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أدباء يستنكرون
تغيير "وجه لبنان الثقافي"

ّ
"يدشن" الفراغ الرئاسي في الجزائر
"الدستوري" أصدر دفعة "الر ّد" ...وميقاتي

"جولة الرئاسة " :"3جبهة الشغور" تتناقص
والمعارضة تطالب التغييريين بـ"الحسم"

٣

"عقل" الفاتيكان
الدبلوماسي ...سفيرها
في لبنان

مــــدارات 10
ما وراء طموحات
الصين المفرطة

إقــتـصـــاد 10
السلطة تزيد للعمال
بـ"يدٍ" وتأخذ نصف
راتب سنويًا باليد األخرى

نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" خالل الدورة االنتخابية األولى في الجلسة الرئاسية أمس (فضل عيتاني)

كركي لـ"نداء الوطن" :نظام المعاش
التقاعدي يسري خالل شهرين
بــاتــريــســيــا جــــالد

العـــالـــم 12
وفاة بناهيّ ...
قصة
جديدة لقمع أجهزة
النظام اإليراني

من املتوقع خالل الشــهرين املقبلــن أن يت ّم إنجاز كل اإلجــراءات اإلدارية
والقانونية املطلوبة للتمكن من السري بمرشوع نظام املعاش التقاعدي اإلختياري
يف القطاع الخاص اىل جانب تعويض نهاية الخدمة ،اذا ما توافق كل األفرقاء عليه.
وقال مدير عــام الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي محمد كركي لـ"نداء
الوطن" :خالل  10أيام سيتم اإلجتماع كما ت ّم اإلتفاق عليه يف اجتماع لجنة املؤرش
التي انعقدت أمس مع ارباب العمل وممثيل العمال ،لعرض الدراسة اإلكتوارية التي
أعدتها إدارة صندوق الضمان بناء عىل طلــب وزير العمل ،بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية العتماد مرشوع نظام املعاش التقاعدي يف القطاع الخاص١٣ .

عقوبات أوروبية ضد طهران...
وكييف تخشى فتح جبهة جديدة شما ً
ال

يواصل اللبنانيــون تدحرجهم عىل مزالق
االنهيار وقــد تصدروا أمس ترتيب الشــعوب
"األكثر تعاســة" يف املنطقة العربية بحســب
نتائج تقرير غالــوب العاملي للعام  2022الذي
يعتمد مقياس "مشــاعر الضغــوط والحزن
والغضب والقلق واآلالم الجســدية التي يعاني
منها النــاس يوميا ً يف دولهم" ،ويســتمر أهل
الحكــم يف الحفر تحت أقدام اللبنانيني ووأد كل
الفرص الهادفة إىل منع صبّ "زيت الشــغور"
عىل نريان "جهنم" التي أرضمتها سلطة  8آذار
يف هشــيم البلد وأوصلته إىل ما وصل إليه عىل
مدى سنوات عهدها الست األخرية.
وباألمس ،جــدد "حزب اللــه" و"التيار
الوطني الحر" والحلفاء يف قوى الثامن من آذار
عزمهم عىل منع إنجاز االســتحقاق الرئايس يف
ما تبقى من مهلته الدستورية ،فصوّت نوابهم
بـ 55ورقة بيضاء لصالح فرض الشغور يف سدة
الرئاســة األوىل مقابل ارتفاع حاصل األصوات
النيابية العازمة عىل إنجاز االســتحقاق إىل 42
صوتا ً ملصلحة مرشح املعارضة النائب ميشال
معوض مع غياب نائبني عن الجولة الرئاســية
الثالثة من الداعمني لرتشــيحه ما يرفع رصيد
التصويــت له عمليــا ً إىل  ،44األمر الذي وضع
كتلتي "التغيرييني" و"االعتدال الوطني" تحت
مجهر املساءلة الشــعبية واملسؤولية الوطنية
عن تضييع فرصة الوصول إىل أكثرية  65صوتا ً
قادرة عىل انتخــاب رئيس جديد للجمهورية يف
الــدورات االنتخابية الثانيــة عرب اإلحجام عن
ض ّم أصواتهم الـــ 22إىل أصوات كتل وتكتالت
املعارضة الـ 44يف صندوق االقرتاع.
١٣

