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ليليان
شرطية البلدية
التي يجعلها عملها
للتنمر
عرضة
ّ

ميقاتي مكلّفًا إدارة "المرحلة االنتقالية":
االنهيار التام أو اإلنقاذ التدريجي

"العدّ الرئاسي" بدأ...
و"مس ّودات ترقيعية"
لتقطيع الوقت
بني "قفزة" الدوالر يف السوق الســوداء إثر انتهاء استشارات بعبدا إىل
حدود الثالثني ألف لرية ،و"نقزة" النســبة األدنى مــن األصوات يف تاريخ
تكليف رؤساء الحكومات ...كل املؤرشات التي اختزنتها مشهدية األمس،
ك ّرســت عمليا ً انعدام الثقة والتفاؤل بإحــداث أي خرق إيجابي يف جدار
األزمة الوطنية طاملا بقيــت الطغمة الحاكمة ،حاكمة ومتح ّكمة برقاب
اللبنانيني ،وقادرة ومقتدرة يف إدارة دفة االستحقاقات الدستورية لصالح
تكريس قبضتها عىل مؤسســات الدولة وإحبــاط أي صحوة إصالحية
تغيريية يف البلد.
باختصار ،استكملت السلطة "تنفيذياً" ما بدأته "ترشيعياً" يف إطار
هجمتها املرتدة عىل نتائج االنتخابات النيابية ،فأعادت ّ
رص "صفوفها
الرئاســية" يف صورة ثالثية األبعاد ،جمعت الرؤساء ميشال عون ونبيه
بري ونجيب ميقاتي يف قرص بعبدا إثر انتهاء استشارات التكليف ،تأكيدا ً
عىل ّ
أن مَ ن راهن ِمن اللبنانيني عىل صناديق االقرتاع خاب رهانه و"بقي
القديم عىل قدمه" يف ســاحتي النجمة وريــاض الصلح ،ليبدأ من اآلن
فصاعدا ً "شحذ السيوف" للمنازلة املقبلة عىل ساحة استحقاق رئاسة
الجمهورية ،مع بدء العد التنازيل الرئايس للوالية العونية.

١٣

العـــالـــم 14
العاهل األردني بضيافة
الرئيس اإلماراتي

ميقاتي إثر تكليفه تشكيل الحكومة عقب االستشارات النيابية
الملزمة في قصر بعبدا أمس (فضل عيتاني)

"قرض الرغيف" ال يحل ّ األزمة
خــالــد أبــو شـــقــرا

العـــالـــم 14
"اإلطار التنسيقي"
يستحوذ على غالبيّة
"مقاعد الصدريين"

لبنان الذي لطاملا سمح نظامه ألبنائه بأن "يتدّينو ليتّزينو" ،أصبح بحاجة
إىل قرض دويل من أجل تأمني لقمة الخبز ملواطنيه .ففراغ رفوف املحالت من الخبز
العربي ،واســتعطاء املواطنني أمام أبواب األفــران للحصول عىل ربطة واحدة ال
تكفي لوجبة عائلية سيطول عىل ما يبدوّ ،
ألن الدعم بمئات املاليني من الدوالرات
"نفخ" خزائن املحتكرين ومن يدعمهم من السياسيني ،وترك بطون مئات آالف
العائالت اللبنانية "ملتصقة بظهورهم" ،بحســب مصــدر متابع ،موضحا ً ّ
أن
"تخصيص الحكومة يف جلسة  20أيار األخرية مبلغ  12.5مليون دوالر لرشاء 35
ألف طن من القمح لصناعة الخبز العربي ،كان يجب أن يكفي ملدة شهر عىل أقل
تقدير ،أي لغاية  22حزيــران ،ولكن هذا ما لم يحصل بعدما تعاضد املترضرون
الفتعال أزمة رغيف ،والضغط من خالل إذالل املواطنني لزيادة كميات الدعم بغية
االستمرار يف تحقيق أرباحهم الخيالية".
١٣

توقيف إيرانيين في تركيا ...واإلطاحة برئيس استخبارات "الحرس"

أنقرة وتل أبيب:
"رسالة واضحة لإلرهابيين"
فيما أُعلن عن تنفيذ السلطات الرتكية عملية
أمنية يف مدينة إسطنبول ،حيث اعتقلت خاللها 5
إيرانيني مشتبها ً فيهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات
ض ّد مواطنــن إرسائيليني ،اتهم وزير الخارجية
اإلرسائييل يائري البيد من أنقرة ،طهران ،بالوقوف
وراء محاولة ّ
شن هجمات يف إسطنبول تستهدف
املواطنني اإلرسائيليني ،يف خض ّم التوتّر العسكري
واألمني املتصاعد بني الدولة العربية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.

ورأى البيد خالل مؤتمر صحايف مشــرك
مع نظــره الرتكي مولود جاويــش أوغلو أن
أنقرة "يُمكنها الر ّد عىل إيران يف شأن محاوالت
ارتكاب أعمــال إرهابية ضــ ّد إرسائيليني" يف
تركيا ،يف حني شــدّد وزيــر الخارجية الرتكي
عــى التعاون األمني الوثيق مــع تل أبيب ملنع
أي "هجمــات إرهابية" ،الفتــا ً إىل أن كالً من
تركيــا وإرسائيــل بدأتا العمل لرفــع التمثيل
الديبلومايس إىل مستوى السفراء.
١٣

واشنطن تزيد دعمها ...وكييف ُت ّ
حضر "صيفًا حارًا للمحتلّين"

الريــاضــية 15
مونديال السباحة:
أوكاالغان تُت ّوج بذهبيّتها
الفردية األولى

ّ
"مرشحة" لعضوية االتحاد:
أوكرانيا
إشارة قو ّية لموسكو

يف قرار مفصيل يُعترب بمثابــة الخطوة األوىل يف
مسرية طويلة لإلنضمام إىل "العائلة األوروبّية" ،وافق
قادة الدول األوروبّية الـ 27املجتمعني يف بروكســل
أمس عىل منح ك ّل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح
لعضوية االتحاد األوروبي ،بحســب ما أعلن رئيس
املجلس األوروبي شارل ميشــال ،مشريا ً إىل "لحظة
تاريخية" مع استمرار الهجوم الرويس عىل كييف.
وإذ اعترب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون أن

موافقة االتحاد األوروبي عىل منح أوكرانيا ومولدوفا
صفة ّ
مرشحَ ْي لعضوية االتحاد يُش ّكل "إشارة قوية
ج ّدا ً حيال روسيا" ،أشاد بـ"خطوة سياسية عمالقة"
صادرة مــن "أوروبا قوية وموحدة" ،فيما ســارع
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي إىل الرتحيب
بما اعتــره "لحظة فريدة وتاريخية يف العالقات بني
أوكرانيا واالتحاد األوروبي" ،مؤكدا ً أن "مســتقبل
أوكرانيا هو يف صلب االتحاد األوروبي".
١٣

ماكرون متحدّثًا خالل مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ ف ب)
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تقاطعات داخلية وخارجية ُتفرمل "التأليف"

إهدار الفرصة وفشل التمرين
مجددا ً فوّت بعض التغييريين والسياديين
والمستقلين مسلمين ومسيحيين ،فرصة تقديم
نموذج مختلف عن السائد منذ سنوات ،في عملية
تشكيل السلطة وأثبتوا أن ما اعتبروه أكثرية
تحققت في االنتخابات النيابية ليس إال وهما ً غير
قابل للتصديق.
فالتمرين الذي كان يمكن أن يخوضوه في
انتخابات نيابة رئاسة البرلمان قبل  3أسابيع أهدروا
فرصته .واالختبار الذي فشل أمس لغياب أي توافق
على دعم مرشح لرئاسة الحكومة ،جاءت نتيجته
مشابهة مرة أخرى ،لتكرس عدم تجانس القوى
السيادية والتغييرية والمستقلين حيث كان بعض
منهم يغني على لياله ،ويقول شيئا ً ويضمر شيئا ً آخر.
العودة إلى تفاصيل ما جرى تداوله في األيام
القليلة الماضية من حيثيات البحث في الخيارات
المتعددة التي كانت مطروحة لتسمية رئيس
يكلف تأليف الحكومة ،ال يسمن وال يغني ،ألنه
يقحم الرأي العام بحجج وتبريرات وأفكار هي
أقرب إلى منطق القيل والقال ومزج العناوين
الكبرى الفضفاضة باألهواء الصغيرة والتنظيرات
الساذجة .وكل ذلك يذكر بوصف ديفيد شينكر
للبعض بأنهم شخصانيون ونرجسيون ...والنتيجة
العملية هي أن التغيير في المزاج الشعبي الذي
أحدث تعديالً في نتائج االنتخابات النيابية عما
كان متوقعاً ،لم يجد من يترجمه في اختيار رئيس
الحكومة .والوضوح في قراءة تلك التفاصيل
من دون الغرق في ما احتوته من أفكار وآراء
و»حدوتيات» ،يقتضي القول إن الذين يفترض
أن يكون المزاج الشعبي قد جاء بهم إلى الندوة
البرلمانية هم غير مؤهلين لنقله إلى حيز التنفيذ
بالتناغم مع ما يرغب به الرأي العام ،من مقاييس
ومعايير في الخيارات األساسية.
بصرف النظر عن المرشحَ ين لرئاسة الحكومة،
الرئيس نجيب ميقاتي والقاضي نواف سالم ،افتقد
من يفترض أن يكونوا باتوا أكثرية إلى تحديد
لألولويات في محطات جوهرية من النوع الذي
يفرضه اختيار رئيس للحكومة ،فضاعت قدرتهم
على تركيز جهودهم نحو هدف سياسي محدد،
قبل حديث االسم والشخصية .وتحولت التجربة
التي يفترض أن يمارسوها إلى سقطة حالت حتى
دون اختبارهم ،حتى يقال إنهم نجحوا نسبيا ً أو
فشلوا نسبياً .وهم بدوا كأن القطار فاتهم .وبمعنى
آخر وضعوا أنفسهم في موقع غير المؤهلين
لخوض امتحان أو تمرين ليحصلوا على تقييم،
سلبيا ً كان أم إيجابياً ،بالنتيجة النهائية.
على رغم تأكيد معظم الفرقاء المعنيين بأنهم
يرفضون الفراغ الحكومي ،في وجه استمرار
التأكيد من معظمهم قبل االستشارات وبعدها،
بأن التكليف سيحصل لكن التأليف سيتعذر ،فإن
الخيارات المرجحة عند الرئيس ميقاتي واضحة.
سيبذل جهده مع التأني في الوقت ،من أجل
عرض تشكيلة وزارية يعتبرها مقبولة من رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون .وحين يرفضها
متسلحا ً بمطالب جبران باسيل ،ويشترط من
خارجها سوق رياض سالمة إلى السجن ...فإن
الرئيس المكلف لن يستقيل متسلحا ً بتصريف
األعمال ومحاولة مواصلة ما وعد الناس به في
شأن الكهرباء ،وترك المجلس النيابي يتخبط
بمناقشة مشروع قانون الموازنة ورفع السرية
المصرفية والكابيتال كونترول وقانون إعادة
تنظيم وهيكلة المصارف ...حتى آخر العهد.
ولو جرى تكليف القاضي سالم بالمهمة لكان
حضر مسودة حكومة يفترض أن تكون مختلفة
عن سائر المسودات المعروفة ،من اختصاصيين
مستقلين تتناغم مواصفاتهم مع ما يرغب به الرأي
العام ،ليرفضها الرئيس عون فتجري محاولة
تعديلها من دون أن تنجح المحاولة فيستقيل بعد
أن يكون قد أرضى ما يريده التغييريون وبعض
السياديين ،لتعود ناصية األمور إلى ميقاتي .إال
أن المحاولة لتقديم نموذج آخر تكون قد حصلت
ليبنى على الشيء مقتضاه الحقاً.
لم يجهض تشتت القوى السيادية وانقسام
التغييريين المثير للشفقة وانقسام المستقلين
(حتى لو كانوا كتلة من نائبين) ،وتشرذم أصوات
النواب السنة الموزعين على والءات بعضها
معروف واآلخر مبهم ،تجربة تقديم نموذج آخر
فقط ،بل جرى إهدار فرصة إجراء اختبار مختلف
النتخابات الرئاسة األولى ،أيضاً .وهو ما يعني
أن انتخابات رئاسة الجمهورية سيتحكم بها
التشرذم ،وستنتج كسابقاتها ،والية جديدة هي
امتدا ٌد لعهود الفراغ.

خفــايـــا
الحظــت مصــادر متابعة أن
األمــن العام لـ»حــزب الله»
السيد حســن نرصالله استقبل
اســماعيل هنية ووفد حماس
املرافق له يف صالة وهم خالعون
أحذيتهم عــى عكس ما حصل
خالل اســتقباله لهم يف أيلول
 2020وحزيران .2021
عون وبري وميقاتي

املهلة الدســتورية النتخاب رئيس
أالن ســـركــيـــس
الجمهورية.
وإذا كان التكليف م ّر بسالسة،
م ّر اســتحقاق تكليف رئيس
ّ
إال أن التأليــف دونه عقبات داخلية
متوقعا ً ولم
جديد للحكومة كما كان
وخارجية ،فــأوىل تلــك العقبات
تحدث أيــة مفاجآت ،يف وقت يتّجه
الداخلية تتمثّــل يف أن عون ال يزال
اإلهتمام إىل عملية التأليف التي تبدو
ّ
يملك ســلطة التوقيع ،وبالتايل فإن
معقدة.
أنها
النائب جــران باســيل لن يرىض
لــم تنل عمليــة تكليف رئيس
بحكومة ال تلبّــي طموحاته وهنا
جديد للحكومة اإلهتمام الكبري ّ
ألن
تكمن أهم العقد.
القصة باتت يف مكان آخر ،فبات كل
ومن ناحية ثانية ،فإن ميقاتي
اإلهتمــام منصبّا ً حاليا ً عىل مرحلة
املرتاح لن يقــدّم التنازالت ويظهر
ما بعد رئاسة ميشــال عون وهل
أمــام شــارعه أنه
ســيتم انتخاب رئيس
متســاهل ،كمــا أن
جديد للجمهورية ،أو
األخــر يعــرف أن
ّ
أن الفراغ ســيتح ّكم
بمصري قرص بعبدا ملدّة الجميع ينتظر نهاية باســيل وفريقــه ال
يملــكان األغلبية يف
العهد من أجل
غري معروفة.
وإذا كان الرئيس وضع تصوّر للمرحلة مجلس النواب لذلك ال
يستطيع رجل العهد
نجيــب ميقاتي الذي
المقبلة
األول فرض رشوطه
أُعيــد تكليفــه بعدد
أصــوات منخفض بلــغ  54صوتا ً
كما كان يفعل سابقاً.
أما النقطــة الثالثة التي تحول
يعــرف جيــدا ً كيف يُــدوّر الزوايا
دون التأليــف ،فهي إعالن عدد من
ويبتــدع التســويات والحلول ،إال
الكتل املعارضة عدم نيتها املشاركة
أنه يبدو هذه املــ ّرة من أكثر املرات
التي يُك ّلف فيها وال يبدو مضغوطا ً
يف الحكومــة الجديــدة وإعطــاء
«صك براءة» لعون يف نهاية عهده،
أو محكومــا ً بمهلــة زمنيــة ألنه
وعىل رأس هذه الكتــل يأتي تكتل
باألســاس هو رئيس حكومة حتى
«الجمهورية القويــة» ،لذلك فإن
لو لم ينجــح بالتأليف ،ومن جهة
هذا األمر سيدفع باسيل إىل املطالبة
ثانيــة فــإن املرحلة هــي لتمرير
بكل ّ
حصة املسيحيني وهذا األمر لن
الوقت حتى أيلول املقبل ،موعد بدء

يمنحه إياه ميقاتي ومن خلفه.
أما النقطة الداخليــة الرابعة
التي تعرقل التأليــف فتتمثّل بعدم
وجود حوار بني الكتل املتخاصمة،
فالجميــع ينتظــر نهايــة العهد
من أجــل وضع تصــوّر للمرحلة
املقبلة ،وبالتايل ،فإن الكتل النيابية
بمعظمها غري متحمسة للدخول يف
مغامرة حكومية جديــدة ،بل إنها
ّ
تفضــل تعويم حكومــة ترصيف
األعمال.
وإذا كان عامل الوقت يُعترب من
األسباب الداخلية املؤجلة للتأليف،
إال أن العوامل الخارجية ال تســاعد
أيضــا ً يف إتمام هــذه املهمة ،وعىل
رغــم التصاريــح الخارجية التي
تدعــو إىل اإلرساع يف التأليف ،إال ّ
أن
بعض الدول الفاعلة تعطي اولوية
لإلستحقاق الرئايس.
ويُعتــر الغمــوض يف املوقف
الســعودي من أبرز األمــور التي
تُفرمل التأليــف ،فالرئيس ميقاتي
ال يريــد القيام بأي خطــوة تُعيد
عالقات لبنان مع الخليج إىل الوراء،
لذلك يرفض أن يؤ ّلف حكومة اللون
الواحد التي يســيطر عليها «حزب
الله» والتي تُغضب السعوديني قبل
غريهم.
أمــا النقطة الثانيــة ،فتتمثل
برتيث طهــران وانتظارها انتهاء

لــم يعرف مــا إذا كان النائب
محمد يحيى ســيبقى يف تكتل
«لبنان القــوي» بعدما خالف
التكتل وســمى الرئيس نجيب
ميقاتــي بينمــا كان رئيــس
«التيار الوطنــي الحر» النائب
جربان باسيل أعلن عدم تسمية
أحد.
تســاءلت مراجع سياســية
محايــدة عمــا إذا كان النائب
نعمت افــرام بحاجــة لكتلة
نيابية تضمــه إىل النائب جميل
عبود الذي فاز عىل الئحة تحالف
اللواء أرشف ريفــي و»القوات
اللبنانيــة» يف طرابلس ،وعما
إذا كان مضطرا ً لعدم تســمية
ميقاتي وترك األمر لزميله.
املفاوضات النووية ،لذلك فإنها لن تُبدي
ّ
وتفضل
ليونة تجاه الحكومة ولن تتشدد
بقاء الستاتيكو الحايل كما هو.
ومن جهتها ،فــإن الواليات املتحدة
األمريكية ترفض قيــام حكومة يكون
النفوذ األكرب فيهــا لـ»حزب الله» ،لذلك
فإنها باتت تعطي أهمية لإلســتحقاق
الرئايس ،يف حني أن أوروبا وعىل رأســها
فرنســا مشــغولة بالحرب الروسية -
األوكرانية ولن تُطلق أي مبادرة ال تالقي
النجاح املطلوب لحكومة لن تعمّ ر بضعة
أشهر.

ميقاتي رئيسًا لحكومة لن ُتبصر النور
ستكون االهم يف حســابات ميقاتي
غـــادة حــالوي
والرسالة التي يمكن ان تتجاوز حدود
لبنــان اىل دول الجوار .أما مســيحيا ً
مضن،
بنتيجة نهار استشــارات
ٍ
فقد تجاوز ميقاتي مســألة تسمية
حظي الرئيس نجيب ميقاتي بتفويض
كتلة مسيحية وازنة وارتىض بالنواب
 54نائبا ً لتشكيل الحكومة.
التســعة ،وتقول املعلومات ان رئيس
بفــارق ثالثة اصــوات اختلفت
مجلس النواب نبيه بري نجح يف اقناع
نتيجــة ميقاتي عن حســاباته ،ثمة
االرمن بتسمية ميقاتي.
من وعد الرئيس املكلف ونكث بوعده
بناء عــى نتيجة االستشــارات
وتخلف عن تســميته .أكثر من عالمة
يستشــعر ميقاتي الخطر مسيحيا ً
فارقة تجعل هذه االستشارات النيابية
ّ
سيعقد عملية تشكيل
ودرزيا ً وهو ما
امللزمة متخلفة عن سابقاتها .للمرة
حكومته ،وهذا مــا دفع بري اىل لفت
االوىل يخــرج رئيــس
نظــره يف الكواليــس
مكلــف مــن دون اي
لرضورة التنبــه جيدا ً
صــوت درزي مؤيــد،
لحساسية املوقف مع
وال تؤيــده اي كتلة من
لدى تكليفه بدا
اقتصار عدد املسيحيني
الكتلتني املســيحيتني
االبــرز اي «القــوات» ميقاتي في االجتماع عــى تســعة اصوات
و»التيار الوطني الحر» الثالثي عقب التكليف وغيــاب تــام للصوت
الدرزي.
فتقتــر االصــوات
متحمسًا لتشكيل
ّ
لدى تكليفــه بدا
املســيحية عىل تسعة،
لكنــه باملقابل حظي حكومة من دون أن ميقاتــي يف االجتماع
بتأييد كتلة ســنية من يحدّد موعدًا لوالدتها الثالثــي عقب التكليف
متحمســا ً لتشــكيل
أو شكلها
 12صوتــا ً يمكــن ان
حكومة مــن دون ان
تعد بحســابات القوي
يحدد موعدا ً لوالدتها او شكلها ،وفهم
يف طائفتــه ان ميقاتي هــو االقوى
من بعــض املحيطني بــه ان االتجاه
يف طائفتــه وان لــم يكن شــارك يف
االكرب سيكون باتجاه تعديل الحكومة
االنتخابات او حظــي بكتلة برملانية.
الحاليــة واالخــذ باالعتبــار التغيري
لكــن اصواته هذه يمكــن ان تمنحه
الذي طرأ عىل التمثيل النيابي الســني
رشعية لدى الســنة ال يمكن الطعن
ورضورة عكسه يف الحكومة ،ولكن ما
بصحتها خاصة وانهــا نتاج مجلس
هو غري واضح وسيعد عقدة العقد يف
نيابي منتخب حديثــاً .وهذه النقطة

ميقاتي زائرًا الرئيس ّ
تمام سالم

الحكومة اعالن الحزب «االشــراكي»
عدم مشــاركته يف الحكومة ما يعزز
احتمال اســتمرار القديم عىل قدمه يف
الحكومة الحالية .أما مسيحيا ً فقد بدا
واضحا ً من حديث رئيســه ان «التيار
الوطني الحر» قد ال يشارك بالحكومة،
ال سيما بعد قوله ان ميقاتي واالصالح
ال يلتقيان وتشكيكه بامكانية نجاح
الرئيــس املكلف بتشــكيل حكومة،
وليس بعيدا ً موقف «القــوات» الذي
سيتجه حكما ً اىل عدم املشاركة يف آخر
حكومة يف عهــد عون لن يزيد عمرها
عىل اشهر ثالثة.
لذا يمكــن الخروج باســتنتاج
مفــاده ان الجميع تقريبــا ً يتعاطى
عىل اساس ان هذه الحكومة ستكون
موقتة ،وان ال داعــي لدخول جنتها
واالفضل االنتهــاء اىل مرحلة ما بعد
انتخــاب رئيس جديــد للجمهورية
يكون التغيري املرجو قد حصل .رهان
جديد يبنــي عليه الجميع من دون ان

تخلو حساباتهم من طول مدة الفراغ
لتعذر انتخاب خلف لعون الي ســبب
كان ،ما يجعل هذه الحكومة مستمرة
بصالحيــات رئاســية فيكون كباش
«التيار» عليها قويا ً وقاسياً.
يف كل الحــاالت مــر قطــوع
املشــاورات النيابية عىل خري مبدئيا ً
ليبدأ فصل التشــكيل الحكومي وهو
األهم واألصعب ،مــع امكانية التنبؤ
منذ اليوم باســتحالة تشكيل حكومة
ال تتوافر لها عوامــل دعم محلية وال
اقليمية وال دولية ،مــا يعزز وضعية
الحكومة القائمة مع تعديالت بسيطة
بأســماء بعض الوزراء ،بدليل موقف
ميقاتي ان الحكومــة الحالية كاملة
املواصفــات يف حال تعذر تشــكيل
حكومة جديــدة .فاملشــاكل كثرية
واهمها املطلوب من الحكومة الجديدة
يف موضوع التعيينات وال سيما االتفاق
عىل بديل لحاكــم مرصف لبنان وهو
املستحيل خالل العهد الحايل.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٨السنــــة الثــالثــة

الـجـمـعـة  ٢٤حــزيــران 2022

"لحل ّ معضلة الكهرباء بعيدًا عن التجارب التي أثبتت فشلها"

ميقاتي بعد تكليفه :ال وقت للغرق وال إنقاذ
من دون صندوق النقد
بعــد تكليفه بتشــكيل الحكومــة العتيدة
أمس ،واســتدعائه إىل قرص بعبدا واجتماعه مع
رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس مجلس
النواب نبيه بري وتبلغه تســميته رئيسا ً مكلفا ً
تشكيل الحكومة ،أشــار الرئيس نجيب ميقاتي،
إىل أن «هذا التكليف الجديد يحمّ لني مســؤولية
مضاعفة ،ولكــن تبقى الثقــة امللزمة للجميع
من دون اســتثناء ،لها عنوان واحد هو ،التعاون
جميعنا إلنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط
فيه» ،مضيفــاً« :أم ّد يــدي إىل الجميع من دون
إستثناء ،بإرادة وطنية طيبة وصادقة».
وقــال« :الوطن بحاجة اليوم إىل ســواعدنا
جميعاً .لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وأنانياتنا
إذا خرسنــا الوطن ،املهم أن نعــي أن الفرص ال
تزال سانحة إلنقاذ ما يجب إنقاذه .نحن قادرون
معا ً عىل إنتشــال البلد من أزماته ،املهم أن نضع
خالفاتنا واختالفاتنا جانبا ً وننكب عىل إستكمال
الورشة الشاقة التي تتطلب أن نضع أمامنا انقاذ
شــعبنا ووطننا كهدف واحد أوحد .لم نعد نملك
ترف الوقت والتأخري والغرق يف الرشوط واملطالب.
أضعنا ما يكفي من الوقــت وخرسنا الكثري من
فرص الدعم مــن الدول الشــقيقة والصديقة،
التي لطاملا كان موقفها واحدا ً وواضحاً ،ساعدوا
أنفسكم لنساعدكم».
تابع« :لقد أصبحنا أمام تحدي اإلنهيار التام
أو اإلنقاذ التدريجي إنطالقا ً من فرصة وحيدة باتت

متاحة أمامنا يف الوقت الحارض .عىل مدى األشهر
املاضية دخلنا باب اإلنقاذ من خالل التفاوض مع
صندوق النقد الــدويلّ ،
ووقعنا اإلتفاق األويل الذي
يشــكل خريطة طريق للحل والتعايف ،وهو قابل
للتعديل والتحسني بقدر ما تتوافر معطيات التزام
الكتل السياسية ،وعربها املؤسسات الدستورية،
باملسار اإلصالحي البنيوي .ويف هذا الصدد علينا
يف ارسع وقت التعاون مع املجلس النيابي الكريم
القرار املشاريع االصالحية املطلوبة قبل إستكمال
التفاوض يف املرحلة املقبلة النجاز االتفاق النهائي
مع صندوق النقد وبدء مسرية التعايف الكامل».
وأردف« :اليــوم أكرر القول إنــه من دون
االتفــاق مع صنــدوق النقد لن تكــون فرص
االنقاذ التي ننشــدها متاحة ،فهو املعرب األساس
ّ
يعــر عنه جميع اصدقاء لبنان
لالنقاذ ،وهذا ما
الذين يبدون نية صادقة ملســاعدتنا .كما أننا يف
صدد استكمال الخطوات األساسية لحل معضلة
الكهرباء التي تستنزف الخزينة وطاقات الناس،
وندعو الجميع لالنخراط يف هذه الورشــة بعيدا ً
من الرشوط واالعتبارات املسبقة والتجارب التي
أثبتت فشلها يف تعايف هذا القطاع».
كما دعا ميقاتي جميع القوى السياسية إىل
«لحظة مســؤولية تاريخية ،لحظة نتعاون فيها
جميعا ً الستكمال مســرة اإلنقاذ الفعيل بأقىص
رسعة ،وبثقــة كاملة من املجلس النيابي الكريم
لوضع لبنان عىل مشارف الحلول املنتظرة».

