً ذكــر فيــه أن رئيس
الجمهورية بحث معه أمس يف الخطوات
الواجب اتخاذها ملواجهة محاوالت العدو
االرسائييل توتري األوضــاع عىل الحدود
البحرية الجنوبية .وقد توافقا «عىل دعوة
الوســيط األمريكي آموس هوكشتاين
للحضــور اىل بريوت للبحث يف مســألة
استكمال املفاوضات لرتســيم الحدود
البحرية الجنوبيــة والعمل عىل إنهائها
يف أرسع وقت ممكن ،وذلك ملنع حصول
أي تصعيد لن يخدم حالة االستقرار التي
تعيشها املنطقة».
وبحســب البيــان «تقــرر القيام
بسلســلة اتصاالت ديبلوماســية مع
الدول الكــرى واألمــم املتحدة لرشح
موقف لبنان ،ولتأكيد تمســكه بحقوقه
وثروته البحرية ،واعتبــار أن أي أعمال
استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم
بها إرسائيل يف املناطــق املتنازع عليها،
تشــكل اســتفزازا ً وعمالً عدوانيا ً يهدد
السلم واألمن الدوليني ،وتعرقل التفاوض
حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة
أمريكيــة وبرعاية األمم املتحدة ،وفق ما
ورد يف املراسالت اللبنانية إىل األمم املتحدة
واملسجلة رسمياً».

وزير الخارجية

وتح ّرك وزير الخارجية واملغرتبني يف
حكومة ترصيف األعمال الدكتور عبدالله
بو حبيــب باتجاه عني التينة واعترب بعد
لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن
مجيء السفينة اليونانية اىل حقل كاريش
يمثل تحديا ً قويا ً لنا خاصة أنه ال ترسيم
للحــدود بعد وليس معلومــا ً إذا ما كان
الحفر هو يف الحدود الفلسطينية املحتلة

هوكشتاين ينتظر رد السلطة والسلطة تنتظر هوكشتاين

أو يف الحدود اللبنانية املختلف عليها .لذلك
سبب الفوىض هذه أن الوسيط األمريكي
ال يأتي وإذا ما أراد األمريكيون أن يكونوا
وسطاء ،فعىل الوسيط األمريكي أن يكون
هنا ،ويجــب أن يأتي ويقــوم بزيارات
مكوكية من أجل التوصل اىل اتفاق ومن
ثم كل واحــد يعرف أين هي حدوده وكل
واحد يعمل ضمن هذه الحدود».
وعن موعد زيارة هوكشتاين أجاب
بو حبيب »:لم أتبلغ بموعد الزيارة».
وعمــا إذا كان هنــاك من خطوات
لبنانية يجب أن تتخذ لوقف االحتالل عند
حده ،أجاب بو حبيب« :ال نريد أن نعمل
حربا ً والســفينة ال تعني انه بات لديهم
الحق لكن هناك فــوىض يف املنطقة ويف
لبنان وهي غري مقبولــة وخالل هذين
اليومــن يجب أن نعرف ماذا ســيفعل
االمريكيــون» .ونفى «أن يكون لبنان قد
قدم ضمانات للرشكة اليونانية».
وعن توقيع املرسوم  6433والعوائق
التي تحــول دون التوقيــع طاملا هناك
إجماع وطني عــى ذلك ،قال بو حبيب»:
وزارة الخارجية ليس لديها مهندسون.
االتفاق يجب أن يكون بني الرؤساء الثالثة
والتواصل قد بدأ مع الوسيط االمريكي».

غياب «حزب الله»

3

يف ظل كل هذه املعمعة وهذا التخبط

ســجلت جهــات متابعة غيــاب أمني
عام «حزب الله» عــن إصدار أي موقف
حاسم ولعله ينتظر تبلور الصيغة التي
عىل أساسها ســيتكون موقف السلطة
الرســمية كما قال نائبه الشــيخ نعيم
قاســم يف مقابلة مع «رويرتز» أكد فيها
أنه «عندمــا تقول الدولــة اللبنانية إن
اإلرسائييل يعتدي عــى مياهنا ونفطنا،
نحــن حارضون أن نقوم بمســاهمتنا
يف الضغط والردع واســتخدام الوسائل
املناسبة بما فيها القوة ملنع إرسائيل من
أن تعتدي عىل مياهنا ونفطنا».
وقال« :املسألة تتطلب قرارا ً حاسما ً
ورأيا ً حاســما ً من الدولة اللبنانية ،فهل
هذه الباخرة تعمــل يف منطقة متنازع
عليها أم ال؟ وهل حسمت الدولة مسألة
الحدود وخط التفاوض أم ال؟».
ولكن يبدو أن ال قرار لدى الســلطة
إال باستعادة دور الوسيط األمريكي الذي
كان األمني العام لـ»حــزب الله» اتهمه
بأنه يعمل ملصلحــة إرسائيل مع العلم
أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو
صعب هو الذي يتوىل التواصل معه .مع
أن هوكشــتاين ال يزال ينتظر ردا ً لبنانيا ً
رسميا ً عىل املقرتحات املكتوبة التي عاد
بها من إرسائيل وقيــل وقتها إنه وضع
خطا ً بحريا ً متعرجا ً يعطي إرسائيل حقل
كاريش ولبنان حقل قانا.

الحق في البحر
أم الحق في التفاوض؟
ليست الخالفات الحدودية بين بلدين
شيئا ً جديدا ً أو مستغربا ً في العالقات
الدولية .لكن الخالفات بين لبنان
واسرائيل تفوق في تعقيداتها مثيالتها
األخرى .فاسرائيل دولة توسعية وما
تفعله في فلسطين يفوق الوصف،
واستغاللها الجوالن ال يحتاج الى أدلة،
ورغبتها في ثروات الساحل الشرقي
للمتوسط من النفط والغاز ال تفوقها
رغبة.
وللبنان حقوقه .هو ال يمد يده الى نفط
غزة ،ورغبة بعض مسؤوليه بالصالة في
القدس ال تفوق رغبة مسلمي اندونيسيا
في زيارة األقصى .وفي بلد طبيعي تأخذ
مسائل الخالفات الحدودية طريقها الى
الحل عبر التفاوض واللجوء الى القوانين
والمؤسسات الدولية .وهذه المؤسسات
والمجتمع الدولي عموما ً لم يتخ َّل عن
لبنان في المبدأ .والدليل إرساله الوف
الجنود الى حدوده الجنوبية ورعايته
سالما ً واقعيا ً بمقتضى القرار ،1701
ورسمه خطا ً ازرق هو بمثابة حدود
موقتة بانتظار الترسيم النهائي للحدود
واستعادة مزارع شبعا ونواحيها من
الجوالن!
والمجتمع الدولي يواكب لبنان
في مآسيه المتناسلة .من أجله قامت
مجموعات الدعم المانحة ،وتحرك مجلس
األمن متابعا ً انتخاباته وتشكيل حكوماته،
وبسببه نشط االتحاد االوروبي وخصصت
فرنسا جانبا ً من جهود رئيسها لبلورة
مسيرته المقبلة خروجا ً من ازمات يتخبط
فيها ،واهتماما ً به حرصت موسكو على
التواصل مع قياداته بمن فيهم األعلى
واألقل شأنا!
يتمتع لبنان بكل ذلك الحضور
واإلهتمامين العربي والدولي ،لكن مشكلته
انه ال يتمتع بسلطة مسؤولة ولنقل
قيادة شرعية رشيدة .ومثلما ادى غياب
المؤسسات الدستورية ودورها في المراقبة
وممارسة السلطة الى االنهيار المالي
واالقتصادي ،يؤدي غيابها الى هذه البلبلة
في معالجة ملف الترسيم البحري اليوم مع
اسرائيل وغدا ً مع سوريا وقبرص.
ليس مفهوما ً حتى اآلن هذا التأخير في
المراسيم وخرائط التفاوض على مستوى
السلطة التنفيذية ،وغير مفهوم الصمت
الطويل وانتظار وصول باخرة التنقيب
االسرائيلية لتنطلق خطابات النق والشكوى،
بما في ذلك العنعنات المحلية حول صواريخ
«حزب الله» المنتظرة في المخازن ،وكتلة
االبطال النيابية التي لم تتخذ موقفاً.
كل ذلك ال يجدي ،بل يعيد طرح اسئلة
مشروعة حول عملية مفاوضات الترسيم
من أساسها .هل كانت بهدف اعطاء
شرعية للمفاوض أم بهدف استرداد
وحفظ حق الشعب اللبناني ودولته؟
المفاوض السري لألميركيين
واالسرائيليين لم يخبر بنتيجة مفاوضاته
اال بعد عشر سنوات .ويشك كثيرون في
ما اذا كانت الدولة تعرف بما يجري.
كان على مايك بومبيو أن يعلن صحة
المعلومة ،وعلى الرئيس نبيه بري أن
يذيع بيان االطار وهو المستند الذي على
اساسه ستوضع نقاط االتفاق األخير.
كان المفاوض اللبناني رئيسا ً لمجلس
النواب ولحركة سياسية تنضوي في
محور سياسي اسمه الممانعة والمقاومة،
وارتضى االسرائيليون واألميركيون ذلك،
والدولة ،كرئيس وسلطة تنفيذية ،كان
عليها ان تكمل ما تبقى استنادا ً لما يتيحه
المفاوض االصلي!
لبنان هو في هذه النقطة اآلن .هل
سيعمل من أجل حقوقه فيتحرك كدولة
في كل االتجاهات القانونية والسياسية
والعسكرية ،أم يترك األمور على
سيرورتها السابقة لتأكيد هوية المفاوض
وإعالء دوره في قضايا ال «كاريش» وال
ناقة للبنان فيها؟؟

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٣السنــــة الثــالثــة

أســعــد بــشــارة

التفاوض على وقع االرتهان
والشعبوية
في قضية الترسيم البحري ،رحلة طويلة
من تجاوز المشكلة الحقيقية ،ومن األخطاء
والشعبوية المفرطة ،التي لن تؤدي اال الى
المزيد من الفرص الضائعة ،في االوقات
الصعبة .مسار الترسيم الذي شابه الكثير
من األخطاء بدءا ً من الخطأ في رسم الحدود
اللبنانية القبرصية ،والنقطة  ،1مرورا ً
بالتفاوض حول خط هوف ،وصوال ً الى مهمة
هوكشتاين ،التي ربما تستأنف ،في حال توفر
الجواب اللبناني الموحد ،على مشروع الترسيم
الذي طرحه مكتوبا ً على لبنان دون أن يلقى أي
رد الى اآلن.
السؤال االساسي اليوم ليس تجرؤ اسرائيل
على بدء االستخراج شمال الخط  ،29بل عن
االرتباك اللبناني والسبب الذي منع اعداد
لبنان الرسمي لإلجابة الرسمية على عرض
هوكشتاين ،فمن منع رئيس الجمهورية ميشال
عون من استئناف المفاوضات ،وكيف يمكن
تفسير موقف «حزب الله» الذي فوض الدولة
بالتفاوض ووقف خلفها ،ثم عاد وانقلب على
عون فجمدت المفاوضات بسحر ساحر ايراني،
وت ّم لجم االندفاعة المشتركة لعون ولرئيس
مجلس النواب نبيه بري ،للبدء بالترسيم ،ولبت
الموقف من العرض األميركي.
واذا كان لكل من عون وبري اسبابه في
االندفاع الى حسم مسألة الترسيم ،فإن نتائج
الترسيم اذا تمحورت حول عرض هوكشتاين،
فإنها ستكون حكما ً لصالح لبنان ،القادر على
التفاوض بناء على المبادرة االميركية ،كي
يحتفظ بالبلوكين  8و ،9وبما يعرف بحقل
قانا ،ولكي تبدأ عمليات االستكشاف ،وربما
االستخراج بعد سنوات قليلة ،اذا توفرت النيات
الجيدة ،واذا ما وضعت الشعبوية القاتلة جانباً،
واالهم اذا ما أعطيت مصلحة لبنان االولوية،
وأمسك قرار التفاوض السيادي بيده ،ومنع
تحويل ملف الترسيم الى مادة ابتزاز تعزز
طاولة فيينا ،او الى مادة متفجرة ،لن تجلب
على لبنان اال المزيد من الغرق في متاهات
الصراع في المنطقة.
ال بد في هذا االطار ،من عرض بعض الوقائع
التي قد تكون مؤلمة للرأي العام الموعود
بالخط  ،29والذي تمّ ت تعبئته للتمسك بهذا
الخط ،في حين أن كل مراحل المفاوضات التي
أدارتها الدولة ،تجاوزت هذا الخط.
 1من المسلم به أن الخط  29كان دائما ًدون ان يعلن عن ذلك خطا ً للتفاوض ،اي
خطا ً يتم التمسك به ،لنيل أكبر قدر ممكن من
المساحة البحرية جنوب الخط  ،23وهذا ما
ركز عليه لبنان في المفاوضات ،وهذا ما اعلنه
الرئيس عون مؤخرا ً ما أحدث عاصفة كبرى.
وبغض النظر عن أرجحية اتهام عون بأنه
يوظف مفاوضات الترسيم لرفع العقوبات عن
صهره باسيل ،فإن ما اعلنه هو مجرد إقرار
سيئ التوقيت بحقيقة التفاوض.
 2إن الخط  29يتجه جنوبا ً حتى يكاديالمس المنطقة البحرية مقابل حيفا ،وتبعا ً لكل
عمليات التفاوض ،فإن اسرائيل يمكن ان توقف
المفاوضات نهائيا ً اذا كان تمسك لبنان بهذا
الخط نهائياً ،والنتيجة ال ترسيم ،بل أمر واقع
تحدده معادالت القوة ،وهدر للوقت الثمين لن
يحسب في النهاية اال بحساب تضييع الفرص.
 3إن الخط المتعرج الذي رسمه هوكشتاين،من داخل المياه اإلقليمية الى عمقها ،يؤكد
للبنان حقه في خزان قانا ،وإلسرائيل حقها
في خزان كاريش ،وكان يفترض بالمفاوض
اللبناني لو اتيح له استمرار التفاوض أن
يحرص على ضمان امتالك لبنان للبلوكين 8
و ،9وان ال يخضع ألي ابتزاز اسرائيلي يتذرع
بشراكة ولو بسيطة في اي من هذين البلوكين
بداعي تسهيل تمرير انابيب من حيفا الى
قبرص فأوروبا.
في الخالصة ،إن استمرار الفوضى اللبنانية
في أدارة التفاوض واألوهام التي ترافقها
الشعبوية ،واألخطر فقدان القرار المستقل
بالتفاوض ،هذا القرار الممسوك من «حزب
الله» ،سيؤدي الى ضياع فرص الترسيم العادل،
وسيضع ثروة لبنان النفطية في ثالجة طويلة
األمد ،فال مصلحة اال بالترسيم العادل ،واال
تكون فرصة ذهبية قد ضاعت.

الـثـلـثـاء  ٧حــزيــران 2022

دعوا إلى وقفة تضامنية في الناقورة السبت

نواب التغيير :لتعديل المرسوم  6433فورًا وإنذار "إنرجين"
دعا نواب قوى التغيري الســلطة
النفط يف بعض الحقول ومنها املتاخمة
التنفيذية و»فورا ً ومــن دون إبطاء»
للحدود اللبنانية ،مما شكل إعتداء عىل
اىل تعديل املرســوم رقم 2011/6433
حقوق لبنان ومــن ضمنه الخط ،29
وفق مقرتحات قيادة الجيش اللبناني
فيا أيتها الســلطة التنفيذية ،فبعد أن
واعتماد الخــط  29بدال ً من الخط 23
أدرت ظهرك لألزمة املالية واإلقتصادية
املحــدد إعتباطا ً ومن دون أي ســند
واإلجتماعية تمعنني يف ســلب الشعب
قانوني.
اللبناني حقوقا ً له مكتسبة ومحصنة
وقال النائب ملحم خلف باسمهم
يف القانون الدويل ،فلحساب من تهدرين
يف مؤتمر صحايف عقد يف مجلس النواب
هذه الحقوق؟».
حول «سيادة لبنان يف الخط  29وترسيم
ورأى خلف ان «إمتناع الســلطة
الحدود البحرية الجنوبية»« ،املطلوب
التنفيذية عن القيــام بواجباتها تجاه
واحد :أن نتحد نحــن اللبنانيني حول
هذه القضيــة املصريية ،يضعها تحت
رؤية واحدة جامعة نجزم من خاللها
مجهر املساءلة يف مجلس النواب وأمام
بشكل حاسم حقنا الثابت بالخط .»29
الرأي العام ،خصوصا ً وأن اإلمتناع عن
واضاف« :إنطالقــا من مقدرات
تعديل املرســوم  2011/6433وعدم
لبنان غري القابلــة للتفريط بها ،فإن
إرســاله اىل دوائر األمــم املتحدة بعد
ثروات وطننا هي حق للشعب اللبناني
التعديل يثري التساؤالت».
ولألجيــال الصاعــدة .ما نعايشــه
اضــاف« :إننــا وبعيــدا ً من أي
من اســتباحة لحقوقنــا كمواطنات
تجاذبات سياســية ،فئوية ،طائفية،
ومواطنــن ،ومن تعثر مشــبوه غري
مذهبية ،نهيــب  -وإزاء قضية وطنية
مربر لتعديل املرسوم
جامعــة  -بإتخــاذ
 2011/6433حفاظا ً
موقــف رســمي
عىل مــا نملكــه من
وطني واضح يتناول
مقومــات بيئيــة
الحفاظ عىل حقوق
"سنطالب بتأليف لجنة
وإقتصادية ،أمر يثري
لبنان من خالل:
تحقيق برلمانية تدرس
اإلرتيــاب ،لقــد وىل
 أوال :الطلــب منزمــن إعــاء الصوت هذا الملف بكل تفاصيله
السلطة التنفيذية -
فقــط ،فالثقــة التي باعتباره قضية استراتيجية" فورا ً ومن دون إبطاء
أوالنا إياها الشــعب
 تعديل املرسوم رقماللبناني يف صناديق اإلقرتاع أمانة من
 2011/6433وفــق مقرتحات قيادة
الجيش اللبناني وإعتماد الخط  29بدال ً
دون سقف ،سوى الحقيقة والحقيقة
فقط .ومــا نحن بصــدده اليوم هو
من الخط  23املحدد إعتباطا ً ومن دون
إشــكالية خطرية ،يتــم التالعب بها
أي سند قانوني.
منذ ســنوات طويلة ،عنينا بها ترسيم
بعد التعديل،
الحدود البحرية يف جنــوب لبنان من
 1إيداع املرسوم  2011/6433املعدلدون أن ننىس تلك التي يف الشمال أيضا،
مع إحداثيات الخط ( )29لدى األمانة
وخصوصــا يف ما يعنى بعــدم تعديل
العامــة لألمم املتحدة عمــاً بأحكام
املــادة  16و  75مــن اتفاقيــة األمم
املرســوم  ،6433بما يعيد للبنان حقه
املتحدة لقانون البحار .مع التشــديد
بـ  1430كلم 2يف العمق ،والخطأ األول
عىل إعتبــار تعديله مــن قبيل تدابري
الذي ارتكب بني األعوام  2002و 2011
الــرورة الحاميــة لحقــوق لبنان
حني قدم هذا املرسوم اىل األمم املتحدة
الواجب إتخاذها عــى وجه الرسعة،
يف  ،2011/10/1فيمــا علينا تصويبه
حتى ولو كانت الحكومــة يف مرحلة
بإرسال التعديل اىل األمم املتحدة ،وهذا
ترصيــف األعمــال ،إذ أن هــذا األمر
أمر تتجاهل القيام به حتى الســاعة
ال يمنعهــا إطالقــا من القيــام بهذا
الســلطة التنفيذية ،يف حني أن العدو
اإلجراء وهو ما تبينه إستشــارة هيئة
اإلرسائييل إســتهل عملية التنقيب عن

"تحرُّكنا البرلماني ال يمنعنا من اللجوء إلى الدعم الشعبي"(رمزي الحاج)

الترشيع واالستشارات رقم 2021/87
(رقــم أســاس /58إ )2021/تاريخ
 2021/2/17التي ســبق لوزير العدل
ان طلبهــا بموجب اإليداع رقم /62أت
تاريــخ  2021/2/15وبموجب كتاب
وزير الخارجية واملغرتبني رقم  /359د
تاريخ  2021/2/12نظرا ً لتوفر حالة
الرضورة التي تستوجب العجلة املاسة
إلتخاذ قرارات فورية بشأنها.
 2الطلب من السلطة التنفيذية توجيهكتاب إنــذار للرشكة  ENERGEANأو
أي رشكة أخرى قــد تتعاقد مع العدو
إلســتخراج الغاز والنفــط من ضمن
املنطقة املشمولة بالخط (.)29
 3تقديم شــكوى ضد العدو الغاصبأمام مجلس األمن بسبب إعطائه اإلذن
باســتخراج النفط والغــاز من حقل
مشــمول بالخــط ( ،)29مما يعرض
السلم واألمن الدوليني للخطر.
 4توجيه رسالة إعرتاض ضد إرسائيلاىل االمني العام لألمــم املتحدة عىل أن
يتم تدوينها يف ســجالت شعبة شؤون
املحيطات وقانون البحار التابعة لألمم
املتحدة وعىل موقعها اإللكرتوني.
 ثانيا :يف حــال التقاعس عن تعديلاملرسوم  :2011/6433سنقوم كنواب
قوى التغيري مع من يرغب من الزمالء
النواب بتقديم إقــراح قانون معجل
مكرر لتعديل القانون رقم  163تاريخ
 2011/8/18بغية إعتماد الخط ()29
كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية
للمناطق البحرية اللبنانية.
 ثالثاً :ويف حــال اإلمعان بالتقاعسعمــا يوصلنــا اىل النتيجــة املرجوة:
سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برملانية
تدرس هذا امللف بكل تفاصيله باعتباره
قضيــة اســراتيجية كــرى تتعلق

باألمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان
االسرتاتيجية والسيادية ،عىل أن تقوم
هــذه اللجنة بوضع الجهــات املعنية
املرتكبة تحت املساءلة.
 رابعــاً :التأهب من جميع الســادةالنواب للعمل موحدين حول هذا األمر
إلعتماد الخط  29كخط رسمي لتحديد
الحدود الجنوبية للحفاظ عىل الحقوق
املصريية وعىل مقدرات الوطن وثرواته
الطبيعية التي تعود للشــعب اللبناني
واألجيال القادمة ،ونحن ســنبادر اىل
التواصل مع جميع الزميالت والزمالء
ومطالبــة الجهات املعنيــة للوصول
اىل هذه الغاية املرجوة كما ســنطالب
الجهات املعنية بنسخة عن املستندات
املثبتة لهذا املسار.
خامســاً :إن تحركنــا الربملانــي من
خالل األطر الدســتورية ،ال يمنعنا من
اللجوء اىل الدعم الشــعبي الذي ال يزال
مســتعدا ً للوقوف بوجه السطو عىل
مقــدرات البلد ولحمايــة ممتلكاته،
لــذا ،ندعو الشــعب اللبناني اىل وقفة
تضامنيــة يف الناقــورة  -طريق عام
الناقورة  -بعــد قاعدة اليونيفل  -يوم
الســبت الواقع فيه  11حزيران 2022
الســاعة  16.00للمطالبــة بتعديل
املرسوم  2011/6433باعتماد الخط
 29تكريسا ً لحقوقنا الوطنية ،عىل أن
يرفع يف خاللها فقــط العلم اللبناني
بالتمسك بحقوقنا الوطنية».
يشار اىل ان نواب «قوى التغيري»،
هم :ابراهيم منيمنــة ،الياس جرادي،
بوال يعقوبيان ،حليمة القعقور ،رامي
فنج ،ســنتيا زرازير ،فراس حمدان،
مــارك ضو ،ملحــم خلف ،ميشــال
الدويهي ،نجــاة عون ،وضاح الصادق
وياسني ياسني.