تراس تستقيل وجونسون أبرز المرشحين لرئاسة الحزب

المحافظون يبحثون عن رئيس حكومة
لم يكــن مفاجئا ً إعــان رئيســة الحكومة
الربيطانية ليز تراس اســتقالتها كنتيجة محتّمة
لسلسلة هزائمها السياسية واملالية ،بعد  6أسابيع
فقط عــى توليها املنصب الذي بــات مرشّعا ً اآلن
الختيــار خلف لهــا من املحافظني ،وســط أزمة
اقتصادية واجتماعية ته ّز اململكة املتحدة.
وأمام مقر رئاســة الحكومــة يف لندن ،قالت
تراس" :يف ظ ّل الوضع الحايل ال يُمكنني إتمام املهمة
ً
مضيفة:
التي انتخبني حزب املحافظني للقيام بها"،

"لذلك تحدّثت إىل جاللة امللك (تشارلز الثالث) إلبالغه
باستقالتي من رئاسة حزب املحافظني".
وبموجب القواعد التي قدّمها حزب املحافظني
الحقاً ،يُمكن لثالثة نــواب محافظني كحد أقىص
خوض ســباق رئاسة الحزب الختيار خلف لرتاس،
قبل أن يتّخذ النواب وربّما أعضاء الحزب قرارهم.
وكشــف مســؤول الغالبية غراهام بــرادي أن
"املرشحني سيحتاجون إىل دعم ما ال يق ّل عن 100
عضو (من  357نائبا ً محافظاً)".
١٣

"فارس القدس" يُشعل الشارع الفلسطيني

واشنطن :عناصر إيرانيون
يساعدون روسيا على األرض
الريــاضــية 15
"بيروت" والرياضي
يقسوان على ليدرز
وهومنتمن

٧+

ّ
املســرات اإلنتحارية إىل روسيا الستخدامها يف
فيما تُرســل إيران
الحرب ض ّد أوكرانيا ،ومع توايل التقارير التي تُفيد ّ
بأن طهران ســتزوّد
موسكو بصواريخ أرض  -أرض ملساعدتها يف تعويض النقص يف السالح
والذخرية نتيجة العقوبات الغربية ،كشف البيت األبيض أمس أن عنارص
إيرانيني كانوا عىل األرض يف شــبه جزيرة القرم التي تحت ّلها روســيا،
ملساعدة القوات الروسية يف ّ
ّ
بمسيات عىل أوكرانيا.
شن هجمات
وأوضح املتحدّث باسم مجلس األمن القومي يف البيت األبيض جون
كريبي أن اإليرانيني يف القرم كانوا مد ّربني وعنارص دعم تقني ،مشــرا ً
ّ
املســرات التي ألحقت أرضارا ً بالغة ببنى
إىل أن الروس كانوا يوجهون
تحتية أوكرانيــة .وح ّذر من أن "طهــران اآلن منخرطة مبارشة عىل
األرض ،ومن خالل توفري أســلحة يطال تأثريهــا مدنيني وبنى تحتية
مدنية يف أوكرانيا".
١٣

خالل عملية قطع الطرق قرب نابلس أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