وختم قائالً« :تبقى كلمة أتوجه بها اىل أبناء
وطني .ثقتي كبرية بكم أنتــم الذين لم تقهركم
شدّة ،ولم تهزمكم املحن والشــدائد رغم كل ما
م ّر عىل هــذا الوطن عرب تاريخه .بتعاوننا جميعا ً
نصنــع من الضعف قوة ،معــا ً عقدنا العزم عىل
النهــوض ،ألننا مؤمنون بأن ال خالص لوطننا إال
بتكاتفنا وتآزرنا .هذا اللبنان ،الذي يســتأهل منا
كل تضحية ممكنة ،لن نرتكه ينهار .أمامنا عمل
كثري ،وال وقت نضيّعه .نظرة واحدة ،ولو رسيعة
إىل بعض اإليجابيات مع بدء فصل الصيف تكفي
إلعادة األمل بأن لبنان لن يموت ،وهو ســيتغلب
عىل محنه».

ميقاتي يتنافس مع "«الالتسمية"يفوز بالتكليف متّك ً
ال على تشتّت قوى التغيير

فرصة نادرة لبدء مسار إزاحة المنظومة الحاكمة تبدّدت
خــاص " -نــداء الــوطــن"
هي االستشارات السادسة والتكليف السادس يف
عهد رئيس الجمهورية ميشال عون ،وكل مرة تكون
العربة يف التأليف ،وللمــرة االوىل كانت الفرصة أكثر
من سانحة لهزيمة املنظومة الحاكمة ،اال ان الخيبة
اصابــت اللبنانيني من قوى التغيري التي كان وما زال
الرهــان عليها يف نقل لبنان من مســار اىل آخر ومن
حقبة ســوداء اىل حقبة جديــدة مفتوحة عىل االمل
والرجاء.
لــو توحّ دت قــوى التغيــر ،لحــدث امس يف
االستشارات النيابية امللزمة التحول النوعي االسايس
الذي كان سينعكس عىل استحقاق رئاسة الجمهورية،
اال انها أصابت نفسها بعطب بنيوي وهو عطب عدم
التوافق عىل استحقاق التكليف ،وهو كان يف متناول
اليد ،النه لو اجتمع الـ 25نائبا ً الذين ســموا السفري
نواف سالم مع الـ 46الذين امتنعوا عن التسمية لبلغ
عدد االصوات التي كان ســيحوزها سالم  71نائباً،
هذا طبعا لو انقلــب أيضا «التيار الوطني الحر» عىل
نفسه وسمى سالم األمر الذي كان وال يزال يعترب من

ميقاتي خالل لقائه الرئيس فؤاد السنيورة بعد التكليف

املســتحيالت ،ألن «التيار» يمكن أال يسمي ميقاتي
ويخالف «حزب اللــه» ولكنه ال يمكن أن ينقلب عىل
خيارات «الحزب» حتى لو كان خيار نواف سالم .ذلك
أن الذين لم يسموا ليسوا كلهم من املعارضة املفرتضة
والذين سموا ميقاتي ليسوا كلهم من املنظومة .انها

نواف سالم :سأبقى أعمل إلى جانب
كل الملتزمين قضية التغيير
بعد نيله  25صوتا ً يف الســباق الحكومي ،شكر السفري نواف ســام أمس« ،النواب الذين منحوه
ثقتهم بتسميته لرئاسة الحكومة ،ال سيما يف ظروف الشدة القاسية التي يمر بها بلدنا» ،وقال يف بيان:
«يهمني أن أقول لهم ،كما لشــعبنا التواق إىل التغيري ،إن همنا واحد ،وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع
املعاناة والظلم عــن أهلنا ،وهذا ما يتطلب التغيري يف مقاربة األزمة نهجا ً وممارســة ،بدءا ً باإلصالح
العاجل والجاد عىل مســتوى السياسات املالية .ولن يســتقيم ذلك من دون الرشوع أيضا باإلصالح
الســيايس الذي يبقى عنوانه األول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة املحاصصة التي تحمي الفســاد
وتسبب الهدر وتستنزف موارد البلد وطاقاته البرشية».
أضاف« :يف مقدمة هذا اإلصالح تحقيق اســتقاللية فعلية للقضاء وتحصني مؤسسات الدولة ضد
آفات الطائفية واملحسوبية .وكذلك ،يبقى االصالح يف السياسات املالية قارصا ً إن لم يرتبط بسياسات
وإجراءات واضحة إلطالق عجلة النمو االقتصادي .وال معنى ألي من هذه اإلصالحات إن لم تكن مرتكزة
عىل أهداف ومبادئ االنصاف والعدالة االجتماعية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة».
وختم« :ســأبقى كما كنت دوماً ،أعمل اىل جانب كل امللتزمني قضية التغيري من أجل اصالح الدولة
وبسط سيادتها عىل كامل أراضيها واستعادة بلدنا موقعه ودوره العربي وثقة العالم به».
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فرصة نادرة ضاعت ،ومعها ضاع حلم ان تمسك قوى
التغيري بزمام السلطة التنفيذية لتبدأ تنفيذ الربنامج
الذي اولويته الناس القابعون تحت الســيف املصلت
ملنظومة الفســاد ،التي تمنع عنهم الكهرباء واملاء
واالتصاالت والطبابة والتعليم وكل اســباب العيش،
وليتأجل مرشوع التغيري اىل ما بعد انتهاء والية عون
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بعد نهار طويل من االستشارات النيابية امللزمة
التي اجراها رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف
رئيــس حكومة تأليف الحكومــة الجديدة ،خلصت
نتيجة اإلستشارات إىل حيازة رئيس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي  54صوتاً ،مقابل حيازة السفري
الســابق نواف ســام  25صوتاً ،ورئيس الحكومة
السابق سعد الحريري صوتا ً واحداً ،والدكتورة روعة
الحــاب صوتا ً واحداً ،والتســمية  46صوتاً ،وغياب
النائب ارشف ريفي.
وبــدا واضحــا ً ان ميقاتــي كان يتنافس مع
«الالتســمية» بعدما فوتت قوى املعارضة الفرصة
مجدداً ،يف حني ان ميقاتــي حاز عىل عدد ال بأس به
من النواب الســنة ( 15نائباً) اضافــة اىل مجموع
النواب الشيعة من دون النائب جميل السيد ،وافتقد
اىل الصــوت الدرزي وحجبت الكتلتان املســيحيتان
الكبريتان أصواتهمــا عنه ،مما يعني ان هناك تحدّيا ً
اساســيا ً امامه لتعويض امليثاقيــة يف خالل عملية
التأليف ،علما ً انه يف العرف ،التكليف عددي والتأليف
ميثاقي.

أســعــد بــشــارة

نكبة المعارضة
لم يعد يصحّ استعمال صفة المعارضة على
مجموع القوى التي فازت في االنتخابات النيابية
والتي تصنّف عمليا ً خارج تأثير «حزب الله» .لقد
بات األولى بعد اإلستشارات النيابية ،وصف ما
جرى بالنكبة الحقيقية ،دون المجازفة بأن يكون
هذا التوصيف من باب المبالغة أو التحامل.
النكبة الجديدة التي يجب قراءة نتائجها
تتخطى تحميل المسؤوليات ورشق االتهامات،
ومن الخطأ توقع أن تقتصر النتائج على
االنتخابات الرئاسية ،بل هي مرشحة ألن تغطي
السنوات األربع المقبلة من عمر هذا المجلس
البائس ،الذي لم يكد اللبنانيون يرون فيه بصيص
أمل للتغيير ،إال وأصابتهم هزائم ثالث ،ستكون
بداية لهزائم متتالية.
أن ال يحصل اتفاق بين قوى المعارضة على
اسم ليشكل حكومة تكون بداية لصدمة ايجابية،
فهذا يعني أن هذه القوى لن تتفق في أي
استحقاق مقبل ،وهذا يعني أن ال وجود لمعارضة،
بل لقوى تعترض «عالقطعة» وأن ال وزن وال
تأثير لمن خاضوا االنتخابات على أساس القدرة
واالستعداد لبناء نهج مختلف.
اختصرت االبتسامة العريضة للنائب محمد
رعد ،كل النتائج الكارثية لالنتحار الذاتي لمن
ادّعوا السيادة والتغيير .لقد تلقى «حزب الله»
هدايا ثمينة منذ والدة هذا المجلس لكن الهدية
األثمن كانت اإلستشارات ،بكل ما سبقها من
اتصاالت ومشاورات وحسابات شخصية وأنانيات
قاتلة ،ومراهقات بالجملة والمفرق ،وكلها ابنة
مرض عضال :القتال لنيل الفتات ،وتغييب
األولوية ،التي ال أولوية بعدها ،أي تكوين اطار
وطني جامع يتحمل مسؤولية اإلنقاذ.
بهذه الهدية الثمينة سوف ينطلق الحزب
واثقا ً إلى كل اإلستحقاقات المقبلة ومنها رئاسة
الجمهورية ،التي بات الطريق إليها سواء بجبران
باسيل أو بسليمان فرنجية ،أو بأي مرشح
آخر ،معبداً ،ال تعترضه سوى شراذم متنافرة،
والخالصة أن الحزب بات يمتلك أكثرية صلبة ال
نقاش في صالبتها ،سواء بالنسبة إلى حلفائه
المباشرين أي التيار الوطني والرئيس نبيه بري
والمردة واالحباش ،أو بالنسبة إلى الذين أصبحوا
تحت سقف الحزب بدون أي التباس ،وهم ينتمون
الى فئات كثيرة.
لقد كانت اإلستشارات اختبارا ً حقيقيا ً لتركيبة
مجلس النواب ،ففي هذه التركيبة من أعلنوا
بوضوح عن هويتهم إلى جانب المنظومة ،وفيها
من انسحبوا طوعا ً من المواجهة ،وكان مردود
انسحابهم ربحا ً مضاعفا ً للمنظومة ،التي جددت
لنفسها في المجلس والحكومة ،والتي تستعد
للتجديد في انتخابات الرئاسة ،مع كل ما سيرافق
ذلك من المزيد من تشتيت وإضعاف ما تبقى من
قوى حزبية ومستقلة ،واألخطر المزيد من تشتيت
الثقة بإمكان حصول التغيير.
لنتخيل السيناريو المقبل بعد تكليف الرئيس
ميقاتي .سيقوم الرئيس المكلف بالبدء بالبحث
ببازار التشكيل مع جبران باسيل ،محميا ً من
الرئيس نبيه بري ،وكل ذلك تحت سقف «حزب
الله» الحامي األكبر للمنظومة.
سيمتد هذا البازار زمنيا ً إلى أسابيع أولية
من الصيغ واألخذ والرد ،وكلها حول وزارة
الطاقة والخارجية والشروط المسبقة ،من طبخة
التعيينات إلى قضية رياض سالمة .قد يرسو
البازار على اتفاق ،لكن لن يسمح لميقاتي
وبري أن ينتزعا وزارة الطاقة من باسيل ،الذي
سيفاوض على أن يكون وزيرا ً في الحكومة على
سبيل المناورة ،فيتنازل إذا نال الوزارات التي
يريد وأولها الطاقة ،وإذا نال مسبقا ً وعدا ً بأن
يحظى بالتعيينات لـ 81موقعا ً مسيحيا ً شاغرا ً
في اإلدارة.
قد يقترب ميقاتي من التسوية مع باسيل وقد
يبتعد ،طالما أن في جيبه ورقة حكومة تصريف
األعمال ،لكن الحكومة الجديدة إذا شكلت لن تكون
إال على صورة الحكومة الحالية ،وبالتالي سيستمر
الصراع من داخلها على كل الملفات ،بحيث لن
تقدم للبنانيين إال فضيلة «تدوير الزوايا».
في الجانب اآلخر من الصورة ،سوف نستمع
الى الكثير من أطروحات المعارضين مع بعض
الصراخ والجدية ،رفضا ً للمنظومة ،لكن لن
يمحى بسهولة من الذاكرة القديمة والحديثة ،أن
المنظومة استمدت أحد أبرز قوتها وديمومتها من
هذا المشهد البائس الذي أطلق عليه ع ّرابوه اسم
معارضة.
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يف ســباق ماراتوني نحــو الرساي
الحكومــي ،شــهد قرص بعبــدا أمس،
استشــارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس
«حكومة الـ »78خالل فرتة  79سنة منذ
اإلستقالل عام  1943حتى اليوم ،والرابعة
للرئيس نجيب ميقاتي (بانتظار تأليفها)
منذ دخوله نادي رؤساء الحكومات للم ّرة
األوىل يف عهد الرئيس إميل لحود ،والثانية
يف عهد الرئيس ميشال عون ،وقد أفضت
نتيجة اإلستشارات النيابية امللزمة إىل نيل
رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب
ميقاتــي  54صوتاً ،مقابل نيل الســفري
السابق نواف ســام  25صوتاً ،ورئيس
الحكومة السابق ســعد الحريري صوتا ً
واحــداً ،والدكتورة روعــة الحالب صوتا ً
واحداً ،وال تسمية  46صوتاً.
وهي املرة األوىل التــي يحصل فيها
التكليف بهذا العــدد املتدني من األصوات
كما انها املــرة األوىل أيضا التي قبل فيها
رئيس مكلف باملهمة عىل رغم عدم التأكد
من إمكانية التأليف خالل األشهر الثالثة
املقبلة الفاصلة عــن موعد رسيان مهلة
انتخــاب رئيس جديــد للجمهورية .فال
الرئيس املكلف متأكد من أنه يستطيع أن
يشكل حكومة جديدة تريض من سموه وال
هو متأكد من أن رئيس الجمهورية يوقع
عىل أي حكومة يشكلها وال تريض رئيس
التيار الوطني الحر جربان باسيل الذي لم
يسمّ ه .وبالتايل هل يمكن للرئيس املكلف
أن يضمن يف حال اجتــاز حاجز التأليف
ثم حاجز موافقة عــون أن يجتاز حاجز
الثقة وهل يراهن مثــاً عىل ثقة متدنية
أيضا ً بحيث ال تتعدى أصوات من ســموه
يف جلسة ال يحرضها إال األغلبية العادية؟
أي  65نائبــا ً يؤمّ نــون النصــاب؟ وهل
الرئيس املكلف يراهن فقط عىل التسمية
لكي يضمن استمراريته كرئيس حكومة
ترصيف أعمــال ورئيس مكلف ملرحلة ما
بعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بحيث
يســتطيع كما قال أن يتوسع يف مسألة
ترصيف األعمال وعقد جلسات حكومية؟
الالفــت أيضــا يف رشيــط التكليف
واإلستشــارات أن الذين لم يسموا أحدا ً
لم يكونوا كتلة واحــدة وبالتايل ال يمكن
القــول إنهــم كان يمكــن أن يجتمعوا
للتصويت للسفري نواف سالم وبالتايل كان
يمكن أن يكون رئيسا ً مكلفا ً امس ألنهم
ينتمــون إىل خلفيات سياســية متفرقة
وإذا تم حســم عدد نواب التيار الوطني
الحر منهم وبعض املحسوبني عىل محور
املمانعة الذين لم يســموا ميقاتي ملا كان
يمكن أن تتأمن أكثرية لسالم ذلك أن عددا ً
من النواب املحســوبني عىل املعارضة لم
يسموه وحتى لو سموه لكان تبدل موقف
التيار الوطني الحر وسمى ميقاتي ولكان
ميقاتي اضطر إىل تقديم تنازالت للتيار يف
التشكيل .إذا شكل.

نبيه بري وأطلعه عىل نتائج اإلستشارات
النيابية امللزمة ،اســتدعى نجيب ميقاتي
ليكلفه بتشكيل حكومة».
وســجلت االستشــارات مقاطعة
النائب أرشف ريفي الذي قــال« :التزاما ً
باملســؤولية أمــام اللبنانيــن الذيــن
ســيتعرضون للخذالن بســبب التعطيل
املســتمر قبل التكليف وبعــده ،أقاطع
االستشــارات ،يف ظــل منظومة الخراب
والعهــد املســتعد لحرق البلــد ملصلحة
الصهــر» ،مضيفا ً أن «تحالف الســاح
والفســاد يجدد نفســه بوقاحة ،وهو
بمثابة نريون لبنان .سأبقى اىل جانب كل
الســياديني النزهاء األحرار إلنقاذ وطننا
الغايل من هذه املنظومة التي اســرهنت
لبنان ودمرته .حمى الله لبنان».

بو صعب

اإلنطالقــة كانت مــع نائب رئيس
مجلــس النواب الياس بــو صعب ،الذي
أ ّكد ّ
أن «املرحلة التي نمر بها اســتثنائية
وتتطلــب أن نفكــر كيف ســنتخطاها
لتســهيل حصول ما يطلبه اللبنانيون».
وقال« :الخيارات واضحة والفرصة األكرب
لدى ميقاتي ولكن بســبب عدم وضوح
مرحلة التأليف ق ّررت عدم تسمية أحد».

«االعتدال الوطني»

من جهته اعلن النائب وليد البعريني
باســم تكتل «االعتدال الوطني» ،تسمية
الرئيس نجيب ميقاتي.

«الكتائب»

أما النائب سامي الجميل فأ ّكد باسم
كتلة نواب «الكتائب» تسمية السفري نواف
ســام ،موضحا ً أنه «انطالقا من نتائج
االنتخابات ،حيث كان اللبنانيون واضحني
برسالتهم ورغبتهم بتغيري النهج القائم،
حاولنا القيام بدورنا كحزب معارض منذ
أكثر من  8ســنوات لطريقة حكم البلد،
باقرتاح رئيس حكومة لديه نهج مختلف
ورؤيــة مختلفة إلدارة االزمــة واخراج
لبنان مــن الكارثة التي يعيشــها وهو
السفري نواف ســام .ونتمنى اال نخضع
للمنطق الذي يقول ،بأنه لن تؤلف حكومة
قبل اجراء انتخابات رئاســية ،والجميع
يتماىش مع هذا الواقع ويترصف عىل هذا
االســاس ،وال احد يأخذ اي استحقاق ال

سيما استحقاق رئاسة الحكومة بجدية».

«الوطني المستقل»

من جهته ،ســمّ ى «التكتل الوطني
املستقل» نجيب ميقاتي ،وتحدث باسمه
النائب فريد الخازن الذي قال ّ
إن «مصلحة
البلد تفرتض تشــكيل الحكومة يف أرسع
وقت ،ونرى أن األوفــر حظا للتأليف هو
الرئيــس ميقاتي .ونطلــق رصخة لكل
القوى اىل مد اليد واالنفتاح والخروج من
التموضعات السياسية».

«اللقاء الديموقراطي»

أمــا كتلــة «اللقــاء الديمقراطي»
فأعلنت تسمية السفري نواف سالم ،وقد
تحدث باســمها النائــب تيمور جنبالط
الذي قال« :سمّ ينا سالم لتأليف الحكومة
وطلبنا الوحيد هو أن يقوم املســؤولون
بتسهيل تأليف الحكومة التي لن نشارك
فيها ولكن سنساعد يف تأليفها».

«جمعية المشاريع»

من جهتها ،ســمت كتلــة «جمعية
املشــاريع» الرئيس نجيب ميقاتي ،وقال
النائب طه ناجي« :سمينا الرئيس نجيب
ميقاتي ،ولدى الحكومة الجديدة ملفات
ملحة كالخبز والطحــن والكهرباء وكل
عذابات الناس ،ويجب االرساع يف تأليفها».

«الوفاء للمقاومة»

ســمت كتلــة «الوفــاء للمقاومة
«الرئيس نجيب ميقاتي وتحدث باسمها
النائــب محمد رعد الذي قــال« :موقفنا
ســهل ممتنع ،لبنان اليــوم بحاجة إىل
حكومــة فاعلــة ويف األزمــات تتطلب
املصلحة الوطنية توفري الفرص من أجل
تأليــف حكومة تواجه االســتحقاقات.
وشــخصية الرئيس املكلف من شــأنها
تعزيز الفرص لهذه الغاية».
وختــم »:ان الكتلة ســمت الرئيس
نجيب ميقاتــي لتأليف الحكومة متمنية
له التوفيق».

«شمال المواجهة»

كتلة شــمال املواجهــة التي تض ّم
ميشال معوض وأديب عبد املسيح ،سمت
نواف سالم لرئاسة الحكومة ،وقال النائب
ميشــال معوض« :ســمينا نواف سالم،

الرئيس ميقاتي

وأمام الخيارات املتاحة ملواجهة املنظومة
وأمام تسمية اســم آخر يزيد من تشتت
املعارضة ،اعتربنا اختيار ســام الخيار
االفضل ملواجهة املنظومة».
أضاف أن «تشــتت املعارضة عائق
أسايس أمام قدرتنا عىل التغيري وسيحولنا
من قــوة تغيرييــة إىل قــوة اعرتاضية،
وستبقي عىل لبنان مخطوفاً».
وقــال« :هناك مســؤولية جماعية
يف املعارضــة لالتفاق يف االســتحقاقات
األساســية املصرييــة ،وإال ســنتحمل
مسؤولية ما يحصل يف البلد».

«الجمهورية القوية»

لم تســ ّم كتلة «الجمهورية القوية»
أحدا ً لتكليفه تأليف الحكومة ،وقال النائب
جورج عدوان باســم الكتلة« :لم نســم
أحدا ً ألن الكتلة كانت تحاول خالل الفرتة
املاضية أن تجمع القوى التي تتالقى معها
يف موضوع السيادة لكي يكون لها موقف

كتلة "«الوفاء للمقاومة»"

جميل السيد

أكد النائب اللواء جميل السيد أنه لم
يســم أحداً ،وقال« :ما يجري لن يساعد
البلد عــى الخروج من التدهــور ،إال إذا
حصلت انتخابات رئاســية مع حكومة
منفصلة عن املجلس النيابي».
ورأى أن «ما من مسؤول يلعب لعبة
انقاذية».

مخزومي

أعلن النائب فــؤاد مخزومي أنه لم
يســم أحداً ،معتــرا ً أنه لم يســمع من
نواف سالم أي موقف بالنسبة إىل قضايا
سيادية عدة ،وقال« :أما الرئيس ميقاتي
فيمثل املنظومة .وأتمنى عىل املعارضة أن
تتوحد قبل االنتخابات الرئاسية».

شريط اإلستشارات

يف نهايــة اإلستشــارات أعلن املدير
العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقري،
أن «رئيــس الجمهورية ميشــال عون،
وبعد أن تشاور مع رئيس مجلس النواب

موحد للتســمية ،لم ننجــح يف املوضوع
وسنستمر يف املحاولة كما يريد املواطنون،
ومن واجباتنــا كأكرب تكتل أن نجمع بني
األكثرية الجديدة».
أضــاف« :لــم نخــر ميقاتي ألن
برنامجنا ال يلتقي مع برنامجه ،وخصوصا ً
يف موضوع حكومات الوفاق الوطني التي
تمنع املحاسبة وتحول مجلس النواب إىل
مجلس مصغر للحكومة».
وتابــع « :أما يف ما يتعلق بتســمية
الســفري نواف ســام ،فيجب أن ترتافق
التســمية مــع معرفة الشــخص ،ولم
يتواصــل معنا مع العلم أننا ســميناه يف
الفرتة سابقة ،ولم يطلعنا عىل برنامجه.
كل مرة هناك مرشــح ال يعلن برنامجه
للمأل يف القضايا الســيادية ،ويلتزمه لن
نســميه .اخذنا ثقة الناس عىل أســاس
برنامج ولسنا مستعدين للتفريط بها».

تكتل "«لبنان القوي"»

كتلة "«اللقاء الديمقراطي»"

محـــــليـــــات
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أخبار سريعة

 25لن ّواف سالم و 46ال أحد

مولوي يتابع قضية المجدل

حسن مراد

أما النائب حسن مراد ،فأعطى صوته
للرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

طالوزيان

وأعلن النائب جــان طالوزيان من
بعبدا أنه ســمى الرئيس نجيب ميقاتي
لرئاسة الحكومة.

أسامة سعد

أما النائب أسامة سعد ،فأعلن انه لم
يس ِّم أحدا ً لرئاسة الحكومة.
وقال« :الخراب يف لبنان عميق ونحن
امام أزمات سياسية جديدة وليس أمامنا
اال أن نسعى اىل معادالت قوة جديدة».

كتلة "«الجمهورية القوية»"

«نواب التغيير»

عبد الرحمن البزري

أعلن النائب عبد الرحمن البزري من
بعبدا أنه لم يســم أحدا ً يف االستشــارات
النيابية امللزمة.
وقــال« :أبلغنا الرئيس عــون بأننا
لن نسمي أحدا ً لرئاســة الحكومة وذلك
لقناعتنا أن املرشوع اإلصالحي لم يكتمل
بعد».