"الجميع يستخرج الغاز والنفط ونحن نتل ّ
هى باستخراج الذرائع إلعاقة المفاوضات"

الراعي :حفظ حقوق لبنان البحرية واجب سيادي ّ
ال مجال للمساومة عليه
ِ
حاجات
وشدد الراعي من جهة ثانية عىل ان»
قارب البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
الشــعب املعيشــيّةِ التي هي أولوي ُ
ّــة األولويّات
بطرس الراعي مســألة الرتســيم البحري يف ضوء
ِ
تشكيل الحكومة
اليوميّة ،تَســتدعي اإلرساع يف
االســتعدادات االرسائيلية للحفــر يف حقل كاريش،
ِ
َ
ّ
الســتحقاق
د
الج
ل
العمــ
م
ث
ومن
الجديــدة،
وقال يف عظته أمس ملناسبة عيد تأسيس تيل لوميار-
ّيَّ
ِ
ِ
رئيس جدي ٍد للجمهوريّةِ اللبنانيّةِ يف املوع ِد
انتخاب
نورسات وفضائيّاتها:
ٍ
ِ
ِ
«مع التطو ِ
االنهيار
لوقف
الدستوريّ  .وقال»:جمي ُع املساعي
ّرات األخرية ومحاولةِ إرسائيل ا َلبد ِء
ِ
ُ
َ
ّ
السيايس
املناخ
يتغي
ري ما لم
املتنازع عليها
الحقول
من
فط
ن
وال
استخراج الغاز
يف
ُّ
ِ
تبقى محدود َة التأث ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
سياسة الحِ ياد تجاه
الدولة
يف البالد ،وما لم تَلتزم
استئناف
مع لبنان ،يَتحتّ ُم عىل الســلطة اللبنانيّة
واملشاريع الغريبةِ
املفاوضات حول ترســي ِم الحــدو ِد البحريّةِ
ِ
ِ
ِ
الصاعات املتفجِّ رة يف املنطقة
وتثبيت
ِ
عن ثقافتِنا وهويّتِنا ،وعن رسالةِ
ٍ
تنازالت
الحــدو ِد الربيّةِ مــن دون
ومزايدات .إ َّن حِ ف َ
َ
الرشق األوسط والعالم»،
لبنان يف
حقوق لبنان يف
ظ
ِ
ِ
ورأى أن «عملي َ
ّــة اإلنقــاذ تبدأ
هذه الثرو ِة السياديّةِ واجبٌ سياديٌّ
ال مجا َل للمساومةِ عليه وتحويله "ليُرفع الغطاء عن كل ّ جهة بوجو ِد رشعيّةٍ لبنانيّةٍ قادر ٍة عىل
مراكز القرار،
دول
سجال سيايس
ما ّد َة
التواصل مــع ِ
ِ
ٍ
ّ
ِ
والمؤسسات
وطائفي .ولنا َتضرب الدولة
ّ
طــرح القضيّــةِ اللبنانيّةِ
ّةِ
ِ
وعىل
العليا
ي
الرشع
ّــات
ي
باملرجع
الثقة
ِ
الدستوريّةِ والعســكريّةِ والفنيّةِ فيستعيد لبنان عافيته في
التاريخيّةِ بحيــث ال تأتي حلو ُل
 24ساعة"
ّ
َ
لكي تَ ِ
لبنان
حساب ِوحد ِة
املنطقةِ عىل
يتأخر
حس َم هذا املوضوع فال
ِ
واستقاللِه».
استخراجُ النَفظ والغاز الذي يُش ِّكل
ِ
موقف
ورشح الراعــي انه «عندما ندعــو إىل
االنهيــار الحاصل .إ َّن
أحــ َد عنارص إنقا ِذ لبنان من
ِ
َ
لبنان واستقاللهِ
ّ
الحيادِ  ،فحِ رصا ً منّا عىل ســياد ِة
املتوســط
البحر
جمي َع البلدان املجاور ِة واملط ّلةِ عىل
ِ
واســتقراره ووحدِته .وأصالً ،نحــن اللبنانيّني،
غازها ونفطها وبتصديره ،ونحن
بدأت باســتخراج ِ
ِ
ِ
مسيحيّني ومسلمني ،لسنا مَ دينني ألحدٍ ،وليس لدينا
املفاوضات
باســتخراج الذرائع التــي تُعيق
نتلهّ ى
ِ
ُ
العكس صحيحاً.
حســابٌ نؤدّيه ألحد .ال بل كان
وتَحجُ بُ عن اللبنانيّني هذه الثرو َة املوعودة».

دول املنطقةِ والعالــم ،رشقا ً وغرباً ،لعِ بت
غالِبي ُّة ِ
مداور ًة دورا ً ســلبيّا ً تجاه لبنــان .فلنتحَ َّرر من أيِّ
تَبعيّة ،و ْلنكن أحرارا ً كما كنّا ،وأصحابَ كرامةٍ كما
كنّا ،وروّا َد نهضةٍ كما كناَ .
ولي َفع جمي ُع املتآمرين
أياديهم عن لبنانُ ،
الداخل الغطا ُء عن ك ِّل
ولي َفع يف
ِ
َ
ّ
رضبُ
واملؤسســات ،فيَستعي َد لبنا ُن
الدولة
ِجهةٍ تَ ِ
َ
الشــعب
وعرشين ســاعة .فإراد ُة
أربع
عافيتَه يف
ِ
ٍ
أصدق مــن ّ
ُ
توقعات الخرباء .ولبنــان ما كان عربَ
تاريخِ ه ّإل ّ
قص َة إرادة».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٣السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ٧حــزيــران 2022

الجيش يتابع دهم الشراونة وضبط رمانات بندقية تحمل كتابات عبرية

عشائر وعائالت بعلبك الهرمل خلف القيادة صفًا واحدًا
أعلنت قيادة الجيــش يف تغريدة عرب
حســابها عىل «تويــر» ،أن الجيش تابع
عمليات الدهــم يف منطقة الرشاونة ،وقام
بدهم معمــل لتصنيع املخــدرات ومنزل
عائد ألحد أخطر املطلوبــن .والحقا ً أعلن
الجيش انه «ضبط رمانات بندقية لقاذف
ً
إضافة إىل
 Launcherتحمل كتابات عربية،
كمية من األسلحة الحربية والذخائر ،وهي
عائدة إىل أحد املطلوبني من آل زعيرت ،وذلك
خالل عمليات الدهم املستمرة يف الرشاونة».
وأفيد ان دورية من الجيش اشــتبكت
مع مطلوبني خــال عملية دهم ،مما أدى
إىل إصابة ح .ح .بجروح إستدعت نقله إىل
مستشفى الريان.

وزير الدفاع

يف غضون ذلــك ،قدر وزيــر الدفاع
موريس ســليم الدور الوطني الكبري الذي
يقوم به الجيــش ،واعترب انــه «بالرغم

من كل الظــروف الصعبة التــي يمر بها
لبنان ،فإن أبناء املؤسســة العسكرية ،ال
يزالون يقدمــون التضحيات الكبرية حتى
االستشــهاد يف مكافحة عصابات تصنيع
وتجارة املخدرات» .وكان الوزير سليم اطلع
من قائد الجيــش العماد جوزاف عون عىل
تفاصيل العمليــات التي يقوم بها الجيش
يف مالحقة وتوقيــف املطلوبني ومداهمة
أوكارهم ومصانعهم .وإذ حيا روح العريف
الشهيد زين العابدين شمص ،تمنى الوزير
سليم للجرحى العسكريني الشفاء العاجل،
وهنأ الوحدات املشــاركة يف هذه العمليات
عىل «االداء املميز الذي تقوم به».
وأكد وزيــر الدفاع ان «املؤسســة
العسكرية لن تتوانى عن القيام بمهماتها
عىل أكمل وجــه انطالقا ً مــن املصلحة
الوطنيــة العليا ،وبما يخــدم حفظ أمن
وســامة املواطنني ،وصون االستقرار يف
لبنان».

قائد الجيش :دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى
عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون امس العســكريني الذين أصيبوا أثناء تنفيذ
عمليات الدهم التي طالت خالل األيام املاضية أماكن إقامة مطلوبني بتجارة املخدرات
وتصنيعهــا يف منطقة الرشاونة ،واطلع عىل أوضاعهم الصحية .وأشــاد العماد عون
بـ»شــجاعة العســكريني خالل تنفيذ مهماتهم» ،مؤكدا «الوقــوف إىل جانبهم وإىل
جانب عائالتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص» .ونوه بـ «تضحيات
العسكريني الذين يواجهون أخطار مالحقة تجار املخدرات وتوقيفهم» ،مشددا ً عىل أن
«دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى».

أسلحة ّ
تمت مصادرتها

عشائر بعلبك

يف هذه االثناء ،تداعت عشــائر بعلبك
 الهرمل وعائالتهــا اىل منزل والد الرقيبالشهيد زين العابدين شمص يف بلدة بوداي
«لتقديم واجب العزاء والتعبري عن تضامنها
ودعمها للمؤسسة العسكرية يف مهماتها
بمالحقة املخلني باألمن واملجرمني».
وصدر عــن املجتمعني بيان جاء فيه:
«إن عشــائر بعلبك  -الهرمل وعائالتها إذ
تعزي عشرية آل شمص بهذا املصاب الجلل،
تعترب أن الشهيد شمص هو شهيد املؤسسة
العســكرية كما هو شــهيد سائر عشائر
بعلبــك  -الهرمل وعائالتهــا ،فهو إرتقى
يف ســاحات الرشف دفاعــا ً عن مجتمعنا
بمالحقة املجرمني واملخلني باالمن.
إن عائالت بعلبك  -الهرمل وعشائرها
تقف صفا ً واحدا ً خلــف قيادة الجيش يف
سعيها اىل ارســاء األمن يف بقاعنا العزيز،
وتدعم أي خطة تؤدي اىل توقيف املجرمني

والقتلة وتقديمهم اىل العدالة ليكونوا عربة
لغريهــم ولتنعم منطقتنــا باألمان الذي
ينشده أهلها الرشفاء .تثني عائالت بعلبك
 الهرمل وعشــائرها عىل املوقف املرشّفلعائلة الشــهيد التي أكدت ان ابنها سقط
يف مهمة كلفته اياها قيادته ،وهو بالتايل
شهيد املؤسسة العســكرية والوطن قبل
أن يكون شهيد عشــرتنا ،وبهذا املوقف
قطعت الطريق عــى املصطادين يف املاء
العكر ،والذين يسعون اىل إحداث الفتن بني
أبناء عشائرنا وعائالتنا .وإذ أعربت عشرية
آل شمص إلتزامها مضمون البيان الصادر
عن عشــائر بعلبك  -الهرمل وعائالتها،
أكدت أنه ال يعنيهــا اي كالم أو مواقف أو
خطابات صدرت او تصــدر عن أي جهة
أخرى فيها إســاءة أو مساس باملؤسسة
العســكرية ،التي هي ضمان لإلستقرار
يف هذه املنطقــة التي تعانــي الحرمان
والفوىض».

غادة عون تتو ّعد التفتيش القضائي ومن وراءه:
ملفي فارغ وكل القضاة يعلّقون على الفايسبوك
عىل رغم مرور نحو شــهر عىل قرار
إحالة النائبة العامة اإلستئنافية يف جبل
لبنان القاضية غادة عــون إىل التفتيش
القضائي فإن الالفت هو اســتمرارها يف
التغريدات التي تطلقها وتتهجّ م فيها عىل
من هم أعىل رتبــة وتتهدّدهم وتتهمهم
بارتــكاب جرائم التغطيــة عىل ملفات
الفســاد التي تعترب أنها تج ّرأت وفتحتها
وتعترب أنهم يحاولون عرقلتها يف ما تقوم
به .والالفت أيضا ً أنه بينما تستم ّر عون يف
هذه التغريــدات لم يعرف بعد ماذا حصل
معها يف الطريــق إىل التفتيش القضائي
والتأديب بعدما كانت أكدت املعلومات ّ
أن
رئيس هيئــة التفتيش القضائي القايض
بركان ســعد قــد أحالها عــى املجلس
التأديبي بانتظار ّ
أن ي ّ
ُعي القايض سهيل
عبود قاضيا ً ملحاكمتها .وهي كانت م ّرت
قبل ذلك عىل التفتيش يف قضايا ســابقة

وتم اإلستماع إليها من دون أن يتم اتخاذ
أي قرار يف شــأنها .ويبدو أن التأخري يف
التأديب والتفتيش يجعلها ّ
تعل ســقف
تهجّ ماتها بحيث وصلــت إىل ح ّد التهديد
بمقاضاة رئيــس هيئة التفتيش القايض
بركان ســعد الذي أحالها عىل التفتيش
والتأديــب .فقد توعّ ــدت النائبة العامة
االســتئنافية يف جبــل لبنــان القاضية
غادة عــون بمقاضاة التفتيش القضائي
وقالت يف سلسلة تغريدات لها أمس« :إن
ممارســات التفتيش ومن وراءه ضدي
ملنعي من إكمــال التحقيقات يف ملفات
الفســاد تخوّلني حق مقاضاتهم سندا ً
للمادتني  7و  8من قانون حماية كاشفي
الفســاد :تنص املــادة  7يقصد بالرضر
ألغراض هذا القانون ،اإلجراءات التأديبية
الرصيحة أو املقنعة ،الرصف من الوظيفة
أو وقفهــا مؤقتا ً أو تعليق ممارســتها،

المساعدون القضائيون :وقف ضبط
الجلسات باستثناء الموقوفين
صدر عن لجان املســاعدين القضائيني يف لبنان بيان لفت اىل ان «املســاعدين
القضائيني كانوا قد اعلنوا يف بياناتهم السابقة مطالبهم املحقة ،والتي تؤمن الحد
األدنى من قدرتهم عىل الصمود يف وجه الوضع املعييش واإلقتصادي املأسوي ،فلم
يجدوا من مغيث ولم يحرك أي من املعنيني ساكناً».
اضاف البيان« :وبما أن الثابت الوحيد بقي معاش املســاعد القضائي الزهيد
والذي ،للمفارقة غري السارة ،تأخر هذا الشــهر محسوما ً منه بدل النقل الرمزي
أيضا ً يف اســتخفاف واضح من قبل املعنيني بالقضاة واملساعدين القضائيني عىل
حد ســواء ،واستجابة لدعوة مجلس القضاء األعىل املحرتم بتأمني الحد األدنى من
تسيري العدليات ،يُعلن املساعدون القضائيون:
 أوال :وقف ضبط الجلسات بإستثناء جلســات املوقوفني حتى إشعار آخرواألوامر عىل العرائض الرضورية وامللحة ،كما املهل القانونية دون القضائية فقط.
 ثانياً :تأمني مداورة ال تتعدى يومي حضور تتم بالتنسيق مع رؤساء األقالم».يُشار اىل أن مفعول هذا القرار يمتد من اليوم اإلثنني  6حزيران الجاري ولغاية
 9حزيران ضمناً.

٥

غادة عون وعمر حرفوش في فرنسا

أي عمل أو امتنــاع او تهديد باإلجراءات
وكانت عون ردت يف  9نيسان املايض
املذكورة .املادة  :8يتخذ قرار الحماية عفوا ً
عىل قــرار إحالتها بالقــول« :تفاجأت
من قبل الهيئة»« .إن إحالتي عىل املجلس
بإحالتي عــى مجلس تأديبي بســبب
ســفري إىل فرنســا خصوصا ً أنني كنت
التأديبي تندرج بالتأكيد يف هذا االطار ،ألن
سبق وتقدّمت بإذن سفر من وزير العدل
ملفي فارغ» .اضافت»:املضمون يستند
عىل مخالفــة موجب
إضافة إىل اتصايل به».
التحفظ وعــى اقاويل
وأضافت« :أنتظر
ما ستؤول إليه األمور
ال قيمة لها صادرة عن
بينما تستمر ّ عون في
يف هذا اإلجراء القضائي
بعض القضاة .فبالنسبة
ملوجب التحفظ النادي هذه التغريدات لم يعرف أما امللفات املالية التي
أتابعها فسأستمر بها
كل يوم يصدر بيانات،
بعد ماذا حصل معها في
ولن أتخــاذل يف قضايا
رئيســه ظهر يف حلقة
الطريق إلى التفتيش
تعنــي كل الشــعب
تلفزيونية كاملة .العديد
القضائي والتأديب
اللبنانــي والجرائــم
من القضــاة يضعون
التــي ارتكبــت بحقه
صورهم عىل الفايسبوك
ّ
التبل بحقي سأواجهها بقوة
وتعليقاتهم .فلماذا لــم تتم إحالتهم اىل
ومحاوالت
الحجة والقانون والعدل».
املجلس التأديبي؟ انا يف كل مشــاركاتي
وكان قرار اإلحالة استند إىل ما قالته
عىل التويت أتناول حرصا ً قضايا قانونية
عون يف فرنسا بحق القضاء وزمالء لها
وكمدع عام من واجبي كممثل
وقضائية.
ٍ
تهجمت عليهم واتهمــت أحدهم بأنه
عن املجتمع ان اطلــع هذا املجتمع الذي
يخــاف وذلك عىل هامش مشــاركتها
أمثلــه عن مواضيــع ادعاءاتي .ثم ومن
يف ندوة نظمها املرشــح الســابق إىل
ناحية أخرى ال نــص قانونيا ً يعاقب عىل
اإلنتخابــات يف طرابلس عمر حرفوش
مخالفة موجب التحفظ .فضالً عن أن هذا
املوجب غري واضح املضمون ويخالف حقا ً
الذي توارى عن األنظار اإلنتخابية حتى
قبل صدور نتائج اإلنتخابات من دون أن
إنسانيا ً أساسيا ً هو الحق يف التعبري .لكل
يحقق أي نتيجة غري الظهور اإلعالمي
هذه األسباب فأنا سأدافع عن نفيس عن
واإلعالني.
كرامتي وعن حقوق الناس».

جــان الــفــغــالــي

"«الصندوق األسود»" لحطام
طائرة اإلنتخابات النيابية
ثالثة أسابيع م َّرت على
اإلنتخابات النيابية .تفاوتت
الخالصات بحسب الدوائر ،دوائر
كان األداء فيها تحضيرا ً ولوائح
ومعارك ونتائج ،أشبه بحطام
طائرة ،نجحت فرق اإلنقاذ في
العثور على «صندوقها األسود»،
وبدأت عملية «تفريغ ما سجَّ له في
اللحظات األخيرة قبل اإلرتطام
باألرض وتحطم الطائرة».
من المناطق التي تحطمت فيها
طائرة االنتخابات ،مدينة طرابلس،
ت َّم العثور على الصندوق األسود
وبدأت عملية تفريغ ما سجَّ له .كما
تمت اإلستعانة بشهود عيان شاهدوا
سقوط الطائرة وعملية اإلرتطام
وتحطمها ،ومنهم النائبان السابقان
أحمد فتفت ومصطفى علوش.
يكشف النائب والوزير السابق
أحمد فتفت ،في مقابلة مع الزميلة
روال حداد في برنامج «حوار
المرحلة:
«مرشحو المستقبل ترشحوا
بالتنسيق مع الرئيس سعد
الحريري ،وفي أحد اإلجتماعات مع
الرئيس نجيب ميقاتي ،أعلن األخير
عدم تأييده مصطفى علوشً ،
قائل:
«أنا ما بدي زعِّ ل الحريري ،ما بدو
مصطفى علوش».
ويتابع فتفت« :األمين العام لتيار
المستقبل أحمد الحريري َّ
تدخل
بكل شيء في تركيب اللوائح في
طرابلس وأن ثالثة اجتماعات عقدت
وحضرها أحمد الحريري ،أحدها في
حضور الرئيس ميقاتي».
«شاهدٌ» آخر على «تحطم طائرة
اإلنتخابات النيابية في طرابلس»
هو النائب السابق الدكتور مصطفى
علوش.
في مقابلةٍ له مع الزميلة جوزفين
ديب ،يكشف أن أحمد الحريري
«اشتغل» ألحمد الخير وعبد العزيز
الصمد ،وأنه تم التعامل مع الئحته
كأنها الئحة غريبة .يُفجِّ ر علوش
قنبلة انتخابية بقوله« :كل الكالم
اللي قالو الدكتور فتفت دقيق
وصحيح مية بالمية» .ويتابع «أوحى
لنا أحمد الحريري «أننا جنبك».
بعيدًا مما قاله الدكتور فتفت
والدكتور علوش ،ت َّم العثور في
الصندوق األسود على تسجيل يتحدث
عن أن أحد الذين أداروا العملية
اإلنتخابية في طرابلس «قبض» خمسة
ماليين دوالر لقاء تعهد بتجيير أصوات
لمصلحة الئحة معينة ،لكنه نكث
بتعهده بحيث حصل على المال من
دون أن يجير األصوات.
يروي الدكتور علوش أن أحد
«صانعي» أحد النواب الجدد في
طرابلس ،أس َّر له بالقول« :أنا جايب
واحد من المجهول ،وبدي طلعو نايب».
َ
صدق الدكتور علوش ،فالذي جاء
من «المجهول» أصبح نائباً.
من خالل التحليل األولي
لمحتويات «الصندوق األسود»
وإلفادتَي الشاهدين أحمد فتفت
ومصطفى علوش ،تظهر المعطيات
التالية:
تيار المستقبل كان مشاركا ً في
اإلنتخابات بشخص أمينه العام
أحمد الحريري.
تيار المستقبل دعم مرشحين
و»حارب» مرشحين ،وقام بعملية
تضليل ذكية بمعنى أن وعودا ً كانت
تعطى في مكان فيما الدعم كان في
مكان آخر ولمرشحين آخرين.
هذه ليست كل الحقيقة ،في
انتظار المزيد مما تضمنه الصندوق
األسود والمزيد من «شهود العيان».
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أفران البقاع ترفع الصوت