الدوامة الرئاسية...
والضغط على ميقاتي
إلى التمرين الرابع ،اإلثنين المقبل لمشهد االستحقاق
الرئاسي .وقد يكون هناك تمرين خامس وسادس تحت قبة
البرلمان ،على العجز عن انتخاب الرئيس الجديد ،قبل 31
تشرين األول ،يسهم في كشف المزيد من األوراق المستورة
ويختبر مدى التشظي فيه ،وفي كتلة النواب «التغييريين»
وغياب الخيارات عند نواب كتلة «االعتدال الوطني» ،وصعوبة
تأمين األكثرية من قبل الفريق الموالي للعهد و»حزب الله».
الدوامة ستتكرر ومدير اللعبة ،الرئيس نبيه بري يترك
لكافة القوى السياسية أن تستنفد ما لديها خالل المهلة
الدستورية ،لع ّله يصبح ممكنا ً البدء في البحث عن تسوية
حول الرئاسة ،بعدها ،حيث يتوقف األمر على مدى استعداد
«حزب الله» للتنازل عن بعض شروطه التي كررها في األيام
الماضية تحت عنوان التزام الرئيس الجديد بمعادلة الجيش
والشعب والمقاومة.
في االنتظار تبدو جهود تأليف الحكومة الجديدة ،أكثر من
«تقطيع للوقت» .فهذه العملية تشهد تحركا ً اضطر «الحزب»
ألن ينزل بـ»قدّه وقديده» من أجل إنجازها في األيام التسعة
المتبقية لتصبح واحدة من وسائل استدراك الفراغ الرئاسي
وإدارته ،ما يعني أنه سيطول ،أو أنّه من المفيد التلويح
بورقة إطالته من أجل استدراج عروض التفاهم على شخص
الرئيس المقبل .وهنا التناقض الفاضح .فالتركيز على
الحكومة التي التزم «حزب الله» السعي لتشكيلها ،يعني سلفا ً
إهمال األولوية األساس ،التي تغني عنها ،أي انتخاب الرئيس
الجديد ،خالفا ً لكافة التقديرات ّ
بأن ولوج الفراغ الرئاسي هذه
المرة سيكون ضاغطا ً على الجميع من أجل ملئه في سرعة
وعدم تكرار تجربة الفراغات الرئاسية التي تمتد أشهرا ً كما
حصل بعد انتهاء والية الرئيس السابق إميل لحود ،وأكثر من
سنتين كما حصل بعد انتهاء والية الرئيس السابق ميشال
سليمان.
بات تشكيل الحكومة واحدا ً من أوراق «حزب الله»
التفاوضية على الرئيس الجديد وهويته والتزاماته ،وليس
مطلبا ً لثنائي الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران
باسيل وحده ،الذي يريد من خاللها ثمنا ً يعوض له خروج
عون من القصر الرئاسي ،خالل مرحلة الشغور الرئاسي .وال
يتوقف «الحزب» عند االبتزاز الذي يمارسه باسيل عليه عبر
تحكم أصوات كتلته النيابية بأكثرية الثلثين ،حتى لو تمكن
«الحزب» من صياغة تسوية ما مع كتل نيابية هي حاليا ً في
صف المعارضة له« .الحزب» يتص ّرف على أنّه من المبكر
التمايز عن باسيل ،طالما ّ
أن ال تسوية بعد على الرئاسة ،قد
تضطره إلى االفتراق عنه في تسمية الرئيس العتيد .بل على
العكس هو يريد تسليف باسيل والسعي لتلبية مطالبه ألنه
يحتاج إليه في مرحلة ما بعد الرئاسة.
وقد اضطر «الحزب» إلى ممارسة ضغوطه على الرئيس
المكلف نجيب ميقاتي هذه المرة وليس على باسيل وحده،
من أجل «الوقوف على خاطر جبران» كما أفاد أكثر من
مصدر ،على رغم أنه حاذر في األشهر واألسابيع الماضية
ذلك.
التفتيش عن مخارج لتأليف الحكومة بات يتقدم على
االستحقاق الرئاسي ،مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية.
ومهما جرى تغليف األمر بمحاولة إرضاء باسيل لتجنب
«الفوضى الدستورية» التي ّ
يبشر بها منذ شهرين ،فإن
مسؤولية التسبب بالفراغ لن تقع على النواب «التغييريين»
وخالفاتهم ،وال على نواب «االعتدال» ألن كال الكتلتين تخطئان
بعدم حسم خياراتهما إلى جانب مرشح «السياديين» النائب