ميشال ضاهر

أما النائب ميشال الضاهر فأكد أنه
«لم يس ّم أحدا» ،وقال« :اليوم معروف أن
النتيجة ســتكون لصالح ميقاتي ولدي
اعرتاض عليه يف مــا خص خطة التعايف،
الن الخطة التي اعدها هي خطة «اميش
ٍ
تعاف ولدي العديد
حايف» وليســت خطة
من املالحظات عليهــا وال اريد ان احمل
ضمريي بالتصويت له».
أضــاف« :برأيي ان هــذا البلد غري
«راكب متل ما هو مايش».

جهاد الصمد

أمــا النائب جهاد الصمد ،فســمّ ى
الرئيس ســعد الحريري ،إذ قــال« :إزاء
التشظي يف قرار أهل السنة وجراء القرار
الذي فرض عىل الرئيس الحريري وألنني
أعتــره األكثر تمثيالً ســمّ يت الحريري
لتأليف الحكومة».

«مشروع وطن االنسان»

قال النائب نعمة افرام باســم كتلة
«مرشوع وطن اإلنسان»« :ق ّررنا إعطاء
صوت النائب جميل عبــود مليقاتي وأنا
امتنعت عن التسمية».
وأشــار إىل أنّه «من املهــم أن يكمل
نجيب ميقاتي عملــه ولكن كنّا نأمل أن
يكون هناك توافق أكرب».

"«نواب التغيير"» متحدّثًا باسمهم النائب فراس حمدان

للحكومة العتيدة».

شربل مسعد

أما النائب رشبل مســعد فلم يســ ّم
أحداً ،وقال« :بالنسبة يل ميقاتي هو من
ضمن املنظومة التي فشلت يف إدارة األزمة
ولذلك لن أُسمّ يه ومع احرتامي لشخص
ســام فنحن لم نســمع أي مرشوع له
إلنقاذ البلد لذلك لن أسميه أيضاً».

بالل الحشيمي

من جهّ ته ،أكد النائب بالل الحشيمي
تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة،
متمنيا ً «تأليفها يف أرسع وقت ممكن».

إيهاب مطر

أما النائب إيهــاب مطر ،فقالّ :
«ألن

البلــد يحتاج إىل صيغة جديــدة وإىل دم
جديد وألنني أرفــض الصيغ التي تحول
رئيس الحكومــة إىل «باش كاتب» ق ّررت
تسمية روعة حالب».

وســمّ ى النائب عبد الكريم كبارة،
الرئيس ميقاتي ،قائالً« :أعتقد أنّه األقدر
لقيادة هذه املرحلة» ،وأضــاف أنّه «إذا
اســتم ّرت األمور عىل هذا املنوال فـ»الله
يعني البلد».

وقال النائب غســان ســكاف إنّه
«إنطالقا ً من رغبــة الناس بالتغيري وبما
أنّني ال أؤمــن بالورقة البيضاء وال بـ»ال
تســمية» ق ّررت تســمية السفري نواف
سالم».

يحيى

غسان سكاف

نبيل بدر

وأعلن النائب نبيل بدر ،تسمية نجيب
ميقاتي لرئاسة الحكومة قائالً« :قناعة
منّي برضورة تشــكيل حكومة ملواجهة
التحديات املقبلة».

فراس سلوم

"«التكتل النيابي الشمالي»"

أعلن النائب محمد يحيى« ،تســمية
رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب
ميقاتي لتشكيل الحكومة».

«التنمية والتحرير»

أما عن «التنميــة والتحرير» ،فقال
النائب ميشــال موىس« :ســمّ ت كتلتنا
الرئيس ميقاتي لرئاســة الحكومة ربطا ً
بالنهج الذي يجب أن يتبع من الحكومة
ال سميا لجهة االستحقاقات املقبلة».

بعد أن ضجّ ت مواقع التواصل
االجتماعي بفيديوات تُظهر اعتداءات
بالضرب على مجموعة من العمال
اللبنانيين والسوريين في منطقة
المجدل -العاقورة ،أشارت «القوات
اللبنانية» إلى أنه «على رغم صدور بيان
عن قوى األمن الداخلي ِ
يوضح حقيقة
ما حصل ،حاول بعضهم ،كالعادة،
استغالل هذه الحادثة بالتصويب على
القوات ،التي تنفي جملة وتفصيالً أي
عالقة لها بهذه الحادثة المستن َكرة.
وأوضحت في بيان صادر عن الدائرة
اإلعالمية أمس ،حقيقة األمر ّ
«أن أحد
أصحاب البساتين والذي صدف أنّه من
المنتسبين إليها ،وعلى أثر خالف حدث
بينه وبين هؤالء العمال ،قام بما قام به
من تص ُّرف مُستهجَ ٍن ومُستَن َك ٍر».
وطالبت «القوى األمنية والقضائية
المعنية باستكمال التحقيقات حتى
ً
معلنة «تعليق انتساب المواطن
النهاية»،
(ش .ط ).حتى انتهاء التحقيقات
الرسمية وتحديد المسؤوليات».
وختمت أنها «ستدّعي على ك ّل مَ ن
يزجّ ها كحزب ومؤسسة في هذا الحادث
الفردي المستهجَ ن والمرفوض».

أعلــن النائــب جربان باســيل بأن
«التكتّــل اعتمد خيار عدم تســمية أحد
لرئاسة الحكومة ،ألنّنا لسنا مع تسمية
نجيب ميقاتي لصعوبة تشكيل حكومة يف
هذا الوقت الضيق وصعوبة تحقيق أمور
أساسية يف املرحلة املقبلة من االصالحات
وخطة التعايف وترسيم الحدود».
أضاف« :ننتظر من رئيس الحكومة
خلق األجــواء املؤاتية النتخــاب رئيس
جديد للجمهوريــة ،والتزاما ً من األكثرية
التي ستمنحه الثقة بإقرار قوانني ملحة
ومعالجة قضايا الناس اليومية وتســيري
شؤون الدولة».
ومع نهاية يوم اإلستشارات النيابية،
أعلنــت «كتلة نــواب األرمن» تســمية
الرئيس نجيب ميقاتي.

إعتداء على المدرسة الوطنية
المارونية في بعلبك

سمت الكتلة الرئيس ميقاتي وتحدث
باسمها النائب هاغوب بقرادونيان قائال
ّ
إن «رغم بعض املآخــذ واملالحظات عىل
أداء الحكومة الحاليّة ،وبغياب املنافسة
ّ
ّ
لتول رئاســة
املرشــحني
املتكافئة بني
الحكومة ،ومــع إدراكنــا للواقع األليم
ورضورة اإلفســاح ألمــل ولــو صغري،
ق ّررنا تســمية رئيــس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة
برسعة قياسيّة ،دون الوقوع يف مطبّات
التّشكيل».

تع ّرضت المدرسة الوطنية المارونية في
بعلبك العتداء أمس من قبل مجهولين،
أدّى إلى تحطيم زجاج وأبواب المدرسة
وبعثرة بعض محتوياتها.
واستنكرت فاعليات بعلبك االعتداء
ّ
المؤسسة التربوية ،وأ ّكد رئيس
على
المدرسة المونسنيور بول كيروز أن
“الجميع استنكر االعتداء ،فال يقبل أحد
أن يعتدى على مدرسة رسالتها محبة
للجميع ،وتقدّم رسالة تربوية واجتماعية
وإنسانية ،وتؤمن التعليم بأقل كلفة
ممكنة ألبناء بعلبك”.

كتلة نواب األرمن

كتلة "«التنمية والتحرير"»

...و»"القوات"» توضح

كبارة

«لبنان القوي»

فترة بعد الظهر
النائب فراس ســلوم سمّ ى الرئيس
ميقاتي لتشكيل الحكومة ،وقال« :بسبب
انحسار الخيارات بميقاتي وسالم وبما أن
برنامج سالم غري معروف ورغم قناعتي
بالتغيري قررت أن أسمي ميقاتي لرئاسة
الحكومة ولكن ذلك ال يعني منحي الثقة

أمــا كتلة «نواب التغيري» ،فســمّ ى
 10منهم نواف ســام ،وامتنع  3أعضاء
عن التسمية هم :سينتيا زرازير ،حليمة
قعقور والياس جرادة .وقال النائب فراس
حمدان باســم الكتلة« :بدأنا حديثنا مع
الرئيس عــون بالتذكري بــأن  80%من
اللبنانيني تحت خــط الفقر وأن حقوق
ّ
متوفرة إال لقلة قليلة
اللبنانيني باتت غري
من الناس ومــن هذا املنطلق قلنا إنه من
غري املقبول االســتمرار بالنهج والوجوه
نفســها» ،مضيفا« :نحمّ ــل املنظومة
مسؤولية تســارع اإلنهيار ومواجهتنا
مستم ّرة داخل املجلس وقريبا ً يف الشارع».

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي
بسام مولوي أمس،قضية اإلعتداء على
عدد من الشبان في المجدل قضاء
جبيل ،ولهذه الغاية أجرى اتصاال ً
بالمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان حيث طلب منه استنفار كل
األجهزة المعنية في المديرية لتوقيف
المعتدين.
وفي اتصال مع مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان ،أكد مولوي متابعته
للجريمة البشعة امنيا ً وقضائيا ً لحين
توقيف الفاعلين ،وتسليمهم الى القضاء.
وبحث هذه المسألة مع النائب زياد
حواط الذي اعرب عن استنكاره لما
حصل وحرص بلدات جبيل كافة على
الحفاظ على العيش المشترك.
كذلك عرض مولوي للقضية مع كل من
النائبين وليد البعريني وأحمد الخير
اللذين اكدا أهمية توقيف المرتكبين درءا ً
للفتنة.
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طرابلس قابلت التكليف الجديد لميقاتي ببرودة تامة

الخبز شما ً
ال :طوابير أمام األفران وظهور لبسطات السوق السوداء
سيش ّكلها ،ألن الحكومة القابعة يف ترصيف األعمال
الــشــمــال  -مــايــز عــبــيــد
لم تفعل شــيئا ً إلنقاذ البلد بقدر ما زادت عىل الناس
الرضائب وفاتورة املعيشــة ،وحالها يف ذلك حال كل
يف بالد الطوابري ،تعيش مناطق الشمال يومياتها،
الحكومات الســابقة بما فيها حكومات ابن املدينة
فهي األكثر تأثرا ً بهذه الظواهر بني املناطق .وأضيف
نجيب ميقاتي.
إىل رزمة الطوابري هذه املرة ،طابور األفران ،وتوزعت
أفران الشــمال بني مقفلة لعدم ّ
وبالعودة إىل طوابري الخبز التي تتح ّكم بالشمال
توفر مادة الطحني
منذ أيام فال يبــدو أي حل لها يف األفق ،بعدما نفض
كما ُكتب عىل أبوابهــا ،أو غارقة بطابور يُعرف أين
ّ
مرشــحا ً
وزير اإلقتصاد يده من األزمة وقفز فوقها
يبدأ وال يعرف أين ينتهي.
نفسه لرئاســة الحكومة بعد «النجاح الباهر» الذي
يف غمرة هذا الوضع املحمــوم ،ك ّلف أمس ابن
حققه يف إعادة سعر ربطة الخبز إىل األلف لرية .وعىل
طرابلس عاصمة الشــمال نجيب ميقاتي بتشكيل
سرية األســعار ،فإنه وعىل هامش
حكومة جديدة ،ســتكون هي الرابعة
طوابري الخبز التي ال تنتهي فصولها،
له يف حال تشــ ّكلت،حيث خرج النواب
وأعداد النازحني الكبرية فيها ،ظهرت
الذين ســمّ وه إىل املنصة يف بهو قرص
بعبدا ،لتبدأ الترصيحــات والتربيرات أزمة الخبز في طرابلس بســطات لبيع الخبــز يف أكثر من
منطقة األمر الــذي أعاد إىل األذهان
بــأن ميقاتي هو األجدر ليســتكمل والشمال جعلت أبناء
زمن بســطات البنزين ،لتباع ربطة
جهود اإلنقاذ ويميض يف خطة التعايف.
المنطقة يبحثون عن
الخبز الواحدة يف البسطة بأكثر من
هذا هو الوضع يف بعبــدا ،أما يف الرغيف في المناطق  40ألف لرية ،أي  4أضعاف ســعرها
الرســمي ،عىل أن هذه البســطات
مدينة املك َّلف وضواحيها ،فإن الناس
المجاورة
يديرها نازحون سوريون وثمة من
يبحثون عن ربطة خبــز وينتظرون
يقول إن أصحاب األفران يلجأون إىل هذا األســلوب
لســاعات بالطوابري ومنهم من يصل الليل بالنهار،
الستغالل األزمة وتحقيق أكرب قدر من الربح املادي
ويداوم أمام األفران حسب دواماتها .وكما التكليف
يف أسعار الخبز.
الســابق قابلت طرابلس التكليــف الجديد مليقاتي
بربودة تامة ،ألن الهموم املعيشــية املتفاقمة أخذت
ويف وقــت لم تخ ُل هــذه الطوابــر من بعض
من الناس جل وقتهم وبات أبناء الشــمال الباحثون
عــن رغيــف الخبــز ال تعنيهم الحكومــات ومن
اإلشــكاالت ،ثمة مخاوف من حصول إشكاالت أكرب

أزمة الخبز في الشمال

وربما تؤدي إىل سقوط ضحايا كما كان يحصل إبان
أزمــة البنزين واملازوت .باملقابــل ويف وقت يختفي
الخبز العربي بنوعيه األبيض واألســمر من املحالت
والســوبرماركت هي األخــرى ،فإن أنــواع الخبز
اإلفرنجي وخبز النخالة والشوفان تمأل الرفوف وقد
تضاعفت أسعارها بفعل األزمة .ويلجأ البعض ممن
ال يودّون الوقوف بالطوابري إىل رشائها ،ويشــتكون
من أســعارها التي زادت بشكل كبري ،وسط تساؤل
املواطنني عن الرس يف اختفــاء الطحني الذي يصنع
منه الخبز العربي كمــا تدعي األفران ووجود الخبز
اإلفرنجي بهــذه الكثرة ،ليخلص املواطن إىل أن أزمة
الخبز مفتعلة مثلها مثــل كل األزمات التي ال تنفك

أكد على تعاون كل أجزاء محور المقاومة أمام التهديدات والتحديات

هنيّة يلتقي نصرالله ...ويزور عون اليوم
وميقاتي السبت وبري اإلثنين

نصرالله مستقب ً
ال هنيّة ووفد «حماس»

صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
مــن املقرر ،ان يلتقــي رئيس املكتب
السيايس لحركة «حماس» اسماعيل هنيّة
الذي يزور لبنان ،رئيس الجمهورية العماد
ميشــال عون صباح اليــوم (الجمعة) يف
القرص الجمهوري عــى رأس وفد قيادي
«حمساوي» ،عىل أن يلتقي رئيس حكومة
ترصيف االعمال (املكلــف مجدداً) نجيب
ميقاتــي يوم الســبت ،ويتوِّجهــا بلقاء
رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم االثنني
لوضعهم يف صورة التطورات التي تعيشها
قضية فلســطني بصورة عامــة وقضية
القدس واملســجد األقىص بصورة خاصة،
و»التطورات التي تعيشها املنطقة ولبنان،
وواقع شــعبنا الفلســطيني ومخيماتنا
الفلسطينية».
والتقى هنيّة والوفد املرافق له ،األمني
العام لـ»حزب الله» السيد حسن نرصالله
(تأكيدا ً ملا نرشتــه «نداء الوطن» يف عددها
أمس األول االربعاء) ،حيثجرى استعراض
ملختلف التطورات السياســية وامليدانية يف
فلســطنيولبنان واملنطقة ،وتطور محور
املقاومة والتهديــدات والتحدياتوالفرص
القائمة مع التأكيد الحاسم عىل تعاون كل
أجزاء هذا املحوربما يخدم الهدف املركزي
له ،والــذي يتع ّلق بالقدس واملقدســات
والقضية الفلســطينية  .وقد رافق هنيّة،
نائب رئيس اقليــم الخارج الدكتور موىس

ابو مرزوق ،عضوا املكتب السيايس خليل
الحية وحســام بدران وممثل الحركة يف
لبنان الدكتور احمد عبد الهادي.
وقال مســوؤل حمســاوي لـ»نداء
الوطــن» ،ان «اللقاء مع الســيد نرصالله
كان هامــا ً جدا ً وايجابيــا ً للغاية ،وكانت
وجهات النظر متطابقة لجهة دقة املرحلة
وخطورتها عــى لبنان وفلســطني عىل
ابواب زيارة الرئيس االمريكي جو بايدن اىل
املنطقة ،كما عىل حــق لبنان يف الدفاع عن
حقوقه الطبيعية بإستخراج الغاز والنفط
ومنع العــدو االرسائييل مــن رسقتهما،
وسط تشديد عىل التنسيق والتعاون يف كل
القضايا».
وتحظى زيــارة هنيّة باهتمام لبناني
رسمي وسيايس وهي الثانية يف غضون عام
واحد ،اذ حصلت الزيارة الســابقة يف نهاية
حزيران العام املايض  2021وبخالف زيارة
رئيس حركة «حمــاس» يف الخارج ،خالد
مشــعل ،الذي زار لبنان يف منتصف كانون
االول العــام املــايض  2021اي قبل نحو 6
اشهر للمشاركة يف أنشطة وفعاليات ذكرى
انطالقة الحركة ،واثريت ضجة كربى حولها
بسبب موقفه من االحداث يف سوريا حيث
كان رئيسا ً للمكتب السيايس ،وقد قاطعته
بعص الفصائل الفلسطينية ولم يلتق السيد
نرصالله يف حينها.
وعقد هنيّة والوفد املرافق له اجتماعا ً
مع االمني العام لـ»الجماعة االســامية»

عــزام األيوبي يف مركز الدعوة يف عائشــة
ب ّكار يف بريوت ،حيث جرى البحث بمختلف
االوضاع العامة اللبنانية والفلســطينية.
وجدد هنية وقوف حركة حماس مع لبنان
ضد االطماع الصهيونية« ،فهو كيان غاصب
وغري رشعي ،وال يجوز له إطالقا ً أي حق ،ال
يف داخل أرض فلســطني ،وال يف الحدود مع
دولة لبنان الشقيق».
وتحت شــعار «التزاما ً بنهج املقاومة
حتــى التحرير والعودة وتأكيــدا ً عىل دور
الالجئني الفلسطينيني يف مقاومة االحتالل
واملحافظة عىل الثوابــت والوحدة الوطنية
ودفاعــا ً عــن القدس واملســجد األقىص
املبارك» ،تنظم حركة حماس احتفاال ً وطنيا ً
لبنانيا ً فلســطينياً ،يتحدث فيه هنيّة وذلك
الســاعة  12ظهر يوم األحد  26حزيران يف
ملعب الفوكس سبورت يف مدينة صيدا.
وعلمت»نــداء الوطــن» ،ان هنيّــة
سيخصص حيزا ً من زيارته ملتابعة الشأن
الفلســطيني الداخيل وفــق اهتمام ثالثي
االبعاد ،متابعة اوضاع ابناء املخيمات عىل
ضوء تداعيات االزمة االقتصادية واملعيشية
اللبنانيــة حيث افــادت التقارير ان 86%
يعيشون تحت خط الفقر ،اضافة اىل لقاء
سيايس موســع مع االمناء العامني للقوى
الفلســطينية ،ثم لقاءات ثنائية مع بعض
الفصائل االخرى ،عىل ان تتوج باجتماعات
داخلية لتقييم وضع الحركة وخطة عملها
يف املرحلة املقبلة.

تنهال عليه منذ أكثر من  3سنوات ،العتقاد السلطة
الحاكمة ،أنه كلمــا زاد الضغط عىل املواطن وزادت
أزماته ،رضخ للواقع واستســهل رفع األسعار ،ألنه
يبقى بالنسبة إليه أفضل من الوقوف يف طوابري الذل
ومن مشقاتها.
كما أن أزمة الخبز يف طرابلس والشــمال جعلت
أبناء املنطقة يبحثون عن الرغيف يف املناطق املجاورة
جنوبا ً وصوال ً إىل شكا والبرتون حيث حصل ازدحام
أيضا ً أمام األفران وحكي عن حصول إشــكاالت ألن
تلك األفران لم تســتطع أن تؤمن الخبز حتى ألبناء
املنطقة نتيجة التهافت غــر الطبيعي الذي حصل
عليها.

تخريج دورة األركان السادسة والثالثين
في كلية فؤاد شهاب
تــرأّس رئيــس األركان اللواء
الركن أمني العرم ممثال ً قائد الجيش
العماد جوزاف عــون حفل تخريج
دورة األركان السادســة والثالثــن
أمس ،التي تض ّم ضباطا ً من الجيش
واألجهزة األمنية وضباطا ً من الدول
العربية يف كلية فؤاد شهاب للقيادة
واألركان يف الريحانية.
ً
كلمة قال
وألقى طليع الــدورة
فيها« :عه ٌد علينا ،لن ندع أي صعاب
تثنينا عن أداء واجباتنا ،وســنعمل
بكل ما أوتينا من قوة ،وما تســلحنا
بــه من معرفــة ،عىل إعالء شــأن
ُ
وعرقنا
مؤسســتنا ووطننا ،فتَعَ بُنا
ودماؤنا هي التــي ال تتأثر قيمتها
باملتغريات».
كما كانت كلمة لضباط اململكة
العربية الســعودية جاء فيها« :لقد
أمضينا يف هــذه الكلية قرابة العام،
نهلنا منها شــتى العلوم العسكرية
واملدنيــة ،وعىل جميع املســتويات
العملياتية واالســراتيجية ،فكانت
بحق محطة مهمــة إلثراء الجوانب
الفكرية واملعرفية لدى الدارســن.
فمن خالل هذه الكلية ،تعلمنا أسس
التخطيط العسكري وطرقه ،وكيفية
إدارة العمليات املشــركة وقيادتها
بمختلف أنواعها ،بطريقة ممنهجة
وعملية».

من جهته ،أشــار قائــد الكلية
العميد الركن حســن جوني إىل «أن
مزايا وصفات القائد املعارص الكفوء
باتت تستوجب أرقى أساليب التعليم
والتدريب وأحدثها ،إن لجهة املناهج
املعتمدة أو وسائل التعليم وأساليبها،
واإلنجــاز األهــم كان يف توقيــع
بروتوكول املاســر مــع الجامعة
اللبنانية ،والذي بموجبه ســيحصل
الضبــاط املتخرجون عىل شــهادة
ماجســتري يف العلــوم العســكرية
مــن الجامعة اللبنانيــة ،وهو تح ٍّد
اكاديمي لطاملا ســعينا اىل تحقيقه
وقد حققناه».
بعد ذلــك قال رئيــس األركان
اللواء أمني العرم« :يســتمر الجيش
عىل عهده ووعده يف الدفاع عن لبنان
وتحصينه من األخطار املحيطة به،
سواء من مخططات العدو اإلرسائييل
العنرصي الطامع يف أرضنا ومياهنا
وثرواتنا ،أو من مخططات اإلرهاب،
مضيفا ً أن «عقيدَة الجيش الوطنيّة
َ
والتفاف اللبنانيّني حوله،
الراسخة،
والتزامَ ه املطلــق بتقديم التضحيات
ً
شامخا أبيًّا،
مهما غلت ليبقى لبنان
تمدّه بالقوة والتماسك لالستمرار يف
الوطني،
الدفاع عن ك ّل ذرة من ترابنا
ّ
وصون األمن واالســتقرار وحماية
السلم األهيل».

مطلوب بـ 10مالحقات قضائية
في قبضة «"استقصاء الجنوب"
بعد حصــول عدة عمليات رسقة من غرف مولدات كهربائية داخل بســاتني
ضمن بلدة قانا وجوارها ،ونتيجة االستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة
ّ
توصلت إىل تحديد هوية مشتبه فيه،
اســتقصاء الجنوب يف وحدة الدرك اإلقليمي،
ويدعى ي .ع( .مواليد عام  ،1992لبناني)
وهو من أصحاب الســوابق بجرائم رسقة وإطالق نار ،ومطلوب بموجب 10
مالحقات قضائية بجرائم رسقة وإطالق نار ،وفق بيان صادر عن املديرية العامة
لقوى األمن الداخيل.
وقــال البيان« :عىل األثر ،داهمــت دوريّة من املفرزة منزلــه الكائن يف بلدة
صدّيقني ،وتمكنت مــن توقيفه ،بعد محاولته الفرار شــاهرا ً مسدســا ً حربيا ً
بوجههم ،فتم ضبطه مع ممشط و 12طلقة صالحة لالستعمال».
أودع مع املضبوطات القطعة املعنيّة ،إلجراء املقتىض القانوني بحقه ،بناء عىل
ّ
املختص.
إ ِشارة القضاء

تحـــت المجـــهر
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ّ
للتنمر
ليليان شرطية البلدية التي يجعلها عملها عرضة

«"بيفوتوا من هون وبيضهروا من هون"
لم يكن يخطر في بال ليليان ان تكون شرطية بلدية ،وان يدخل تنظيم السير ضمن مهام عملها
وأن يكون بابًا لرزقها .الممرضة التي تعمل في اختصاصها الذي كانت تحلم به فرضت عليها
ظروف الحياة الصعبة البحث عن مورد رزق آخر وجدته في دعوة رئيس بلدية فرن الشباك ريمون
سمعان لمن يرغبن من السيدات العمل كشرطي بلدي وبدأ التحدي...وهذه المرة في الشارع!

جاهزة للمساعدة (تصوير رمزي الحاج)

غـــادة حــالوي

قف

السري وقانونه مرة بابتسامة ومرة أخرى
بالكلمة الطيبة ومتى فشلت املحاولتان
تشهر صفارة اإلنذار محيلة املخالفة اىل
البلدية لتحرير الضبط «اشخاص حررت
بحقهم محارض ضبــط تأثرت ألجلهم
ووجعني قلبي بس كانوا بيستاهلوها».