هل تنفجر أزمة خبز قريبة في لبنان بدءًا من البقاع؟
مطحنة واحدة فقط اىل جانب «البقاع» هي مطحنة
زحلـــــة ـ لوســــي بارسخيــــــان
الســنبلة ،إال أن قدرة إنتاجها وفقا ً للمعتصمني ال
هــل تنفجر أزمــة خبز قريبة يف لبنــان بدءا ً
تتجاوز الـ 80طنّا ً يومياً .هذا يف وقت تصل حاجة
البقاع اليومية للطحني وفقا ً لنقيب أصحاب األفران
من منطقة البقــاع؟ فصباح أمــس تجمع عدد
يف البقــاع عباس حيدر إىل  600طن يومياً .علما ً أن
من أصحــاب األفران العاملــة يف البقاع يف حركة
الكمية اإلجمالية مــن القمح التي يحتاجها لبنان
إحتجاجية أمام مطحنة البقــاع ،رافعني الصوت
شهريا ً تصل اىل  27ألف طن ،من بينها نحو  12ألف
حــول تراجع كميــات الطحني الكافيــة لتأمني
طن ملنطقة البقاع.
اســتمرار اإلنتاج بأفرانهم ،بعدما توقفت املطحنة
كانت هــذه الكميــات تتوفر عــر مطحنة
عن تسليمهم الطحني منذ أيام ،بسبب نضوبها من
البقاع ،إىل أن أعلنت األخرية توقفها عن العمل منذ
كميات القمح أيضاً.
أيام .وقد بدأت تداعيــات هذا التوقف تنعكس عىل
ومطحنــة البقاع هي واحــدة من مطحنتني
ّ
ليتبي أن املشكلة
مخزون األفران.
تؤمنان حاجــة األفران يف منطقة
هي امتداد ألزمة عامة ،خصوصا ً
البقــاع ،ولكنهــا تعتــر املورد
ان مطحنة البقاع تشرتي كميات
األســايس لها ،إذ يشرتي إنتاجها
القمح من مطحنــة بقاليان التي
وفقــا ً ملا رشحــه املعتصمون 29
مطحنة البقاع تشتري
فرناً ،وتؤمن نحــو  80باملئة من كميات القمح من مطحنة توقفت بدورها عن تسليم كميات
القمــح للمطاحن ،مــا يعني أن
حاجة األفران للطحني وهؤالء لم
بقاليان التي توقفت
األزمة لن تكون محصورة بالبقاع،
يتمكنوا من الحصول عىل الكميات
بدورها عن تسليم كميات بــل ســتنتقل اىل ســائر املناطق
التي يحتاجونها منذ أيام.
اللبنانية فور تراجع مخزونها ،هذا
ووفقا ً للمعتصمني فإن بعض
القمح للمطاحن
يف وقت يســتغرق استرياد كميات
األفران لم يعد لديه سوى مخزون
قمح جديــدة حاليا ً وفقا ً لحيدر أق ّله نحو شــهر،
يكفي إلنتاج الخبز ليــوم أو يومني ،وبعضها خال
حتى تفتح اإلعتمــادات يف وزارة اإلقتصاد ويوافق
كليا ً من الكمية .وقد طلب هؤالء من وزارة اإلقتصاد
مرصف لبنان عىل التوقيع عىل التحويالت.
إرسال دورياتها اىل األفران للتأكد من األمر ،وإحصاء
ورشح أمني رس نقابة أصحاب األفران يف لبنان
كميات الطحني املتوفرة فيها جميعها.
هذا املشــكل كما أكده املعتصمون ليس حكرا ً
نارص رسور أن هناك مستوردين أساسيني للقمح
يف لبنان ،همــا مطحنة بقاليــان ومطحنة تاج،
عىل البقاع ،وإنما يتقدم البقاع عىل سائر املناطق،
اللتــان تؤمنان القمح لـ 15مطحنة يف كل األرايض
بانتهاء مخزون أكرب مطاحنه .علما ً أن يف املنطقة

من اإلعتصام

اللبنانية .واألوىل كما إتضــح من كالم املعتصمني
توقفت عن اســترياد القمح ،فيمــا مجمل إنتاج
الثانية يوميا ً ال يتجاوز الـ  600طن.
املعتصمون شــدّدوا عىل انهم ال يدافعون عن
أفرانهم ،وإنما عن حق املواطــن بالرغيف ،وأكدوا
عدم اســتعدادهم للوقوف يف خــط املواجهة مع
املواطنني ،محمّ لني أزمة القمــح لوزارة اإلقتصاد
التي بقيت تطمنئ منذ أشهر لكونها تعمل عىل تأمني
حاجة لبنان ملخزون يحافظ عىل أمنه الغذائي.
واعترب رسور أننا ببلد كله مشــاكل ولن نقبل
بقطــع الخبز عن الناس أيضاً .كمــا اننا لن نقبل
كأفران أن نكون كبش محرقة ،ألن األفران ال تقطع
الخبز ،ومن يقطع الخبز هــو الذي وعد الناس أن

مســـاحة حـــرّة

هل انكسرت الجرّة بين فاعليات المدينة وأصحاب المولّدات؟

خطوة تصعيدية :الكهرباء  8ساعات فقط
صيــــدا ـ محمــــد دهشـــة
«انكرست الجرة» بني لقاء فاعليات مدينة صيدا الذي
انعقــد يف البلدية وبني أصحاب املولــدات الخاصة ،وباءت
املفاوضات بينهما بالفشل ،بعدما طلب منهم عدم الجباية
أو قطع االشرتاك عن أي مواطن ،حتى يتم التوصل إىل اتفاق
معهم عىل خلفية دعوتهم إىل االلتزام بتسعرية وزارة الطاقة
من دون أي زيادة ،فاشرتط أصحاب املولدات تأمني صفيحة
املازوت عىل سعر صريفة ،األمر الذي يتطلب جهدا ً ووقتاً.
أصحاب املولدات أقدموا عىل خطوة تصعيدية بالتغذية
ملدة  8ســاعات يوميا ً فقط ،فر ّد اللقاء بتعليق االجتماعات
معهم لرفضهم كل التســهيالت املقدمة من أجل التوصل
لحلول منصفة ،داعيا ً اىل وجوب تطبيق املق ّررات الرسمية
الشهرية الصادرة عن الطاقة واملتعلقة باملولدات الكهربائية
واملواطنني واللجــوء اىل القضاء يف حالة وجود أية مخالفة،
من أجل إجراء املقتىض القانوني بحق املخالفني.
وكان أصحاب املولدات قد سلموا رئيس البلدية محمد
الســعودي ر ّدا ً عىل الطلب باســتيفاء قيمة االشرتاك عىل
تســعرية وزارة الطاقة ،وأبدوا رغبتهم باملوافقة ،غري أنهم
طالبوا بتأمني املازوت للمولدات عىل سعر املحطات وتسعرية
الوزارة باللرية اللبنانية او عىل سعر صريفة ،موضحني أنه
«يوجد لدى بلدية صيدا كشوفات بجميع املولدات وأصحابها
باإلضافة اىل كشوفات باستهالك املازوت يومياً» ،و»تخفيفا ً
عىل املواطن ستنظم ساعات التغذية  8ساعات يوميا ً ابتدا ًء
من اليوم ونأمل املساعدة يف جباية وتحصيل الشهر املنرصم
(أيار) واخذه عىل عاتقكم لكي نحفظ حقنا من اســتهالك
الكهرباء ،وتأمني لقاء شــهري بوزارة الطاقة وإعالمكم
باالجتماع شهرياً.
رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها عيل الرشيف الذي

مجارير إلى البحر

مثل رئيسة مؤسسة الحريري يف لقاء الفاعليات وأدى دورا ً
بارزا ً خالل األزمة األخرية يف تأمني املازوت الرسمي ألصحاب
املولــدات ،أكد رضورة التكافــل والتضامن والحرص عىل
التعاون إلقرار تسعرية محقة وعادلة للناس تأخذ يف االعتبار
قدرتهم عىل الدفع يف ظل هذه الظروف الصعبة ،كما وتحفظ
لصاحب املولد حقه يف االستمرار بتأمني هذه الخدمة املهمة.
وأزمة تسعرية املولدات ليســت الوحيدة التي تؤرق صيدا
وأبناءها ،إذ تقدمت اىل واجهة االهتمام باإلضافة اىل تقنني
التيار الكهربائي وشــح املياه بني الحني واآلخر ،مشكلتان،
االوىل تراكم أطنان من النفايات يف أحياء وشــوارع املدينة،
نتيجة بــطء العمل يف معمل الفرز واملعالجة يف ســينيق،
حيث عمد البعض اىل إحراقها مسببا ً أرضارا ً بيئية وصحية
جســيمة ،والثانية عودة مجاري الرصف الصحي للتدفق
اىل البحر بعدما توقفت محطة التكرير عن العمل بســبب
انقطاع الكهرباء وعدم تأمني املازوت لتشغيل املولدات التي
تؤول مسؤوليتها اىل مصلحة مياه لبنان الجنوبي وليس اىل
بلدية صيدا ،ما يهدد بإعادة تلوث البحر مجددا ً بعد سنوات
من الحفاظ عىل نظافته .ووســط األزمات ،شقت مبادرة
فردية الطريق نحو األمل تحت شعار «كن جزءا ً من الحل»،
حيث قام الناشــط البيئي ربيع العوجي بتنظيف وإعادة
تأهيل وترميم وصيانــة خزان مياه حديقة «الزويتيني» يف
محلة رجال األربعني يف صيدا من خالل ورشة فنية أنجزت
هذه املهمة .ثم جرى تعقيم الخزان وبورش بضخ املياه اليه
ومنه إىل شــبكة املياه املوصولة بعدد كبري من بيوت أهايل
صيدا القديمة بواســطة الجاذبية ،وفــق ما قال العوجي،
موضحا ً «ان هذه املبادرة تأتي من ضمن سلسلة مبادرات
فردية سنطلقها تباعا ً بهدف خدمة أهايل املدينة بعد تقصري
الوزارات واإلدارات املختصة يف إيجاد الحلول ملشاكل املواطن
اليومية».

هناك كميات تكفي لســتة أشــهر يف البلد ،ووعد
بإغراق البلد بالقمح والطحــن من الهند وأمريكا
ولم يفعل.
وطالب بخطة طوارئ رسيعة السترياد الطحني
لثالثة أسابيع حتى ال ينقطع الرغيف مع رضورة
إيصال كميات قمح بدءا ً من غد (اي اليوم الثلثاء)
اىل البقاع .الفتا ً إىل تواصــل تم مع وزارة االقتصاد
حتى تحوّل أي كميات فائضة من أي مطحنة لديها
اىل البقاع يف انتظار إيجاد حل جذري.
وإال حذر املعتصمون بــأن التلكؤ باملوضوع
يعني إشــعال البلد .خصوصا ً أن نــدرة الخبز يف
األفران ســيؤدي اىل رفع سعره ،ويتسبب بمشاكل
كبرية وفوىض.

"ال نحنا فهمنا وال ف ّهمونا"
الدكتـــور شربــــل عـــازار

(*)

ثالثــة أمور حصلت هذا األســبوع،
ليست عىل الهامش:
 - 1وزيــر الســياحة وليــد ّ
نصار
يستجدي اإلدارة اإلعالمية يف «حزب الله»
و»حركة أمــل» طالبا ً منهمــا «تخفيف
الصور والرموز عىل طريق املطار ،ال سيّما
يف االشــهر الثالثة املقبلة عىل أن يت ّم رفع
صور معالم لبنان السياحيّة مكانها».
الــك ّل ر ّ
كز عىل االســتجداء يف طلب
الوزيــرّ ،إل أنّي أحيّي جرأة االســتجداء
عنده ألنّه أقدم حيث لم يجرؤ مســؤولو
تيّاره وقياديّــوه من أعىل الهرم وما دون
عىل تنــاول هكذا موضــوع ،وهو بذلك
كد ّ
أ ّ
أن املحــور الذي يُهَ يمِ ــن عىل لبنان
ّ
ومتنفسه اىل الخارج أي
يقطع عنه رئته
مغرتبيه والسيّاح واملستثمرين.
 - 2األمــر الثاني ،ونقــا ً عن إذاعة
جيش العدو االرسائييل« :حدث غري عادي
حصل صباح اليوم  3حزيران  ،2022عند
الحدود اللبنانيّة خالل نشاط أمني لقوات
الجيــش االرسائييل (طالب من مدرســة
الضباط) عند الحــدود ،وقف جنود من
الجيش اللبناني أمام القوات االرسائيليّة،
ووجهوا أسلحتهم نحوهم.
إنتهى االحتكاك عــى جانبي الخط
الحدودي من دون وقوع إصابات».
إنتهى الخرب.
ومــن قــال ّ
إن الجيــش اللبناني ال
يستطيع حماية الحدود؟ فهو قادر ويملك
الجرأة والشجاعة ملواجهة العدو ،أي عدوّ ،
مهما عَ ُ
ظمَ ت قوّته ومهما بَ َل َغ جَ ربوته.
 - 3الواقعة الثالثة،
وصول باخــرة اســتخراج الغاز اىل
حقل كاريش املفرتض أنّه عنوان نزاع بني
الدولة اللبنانيّــة وإرسائيل ،وبدء عملها
فيه.
لم يحصــل يف تاريــخ النزاعات بني
الدول والشــعوب أن أحد أفرقاء النزاع ال
يعرف ماذا يريد او مــاذا يقول او بماذا
يُطالِب او بمــا يُحاجج الخصم أو العدوّ ،
إال إذا كان وراء األكمــة ما وراءها .ممّ ا
يخفي ما يَخجَ لون به من تعهّ دات أعطيت

ليال ظلماء.
يف غرف سوداء او يف ٍ
لــم نعد يف زمن نســتطيع ان نخفي
الحقائق.
ّ
فحس وحدس وشــعور الشــعوب
املقهورة ال تنتظر ما سيكشفه التاريخ.
ّ
الحاســة السادســة عند شــعبنا
تعرف الكثري عمّ ا ارتُكِ ــب من مح ّرمات
وتفجريات واغتياالت وصفقات ورسقات
وســمرسات ورسقة اموال وتهريب عرب
الحدود و...
يف العودة اىل كاريش،
وزيــر العمــل يف حكومــة ترصيف
االعمــال مصطفى بريم يقــول« :لبنان
يمتلك ورقــة مهمّ ــة ج ّدا ً هــي ورقة
املقاومــة» .والنائــب محمــد رعد دعا
القيادات السياسيّة اىل االتفاق عىل رشكة
الســتخراج الغاز من البحــر اللبناني،
ّ
تتكفل بإرسائيل.
واملقاومة
للعِ ْلــم ،معظــم الــدول املتجاورة،
وعــى معظم الكرة األرضيّــة ،لديها مع
بعضها خالفات صامتــة او علنيّة ال بل
لدى بعضها نزاعات عســكرية ،وتتجاور
دول كربى مدجّ جة برتســانات األسلحة
والطريان والصواريخ الباليستيّة ،مع دول
صغرى تسليحها بدائي.
لم تلجأ الــدول الضعيفة اىل املقاومة
من خارج جيشــها ودولتها الســتعادة
حقوقها او املحافظة عليها.
بل التجــأت اىل املحاكــم الدوليّة او
اىل هيئات التحكيــم الدوليّةّ .إل يف لبنان
فإنّنا نخرتع دولة رديفة ومقاومة رديفة
وحدودا ً رديفة وك ّل مــا هو رديف كأنّما
الدولة الرسميّة هي «خيال صحراء».
عــى ك ّل ،نحن بانتظار موقف رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة
مــن الخطوط  29و 23وهــوف ،والخط
رقم واحد ،لكي نفهم ما هي حقوق لبنان
ألنّنا بتنا ال نُدرك شيئاً.
هنا تستحرضني «دلعونا» الرحابنة
وفريوز،
فهمنا وما فهمنا فهمنا وما فهمنا،
ال نحنا فهمنا وال فهّ مونا.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

تحـــت المجـــهر
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المهرجانات صناعة رابحة وشريان حيوي
لمدن لبنان وقراه

راجعة بإذن الله

بعد غياب موجع لثالث سنوات عكس غياب الحياة واألمل والليرة
عن لبنان ها هي مهرجانات لبنان تعود لتطل برأسها بشكل خجول
جدًا عبر حفالت متواضعة هنا وهناك .بعد " ليلة أمل" مع أسامة
الرحباني وهبة طوجي ،أعلنت مهرجانات بعلبك عن أربع حفالت

المحامي رفايل صفير

شادي سعد

املنطقة لليلة او ليــال مع ما يعنيه ذلك
زيــــــــزي إســـــــطــــــــفــــــــان
من تشغيل لكل القطاعات األخرى فيها
لــم يعد الــكالم عن الــدور الفني
من مطاعم ومحالت وأرتيزانا وصناعات
والثقايف للمهرجانــات اللبنانية أولوية
حرفية ومونــة وغريها ،وكانوا يقومون
ألنــه تأكيد املؤكد ،فقد اســتطاعت تلك
إضافة اىل حضور املهرجان بنشــاطات
املهرجانات بدون أدنى شك وضع لبنان
ســياحية مختلفة يف املنطقة وينفقون
عىل جدول جــوالت أهم الفنانني والفرق
مبالغ يســتفيد منها الجميع من بائع
العاملية وشكلت اإلطار الراقي الذي يطل
املناقيش وأكشــاك القهوة والعصائر اىل
منه الفنانون اللبنانيون والعرب بأفضل
من يؤجر عربات الـ  ATVويعد نشاطات
صورة .وال عــاد من الــرورة القول
التجول يف األماكن األثرية والســياحية
إنها نقلت صــورة لبنان الحياة والثقافة
وغريه كثريون مــن أمثال رشكات النقل
واالنفتــاح الذي طاملا تغنــى به أهله يف
والباصات ومكاتب السفر والسياحة.
وجه ثقافــة التقوقع واألدلجة والخطب
يف زمن العز غري البعيد ،كان العاملون
الخشــبية البائدة .ما يهمنــا اليوم هو
يف املهرجانــات من أبســط الوظائف اىل
الــدور الذي كانت صناعــة املهرجانات
أهمها  100%من اللبنانيني :من الفاليه
تلعبه عىل الصعيد االقتصادي واإلنمائي
باركينغ والشبان والشابات الذين يتولون
والسياحي يف كل املناطق الساحلية كما
إيصال الــرواد اىل مقاعدهم اىل العاملني
الجبلية والريفية و كيف ساهمت يف خلق
عىل املدرجات ويف الكواليس ومن ير ّكبون
فورات اقتصادية حيثما تواجدت.
املــرح واملدرجات وصــوال ً اىل الفئات
التقنية املختصة ممــن يتولون أجهزة
رافعة اقتصادية انمائية
الصــوت واإلضاءة واملؤثــرات البرصية
هي حقــا ً صناعة منتجــة يقول
وفرق التصوير التلفزيوني وغريهم من
العارفون بتفاصيلها ،ال يقترص مردودها
املختصني الذيــن باتوا مرجعية تقنية يف
عــى الجانــب املعنوي
املهرجانــات واألحداث
بــل يفيض ليطــال كل
الفنيــة يف العالم والعالم
العاملــن فيها بشــكل
العربــي .يف بوكــس
مبارش أو غــر مبارش.
اوفيــس وحدهــا كان
مهرجان بيبلوس كان
فاملهرجانــات كانــت
يشغل في فترة شهرين عديــد املوظفــن أثناء
ّ
ّ
تحفز حركة ســياحية
املهرجانــات يرتفع من
ونصف الشهر حوالى
واقتصاديــة هائلة عىل
 30اىل  100شــخص و
عكس ما يظــن بعض  800شخص لقاء بدل
يزداد بنسبة ثالث اىل أربع
املسؤولني الالمسؤولني
مرات .فأيــن هم هؤالء
مادي
بأنهــا ال تدخل أمواال ً إىل
كلهم اليوم؟
الدولة فيمــا هي تدفع
يــرح املحامــي
مالية ورضائب ورســوم دخول األجانب
رفايل صفري رئيــس مهرجانات بيبلوس
اىل البلــد وحقوقا ً أدبيــة ،ويقول لنداء
ورئيس جمعيــة  Via Appiaأن املهرجان
الوطن السيد عبدو الحسيني املدير العام
عىل اختالف نشاطاته كان يشغل يف الفرتة
التنفيذي لرشكة Box Office ticketing
املمتدة عىل شــهرين ونصــف حواىل 800
التي تتوىل بيع بطاقات معظم املهرجانات
شــخص لقاء بدل مادي ،هــذا عدا عما
اللبنانية ساحالً وجبالً وتعرف كل األرقام
كانت تشهده مدينة جبيل من نشاط يزيد
ومدلوالتها ،أن املهرجانات تســاهم يف
مرتني ونصف اىل ثالث مرات عن نشاطها
تنشــيط الحركة يف املناطــق عىل كافة
العــادي بحيث يتوافد إليهــا يف كل حفلة
الصعد .فمهرجانات بعلبك مثالً أو إهدن
حواىل  10000شخص إضايف يساهمون يف
خلق حركة عظيمــة فيها .فاملطاعم مثالً
واألرز وغريها من املهرجانات التي تقام
يف مناطق بعيــدة تجعــل كل الفنادق
تشــهد  3دورات ليلية يف حني أنها يف األيام
وبيوت الضيافة والشاليهات تمتلئ طوال
العادية تشهد دورة واحدة هذا عدا عن كل
فرتة املهرجان ،فالعاملــون والفنانون
النشاطات األخرى يف املؤسسات التجارية
والــزوار والســياح كانوا يســكنون يف
والحرفية التي تستقطب رواد املهرجانات

في شهر تموز فيما السكوت ال يزال مخيمًا على المهرجانات
األخرى .فهل تستطيع هذه الحفالت أن تعيد الى المهرجانات
زخمها لتعود رافعة للعجلة االقتصادية في المدن والقرى في
وقت لبنان في أمس الحاجة لدفعة الى األمام؟

ليلة أمل

و إحياء الســياحة الداخلية ودور األدالء
الســياحيني الذيــن يعرفــون الناس اىل
النشــاطات الســياحية املختلفــة يف كل
منطقة جبيل .من دون ان ننىس الحراسة
والتنظيفــات والتاكســيات التي يحرص
املهرجان عىل أن يكون العاملون فيها من
مدينة جبيل و محيطها .هذه النشــاطات
كلها تتوقف مع توقف املهرجانات الصيفية
وتغيب الوظائف وترتاجع الحركة التجارية
والسياحية رغم كون جبيل مدينة سياحية
تستقطب الزوار يف كل األوقات.

االستمرار بإنتاج بسيط

املهرجانــات الكربى تحرص اليوم
عىل االســتمرار ولو من حالوة الروح
إثباتا ً لوجودها وحفاظا ً عىل دورها وهذا
ما تشــر إليه حفالت مهرجان بعلبك
األربع وما يعد لــه مهرجان بيبلوس.
ّ
يحض لخمس أو ســت
فهــذا األخري
حفالت يف أواخر شــهر تموز بميزانية
وكلفة محدودتني يتوقف تنفيذها عىل
تأمني التمويل لهــا كما يقول املحامي
صفري .فالوقت هو لعرص النفقات وال
للتجهيزات واملسارح الضخمة املكلفة
وقد يكون مرسح املهرجان يف موقع ثان
وبكلفة أقل ،أما الفنانون فهم لبنانيون
انطلقت شــهرتهم من جبيل وهم عىل
االســتعداد للمشاركة وفاء للجميل أما
األجانب فال حضور لهــم .ولكن رغم
بســاطة االنتاج الفنــي يتوقع صفري
أن تشــهد املهرجانات أعداد الزائرين
ذاتهــا أو أن يكون اإلقبــال أكثر مع
عودة جارفة للمغرتبني كما هو متوقع
وتخصيص لجنــة مهرجانات بيبلوس
حزمة متكاملــة لهم تضــم الفندق
والزيارات والنشــاطات الســياحية
وحضــور الحفالت ،ما سيســاهم يف
تنشيط الحركة من جديد يف جبيل لكن
الوظائف التي كان يؤمنها املهرجان لم
تعد ممكنة ال بل سيعتمد املهرجان عىل
املتطوعني املستعدين لتقديم خدماتهم
من دون بدل.
العاملــون يف صناعــة املهرجانات
يؤكــدون كل من موقعــه أن الحفالت
املتوقعة ال يمكن أن تعيد اىل املهرجانات
زخمها السابق وليست أكثر من مساهمة
معنوية ال تعود باألرباح عىل القطاعات
العاملــة فيها وال ســيما التقنية منها.