ميشال معوض ،بل على خيار «الحزب» المراعاة المتواصلة
لحليفه العوني بهدف تسليحه بالقدرة على التحكم بالحكومة
وتعطيلها ،وكذلك بالعهد الرئاسي المقبل .ولهذا تداعيات
تخالف ما يُشاع عن ّ
أن «الحزب» يرغب بتجنّب السجال حول
دور الموقع السني األول في السلطة .فالضغط على ميقاتي
سيتفاعل ضد «الحزب» ،وسيكون في غير مصلحة الرئيس
المكلف إذا تجاوب.
ثمة من يبرر لميقاتي تقديم التنازالت في تأليف الحكومة
على أساس ّ
أن تأليف الحكومة يقطع الطريق على استخدام
الفراغ الحكومي للتغطية على الفراغ الرئاسي ،ويسقط من
يد «التيار الحر» ورقة إلهاء الوسط السياسي بالتشكيك
بشرعية تسلم حكومة تصريف األعمال سلطات الرئاسة.
وأصحاب هذا الرأي يعتبرون أن ميقاتي سيكون كرئيس
للحكومة مولجا ً بالصالحيات الرئاسية في هذه الحال ،وهو
الذي يضع جدول أعمال الحكومة ويقرر أي بند يقدمه على
غيره .وبإمكان أي وزير من أصدقائه أن يحول دون صدور
أي قرار ال يوافقه ،إذا امتنع عن توقيع مرسوم أو الموافقة
على قرار طالما المطلوب موافقة الوزراء كافة على القرارات.
الحجة المقابلة هي أن باسيل يريد ،عبر الوزراء الحزبيين-
األزالم والمستعدين لتلقي األوامر منه ،العبث بالوزارات
الحساسة الثالث التي يتوالها مسيحيون ،أي الخارجية،
العدل ،والتنمية اإلدارية ،ولذلك يمتنع ميقاتي عن التجاوب
مع مطلب تعيين هؤالء ،بدال ً من عبد الله بوحبيب ،هنري
خوري ونجال رياشي التي أبلغ رئيس الحكومة من يلزم بأن
«رجلي على رجلها».
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المشهد الرئاسي متداخل :واشنطن غائبة
وبـاريس تراقب وتقاطع مصري  -سعودي
غـــــادة حـــالوي
من يطلــع عىل أجــواء بعض
الديبلوماســيني الغربيــن تحديداً،
يخرج بانطباع مفــاده أن ال موقف
دوليــا ً أو عربيــا ً موحّ ــدا ً يف وجه
اإلستحقاقات اللبنانية الداخلية .لدى
بعض العواصم ،يتقدم االســتحقاق
الرئايس عىل ما عداه فيما تدفع دول
ّ
أخرى باتجاه تشــكيل حكومة تدير
البلد يف رحلة الفراغ الرئايس الطويلة،
عىل ما يتفق هؤالء.
أيضاً ،ال يوجد اســم مرشــح
رئايس معني يشــكل نقطة تقاطع
عربية ودولية حتى الســاعة .تنقل
مصادر واسعة اإلطالع أن األمريكيني
لم يحركوا ســاكنا ً بعد حيال امللفني
الرئــايس والحكومــي .ينصبّ ج ّل
اهتمامهم عىل إنجاز اتفاق الرتسيم
البحــري وإيصالــه اىل خواتيمه أي
لحظة التوقيــع يف الناقورة .يريدون
ضمان التهدئة عىل الجبهة الشمالية
وضمان أمن ارسائيل لسنوات طويلة
آتية .نقطــة تقاطع مع «حزب الله»
الذي ال يرغب بخوض حرب يف الجنوب
ويعتــر أن األوضــاع اإلقتصادية يف
لبنان لم تعد تحتمل ومن شأن اتفاق
الرتســيم البحري أن يفتــح آفاقا ً
اقتصادية ولو بعد حني .يف اســتنتاج
أن الرتسيم ح ّل ضيفا ً عزيزا ً
املصادر ّ
عىل اإلتفاق الــذي تزامن مع اإلتفاق
يف العراق الذي أنهــى رصاعا ً داخليا ً
طويــاً .يف ظنّها أن الحــ ّل يف العراق
جاء نتيجة اتفــاق إيراني -أمريكي
كان الرتسيم من ضمنه .لكن الرسعة
التي ح ّل فيها جو الوفاق يف العراق ،ال
تنطبق لغاية اليوم عىل لبنان لوجود
تباعد يف الرؤية الغربيــة  -االيرانية
 العربيــة حول موضوعي رئاســةالجمهورية والحكومة.
بــات واضحا ً ّ
أن «حــزب الله»
هو الوحيد املتلهف لتشكيل حكومة
جديدة .يحــاول الوقوف عىل خاطر