لم ترتدد ابنة تحويطة فرن الشباك
يف الخضــوع لالختبار رغــم معارضة
والدتها .خاضت التجربــة وانطلقت يف
ٍ
تعاط جديدة مع العالم الخارجي.
رحلة
هنا ايضا ً مطلوب ان تكــون مالكا ً من
قبول وغضب
نوع آخر .تجربة الخمس ســنوات من
أجمــل ما يف ليليان تلك االبتســامة
التحدي خاضتها ليليان وال تزال ،لتربهن
املجبولة بتعب الحيــاة وعرقها والتي ال
للمجتمــع ان املهن مهما كانت ليســت
تفارقها رغم مشقة ساعات العمل تحت
حكرا ً عىل الرجل ويجــب ان تخرج من
الشــمس يف وضح النهار ،يغلبها التعب
تجربتهــا قوية يف كل مــرة تكون فيها
احيانا ً ويصري النوم لدقائق حلما ً رسعان
عرضة للتنمر او للهجوم فقط ألنها امرأة
ما تتغلب عليه حني تتذكر املســؤوليات
خاضت مجاال لم يكن متاحا ً ملثيالتها.
التي تنتظرها يف املنزل ومتطلبات الحياة
عىل امتداد شارع فرن الشباك ،تعمل
ومشقاتها.
ليليــان انطوان شــهوان رشطية بلدية
قبل خمس سنوات ،فتح رئيس بلدية
قبل الظهر وممرضة يف مستشــفى ليالً.
فرن الشــباك الباب امام
اضطرها وضــع البلد
من يرغب مــن الجنس
وأزمته االقتصادية اىل
اللطيف للتقدم لوظيفة
وصل ليلهــا بنهارها
عندما يلمح الشباب
رشطي بلدي .املتقدمات
لتأمني لقمة عيشــها
وعائلتهــا «بمــا ان شرطية يستطيبون شرب كثــرات ،رســا الخيار
ّ
منهــن .وزع
الوضــع اىل تراجــع القهوة وقوفًا وال يخلو عىل عرش
عليهن املهــام وحدّثهن
والرواتب فقدت قيمتها
األمر من كلمات غزل
عــن طبيعــة العمــل
بتنا نضطر للبحث عن
وتقديم البعض أوراق
ومســؤولياته وانطلقن
وســيلة عيش إضافية
اعتماده العاطفية
يف تجربتهن الجديدة .لم
وجدتهــا يف العمــل
ترتدد ليليان يف التقدم للوظيفة «التي لم
كرشطية سري».
تعد حكرا ً عىل الرجال» .بحماس انطلقت
نجحت يف التوفيق بني مهنة التمريض
يف تجربتها الجديــدة «ال انىس اول يوم
التي درستها وامتهنتها عن حب ومهمة
عمل وكيف انترشنا نحن عرش رشطيات
رشطــي البلدية التي صــار العمل فيها
عىل طول الطريق لتنظيم السري فتحولنا
جزءا ً من يوميــات حياتها .ويف العملني
اىل فرجة للمارة» .من بداية الشــارع اىل
فيــض من االنســانية .مــاك الرحمة
آخره ال يســمع املارة والسكان اال صوت
تحاول ان تحلق بطيب عطائها بني املارة
الصفــارة« .بعضهم كان ينظــر الينا
يف ســوق فرن الشباك .تتغلب عىل شغب
بابتسامة إعجاب والبعض اآلخر ّ
عب عن
اصحاب الســيارات ومخالفاتهم ألصول

خمسة أعوام في الخدمة البلدية

إتصال أثناء الخدمة

غضبه ألن وجودنا كســيدات يتســبب
بزحمة السري» .تقول ليليان «م ّر النهار
االول عىل خــر .كان متعبا ً لكن انطباع
الناس كان ايجابيا ً بشكل عام».
بجدية فائقة تــؤدي ليليان دورها،
تعمل عىل فرض االنتظام العام يف الطريق
ومنع الزحمــة وتصطــدم احيانا ً بمن
يتفلت من االلتزام بأصول السري ال سيما
عندما يراها سيدة .كرشطية سري تسمع
ليليان انتقــادات من املــارة وتتعرض
ملواقف مختلفة منهــا االيجابي ومنها
السلبي ولكن «بيفوتو من هون وبيطلعو
من هون» النهــا بالنتيجة «مش واقفة
حتى إتسىل وانما بهدف مساعدتهم».
كرشطية من الجنــس اللطيف هذا
يجعلها وزميالتها عرضة ملواقف سلبية
وأخرى طريفة وال يخلو األمر من كلمة
غزل وإطــراء او ان تتحول نقطة العمل
حيث هي اىل محجة للشباب ممن يحلو
لهــم تذوق فنجــان النســكافيه «عىل
الواقــف» وال ضري من أزمــة البنزين،
وارتفاع سعره اذا كان الهدف «الكزدرة»
يف الشــارع ذاته مرات عدة لتقديم اوراق
اعتماد عاطفية .لكن هذه املواقف تنقلب
عىل صاحبها متى تجاوزت حدود اللياقة
وهو ما تعرضت لــه زميلة ليليان فكان
عقاب الفاعل تحرير ضبط بحقه إلهانته
موظف خالل تأدية وظيفته.

إسمي ليليان الشرطية

الجمــع بني مهنتــن ال يلغي تأثري
إحداهمــا عىل االخرى فكيــف اذا كانت
املأخــوذة باملهنتني ســيدة مطلقة وام
لفتــاة صغرية ومعيلــة لعائلة .ظروف
ليليان تجعلها أكثر تفهما ً لظروف الناس
ومشاكلهم ،وتحاول قدر االمكان تجنيب

البنتها نصيب وافر من اهتماماتها.
املخالفني دفع غرامة املخالفة واذا حصل
وأحالت املخالفة اىل املفوض وحرر ضبطا ً
بسبب ظروف العمل تضطر الصطحابها
معها اىل العمل احيانا ً ال سيما ايام اآلحاد
باملخالف فهي تفعل ذلك رغما ً عنها «الن
«تشــاركني يف تنظيم السري ،واختار لها
الوضــع ال يحتمل زيادة مصايب ،وقلبي
مكانا ً تجلس فيه عــى مقربة مني كي
ال يساعدني».
تبقى تحت نظري الن ال مكان آخذها اليه
يف آب املقبل يكون قد مىض عىل عملها
ايام العطل فتتشارك معي العمل واحيانا ً
كرشطية بلدية خمس ســنوات «مدّني
تراقبني من بعيد وتتفاعل معي».
العمل بالقوة والثقة ومحبة الناس ،صار
تعشــق ليليان بدلــة الرشطية وال
اسمي ليليان الرشطية ورصت معروفة
تفكر اطالقــا ً يف ترك عملهــا طاملا ان
ويل جمهوري ولكنه عمل كأي عمل آخر
البلدية تفســح املجال للسيدات بخوض
ال يخلــو من الصعوبــات .احيانا كثرية
غمار هــذا النوع من العمل «واشــجع
وخالل تأدية عملنا يصادفنا مرور سيارة
كل فتاة عىل خــوض التجربة ملا تمنحه
عكس الســر ،نمنع صاحبها من املرور
من القوة والثقة بالنفــس والتعرف اىل
فينهال علينا بالشتائم ونضطر الخذ رقم
العالم واإلرصار عىل مساعدتهم يف طرق
سيارته وتحرير محرض مخالفة بحقه».
مختلفة كأن تؤمــن بدل تنقل لعجوز ال
تشدد ليليان عىل ان «هدفنا هو املساعدة
تملك اجرة التاكيس او تساعد أخرى عىل
وعىل الجميــع االلتزام بقانون الســر
حمل اكياس املشرتيات
وهذا يســاعد يف تسيري
اىل منزلهــا» .هنــا ال
أموره وأمــور غريه من
املارة» .وتقــول« :كوني الذكورية تحضر في غضون تعري اهتماما ً للعقاب
الذي ســيقع عليها،
أما ً ورشطية مجربة عىل
تحريــر محرض مخالفة ثوا ٍ
ن وتتفجر بواطن التربية والذي قد يكون حسما
بحق من ال يريد االلتزام والتقاليد والعشائرية التي لنسبة من راتبها جراء
وتجاهــل عملنا» .وهذه حجزت مكانًا لها في أفكار مغادرتها نقطة عملها
الن ضمريها ال يحتمل
النقطــة االخــرة اي
اللبناني المعلبة
رؤية سيدة تحمل وزنا ً
التجاهل صارت ســمة
ال طاقــة لها عىل حمله او اخرى ال تملك
اللبناني يف تعاطيه اليومي ،اعتاد تجاهل
ثمنا ً لبدل نقل يعيدها اىل منزلها».
القوانني ورضبها بعرض الحائط فكيف
يف زمن الفوىض تمارس ليليان عملها
والحال مع رشطية ســر مــن الجنس
عيص وال ســاح
بال وســيلة حماية ،ال
اللطيف .هنا تغلب الذكورية عىل اسلوب
ّ
صغري يحميها «سالحي الصفارة أطلقها
تعاطيه وتحرض يف غضون ثوان بواطن
النبّــه صاحب الســيارة اىل ترك الهاتف
الرتبية والتقاليد والعشائرية التي حجزت
والتنبه للقيادة او عدم ركن الســيارة يف
مكانا ً لهــا يف افكاره املعلبــة .وهذا ما
مكان ممنوع « واكثر من ذلك فالهريبي
تتكبد ليليــان وزميالتها عناء مواجهته
تصبــح واجبا ً وهو مــا اختربته ليليان
يوميا ً علما ً ان التجربة أثبتت احيانا انهن
بنفســها «يف احدى املرات تسبب ملحن
أقــدر عىل اداء املهام مــن الرجال بدليل
معروف بمشــكل ادى اىل اطالق النار ما
ما تتحــدث عنه وما صادفها خالل ازمة
الوقود والزحمة التي شــهدتها املحطات
اضطرني اىل التنحي جانبا ً كي ال اعرض
«يف عز االزمة نحن الرشطيات كنا ننظم
حياتي للخطر وكذلك كنت افعل وبطلب
الســر يف فرن الشباك بشكل افضل مما
من البلدية يوم كانت تحصل املشــاكل
كان يتم يف غري مناطــق فرضنا النظام
بالتزامن مــع التظاهــرات التي كانت
بالدور ومنعنا الفــوىض وبقي املرور يف
تعم الشــوارع .يومها جاءتها االوامر»ال
الشارع متاحا ً بال زحمة».
تتعاطي وابتعدي عن مكان املشكل» .يف
ليليان األم واملمرضة الحنونة ال يمنع
رأيها ان اللســان الحلو والكلمة الطيبة
كونها من الجنس اللطيف اداء مهامها عىل
افضل ســاح يمكــن ان تســتعني به
للتعاطي مع اآلخرين ،اما السالح االقوى
أكمل وجه» .وهذا ال يمنع ايضا ً ان تكون
فهو القانون».
«كتري رايقة وكتري كوول» وتقول «كوني
الرشطيــة القانونية صــار عملها
ممرضة ما فيــي عامل العالم بقســوة
مصدر راحتها النفسية .رغم ما تكتنزه
وكوني من الجنس اللطيف اتعاطى معهم
من مشاكل وصعوبات ومسؤوليات كأم
بحنيــة» .ولكن «بمجــرد ان ألبس بدلة
وابنة معيلة لعائلة وممرضة فنفســها
الرشطيــة اتحول اىل انســان آخر وحني
مرحة عاشــقة للحياة بال ملل وتقيض
أصبح ممرضة يختلف األمر .يف يش بداخيل
يومها ما بني عمــل وآخر وبينهما ترتب
يتغري ،املك قوة الرشطية وحنان املمرضة
حياة ابنة لم َ
تنس ان تغمرها يف عيد األب
وقدرة ان أكون األم واألب البنتي التي أتوىل
ألنها اختربت فيها دور األم واألب معاً.
تربيتها بمفردي كوني امرأة مطلقة».
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"لو ما التقينا"...
طريقان أولهما مقنع والثاني ال

ملصق المسلسل

مواجهة بين يوسف الخال وعصام األشقر

جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي

وعىل أمي التي خانت ابنه ،فقرر االنتقام
منها وتعذيبهــا واحتجازها هي املقعدة
والخرساء الكثر من  25عاما ً يف البيت .لو
ما التقينا ،ما كنت سأســامح اختي التي
حملت من دون زواج ،وما كنت سأحميها
من جدّي الذي قرر معاقبتها بقتلها" ...لو
ما التقت شــخصية يوسف الخال بالحب
يف مسلسل "لو ما التقينا" ملا كان شفي،
فالحب هو الداء والدواء للنفوس املعذبة.
املسلسل دارما نفســية رومنسية
مؤلفة مــن  30حلقة ،عرضت ألول مرة
خالل شــهر رمضان  2020عىل محطة
قطرية "بي إن دراما" ،من انتاج "غولد
فيلمز" (املنتجة املنفذة كارولني ميالن)،
عن قصة وســيناريو وحوار للصحافية
نــدى عمــاد خليــل يف أوىل كتاباتهــا
الدراميــة (تالها الحقا ً مسلســل "االم
البديلة" العراقي االنتاج) .اإلخراج إلييل
الرموز("لغز األقوياء" و"ألنك حبيب")،
والبطولة ملجموعة كبــرة من املمثلني
اللبنانيــن ،نذكر منهم يوســف الخال
وسارة أبي كنعان ونتاشا شوفاني ورندة
كعدي وعصام األشــقر ويوســف حداد

"لو ما حبيتك لو مــا ،كانوا عيوني
عرفوا النوم ،وال عرفت اللوعة يوما" .هذا
ما غناه املطــرب الراحل مروان محفوظ
من الحان زياد الرحباني.
بدورهــا النجمة اليســا غنّت من
كلمــات والحــان مروان خــوري "لو،
غمضت عينيّي ومشيت ،ال اتطلعت فيي
وال حكيت ،يا ريتك ما جيت".
أما املمثل يوسف الخال ،بطل مسلسل
"لو ما التقينا" (يعرض حاليا ً عىل شاشة
 )LBCفيخالفهما الرأي بشدة .فلو ُ
طلِب
منه أن ينشــد شارة املسلســل بدال ً من
ّ
املطــرب عامر زيّان ،لــكان ّ
"تغيت
غي
كتري ما عرفتــك ،أبدا ً أبدا ً مــا عرفتك"،
بكلمات أخرى قد تكــون" :لو ما التقينا،
ما كنت وقعــت يف حبك من النظرة األوىل،
وما كنــت تزوجتك برسعــة الربق رغم
انني ّ
معقد نفســيا ً وال اثق بالنساء .لو ما
التقينــا ،ما كنت سأشــفى من صدمات
املايض وما كنت ســأواجه جدّي الوحش
الكارس والحاقد عىل النســاء بشكل عام،
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عائلة ريما

حقد غير مبرّر

وفيفيان أنطونيوس ونوال كامل ونعمة
بدوي وختام اللحام وطوني عاد وجوزف
حويك ومرينا مكرزل وفيصل اسطواني.
يدعونا "لو مــا التقينا" للقاء عالم
العقد النفسية واملايض امللطخ بالخيانة
والــدم والــرف ،والرتبية القاســية
وصدمات الطفولــة التي من الصعب أن
تلتئم جراحها مــن دون أن ترتك أثرا ً يف
صميم الشــخصيات .قصــة اجتماعية
نفسية ،مليئة باالحداث املتسارعة دائماً،
واملشوّقة غالباً ،وغري املقنعة واملنطقية
احياناً ،تسري بها الكاتبة ندى عماد خليل
عىل خ ّ
طني :الخط األول الذي تطغى عليه
األجواء النفســية الخاصة بعائلة هادي
(يوسف الخال) ،وهو خط تفتقد حبكته
للمنطق والتربير املقنــع غالباً ،رغم أن
عالم العقد النفسية قد يكون أغرب من
الخيال .والخــط الثاني االجتماعي اكثر
ألرسة ريما (ســارة ابي كنعان) وتمتاز
حبكتــه واجــواؤه ويومياته وقصص
شخصياته بالواقعية املقنعة اكثر.
تبدأ القصة مع هادي (يوسف الخال)
مصمم أزيــاء ثري ومعقد من النســاء،
عندما ســيقع فورا ً يف غرام ريما (سارة
ابي كنعان) ويتزوجها برسعة قياســية،
ألن شــالها امللفوف حول عنقها سيذكره
بوالدته (تؤدي دور االم يف شــبابها ،تمارا
حاوي ابنة املبدعة رندة كعدي يف دور امه
يف الزمن الحايل) .صحيح رسعة الزواج غري
منطقية ،ولكــن رسعة االحداث املتالحقة
الحقاً ،نقطة تحتسب لصالح املسلسل .إذ
وبعد هذا الزواج االكسربيس ،ستبدأ االرسار
باالنكشاف ،لنتعرف اىل عالم هادي املعقد
والغامض بسبب خيانة امه ألبيه قبل اكثر
من  25عاماً .هذه الخيانة ســتفقد الجد
القايس والظالم (عصام األشقر) صوابه،
مما يدفــع االم القناع زوجها بالهرب مع
ولديهما الصغريين هادي وندى بعيدا ً من

بطش الجد .العائلة ســتتع ّرض لحادث،
فيموت االب ،ويقنع الجد الولدين ان امهما
ماتت أيضا ،فريبيهما بقسوة شديدة ،بينما
هو ســيضع يديه عىل عنق كنته املقعدة،
ويحكم عليها بالســجن املؤبد والعذابات
النفسية الشاقة داخل جدران بيت الجبل
ّ
معقد؟ ممكن،
لسنوات طويلة .ملاذا؟ ألنه
مع العلم أن هذه الحبكــة مع ما يرتافق
معها من وحشــية الجد الشبيه بوحش
كارس ،غري مربرة وغــر منطقية ومبالغ
بها ويصعب تصديقهــا وهضمها .الحقا ً
سيكتشــف هادي ان امه ال تزال عىل قيد
الحياة ،وسيعقد اتفاقا ً مع جده بالصمت
مقابل حماية اخته ندى (ناتاشا شوفاني)
التي حملت من دون زواج ،واجبارها عىل
الرحيل خارج البالد .مع عودة ندى الحامل
بجنني من زوجها الجديد (جوزف حويك)
وابنها ،سيســتيقظ انتقام الجد ،وخوف
هادي عىل كل من يحب.
وبموازاة خط عائلة هادي ،يســر
بنا املسلســل عــى خط عائلــة ريما
املتفرعة عىل عدة خطوط بدورها ،والتي
ال تخلــو بدورها من التعقيــدات ،وإن
بشــكل منطقي اكثر كما ذكرنا سابقاً،
خصوصا ً الوالدين (نــوال كامل ،ونعمة
بدوي) والعمة العميــاء (ختام اللحام)
التي تعاني االمرين بسبب ابنها "االزعر"
أنور (قاســم منصور) ،والشقيقة نورا
(فيفيان أنطونيوس) التي تعيش عالقة
متوتّرة مع زوجها فادي (يوسف حداد)
بســبب وضعهما االقتصــادي الصعب
وخسارته لعمله ،مما سيدفعها لخيانته
من خالل الفيسبوك .وما يزيد الطني بلة،
تع ّرض ابنتهما الصغــرة للتح ّرش من
قبل جار وصديق لالب ،سينتهي به االمر
باالنتحار بعدما ّ
تكشفت فعلته.
املسلســل متواضع اإلنتاج صحيح،
ولكن لــم يعد مســموحا تربير الضعف

الفني واالخراجــي واملونتاجي بالضعف
اإلنتاجي .االخراج عــادي غالبا من دون
أي بصمــة تميّزه ،وغري مقنــع يف تنفيذ
اللقطات التي تعتمد عىل املؤثرات الخاصة
(الحريق مثالً) ،واملونتاج ليس برشــاقة
االحداث .وتبقى بعــض االداءات املميزة
لبعض املمثلــن (ليس كلهم) هي الرافعة
األساســية للمسلســل .كاريزما يوسف
الخال هي نفسها دائماً ،وتفرض حضورها
بقوة ،مع اإلشــادة برســمه لهذا الدور
املركب الذي تتجاذبه الرومنســية والغرية
والشك والعقد النفســية وجراح املايض.
أداء ســارة أبي كنعان الطبيعي والعفوي
والواقعــي محبــب وقريب مــن القلب.
نتاشا شوفاني الفتة ومؤثرة وموفقة مع
جوزف حويك يف ثنائية متناغمة ومقنعة.
عصام األشــقر يف املقابل غري مقنع بتاتا
يف أداء ضعيــف يقــارب الكاريكاتورية
لشخصية مهزوزة وغري مقنعة بهمجيتها
ومبالغاتهــا غــر املربرة .رنــدة كعدي
الرائعة دائماً ،تعطي أي دور تؤديه الثقل
والحجم ،ولكن لالســف الــدور املحدود
نسبيا ً (ليس باملســاحة) ليس بحجمها.
ختام اللحام هي نفســها بشخصية االم
املنكرسة والتي تربع فيها حتماً ،رغم انها
أصبحــت قضبان ســجنها الفني .نعمة
بــدوي محبب ومقنع يف شــخصية االب
الحنون واملتفهّ م ،ويبقى ختامها مســك
نوال كامل السلســة جدا بادائها الطبيعي
والعفوي لــدور األم اللبنانية بامتياز من
حيث الحرشيــة والطرافة واملناكفات مع
زوجها و"النكوزة" بصهرها.
ختاماً ،ال تخلو طريق مسلسل "لو
ما التقينــا" من الثغــرات ،عىل صعيد
التنفيذ الفنــي ،والتربير املنطقي لبعض
االحداث ،واألداء الضعيف لبعض املمثلني.
لو ُ
شدشدت هذه الثغرات اكثر ،ملا كانت
هناك كلمة لو عىل "لو ما التقينا".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ترتك أثرا ً يف كل ما تفعله،
ويكون توقيعك عىل أي انجاز
مميــزاً .كــن واثــق النفس
والخطوة أيها الحمل.

راهن عىل هذا اليوم ،واحلم
بإمكان تنفيذ بعض املشــاريع
الرتفيهية أو املســلية رغم رداءة
وتراجع األوضاع.

تقوم بنشاط كبري هذا اليوم
عىل مســتوى االتصاالت وتبادل
املعلومات والخربات .تقوم بعمل
مشرتك مع أحد الزمالء قريباً.

تنتظــرك أجــواء عاطفية
مرضية ،ولو انك تعيش تناقضا ً
بني خياراتك وحياتــك العائلية
وأعمالك ومسؤولياتك.

ال تقــدم عــى أي مرشوع
ترفيهي كبري وحدك ،بل تشــارك
به مع اآلخرين .إنتبه اىل صحتك.

تمــارس ســحرا ً كبريا ً
وتتمتّــع بكاريزما ،فتشــع
بربيق خاص وتســتعيد الثقة
بالنفس هذا األسبوع.

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

تبــدو أنانيا ً بعض اليشء،
وال تريد الخري للرشيك ،ال تفكر
يف أي مــروع وانتظر األيام
املقبلة.

حبك املفرط للطعام يؤدي إىل
زيادة يف الــوزن يتطلب التخلص
منها حمية قاســية وممارسة
الرياضة.

قد تزعجك األجواء هذا اليوم
ويخيب ظنّك وتبدو مشاكســا ً
بعض اليشء وتسري عكس التيّار.

تحتار بني عالقتك العاطفية
وانتمائك املهنــي ،أو تضطر إىل
حسم عالقتك بالرشيك واالتفاق
عىل الخطوات املستقبلية.

التدخــن من أكثــر األمور
خطرا ً عىل الصحة ،حاول وفكر
جديــا ً بالتخيل عن هــذه العادة
السيئة.

إياك وإهمــال األعراض
املفاجئــة الصحيــة فهي قد
تتفاقم بحيــث ال تعود قادرا ً
عىل احتمالها.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٨السنــــة الثــالثــة
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...The Tax Collector

OUR RATING

فشل على جميع المستويات

جـــــــــــاد حـــــــــداد
ال يمكن العثــور عىل أي جانــب إيجابي يف فيلم
( The Tax Collectorجابــي الرضائب) للمخرج ديفيد
آيري .حتــى لو تغاضينا عن القوالب النمطية العنرصية
املتكررة ،وغياب أي عمق يف الشخصيات ،وعدم تماسك
الحبكة ،والحوارات املبتذلة ،واملونتاج الرديء ،ال يمكن
أال ننتقد امللل الذي يطغى عىل الفيلم كله .إذا أرصّ صانعو
العمل عىل االســتخفاف باملحتوى الذي يقدمونه ،كان
يُفرتض أن يجعلوه ممتعا ً عىل األقل!
جابي الرضائب هو "ديفيد" (بوبي ســوتو) الذي
ّ
ينفذ  30%من نشــاطات العصابة التي ينشــط فيها
إلرضاء رب عمله (جورج لوبيز) .سنشــاهده يف منزل
كبري مع زوجة مُحِ بّة وعائلة حنونة .هو من النوع الذي
ّ
يصل مــع أقاربه حول مائدة الفطــور قبل أن ينطلق
إلتمام أعماله املشــبوهة .يعمل "ديفيــد" مع رفيقه
"كريرب" (شــيا البوف) الذي يُعترب محــرك العمليات.
يتوىل "ديفيد" التواصل والكالم ،بينما يســتلم "كريرب"
النواحي العملية من املهام .هما يحققان ما يريدانه يف
معظم األوقات ،لكن ي ُِلمح املخرج إىل هشاشة وضعهما
منذ مراحل مبكرة من القصــة .هما يخرسان  20ألف

دوالر يف إحدى العمليــات مثالً ،ويعود عدو رب عملهما
"كونيجــو" (خوســيه كونيجو مارتن) إىل الســاحة
ليؤجج املشاكل التي تنتظرهما .يبدأ آيري قصته بتذكري
املشاهدين باقرتاب حفل البلوغ البنة "ديفيد" ،ما يعني
أنه رجل عادي يحب عائلته .ربما أراد صانعو العمل أن
يتعاطف الجمهور مع شخصيته ،فقرروا منحه زوجة
وأوالداً .تسمح هذه املقاربة أيضا ً باستعمال الشخصيات
النسائية يف الفيلم كأدوات لتحريك الحبكةّ ،
لكن طريقة
التنفيذ تبدو متوقعة ومخيّبة لآلمال.
جميع جوانب الفيلــم مُح ِبطة بكل معنى الكلمة.
ربما تنجم قلة الكفاءة الفاضحة يف عنارص مثل املونتاج
والحبكة يف الجزء الثاني مــن الفيلم عن أزمة كورونا.
لكن ســبق وأخرج آيري أعماال ً أخرى يف ظروف صعبة
ومع ذلك قدّم مستوىً مقبوال ً من االحرتاف ،بما يفوق
كل ما نشاهده يف آخر  45دقيقة من هذا الفيلم .يرتاوح
الجزء األخري من القصة بني أســلوب التالعب والعنف
الوحيش وحبكة يستحيل أن يهتم بها املشاهدون .نادرا ً
ما يتجاهل الناس موت شــخصية رئيسية يف األفالم أو
اقرتاب النهاية كما يحصل يف هذا العمل.
ال يستفيد الفيلم أيضا ً من غياب أي دعم للممثلني
يف معظم املشــاهد .كانت أعمال آيري الســابقة توحي
بأنه يجيد اســتخراج أداء تمثييل جيد من ممثلني مثل
كريســتيان بيل يف فيلم ( Harsh Timesأوقات صعبة)،
أو شــيا البوف يف ( Furyالغضــب) ،أو جايك غيلينهال
يف ( End of Watchنهاية املشــاهدة) .لكن يرتاوح أداء
جميع املمثلني يف هذا الفيلم بني سيئ ومشني ،ما يعني
أن املخرج يتحمّ ل مسؤولية عيوب التمثيل كلها .تع ّرض
ّ
يجسد شخصية التينية
البوف مثالً النتقادات كثرية ألنه
ال يتحدد نوعها االجتماعي ،لكنه يقدّم بكل بساطة دور
شاب استوعب هذه الثقافة بالكامل ،بما يشبه شخصية

غــاري أولدمان يف فيلم ( True Romanceرومانســية
حقيقية) .لكن ال يربر هذا الجانب االنطباعات السخيفة
التي ترتكها شــخصيته .قدّم البوف أدوارا ً قوية جدا ً يف
أفــام مثل ( Honey Boyفتى العســل) وThe Peanut
( Butter Falconصقــر زبدة الفول الســوداني) .من
الواضح إذا ً أن هذا الفيلم يهدر موهبته.
لكن يقدّم البوف عىل األقل شخصية مسانِدة وقادرة
عىل لفت األنظار ،بينما يتخبــط بطل العمل من حيث
األداء وتطور الشخصية .يبدو أن آيري هو من وجّ ه املمثل
بوبي سوتو كي يقدّم هذا األداء الباهت ،مع أن املشكلة
الحقيقية تكمن يف الكتابة .ال تحصل أي شــخصية يف
الفيلــم عىل حوار أو موقف يمكــن التعاطف معه من
الناحية اإلنسانية .لهذا السبب يتعثر جميع املشاركني،

بما يف ذلك أفضل املمثلني ،بحثا ً عن عنارص أخرى يمكن
التمسك بها لرفع مستوى العمل .قد يكون األداء التمثييل
مبتذال ً عىل نحو مأسوي ،ال سيما تمثيل البوف ،لكن ال
يمكن لوم املمثلني عىل محاولة إضفاء طابع مختلف عىل
شخصياتهم إلحياء هذا الفيلم الذي يصل إىل أعىل درجات
امللل يف املشاهد التي تخلو من العنف.
يف النهاية ،يمكن اختصار الفيلم باعتباره محاولة
لتقديم محتوى عنيف وذكــوري بامتياز .من الواضح
أن صانعي العمل كانوا يعرفــون منذ البداية أن الفيلم
ال يحمل أي مغزى أصالً ،بل يصــبّ كامل الرتكيز عىل
االستعراض الخارجي ،وكأننا نشاهد لعبة فيديو سيئة
حول ثقافة العصابــات الالتينية .لكــن تبقى ألعاب
الفيديو أكثر متعة طبعاً.