فاإلتيــان بفرق عاملية صار مســتحيالً
يتعامل بالعنرص البرشي فحســب بل إن
املعدات وصيانتهــا و تجديدها ومواكبة
اليوم كما يقول عبدو الحسيني مع عدم
إمكانية القيــام بتحويالت عرب املصارف
التطور هي أمور مكلفة واي توقف لحركة
للفرق العاملية التــي ال تحرض اىل لبنان
املهرجانــات والحفالت يجعل الكلفة عىل
إال إذا كان الوضع مســتقرا ً سياسيا ً و
الرشكات أكرب ال ســيما تلك التي تمتلك
اقتصاديا وال قبل أن تنال مســتحقاتها.
معدات متطورة وفريقا ً تقنيا ً خاصا ً بها.
مؤســف توقف هذه العجلة االنتاجية
ويف هذا السياق يقول شادي سعد صاحب
الكربى التي كانت تعود عىل ناسها بمردود
ورئيس رشكة  Blue Soundللتجهيزات
كبري ســواء مبارش أو غري مبارش وتوظف
الصوتيــة التي تعترب مــن األهم يف هذا
طاقــات برشيــة ال ســيما يف الرشكات
املجال يف لبنان أن الســوق اللبناني كان
املتخصصة وتســاهم يف تكويــن تقنيني
أصالً حتى قبل العــام  2019متعبا ً ألن
متخصصــن وتأمني مجــاالت عمل لهم
انخفاض القــدرة الرشائية لدى اللبناني
تعتاش منها عائالت بأكملها كما يقول سعد
كانت قد بدأت مؤرشاتها تظهر منذ ذلك
وتساهم يف رشاء معدات وإنفاق مبالغ كبرية
الوقت وكان ربح الرشكات املختصة من
عليها .ومؤسف أن تتوقف مع املهرجانات
املهرجانات و الحفالت الرتفيهية الكربى
حركة دخول الســياح اىل البلــد كما يقول
"عــى القد" لكنها كانــت تعمل وتثبت
عبدو الحسيني فأعداد هؤالء كانت تزداد من
جدارتها وتبني لنفسها اسما ً المعاً .وهذا
 10اىل  20%يف أوقات املهرجانات وال سيما
ما جعلها محط أنظــار العالم العربي.
الحفالت الكــرى التي تضم فنانني عامليني
فقد صارت هذه الرشكات بفضل عملها
وكان الــزوار يقصدون لبنــان من البلدان
يف مهرجانــات ضخمة ومع فنانني كبار
العربية وحتى من قربص واليونان وأوروبا
وبفعل امتالكها أعىل املستويات التقنية
خاصة إن كانت أوروبا ال تدخل ضمن جدول
مرجعا ً يتهافت عليه صنــاع الرتفيه يف
حفالت هذا الفنان او ذاك ،ويذكر حســيني
العالــم العربي .لكن منــذ العام 2019
شاكريا وبوتشيل وكاظم
يقول شــادي ســعد
توقف العمــل نهائيا ً
الســاهر الذيــن كانوا
يستقطبون زوارا ً من كل
وماتت هذه الصناعة
عــى صعيــد املردود الحسيني :أعداد السيّاح كانت العالم .اما املهرجانات
ً
الصغرية فقد أخرجت اىل
الــذي أصبــح صفرا تزداد من  10إلى  20%في
الضــوء مناطق لم تكن
والحفالت التي يمكن
أن تجــرى يف الصيف أوقات المهرجانات وال سيّما معروفة مثل بكاســن
تضم
ال يمكــن أن تغطي الحفالت الكبرى التي
ّ
وغلبــون والقبيــات
وغريها ووضعتها عىل
الخسائر التي تكبدتها
فنّانين عالميين
الخارطــة الســياحية
الرشكات نتيجة توقف
وانعشــت ناســها
الحركــة الرتفيهيــة
ومحيطها وجعلــت املصايف املعروفة مثل
وحركة املهرجانات او أن تسد التكاليف.
إهدن وزحلة واألرز أكثر حركة وازدهاراً.
أكثر من  80مهرجانــا ً كانت تقام يف
القطاع الترفيهي الخاسر األكبر
لبنان لتشعل صيفه وتجعله ً
قبلة للسياح.
هذه الــركات التي كانت قادرة مع
معظمهــا لم يكن يحقــق أرباحا ً ومعظم
بدء الثــورة عىل االحتفــاظ بموظفيها،
لجانها تعمل تطوعا ً ســواء كانوا أفرادا ً او
بعضهــا توقف كليا عــن العمل بعد ذلك
جمعيات ال تبغى الربح لتغطي الخســارة
وبعضها غادر للعمــل يف البلدان العربية
وترتك الربح ملشاريع قادمة لكن كلها كانت
او هاجــر اىل الخارج مع مــا يعنيه ذلك
تحرك املحيط من حولهــا .وكانت تعتمد
من عدم قدرة عــى االحتفاظ باملوظفني
اىل جانب لجانها عــى الرعاة من مصارف
والتقنيني .فالقطاع الرتفيهي يقول سعد
ورشكات تأمني او طريان لكن الواقع انقلب
هو أول قطــاع يتوقف نتيجــة األزمات
اليوم وصار كل هــؤالء الرعاة الذين يعول
وآخر قطاع يعود اىل السري عندما تتحسن
األحوال وهو قد يربح كثريا ً ويخرس كثريا ً
عليهم لتأمــن التمويل بحاجة ملن يمولهم
فطارت األموال وطارت معها املهرجانات.
والخســارة دوما ً أرسع من الربح ألنه ال
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"البحر أمامكم"...

لؤلؤة فنية سوداء ورسالة سنرميها في البحر

ملصق الفيلم

إيلي داغر ومنال عيسى

جــــــوزفــــــيــــــن حــــــبــــــشــــــي

مجددا ً عىل ضفة املهرجان االرقى واالعرق
ســينمائيا ســنة  ،2021والذي نافس من
خالله عىل جائزة "الكامريا الذهبية" ضمن
برنامج "la" Quinzaine des Réalisateurs
(نصف شهر املخرجني) .منذ مشاركته يف
مهرجان كان ،كانت امام "البحر أمامكم"
رحلة عــى مهرجانات عديدة مثل كارلو يف
فاري والجونة والبحر األحمر ،قبل أن يرسو
اليوم يف بريوت .بريوت التي ُ
صنع الفيلم من
اجلها ،ومن اجل أبنائها .أبناء تائهون بني
ماض يصعب التحرر مــن اثقاله وحارض
جامد ومســتقبل ضبابي وغري مضمون.
أبناء غارقون يف غربة داخلية اشد صعوبة
من تلك الخارجية التي يهربون اليها ،فيلحق
بهم الوطن ويتشبث بذكرياتهم وخيباتهم
وفشــلهم كطفل يرفض ترك فستان أمه.
أبناء يــدورون يف حلقــة مفرغة معزولة
ومخيفة تشبه نهاية العالم ،مع إحساس
ّ
وترقب بأن البحر سيبتلع كل يشء يف لحظة
ما .هذا مع العلم أن تصوير الفيلم جرى يف
أواخر سنة  ،2019أي تمت كتابته قبل ثورة
" 17ترشين" ،وقبــل كارثة مرفأ بريوت يف
 4آب  ،2020ورغم ذلك كل ما فيه ينبئ ان
العاصمــة الغارقة يف صمت مميت وضجر
منازع وفراغ رمادي ،تشــبه السكون الذي
يســبق العاصفة التي ستشــ ّلع كل يشء.

يقول املرصيــون "كل من يرشب من
ماء النيــل ال بد وأن يرجع لــه" ،ويقول
اللبنانيون "كل مــن يتعمّ د ببحر بريوت،
سيظل مسكونا به" ...بني املخرج اللبناني
اييل داغر وبحر بريوت بموجه ومدّه وجزره
ونوّه ،عالقة إستثنائية تسبح به وبنا بني
أمــواج الحب والغضب ،واليــأس واألمل،
والوجع والفرح ،والفشل و ...النجاح.
العــام  ،2015غرق لبنــان الثقافة
والفن يف بحر من الفخر عندما اســتطاع
داغر أن يصطاد أول ســعفة ذهبية عن
فيلمه التحريكــي القصري "موج "98يف
مهرجان كان السينمائي ،ليكون بذلك اول
مخرج لبناني وعربي يفوز بهذه الجائزة.
يومها ،قدم املخرج الشــاب قصة مراهق
يغرق يف امللل ،ويراقب مدينته بكل ّ
تغياتها
البنيانية من فوق ،منتظرا ً أن يحصل يشء
ما مختلف قد يوقظها .مختلف؟ أن يبتلع
البحر املدينة كحوت ازرق ضخم ،ثم يعيد
لفظها حورية بحر مثالً!؟
البحر الذي لــم يبتلع بريوت يف "موج
 ،"98عــى وشــك أن يبتلعهــا يف "البحر
أمامكم" ،)The Sea Ahead( ،الفيلم الروائي
الطويل األول إلييل داغر الذي عاد ورسا به

منال عيسى ويارا أبو حيدر

أبناء مثل الشابة جنى (الرائعة منال عيىس)
العائدة عىل جنح الظــام ،من باريس اىل
بريوت الغارقة يف ســواد حالك وسط موج
بحر يتصاعد بايقــاع رتيب ووترية مملة.
من خالل عيني جنى واحساســها سنتابع
هذه العــودة من غربــة خارجية عنوانها
االكتئاب نتيجة الفشل يف متابعة دراستها
والثبــات يف أي عمل يف فرنســا ،اىل غربة
داخلية اش ّد ايالما ً ألنها سرتميها مجددا ً يف
دوامة اختناق حاولــت الهرب منها .ولكن
اين املفر من كل ما يســكن اللبنانيني من
خيبات؟ قلق االهل ومحاوالتهم انتشــال
ابنتهم من يأسها من خالل جعلها تنخرط
مجددا ً يف نشــاطات اجتماعية .تساؤالت
األقارب والجريان الفضولية .الحياة البطيئة
والفارغة من الحياة .صمت وهدوء يغلفان
مالمح شــابة تتقد يف داخلهــا ثورة باردة
ويشتعل تح ّد َ
مخدّر .محاولة هرب اىل حب
ماض لم يكن يوما يــريض طموحها ولن
ٍ
يحبط عزيمتها رغم سخريته من احالمها.
سهر وســكر ومخدر لفقدان الوعي بكل
ما يحيط بها مــن احتضار مدينة ضبابية
فقدت قدرتها عىل الفرح  ،وفقد ســكانها
(أطفاال ً وشــبابا ً وكهــوالً) قدرتهم عىل
األمل .أجــواء كئيبة ،الــوان قاتمة باردة،
حوارات قليلة جــداً ،حوادث اقل من قليلة،

فال أكشــن وال مفاجآت ،بل حالة وجودية
وذهنية ملدينة وحالة نفســية لشخصيات
تعيش عىل هامش حياة مسكونة بالضياع
ّ
وترقب يطول ويطول عىل إيقاع
واالنهيار،
موســيقى تشــارك يف البطولة .موسيقى
من اعداد شــقيق اييل داغر الذي سبق أن
عاش تجربة الهجرة والعــودة تماما ً مثل
جنى .ولهذا الســبب نجح يف نقل إحساسه
الينــا مع كل ايقــاع كهربائي يرضب عىل
وتر الغربــة الداخلية واليــأس واالختناق
والفراغ والسكون الذي يشبه عاصفة ال بد
أن تهب ،وتســونامي مقبل مع كل موجة
ترضب الشاطئ ،وتفقش زبدا ً رماديا ً وسط
مشهدية سوداء.
الرمزيــة والبحــر بدورهما بطل
رئيــي ،والبحر الــذي يرمز للســفر
والتجدد عادة ،تحوّل كابوســا ً بالنسبة
اىل جنى التي ستغرق يف مياهه الوسخة،
هي وغريها من اشباح املدينة املتشحني
بالســواد ،الناظرين اىل األفق ،منتظرين
موجة عمالقة ربما ،قد تبتلعهم وتلفظهم
بعيدا ً جدا ً عن مدينة املوت .مشهد يذكرنا
بعنوان الفيلــم ،وكأن املخرج يحاول ان
يقول بأن البحــر امامكم وهو منفذكم
الوحيد للهرب من أفق مظلم باتجاه أفق
مجهول قد يكون أكثر امالً.

"البحر أمامكم" انتاج مشرتك (لبنان
وقطر وفرنسا وبلجيكا والواليات املتحدة)
وهو مــن بطولة منال عيــى ويارا أبو
حيدر وربيع الزهر وروجيه عازار وفادي
ابي سمرا .الفيلم يعرض حاليا يف صاالت
لبنان ،ورسالته واضحة للبنانيني :البحر
والرحيل نحو الحيــاة امامكم ،وخلفكم
وطن يخنق احالمكــم ويغتال فرصتكم
بالحياة .رســالة واقعية صحيح ،تدعونا
لالســتيقاظ من وهم وطن ليس قطعة
الســما واألخرض حلو الذي رســمته لنا
األغنيات بالوان زاهيــة ،بل املطهر املعلق
بني الجنة والجحيم ،بانتظار املمر األخري.
ولكن رغم واقعية الفيلم  ،ورغم مقوماته
الفنية الرائعة تصويرا ً ومشــهدية وادا ًء
ومونتاجا ً وموســيقى ومناخا ً ورمزية،
إال أننا ال نوافق عىل رســالته السوداوية.
الحل ليس الرحيل وال الهرب ،بل التشبث
بالوطن ومحاولة عــدم الغرق يف أوحاله.
"البحر امامنا" صحيــح ،الحياة أمامنا
صحيح ،املســتقبل والفــرص واالحالم
أمامنا صحيــح ،ولكننا لن نــرك لبنان
خلفنا .لن نهرب ،لن نرم أنفسنا يف البحر،
سنتشبث بجذورنا مهما كان املشهد أسو َد
وحالكا ،فماذا ينفع اللبناني اذا ربح العالم
كله وخرس وطنه؟

هروب من الواقع

نجوى كرم في رسالة عتب
للبابا فرنسيس

رامي عياش يفجع بوالده

وجّ هت الفنانة نجوى كرم ،رسالة عتب لقداسة الحرب األعظم
البابا فرنسيس ،كما ناشدته لتوحيد الكنيسة كاتبة يف تغريدة عىل
حســابها عرب "تويرت"" :هل ح ّل علينا األحد ال ّروح القدس يف يوم
العنرصة؟ أم سننتظر لألحد املقبل؟" .وتابعت "نسأل قداسة البابا
فرنسيس ،رغم أن هذه رسالتي الثالثة له ،بعد أوّل رسالتني لم يكن
هنالك أي رد عليهما ،متى ستتوحّ د الكنيسة لنحتفل بعيد واحد؟".

هاني شاكر وسميرة سعيد
في "ديو" مشترك
كشف الفنان هاني شــاكر ،عن مفاجأته لجمهوره يف موسم
أغانــي صيف  ،2022حيــث أكد انتهاءه من تســجيل أغنية ديو
تجمعه بالنجمة املغربية سمرية ســعيد ،استعدادا ً لطرحها خالل
الفرتة املقبلة .وتع ّد هذه األغنيــة األوىل التي تجمع النجمني ،وقد
أكد شاكر أنها ســتكون مختلفة ومميزة ومن املقرر اإلعالن عن
تفاصيلها خالل األيام املقبلة.

ُفجع البوب ستار رامي عياش بوفاة والده أبو شادي رامز سامي أبو
عياش امس ،ونرش صورة لورقة النعوة عرب "تويرت" ،كاتباً" :الله معك بيّي
حبيبــي" .ومن املق ّرر أن يصىل عىل جثمان والده الراحل اليوم الثالثاء عند
الســاعة  11من قبل الظهر يف مسقط رأسه بعقلني وتقبل التعازي يف بيت
بعقلني من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء ،كذلك يوم األربعاء يف
منزله الكائن يف بعقلني من الساعة الرابعة ولغاية السادسة مساء.
ً
وأيضا يوم الخميس يف دار الطائفة الدرزية يف فردان من الساعة 11
قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساء.

٩
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كوميديا مألوفة لكن ممتعة
جـــــــــــاد حــــــــــداد
يأخذ فيلم ( Senior Yearسنة التخ ّرج) فكرتَني
أساسيتَني (العودة إىل املدرسة الثانوية واالستيقاظ
من الغيبوبة) ويخلطهما لتقديــم كوميديا ممتعة
أحيانا ً لكن متوقعة يف معظم أحداثها.
تناسب هذه الحبكة شــخصية ريبيل ويلسون
الســاحرة .تتابع هذه املمثلة ترسيخ نفسها كبطلة
كوميدية مقنعة ،إىل جانب أدوارها املساعِ دة يف أعمال
أخرى .كان الفتا ً أيضا ً اختيــار أنغوري رايس ألداء
دور ويلسون يف ســن املراهقة .هي أسرتالية فعالً،
وتنجح يف التعبري عن شخصية "ستيفاني" الخبيثة
ّ
تجسدها ويلسون.
والجامدة التي
بالعــودة إىل تفاصيــل القصة ،تنتقــل الفتاة
الشقراء املرحة "ستيفاني" من أسرتاليا إىل الواليات
املتحــدة وهي يف عمــر الرابعة عــرة .هي تطبّق
نصائح مجالت املراهقني كتلك املرتبطة بخســارة
الوزن ،ورسعان ما ّ
تغي مظهرها الخارجي ،وتصبح
رئيسة فرقة التشــجيع ،وتواعد شابا ً ممالً يف فريق
كرة القدم ،وتتطلع إىل تحقيق هدفها األكرب :تتويجها
كملكة حفل التخرج.
تتكلم "ستيفاني" بكل حماس أثناء مطاردتها
للزوجَ ني الشــابَني اللذين تُوّجــا كملك وملكة حفل
َ
مدهشــن
التخــرج يف املايض ،فتقــول" :إذا كانا
لهذه الدرجة يف املدرســة الثانوية ،تخيّلوا إىل أي حد
سيكونان ســعيدَين يف بقية مراحل حياتهما" .إنه
جزء مــن الحقيقة التي يقدّمها كتّاب الســيناريو
أندرو كنــاور وآرثر بييل وبراندون ســكوت جونز:

يصل األشــخاص األكثر شعبية إىل الذروة يف املدرسة
الثانوية ،ثم يســتمرون معا ً كي يتابعوا الشــعور
بأهميتهم يف محيطهم الضيّق.
لكــن رسعان ما تتحطم أحالم "ســتيفاني"
حــن تخفق يف إتمام قفــزة جريئة يف الجو خالل
حدث من تنظيم املدرســة .هل كانت منافِ ســتها
"تيفاني" املنتسبة إىل فريق التشجيع مسؤولة عما
حصل؟ بغض النظر عن السبب ،تصل "ستيفاني"
يف النهاية إىل املستشــفى وتبقى يف غيبوبة طوال
عرشين سنة .وعندما تســتيقظ ،تكتشف فجأ ًة
أنها تعيش يف العــام  2022وتندهش بأجهزة "آي
فون" وشاشــات التلفزيون املس ّ
طحة من حولها.
حرص والدها األرمل اللطيف (كريس بارنيل) عىل
إبقاء غرفة طفولتها عىل حالها طوال هذه الفرتة.
تبلغ "ستيفاني" اآلن  37عاماً ،لكنها تريد أن تعود
إىل املدرســة الثانوية وتُحقق حلم تتويجها كملكة
حفل التخرج.
ترتدي ريبيل ويلسون ،التي استعادت رشاقتها
حديثــاً ،زي التشــجيع وتربط شــعرها وتعود إىل
ماضيها الذي لم يعد موجوداً .هي تنصدم باالختالف
ً
مقارنة بالحقبة التي عاشت فيها
الثقايف املســتجد
ســابقاً ،لكنها ال تتعامل مع عاملها الجديد بطريقة
اســتعراضية واضحة بل تستخف بكل يشء .ونظرا ً
إىل تعدّد الجوانب الذكية والرتفيهية يف هذه املقاربة،
ال مفر من أن نتمنى حصول هذه الشــخصية عىل
حوارات أكثر دها ًء بــدل االكتفاء بالتعجب من عدد
أفالم ( Fast and Furiousرسعة وغضب) الصادرة
يف آخر عرشين سنة.
يف مطلــق األحــوال ،ثمة كيميــاء حيوية بني
ويلســون واملمثلة مــاري هوالند (مــن أعمالها
( Happiest Seasonأســعد موســم)) وســام
ريتشاردسون (من أعماله ( Veepنائب الرئيس))،
َ
صديقــن غريبَني لم يفارقا "ســتيفاني" يف
بدور
أي لحظــة( .كان توقيــت هوالنــد يف أداء املواقف
الكوميدية الفتــا ً عىل نحو خاص) .عىل صعيد آخر،
يؤدي جاســتن هارتيل دور النســخة الراشدة من
حبيب "ستيفاني" الوســيم من املدرسة الثانوية،

لكنه أصبح متزوجا ً اآلن من الفتاة السيئة "تيفاني"
(زوي كاو) .تشــ ّكل هذه األسماء كلها طاقما ً قويا ً
من الشــخصيات املســاعِ دة ،لكن من املؤسف أن
تقترص أدوارهم عىل خصائص ومواقف محدودة.
ربمــا أراد صانعو العمل أن يؤكدوا عىل حجم
التغريات التي يعيشها الشــباب اليوم ،لكنهم لم
يقدّموا هذه الرسالة بالقوة أو الرصاحة املطلوبة.
تنهار "ســتيفاني" حني تكتشــف أن مدرستها
الثانويــة القديمة لــم تعد تُ ّ
خصــص طاوالت
للطالب األكثر شعبية يف الكافترييا ولم تعد تن ّ
ظم
نشــاطات احتفالية تعبريية ملنع إهانة اآلخرين
أو لتســهيل اندماج جميع الطالب يف محيطهم،
واألسوأ من ذلك هو وقف عادة اختيار ملك وملكة

حفل التخ ّرج .بعبارة أخرى ،يحصل الجميع عىل
مكافــأة معيّنة يف هذا العرص ،ويكســب الناس
حب اآلخرين حني ينــرون عىل مواقع التواصل
االجتماعــي مواقف تُ ّ
عب عن شــغفهم بالبيئة.
لكن هل يحاول الفيلم بهذه الطريقة أن يســخر
من هــذا التحوّل الثقايف باعتباره وضعا ً ســلبيا ً
واســتعراضياً؟ أم أنه يدعم ذلك التحول باعتباره
تطورا ً رضوريا ً لتجاوز عقلية بالية؟
ال أهميــة للجواب .طاملا يشــمل الســيناريو
الشعارات املستعملة يف املقاطع الرتويجية الخاصة
بأعمال شــهرية مثــل  BridgertonوTiger King
ُعجب هذا الفيلم جيل
(امللك النمر) ،ال مفــر من أن ي ِ
"نتفلكس" املعارص.

مــــــســـــــرح

"انتظار فرج" عروض جديدة في الكويت
ثالثة عروض جديــدة تنتظر أبناء
الجالية اللبنانيــة ،يف الكويت ،ومحبي
الفنون املرسحية ،ابتداء من اليوم ،حيث
ستعاود أكاديمية "لوياك للفنون– البا"
عــرض املرسحية اللبنانيــة الوجدانية
"انتظار فرج" (تأليف وإخراج رئيســة
مجلس إدارة "البا" فارعة الســقاف)،
بعــد النجاح الكبري الــذي القته ضمن
فعاليــات احتفال "البــا" بيوم املرسح
العاملي يف آذار املايض.
وتختــزل املرسحيــة االجتماعية،
التي تحاكي الواقع اللبناني بمشــاكله

وهمومــه املعيشــية ،الوقائع واألحداث
بأسلوب كوميدي هادف ،يالمس معاناة
اللبنانيني وتمسكهم باألمل والرجاء ،رغم
لوعة االنتظار .وبمشهدية تجمع املواهب
الشــبابية اللبنانيــة مدعومة بأصحاب
الخــرة والكفــاءة يف الكويــت ،ترسد
"انتظار فرج" هواجس الشعب اللبناني
وأحالمه بعد انفجار مرفأ بريوت.
وتــدور أحــداث املرسحية حول
شــقيقتني يف منتصف العمر ،تلتقيان
بعــد انقطاع التواصــل بينهما لثالثة
عقود ،هي قصة انتظار األخت الكربى

 Top Gun: Maverickيُحلّق عاليًا في ترتيب شباك التذاكر
إحتفظ فيلم الحركة " "Top Gun: Maverickبصدارة شــباك التذاكر
يف أمريكا الشمالية اســبوعا ً ثانيا ً عىل التوايل ،إذ بلغت مداخيله  86مليون
دوالر .وبذلك ،بات هذا الفيلم ،وهو تتمة " "Top Gunاألسايس الذي حقق
نجاحا ً واسعا ً قبل  36عاماً ،بني األفالم العرشة ذات املداخيل األعىل املسجلة
يف األســبوع الثاني لعرضها يف الواليات املتحدة وكندا .وكان الفيلم حصد
إيرادات بقيمة  151مليون دوالر يف عطلة األسبوع األوىل بعد طرحه.
وقوبل " "Top Gun: Maverickباستحسان النقاد .ومرة جديدة ،يؤدي
توم كروز دور الطيار بيت " "Maverickميتشل الذي يصبح يف العمل الجديد
نقيبا ً مهمّ ته قصف منشــأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية .ويضم
طاقم العمل كالً من إد هاريس وجنيفــر كونييل ومايلز تيلر ،باإلضافة إىل
مشاركة محدودة للممثل فال كيلمر الذي برز يف الفيلم األسايس.