خفــايـــا

دول القرار المعنية بلبنان لم تضع ثقلها بعد (فضل عيتاني)

املعطلــن والتوصل اىل حل وســط
بينهم .يريد حكومة دســتورية تدير
الدفة يف غياب رئيس جديد للجمهورية
كي يتســنى له إعداد طبخة الرئاسة
جيدا ً وانضاج رشوطها وعنارصها.
والحديث عن «حزب الله» يعني ضمنا ً
ايران التي تز ّكي تشكيل الحكومة.
أمــا الفرنســيون فعينهم عىل
الرئيس املاروني .ال مرشــح محددا ً
لديهم بعد ،لكن ديبلوماسيتهم لم تجد
حرجا ً يف القــول يف محفل خاص ّ
أن
بالدها لم تعد متحمسة لتكرار تجربة
العسكر يف الرئاسة.
وليســت الصورة أوضح عربياً.
تتخوف مرص من أن يكون الهدف من
عدم تشكيل حكومة تضعضع الوضع
األمنــي يف لبنان ما يحتــم اإلرساع
بانتخاب رئيس للجمهورية عسكري
وليس مدنيــا ً واملقصــود هنا قائد
الجيش العماد جــوزاف عون .ليس
رسا ً أن األخــر رشع يف إعــداد عدته
تحســبا ً للحظة الذروة ،فريق العمل
واملقربون ،كل واحد منهم صار عىل
بيّنة من دوره يف حال انتقال القائد اىل
القرص الرئايس.
أمّ ا السعودية وهي الالعب األهم
واألكرب ،فعني الــدول الغربية عليها
وهي عينها عىل رئاسة الجمهورية.
املطلعون عــى أجــواء اململكة عن
قرب يجزمون بــأن تعديالً طرأ عىل
سياســتها حيال لبنان .بعد الرئيس
ســعد الحريري اقفلت اململكة الباب
نهائيــا ً عىل نظرية الزعيم الســني

املرغوب لرئاســة الحكومة .رئاسة
الحكومــة وحدها لم تعــد قبلتها
الوحيدة .تريد أن تكون رشيكا ً فعليا ً
يف تســمية رئيس الجمهورية العتيد.
لــم تعد عني اململكة عىل شــخصية
سنية قيادية .مرشح الرئاسة الثالثة
حكما ً لن يكون أيا ً من الرؤساء الذين
سبق ومروا عىل رئاســة الحكومة.
عينها عىل شــخصية غــر تقليدية
ومن خارج الطقم القديم كله .رشط
عودة الســعودية اىل ســابق عهدها
يف لبنان عىل مســتوى املســاعدات
املالية مرتبط برئاســة الجمهورية
ثم رئاســة الحكومة .منطق صار يف
عهدة الفرنســيني الذين تبلغوا فيتو
سعوديا ً عىل عودة شخصيات محددة
اىل رئاسة الحكومة.
ال مرشــح رئاســيا ً للسعودية
لكــن عينها عىل قائــد الجيش الذي
بات يشــكل انتخابه نقطة تقاطع
قطرية  -مرصية  -ســعودية .ولكن
ما ليــس معروفــا ً وال واضحا ً كيف
ســيتعاطى «حزب الله» مع دخول
العامل الســعودي عىل ملف رئاسة
الجمهورية .فهل ســيكون مرنا ً ازاء
ترشــيح قائد الجيش ،وهو ترشيح
يرفضه رئيس مجلــس النواب نبيه
بري و»التيار الوطني الحر» وآخرون؟
يف التعاطي مع تشكيل الحكومة
ثمــة جهــات تربط بني تشــكيلها
ورئاسة الجمهورية .تشكيل حكومة
جديدة يعني أن ال استحقاق رئاسيا ً
يف املدى املنظور بينما عدم تشكيلها

يبدي حــزب بارز قلقه
العميــق مــن اتســاع وجود
الالجئني الســوريني يف لبنان،
رغم عالقــة الحزب القوية مع
القيادة الســورية وهو يعكف
عىل وضع الخطط التي تساعد
عىل إعادتهم إىل بالدهم.
تبــن ّ
ّ
أن نائبة تغيريية
مــن الجبــل هي التــي تتوىل
مساعدة زميلة لها من بريوت يف
ســلوكها الســيايس ،والتأثري
عليها ،بعدمــا قطعت األخرية
صالتها بمرجعيتها األساسية.
بعد محاوالت حثيثة من
قبل وزارة حيوية إلعادة عالقات
التبادل التجاري مع دولة عربية
وإعادتهــا إىل ما كانت عليه يف
السابق ،أتى الجواب غري املبارش
بتأجيل البحث إىل العهد الجديد .
سيجرب الجميع عىل اإلتفاق عىل رئيس
جمهورية وهو اإلستحاق األهم بحسب
ما يقول ديبلومــايس غربي .هذه هي
املقاربة الغربية الحالية وليســت بعيدة
عنها وجهــة نظر ديبلومــايس عربي
يتخوف من أن يأتي انتخاب الرئيس عىل
صفيح ساخن يف حال تأخر ،لكن االتفاق
بشــأنه دونه عقبات أهمها استحالة
التوافق الداخيل عىل شخصية رئاسية.
حتى «حــزب الله» لم يعلن مرشــحه
بعد وقد تســبّبت مواقف رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باســيل األخرية
ّ
بإرباك ال يستهان به عىل ترشيح رئيس
«تيار املردة» سليمان فرنجية.
صــورة مربكة أساســها ّ
أن دول
القرار املعنية بلبنان لم تضع ثقلها بعد
بانتظار تبلور يشء ما خارج لبنان.