غــــيــــاب

رحيل النحاتة ميراي إدوار حنين
خرس لبنان قامة ثقافية متج ّذرة يف أرضها،
مع توقــف قلب مرياي ادوار حنني يف فرنســا،
وهي تكافح املوت بالحياة التي عشقتها جنونا ً
وإبداعا ً وحباً.
ولدت الراحلة يف كفرشــيما يف العام 1948
درســت الحقوق يف جامعة القديس يوسف يف
بريوت ،وحازت دكتــوراه يف اإلعالم من جامعة
السوربون.
تأهلت من صايف حيدر ،وتف ّرغت للنحت يف
العام  ،1988حيث تعمّ قت بتاريخه ،ومدارسه،
وحضاراته ،وأجياله ،قبــل أن تختار ما يتالءم
مع تطلعاتهــا يف رؤية عميقة الثقافة واملعرفة
واالبتهال بالجمال.
نحتــت يف مواد متعددة مثل الربونز والخشــب والرتاب والحجر والباطون والــورق ،وعرضت أعمالها يف
غالرييــات لبنانية وأجنبية متعددة .كما ناضلت من أجل املرأة ويف ســبيل القضايا السياســية واالجتماعية
والثقافية املختلفة.

...وعالم اإلحاثة الفرنسي إيف كوبان
تويف عن عمر يناهــز  87عاما ً عالم األحافري الفرنيس إيف كوبان ،عىل مــا أعلنت أوديل جاكوب ،نارشة
مؤلفات الراحل الذي اكتشــف متحجرات أسالف اإلنسان ومنها مســتحاثة القرد الجنوبي (أسرتالوبيثكس)
الشهرية لويس.
وكان للراحل ،وهو ابن عالم فيزياء نووية،
شــهرة عاملية واسعة ،وكان أســتاذا ً فخريا ً يف
"كوليــج دو فرانــس" وعضــوا ً يف "أكاديمية
العلوم" الفرنسية ،وواظب طوال حياته عىل رسد
امللحمة البرشية بموهبة ّ
قاص وكاتب.
وكان "صياد املتحجرات" هذا يعترب نفسه
أحد "آبــاء" لويس مع العاملــن موريس طيب
ودونالد جوهانسون ،إذ اكتشــف الفريق عام
 1974يف منخفض عفر يف إثيوبيا املســتحاثة
األكثر اكتماال ً عىل اإلطالق ألسالف البرش ،وهي
ألسرتالوبيثكس يعود إىل  3,2ماليني عام .وشارك
إيف كوبان يف املجموع يف اكتشاف ستة من أشباه
البرش أو الرئيسيات البرشية الكبرية( .أ ف ب)

"د ّوار الشمس" يقفل قسرًا
وضعت رشطة بلدية بريوت الشمع األحمر عىل املو ّلد الكهربائي ملرسح دوّار الشمس بحجّ ة عدم مالءمته
املواصفات البيئيّة ،ما دفع جمعية "شمس" التي تدير املرسح إىل إعالن اإلقفال القرسيّ .
وكانت البلدية قد طلبت من الجمعية وضع فلرت بمواصفــات تفوق تكلفتها  15ألف دوالر ،وفقا ً لرئيس
الجمعية املمثّل فادي أبي ســمرا .وقد تواصلت الجمعية مع عدد من الجهات املانحة بغية تأمني هذا املبلغ ،من
دون جدوى .عندها طلبت من محافظ بريوت مروان عبود أن يت ّم تأمني املبلغ من قبل البلدية ،عىل أن تســدده
الجمعية الحقا ً عىل أقساط ،من دون أن تلقى أي تجاوب.

بيل كوسبي يستأنف قرار إدانته
يستأنف املمثل التلفزيوني األمريكي بيل كوسبي
قرار هيئة مح ّلفني يف إحدى محاكم والية كاليفورنيا
األمريكيــة دانته باالعتداء جنســيا ً عام  1975عىل
مراهقة تبلغ  16عاماً .وألزم الحكم كوســبي دفع
تعويضات عطل ورضر بقيمة  500ألف دوالر.
ويمثل قرار املحكمة الصــادر يف دعوى مدنية
اإلدانة الرسمية الوحيدة حتى اليوم يف حق كوسبي
( 84عامــاً) الذي تتهمه عرشات النســاء باالعتداء
ّ
عليهن .وقال الناطق باســمه أندرو وايت:
الجنيس
ّ
"إن كوسبي حصل يوم الثالثاء عىل نرص مذهل من
املحلفني يف دعوى مدنية رفعتها جودي هوث" ،و ّ
أن
املحلفني منحوا حكما ً بقيمة  500ألف دوالر لجودي
هوث لكنهم صوتوا بتسعة أصوات مقابل ثالثة عىل
عدم منح أي تعويضات عقابية لها.

كما أشــار إىل أن محامية بيل كوســبي جنيفر
بونجني "ستكون يف املحكمة يف غضون أسابيع قليلة
الستئناف الحكم ،ما يعني أن السيدة هوث لن تتسلم
شيكا ً من السيد كوســبي" .أمّ ا وكيلة السيدة هوث
املحامية غلوريا ألريد فقالت" :إن املبلغ الذي قررته
هيئة املحلفني يثبت أن أعضاءها صدقوها"( .أ ف ب)
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أمراء الحرب يستعدّون للعودة
إلى أفغانستان
لـــــيــــن أودونــــيــــل

يُهدد أمراء الحرب املنفيون وسمارسة
السلطة والقادة العرقيون الذين هربوا من
أفغانستان يف السنة املاضية ،قبيل انتصار
حركــة "طالبان" ،بإطــاق حرب أهلية
إال إذا بدأ اإلســاميون التفاوض للسماح
بعودتهم إىل ديارهم واســرجاع سلطتهم
ونفوذهــم الســتبدال حُ كــم اإلرهابيني
املسؤولني عن إدارة البلد راهناً.
بعبارة أخرى ،بــدأت الجماعة التي
دمّ رت أفغانســتان يف بداية التسعينات
وأعاقت مسارها خالل السنوات الالحقة
تعــود إىل الواجهــة .لكــن عىل عكس
أول تجربة يف الســلطة ،بعد االنسحاب
الســوفياتي مبارش ًة يف العام  ،1989قد
أمير الحرب األفغاني عبد الرشيد دوستم | 2014
يبدو أمــراء الحرب هذه املرة إكثر إقناعا ً
لكن حرض حشد أكرب من املشاركني
يعرف األفغــان جيــدا ً معنى هذا
من غريهم نظرا ً إىل فظاعة ممارســات
التهديد .يبلغ متوســط عمر السكان يف
اجتماع أنقــرة .من بــن الحارضين،
نظام "طالبان" الذي اســتلم السلطة يف
هذا البلد  19عاماً ،وقد عايشت األغلبية
برز اسم أحمد وايل مســعود ،عم أحمد
شهر آب من السنة املاضية.
الساحقة من الشعب زمن الحرب .يُعترب
مسعود ،رئيس "جبهة املقاومة الوطنية"
بدأت هذه املرحلــة املفصلية الجديدة
أمراء الحــرب وأعوانهم جزءا ً من دوامة
وإحدى الشخصيات القليلة غري املتّهمة
بالنسبة إىل الحرس القديم يف شهر أيار ،حني
اجتمع أربعون شخصا ً
متواصلــة تحمّ لتها أفغانســتان ألكثر
بالفســاد أو بارتكاب
من أربعني سنة .يشعر الناس باإلرهاق
أعمال وحشية يف عالم
من أصحــاب العقلية
ّ
لكــن تجاوزات
ويتوقون إىل الســام،
السياســة األفغانية.
نفســها يف العاصمــة
"طالبــان" تطلق مرحلــة جديدة من
اشــتهر والده الراحل
الرتكيــة ،أنقرة ،ملقابلة
األزمــات ،وها قد عاد أمــراء الحرب إىل
أحمد شــاه مسعود،
الزعيــم األوزبكي عبد
الجماعات اإلقليمية
الواجهة اآلن أيضاً.
وهــو جنــرال يف
الرشيد دوستم وأعوانه.
التي دمرت أفغانستان
ال يمكن اعتبــار أعضــاء املقاومة
"التحالف الشــمايل"،
عىل غــرار عدد آخر من
الجديدة منقذين للبلد .اتُّ ِهم دوســتم مثالً
بمنع "طالبــان" من
في الماضي تستعد
أمراء الحرب ،اســتعمل
بإصــدار أوامــر بخطف أحــد خصومه
فــرض ســيطرتها
دوستم الثروات املرتاكمة
السترجاع سيطرتها
واغتصابه وتعذيبه يف العــام  .2016إنها
الكاملة عىل البلد قبل
عىل مر عرشين ســنة
ممارســات مألوفة يف تلــك الظروف .يف
من عهــد الجمهورية على البلد وانتزاع السلطة سحقها يف العام .2001
األفغانية املدعومة من من حكام "طالبان" الحاليين
العام  ،2001يقال إنه جمع مســ ّلحني من
أعلــن أعضــاء
بيان لهم
"طالبان" وأغلق عليهم أبــواب حاويات
يف
الجماعــة
الواليــات املتحدة لبناء
ٍ
الشــحن كي يختنقوا هنــاك حتى املوت.
أنهم شــ ّكلوا "املجلس األعىل للمقاومة
شــبكته الخاصة من املحســوبيات التي
وحني كان دوســتم نائب الرئيس األفغاني
الوطنية" ملطالبة "طالبان" بالتفاوض
تبقى جزءا ً أساســيا ً من املشهد السيايس
الســابق أرشف غني (بُنِي هــذا التحالف
عىل عودتهم إىل أفغانســتان وضمّ هم إىل
يف أفغانســتان .يف تلك الفرتة ،دعم دوستم
انطالقا ً من قدرته عىل تأمني مليون صوت
الحكومة أو مواجهــة عواقب وخيمة.
وأمثاله جهود إعــادة اإلعمار التي أطلقها
أوزبكي) ،اعتاد املسلحون املوالون له عىل
وإذا رفضــت "طالبان" تلك املفاوضات،
األمريكيــون وحلفاؤهم ،وشــجّ عوا عىل
النزول إىل شوارع كابول الستعراض قوتهم.
هدّد متحدث باسم دوستم باندالع حرب
تعليم النساء وأرسلوا آالف الطالب األفغان
كذلك ،شــارك عطــا محمد نور
أهلية جديدة يف أفغانستان.
للدراسة يف الخارج.
وصلــت "طالبان" إىل الســلطة للمرة األوىل
بعد الحرب األهلية ،بــن العامني  1992و،1996
حني حاول أمراء الحرب إبــادة بعضهم البعض
بعدما هزم املجاهــدون املدعومون من الواليات
املتحدة الجيش السوفياتي املحتل يف العام .1989

انهارت الحكومة األفغانية بعد ثالث سنوات عىل
االنسحاب السوفياتيُ ،
وقتِل عرشات آالف املدنيني
يف كابول وحدها ،وال تزال أجزاء من املدينة تحمل
آثار القتال حتى اآلن.
قوبل أعضاء "طالبــان" بالهتافات والدموع

مؤ ّيدو عبد الرسول سياف المرشح الرئاسي لعام  2014المتّهم بارتكاب جرائم حرب | 2014

"طالبان" وتقنع أمراء الحرب وحلفاءهم
بأنهم ســيحصلون عىل الدعم الشعبي
للعودة إىل معرتك السياســة تزامنا ً مع
تصاعد ضغوط الحكومات الغربية إلنهاء
عزلة أفغانستان.
أصبــح ماليــن النــاس مُهددين
باملجاعة وزاد االنهيار االقتصادي سوءا ً
بســبب العقوبات املالية األمريكية ،لذا
يستفيد الحرس القديم من بعض العوامل
القائمة اليوم ،ال ســيما عجز "طالبان"
الواضح عن إدارة حكومة وطنية.
لكن يف ظل تصاعد تهديدات الحرب
األهلية ،يحذر بعض املحللني من أن يعيد
التاريخ نفســه وتقع أعمال وحشــية
مشــابهة لهجوم  11أيلــول ،إذ تجتمع
عرشات الجماعات اإلرهابيــة املعادية
للغرب اليوم وتحظى بحماية "طالبان".
هذا املشهد القابل لالشتعال يمنح
الجماعــة الجديدة  -القديمة من أمراء
الحرب متنفســا ً للتخطيط لعودتها.
يقول مستشار دوســتم (تكلم رشط
يف اجتمــاع أنقــرة .كان هــذا الرجل
عدم اإلفصــاح عن هويتــه) إن تلك
ّ
حض ابنه
يملك جيشــه الخاص وقد
الجماعة تريد مــن "طالبان" أن تنوّ ع
كي يخلفه كما فعل دوســتم .شــمل
تركيبة حكومتها التي تتألف يف معظمها
مشــاركون آخرون قادة من جماعة
اليوم من البشتون ُّ
السنة وتقترص عىل
الهزارة ،ومجاهدين سابقني ،وأعضاء
الرجــال .هو يؤكد عــى دعم املجلس
ســابقني من الجمهورية
ملبدأ الالمركزية ،ونشــوء
األفغانية ،وعــددا ً صغريا ً
منصة مركزية للمقاومة
من أمراء الحرب .ويقول
الوطنية ،والتوجّ ه لتقسيم
أحــد املستشــارين إن
البلــد إىل مناطــق ذاتية
مجموعــة من النســاء
الحُ كــم تســيطر عليها
شاركت يف اللقاء أيضا ً عرب يبلغ متوسط عمر
الجماعات العرقية.
السكان في هذا
تطبيق "زوم".
هــذا الطلــب ليس
مــ ّرت ســنة تقريبا ً البلد  19عامًا وقد مســتحيال ً بــرأي عالِم
منذ أن انتهــت الحرب بعد
األنثروبولوجيــا ،عمــر
عايشت األغلبية
انسحاب القوات العسكرية
رشيفــي ،الــذي يُع ّلم يف
التــي تقودهــا الواليات الساحقة من الشعب
الجامعــة األمريكيــة يف
زمن الحرب
املتحــدة ،ويأتــي الرصاع
أفغانســتان .لقــد أثبت
السيايس الذي يُسببه القادة
أمــراء الحــرب قدرتهم
العرقيون مــع الجيوش الخاصة ليؤجج
عىل التكيف مع الظروف املســتجدة،
املشــهد املشــتعل أصالً ويزيد املخاوف
فانتقلوا مــن الجهاد إىل الديمقراطية
من غرق أفغانســتان مجددا ً يف معارك
للحفــاظ عــى نفوذهــم وتأثريهم
محتدمة عىل السلطة والناس واألرايض.
وثرواتهــم .يظــن رشيفــي أن أداء
لقد أصبح النسيج األفغاني املتنوع
"طالبان" ســيئ لدرجة أن تُ ّ
حســن
مفككا ً عىل نحو خطــر اليوم .يف أنحاء
صورة أمــراء الحرب مع مرور الوقت
الشــمال ،تقاتل جماعات مس ّلحة لطرد
وتجعلهم بديال ً جاذبا ً عن الحركة.

حني اســتلموا الســلطة ،مع أن الفرحة بانتهاء
الحرب لم تدم طويالً يف عهدهــم املبني عىل حُ كم
ديني .عُ ِزلت النســاء مجدداً ،و ُمنِعت املوســيقى
وأجواء الرقص والتصوير ،وب ُِتت أيادي السارقني
وعُ ِرضت يف األســواق ،وعوقب مرتكبو جرائم مثل
الزنى باإلعدام العلني.
ســقطت حركة "طالبان" يف العــام  2001بعد
الغزو األمريكــي ،ثم بدأ عقدان من التقدم يف مجاالت
التعليم والنمو االقتصادي وحقــوق املرأة .لكن منذ
عودة "طالبان" إىل السلطة يف شهر آب املايض ،انقلبت
الحركة مجددا ً عىل معظم التقدم الذي تحقق يف عهد
الجمهورية ،فأرعبت النساء واملثليني وبعض األقليات،
وطــاردت املدافعني عن حقوق اإلنســان واألعضاء
السابقني يف الجيش األفغاني وقوات األمن املحلية.
ّ
لكن غياب أي نظام حُ كــم بديل وجدير بالثقة،
تزامنا ً مــع تفاقم األزمة اإلنســانية ،هو الســبب
الكامن وراء الضغوط املتزايدة عىل الرئيس األمريكي
جو بايدن لالعرتاف بنظام "طالبــان" ،مع أنه أكرب
كارتل للمخــدرات يف العالم ويتوىل عرشات اإلرهابيني
الخاضعني للعقوبات أعــى املراتب يف الحركة .يتكلم
بعض املحللني عن أهميــة حماية املصالح األمريكية
وتخفيف حــدّة األزمة اإلنســانية ،رغم تخصيص
مليارات الدوالرات لألمم املتحدة إلطعام أعداد متزايدة
من الجياع ،وقد اقرتحوا إنهــاء عزلة "طالبان" عرب
التواصل معها رشط عدم االعرتاف بها دبلوماســياً.
لكن ال تزال الحركة منبوذة محليا ً وخارجيا ً حتى اآلن.

لم تتضح بعد مدى قدرة أمراء الحرب عىل س ّد
الفراغ الناشئ .يبدو أن الواليات املتحدة والتحالف
الدويل الذي حارب طوال عرشين ســنة ال يرغبان
يف العودة إىل الرصاع يف أفغانســتان .وال تريد الدول
املجاورة تمويل جماعات املقاومة أو تســليحها،
فهي مرسورة بانتهاء الــراع عىل الحدود وتأمل
يف التعايش مع "طالبان" رغم صعوبة هذه املهمة.
برأي الباحث عيل محمد عيل يف نيويورك ،وهو
مستشــار الحكومة األفغانية السابقة يف الشؤون
األمنية ،يثبــت احتمال عودة أمراء الحرب فشــل
الحكومات األفغانية املتعاقبة وداعميهم الغربيني
يف بناء مؤسسات مستدامة.
يضيف عيل" :املجتمع الدويل يفتقر إىل الكفاءة
والتماسك ويجب أن يســرجع توازنه رسيعا ً ألن
مشاكل أفغانستان لن تبقى محصورة يف الداخل.
يفتقر البلد أيضا ً إىل مؤسســات الحُ كم املستدامة
التي بُنِيت خالل عقود الوصايــة الغربية ،بما يف
ذلك بنك مركزي قــوي وحكومة مركزية كفوءة.
مــن دون تطوير هــذه القدرات ،يجــازف البلد
مجــددا ً بالتفكك والتحــول إىل معقل لإلرهاب .ال
مفر حينها من تسهيل عودة أمراء الحرب وتجدّد
قمع "طالبــان" ،حتى أن جماعات مثل "داعش"
و"القاعدة" قد تمأل الفــراغ عرب تقديم الخدمات
وتحقيق العدالة للشــعب .هذا ما حصل يف العراق
وقد تتكرر األحداث نفسها يف أفغانستان إذا اعتُ ِب
الوضع الراهن طبيعياً".

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - 868الســـنة الثــالثــة
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من الضروري فهم النظام االقتصادي والبدء بمعالجة النتائج وليس األسباب

الدوالر "يتخبط" واألسعار "طالعة نازلة"

"إنخفض سعر صرف الدوالر ولكن أسعار السلع االستهالكية األولية لم
تنخفض" ،جملة اعتدنا سماعها منذ بدء األزمة في لبنان حتى اليوم.
ففي كل مرة يرتفع فيها سعر الدوالر ،يتهافت التجار الى رفع اسعارهم.
أما عند انخفاضه ،فتبقى األسعار على حالها ،وفي كل مرة تكون
الحجة ذاتها :كلفة المحروقات وشراؤها على الغالي ...وبين جنون
الدوالر وجشع التجار وغياب الدولة ،يعاني المواطن اللبناني لتأمين قوته
اليومي .فمن هو المسؤول؟ ومن يحمي المواطن في هذا البلد؟
جويـــل الفغــــــالي

الخري والربكة اىل مواســم قاتلة للمزارعني ،وعىل
املعنيني حل مشكلة إرضاب املوظفني ورشاء موسم
القمح".
إذاً ،هل يمكن أن يشهد القطاع الزراعي تراجعا ً
يف األسعار؟

يف وقت ما زالت فيها أسعار السلع االستهالكية
مرتفعة ،هناك توقعات بأن تشهد أسعار املنتوجات
الزراعية انخفاضــاً ،وذلك لعدم إمكانية تصديرها
اىل الخارج .وأعلن رئيس تجمع املزارعني والفالحني
أسعار المنتجات الزراعية الى انخفاض؟
ابراهيم الرتشييش أن املزارعني سيقومون بالتصعيد
عضو املجلــس اإلقتصادي واإلجتماعي عمران
بــدءا ً من األســبوع املقبل ،وقــال يف بيان" :آالف
فخري يرد عىل هذا الســؤال قائالً:
االطنــان من الفاكهــة والخضار
"إن "روح" املنتجات الزراعية فور
اللبنانيــة ممنوعة مــن التصدير
عرضها يف األسواق" ،قصرية" ،فال
وإدخال العملة الصعبة ،والسبب
يمكننا تخزينها كالســلع الغذائية
إرضاب املوظفني ،وإن كنا نتضامن
النظام الطائفي هو
الباقيــة وبيعهــا يف وقــت الحق
مــع مطالبهم ،ولكن نناشــدهم
أساس كل األزمات
لتحقيق االرباح منهــا أو للحفاظ
تســهيل أمور التصدير الزراعي،
والمآسي
عــى ربح معني ،وكمــا أصبح من
وال يجوز تحميلنا مســؤولية هذا
الصعب تخزين بعض االصناف التي
االنهيار االقتصادي" .ولفت اىل أن
كانت تعيش ملدة شهر أو شــهرين يف الربادات نظرا ً
"ما نعانيه اليــوم كارثي ،فنحن محارصون بمنع
لكلفة استعماله العالية .لذلك ،يف حال أصبح العرض
التصدير وكذلك نشكو من قرارات وزارتي االقتصاد
والزراعة يف ما يتعلق بزراعــة القمح ،فاملزارعون
يفوق الطلب يف األسواق الزراعية ،ستنخفض أسعار
مهمشــون وال أحد يريد رشاء محصولهم ويمنع
املنتجات الزراعية وســتباع أحيانا ً بأقل من كلفتها،
عليهم التصدير ،ويف الوقت نفســه نعلن للوزارتني
ألن أي ســلعة ال تجد طريقهــا للتصدير وهي عىل
بأن املزارعني حارضون لبيــع انتاجهم اىل الدولة
وشــك أن تتكاثر يف بلد املنشأ ،ستتلف أو ستنخفض
اللبنانية وبســعر أقل من  100دوالر عن الســعر
أسعارها".
العاملي" .وختم الرتشييش" :إن الغياب الوزاري هو
سمة واقعنا عىل عتبة عجلة انطالق مواسم حصاد
برّو :يجب معالجة األسباب وليس النتائج
وقطاف االنتاج الزراعي ،وال يجوز تحويل مواسم
ويــرى رئيس جمعيــة املســتهلك الدكتور

الدوالر يقفز  500ليرة و"صيرفة" تستقرّ

سجّ ل سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
أمس قفزة بقيمة  500لــرة لبنانية متخطيا ً
عتبة الـ 29ألــف لرية اىل  29300لرية للرشاء و
ّ
منصة
 29350لبيع الدوالر الواحد .وعىل صعيد
"صريفة" اعلن مرصف لبنان ان "حجم التداول
عليها بلغ يوم امــس 20 ،مليون دوالر أمريكي
مقارنة مع  30مليون دوالر أمس األول ،بمعدل

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0508
هرفينا األوكرانية
$ 0.0337

 24900لرية لبنانية للدوالر الواحد ،وفقا ألسعار
رصف العمليات التــي ّ
نفذت من قبل املصارف
ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وعــى املصــارف ومؤسســات الرصافة
االستمرار يف تسجيل كل عمليات البيع والرشاء
عىل منصة  ،Sayrafaوفقا للتعاميم الصادرة يف
هذا الخصوص".