وبقي فيلــم " "Doctor Strange in the Multiverse of Madnessيف
املرتبة الثانية ،محققا ً يف أسبوعه الخامس  9,2ماليني دوالر يف الفرتة املمتدة
بني الجمعة واألحد .أما عىل املستوى العاملي ،فتجاوزت إيرادات هذا الفيلم
الذي أنتجته استديوهات " "Marvel 750مليون دوالر منذ انطالق عروضه.
وحــ ّل يف املركز الثالث بإيرادات بلغت  4,5ماليني دوالر فيلم الرســوم
املتحركة الجديد " ،"The Bob's Burgersالذي تســتند قصته إىل مسلسل
تلفزيوني أمريكي شــهري تحمل العنوان نفســه عن مغامرات عائلة تملك
مطعــم هامربغر .وتقدّم فيلم الرســوم املتحركــة " "The Bad Guysإىل
املرتبة الرابعة مسجالً  3,3ماليني دوالر ،مع حيواناته الخارجة عن القانون
التي تجهد لكــي تصبح لطيفة .ويف املقابل ،تراجع إىل املركز الخامس فيلم
" "Downton Abbey: A New Eraمكتفيا ً بثالثة ماليني دوالر( .أ ف ب)

التي تمسكت بالبقاء يف لبنان ،لتُفاجأ
بزيــارة أختهــا الصغــرى ،ازدهار،
بالتزامن مع اســتعداد فــرج حبيب
انتظار للعودة من االغرتاب.
وتكشــف مواجهات الشــقيقتني
أحالم ومعاناة كل منهمــا ،وموقفهما
من الضيــف املرتقب الذي يتعذر قدومه،
فاملرسحية التي تختتم باستئناف انتظار
لعالقتها مع شقيقتها ازدهار ،من دون
أن يأتي "فــرج" ،تخترص مــا يعانيه
اللبنانيون باســتمرار من انتظار لفرج
قادم من الخارج.

١٠
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لـ  Euphoriaو Spider-Man: No Way Home

جـــــــائـــــــزة
ســيطرت املمثلة األمريكية زندايا عىل احتفال
توزيع جوائز " "Mtvالتي شهدت تتويج مسلسلها
للمراهقــن " "Euphoriaبجائــزة أفضل برنامج
تلفزيونــي واإلنتاج الضخــم "Spider-Man: No
 "Way Homeبجائــزة أفضــل فيلم.وفازت املمثلة
نفسها بجائزة أفضل أداء عن مسلسل ""Euphoria
من إنتــاج " ،"HPOالذي يــيء بطريقة قاتمة
وقاسية يف معظم األحيان عىل حياة املراهقني .ونال
" "Euphoriaأيضا ً جائزة أفضل عراك وأفضل عالقة
عابرة عىل الشاشة ،وهما من الجوائز الغريبة التي
وُزعت خالل االحتفال ،ومن بينها كذلك أفضل قبلة

واألداء األكثر إثــارة للرعب .وتحصل اإلنتاجات ذات
الشــعبية الكبرية عىل جوائز " ،"Mtvإذ يتم اختيار
الفائزين بناء عىل تصويت الجمهور ،فتكون الغلبة
تاليا ً لألعمال التي تحظى بعــدد كبري من املعجبني
الفاعلني عرب شبكات التواصل االجتماعي ،ويُطلب
منهم التصويت أكثر من مرة ألعمالهم املفضلة.
ومن هنــا ،لم يكن مــن املفاجــئ أن يفوز
" "Spider-Man: No Way Homeبجائــزة أفضل
فيلم ،نظرا ً إىل ما حققه من مداخيل عالية جعلته
يحتل املرتبة الثالثة يف تاريخ السينما عىل اإلطالق
من حيث املداخيــل ،محققا ً  1,9مليار دوالر يف كل

أنحاء العالم .واســتحقت زندايا عــن هذا الفيلم
جائزة أفضل تمثيل التي نالها أيضا ً رشيك حياتها
تــوم هوالند الذي يؤدي دور الرجــل العنكبوت يف
العمل ،إال أن الزوجني لــم يحرضا احتفال توزيع
الجوائز الذي أقيم يف ســانتا مونيكا ،بالقرب من
لوس أنجليس.
ولم ّ
توفر الجوائز املمثلني املخرضمني ،إذ مُنحَ ت
جنيفر لوبيــز جائزة الجيل ،وكذلــك جائزة أفضل
أغنية عن " ."On my wayوحصل املمثل جاك باليك
( 52عاماً) عىل جائزة تكريمية عن مجمل مسريته.
(أ ف ب)

تهريب اآلثار ...آفة عالمية تتفاقم خطورتها منذ الربيع العربي
يكشف التحقيق بشأن شبكة واســعة ضالعة يف تهريب آثار من
الرشق األدنى واألوسط وتضم يف صفوفها رئيسا ً سابقا ً ملتحف اللوفر،
عن تجارة غري قانونية متنامية عىل نطاق واسع منذ الربيع العربي.
يف صلب حركة التهريب هذه :قطع منهوبة من مواقع أثرية بينها
مقابر تشبه متاجر ســوبرماركت حقيقية يف الهواء الطلق ،يف بلدان
تعاني من الحرب أو االضطرابات السياســية ،مثل سوريا أو العراق أو
مرص ،ولكن أيضا ً يف أمريكا الالتينية وأفريقيا.
ويصف خبري اآلثار الرشقية يف جامعة بواتييه فنســان ميشــال
يف مكافحــة االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية بأنها سلســلة
معقدة ،تبدأ ببلدان املصدر ،ثم تمر ببلدان العبور (آســيا ودول الخليج
وإرسائيل ولبنان) وصوال ً إىل دول املقصد (البلدان الناطقة باإلنكليزية
وأوروبا وأيضا ً روســيا بشــكل متزايد أو اليابــان أو الصني أو دول
الخليج) ،التي تضم مشرتين والكثري من املتاحف أو مشاريع املتاحف.

ويؤكد األخصائي الذي يحارض باستمرار يف مؤتمرات اليونيسكو
أن "هذه الحركة التي ولدت من عمليات حفر رسية وتفاقمت بســبب
الفقر ،آخذة يف االزدياد منذ الربيع العربي يف  ،"2011مضيفاً" :لم يعد
يف اإلمكان التقليل من حجمه".
وقد احتل هذا املوضوع عناويــن األخبار يف أنحاء العالم أجمع يف
األيام األخرية بعد الكشف عن تحقيق يف عمليات تهريب آثار عىل نطاق
واســع ،يُشــتبه بأن جان لوك مارتينيز ،الرئيس السابق للوفر ،أكرب
متحف يف العالم ،ضالع فيها.
وأعلن متحف اللوفر أبوظبي ومتحف اللوفر البارييس األســبوع
املايض أنهما طرف مدني يف هذه القضية.
ويؤكد ميشال الذي يدرب األجهزة املتخصصة يف الرشطة والقضاء
والجمارك أن "إيرادات سوق الفن القانونية تقرب من  63مليار دوالر،
ما يثري شهية املهربني عىل الكسب املادي"( .أ ف ب)

يجدّد مسيرة كايت بوش
من املتوقع أن تحتل أغنية "Running Up That
 "Hillلكايت بوش املركز الثاني يف ســباق األغنيات
الربيطانــي بفضل ما حققه من نجاح مسلســل
" "Stranger thingsعرب "نتفليكس" والذي ترافق
األغنية موسمه الجديد.
وأوضحت الهيئة الرســمية املسؤولة عن
ســباق األغنيات أن األغنيــة التي حصلت عىل
املركــز الثامن الجمعة لــدى دخولها الرتتيب،
تتمتع بوضع جيد يم ّ
ّ
ست نقاط
كنها من التقدم

لتصل إىل املركز الثاني هذا األســبوع .واحتلت
األغنية املركز الثالــث عند طرحها عام ،1985
وقد تصل إىل أعىل مستوى لها عىل اإلطالق.
ووفرت "نتفليكس" اعتبــارا ً من نهاية
أيار الفائت الجزء األول من حلقات املوســم
الرابع مــا قبل األخري من املسلســل الخيايل
الشــهري " ،"Stranger thingsعىل أن تتيح
الجزء الثاني منه يف تموز .وتعرض الحلقات
الجديدة مجموعة األصدقاء يف مدينة هوكينز

الخيالية عام  ،1986بعد ســتة أشــهر من
معركة "ســتاركورت مول" ،حيث يواجهون
تهديدات جديدة خارجة عن الطبيعة.
وترتــدي أغنية كيــت بوش أهميــة بارزة يف
ّ
وتوفر لها تَجَ دُدا ً كبــرا ً بفضل املعجبني
الحبكــة،
الشــباب الذين يحبون العرض ،عــى ما الحظت
ً
مضيفة:
املغنية عرب موقعها الرسمي عىل اإلنرتنت،
"أنا أحبه أيضــاً!" .وإذ رأت أن كل ذلك مثري جداً،
توجهت بالشكر إىل كل من دعم األغنية( .أ ف ب)

غــــيــــاب

رحيل عازف الغيتار األول في  Bon Joviأليك جون ساتش
رحل عازف الغيتــار األول والعضو
املؤســس لفرقة الروك األمريكية "Bon
 "Joviأليك جون ســاتش عن عمر يناهز
 70عاماً.
وحققت " "Bon Joviشعبية كبرية
يف ثمانينــات القــرن العرشين بفضل
أغنيــات ناجحة عىل غــرار "livin’ on
 "a prayerو"You give love a bad
 "nameو"،"Wanted dead or alive

وكانت الحفالت التي تحييها يف املالعب
الرياضيــة خــال جوالتهــا العاملية
تستقطب جماهري كبرية.
وكتب جون بون جويف عىل "تويرت"
أن "الراحــل كان جــزءا ً ال يتجزأ من
الفرقة بصفته عضوا ً مؤسســا ً فيها".
ولم يرش إىل ســبب الوفاة .وأضاف ّ
أن:
"أليك جون ساتش كان صديق الطفولة
لعازف الدرامز تيكــو توريس وأحرض

ريتيش سامبورا لحضور إحدى حفالت
الفرقة قبل أن ينضم إليها الحقا ً كعازف
غيتار رئييس".
وكانــت " "Bon Joviواحدة من أوىل
فرق الروك الغربية التي ُ
سمح لها بإحياء
حفالت يف االتحاد السوفياتي السابق بعد
انفتاح الكتلة الشيوعية بفعل إصالحات
الزعيم الســوفياتي الســابق ميخائيل
غورباتشيف( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتح ّرك عجلة العمل أو
االرتباطات بوضوح ،ولن
تتململ من عجزك عن
استخالص النتائج.

لن تشكو برودة مشاعر
الحبيب تجاهك أو عدم اكرتاثه
لتلبية مطالبك.

حيويتك ونشاطك يوقعانك
أحيانا ً يف توترات عصبية لكنها
لن تؤثر فيك.

ثمة من يحاول تشويه صورتك
يف مجالك ،مع أن نتائج أعمالك
الجدية تظهر قريباً.

ال تنكر الحقيقة فأنت ال
تستطيع االبتعاد عن الرشيك
بسبب التفاهم التام بينكما.

يعدك هذا اليوم بالحظ الرائع
عىل الصعيد الصحي ،فينعكس
ذلك ايجابا ً عىل نفسيتك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

حذار النزاعات واملواجهات
َّ
وتأن يف
وانتبه للتفاصيل،
اتصاالتك ويف توقيعك العقود.

ال تترسع يف الحكم عىل
اآلخرين إذا لم تكن متأكداً،
فقد تجد نفسك يف مواجهة
مع الشخص الغلط.

الصرب هو من أبرز صفاتك ،وهذا
يجعلك أكثر قربا ً من الحبيب
ومثاال ً يحتذى يف هذا املجال.

تنشط كثريا ً هذا اليوم
عىل مستوى التواصل وتبادل
املعلومات قد تقوم بعمل
مشرتك ومثمر مع أحد الزمالء.

الرشيك يفرحك باقرتاحاته،
فيطمنئ بالك ويساعدك عىل
تجاوز األمور التي كنت تخىش
مج ّرد ذكرها.

صحتك جيّدة وذلك يعود
إىل قوة إرادتك وعزمك عىل
السيطرة عىل أوضاعك
بشكل جيّد.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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تأزّم المفاوضات على الحدود البحرية يطرح تساؤالت عن مصير صفقات الطاقة العربية

الكهرباء قريبًا ...إنقطاع 24/24

تتعدّد المشكالت والمسبب واحد؛ سلطة سياسية
آثرت مصالحها الفردية الضيقة على حساب المصلحة
العمومية .المسؤولون الذين ميّعوا ملف ترسيم
الحدود البحرية لنيل مكاسب سياسية ،وحفظ ماء الوجه
في "الطاقة" ،لم ينالوا ما وعدوا به من كهرباء أردنية
وغاز مصري .فأصابهم كما أصاب "من حضر المولد وخرج
منه من دون حمص".
خالــــد أبـــــو شقــــرا
يف ذروة تفعيل املرســوم  6433الذي
ينقل حق لبنــان بالتفاوض عىل الحدود
البحريــة إىل الخط  ،29يف الربع االول من
العــام ُ " ،2021كبّت ميــاه باردة" عىل
املبادرة .فاملرسوم الذي وقع يف  12نيسان
مــن ذلك العام من قبــل رئيس حكومة
ترصيف االعمال حســان دياب ،بعدما
وقع عليه وزيرا الدفاع واالشغال ،لم يكن
ينقصــه إال توقيع رئيــس الجمهورية،
وهذا مــا لم يحدث .لم تمض أســابيع
قليلــة حتى تلقى لبنــان عرضا ً يقيض
بامكانيــة تمويل البنك الــدويل عملية
اســتجرار الكهرباء مــن االردن والغاز
من مرص لزيادة ســاعات التغذية .وقد
وعد لبنــان بتخطــي كل العقبات التي
تواجه هذا املــروع ويف مقدمها قانون
"عقوبات قيرص" املفروض عىل سوريا.
بالتــوازي كان الوســيط األمريكــي يف
مفاوضات ترســيم الحدود البحرية بني
لبنان وارسائيل آموس هوكشتاين ،يحمل
عرضا ً وســطيا ً عرف يف ما بعد بأنه خط
متعــرج ينطلق من الخــط  23ويعطي
للبنان جزءا ً كبريا ً مــن حقل قانا ،لكنه
ّ
يخس لبنان املسافة الفاصلة عن الخط
 29والتي تقدر بـ  1430كلم.²

سقوط سلة العروض

عودة الســخونة إىل ملف ترســيم
الحــدود البحرية مع وصول ســفينة
 ENERGEAN POWERإىل حقل كاريش
الواقــع ضمــن الخــط  29جعلت من
الجلوس إىل طاولــة املفاوضات ،انطالقا ً
من العرض الــذي حمله هوكشــتاين
سابقاً ،شبه مستحيل .و"هو ما سيرتك
انعكاســات أكيدة من جهــة ثانية عىل
املفاوضات التي تعمل عىل تذليل العقبات
التي تعرتض وصول الكهرباء من االردن

والغاز مــن مرص" ،بحســب الخبري يف
شــؤون الطاقة فادي جواد ،فـ"العرض
الذي قــدّم للبنــان لتــايف "الغرق" يف
املازوت االيراني لــم يبرص النور بعد 10
أشــهر ،وعىل االرجح أنه لن يبرص النور
قريباً ،رغــم كل التحضريات التي جرت
خالل الفرتة املاضية" .وبرأي جواد فان
"امللف الــذي ال يرتبط فقــط بموضع
ترســيم الحدود إنما بسلة كاملة تتعلق
بتنظيم الوضع الداخيل اللبناني والقيام
باصالحات أساسية ،جمّ د ،وال يوجد قرار
لغاية اللحظة باعادة إحيائه من جديد".

إهمال االصالحات هو السبب

بغــض النظــر عن تســخني ملف
اســتجرار الطاقة من الدول العربية أو
تربيده ،بالتزامن مع عــودة الضغط يف
ملف الرتســيم البحري ،فمــن الواضح
للقــايص قبل الداني أن لبنــان لم يلتزم
بتنفيــذ االصالحات املطلوبــة يف قطاع
الطاقة .وباالضافة إىل املعارضة من قبل
جزء كبري مــن الكونغرس االمريكي عىل
فتح نافذة لتمويل نظام االسد "قانونياً"
من هذه الصفقة ،حيث ستستفيد سوريا
من نحو  8يف املئة من الطاقة املستج ّرة،
فان التمويل متوقف اساســا ً الستشعار
البنك الــدويل ومن خلفه الواليات املتحدة
بفســاد الطبقة السياسية املسؤولة عن
امللف ،واهتمامها فقــط بالحلول اآلنية
الرتقيعية من دون الدخول بالحل الدائم.
ولعل أبسط دليل عىل ذلك االختالف عىل
صفقات إنشــاء املعامل بدال ً من العمل
عىل تقليــص الهدرين الفني وغري الفني
اللذين يتوقــع أن يكونا قد تجاوزا  50يف

لم يلتزم لبنان تنفيذ اإلصالحات
المطلوبة في قطاع الطاقة
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املئة .ومع مثل هذه النسبة من الهدر ،إذا
ما أضيفت عىل حصول ســوريا عىل  8يف
املئة فان لبنان لن يستفيد بأكثر من 40
يف املئة من مجمل الطاقة املســتج ّرة من
االردن بقدرة  200ميغاواط ،وبكلفة 220
مليون دوالر ملدة ســنة واحدة فقط .هذا
عدا عن أن ربط سعر الخدمة الكهربائية
من االردن بســعر خام برنت سيؤدي إىل
رفع تدريجي يف ســعر الكيلوواط املباع
داخليا ً يف ظل االرتفاع املستمر يف أسعار
النفط عاملياً .وعليه فان الســعر املحدد
بـ  12سنتا ً عىل أساس سعر خام برنت
بـ  113دوالرا ً ســرتفع أكثر ،مما يفقد
العرض اهميته خصوصــا ً إذا ما قورن
مع حلول اخرى مثل االنتقال إىل الطاقة
الشمسية عىل صعيد فردي .وباالضافة
إىل ذلك فــان املوافقة االمريكية التي وعد
بها لبنان وااللتفــاف عىل قانون قيرص
ليســا كافيني الســتجرار الكهرباء من
االردن عرب ســوريا ،فالبنك الدويل املمول
للمرشوع لديه امــور اخرى يركز عليها
غري املواقف السياســية ومنها :اصالح
قطاع الكهربــاء يف لبنان ،وكذلك اصالح
مؤسســة كهرباء لبنــان ووقف العجز
والهدر فيها واجــراء تدقيق مايل ،ورفع
التعرفة وتخفيض الهــدر الفني ورفع
التعديات عىل الشبكة وتحسني الجباية،
وتعيني الهيئة الناظمة ،اضافة اىل ضمان
قــدرة لبنان عىل ســداد القرض ،وكلها
امور لم تحصل حتى هذه اللحظة.

الحدود البحرية أهم

يف املقابل يعترب جــواد أن "التقييم
التجــاري للثروة النفطيــة املوجودة يف
املنطقة التي تمتد بــن الخط  1والخط
 29بمســاحة  2290كلم ²ال تقارن مع
ما يمكــن أن يحصل عليــه لبنان من
طاقة" .وليس من مصلحته التنازل عن
ثــروة مقدرة بـ  32تريليــون قدم ³من
الغــاز ملصلحة  200ميغــاواط كهرباء
مــن االردن و  650مليــون م ³من الغاز
املرصي ســيحصل عليهما مقابل دين
بالــدوالر .وإن كان ال بد للبنان املفاضلة
بني العرضني فمن مصلحته ،برأي جواد،
"التشــدد يف الحصول عىل أكرب نســبة
ممكنة مــن الرقعة البحريــة املتنازع
عليها" .لكن هل سيستطيع لبنان إعادة
عقارب املفاوضات إىل الوراء بعدما تحول
التنقيب يف حقل "كاريش" إىل أمر واقع؟
ومــا الثمن الذي قد يدفعــه لبنان جراء
تسخني هذا امللف؟
إنطالقا ً من معلومات خاصة يقول
جواد إن هناك أمرين مؤكدين:
االول ،أن رئيــس الجمهوريــة لن
يوقــع املرســوم  6433إال بعد فوات
االوان ،ويف املرحلة التي يحسم فيها حق
ارسائيل يف حقل كاريش التي ســتبدأ

الكميات المنتجة من النفط
األردني ستتوقف بعد  3أشهر

الدوالر يتحرّك صعودًا و"صيرفة" مستقرّة

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

خط التسوية

حل هذا النزاع سيكون بحسب جواد
باعتمــاد خيار من اثنــن :إما التوصل
إىل خط تســوية جديد بــن الخطني 23
و ،29أو اعتبار املنطقــة املتنازع عليها
منطقة مشــركة توضع تحت وصاية
رشكة أمريكية دولية بنسبة  100يف املئة،
تديرها مقابل اعطــاء املردود للطرفني
بنسب يتفق عليها سابقاً.
مع تجميد ملف اســتجرار الكهرباء
االردنية والغاز املــري ،فان الكميات
املنتجة من النفط االردني التي ال تتجاوز
 300ميغاواط ستتوقف كليا ً بعد  3أشهر.
ومن بعدها ســيدخل لبنــان يف انقطاع
لكهربــاء الدولــة  ،24/24وســيعجز
معظم املواطنني عن االستعانة باملولدات
الخاصة التي يســعر بعضها الكيلوواط
عىل اكثر من  14ألف لرية.

أربعة محاضر بحق
أصحاب سوبرماركت وأفران

ســجّ ل ســعر رصف الدوالر يف الســوق
الســوداء أمس ارتفاعا ً طفيفا ً عند الـ 27ألف
لرية وبلغ مساء  27800لرية لبنانية للرشاء و
 27.850لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد .
ّ
منصــة "صريفة" بلغ حجم
وعىل صعيد
التداول عليها كما أعلــن مرصف لبنان أمس
 113مليــون دوالر أمريكي بمعــدل 24400
لــرة لبنانية للــدوالر الواحد ،وفقا ً ألســعار
رصف العمليــات التي نفذت من قبل املصارف
ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وعىل املصــارف ومؤسســات الرصافة
االستمرار يف تسجيل كل عمليات البيع والرشاء
عىل منصة  ،Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة
يف هذا الخصوص.