طوق لـ»"نداء الوطن»" :ترشيح فرنجيّة يبقى رهن التوافق عليه

ال "«أسماء"» بين «"لبنان القوي"» و»"التكتّل الوطني ّ
إختتم «تكتل لبنان القوي» عرض مبادرته
الرئاســيّة مع الكتل النيابيّة عقب االنتهاء من
رئيس
املشــاركة يف الجلســة الثالثة النتخاب
ٍ
للجمهورية ،بلقاء مع «التكتل الوطني املستقل»
يف دارة النائب فريد الخــازن ،بعد لقائهم تكتل
النواب «التغيرييني» يف املجلس النيابي.
وعــى الرغم من الدخــول يف األيام العرشة
التي تســبق إنتهاء والية الرئيس ميشال عون،
أوضــح النائب وليم طوق لـ»نــداء الوطن» ّ
أن
اللقاء ر ّكز عىل مناقشة تفاصيل املبادرة والطرح
الوطني الح ّر» والذي يتعدّى
الذي يقدمه «التيار
ّ
رئيس للجمهورية ،بعيدا ً عن
التوافق عىل انتخاب
ٍ
الدخول يف مناقشــة األسماء أو إمكانية التوافق
حول أيٍّ من املرشحني املفرتضني.
وإذ أوضــح طــوق أن مقاربــة القــوى
السياسيّة لإلستحقاق تؤدي إىل استبعاد التوصل
رئيس خالل الوقت الراهن ،شدد عىل
إىل انتخاب
ٍ
أن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيّة يبقى
رهن توافق القوى السياسيّة عىل دعمه ،مؤكدا ً
أن مواقــف النائب جربان باســيل من فرنجيّة
قابلــة للنقاش والبحث واملعالجــة ألن تركيبة
املجلس النيابي الحايل تتطلــب التوافق لتأمني
النصاب واألصــوات املطلوبة النتخاب الرئيس،
ليختم داعيا ً زمــاءه كما القوى السياســيّة
األخرى إىل العمل من أجل تجنّــب الفراغ بعيدا ً
عن الشعبوية.بدوره أمل النائب جورج عطالله

بعد اللقاء أن تثمر هذه اللقاءات يف األيام املقبلة
توافقا ً للوصول اىل مقاربة مشرتكة يف موضوع
انتخاب رئيس الجمهورية ،نظرا ً «الن موضوع
املواصفات الرئاســية للشــخص ليســت هي
األســاس كي نســتطيع االتفاق عىل شخصية
مــا ،إنما نحن نريــد الربنامج األســايس عىل
املديني األقــرب واألبعد» ،مؤكدا ً دعمهم الرئيس
الذي يتبنّى ثوابتهم أو الــذي يتم اإللتقاء معه
عىل قواســم مشــركة حول النقاط املذكورة،
قبل اإلنطالق «اىل املرحلــة الثانية أال وهي نحو
تطوير النظام وبناء دولة املؤسســات» .ولفت
إىل أن الورقــة ترتكز عىل «ســبع نقاط تتدرج
من :السياسة الخارجية ،بدءا ً من اإلسرتاتيجية
الدفاعية وعالقة لبنان بدول الجوار وما بعدها،
وصوال ً اىل ملفي النازحني الســوريني والالجئني
الفلســطينيني ،وملف امليثاقيــة التي يجب أن
تبقى طاملا نظامنا عىل مــا هو عليه ،من أجل
تكوين الســلطات ولكن ال يمكــن التوقف عند
هــذه امليثاقية أو التذرع بها من أجل إســقاط
العمل اليومي لهذه املؤسسات» ،ليشري أيضا ً اىل
أن الورقة تتضمّ ن «البحث يف األزمة االقتصادية
واالجتماعيــة التي نم ّر بهــا ،إضافة اىل نقطة
تتمحور حول الثروة الوطنية اللبنانية يف مجايل
النفط والغاز والصندوق السيادي».
بدوره أشــار النائب فريد الخازن إىل تبني
«التكتل الوطني املســتقل» طرح اســم الوزير