االسترليني
$ 1.2233
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 20351
الذهب
$ 1836

أي سلعة ال تجد طريقها للتصدير ستتلف أو ستنخفض أسعارها

زهري ب ّرو "أن الفوىض التي تع ّم الســوبرماركات
واملحــات الصغرية أصبحت معروفــة ،وما يه ّم
اليوم هو معالجة املشــاكل التي أدت اىل الوصول
لهذه الحالة وليس فقط اإلضاءة عليها .فالسؤال
األسايس الذي يجب طرحه اليوم :ما هي التدابري
التي يجــب اتخاذها للخروج مــن هذه األزمة؟
حتى اليوم ،ما زالت الســلطة نفســها هي التي
تتحكم بالــدوالر وفق حاجاتها ومصالحها وهي
ذاتها التي وضعت لعبة اإلفــاس واالنهيار عىل
الطاولة .فاألســعار الجنونيــة هي من أعراض
الرسطــان اللبناني الذي ســببته طبيعة النظام
الطائفي املافيوي وتواطؤ الســلطة الترشيعية
والتنفيذيــة والقضائيــة مع املصــارف وكبار
التجــار ،وهيمنتهــم عىل الســلطة واالقتصاد
وبالتايل عىل الشــعب اللبناني .واليوم أصبح من
الرضوري فهم النظام االقتصادي يف لبنان وطرق
بنائــه ،لذلك ال يجب معالجــة النتائج ،بل يجب
البدء بمعالجة األسباب.

الحلول

"واذا اردنــا اليــوم التك ّلــم عــن الحلول،

فهي بالطبــع ال تكمن فقــط بمعالجة ورقابة
االسعار ،فهي بال جدوى أمام االنهيار والفوىض
الحاصلة" ،يقول ب ّرو" ،والحلول املطروحة اليوم
تشــكل البديل لرتكيب طرابيــش حاكم مرصف
لبنان رياض سالمة ودعم التجار واملصارف الذين
يستنزفون يوميا ً ما ّ
تبقى من أموال املودعني ،عن
طريق إقرار خطة التعــايف ووقف خروج العملة
الصعبة فــورا ً واقرار قانون املنافســة وجدولة
دفع الودائع بالدوالر أســبوعياً ،ووقف احتكار
عصابة تجار السياسة وعائالتهم الذين يهيمنون
عىل األســواق" .ويناشد ب ّرو "القوى االقتصادية
املتبقيــة يف البالد لإلتجاه نحو املدخل األســايس
للخروج من كل االزمات ،وتطبيق الدستور حرفيا ً
بتجريده من الطائفية ،وقتــل النظام الطائفي
ألنه هو أساس كل األزمات واملآيس التي يتعرض
لها لبنان اليوم".
ويبــدو أن "األمن" بجميع أشــكاله مفقود
يف لبنان .والســؤال اليوم :أيــن الدولة؟ نعم هي
غائبــة ،فإن غابت الدولة عــن القيام بمهامها،
سادت رشيعة الغاب .لقد أصبحنا بدولة رشيعة
الغاب حيث يعيش فيها األقوى.

شح المازوت
"مياه بيروت"ّ :
واألعطال ينعكسان تقنينًا حادًا
أعلنت مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان
يف بيان أمس ،أنها مســتمرة "يف تقديم كل ما
تســتطيعه من خدمة للبنانيــن ،وذلك بغض
النظر عن الظروف القاسية التي ينئ البلد تحت
وطأتها والتي تنعكس عــى اإلدارة واملوظفني
الذين تراجعت قيمة رواتبهم إىل أكثر من  95يف
املئة".
وأشارت إىل أنها تسعى "بالتزام أكيد تجاه
مواطنيهــا إىل ايجاد حلــول لألزمات املرتاكمة
بدءا ً من شح مادة املازوت الذي ينعكس تقنينا ً
حــادا ً بالتغذية باملياه يف أكثر مــن  65يف املئة
من محطــات الضخ ،واألعطــال التي يتطلب
تصليحها يف غالبية األحوال قطع غيار بالعملة
الصعبة التي ال تمتلكها املؤسســة ،وصوال ً إىل
مكافحة نتائج الرسقات التي تتكرر يف أكثر من
محطة".
ودعت "الجهــات املانحة التــي كانت قد
قدمت دعما ً مشــكورا ً يف الفرتة الســابقة ،إىل
اإلســتمرار بمواكبة املواطنني اللبنانيني يف هذه
املحنة الصعبة ،حيــث تحتل املياه أوىل أولويات
الحاجات األساســية وال يمكن بأي شكل من
األشــكال إرجاء اســتخدامها" .وشدّدت عىل
"رضورة تكثيــف مراقبة املحطــات من قبل
السلطات املحلية والقوى األمنية لحمايتها من
اإلعتداءات والرسقات".

CMC crypto
$ 435.63
الفـضـة
$ 21.26

الروبل
$ 0.0184
بــرنــت
$ 110.98

وطلبت مــن "املواطنــن أن يواظبوا عىل
ترشيد استخدامهم املياه ،مؤكدة "لهم أنها لن
تألو جهدا ً لتخفيف املعاناة .وهي تضع أمامهم
الئحة باألعطال الكبرية التــي فاقمت التقنني
القايس وأدت إىل قطع املياه عن عدد من املناطق
كالتايل:
 تواصل فرق الصيانة التابعة للمؤسســةتصليح العطل الذي طرأ عىل خط الضخ الرئييس
املعروف بخط الـــ 1200الذي يغذي عددا ً كبريا ً
من أحياء العاصمــة اللبنانية بريوت ومناطق
ساحل املتن والضاحية الجنوبية .ومن املرتقب
بعد تأمني القطع الالزمة بالتنسيق مع جهات
مانحة مشــكورة االنتهاء من األشغال مساء
الثلثاء .2022/6/28

اليوان الصيني
$ 0.1492

الليرة التركية
$ 0.0572

خام WTI
$ 105.08

طن القمح
$ 374

12

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٦٨السنــــة الثــالثــة

الـجـمـعـة  ٢٤حــزيــران 2022

التدقيق الجنائي للمصرف المركزي يبدأ
األسبوع المقبل
كشــف مصدران لبنانيان رسميان لـ»رويرتز» أن فريقا ً
أمريكيا ً من مدققي الحسابات يف «ألفاريز ومارسال» ()A&M
ســيصل إىل لبنان يف  27حزيران ويبدأ تدقيقــا ً جنائيا ً طال
انتظاره للبنك املركزي يف البالد .وكان التدقيق الجنائي ،لتدقيق
املعامالت املالية السابقة للبنك تعزيزا ً للشفافية ،مطلبا ً رئيسيا ً
للدول املانحة التي تريد أن يقوم لبنان بإصالحات قبل اإلفراج
عن األموال للمســاعدة يف معالجة االنهيار املــايل الذي بدأ يف
العام  .2019وقال املصدران إن التدقيق الجنائي الكامل سيبدأ
األسبوع املقبل بعد سلسلة من البدايات الخاطئة .وينص العقد
عىل أن  A&Mســتقدم تقريرا ً أوليا ً عن التدقيق يف غضون 12

أخبار سريعة
إخبار من سالم
ضد أفران في الغبيري

أســبوعا ً منذ بدايته .وأكد أحد املصدرين أن لبنان دفع مبلغا ً
قــدره 1.056.000دوالر ،أي ما يعادل  40%من إجمايل املبلغ
املرتتب ،وفقا ً لنسخة من العقد اطلعت عليها «رويرتز».
يف العام املــايض ،رد البنك املركزي عىل اإلتهامات بأنه لم
يشارك املعلومات بالقول :إنه قدم البيانات والدعم اللوجستي
لرشكة  . A&Mومــن املقرر أن تجري رشكة االستشــارات
 KPMGتدقيقا ً آخر لوضع النقد األجنبي للبنك املركزي ( وهو
رشط لإلفراج عن التمويــل املرصود للبنان من صندوق النقد
الدويل) يف األسابيع املقبلة ،وفقا ً لخطة التعايف املايل للحكومة
اللبنانية.

المتجددة
عكار جاهزة للتح ّول إلى عاصمة الطاقة ُ
أشار النائب محمد سليمان اىل أن «ملف
الطاقة الشمســية يجب أن يكون من أوىل
األولويات خصوصــا ً يف ظل النقص الهائل
عىل مســتوى التغذية بالطاقة الكهربائية
وعدم قــدرة الدولة عىل الخــروج بحلول
رسيعة ومالئمة» .وذلك خــال زيارة قام
بها سليمان إىل رئيس تجمّ ع رجال وسيدات
األعمال اللبناني الصيني عيل محمود العبد
الله يف دارتــه يف صيدا برفقة كل من رئيس
بلدية برج العرب ونجله أحمد سليمان.
ولفت اىل ان «منطقة الشــمال عموما ً
وعكار خصوصا ً قادرة عىل لعب دور رئييس
يف ملف إنتاج الكهرباء من الطاقة ا ُملتجددة،
ألنهــا تتضمــن مناطق واســعة جاهزة

الســتقبال محطات الطاقة الشمســية
ومحطات توليد الكهرباء من الرياح».
واعترب أن «للقطاع الخاص دورا ً بالغ
األهمية عىل صعيد ســ ّد ثغرات مؤسسات
الدولــة لتلبية حاجــات املواطنني وقطاع
األعمال عموماً» ،مشريا ً إىل «فرصة تتمثّل يف
االستفادة من عالقات رجال األعمال تماما ً
كالتي يتمتع بها عيل محمود العبد الله مع
الجهات الصينية من مؤسســات ورشكات
وشخصيات مؤثرة وفاعلة».
وتابع النائب سليمان «رشكات القطاع
الخــاص اللبنانية لديها خــرات عميقة
ورؤية متكاملة حــول الحلول التي يُمكن
أن تســاعد خالل األزمة االقتصادية التي

قطاع النبيذ اللبناني يتقدّم
ويتوسع في التصدير
ّ
إلتقى رئيس جمعية الصناعيني سليم
الزعني وفدا ً من االتحــاد اللبناني للكرمة
والنبيذ برئاسة ميشــلني توما ،يف حضور
نائب رئيــس الجمعية جــورج نرصاوي
وعضوي مجلــس اإلدارة منري البســاط
وجورج صابونجيان واملديــر العام طالل
حجازي ،وجرى خالل اللقــاء التأكيد عىل
أهمية الصناعة الوطنيــة كإحدى الركائز
األساســية لتدعيــم اإلقتصــاد الوطني
والخروج من األزمة ،وكذلك ســبل تعزيز
التعــاون بني الطرفني لدعــم قطاع النبيذ
الواعد .وشــدّد الزعني خــال اللقاء عىل
أهمية قطاع النبيذ اللبناني والتقدم الكبري
الذي حققه عىل مختلف املستويات ال سيما
كمية اإلنتاج ونوعيته والتوسع بالتصدير،
مؤكدا ً وقوف جمعيــة الصناعيني ودعمها
هذا القطاع الواعــد الذي هو محط افتخار
واعتزاز لنا جميعاً.

مــن جهتها ،هنــأت تومــا الرئيس
الزعني عىل توليه رئاسة الجمعية ،متمنية
لــه وملجلــس اإلدارة الجديــد النجاح يف
تحقيق أهدافه ،كما أكــدت توما رضورة
اســتمرار التواصل والتعــاون بني اإلتحاد
وجمعية الصناعيني ملــا لذلك من أهمية يف
مساندة قطاع النبيذ والقطاعات اإلنتاجية
والصناعية يف لبنان .إىل ذلك ،إستقبل الزعني
وفدا ً مــن جمعيــة fair trade Lebanon
وتطرق الحديث اىل معرض سيال ( )Sialيف
فرنسا واملدعوم من  MEPIوالذي من املتوقع
أن يشارك فيه نحو  16صناعيا ً لبنانياً .وشدّد
الحارضون عىل أهمية مشاركة الصناعيني
اللبنانيني يف هذا املعرض ويف معارض مماثلة
لتســويق الصناعة الوطنية وفتح أسواق
جديدة وزيادة الصــادرات الصناعية التي
تشــكل عصبا ً ماليا ً أساسيا ً لتدعيم وضع
املؤسسات الصناعية واإلقتصاد الوطني.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
بتاريــخ  2017/10/10قــرر القايض
العقاري يف الشــمال إعادة تكوين محرض
تحديد العقار رقم 3507 – 5095 – 5084
– 5451 – 5457 – 3173 – 3574
– 5247 – 3184 – 5394 – 5396
– – 3070 – 5659 – 5393 – 5392
 3090من منطقة برشي العقارية.
للراغب بتقديــم إعرتاض عىل عملية إعادة
التكويــن وفقا ً ملا تقــدم ،أداء مالحظاته
خطيا ً لدى قلم القايض العقاري يف الشمال
وذلك حتى تاريخ إنجــاز العنرص املقرر
إعادة تكوينــه ويف فرتة الثالثني يوما ً التي
تيل لصق قرار اإلختتــام األويل عىل إيوان
املحكمة.
طرابلس يف 2017/10/10
القايض العقاري يف الشمال
راني ريمون صفري
إعالن
بتاريــخ  2022/1/10قــرر القــايض
العقاري يف الشــمال إعادة تكوين محرض

تحديد العقار رقم 5308 – 5175 – 7 – 6
– 3641 – 3304 – 3872 – 3871
– 3431 – 5397 – 2927 – 3287
– 5759 – 3599 – 3640 – 5496
– 5142 – 3279 – 3233 – 5400
– 3243 – 4854 – 4853 – 5123
– 1140 – 1139 – 1138 – 1137
– 4122 – 3873 – 4118 – 2657
– 4111 – 4115 – 4117 – 4116
– 4112 – 4113 – 4114 – 4110
– – 3122 – 3115 – 2432 – 1907
 5676 – 5668من منطقة برشي العقارية.
للراغب بتقديم إعــراض عىل عملية إعادة
التكوين وفقا ً ملا تقدم ،أداء مالحظاته خطيا ً
لدى قلم القايض العقاري يف الشمال وذلك
حتى تاريخ إنجاز العنــر املقرر إعادة
تكوينه ويف فرتة الثالثني يوما ً التي تيل لصق
قرار اإلختتام األويل عىل إيوان املحكمة.
طرابلس يف 2022/1/10
القايض العقاري يف الشمال
تراز ّ
غسان مقوّم

يم ّر فيها لبنان» ،داعيــا ً إىل «التواصل مع
الــركات الصينية لجذب االســتثمارات
خصوصا ً إىل قطــاع الطاقــة ا ُملتجددة».
وذكر أنه «وبحســب إدارة الطاقة الوطنية
الصينية فــإن الصني بات لديها حتى العام
 2021محطات طاقة متجددة تُنتج 1063
جيغاواط ( )GWما يمثّل نحو  44.8يف املئة
من إجمايل الطاقة ا ُملنتجة يف الصني».
وقــال عيل العبــد اللــه إن «تجمّ ع
رجال وســيدات األعمال اللبناني الصيني
جاهز لبذل الجهود بغية مســاعدة لبنان
واللبنانيني بكل الطــرق ا ُملتاحة» ،معتربا
أن عكار تمثّل رصيدا ً وطنيا ً اســتثنائياً،
ينطوي عىل فرص يُمكن أن تدعم االقتصاد

الوطني يف مــا لو تم اســتغالل الفرص
بالطريقة الصحيحة».
وتناول الطرفان خالل اللقاء مســألة
إنشــاء فرع للجامعــة اللبنانية يف عكار،
واعتــرا أن تأخــر هذا املــروع لم يعد
مقبوالً ،خصوصا ً وأن املماحكات السياسية
باتت تشــكل عبئا ً كبريا ً عىل كل املناطق،
بما يف ذلك الشــمال عموما ً ومنطقة عكار
وجوارها بشــكل خاص .وناشــد النائب
ســليمان والعبد الله وزير الرتبية والتعليم
العايل يف حكومة ترصيــف االعمال عباس
الحلبي ،االهتمــام بملف الجامعة اللبنانية
يف عكار وصــوال ً إىل إنجاز هــذا املرشوع
الحيوي.

عمال السكة الحديد في بريطانيا
يواصلون إضرابهم
واصل عمال الســكة الحديد يف بريطانيا إرضابهم لليوم الثانــي أمس ،بعد مفاوضات
فاشلة بشــأن زيادات يف األجور تماشيا ً مع التضخم الذي ســجل مستويات قياسية وأجّ ج
استياء متزايداً.
وســيكون اليوم الثالث لإلرضاب هو الســبت ،ويشــارك نحو  40ألف عضو يف النقابة
ّ
مشــغلة للقطارات ،يف
الوطنية لعمال الســكة الحديــد والبحرية والنقل  RMTو 13رشكة
اإلرضاب .وكانت نســبة  20%من القطارات فقط تعمل ،والخطوط ليست مفتوحة ّإل من
الساعة  07,30حتى  .18,30وأقفرت عدة محطات وأرجأ املسافرون رحالتهم.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونســون ،عىل هامش زيارة لرواندا حيث يشــارك يف قمة
للكومنولث «من املهم أن نتذ ّكــر أن هذه اإلرضابات ال فائدة منها .أعتقد أنه يجب أن يجلس
الناس حول طاولة ويح ّلوا املشــكلة» ،وشد ّد عىل رضورة إجراء «إصالحات منطقية» لنظام
السكة الحديد.
وأعلنت حكومته نيتها تعديل القانون للســماح باســتخدام عمال موَقتني يح ّلون محل
املرضبني ولتقليل تأثري اإلرضابات «غري املتناسب» بحسب قوله.
وإذا وافق الربملان عىل التعديالت ،من املتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يف األســابيع املقبلة
وستُطبّق يف انكلرتا واسكتلندا وويلز.
واعترب وزير النقل غرانت شــابس أن هذا التعديل «أسايس» و»سيضمن أن يتسبب أي
إرضاب مقبل بعرقالت أقل وسيســمح ملوظفني مؤهلني وقابلــن للتكيف ومرنني بمواصلة
العمل»( .أ.ف .ب)

أعلن وزير اإلقتصاد والتجارة
أمين سالم أنه بعد ورود كتاب
من بلدية الغبيري تفيد فيه
بتالعب من قبل بعض االفران
ضمن نطاق البلدية بوزن ربطة
الخبز واستخدام عمال اجانب
من دون اجازات عمل قانونية،
تح ّرك الوزير سالم قضائياً،
فأحال أمس الى النيابة العامة
االستئنافية في جبل لبنان
إخبارا ً باالفران الواردة اسماؤها
بالكتاب المذكور ،طالبا ً التحرك
السريع لمحاسبتها حتى تكون
عبرة لكل من يتجرأ على مخالفة
قرارات الوزارة او استغالل لقمة
عيش المواطن او االخالل باالمن
الغذائي للبلد .وتستم ّر مديرية
حماية المستهلك عبر مراقبيها
في كل المناطق بالتعاون مع
األجهزة االمنية والبلديات ،في
مالحقة المخالفين وتسطير
الشكاوى التي سيتلمّ س
اللبنانيون نتائجها هذا األسبوع.

آلية استخدام كيميائيين
في المصانع
عقد وزير الصناعة في حكومة
تصريف األعمال النائب
جورج بوشكيان اجتماع
عمل ومتابعة من أجل البحث
في اآللية الواجب اعتمادها
لتطبيق القرار  1/43القاضي
بإلزام أصحاب المصانع
التي تستخدم موا ّد كيميائية
باستخدام مهندس كيميائي
أو كيميائي مجاز لإلشراف
الدائم والمباشر على استخدام
المواد الكيمائية وتخزينها
ونقلها والتخ ّلص منها وفقا ً
لألصول العلمية والفنية،
كذلك لإلشراف على اإلجراءات
والتعليمات الالزمة الواجب
اتّباعها في المصنع ومحيطه
من قبل جميع العاملين فيه
والمتعاملين معه.
وشارك في االجتماع مدير
المختبرات في معهد البحوث
الصناعية الدكتور جوزيف
متى ،وممثّلون عن نقابة
أصحاب المصانع الكيميائية
ونقابة الكيميائيين المجازين،
والمسؤولون المعنيون في
وزارة الصناعة.

االتحاد العام التونسي للشغل يرفض
إصالحات صندوق النقد
ّ
عب االتحاد العام التونيس للشغل أمس عن رفضه اإلصالحات
التي يريدها صندوق النقد الدويل ملنح البالد قرضا ً جديدا ً يف غياب
«حكومة نابعة من مؤسســات وانتخابات» تملك «رشعية» فتح
نقاش كهذا .ويأتــي موقف االتحاد إثــر إرضاب عام يف القطاع
الحكومي أق ّره ليوم واحد الخميس الفائت وش ّل به البالد احتجاجا ً
عىل رفض الحكومة التفاوض يف ملف زيادة أجور املوظفني.
وقال األمــن العام لالتحاد نور الديــن الطبوبي غداة إعالن
صندوق النقد الدويل عن «استعداده» إلطالق مفاوضات مع تونس
قريباً« ،نرفــض رشوط صندوق النقد الدويل يف ظل ضعف األجور
وضعف اإلمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة».
وأجرت تونس مناقشات أولية مع املؤسسة الدولية للحصول
عىل قرض جديد إلنقاذ اقتصادها الذي تعصف به بطالة مرتفعة
ّ
وتضخم (يف حدود  )7.8%ودين عام كبري .ومن شــأن
()16,1%
رفض االتحاد أن يعقد األمور ويزيد من الضغط عىل الرئيس قيس
سعيّد الذي يستعد الستفتاء شعبي من أجل تعديل دستور 2014
وسط مناخ سيايس متوتر.

وطلبت تونس قرضا ً بقيمة  4مليارات يورو من الصندوق يف
مقابل القيام بإصالحات ،لكن يقدّر مراقبون أنها لن تتمكن من
الحصول عىل أكثر من ملياري يــورو .وكان أعلن صندوق النقد
الدويل أنّه «عىل استعداد ألن يبدأ خالل األسابيع املقبلة مفاوضات
حول برنامج» لدعم تونس برشط تنفيذها إصالحات.
وقال الصندوق يف بيان ّ
إن هذا القرار اتّخذ «عقب سلسلة من
املناقشات الفنية مع السلطات التونسية استم ّرت لعدة شهور».
وأعلن الطبوبي يف ترصيحات «أقولها بكل وضوح الحكومة
الحالية معينة بمرسوم بصفة موقتة ،حني يكون هناك حكومة
نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها رشعية فتح النقاش
يف اإلصالحات» .وأضاف «نحن ضد الخيارات املؤملة واملوجعة التي
يتحدثون عنها ،نحن مع اإلصالح ،ولكن ليست لنا النظرة نفسها
حول اإلصالح مع الحكومة الحالية والحكومات املتعاقبة».
تتضمّ ن خطة اإلصالح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع
العام ،ومراجعة سياسة دعم بعض املواد األساسية ،وإعادة هيكلة
رشكات عامة تم ّر بوضع مايل صعب( .أ ف ب)

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٨السنــــة الثــالثــة

"العدّ الرئاسي" بدأ ...و"مس ّودات ترقيعية"...

فإعادة تكليف رئيس حكومة ترصيف األعمال تشكيل الحكومة
لم تكن ســوى «صفارة انطالق السباق الرئايس» وفق تعبري مصادر
نيابيــة ،مؤكد ًة ّ
أن تكليف ميقاتي كان بمثابة «التســليم بأن عنوان
املرحلة املقبلة ســيكون رئاسيا ً أكثر منه حكومياً ،وعىل هذا األساس
كان القرار بتكليفه إدارة املرحلة االنتقالية الفاصلة عن نهاية العهد
إدراكا ً من الجميع بعدم القدرة عىل تشكيل حكومة جديدة خالل هذه
املرحلة».
غري ّ
أن املصادر نفســها لم تســتبعد أن تشــهد األسابيع اآلتية
«محاوالت حثيثة الستيالد حكومة جديدة ترتكز عىل فكرة استنساخ
حكومة ترصيف األعمال مع إضافــة بعض التنقيحات الوزارية عىل
تركيبتها بشــكل يتيح لرئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل
إدخال وزراء «صقور» محســوبني عليه يف التشــكيلة الحكومية»،
معترب ًة ّ
أن االتصاالت واملشــاورات ســتنصبّ من هــذا املنطلق عىل
بلورة «مســودات ترقيعية» للحكومة الحاليــة ،عىل أن يبدأ الرئيس
املكلف «جوجلة األفكار وبلورة التصورات املطروحة حيال األســماء
والحقائــب املقرتح اســتبدالها مع القوى املعنية فــور االنتهاء من
مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب املستقلني والتغيرييني يف ساحة
النجمة».
أما األوســاط املواكبة لألجواء املحيطة بعملية التكليف والتأليف،
فأعربت عن قناعتها ّ
بأن كل املحاوالت التي ستجري لتشكيل حكومة
جديدة لــن تخرج عن إطار «مرسحية تقطيع الوقت» بانتظار دخول
البلد يف مدار االســتحقاق الرئايس ،مشدد ًة عىل ّ
أن «ميقاتي قد يعمل
ما بوســعه لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية يف ســبيل التوصل
معه لتقاطعات معينة حيال املسودات الحكومية املقرتحة ،لكنه عىل
األغلب ســيصطدم برشوط تعجيزية من باسيل تصعّ ب عليه محاولة
التأليف ،وسيبقى بالتايل يف املرحلة املقبلة يعبّد الطريق صعودا ً ونزوال ً
إىل قرص بعبدا بني الحني واآلخر «لزوم املشهد» لكنه يف نهاية املطاف
لن يجد ما يضطره للخضوع إىل رشوط باسيل للتأليف طاملا أنه َ
ض ِمن
اإلمساك بزمام التكليف حتى نهاية العهد».
وكان ميقاتــي إثر اســتدعائه إىل القرص الجمهــوري لتكليفه
تشــكيل الحكومة الجديدة بأكثرية  54صوتا ً مقابل  25لنواف سالم
و« 46ال تســمية» ،أكد اســتعداده ملد اليد لجميع القوى السياسية
«من دون اســتثناء» يف ســبيل «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» ،وقال« :لن
تنفعنا حســاباتنا ومصالحنا وأنانيتنا ( )...املهم أن نضع خالفاتنا
واختالفاتنا جانبا ً وننكب عىل اســتكمال الورشة الشاقة ( )...فنحن
لم نعد نملك ترف التأخري والغــرق يف الرشوط واملطالب» ،محذرا ً من
ّ
أن لبنان أصبح أمام مفــرق طرق فإما «االنهيــار التام أو اإلنقاذ
التدريجــي انطالقا ً من فرصة وحيدة باتت متاحــة أمامنا يف الوقت
الحارض» ،مع تشــديده يف هذا املجال عــى أنه «من دون االتفاق مع
صندوق النقد الدويل لن تكون فرص اإلنقاذ متاحة».