اليـــــورو
$ 1.0693

الباخـرة التنقيب فيه بعد أسابيع.
الثانــي ،أن بــدء الحفــر يف حقل
"كاريش" لــن يؤدي إىل عمــل عدائي
أو عســكري كمــا يتوقــع البعــض.
فاالســتثمارات الضخمــة بمليــارات
الــدوالرات مــن الجانــب االرسائيــي
واســتقدام باخرة الحفــر بكلفة تصل
إىل  800مليون دوالر لــم تتم اعتباطياً،
انما بعد توفــر ضمانات عن عدم اندالع
أي مواجهات .وعليــه لن يدخل الجانب
االرسائييل بمغامرة عسكرية تفوت عليه
الحصول عىل ثروة هائلة.

يســتم ّر مراقبــو االقتصــاد جنوباً ،يف
جوالتهم عىل املحال واملؤسســات التجارية
واألفران ،للتأكد من التقيّد بالتسعرية الرسمية
لربطة الخبز املعتمدة من قبل وزارة االقتصاد،
إضافــة إىل وزن الربطــة وعــدم التالعب يف
األسعار.
وأســفرت جولــة أمس بالتعــاون مع
قوة من مكتب األمن العــام  -الزهراني ،عىل
الســوبرماركت واألفران يف منطقة العاقبية،
عن تحرير أربعة محارض ضبط يف حق محيل
ســوبرماركت لعدم إعالنهما أســعار مواد
معروضة واثنني من أفــران الخبز لتالعبهما
بوزن ربطة الخبز خالفا ً للوزن الرسمي.

االسترليني
$ 1.2529
الين الياباني
$ 0.0076

بيـتـكـوين
$ 31274
الذهب
$ 1845

CMC crypto
$ 676.70
الفـضـة
$ 22.12

الروبل
$ 0.0168

اليوان الصيني
$ 0.1503

الليرة التركية
$ 0.0603

بــرنــت
$ 119.72

خام WTI
$ 118.91

طن القمح
$ 422.29
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٥٣السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ٧حــزيــران 2022

كركي يحدّد آلية زيادة غالء المعيشة لمستخ َدمي الضمان
أصدر مدير عــام الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي د .محمد كركي املذكرة
اإلعالمية رقم  686تاريــخ 2022/6/6
قىض بموجبها بتطبيق أحكام املرســوم
 9129تاريخ  12أيار  2022القايض بتعيني
بدل غالء معيشــة للمستخدمني والعمال
الخاضعني لقانون العمل عىل الشكل التايل:
أوال  :اعتبارا ً مــن  2022/4/1ومن
اجل احتساب اشرتاكات املؤسسات يضاف
اىل:
 الحد االدنى الرسمي لالجر الشهريمبلغ  1,325,000ل ل ليصبح 2,000,000
ل.ل
 اساس االجر الشــهري الذي كانيتقاضاه االجــر بتاريــخ 2022/3/1
والذي ال يتجــاوز  4,000,000ل ل مبلغ
 1,325,000ل ل.
 اساس االجر الشــهري الذي كانيتقاضاه االجري بتاريخ  2022/3/1والذي
يتجــاوز  4,000,000ل ل الزيــادة التي
يقرها اصحاب العمل،
 الحد االدنى الرسمي لالجر اليوميمبلغ  61,000ل ل ليصبح  91,000ل.ل.
 اســاس االجر اليومــي الذي كانيتقاضاه االجري بتاريخ  2022/3/1والذي
ال يتجاوز  182,000ل ل مبلغ  61,000ل
ل.
 اساس االجر اليومي الذي الذي كانيتقاضاه االجري بتاريخ  2022/3/1والذي
يتجــاوز  182,000الزيــادة التي يقرها
اصحاب العمل.
وتسدّد فروقات االشرتاكات الناتجة

عن زيادات غالء املعيشة املشار اليها عن
شهر نيسان (للمؤسسات الشهرية فقط)
بموجب جدول اشرتاكات خاص تحت رمز
 33وترسي زيــادات التاخري عىل فرتة 33
اعتبارا ً من .2022/7/1

 % 83.5تراجعت مبيعات
السيارات الجديدة في روسيا

الكسب الخاضع لالشتراكات

ثانياً :اعتبــارا ً من  2022/4/1يحدّد
الح ّد األقىص للكسب الخاضع لالشرتاكات
كالتايل:
 يضــاف اىل الحد االقىص للكســبالشهري الخاضع لالشرتاكات لفرع املرض
واالمومة املحدد باملرســوم  9602تاريخ
 2022/12/21مبلــغ  1,325,000ل ل
ليصبح  3.825,000ل.ل.
 يضــاف اىل الحد االقىص للكســبللشــهري الخاضع لالشــراكات لفرع
التقديمــات العائليــة والتعليمية املحدد
باملرسوم  5102تاريخ  2001/3/24مبلغ
 1,325,000ل ل ليصبح  2,825,000ل.ل.

السائقون العموميون

اشــراكات الســائقني العموميني
اعتبارا ً من:2022/4/1
 إشــراكات السائق غري املالك :فرعنهايــة الخدمة 340 ،ألف لرية اإلشــراك
الشهري ،التقديمات العائلية  240ألف لرية
واملرض واألمومة  360ألف لرية.
إشــراك الســائق املالك :فرع نهاية
الخدمة  170ألف لرية والتقديمات العائلية
 110آالف لرية واملرض واألمومة  110آالف
لرية.

أخبار سريعة

وتاتي مساهمة الدولة يف التقديمات
العائليــة بقيمة  130ألــف لرية واملرض
واألمومة  250ألف لرية .

باعة الصحف والمجالت

وبالنسبة اىل اشرتاكات باعة الصحف
واملجالت اعتبارا ً من  ،2022/4/1حدّدت
قيمة اإلشــراك الشــهري لفرع نهاية
الخدمة بـــ  340ألف لــرة والتقديمات
العائلية بـ 240ألف لرية واملرض واألمومة
 360ألف لرية.

المخاتير

بالنســبة اىل اشــراكات املخاتــر

الشــهرية لفرع املرض واالمومة اعتبارا ً
من  ،2022/4/1حدّد ما يدفعه املختار بـ
 72,000ل ل ،وما تدفعه الدولة 288,000
ل.ل
أمــا اشــراك الطــاب الجامعيني
الســنوية لفرع املرض واالمومة اعتبارا ً
من  ،2022/4/1فيبلغ اشــراك الطالب
الجامعــي  600,000ل ل ،واشــراك كل
مستفيد عىل عاتقه  600,000ل ل.
ويبلغ اشــراك املضمــون املتقاعد
الشهرية لفرع املرض واالمومة اعتبارا ً من
 2022/4/1ما قيمته  180,000ل ل.
عىل أن يعمل بهذه املذكرة اعتبارا ً من
تاريخ صدورها وتبلغ اىل من يلزم.

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في
روسيا بنسبة  83,5بالمئة على اساس
سنوي ،على ما أظهرت بيانات هذا القطاع
أمس ،على وقع عقوبات غربية غير مسبوقة
فرضت على اقتصاد البلد والمستهلكين.
وبيعت فقط  24,268سيارة وعربة تجارية
خفيفة في روسيا في أيار ،كما صرحت
جمعية الشركات األوروبية في موسكو.
ويأتي انهيار المبيعات الشهر الماضي
عقب تراجع بنسبة  78,5في المئة في
نيسان.
وتراجعت مبيعات سيارات الدا ،الماركة
األكثر شعبية وذات األسعار المعقولة،
من تصنيع أفتوفاز التي كانت تملك
غالبية أسهمها مجموعة نيسان-رينو،
بنسبة  84في المئة وصوال إلى 6000
وحدة على أساس سنوي .وفي أيار
سلمت «رينو» أصولها المحلية للحكومة
الروسية ،في أول عملية تأميم كبرى
منذ فرض العقوبات .كما أوقف الكثير
من شركات تصنيع السيارات مبيعات
سياراتها أو قطع الغيار إلى روسيا ،مثل
أودي وهوندا وجاغوار وبورشه .ومن بين
الشركات التي أوقفت التصنيع في روسيا
بي إم دبليو وفورد وهيونداي ومرسيدس
وفولكسفاغن وفولفو(.أ ف ب)

الليرة التركية تهبط 1%

األشقر :لبنان أمام فرصة اللتقاط أنفاسه
كشــف رئيس إتحاد النقابات السياحية يف لبنان
بيار األشــقر يف بيان أمس ،أن «لبنــان أمام فرصة
حقيقية اللتقاط أنفاســه خالل فصــل الصيف مع
تسجيل قدوم نحو مليون و 200ألف شخص حتى اآلن
معظمهم من املغرتبني اللبنانيني».
وقال« :إن املغرتب اللبناني يؤكد مرة جديدة مدى
محبته وتع ّلقه بوطنــه ،أطلقنا النداء ملجيء املغرتبني
اىل بلدهــم األم وها هم يلبّــون النداء يف موقف وطني
رائد ومميز إلنقاذ وطنهم».
وأضاف« :هذا ليس غريبــا ً عنهم ،فكما كان لهم

الــدور األول يف عملية التغيــر يف اإلنتخابات النيابية،
كذلك سيكون لهم الدور األول يف عملية إنقاذ لبنان».
وشدد األشــقر عىل أن «هذا الرقم حقيقي ألنه تم
إحصاؤه من الحجوزات لدى مكاتب السياحة والسفر،
وبالتايل فإن قدوم مليون و 200ألف شخص اىل لبنان
لقضــاء العطلة الصيفية من شــأنه أن يحدث فارقا ً
كبريا ً يف الوضعني اإلقتصــادي واإلجتماعي» .وأكد أن
«إنجاح هذا املوسم الواعد والذي يعترب يف غاية األهمية
للبنان ولكل لبناني يف ظل األزمة اإلقتصادية واملعيشية
الخانقة ،هو مســؤولية الجميع ،من رأس الهرم حتى

كل مواطن عىل مختلــف األرايض اللبنانية» .وطالب
املســؤولني والقوى السياسية بـ»تحمّ ل مسؤولياتهم
الوطنيــة ،ووضع كل املناكفــات والتجاذبات جانباً،
والعمل عىل تهدئة األوضاع وتهيئة األجواء الســتقبال
اللبنانيني والسياح العرب واألجانب».
كما دعا وســائل اإلعالم ،اىل «لعب دورها الريادي
كما كل اســتحقاق وطني بالرتويج للبنان وللمناطق
وللقطاعات الســياحية ،ألن السياحة يف لبنان ليست
حكرا ً عىل منطقة محــددة أو أي فئة معينة ،إنما هي
لكل لبنان واللبنانيني».

مؤشر :BLOM PMI
زيادة األنشطة الشرائية في أيار
إرتفع مؤرش مدراء املشرتيات BLOM
 PMIإىل أعىل مســتوى له يف  76شــهرا ً يف
أيار  .2022وتعليقا ً عىل نتائج املؤرش ،قال
املدير العام لبنك لبنان واملهجر لألعمال فادي
عسريان« :ال يزال لبنان يعاني من أزمة مالية
عميقــة عىل الرغم من التحســن امللحوظ
األخري يف قــراءة مؤرش مدراء املشــريات
لشــهر أيار  ،2022حيث َش ِهدَت األنشطة
الرشائية زيادة نسبية للمرة األوىل منذ أكثر
من ست ســنوات .وما بوسعنا قوله بشأن
هذه الزيادة هو أنَّه رغم الرتاجع املســتمر
يف سعر رصف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر
األمريكي ،غري أ َّن ذلك ربمــا يكون مؤرشا ً
هاما ً اىل أ َّن املواطنني اللبنانيني اعتادوا عىل
تسعري معظم املنتجات والســلع بالدوالر
األمريكي ،األمر الذي يسهّ ل عمليات الرشاء
وزيادة كمياتها من الناحية النفسية .ومع
ذلك ،قد يم ّر لبنــان بمرحلة عصيبة وغري
مســتقرة يف فرتة ما بعد االنتخابات بسبب
القدر الكبري من عدم اليقني املحيط باملشهد
الســيايس .وما يزيد األمور تعقيدا ً هو أ َّن
خطط اإلصالح وصلت إىل طريق مســدود
ريثما يتم تشــكيل حكومة لبنانية جديدة،
ونتمنى فقط ّأل تســتمر هذه «املرحلة غري
املستقرة» ملدة طويلة بسبب تردي الوضع
االقتصادي يف البالد».

انخفاض النشاط التجاري

وأشــارت بيانات املســح األخري إىل

انخفاض النشــاط التجــاري يف رشكات
القطاع الخاص اللبناني خالل أيار .2022
وعزا أعضاء اللجنــة االنخفاض األخري يف
النشاط التجاري إىل التحديات االقتصادية
واملالية والسياســية التي تشهدها البالد.
ورغــم ذلــك ،كان معــدَّل االنخفاض يف
النشــاط التجاري هو األدنى منذ كانون
الثاني .2016
ويف غضون ذلك ،لفتت بيانات املسح
لشهر أيار إىل انخفاض الطلبيات الجديدة
لــدى رشكات القطاع الخــاص اللبناني.
وأشارت الرشكات املشــاركة يف املسح اىل
َّ
أن ظــروف الطلب تأثرت ســلبا ً بضعف
القــوة الرشائية للعمــاء املحليني .ومع
ذلك ،وتماشــيا مع اتجاه مؤرش اإلنتاج،
كان االنخفــاض يف مــؤرش الطلبيــات
الجديدة يف أيــار  2022هــو األدنى منذ
عام َ .2016
وســجَّ لت طلبيّــات التصدير
الجديدة انخفاضا ً هــو األدنى خالل أيار
 .2022ومع ذلك ،قــ ّررت رشكات القطاع
الخاص اللبناني تخفيض أعداد موظفيها
بنسبة ضئيلة يف منتصف الربع الثاني من
العام  2022بســبب الكميات غري الكافية
من الطلبيات الجديــدة الواردة .وبالفعل،
أتاح انخفاض الطلبيّــات الجديدة الواردة
للــركات اللبنانية تحقيــق تقدم نحو
تخفيض األعمال غري املنجزة .وانخفضت
كمية األعمال غري املنجــزة مجددا ً يف أيار
 ،2022ولكن بوترية أبطأ بقليل».

هبطت الليرة التركية بأكثر من 1%
لتصل إلى  16.6مقابل الدوالر ،وهو
أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني،
بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب
اردوغان أن بالده ستواصل خفض
معدالت الفائدة وليس زيادتها في
مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة،
مهوّنا من شأن تضخم يزيد على
نسبة  ،70%ومعتبرا ً أنه مشكلة من
مشاكل عدة يعاني منها االقتصاد.
كما تعهد بتعزيز اإلنتاج والصادرات
والتوظيف عن طريق سياسته غير
التقليدية ألسعار الفائدة المنخفضة،
ووعد مجددا ً بفائض في ميزان
المعامالت الجارية سيدفع العملة
لالستقرار في نهاية المطاف ويهدئ
التضخم.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن قضائي صادر عن محكمة
اإليجارات يف طرابلس
غرفة القايض سمر البحريي
إىل املدعــى عليه فادي بهــاء الصالح –
مجهول محل اإلقامة بتاريخ 2022/3/7
صــدر قرار عــن هذه املحكمة ســجل
تحت رقم  2022/23بالدعوى أســاس
 2021/558املقامة مــن املدعي محمد
عمر جميل غنوم بموضوع إسقاط من حق
التمديد القانوني قىض بإسقاط حق املدعى
عليه فادي بهاء الصالح بالتمديد القانوني
لإلجارة املعقودة أساسا ً عىل الشقة الكائنة
يف الطابق األول من العقــار  74منطقة
امليناء  11العقارية وإلزامه بإخالء املأجور
وتســليمه للمدعي خاليا ً من أي شــاغل
وتضمني املدعى عليه النفقات كافة.
بإمكانك استئناف هذا القرار ضمن املهلة
القانونية التي تيل مهلة النرش واللصق وإال
أصبح الحكم قطعيا ً بحقك.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٣السنــــة الثــالثــة

"تطمينات" إيرانية :ال نوايا تصعيدية...

ورأت املصادر يف ضوء ذلك ّ
أن حالة «الستاتيكو» ستبقى هي الطاغية عىل
أجواء الجبهة الجنوبية حتى إشــعار آخر ،مع رضورة اإلبقاء يف الوقت عينه
عىل «مستويات مرتفعة من الرتقب والحذر تحسبا ً لوصول املعطيات املحيطة
بمفاوضات فيينا إىل نقطة حرجة تحتم عىل اإليرانيني قلب املعادلة بشــكل
دراماتيكي قد ينتج عنه اتخــاذ قرار بتفجري األوضاع عىل الجبهات املحيطة
بإرسائيل سوا ًء يف غزة أو لبنان».
وباالنتظار ،خلص لبنان الرســمي إىل دعوة الوســيط األمريكي أموس
هوكســتاين للحضور إىل بريوت «والعمل عىل إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود
البحريــة الجنوبيــة يف أرسع وقت ممكن ملنع حصــول أي تصعيد لن يخدم
حالة االستقرار التي تعيشها املنطقة» ،حسبما ّ
عب البيان الصادر عن رئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي إثر التشــاور مع رئيس الجمهورية
ميشــال عون حيال الخطوات الواجب اتخاذها يف مواجهة التطورات البحرية
يف املنطقة املتنازع عليها مع إ ٍرسائيل ،بينما استعاد رئيس مجلس النواب نبيه
بري املبادرة يف ملف الرتسيم يف ضوء تكليف عون نائب رئيس املجلس الياس بو
صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب التنسيق مع بري يف مستجدات امللف.
وإذ لخص بو حبيب املوقف من عني التينة بعبارة« :ال نريد أن نعمل حربا ً
ويجب أن نعرف ماذا سيفعل األمريكيون» ،توىل بو صعب مهمة التواصل مع
هوكستاين داعيا ً إياه «لزيارة لبنان بالرسعة املمكنة» ،من دون أن يتلقى «أي
وعد أو موعد بشــأن توقيت الزيارة» ،وفق ما أكدت مصادر مواكبة لـ»نداء
الوطن» ،مشري ًة إىل ّ
أن «الوسيط األمريكي يحمّ ل السلطة اللبنانية مسؤولية
مبارشة يف ما وصلت إليه األمور نتيجة التلكؤ يف اتخاذ املبادرة وعدم التجاوب
مع الطرح الذي قدمــه يف زيارته األخرية» ،مذكر ًة يف هذا اإلطار ّ
بأن «الجانب
اللبناني لم يرسل لغاية الساعة أي جواب خطي عىل طرح هوكستاين واكتفى
الرؤســاء الثالثة بإصدار بيان مبهم إثر لقائهم يف قرص بعبدا للتداول يف الرد
اللبناني عىل هذا الطرح».
ويف خضم حالة التخبط السائدة بني أركان الحكم ،برزت خالل الساعات
األخرية سلســلة ترصيحات ومواقف وضعت عون «يف قفص اإلتهام نتيجة
تعمده التفريط بحقــوق لبنان وثروته النفطية لتحقيق مآرب رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باسيل يف مقايضة املوقف من الرتسيم البحري مع رفع
العقوبات األمريكية عنه» ،ورأت أوســاط سياسية معارضة ّ
أن بدء إرسائيل
بشكل أحادي يف عملية استخراج الغاز من البحر «حرش باسيل الذي كان يعوّل
عىل عنرص اســتنزاف الوقت بانتظار رفع العقوبات تلقائيا ً عنه يف نهاية آب
املقبل ،األمر الذي قد يدفعه إىل اللجوء راهنا ً إىل فتح جبهات سياسية جانبية
لتمريــر الوقت ريثما تتضح نوايا اإلدارة األمريكيــة تجاهه قبل اإلقدام عىل
اعتماد الخط  23أو الخط  29للحدود البحرية اللبنانية».
ويف املقابل ،ارتفع منســوب الضغط عىل رئاسة الجمهورية والحكومة
للمســارعة إىل تدارك املوقف وتوقيع مرســوم تعديل املرسوم  6433وحفظ
حقوق لبنان البحرية يف مواجهة القرصنة اإلرسائيلية ،ســيّما و ّ
أن البطريرك
املاروني بشارة الراعي شدد أمس عىل ّ
أن «التطورات األخرية ومحاولة إرسائيل
البدء يف استخراج الغاز والنفط من الحقول املتنازع عليها مع لبنان يحتم عىل
السلطة اللبنانية اســتئناف املفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية وتثبيت
الحــدود الربية من دون تنازالت ومزايدات» ،مؤكدا ً ّ
أن «حفظ حقوق لبنان يف
هذه الثروة الســيادية واجب سيادي ال مجال للمساومة عليه وتحويله مادة
سجال سيايس وطائفي».
وتوازياً ،دعا نواب قوى التغيري السلطة التنفيذية «فورا ً ومن دون إبطاء»
اىل تعديل املرســوم وفق مقرتحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29
بدال ً من الخط « 23املحدد إعتباطا ً ومن دون أي ســند قانوني» بحسب تعبري
النائب ملحــم خلف خالل املؤتمر الصحايف الذي عقده أمس يف مجلس النواب
وتحدث فيه باســم نواب التغيري ،منبها ً إىل ّ
أن «إمتناع السلطة التنفيذية عن
القيام بواجباتها تجاه هذه القضية املصريية يضعها تحت مجهر املساءلة»،
مع التحذير من أنّه يف حال استمرار السلطة التنفيذية بالتقاعس فإن االتجاه
هو نحو تقديم «إقرتاح قانون معجــل مكرر لتعديل القانون رقم  163بغية
إعتماد الخط  29كخط رســمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية
اللبنانية» ،كما دعا نواب التغيــر اللنبانيني إىل «وقفة تضامنية» يف الناقورة
بعد قاعدة اليونيفل عرص السبت املقبل للمطالبة باعتماد الخط « 29تكريسا ً
لحقوقنا الوطنية».

زيلينسكي :صامدون في سيفيرودونيتسك

وعىل خ ّ
ط تصدير الحبوب ،ح ّذر زيلينسكي من أن كمّ يات الحبوب املعدّة
للتصدير والعالقة يف أوكرانيا ستتضاعف  3م ّرات بحلول الخريف لتصل إىل 75
مليون طن ،مبديا ً الحاجة إىل «مم ّرات بحرية» ،األمر الذي «نُناقشه مع تركيا
واململكة املتحدة وكذلك مع األمم املتحدة» ،ولفت إىل أن الصادرات عن طريق
البحر تسمح بتصدير  10ماليني طن شهريّاً ،كاشفا ً أن بالده تُناقش مع بولندا
ودول البلطيق أيضا ً تصدير كمّ يات صغرية من الحبوب عرب السكك الحديد.
توازياً ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طريانها دمّ ر  3مستودعات ذخائر
مدفعية ومســتودع وقود قرب بلدة كوديما يف منطقة دونيتسك ،يف حني ذكر
الجيش األوكراني أنه ص ّد األســطول الرويس وأرغمه عىل الرتاجع  100كلم
عن السواحل األوكرانية عىل البحر األسود ،حيث تفرض روسيا حصارا ً بحريّا ً
ّ
وتفقد زيلينسكي قواته قرب باخموت يف منطقة دونيتسك
منذ أسابيع عدّة.
وليسيتشانسك يف منطقة لوغانسك األحد.
ويظهر الرئيس األوكراني يف مشاهد بثتها الرئاسة يتحدّث إىل جنود داخل
مبان .وقال زيلينسكي« :جلبنا شيئا ً للجيش .لن أدخل يف التفاصيل» .كذلك،
زار زابوريجيا يف جنوب البالد والتقى ســكانا ً من ماريوبول ف ّروا من القصف
الرويس .وبالحديث عن الجنوب ،أعلنت السلطات األوكرانية أن الوضع حرج
يف منطقة خريسون مع «انقطاع شــبكات الهاتف الجوال واإلنرتنت واملواد
الغذائية واألدوية والســيولة» ،مشــر ًة إىل «مقتل  3من السكان» يف منتجع
الزورنيه الساحيل حيث زرع الروس ألغاما ً عىل الشاطئ.
ويف الشــمال الرشقي ،تتع ّرض منطقة خاركــوف لقصف مر ّكز أدّى إىل
مقتل  10مدنيني خالل  24ســاعة ،بينما أوضحــت وزارة الدفاع األوكرانية
أن «العدو يعمل بشكل مكثف عىل تجديد» الطرقات لرتكيز هجومه و»يُقيم
جسورا ً عائمة فوق األنهر» حول خاركوف.

الـثـلـثـاء  ٧حــزيــران 2022

ويف األثناء ،ح ّذر وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف من أن موسكو
سرت ّد عىل اإلمدادات الغربية من األسلحة بعيدة املدى ألوكرانيا من خالل تكثيف
جهودها لدفع قوات كييف بعيدا ً عن حدودها .وتأتي هذه الترصيحات بعد أيام
قليلة من إعالن الواليات املتحدة قرارها تســليم قاذفات صواريخ متعدّدة إىل
أوكرانيــا يصل مداها إىل  80كيلومرتا ً تقريباً ،فضالً عن إعالن اململكة املتحدة
أمس نيّتها تزويد كييف قاذفات صواريخ يصل مداها إىل  80كيلومرتا ً أيضاً.
ويف غضون ذلك ،ندّدت موســكو بإغالق بلغاريا ومقدونيا الشــمالية
ومونتينيغــرو مجالها الجوّي أمــام طائرة كان يفــرض أن تق ّل الفروف
املستهدف بعقوبات أوروبّية ،يف زيارة إىل رصبيا ،معترب ًة ذلك خطوة «مشينة»
و»عدائيــة» .وقال الفــروف خالل مؤتمر صحايف عقده بشــكل عاجل عرب
اإلنرتنت« :حصل ما ال يُمكن تخيّله» ،مضيفاً« :حُ رمت دولة ذات ســيادة من
حقها يف ممارسة سياســتها الخارجية» ،فيما ح ّذر الكرملني من أن «أعماال ً
عدائية كهذه ض ّد بلدنا يُمكن أن تتسبّب بمشكالت معيّنة ...لكن ال يُمكن أن
تمنع ديبلوماسيّتنا من مواصلة عملها».
تزامناً ،اعترب نائب رئيــس مجلس األمن الرويس ديميرتي ميدفيديف أن
«املفوضية األوروبية تبنّت الحزمة السادســة (من العقوبات) بهدف تمزيق
االقتصاد الرويس إىل أشالء ،لكن الواضح أن الهدف افتعال حريق ،ثورة عاملية
يف االقتصاد» ،يف وقت ّ
حضت فيه الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي روســيا
خالل اجتماع ملجلس األمن الدويل عىل وقف أعمال العنف الجنيس املنســوبة
لجيشها والقوات الداعمة له يف أوكرانيا.
إىل ذلك ،اســتدعت روما السفري الرويس لديها سريغي رازوف لالحتجاج
عىل ادعاءات وزارة الخارجية الروســية بأن مواطنني ومســؤولني روســا ً
يتع ّرضون للتمييز يف إيطاليــا ،يف حني أمرت وزارة العدل األمريكية بمصادرة
طائرتَ ْي يملكهما رجل األعمال الرويس الثري رومان أبراموفيتش ،مشري ًة إىل
أنهما اســتُخدمتا يف انتهاك للعقوبات املفروضة عىل روسيا .ولم تذكر وزارة
العدل مكان وجود الطائرتَ ْي حاليّاً ،بينما ّ
وســعت موسكو الئحة املواطنني
األمريكيني املمنوعني من دخول روسيا ،لتشمل وزيرة الخزانة جانيت يلني.

جونسون ينجو من "سحب الثقة"

ّ
محصنا ً ض ّد أي خطوة مماثلة ملدّة عام .وبدأ
ويظ ّل زعيم حزب املحافظني
الحزب املحافظ التصويت عىل سحب الثقة من جونسون بعدما أطلق  54نائبا ً
من حزبه هذا اإلجراء .ويف كتاب أرسله إىل نوّابه ،دافع جونسون عن اإلنجازات
التي حققهــا خالل واليته ،بما فيها خروج بريطانيــا من االتحاد األوروبي
ومحاربة جائحة «كوفيد» ودعم أوكرانيا.
وقاوم جونسون عىل مدى أشــهر الدعوات إىل استقالته بعدما بات أوّل
رئيس للوزراء يف بريطانيا يخرق القانون وهو يف منصبه .وبعد نتائج مخيّبة
لآلمال يف اإلنتخابات املح ّلية يف أيار ،من املتوقع أن يخرس الحزب يف انتخابات
فرعية تشمل دائرتَ ْي هذا الشهر ،إحداهما كانت مقعدا ً مضمونا ً للمحافظني.

غروسي :قنبلة إيران النووية مسألة وقت

وأوضح إســامي خالل حديث لقناة «الجزيرة» أن ما قدّمته بالده حتّى
اآلن من أجوبة عن أســئلة الوكالة الدولية كان دقيقا ً وواضحاً ،لكن ال توجد
إرادة جدّيــة لدى غرويس لوصف هذه األجوبة بأنهــا مقنعة .واتهم الوكالة
الدولية بأنها تســتند إىل تقارير إســتخباراتية من أعداء إيران ويف مقدّمهم
إرسائيل ،ودعا الوكالة إىل وقف النفوذ السيايس داخلها واإللتزام بدستورها.
كما استنكر عدم انتقاد الوكالة استهداف منشآت إيرانية ،واصفا ً األمر بأنه
«موضع تساؤل كبري».
ويف غضون ذلك ،كشــف وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس أن رئيس
الوزراء نفتايل بينيت ســ ّلم معلومات يف شأن نشاط إيران النووي إىل غرويس،
داعيا ً املجتمــع الدويل إىل العمل ض ّد طهران لثنيهــا عن تخصيب اليورانيوم
وإنتاج قنبلة نووية .ويُناقش اجتماع الوكالة الذرية التقرير األخري لغرويس
ً
إضافــة إىل إخطار مجلس
بخصوص مســألة التحقق والرصد يف إيــران،
املحافظني بنتائج زيارة املدير العام للوكالة إىل ك ّل من إيران وإرسائيل.
ويف مســته ّل االجتماع ،رأى غرويس خالل مؤتمر صحــايف يف فيينا أن
لدى إيران برنامجا ً نوويّا ً طموحا ً ومــن مصلحتها التعاون وتوضيح األمور
الغامضة يف شأن أنشــطتها ،الفتا ً إىل أن ما حصلت عليه الوكالة من طهران
معلومات غري كافية وعليها االستمرار يف تقديم التوضيحات الالزمة.
وأوضح أن عمل مفتّيش الوكالة تأثر بشكل كبري يف الجمهورية اإلسالمية
خالل األشــهر املاضية منذ قرار وقف طهران التزاماتهــا املتع ّلقة باإلتفاق
النووي ،مشــدّدا ً عىل أن إيران لم تُقدّم أجوبة شــافية حول العثور عىل آثار
رسية.
يورانيوم يف  3أماكن ّ
كما ذكر أن السلطات اإليرانية لم تتعاون وتوضح الغموض الذي ّ
لف تلك
ّ
وحضها عىل التعاون وتقديم اإلجابات الواضحة من دون تأخري لح ّل
املواقع،
ّ
املســائل العالقة ،وإل «فلن تكون الوكالة قادرة عىل منح ضمانات تؤكد أن
برنامجها النووي سلمي حرصاً».
وعىل صعيد آخر ،صنّف «مركز استهداف تمويل اإلرهاب» بشكل مشرتك
 16فردا ً وكيانا ً بســبب انتمائهم إىل تنظيمات إرهابية ومتطرفة ،من بينها
«الدولة اإلســامية» و»الحرس الثوري» اإليراني ،وفق بيــان لوكالة األنباء
السعودية «واس» نقالً عن رئاسة أمن الدولة.
ّ
وذكر البيان أن الدول األعضاء يف املركز ،ومن بينها الســعودية ،صنفت
 16اســما ً ( 13فــرداً ،و 3كيانات) منتمية إىل تنظيمــات إرهابية متنوّعة.
وشملت األسماء  3أفراد مرتبطني بـ»الحرس الثوري» و 4أفراد ورشكة واحدة
مرتبطني بتنظيم «داعش» و 6أفراد مموّلني منتمني إىل جماعة «بوكو حرام»،
وجماعتَ ْي إرهابيّتَ ْي هما رسايا األشــر ورسايا املختار ،ومق ّرهما البحرين
وتدعمهما إيران.
ومن بني األســماء الواردة يف التصنيــف ،اللبناني عيل قصري واإليرانيان
مقداد أميني ومرتىض ميناي هاشــمي الرتباطهم بـ»فيلق القدس» وتنظيم
«حزب الله» املصنّف إرهابيّاً .وأوضحت رئاســة أمن الدولة السعودية أن هذا
التصنيف «امتداد اللتــزام الدول األعضاء بمواصلــة تحقيق أهداف املركز،
ويبعث رسالة إىل املجتمع الدويل حول التعاون املثمر بني دول مجلس التعاون
لدول الخليج والواليات املتحدة يف استهداف أنشطة تمويل اإلرهاب من خالل
هذا الكيان املتعدّد األطراف».

هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق
إعرتضت الدفاعات الجوية الســورية
هجوما ً صاروخيّــا ً إرسائيليّا ً قرب العاصمة
دمشق ،بحسب وســائل إعالم النظام ،فيما
كشف «املرصد الســوري» لقناة «الحدث»
أن الدفاعات الجويــة تم ّكنت من التصدّي
للصواريــخ اإلرسائيلية يف الكســوة بريف

١٣

دمشق حيث تتواجد امليليشــيات اإليرانية،
الفتــا ً إىل أن دفاعــات النظام أســقطت 6
صواريخ إرسائيلية.
وخالل األعوام املاضية ،شــنّت إرسائيل
مئــات الرضبات الجوّية يف ســوريا طالت
مواقع للجيش الســوري وأهدافــا ً إيرانية

وأخرى لـ»حــزب الله» .ونــادرا ً ما تؤ ّكد
الدولــة العربية تنفيذ رضبات يف ســوريا،
لكنّهــا تُك ّرر أنّهــا ســتواصل تصدّيها ملا
تصفها بـ»محاوالت إيران لرتسيخ وجودها
العسكري يف سوريا وإرسال صواريخ دقيقة
إىل حزب الله».
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ر ّد صاروخي من واشنطن وسيول على بيونغ يانغ

ً
داعية إيّاها
بعد حادث جوّي فوق بحر الصني الجنوبي ،إنتقدت الصني أسرتاليا أمس،
إىل «توخــي الحذر يف األقوال واألفعال» لتجنّب «أخطــاء يف التقدير» قد تؤدّي إىل «عواقب
وخيمة» ،بينما كانت كانبريا قد اتهمت بكني األحد بتعريض سالمة طاقم طائرة عسكرية
تابعة لها للخطر بعدما اعرتضتها مقاتلة صينية يف  26أيار فوق بحر الصني الجنوبي.
وشــدّد الناطق باســم الخارجية الصينية تشــاو ليجيان أمام الصحافيني عىل أن
«الجيش الصيني ي ّ
ُنفذ عملياته وفقا ً ملتط ّلبات العمليات من حيث األمن واملعايري واملهنية»،
داعيا ً أسرتاليا إىل «احرتام مصالحنا األمنية ومخاوفنا الجوهرية» .كما أكد أن «الصني لن
تسمح ألي دولة بانتهاك سيادتها وأمنها بحجّ ة ح ّرية املالحة».
وبعدما وجّ ه الجيش الكنــدي األربعاء املايض اتهاما ً مماثالً للقوات الجوّية الصينية
بتعريض طائراته للخطر يف املجال الجوّي الدويل يف آسيا ،حيث تنترش يف إطار جهود تبذلها
دول عدّة لفرض احــرام العقوبات املفروضة عىل كوريا الشــمالية ،ردّت وزارة الدفاع
الصينية أمس بدعوة أوتاوا إىل تفادي «أي سلوك استفزازي» ّ
وإل ّ
فإن كندا «ستضط ّر إىل
تحمّ ل ك ّل العواقب الوخيمة التي قد ترتتّب عىل ذلك».
وتُطالب الصني بالســيادة عىل ك ّل بحر الصني الجنوبــي تقريباً ،بينما تعترب الدول
الغربية أن غالبية بحر الصني الجنوبي جزء من املياه الدولية ،وبالتايل ّ
فإن املالحة والتحليق
يف الجوّ متاحان ،حتّى بالنسبة إىل الطائرات العسكرية.
ومنذ سنوات ،تتنازع الصني والفيليبني وبروناي وماليزيا وفيتنام السيادة عىل هذه
املنطقــة البحرية التي تُعترب مم ّرا ً بحريّا ً حيويّاً ،كمــا أنّها تحوي احتياطيات كبرية من
النفط والغاز.

إضراب عام للقضاة في تونس
رشع قضاة تونسيون يف إرضاب عام يف املحاكم التونسية أمس ويستم ّر ألسبوع ،تعبريا ً
عن رفضهم قرارات الرئيس قيس ســعيّد إعفاء العــرات منهم .وأوضح رئيس «جمعية
القضاة الشبان» مراد املســعودي لوكالة «فرانس برس» أن «االرضاب انطلق اليوم (أمس)
يف محاكم البالد كافة» ،متحدّثا ً عن «أنباء عن نجاح كبري للتح ّرك االحتجاجي» .وت ّم استثناء
النظر يف «القضايا اإلرهابية» من اإلرضاب.
وكانت «جمعية القضاة التونســيني» ومنظمات أخرى تابعة لســلك القضاء قد دعت
السبت إىل االرضاب أســبوعا ً «قابالً للتجديد» يف ك ّل املحاكم التونســية ،وذلك «للتداعيات
الخطرة» لقرار العزل ،مؤكد ًة أن القضاة «يســتنكرون وبشدّة مواصلة رئيس الجمهورية
التدخل يف السلطة القضائية ويف الصالحيات املوكلة لها».
واألسبوع الفائت ،ع ّزز سعيّد الذي يحتكر السلطات يف البالد ،بموجب مرسوم ،صالحياته
القضائيــة بتعديل قانون منظم للمجلس األعىل للقضاء عــزل بموجبه  57قاضياً .ووجّ ه
ّ
«التست عىل قضايا إرهابية» و»الفساد» و»التح ّرش الجنيس»
سعيّد للقضاة املعزولني تهمة
و»املواالة ألحزاب سياسية» و»تعطيل مسار قضايا» ،فيما سيُالحقون قضائيّاً ،عىل ما أكد
يف اجتماع وزاري .وأق ّر الرئيس التونيس خريطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكرتونية
ث ّم استفتاء شعبي مق ّرر يف  25تموز املقبل حول دستور جديد ،وصوال ً إىل انتخابات ترشيعية
نهاية العام الحايل .ويُريد سعيّد تعديل النظام السيايس يف البالد من برملاني معدّل إىل رئايس.

أخبار سريعة
ّ
سكان شنغهاي غاضبون

بعد تدريبات عسكرية مشرتكة بني سيول وواشنطن شاركت فيها
حاملة طائرات أمريكية ،أطلقت كوريــا الجنوبية والواليات املتحدة 8
صواريخ باليســتية أمس ،ر ّدا ً عىل إطالق كوريا الشمالية العدد نفسه
من الصواريخ األحد ،عىل ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.
َ
الحليف ْي أطلقا
وأوضحــت هيئة األركان املشــركة أن البل َديْــن
فجر اإلثنــن صواريخ من نظام الصواريــخ التكتيكية أرض  -أرض
( )ATACMSعــى أهداف يف البحر الرشقي املعروف أيضا ً باســم بحر
اليابان.
وأدان الجيش الكوري الجنوبي يف بيانه بشدّة «سلسلة االستفزازات
ّ
وحضها بشدّة أيضا ً عىل
بصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية،
«الوقف الفوري لألعمال التي تزيد التوترات العسكرية يف شبه الجزيرة».
بدورها ،ذكرت القيــادة األمريكية يف منطقــة املحي َ
ط ْي الهندي
والهادئ أن صاروخا ً أمريكيّا ً و 7صواريخ كورية جنوبية أُطلقت اإلثنني
من شمال رشق كوريا الجنوبية خالل مناورة بالذخرية الحية تهدف إىل
إظهار قدرتها عىل «الر ّد الرسيع يف حاالت األزمة».
وعملية إطالق دفعة الصواريخ اإلثنني هي ثاني استعراض مشرتك
َ
الحليف ْي يف عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون
للقوة من جانب
سوك يول ،الذي تعهد تشديد موقفه يف مواجهة استفزازات بيونغ يانغ.
وقال يون يف خطاب أمس« :حكومتنا ســر ّد بحزم وبقسوة عىل
أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية» .وعىل الرغم من ّ
تفش «كوفيد»
يف «الشــمال» ،أظهرت صور جديدة ملتقطة باألقمار اإلصطناعية أن
بيونغ يانغ استأنفت بناء مفاعل نووي كان العمل فيه متوقفا ً منذ فرتة
طويلة ،فيما تُح ّذر واشنطن وســيول من أن نظام كيم جونغ أون قد
يُجري تجربة نووية سابعة.

الصين
تتو ّعد أستراليا

الـثـلـثـاء  ٧حــزيــران 2022

عبّر سكان من شنغهاي عن
غضبهم أمس بعد إعادة عزلهم
رغم رفع القيود المفروضة
لمكافحة وباء «كوفيد» األسبوع
الماضي ،بعد شه َريْن من عزل
مرهق خضعت له المدينة.
وبعد تخفيف العديد من القيود
في األسابيع األخيرة ،سمحت
السلطات منذ األربعاء لسكان
المناطق التي تُعتبر «منخفضة
الخطورة» بالتنقل بح ّرية في
المدينة .لكن ال يزال اآلالف
يخضعون للقيود بينما يضط ّر
البعض إلى عزل أنفسهم م ّرة
أخرى بعد تسجيل إصابات.
وهذه هي حال سكان مجمّ ع
سكني في منطقة شيهوي
وسط شنغهاي .فبعد منعهم من
مغادرة مكان إقامتهم ،احتجّ
عشرات من السكان أمس أمام
مسؤولين يرتدون ألبسة واقية.
وهتف المتظاهرون من خلف
السياج «اخدموا الشعب».

الرئيس المكسيكي يُعلن تغيّبه
قمة األميركيّ َت ْين
عن ّ

أعلن الرئيــس املكســيكي أندريس
مانويل لوبيز أوبرادور أمس أنه لن يُشارك
يف «قمّ ة األمريكيّتَ ْي» التي ستُعقد يف لوس
أنجليس ،الســتبعاد الواليات املتحدة دوال ً
معيّنة منها.
وبعد تأكيد البيــت األبيض أن الرئيس
جو بايدن لن يوجه دعوة إىل كوبا وفنزويال
ونيكاراغوا للمشاركة يف القمة التي ستنعقد
ّ
تحفظات أمريكية
هذا األسبوع ،بســبب
يف شــأن عدم توفر مجال للديموقراطية
والحرتام حقوق اإلنســان ،قــال الرئيس
املكسيكي خالل مؤتمره الصحايف اليومي:
«لن أحرض القمّ ــة ّ
ألن الدعوة لم توجّ ه إىل
الدول األمريكية ك ّلها .أؤمن برضورة تغيري

السياسة املفروضة منذ قرون وتقوم عىل
اإلقصاء».
وأوضح أن وزير الخارجية مارســيلو
ً
نيابة عنه ،فيما
إيربارد سيُمثل املكســيك
كان الرئيس اليســاري الشعبوي قد هدّد
األسبوع املايض بعدم املشــاركة يف القمّ ة
إذا استبعدت الواليات املتحدة ّ
كلً من كوبا
وفنزويال ونيكاراغوا.
من جانبه ،أعلن رئيــس كوبا ميغيل
ديــاز كانيل أنــه لن يحــر حتّى وإن
وجّ هت إليه الدعوة ،يف حني انسحب رئيس
غواتيمــاال أليخاندرو جياماتــي بعدما
فرضت واشنطن عقوبات عىل املدّعي العام
يف غواتيماال.

السودان" :الحرّية والتغيير"
يرفض المشاركة في الحوار
أعلن تحالف قوى «الح ّرية والتغيري» املعارض يف السودان مقاطعته للحوار الذي دعا إليه
ك ّل من األمم املتحدة واالتحاد األفريقي ومنظمة دول رشق ووســط أفريقيا للتنمية (إيغاد)
لح ّل األزمة السياسية يف البالد واملق ّرر عقده األربعاء.
وجاء يف بيان صادر عن التحالف وهو التكتل الســيايس املدني املعارض الرئييس يف البالد:
«تلقت قوى «الح ّريــة والتغيري» دعوة من اآللية الثالثية (األمــم املتحدة واالتحاد األفريقي
ومنظمــة «إيغاد») الجتماع فنّي يوم األربعاء املقبل بحضور أطراف عســكرية ومدنية ،وقد
نقلت القوى إعتذارها عن حضور االجتماع».
وأرجع البيان االعتــذار إىل أن الحوار «ال يُخاطب طبيعة األزمة الحالية املتمثلة يف انقالب
 25ترشين األوّل ،والذي يجب أن تؤدّي أي عملية سياســية إلنهائــه بصورة كاملة وإقامة
سلطة مدنية ديموقراطية».
وأكد القيادي يف التحالف الواثق الربير خالل مؤتمر صحايف ،عدم املشــاركة لعدم اكتمال
الظروف املوَاتية للحوار من «إطالق رساح املعتقلني السياسيني ووقف العنف ض ّد املتظاهرين».
وتزامن ذلــك مع إطالق قوات الرشطة قنابل الغاز املســيّل للدموع عىل مئات املحتجّ ني
الذين خرجوا إىل الشــارع مطالبني بالحكم املدني يف منطقــة بري رشق العاصمة ومدينة أم
درمان غربها.

كازاخستان تطوي
صفحة نزارباييف
أيّد  77في المئة من الناخبين
الذين شاركوا في استفتاء في
كازاخستان تعديالت دستورية
من شأنها أن تطوي صفحة عهد
الرئيس السابق نور سلطان
نزارباييف الذي حكم أغنى
دولة في آسيا الوسطى على
مدى  30عاماً ،بحسب ما أعلنت
ّ
لجنة اإلنتخابات أمس.
وتنص
التغييرات الدستورية المطروحة
في االستفتاء على تعديل حوالى
ثلث مواد القانون األساسي
الكازاخستاني ،وعلى وجه
الخصوص تجريد نزارباييف
من لقب «إلباسي» ،أي «قائد
األمة» ،وهي مكانة تمنحه سلطة
كبيرة .ويهدف االستفتاء إلى
إقرار تعديالت تشمل ثلث بنود
الدستور .كذلك ،يلحظ التعديل
الدستوري منع مق ّربي القادة
من تو ّلي مناصب حكومية رفيعة
المستوى ،وهو تدبير يستهدف
خصوصا ً عائلة نزارباييف.