"قرض الرغيف" ال يحل ّ األزمة

عندمــا ُ
صف عىل دعم القمح مبلغ  80مليون دوالر يف األشــهر
الثالثــة األوىل من العــام الحايل لم تكن هناك مشــكلة ،مع العلم أن
املبلغ كان يفوق ضعف الحاجة إىل صناعــة الرغيف العربي املدعوم
واملقدرة بـ  12.5مليون دوالر شــهرياً ،إال أنه يف املقابل يســمح هذا
املبلغ بصناعة «الكرواســون» و»الباتيسريي» و»الخبز االفرنجي»...
وغريهــا من املنتجات بالدوالر املدعوم ،وبيعها عىل أســاس ســعر
الرصف يف السوق الســوداء وتحقيق األرباح الكبرية .مشكلة أخرى
يضيفها املصدر وهــي «تتمثل يف توزيع بونــات الطحني املدعوم يف
الفرتة املاضية من قبل مديرية الحبوب والشــمندر السكري يف وزارة
االقتصاد بشكل استنســابي ،حيث استفادت منه افران عىل حساب
أخرى» ،بينما تدعي االفران تقليص الكميات املسلمة لها من الطحني
منذ نهاية أيار املايض ،حتى قاربت يف منتصف الشهر الحايل «الصفر»
يف الكثــر من املناطق .االمر الذي دفع بعضهــا لألقفال فيما اضطر
القســم اآلخر إىل تخفيض االنتاج والبيع مبارشة من الفرن وبمعدل
ربطة خبز واحدة لكل مستهلك.
االقرتاح باستعمال جزء من حقوق السحب الخاصة  SDRلرشاء
القمح بكميات تكفي الســوق من الطحني ،ريثما يتأمن قرض البنك
الدويل ليس يف مكانه ،إذ ّ
إن قرار الترصف بهذه الحقوق ال تســتطيع
حكومة ترصيف االعمال اتخاذه ،بحســب املصدر ،كما أن رصف ما
يكفي لرشاء  35ألف طن قمح شــهريا ً لن يحل املشكلة كونه ال يالئم
املطاحن واالفران عىل حد ســواء ،وعليه سيســتمر التقنني ووقوف
املواطــن بالصف أمام االفران .أما يف ما يتعلق بقرض الـ  150مليون
دوالر املوعود من البنك الدويل فهو «قمة الالمســؤولية» ألنه وأمام ما
بلغته مستويات الهدر والفساد وانعدام الرقابة يف القطاع «لن يكفي
القرض ألكثر من  6أشهر ومن بعدها نعود إىل األزمة نفسها».

أنقرة وتل أبيب" :رســالة واضحة لإلرهابيين"

وأكد جاويش أوغلو أنّه «لن نســمح بوقوع مثل هذه الحوادث يف
بلدنا ،ولن يُسمح باألنشــطة اإلرهابية يف بلدنا ،وأعتقد أنّنا قد نقلنا
الرسالة بوضوح لإلرهابيني» ،فيما شــكر البيد تركيا عىل «النشاط
ّ
االحرتايف
واملنســق» الــذي أدّى إىل إحباط «مؤامرة اغتيــال إيرانية
ض ّد ســياح إرسائيليني يف اســطنبول» ،الفتا ً إىل أنّه «ت ّم إنقاذ حياة
اإلرسائيليني يف األسابيع األخرية بفضل التعاون األمني والديبلومايس
بني إرسائيل وتركيا».
وقبيل وصــول وزير الخارجيــة اإلرسائييل إىل تركيا ،كشــفت
وســائل إعالم تركية عن توقيف  8أشــخاص ،بينهــم إيرانيون ،يف
اســطنبول األربعاء ،لإلشــتباه يف تحضريهم هجمات ض ّد مواطنني
إرسائيليني ،مشري ًة إىل ّ
أن األشخاص الثمانية الذين أوقفتهم الرشطة
واإلســتخبارات الوطنية الرتكية يعملون لحســاب اإلســتخبارات
ّس ْ
اإليرانيــة .وذكرت أنّه ت ّم ضبط مسد َ
ــن وكواتــم صوت لديهم،
باإلضافة إىل وثائق إلكرتونية.
كما أفادت وســائل إعالم إرسائيلية ّ
بأن اإلســتخبارات الرتكية
أحبطت محاولــة إيرانية الختطاف ديبلوماســيني إرسائيليني خالل
وجودهم يف إســطنبول أخرياً ،بينهم الســفري اإلرسائييل الســابق
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وزوجته ،مشــر ًة إىل أن جهاز «املوســاد» كان وراء عملية تهريب
اإلرسائيليني املستهدفني عرب طائرات خاصة عادت بهم إىل تل أبيب.
توازيــاً ،اســتبدل «الحــرس الثــوري» اإليراني رئيــس دائرة
االستخبارات فيه حسني طائب ،الذي شغل هذا املنصب ألكثر من 12
عاماً .وذكر الناطق باســم «الحرس الثوري» رمضان رشيف يف بيان
أن «القائد األعىل للحرس الثوري اللواء حســن ســامي ّ
عي محمد
كاظمي رئيسا ً جديدا ً لدائرة استخبارات «الحرس الثوري» اإليراني»،
موضحا ً أن سالمي ّ
عي طائب مستشارا ً خاصا ً له.
وبينما لم يكشف املســؤولون اإليرانيون عن األسباب التي تقف
خلف قــرار اإلقالة ،وردت أنباء غري مؤكدة عن محاولة اغتيال طائب
ونقله إىل املستشــفى إثــر إصابته .ويأتي قرار اســتبداله يف أعقاب
تداول تقارير إعالمية إرسائيلية اســم طائب واتهامه بأنّه يقف خلف
«مخ ّ
طط إيراني الستهداف إرسائيليني يف تركيا» .كما يأتي القرار بعد
عمليات تصفية طالت ضباط وعلماء ومهندســن إيرانيني يف البالد،
حيث برز الفشل اإلستخباراتي بشكل واضح.
نوويّاً ،أكد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف خالل مؤتمر
صحايف مشــرك مع نظريه اإليراني حسني أمري عبداللهيان يف طهران
أن موســكو تدعم بشــكل كامل إحياء اإلتفاق النووي ،فيما شــدّد
عبداللهيان عىل أنه ينبغي رفــع كافة العقوبات املفروضة عىل إيران
إلحياء اإلتفاق ،ملقيا ً باللوم عىل واشــنطن يف تع ّ
طل املحادثات التي
بدأت قبل أكثر من عام.
وقال الوزير اإليراني« :نسعى إلعادة العمل باإلتفاق بشكل كامل
ّ
التحل بنهج
دون التنازل عــن موقفنا» ،داعيا ً الواليات املتحــدة إىل
عميل واملســاعدة يف دخول املحادثات إىل مرحلــة نهائية .وإذ رأى أن
املفاوضات وصلت إىل «مرحلة صعبة ونحن نقرتب من النهاية» ،أشار
ّ
إىل أن طهران «تأمل جدّيا ً يف
التوصل إىل إتفاق عادل وقوي ودائم».
تزامنــاً ،طالبت محكمة إيرانية واشــنطن بدفــع  4.3مليارات
دوالر «كتعويضــات مادية ومعنوية وعقابية» ألرس العلماء النوويني
الذين ُقتِلوا يف الســنوات األخرية يف هجمات نسبتها طهران إىل أجهزة
اإلســتخبارات اإلرسائيلية أو األمريكية .ويســتهدف حكم املحكمة
َ
والرئيس ْي
الذي نرشته وكالة «إرنا» الرســمية ،الحكومة األمريكية
َ
الســابق ْي باراك أوباما ودونالد ترامب ،إىل جانب مسؤولني أمريكيني
كبار آخرين.

ّ
"مرشحة" لعضوية االتحاد :إشارة...
أوكرانيا

ويف الغضــون ،أعلنت الواليات املتحدة أنها ســتُقدّم مســاعدة
عســكرية إضافية إىل أوكرانيا بقيمة  450مليون دوالر ،ما يرفع إىل
نحو  6.1مليارات دوالر إجمايل قيمة املساعدة العسكرية التي قدّمتها
واشــنطن إىل كييف منذ بدء الغزو الرويس ،عىل أن تشــمل املساعدة
الجديدة خصوصا ً تزويد كييف بقاذفات صواريخ متطوّرة.
وكشــف وزير الدفــاع األوكراني أوليكــي ريزنيكوف يف وقت
ســابق ،وصول قاذفات الصواريخ األمريكية مــن طراز «هيمارس»
إىل أوكرانيــا ،وكتب يف تغريــدة« :وصلت الهيمــارس إىل أوكرانيا.
شــكرا ً لزمييل وصديقي لويد أوستن (نظريه األمريكي) لهذه األدوات
القوية» ،مرفقا ً رســالته بصورة ملنظومة قاذفات الصواريخ النقالة
هذه املنصوبة عىل مد ّرعات خفيفة.
وهدّد ريزنيكوف ّ
بأن «الصيف ســيكون حارا ً للمحت ّلني الروس.
واألخري بالنســبة لبعضهم» ،من دون أن يُحدّد عدد الهيمارس التي
ســ ّلمها األمريكيون والتي يصل مداها إىل  80كيلومرتاً ،يف وقت تُشدّد
فيه القوات الروســية حصارهــا للمقاومة األوكرانيــة يف مدينتَ ْي
ليسيتشانســك وسيفريودونيتســك الصناعيّتَ ْي اإلســراتيجيّتَ ْي
الواقعتَ ْي يف منطقة لوغانسك.
وكتب حاكم منطقة لوغانســك سريغي غايداي عىل «تلغرام» أن
الروس «يزيدون مــن هجماتهم ملحارصة فرقنا» ،الفتا ً إىل أن القوات
الروسية استولت عىل بلدتَ ْي لوسكوتيفكا وراي أوليكساندريفكا عىل
بُعد بضعة كيلومرتات من ليسيتشانســك ،باإلضافة إىل هجومها عىل
سريوتيني القريبة من سيفريودونيتسك .كما يواصل الجيش الرويس
قصف منطقة ميكوالييــف (جنوب) ،حيث أعلن عن تدمري  49خ ّزان
وقود ،بينما تحدّثت رشكتا «فيتريا» و»بونج» عن إصابة منشــأتَ ْي
ّ
مخصصتَ ْي لتخزين الحبــوب والزيوت النباتية وتصديرها
ضخمتَ ْي
عرب ميناء املدينة بقصف صاروخي رويس األربعاء.
توازياً ،انتقد الرئيس األوكراني خــال كلمة عرب الفيديو ألقاها
أمام طالب يف الجامعة العربيــة يف القدس ،إرسائيل ،آخذا ً عليها عدم
فرض عقوبات عىل روســيا ،يف حني دعا وزيــر الخارجية األوكراني
دميرتو كوليبا خالل مؤتمر صحايف عرب الفيديو مع صحافيني أفارقة،
الدول األفريقيــة ،إىل «الوقوف إىل جانب أوكرانيا» يف ظ ّل مخاوف من
مخاطر حدوث أزمة غذاء عاملية خطرة جــ ّراء الغزو الرويس ،تطال
خصوصا ً القارة السمراء.
وعىل صعيــد الطاقة ،رفعت أملانيا «مســتوى التأهب» بموجب
خ ّ
طتها الطارئة يف شــأن تأمني إمدادات الغاز ،ما ق ّرب البالد خطوة
من التقنني ،عقب انخفاض بنسبة  60يف املئة يف عمليات التسليم من
موســكو عرب خط أنابيب الغاز «نورد سرتيم» .وقال وزير االقتصاد
واملناخ روبرت هابيك خالل مؤتمــر صحايف« :نحن نُواجه أزمة غاز.
الغاز أصبح اآلن ســلعة نادرة» ،مشــرا ً إىل أن روسيا تستخدم الغاز
«كسالح» ض ّد أملانيا.
كما كشفت رئيســة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن باريس
تُريد ملء مخزونها من الغاز بالكامل بحلول الخريف ،وبدء استغالل
محطة غاز مســال عائمة جديدة العام  2023لضمان إمداداتها مع
انخفاض الشــحنات الروســية ،بينما دعا الرئيس الرويس فالديمري
بوتني دول مجموعــة «بريكس» (الربازيل وروســيا والهند والصني
وجنوب أفريقيــا) إىل التعاون يف مواجهة «األفعال األنانية واملتهوّرة»
للدول الغربية ،عىل خلفية العقوبات املفروضة عىل موسكو.
تزامناً ،كشــفت وزارة املال الروسية أن موسكو سدّدت بالروبل
مدفوعات الفائدة عىل ديونها بالدوالر ،يف وقت ســتؤدّي أزمة الغذاء
العاملية الناجمة عن الحرب الروسية ض ّد أوكرانيا إىل وفاة املاليني من
خالل تــرك األكثر ضعفا ً عرضة ألمراض معدية ،متســب ً
ّبة بالكارثة
الصحية املقبلــة يف العالم ،كما ح ّذر املدير التنفيذي للصندوق العاملي
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا بيرت ساندز.
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عموديا :
 – 1وقوع أكثر من حدث في نفس
الوقت  -قرابة.
 - 2بلدة لبنانية في قضاء الشوف.
 - 3ضمير منفصل  -آلة موسيقية.
 - 4كش َف ُه ونزعه  -خا صته
باألجنبية.
 - 5اترك  -شقيق  -مقر الرهبان.
 - 6يرميه بالحجارة  -ثغر.
 - 7ممثلة مصرية.
 - 8حرف عطف َ -م ْنح بدون
سؤال.
 - 9أنجال  -في الطليعة.

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :هنري دونان  - 2 -احمد عرابي  - 3 -الم  -بو  -نا - 4 -
يسوق  -االش  - 5 -ادار  -لي  - 6 -ين  -مل  -بون  - 7 -ريح  -ماكر
  - 8يرددان  -در  - 9 -ابن سيرين.عموديا - 1 :هالي بيري  - 2 -نحاس  -نيرا  - 3 -رمموا  -حدب 4 -
 يد  -قدم  -دن  - 5 -دعب  -الماس  - 6 -وروار  -اني  - 7 -نا  -بك - 8 -ابن الوردي  - 9 -نياشين  -رن.
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العـــــالــــم

العـــدد  - 868الســـنة الثــالثــة

الـجـمـعـة  ٢٤حــزيــران 2022

العاهل األردني بضيافة الرئيس اإلماراتي
ح ّل العاهل األردني امللك عبدالله الثاني
ضيفــا ً عند الرئيــس اإلماراتــي محمد بن
زايد آل نهيان يف قرص الشــاطئ يف أبوظبي
أمس ،حيث شــدّد امللــك األردني عىل «عمق
العالقات التاريخية املتميزة والراســخة بني
َ
الشقيق ْي ،والحرص عىل
البل َديْن والشــعب َْي
توطيدها» ،بحســب ما أفادت وكالة «برتا»
األردنية.
واســتعرض الزعيمان «آفاق التعاون
بــن البل َديْن وفــرص تنميتــه يف مختلف
املجاالت السياســية واالقتصادية والتنموية
واالستثمارية» ،ال ســيّما أن دولة اإلمارات
من أكرب املســتثمرين يف اململكة الهاشمية،
مؤكديــن أهمّ يــة العمل عــى «تعزيز هذا
التعــاون ودفعــه إىل األمام خــال املرحلة
املقبلة ،بما يُحقق مصالحهما املشرتكة».
وثمّ ن عبدالله الثانــي جهود بن زايد يف
«تعزيز مســرة التقــدّم والتطوير يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة ،وحرص

سموّه عىل تحقيق االزدهار للشعب اإلماراتي
العزيــز ،وخدمــة قضايا األمتَ ْ
ــن العربية
واإلسالمية» ،يف حني رحّ ب الرئيس اإلمارتي
بامللــك األردني ،معربا ً عــن تمنياته لألردن
وشعبه بدوام التقدّم والرفعة واالزدهار.
كما تــ ّم التأكيد خالل اللقاء عىل «إدامة
التنسيق والتشاور بني البل َديْن حيال مختلف
القضايا ذات االهتمام املشــرك ،بما يُحقق
مصالحهما ويخــدم القضايا العربية ويُع ّزز
أمن املنطقــة واســتقرارها» ،فيما تناول
اللقاء مستجدّات األوضاع إقليميّا ً ودوليّاً ،ويف
مقدّمها القضية الفلسطينية.
من ناحيتهــا ،أوضحــت وكالة «وام»
اإلماراتيــة أن الزعيم ْ
َــن بحثــا «العالقات
األخوية بــن البل َديْن ومســارات التعاون
والعمل املشــرك يف مختلــف الجوانب التي
تخدم مصالحهمــا املتبادلة» .وقد غادر امللك
عبدالله الثاني اإلمارات ،حيث كان يف وداعه
رئيس البالد.

إعادة فتح الحدود
بين كولومبيا وفنزويال؟

بن زايد خالل استقباله عبدالله الثاني في أبوظبي أمس (الديوان الملكي األردني)

"اإلطار التنسيقي"» يستحوذ على غالبيّة «مقاعد "الصدريين"
إستحوذ تحالف «اإلطار التنسيقي»
الــذي يتأ ّلف من أحزاب شــيعية موالية
إليران عــى غالبية مقاعد نــواب الكتلة
الصدريــة الذين اســتقالوا جماعيّا ً من
الربملان العراقي ،ما يجعله القوّة األوىل يف
املجلس ويُتيح له تشكيل الحكومة املقبلة.
وعقد مجلس النــواب الذي دخل يف
عطلة ترشيعية جلســة اســتثنائية أدّى
خاللها  64من النواب البدالء القسم أمام
رئيس املجلس بشكل جماعي ،بينما تغيّب
 9آخرون.
وقدّم نواب الكتلــة الصدرية البالغ
عددهم  73نائبا ً استقالتهم جماعيّا ً يف 12
حزيران ،فيما أعلن رئيس مجلس النواب
محمّ د الحلبــويس قبوله االســتقاالت.
وحصل «اإلطار التنســيقي» عىل  40من
مقاعد التيار الصدري ،بحسب ما أفادت
وكالة «فرانس برس» بنــاء عىل األرقام
التي صدرت عن مفوضية اإلنتخابات.

وزاد عدد نواب «اإلطار التنســيقي»
إىل نحــو  ،130ما يجعله القــوة األكرب
داخل مجلــس النواب ويُتيــح له بالتايل
تعيني رئيس للوزراء وتشــكيل الحكومة
بالتحالف مع كتل برملانية أخرى.
وقبل اســتقالة نوّابها ،كانت الكتلة
الصدرية يف نزاع مع «اإلطار التنســيقي»
حول مــن يملك غالبيــة يف الربملان الذي
يض ّم  329نائباً .وبسبب الخالف السيايس
وعدم قدرة أي طرف عىل حســم األمور،
أخفق الربملان  3مــ ّرات يف انتخاب رئيس
للجمهوريــة ،متخطيا ً املهــل التي ّ
ينص
عليها الدستور.
كما ال يزال العراق عاجزا ً عن تشــكيل
حكومة جديدة بعد  8أشهر عىل اإلنتخابات
الترشيعية املبكــرة .ولتخ ّ
طي اإلنســداد
السيايس ،طرحت خيارات منها ح ّل الربملان
وتنظيم انتخابات جديدة ،لكن ال يُمكن ح ّل
الربملان ّإل بقرار من مجلس النواب نفسه.

السلطات الكوبيّة ُتمعن
في ترهيب مواطنيها

أخبار سريعة

تحدّث الرئيس الكولومبي المنتخب
غوستافو بيترو مع نظيره
الفنزويلي المش ّكك في شرعيّته
نيكوالس مادورو عن رغبتهما
المشتركة في إعادة السفر عبر
الحدود الذي يخضع لقيود كبيرة
منذ العام  ،2019بسبب توقف
العالقات الديبلوماسية بين البل َديْن.
وكتب مادورو على «تويتر»:
«ناقشنا الرغبة في إعادة األمور إلى
طبيعتها على الحدود ومسائل في
شأن السالم والمستقبل المزدهر
للشعبَيْن» .وأضاف« :باسم الشعب
الفنزويلي أُهنّئ (بيترو) على
فوزه» في اإلنتخابات الرئاسية
الكولومبية ،فيما كشف بيترو الذي
انتُخب األحد كأوّل رئيس يساري
في تاريخ كولومبيا خالل حملته
اإلنتخابية أنه يُريد تطبيع العالقات
بين البل َديْن ،مشيرا ً إلى أنّه تحدّث
«مع الحكومة الفنزويلية لفتح
الحدود واستعادة الممارسة التامة
لحقوق اإلنسان».

المكسيك :العثور
على جثث قتلى الكنيسة

خالل الجلسة االستثنائية لمجلس النواب العراقي أمس (واع)

وأراد التيــار الصــدري الــذي كان
يرأس تحالــف «إنقاذ وطــن» مع كتلة
«تقدّم» الســنية بزعامة رئيس الربملان
محمد الحلبويس والحزب «الديموقراطي
الكردستاني» ،تشــكيل حكومة غالبية،
مؤكــدا ً أن لهم غالبيــة يف الربملان (155
نائباً).

أمّ ا «اإلطار التنسيقي» ،فكان يقول
ً
كتلة تض ّم نحــو  100نائب،
إنه يمتلــك
ودفع يف اتجاه تشــكيل حكومة توافقية
تض ّم األطراف الشــيعية كافة ،كما جرى
عليه التقليد الســيايس يف العــراق منذ
سنواتّ ،
لكن زعيم التيّار الصدري مقتدى
الصدر رفض هذا األمر.

التظاهرات الصاخبة مستمرّة في اإلكوادور

أعلنت حاكمة والية تشيواوا
المكسيكية مارو كامبوس مساء
األربعاء العثور على جثث الكاهنَيْن
اليسوعيَّيْن والمرشد السياحي
الذين ُقتِلوا قبل أيام داخل كنيسة
في شمال المكسيك .وقالت
كامبوس في مقطع فيديو« :تم ّكنا
من تحديد موقع الجثث وإعادتها»،
بعدما نقلها مس ّلحون معهم إثر
الهجوم ،مشير ًة إلى أنه ت ّم التع ّرف
رسميّا ً إلى جثث اليسوعيَّيْن خافيير
كامبوس موراليس ( 79عاماً)
وخواكين سيزار مورا ساالزار (81
عاماً) ورجل كان يعمل مرشدا ً
سياحيّاً .وأ ّكد الرئيس المكسيكي
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
أن هوية القاتل المُفترض حُ دّدت،
الفتا ً إلى إطالق عملية مطاردة.
وال ُمتّهم بالقتل يُدعى خوسيه
نورييل بورتييو المُالحق بتهمة قتل
سائح أميركي العام  ،2018بحسب
وسائل إعالم مح ّلية .وعُ رضت
مكافآة بقيمة  250ألف دوالر لقاء
ك ّل معلومة تُم ّكن الشرطة من إلقاء
القبض على ال ُمتّهم.

نقل سو تشي
إلى حبس انفرادي
خالل مسيرة حاشدة في كيتو األربعاء (أ ف ب)

خالل قمع المحت ّ
جين في هافانا في  11تموز ( 2021أ ف ب)

يف ســياق سياسة القمع والرتهيب التي تنتهجها السلطات الشيوعية يف الجزيرة ،أعلن
القضاء الكوبي األربعاء أنّه أصدر عقوبات تصل إىل الســجن ملدّة  18سنة ّ
بحق  74شخصا ً
ملشــاركتهم يف تظاهرات مناهضة للحكومة جرت يف تموز  ،2021لريتفع بذلك إىل  488عدد
الذين صدرت بحقهم أحكام ملشاركتهم يف تلك االحتجاجات العارمة.
وذكرت النيابة العامة الكوبية يف بيان ّ
أن هذه األحكام ا ُملربمة أصدرتها محاكم يف هافانا
وســانتياغو دي كوبا (رشق) وماتانزاس (غرب) ّ
بحق « 74متّهمــاً» أدينوا بجرائم التم ّرد
واإلخالل بالنظام العام وإهانة الســلطات واإلعتداء عليها ،مشــر ًة إىل ّ
أن متّهم َْي آخ َريْن
أُخيل رساحهما .وبحســب البيانّ ،
فإن  56من ا ُملدانني الـ 74حُ ِك َم عليهم بالسجن لفرتات
ترتاوح بني  10إىل  18سنة ،بينما حُ ِك َم عىل ا ُملدانني الـ 18الباقني ،وبينهم  12قارصاً ،بخدمة
املجتمع .واعتربت النيابة العامة ّ
أن املحكوم عليهم «قوّضوا النظام الدســتوري واستقرار
دولتنا االشــراكية» .ويف 11و 12تمــوز  ،2021نزل آالف الكوبيني إىل الشــوارع يف العديد
من مدن البالد يف تظاهرات احتجاجية ضخمــة ردّدوا خاللها «نحن جائعون» و»الح ّرية»
و»لتسقط الديكتاتورية» .وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتيل وعرشات الجرحى وتوقيف
حواىل  1300شــخص ال يزال مئات منهم محتجزين ،بحسب مصادر حقوقية .وحتّى اليوم
صدرت ّ
بحق  488من هؤالء املتظاهرين عقوبات يصل بعضها إىل السجن ملدّة  25سنة ،وفق
السلطات القضائية.