الجزائرْ :
حكم بسجن
شقيق بوتفليقة
قضت محكمة جزائرية أمس
بالسجن النافذ  8أعوام بحق
شقيق الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليقة الذي يقضي
حكما ً بالسجن في قضية أخرى
بتهم تتع ّلق بالفساد .كما دين
في نفس المحاكمة رجل األعمال
علي حدّاد ،الصديق المق ّرب
لشقيق الرئيس السابق السعيد
بوتفليقة ،بالسجن  4أعوام
بتهمة «التمويل الخفي للحملة
اإلنتخابية» الخاصة بإعادة
انتخاب بوتفليقة لوالية خامسة
في  ،2019والتي أفشلها
الحراك الشعبي وأجبره على
االستقالة .وألزم القطب الجزائي
ّ
المتخصص في الجرائم المالية
واالقتصادية بمحكمة سيدي
امحمد في وسط العاصمة،
السعيد بوتفليقة بتعويض
الخزينة العمومية بثالثة ماليين
دينار (نحو  20ألف يورو).
وكانت النيابة قد طلبت خالل
المحاكمة التي جرت الخميس
الماضي تسليط عقوبة السجن
 10سنوات على المتّهمَ يْن.
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البرازيل  -اليابان  0-1وكوريا الجنوبية  -تشيلي  0-2و ّديًا
حقق املنتخب الربازييل فوزا ً صعبا ً عىل
نظريه الياباني  1-صفــر يف مباراة دولية
ودية ،قبل خمسة أشهر ونصف من انطالق
مونديال قطر  2022يف كرة القدم.
وسجل نجم الربازيل نيمار هدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة  77من ركلة جزاء.
ورفع نيمار رصيده الدويل إىل  74هدفا ً
يف  119مباراة ،متخلفــا ً بفارق  3أهداف
عن الرقم القيايس الربازييل املسجل باسم
االسطورة بيليه.
ووصــل املنتخــب الربازييل بطل
العالم خمس مــرات (رقم قيايس) ،اىل
اليابان منتشيا ً بفوز ساحق عىل نظريه
الكوري الجنوبي  1-5االسبوع املايض،
لكنه وجد مقاومة كبرية من منافسه
اليابانــي الــذي لعب مدافعــا ً طوال
الدقائق التسعني.
واستحوذ املنتخب الربازييل عىل الكرة
بنسبة كبرية دون جدوى.
وركلة الجزاء هــي الرابعة عىل التوايل
يسجلها نيمار بعد ثنائيته يف مرمى كوريا

الجنوبية ( )1-5االسبوع املايض ،واخرى
يف مرمى تشييل يف آذار املايض.
وحقق املنتخب الربازييل فوزه الخامس
عىل التوايل وحافظ عىل ســجله خاليا ً من
الهزائم يف آخر  13مباراة منذ نحو عام.
وتلعب الربازيل يف املجموعة الســابعة
مــع رصبيــا وســويرسا والكامريون يف
املونديال القطــري ،واليابان يف املجموعة
الخامسة مع اســبانيا واملانيا والفائز بني
نيوزيلندا وكوستاريكا يف ملحق دويل يقام
االسبوع املقبل يف الدوحة.
وعىل اســتاد "دايجون" يف ســيول،
احتفل مهاجم توتنهام اإلنكليزي ســون
هيونــغ -مني بأفضل طريقــة يف مباراته
الدوليــة املئــة ،عندما ســجل هدفا ً من
ركلة حرة جميلة خــال فوز بالده كوريا
الجنوبية عىل تشييل  2-صفر.
وافتتــح هوانغ هي -تشــان ،العب
ولفرهامبتون اإلنكليزي ،التسجيل لكوريا
( ،)12قبل أن يشعل ســون ،الذي أصبح
الالعــب الكــوري الجنوبي الـــ 16الذي

ليفربول يمدّد عقد ميلنر
مدّد العب الوسط املخرضم
جيمس ميلنر عقده لسنة إضافية
مع ليفربول اإلنكليزي ،بحسب
ما أعلن وصيف "الربمريليغ".
وكان ميلنر وصل اىل ليفربول
بعقد حر يف العام  ،2015وساهم
يف إحراز ســتة ألقاب مع النادي
االحمر ،من بينهــا دوري أبطال
اوروبا والدوري االنكليزي .وكان
ليفربول يســعى لتحقيق رباعية
تاريخية يف موسم ،2022-2021
لكنــه خــر نهائي
دوري االبطــال
امام ريــال مدريد
اإلســباني وحل
ثانيــا ً يف الدوري
املحيل بفارق

نقطة يتيمة عن مانشسرت سيتي.
خــاض ميلنر ،الــذي كان
عقده ينتهي يف حزيران الجاري،
 289مباراة سجل فيها  26هدفا ً
منذ قدومــه اىل ملعب أنفيلد من
مانشسرت سيتي.
وحمــل الالعــب البالغ 36
عاما ً ألوان ليدز (،)2004-2002
نيوكاسل ( ،)2008-2004أستون
فيال ( )2010-2008ومانشسرت
سيتي (.)2015-2010
خاض  39مباراة املوســم
املنرصم ،من بينها  14أساسياً،
وذكــرت تقارير انــه ارتىض
التخفيــض من راتبــه لتمديد
عقده وعدم االنتقال اىل ناد آخر.
وقال ميلنر الذي لعب يف
مركــزي الظهري األيمن
والوسط تحت إرشاف
املــدرب االملانــي
يورغن كلوب" :كان
املوسم املايض رائعا ً
حتى لــو كنا نأمل
يف نهاية مختلفة.
لكــن ســنكون
متعطشني لنجاح
إضايف"( .أ ف ب)

قدّم مدرب منتخب بلغاريا ياسني
برتوف اســتقالته مــن منصبه ،بعد
الخســارة امل ّرة أمــام جورجيا 5-2
األحد عــى أرضه ،ضمن املســتوى
الثالث من دوري األمم األوروبية لكرة
القدم .وقال برتوف لقناة "بي أن تي"
الرســمية بعد املباراة" :ال أملك الحق

سون (الرقم  )7مسج ً
ال هدف كوريا الثاني في مرمى تشيلي (أ ف ب)

يخوض مئة مبــاراة دوليــة ،الجماهري
البالغة  42ألف متفرج ،عندما ســدد من
ركلة حرة قريبة الهدف الثاني يف اللحظات
األخرية من املباراة.

بعد بداية صعبة وشــوط أول متقارب جداً،
تمكن ســتيفن كوري من قيــادة فريقه غولدن
ستايت ووريورز اىل إدراك التعادل  1-1يف سلسلة
نهائي الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة،
بالفوز عىل بوسطن ســلتيكس  88-107يف لقاء
حُ ِسمَ ت نتيجته فعليا ً خالل ربعه الثالث.
وافتتح ووريورز السلســلة بســقوطه عىل
أرضه وبني جماهــره  ،120-108ثم بدا مهددا ً
بالتخلف صفر 2 -بعدما عانــى يف بداية املباراة
الثانية عــى أرضــه يف ظل عــدم توفيق كالي
طومسون بشكل خاص وكوري بشكل أقل.
وانتفض ووريورز يف الشــوط الثاني وحسم
األمور بعدما أنهى األول متقدما ً بنقطتني.
وكان الربع الثالث حاسما ً يف تحديد وجهة
الفوز بعدمــا تفوق خالله أصحــاب الضيافة
 ،14-35موسعني الفارق اىل  23نقطة .وعندما
افتتح ووريورز الربع األخري بتســجيله النقاط
الست األوىل ليوســع الفارق اىل  29نقطة ،رفع
سلتيكس الراية البيضاء ،وقام مدربه النيجريي
األصل إيمي أودوكا بإخراج العبيه األساســيني
من امللعب.
ولعب الدفاع املحكم الذي فرضه ووريورز يف
الشوط الثاني ،دورا ً أساسيا ً يف حسم األمور لفريق
املدرب ســتيف كري ،الذي أجرب ّ
كل ً من آل هوفورد

األخالقي يف البقاء .ســنرحل .أتحمّ ل
كل املسؤولية".
وقاد برتوف ( 53عاماً) والذي خاض
مشوارا ً تدريبيا ً طويالً يف الصني ،منتخب
بلغاريا منذ كانون الثاني من العام .2021
وسيحل بدال ً منه املدير الريايض يف اتحاد
اللعبــة جورجي إيفانــوف ،للمباراتني
املقبلتني ضد جبل طــارق يف  9حزيران
الجــاري وجورجيــا يف  12منه .وقال
إيفانوف للصحف املحلية" :سأتوىل
األمر .سنسافر لخوض املباراتني وال
وقت لر ّد الفعل .أنا متأسف لبرتوف
لكن هذه كرة القدم .ســأكون مدرب
بلغاريا يف املباراتني املقبلتني".
وكانت بلغاريا اســتهلت مشوارها
بتعادل عىل ارضها مع مقدونيا الشمالية
 1-1قبل الخسارة املذ ّلة أمام جورجيا.
وبعــد حلولها رابعــة يف مونديال
 1994مــع نجمهــا الرائع هريســتو
ستويتشــكوف ،لم تشــارك بلغاريا يف
كأس العالم منذ  1998ويف كأس أوروبا
منــذ  2004وهي مصنفــة  73عامليا ً
راهناً( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
ال خوف على السالم

وتلعــب كوريا الجنوبيــة يف مونديال
 ،2022يف املجموعــة الثامنة مع الربتغال
وغانا واألوروغواي ،فيما أخفقت تشــييل
بالتأهل( .أ ف ب)

"أن بي آي" :ووريورز يُعادل بوسطن 1-1

بتروف يستقيل من تدريب بلغاريا

15

ويغينز (باألبيض) محاو ً
ال التسجيل لووريورز (أ ف ب)

وماركوس سمارت عىل االكتفاء بنقطتني ،بعدما
كانا مفتاح فوز فريقهما يف املباراة األوىل ( 26و18
نقطة عىل التوايل) .وكان كوري أفضل مســجل يف
صفوف ووريورز بـــ 29نقطة ،وعوض جوردان
بول األداء املتواضع الذي قدمه طومســون (11
نقطة) ،بتسجيله  17نقطة.
وتألق جايســون تايتوم يف صفوف سلتيكس
بتســجيله  21من نقاطه الـ 28يف الشوط األول،
وأضاف جايلن براون  17نقطة( .أ ف ب)

المحترفات :جابر إلى المركز الرابع
ارتقت التونسية أنس جابر إىل أعىل مرتبة
يف مســرتها ضمن تصنيف رابطة الالعبات
املحرتفات يف كرة املــرب ،بعد تقدمها اىل
املركز الرابع عىل رغم مشــاركة مخيبة هذا
العام يف بطولة "روالن غاروس" الفرنسية.
بعد تتويجهــا يف دورة مدريد وحلولها
وصيفــة للمصنفــة أوىل البولونيــة إيغا
شــفياتيك يف روما ،كانت جابر مرشــحة
للمنافسة بقوة عىل اللقب .إال أنها خرجت
بشكل مفاجئ من الدور االول.
وعىل رغم هذه االنتكاســة ،تمكنت من
التقدم مركزيــن نتيجة خــروج العديد من
املصنفات االوليات مــن أدوار مبكرة ،أبرزهن
بطلة املوســم املــايض التشــيكية باربورا
كرايتشــيكوفا التي خرست وصافة التصنيف
وتراجعت  12مركزا ً إىل املرتبة  14بسبب النقاط
التي خرستها ج ّراء خروجها من الدور األول.
ووسعت شفياتيك الفارق اىل أكثر من
أربعة آالف نقطة عن أقرب منافســاتها،
الوصيفة الجديدة اإلستونية أنيت كونتافيت
التي تقدمت ثالثة مراكز عىل رغم خروجها
من االفتتاح يف العاصمة الفرنسية.
ولدى الرجال ،تقدم اإلســباني رافايل
نادال ( 36عاماً) مرتبــة اىل املركز الرابع،
بعد أن عزز رقمه القيــايس يف عدد ألقاب
بطولة روالن غــاروس وااللقاب الكربى،

بتحقيقه الــكأس الرابعة عرشة يف باريس
والـ 22يف الـ"غراند سالم".
وبعد سقوطه يف ربع النهائي ضد نادال
وتنازله عن لقب البطولة الفرنسية ،حافظ
الرصبي نوفاك ديوكوفيتش عىل الصدارة،
لكنه سيخرسها االســبوع املقبل ملصلحة
الرويس دانييل مدفيديف ويرتاجع اىل املركز
الثالث خلف االملاني ألكسندر زفرييف.
وتقدم النروجي كاســر رود اىل املركز
الســادس االعىل يف مســرته بعد أن بلغ
نهائي "روالن غاروس"( .أ ف ب)

أكد مصدر مق ّرب من نادي السالم
زغرتا أنه على رغم استقالة اللجنة
اإلدارية للنادي برئاسة األب
إسطفان فرنجية ،اال ّ
أن النادي
سيستم ّر في رسالته التي إتبعها
منذ تأسيسه .وأشار المصدر
الى أنه في حال لم يتأمّ ن البديل،
ّ
فإن األمور لن تُترك على حالها
بالتأكيد ،إذ قد يعود فرنجية عن
خطوته باإلستقالة ،ال سيما أنه في
خدمة النادي منذ أكثر من  16عاما ً
شهدت العديد من اإلنتصارات،
أهمّ ها إحراز السالم لقب كأس
لبنان لكرة القدم ألول مرة في
تاريخه ،إضافة الى ألقاب عدّة في
البطوالت الرسمية للفئات العمرية.

نهائي كأس لبنان

حدّدت اللجنة التنفيذية لالتحاد
اللبناني لكرة القدم موعد إقامة
المباراة النهائية لمسابقة كأس
لبنان لموسم  2022-2021بين
فريقي األنصار والنجمة ،وذلك
عند الساعة الرابعة والنصف
من بعد ظهر يوم السبت المقبل
على ملعب جونية البلديّ  .وسبق
للفريقين أن التقيا الموسم
الفائت في نهائي المسابقة
عينها ،وفاز األنصار بركالت
الترجيح ( )1-3بعدما انتهى
الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي
( .)1-1يُذكر ّ
أن "األخضر"
أحرز لقب الكأس  15م ّرة مقابل
ّ
ست م ّرات للفريق النبيذيّ .

"اليوم األولمبي"

تحت إشراف اللجنة األولمبية
اللبنانية ،ن ّ
ظمت السفارة الفرنسية
في لبنان "اليوم األولمبي" على
مالعب الجامعة األنطونية في بعبدا
بمشاركة أكثر من  300رياضي
ورياضية من  12مدرسة ،وذلك
بهدف إختيار عشرة متطوّعين
لبنانيين للمشاركة بتنظيم أولمبياد
باريس  .2024وبعد النشيدَين
اللبناني والفرنسي ،كانت كلمات
لممثلة السفارة الفرنسية سيلفي
المي ،وعضو اللجنة األولمبية
وليد دمياطي ،وبطلة التزلج على
الثلج مانون عويس .وتضمّ ن
"اليوم األولمبي" مسابقات في
كرة السلة والميني فوتبول وألعاب
القوى للذكور واإلناث .وفي ختام
المنافسات ،ح ّلت "سبورتس
اكاديمي سكول" أولى ،أمام
بزنسون (بعبدات) الثانية ،والسال
(كفرياشيت) الثالثة.

١٦
العـــدد  - ٨٥٣السنــــة الثــالثــة
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عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

إنتظر يا كديش تحرير
كاريش
ً
وجهة سياحية،
من يختار ماليزيا
سيجد مآربه في ماالكا أو بوتراجايا أو
في جزيرة النكاوي ،وقد يسعد حبيبته
بعشاء في مطعم دائري في طابق برج
بتروناس األخير إن أسعفته الحال.
المكاتب السياحية أدرى برغبات السياح
وأهوائهم والبعض منها يضع معمل
"رويال سيالنغور" في كواالمبورعلى
الئحة األهداف ،المشهور بحرفييه الرائعين
الذين يدقون على القصدير ويحفرون
على الكؤوس عناقيد حب ال غضب وعلى
إطارات الصور يرسمون بأزاميل صغيرة
ما يشبه األزاهير المرمية على قدمي أميرة.
صار معمل رويال سيالنغورالعريق
معلما ً وطنيا ً في بالد مهاتير محمد.
ومن يختار أن يكتشف لبنان ،بلد
األرز والبخور والبحر والليل والموسيقى
والمطاعم والفرح والحياة ،سيجد قائد
فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بانتظاره
فور خروجه من حرم مطار رفيق الحريري
الدولي .صور سليماني العمالقة الصامتة
تشعر الوافد بقشعريرة الموت واإلنتصار.
األوروبي المهزوم والخليجي المهزوم
واألردني المهزوم والعراقي ...وكل مهزوم
في األرض مدعو لعبور جادة اإلمام
الخميني ليكتشف صورة لبنان الحقيقي.
ثمة شركات سياحية تفكر بتنظيم رحالت
بحرية صوب جزيرة األرانب شماال ً لتمتيع
األجانب بجمال شاطئ الدورة ـ الجديدة
المحاط بغابات إستوائية تلهو فيها القرود
مغتبطة ،ولن يضيّع السيّاح فرصة اكتشاف
منتجع الكوستابرافا بالعين المج ّردة بعد
اكتشافه بحاسة الشم وممارسة رياضة
التجديف في سد المسيلحة قبل أن يجف.
ومن يحجز في آب قد يحظى بمشوار في
ط ّراد عسكري إلى حقل كاريش جنوبا ً مقابل
الناقورة ،بعد تحريره و"تطفيش"سفينة
"إنرجيان باور" أو إغراقها بصاروخ محلي
الصنع .انتظر يا كديش تحرير كاريش.
جعيتا ،فقرا ،صور ،جبيل ،عنجر ،البترون
بيروت طرابلس ،مدن يتمنى الوافدون
زيارتها وإليها تُضاف الدامور ،ال ألن أقراط
موزها من عجائب العصر ،بل ألن على
أرضها ستُبنى أكاديمية اإلنسان للحوار
والتالقي ،وستكون بأهمية مدرسة الحقوق
الرومانية في القرن الثاني بعد الميالد
و"األكاديمية" التي أسسها أفالطون في
أثينا ود ّرس فيها أرسطو بصفة متف ّرغ.
ولمحبي التراث الوطني" ،قعدة متي"
مع عطوفة المير طالل بتسوا العمر .المير
ال أمامه وال وراءه قبل أربعة أعوام.
أي برنامج سياحي ال تكون زيارة قلعة
بعلبك أولى األوليات فيه ما ينحسبش من
عمر السائح .يخرج األوروبي من الهياكل
مشبعا ً بالدهشة يسأل عن أشهر الصناعات
التي تخرج العيون من محاجرها فيجيب
الدليل بثقة العارف :تصنيع الكبتاغون
مستشهدا ً بسيرة المطلوب أبي سلة ،رمز
التفوّق اللبناني .يلعّ ب أبو سلة إسكوبار على
أصابعه كدمية ،فيما ينظر إلى "إل تشابو"
باحتقار .شو هالبضاعة!

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

تعترب سلسلة كتب
هاري بوتر األكثر
مبيعا ً يف التاريخ
بمعدل  500مليون
نسخة حول العالم.

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

يستمتع بأشعة الشمس على غصن شجرة تفاح في غايبرغ  -ألمانيا( .أ ف ب)

قرية على سطوح مدينة روتردام
العيش عىل ســطوح املباني باالعتماد عىل بستان
زراعــي ومياه األمطــار وعىل قريــة معلقة يف أعىل
العمارات ،حل يخضع للتجربة حاليا ً يف مدينة روتردام
الساحلية الهولندية ملواجهة ندرة املساحات الحرضية
وتبعات التغري املناخي .وبــادرت إحدى الجمعيات يف
املدينة الساحلية إىل بناء جرس موقت للمشاة يربط ملدة
شهر عددا ً من مباني وسط املدينة ،بحيث يتيح للزوار
االطالع عىل أفكار لكيفية استخدام السطوح يف هولندا
ً
كثافة سكانية يف العالم.
التي تعترب من أكثر البلدان
وتهــدف هذه املبــادرة إىل إقنــاع الهولنديني بأن

اعتماد املدينــة يف تطورها عىل مفهوم الطبقات يحقق
ّ
التغي
لها منافع كثرية .من جهة أخرى ،تشــكل تبعات
املناخي تهديدا ً لهولنــدا ،إذ أن نحو ثلث أراضيها تحت
مســتوى ســطح البحر .وأوضح مدير مركز روتردام
للبيئة إميل فان رينسوم ،وهو أحد مؤسيس املبادرة ،أن
منظمته غري الحكومية بدأت املرشوع عىل سطح املبنى
الذي كانت تقع فيه مكاتبها قبل نحو عرش ســنوات.
ورأى أن ثمة حاجة إىل املزيد من هذه املساحات املزروعة
عىل السطوح ،مذ ّكرا ً بأنها تساهم أيضا ً يف تربيد املباني
وصوال ً إىل نوع من مدينة خرضاء فوق املدينة( .أ ف ب)

حذار ِ من جرعات الميالتونين الزائدة للنوم
تكشــف دراســة نرشتها مجلة "جامــا" أن مكمالت
امليالتونني املستعملة لتحسني النوم زادت شيوعا ً بنسبة 425%
يف آخر عقدَين ،وقد بلغ عــدد من يأخذون كميات كبرية منها
(أكثر من  5ملغ يومياً) مستوى غري مسبوق.
تشري هذه االستنتاجات إىل مخاوف محتملة
عىل ســامة النــاس .عىل غــرار املكمالت
األخــرى ،ال تخضع منتجــات امليالتونني
للقواعد ومعايري الجودة الخاصة باألدوية
الطبية .يذكر العلماء أن كمية امليالتونني
الحقيقيــة داخل الحبة قــد تكون أعىل

بكثري مما يشــر إليــه الغالف ،ما يعنــي أن البعض قد
يســتهلك كمية مفرطة منها ،ال سيما إذا كان معتادا ً عىل
أخذ امليالتونني بانتظام.
يُعترب امليالتونني آمنا ً بشــكل عام عنــد أخذه بجرعات
منخفضــة لفرتة قصرية ،لكن قد تُســبب الجرعات املرتفعة
واملطوّلة آثارا ً جانبية مثل الغثيان ،والدوار ،والصداع ،والقلق.
أخريا ً يحافظ امليالتونني ،املعــروف بـ"هرمون النوم"،
عىل تناغم الساعة البيولوجية داخل الجسم .وتكشف األدلة
ترسع النوم يف بعض الحاالت ،لكن
أن مكمالت امليالتونني قد ّ
يبقى أثرها ضئيالً عىل مسار النوم طوال الليل.

الذكاء االصطناعي يفتح آفاقًا جديدة في صناعة األدوية
تطويــر دواء ضد حمــى الضنك
باالعتماد عىل الذكاء االصطناعي؟ هذا
ليس من رضوب الخيــال العلمي ،بل
مرشوع أطلقته أخريا ً منظمة أوروبية
غري حكومية ،يف مؤرش جديد إىل موقع
هذه التكنولوجيا يف املجاالت العالجية
يف عاملنا اليوم.
فقد أطلقت منظمة "Drugs for
"Neglected Diseases Initiative
غــر الحكوميــة الســاعية لتوفري
عالجات لألمراض املهملة ،رشاكة يف
نيسان مع رشكة ""Benevolent AI
الربيطانيــة التي تعمــل عىل تطوير

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

جزيئــات جديدة باســتخدام الذكاء
االصطناعي .وهذه ليســت املحاولة
األوىل لـــ" "Benevolent AIيف هذا
املجال .فهي ســلطت الضوء بشكل
خاص خالل الجائحة ،عىل الدور الذي
يمكن أن يلعبه جزيء يحمل اســم
" "Baricitinibطــوره مخترب "Eli
 "Lillyملرض آخــر ،يف عالج مرىض
"كوفيد ."19 -
فقد ّ
وقعــت رشكــة "Bristol-
 "Myers Squibbاألمريكيــة العمالقة
اتفاقيــة مــع " "Existenciaالعام
املــايض ،يمكــن أن تدفــع بموجبها

للثانية أكثر من مليار دوالر .وتشــارك
مجموعات التكنولوجيا العمالقة أيضا ً
يف هذه املســاعي ،ففي عــام ،2019

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

أعلن املخترب الســويرسي ""Novartis
ورشكــة " "Microsoftالعمالقة عن
تعاونهما يف هذا املوضوع( .أ ف ب)

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