واصل اآلالف من الســكان األصليني
أمس الضغط عــى الحكومة يف كيتو التي
شهدت لليوم العارش عىل التوايل تظاهرات
صاخبة أســفرت منذ انطالقها عن مقتل
َ
شــخص ْي وجرح العــرات يف مواجهة
متصاعدة بني الحكومة واملحتجّ ني.
ومنذ اإلثنني يش ّل العاصمة جزئيّا ً نحو
 10آالف متظاهر من الســكان األصليني
من كافة أنحاء البــاد ،حيث يخرجون إىل
الشوارع يوميّا ً لالحتجاج عىل غالء املعيشة
واملطالبة بمزيد من املساعدة االجتماعية،
فيما تشهد البالد أوضاعا ً اقتصادية تزداد
صعوبة.
وهتــف املتظاهرون «الســو ارحل»
يف إشــارة إىل رئيس الدولة غيريمو السو،
وأحرقوا إطارات وأغصان أشــجار ،بينما
وضعت أسالك شــائكة ونرش حراس من
الجيش لحماية القرص الرئايس.
ويقود االحتجاجــات اتحاد القوميات
األصلية يف اإلكوادور (كوني) ،الذي يتمتّع

بنفوذ كبري وشارك يف الثورات التي أطاحت
 3رؤســاء بني عامَ ْي  1997و 2005وقاد
تظاهــرات عنيفــة يف  11( 2019قتيالً).
وهو يُن ّ
ظم مسريات ويُقيم حواجز منذ 13
حزيران للمطالبة بخفض أسعار الوقود.
وطالب زعيمه ليونيــداس إيزا ،الذي
يتّهــم الحكومة بــأن «أيديهــا مل ّ
طخة
بالدماء» ،قبــل أي حــوار ،بإلغاء «حال
الطوارئ» التي ُف ِر َ
ضت يف  6من مقاطعات
البالد الـ 24و»إخراج الســاح» من متنزه
يف كيتو تحت ّله الرشطة ويستخدم تقليديا ً
كنقطة تجمّ ع للسكان األصليني.
ورفض وزيــر الشــؤون الحكومية
فرانشيسكو خيمينيس املطالب ،وقال« :ال
يُمكننا رفع «حال الطوارئ» ألنّها ستحرم
العاصمة من الحمايــة» ،مضيفاً« :نعرف
ما حدث يف ترشين األوّل  2019ولن نسمح
بذلك» ،يف إشارة إىل اجتياح الربملان وإحراق
مبنى حكومــي وترضّ ر عدد من املمتلكات
العامة.

نُقِ َلت الحاكمة المدنية السابقة
لبورما أونغ سان سو تشي من
مركز إقامتها الجبرية إلى حبس
انفرادي في مجمّ ع سجون في
نايبيداو العاصمة التي بناها
الجيش .وأوضح الناطق باسم
المجموعة العسكرية زاو مين
تون في بيان أن سو تشي
وضعت في حبس انفرادي وفقا ً
للقوانين الجنائية .ومنذ إطاحتها
في انقالب العام الماضي ،كانت
سو تشي قيد اإلقامة الجبرية في
مكان غير معروف في نايبيداو
مع كلبها وبعض المو ّ
ظفين.
وكشف مصدر م ّ
طلع لوكالة
«فرانس برس» أن سو تشي
«نقلت إلى السجن» األربعاء،
موضحا ً أن مو ّ
ظفيها وكلبها لم
يُرافقوها .وكشف أن اإلجراءات
األمنية حول مجمّ ع السجن كانت
«أكثر تشدّدا ً ِممَّ ا كانت عليه في
السابق» ،الفتا ً إلى أنّها بصحة
جيّدة «على ح ّد علمنا».

الريــــاضـــية
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مونديال السباحة :أوكاالغان ُتت ّوج بذهبيّتها الفردية األولى
توّجت األســرالية مويل أوكاالغان
بلقبهــا العاملــي الفــردي األول عىل
اإلطــاق ،بعد إحرازها ســباق  100م
حرة يف بطولة العالم للســباحة املقامة
بنسختها التاســعة عرشة يف العاصمة
املجرية بودابست ،فيما عززت األمريكية
لييل كينغ رصيدها من الذهب بإحرازها
لقب سباق  200م صدراً.
وبعد اكتفائها يف بودابست بفضية
 200حرة ونيلها ذهبية التتابع  4مرات
 100م ،نجحت األســرالية البالغة 18
عاما ً يف إحراز ذهبيتها األوىل عىل اإلطالق
عىل الصعيد الفردي ،إن يف بطولة العالم
أو األلعــاب األوملبية التــي نالت فيها
ذهبيتني الصيف املــايض يف طوكيو مع
منتخب بالدهــا يف ســباقي التتابع 4
مرات حرة و 4مرات متنوعة.
وســجلت أوكاالغان  52.67ثانية،
لتتفوق عىل النجمة الســويدية حاملة
الرقم القيايس العاملي ساره سيوسرتوم
التي نالت الفضية ( ،)52.80فيما كانت
الربونزية من نصيــب األمريكية توري
هاسك (.)52.92

ونالــت سيوســروم ( 28عاماً)
ميدالياتها الـــ 16يف بطولة العالم ،من
بينها  8ذهبيات ،لكن عقدتها مع سباق
 100م حرة تواصلت إذ عجزت عن الفوز
به ولــو ملرة واحدة واكتفــت بالفضية
للمرة الرابعة إضافة اىل برونزية.
وبعــد ســيطرتها عىل ســباقي
 50و 100م صــدرا ً خالل النســختني
املاضيتــن من بطولــة العالم وفوزها
بالذهبية األوملبية لســباق  100م صدرا ً
يف أوملبياد ريو  ،2016أضافت األمريكية
كينــغ لقب  200م صــدرا ً اىل رصيدها
الذي بــات  9ذهبيــات عاملية ،لتعوض
اخفاقها الثالثــاء يف  100م صدرا ً حني
اكتفت باملركز الرابع.
وتفوقت كينغ عىل األسرتالية جينا
سرتاوش واألمريكية كايت دوغالس.
وعند الرجال ،كان لقب  200م صدرا ً
من نصيب األسرتايل زاك ستابلتي-كوك
الذي أضاف ذهبيته العاملية اىل الذهبية
األوملبيــة التي نالهــا الصيف املايض يف
طوكيو.
ورفعت أســراليا عدد ذهبياتها يف

اليبزيغ يمدّد لنكونكو حتى 2026
جدّد نادي اليبزيغ االملاني عقد
هدافه الفرنيس كريستوفر نكونكو
حتى العام .2026
وقــدّم نكونكــو ( 24عاماً)
مســتويات رائعة املوسم املنرصم
مســجالً  35هدفاً ،من بينها 20
يف الدوري االملانــي ،و 19تمريرة
حاســمة يف  50مبــاراة يف جميع
املســابقات .وأدى تألقــه اىل
اســتدعائه للمرة االوىل اىل صفوف
املنتخــب الفرنــي االول يف آذار
املايض ،وأثار اهتمام ناديه السابق
باريس ســان جرمان الذي رحل
عنه يف صيــف  2019باالضافة اىل
مانشسرت يونايتد االنكليزي.
وعــى رغم بقــاء عامني من
عقده االصــي ،إال أن مدير النادي
أوليفر مينتــزالف أراد أن يضمن خدمات العبه ألربع ســنوات ،بعد أن
سجل منذ وصوله  93هدفا ً يف  134مباراة.
وبحسب التقارير ،يتضمن العقد الجديد زيادة كبرية يف راتب الالعب
الذي نال يف موســم  2022-2021جائزة أفضل العب يف "البوندسليغا"،
متفوقا ً عىل البولوني روبرت ليفاندوفســكي نجم بايرن ميونيخ ،فيما
أشارت صحيفتا "كيكر" و"بيلد" اىل أن البند الجزائي يقارب  60مليون
يورو ( 63مليون دوالر) ويصبح ساري املفعول يف الصيف املقبل.
وقــال نكونكو إن النادي لديه أهداف كبرية" :صنع اليبزيع إســما ً
لنفســه عىل الساحة الدولية يف الســنوات األخرية ،وأظهر أنه بإمكاننا
املنافسة عىل األلقاب"( .أ ف ب)

الشقيقتان وانغ خالل مسابقة السباحة اإليقاعية (أ ف ب)

هذا املونديــال اىل أربع ،واىل  11ميدالية
باملجمل.
ويف السباحة اإليقاعية ،تميّز امس
بوقوف ثالثة توائم عىل منصة التتويج،
بعد فوز الصينيتني ليويي وانغ وكيانيي
وانغ بذهبية الزوجــي الحر ،بتفوقهما

تراجعت فرنسا بطلة العالم
إىل املركــز الرابــع يف التصنيف
العاملي للمنتخبــات الصادر عن
االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا)،
عقب نتائجهــا املخيبة يف دوري
األمم األوروبية هذا الشهر.
وفشلت فرنســا يف تحقيق
الفــوز يف مبارياتهــا االربع يف
النسخة الثالثة للمسابقة القارية
الحديثة ،فتنازلت عن اللقب الذي
حققته يف النسخة الثانية ،وهي
تحتل املركز الرابع األخري برصيد
نقطتني خلف الدنمارك املتصدرة
( 9نقــاط) والنمســا الثانية (7
نقاط) وكرواتيا الثالثة ( 5نقاط).
ووضعت فرنســا نفسها يف فخ
الدفاع عن حظوظهــا للبقاء يف
املستوى األول ،ألن صاحب املرتبة
األخرية يهبط إىل املستوى الثاني.
واستفادت االرجنتني من النتائج
املخيبة للفرنسيني وانتزعت منهم
املركز الثالــث يف التصنيف ،الذي
حافظت الربازيل عىل صدارته أمام
بلجيكا ،منذ انتزاعها من األخرية

وصل املهاجم العاجي سيباستيان هالر اىل أملانيا إلتمام صفقة انتقاله من أجاكس
أمسرتدام الهولندي اىل بوروسيا دورتموند ،ضمن مسعى األخري لتعويض رحيل هدافه
النروجي إرلينغ هاالند اىل مانشسرت سيتي بطل الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وكان مســؤولو دورتموند يف اســتقبال الهداف العاجي يف املطار ،قبل أن ينتقل
بصحبتهم إلجراء الفحص الطبــي الروتيني تمهيدا ً لتوقيع
عقد انتقاله .وأفادت وســائل اإلعالم بأن هالر ( 28عاماً)
ســيوقع مع النادي األملاني عقدا ً ملدة أربعة أعوام ،فيما
أفــادت صحيفة "بيلد" الرياضية بــأن هذه الصفقة
ستكلف وصيف بطل الـ"بوندسليغا" نحو  31مليون
يورو ،مع املكافآت.
وقدم العاجي أدا ًء خارقا ً خالل املوسم املنرصم
من دوري أبطال أوروبا بتســجيله  11هدفاً ،من
بينها رباعية يف الفوز  1-5عىل سبورتينغ الربتغايل
يف الجولة األوىل من دور املجموعات.
وبات بالتايل أول العب يسجل رباعية "سوبر هاتريك"
يف بداياته ضمن دوري األبطال ،منذ رباعية الهولندي ماركو
فان باستن مع ميالن اإليطايل يف مرمى غوتبورغ السويدي
يف ترشين الثاني .1992
ويدافع هالر عن ألوان أجاكس منذ كانون الثاني 2021
بعد انضمامه اليه من وســت هام اإلنكليزي ،وسجل له 47
هدفا ً يف  66مباراة ضمن جميع املسابقات( .أ ف ب)

أخبار سريعة
إنجاز جديد إلسماعيل

عىل األوكرانيتني مارينا وفالديســافا
أليكســييفا والنمســويتني مــن أصل
يونانــي آنا-ماريــا وإيريني-مارينــا
أليكســندي اللتني تخوضــان البطولة
العاملية بصحبة شقيقتهما التوأم أيضا ً
فاسيليكي( .أ ف ب)

تصنيف "فيفا" :فرنسا تراجعت واألرجنتين تقدّمت

هالر إلى دورتموند

15

يف التصنيف األخري الصادر يف آذار
املايض .وصعدت إسبانيا إىل املركز
السادس عىل حســاب إيطاليا،
وهولندا من العــارش إىل الثامن
عىل حســاب الربتغال وإيطاليا،
والدنمارك اىل العــارش وأملانيا اىل
الحادي عرش عىل حساب املكسيك
التي تراجعت ثالثة مراكز وباتت
ثانية عرشة.
عربياً ،حافــظ املغرب عىل
الصــدارة ،أمام تونــس ،فيما
تراجعــت مرص ثمانيــة مراكز
وأصبحت يف املرتبة  .40أما لبنان
فيحتل املركز الـ 100برتاجع ثالثة

مراكز .ويصدر التصنيف الجديد
يف  25آب املقبل.
 تصنيــف املنتخبــات العرشةاألوائل:
 1بلجيكا 2الربازيل 3األرجنتني 4فرنسا 5إنكلرتا 6إسبانيا 7إيطاليا 8هولندا 9الربتغال 10-الدنمارك( .أ ف ب)

عبّر المدرب عزت إسماعيل
لصحيفتنا عن سعادته البالغة
بتحقيقه إنجازا ً شخصيّا ً جديدا ً
بعدما قاد فريق األمل الرياضي
التونسي الى احراز "الدوبليه" في
بطولة السيدات لهذا الموسم .ولفت
الى ّ
التونسي هو األقوى
أن الدوري
ّ
في القارة االفريقية نظرا ً للمستوى
اإلحترافي الرفيع الذي يعتمده
اتحاد اللعبة .وعن تجديد عقده مع
الحالي ،قال إسماعيل :أتري ُّث
ناديه
ّ
حاليا ً في إعطاء الجواب النهائي،
ُ
تلقيت عروضا ً أخرى من
كوني
مصر والجزائر واليونان .يُذكر ّ
أن
إسماعيل حقق مع بيروت فيرست
لقب بطولة األندية العربية م ّرتين،
المغرب  2019واألردن .2021

الشوم :نستعدّ للعودة

أكد المدير الفني لنادي سبورتينغ
سامي الشوم لصحيفتنا ّ
ان اللجنة
اإلدارية برئاسة رئيس النادي
زياد شحاده مصمّ مة على العودة
الى مصاف أندية الدرجة األولى
لكرة القدم ،ولهذه الغاية أعطت
توجيهاتها لتعزيز الفريق بعناصر
جديدة وس ّد كافة الثغرات في
خطوطه ،الى جانب اإلبقاء على
عدد من الالعبين الحاليين الذين
قدّموا موسما ً جيدا ً واكتسبوا الخبرة
الضرورية في الدوريّ العام في
الموسم األخير .واعلن الشوم ّ
ان
تمارين الفريق الرسمية ستنطلق
أوائل تموز المقبل بعد إكتمال
أعضاء الجهاز الفني.

"قوى" غرب آسيا

إيستبورن :انسحاب الثنائي جابر  -سيرينا
اضطــ ّرت التونســية أنــس جابر،
املصنفــة ثالثة عاملياً ،إىل االنســحاب من
دورة إيســتبورن الربيطانية لكرة املرضب
عىل املالعب العشــبية إىل جانب األمريكية
املخرضمة ســرينا وليامس يف منافسات
الزوجي ،بسبب إصابة يف ركبتها.
وجاء يف بيان للمنظمــن أن الثنائي
"جابر -وليامس انســحب من مباراته يف
نصف النهائي بســبب إصابــة يف الركبة
اليمنى ألنس جابر".
وكانت ســرينا ( 40عاماً) عادت إىل
املنافســات يف إيســتبورن بعد غياب دام
ســنة كاملة ،منذ انســحابها من الدور
األول من بطولة ويمبدلــون العام املايض
بسبب اإلصابة ،واختارت اللعب مع جابر
يف منافســات الزوجــي ووصلتا إىل نصف
النهائي بعد فوزهما يف أول مباراتني.
إال أن مشــوار األمريكية ســيتوقف
عند هــذا الحد ،عىل أن تشــارك يف بطولة
ويمبلدون ،ثالثة البطوالت األربع الكربى،
يف أول مبــاراة فرديــة ،بعــد أن حصلت
املصنفــة  1204عامليا ً راهنــا ً عىل بطاقة
دعوة للمشــاركة ،علما ً أن القرعة ستقام
اليوم.

أما جابر ،فتأمــل يف أن تكون جاهزة
للبطولــة التي تنطلــق االثنــن املقبل،
وستكون من أبرز املرشــحات للمنافسة
عىل اللقــب عطفا ً عىل املســتويات التي
تقدمها هذا املوسم ،بعد فوزها بلقب دورة
مدريد االسبانية وحلولها وصيفة يف روما
االيطالية ،وكلتاهمــا ضمن دورات االلف
عىل املالعب الرتابية ،وتحقيقها لقب دورة
برلني األملانية عىل العشب االسبوع املايض.
وكانت ســرينا كللت عودتها الثالثاء
بفوزها ،إىل جانب جابر ،عىل التشــيكية
ماري بوزكوفا واإلسبانية سارا سوريبيس
تورمو ،ويف ربــع النهائي عــى اليابانية
شــوكو أوياما والتايوانية تشــان هاو-
تشينغ( .أ ف ب)

يعق ُد االتحاد اللبناني أللعاب
القوى مؤتمرا ً صحافيا ً عند
الساعة السادسة من مساء
الثالثاء  28حزيران الجاري في
فندق النكستر تمار – الحدث
لإلعالن رسميا ً عن بطولة
غرب آسيا الثانية للشباب
والشابات (تحت الـ 20سنة)،
التي سينظمها برعاية رئيس
الجمهورية العماد ميشال
عون بين  3و 6تموز المقبل
على ملعب نادي الجمهور،
تحت إشراف اإلتحادَين الدولي
واآلسيوي وإتحاد غرب آسيا
للعبة .وتشارك في البطولة 11
دولة هي السعودية ،سلطنة
عُ مان ،الكويت ،قطر ،اإلمارات،
اليمن ،العراق ،األردن ،سوريا،
فلسطين ولبنان.

١٦
العـــدد  - ٨٦٨السنــــة الثــالثــة

الـجـمـعـة  ٢٤حــزيــران 2022

عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

نواف سالم
كان بدّو أو ما بدّو؟
لم تكن اإلشكالية يوم الخميس
أن هناك نوابا ً بدّن نوّاف سالم
ومستقتلون إليصاله رئيسا ً مك ّلفا ً وأن
آخرين ما بدّن .اإلشكالية ،أو السؤال
المطروح كان :نوّاف سالم بذاته
بدّو أو ما بدّو؟ يُقال إنه مش عارف
شو بدّو .وربما يصح في الموقفه
"بدّو منّو وتفو عليه" أو "عاوز
ومستغني" .وهناك من ّ
فسر غموض
سالم أو تردده بأن منصبا ً باإليد في
مغر يقارب
أوروبا ،وبراتب شهري ٍ
الـ 35ألف يورو وال عشرة مناصب
على شجرة الحكم المتداعي .وبالتالي
لقب دولة الرئيس في دولة فاشلة
ومنقسمة ال يستأهل أي جهد.
آخر ما صدر عن سالم يعود
تاريخه إلى التاسع من آذار الفائت
ّ
يوم أعلن قراره العزوف عن
الترشح
لإلنتخابات النيابية وتأكيده أن
العمل على إنقاذ لبنان واستعادة
دوره العربي "ال يمكن أن ّ
يتوقف
مع االنتخابات الراهنة ،وفي ما هو
أبعد وأهم منها ،يبقى الهدف هو
المضي بمشروع وطني شامل ،يتعدّى
العناوين العامة ،ويرمي إلى بناء
كتلة تاريخية قوية وعابرة للمناطق
والطوائف قادرة على حمله وتحقيق
النهوض باقتصاد بالدنا وإقامة الدولة
المدنية وحكم القانون والمساواة
والعدالة االجتماعية فيها بما يالقي
تطلعات شابات وشباب لبنان وأملهم
بالتغيير".
قال الدكتور سالم كلمته قبل أكثر
من  100يوم وصمت .يُقال إنه اجتمع
لساعات مع التغييريين الثالثة عشر،
بعد إعالن موعد اإلستشارات .ال من
يؤكد أو ينفي هذه الواقعة .هاتفه
ّ
النقال ،أو أحد هواتفه ال يجيب.
يتلقى الرسائل وال يجيبّ .
رشحوه
وسمّ وه وامتدحوه وبايعوه ودافعوا
عنه وتبنّوه في مواجهة الرئيس نجيب
ميقاتي من دون أن يظهر له أثر أو
يُسمع لصوته صدى.
كان هذا السكوت ليم ّر بشكل
طبيعي ،فالرجل ربما ال يحب األضواء،
ويحاذر حرق صورته "المدنية"
ّ
باتصاالت مع الكتل الفاعلة،
ويفضل
أن يبقى بمنأى عن التزامات
سياسية معلنة ،تقطع الطريق بدال ً
من تعبيدها .لكن ما حصل هو
حمالت مر ّكزة طاولت من لم يس ّم
سالم ،خصوصا ً "القوات" ،علما ً
أن أصوات نوابها وحلفائها لم تكن
تكفي إليصال سالم إلى بعبدا رئيسا ً
مك ّلفاً ،والوصول إلى بعبدا ال يعني
حكما ً الوصول إلى السراي .هل كان
المطلوب أن تخوض القوى السيادية
والتغييرية ،من أقصى الشمال إلى
أقصى الجنوب مرورا ً ببيروت ،معركة
رجل محترم ومثقف وفاعل إنما مش
معروف إذا بدّو أو ما بدّو؟

هــــــــــل
تعــــــلم

"مهرجان النبيذ" ...مساحة أمل وتشابك في جبيل
نـيـكـــــول القـصــــيفـي
عند سنســول جبيل األثري،
تجمّ ع أمس محبّو النبيذ للمشاركة
يف افتتــاح "مهرجــان النبيذ يف
األبيض والزهري" بنسخته الثامنة
التي تمتد حتّى  25الجاري بحضور
رئيس بلدية جبيل وسام زعرور،
نائــب "الجمهورية القوية" زياد
حواط ،وزير السياحة يف حكومة
ترصيف االعمال وليد نصار ،مدير
عام الزراعة لويس لحود وفاعليات
املنطقة.
منذ السابعة مســا ًء توافد
املشــاركون اىل مينــاء مدينــة
الحرف ،وتوقفــوا أمام خمارات
النبيذ الوطنــي املوجودة ،لتذوق
منتجاتها والتعرف عىل أصنافها،
حيث شارك نحو  33عارضا ً يف هذا

"أوميكرون" يتهرّب من جهاز المناعة
يتهــرب املتحــوران الفرعيان مــن "أوميكرون"
" "BA.4و"" BA.5بحســب ما يبدو ،من اســتجابات
األجســام املضادة لدى األشــخاص الذين سبق وأصيبوا
بـ"كوفيد ،"-19وأولئك الذيــن تحصنوا بالكامل وتلقوا
الجرعة املعززة ،بحسب دراسة جديدة.
ورغم ذلك ،ال يزال من املتوقع أن يوفر اللقاح املضاد
لـ"كوفيــد "-19حماية كبرية ضد األمراض الشــديدة.
ويعمل صانعو اللقاحات عــى جرعات محدثة قد تمنح

مساحة غابات األمازون
 5.5ماليني كلم مربّع،
وتمت ّد عىل أكثر من
بلد :الربازيل ،فنزويال،
كولومبيا ،اإلكوادور،
بريو ،بوليفيا ،سورينام،
جمهورية غيانا التعاونية
وغيانا الفرنسية.

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

املهرجان املميز الذي ش ّكل مساحة
للتعارف والتشــابك بــن الناس
الذين اســتمتعوا حتّى منتصف
الليل بربنامج فني زاخر ،وســط
أجواء موســيقية مليئة بالحياة
عمت امليناء وشــوارع جبيل التي
اســتقطبت الكثري من الســياح
والزائريــن من مختلــق املناطق

ً
اضافة اىل أهايل القضاء
اللبنانية،
الذين اعتادوا ان تعكس مدينتهم
الوجــه الســياحي والحضاري
للبنان .ويف املناســبة ،دعا حواط
الجميع اىل زيارة املدينة واملشاركة
يف املهرجان ،كوســيلة للصمود
واملقاومةالثقافية.
أمّ ا زعرور فقال" :يشــكل

هذا املهرجــان الذي لعبت البلدية
دورا ً اساسيا ً يف تنظيمه بالتعاون
مع رشكــة " ،"Eventionsنقطة
انطالق سلســلة من النشاطات
واملهرجانات الواعــدة يف املدينة
بالتعاون مع مختلف السفارات،
بهدف تأمــن جو مــن الراحة
والفرح لكل زائريها".

بدورها ،لفتت صاحبة رشكة
" "Eventionsاملنظمة للمهرجان
ندى فرح اىل ّ
أن "نســبة املشاركة
ممتازة ،وهي ضعف الســنوات
الســابقة ،اذ المس عــدد زوارنا
الـ 1500زائر ،ما يشــر اىل شوق
اللبنانيني اىل األجــواء االيجابية
النابضة بثقافة الحياة".

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

استجابة مناعية أقوى ضد املتحوّرين.
وبيّنت الدراســة أن مستويات األجســام املضادة
املعادلــة الناجمة عن إصابة ســابقة ،أو لقاحات ،أدنى
بمرات عدة ضــد املتحورين الفرعيني " "BA.4و""BA.5
ً
مقارنة مع فريوس "كورونا" األسايس.
وتك ّرر النتائج املنشــورة حديثاً ،ما توصل إليه بحث
آخر أجراه علماء يف جامعة كولومبيا األمريكية ،أشــاروا
فيــه إىل ّ
أن متحــوري " "BA.4و" "BA.5يتهربان من

األجسام املضادة يف دم البالغني املحصنني بالكامل أو سبق
وأصيبوا بـ"كوفيد" ،وحذروا مــن زيادة خطر اإلصابة
لديهم مرة أخرى.

 Nikeتنسحب نهائيًا من السوق الروسية
أعلنت رشكة " "Nikeاألمريكية للســلع الرياضية
أنها انسحبت نهائيا ً من السوق الروسية وال تنوي إعادة
فتح متاجرها التي أغلقت موقتا ً بعد فرض عقوبات عىل
موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وقالت املجموعة يف رسالة عىل موقعها االلكرتوني
الرويس" :قررت رشكة " "Nikeمغادرة السوق الروسية.
ولن تكون " "Nikeمتاحة بعد اآلن يف هذه املنطقة" .ولم
تعط املجموعة أي تفاصيل إضافية عن دوافع هذا القرار
مكتفية بالقول إن"Nike" :عجزت يف الفرتة األخرية عن

ضمان وصول البضائع إىل الرشاة الروس".
وقالــت الرشكة إن طلبيات ألغيت جــراء ذلك وتم
تعويضها .وكانت " "Nikeأعلنــت مطلع آذار بعد أيام
عىل بدء الغزو الــرويس ألوكرانيا إغالق كل فروعها التي
تديرها مبارشة بشكل موقت يف روسيا ويصل عددها إىل
 116متجراً .ويف  25أيار أعلنت تعليق مبيعاتها يف متاجر
رشيكة لها يف روسيا ووقف أي تعاون مع تجار باملفرق
يف هذا البلد مؤكدة أنها تستمر يف دفع رواتب موظفيها.
(أ ف ب)
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