جانب من اللقاء بين التكتّلين

ســليمان فرنجية كمرشــح «مطروح من باب
التوافــق والتفاهم ومد اليد وليس أبدا ً بشــكل
تح ٍّد أو استفزاز عند أي فريق سيايس ،حتى عند
القوى السياســية الرافضة أو التي هي بموقع
سيايس آخر ،إن كان عىل املستوى االسرتاتيجي
أو الداخيل».
وإذ نــوّه بمبادرة «التيار» لحاجة البالد إىل
الحوار واللقاء العميق واىل مزيد من األخذ والرد
والتقارب بــن الكتل النيابيــة بهدف التوصل
اىل انتخــاب رئيــس للجمهوريــة ،لفت إىل ان

محـــــليـــــات
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«"عقل»" الفاتيكان الدبلوماسي ...سفيرها في لبنان
أالن ســــركـــيـــس
يتس ّلم السفري البابوي الجديد املونسنيور باولو
بورجيا مهامه يف لبنان يف أحلك الظروف السياسية
واالجتماعية واالقتصادية وســط أزمة لم تعرفها
البالد من قبل .لذا ،هو أمام مســؤوليات جســام
ترقى إىل حجم الكريس الرسويل ودوره.
منذ ما قبل والدة لبنــان الكبري ،رست مقولة
بارزة زمــن القائممقاميــة واملترصفية تفيد بأن
لبنان يُحكم من قِ بل املخابرات والسفارات األجنبية.
وليس بروتوكول 1861إال تعبريا ً صارخا ً عن مدى
ّ
التدخل الدويل يف لبنان بعدما أشعلت سفارات الدول
الراعية للربوتوكــول نار الفتنة يف ربوع جبل لبنان
القديم بمساعدة لبنانية.
ُ
والسفراء،
السفارات
من
وإذا كان هناك حذر
ّ
المس بوثيقة «الطائف» التي تنص على المناصفة وحفظ دور لبنان
الفاتيكان تعارض
إال أن لسفري الفاتيكان يف لبنان مكانة خاصة ،وذلك
شــهدت التأزم الســيايس الكبري مع اندالع رشارة
وهو دخل القســم الدبلومايس التابع للكريس
ألن الكريس الرسويل ليس دولة ذات أطماع عسكرية
«الربيع العربــي» ودخول لبنان يف نفق سلســلة
الرســويل يف األول من كانون األول  ،2001وتقلب يف
وسياســية واقتصادية ،وهو يقف دائما ً إىل جانب
أزمات ال تنتهي.
مناصب عدة يف ممثليات وسفارات الكريس الرسويل
الشعب اللبناني.
وال ينــى اللبنانيــون عمومــا ً وخصوصا ً
ويُعترب اإليطاليون أكثر من يعرف طبيعة لبنان
لدى كل من :أفريقيا الوسطى ،واملكسيك ،واألرايض
وتركيبته الطائفية وبنية الطائفة املارونية وعناد
املقدسة ،وقربص ولبنان.
املسيحيني تلك الزيارة التاريخية التي قام بها البابا
أبنائهــا ،فصحيح ّ
أن إهتمامهم يتوزع عىل كل من
القديــس يوحنا بولس الثانــي يف أيار  1997زمن
يتبع مرجعية الفاتيكان إال ّ
إرتياح في بكركي
أن اإلهتمام الســيايس
ما عُ رف باإلحباط املســيحي ،حــن أطلق عبارته
يســود اإلرتياح يف بكركي ج ّراء تعيني السفري
ينصبّ عىل املوارنة الذين يحملون راية املســيحيني
الشــهرية «لبنان أكرب من بلد إنه رســالة» والتي
الجديد ،فالرجل صاحب ســرة مميزة ومرشقة،
يف لبنان.
توّجها باإلرشاد الرسويل.
يعمل دون كلل أو ملــل ،يصل ليله بنهاره .ال ينام.
مــن الصعــب جــدا ً عىل أي
وانطالقــا ً من هــذه املعطيات
يق ّل من الكالم .يتابع ملفاته بعناية كبرية .يُصغي
دبلومــايس اإلنتقــال من منصب
يأتــي اإلهتمام الكبري الــذي يوليه
جيدا ً ويســتمع إىل الكثري من اآلراء ومهتم بوحدة
رفيــع كاملنصــب كالــذي كان
البابا فرنســيس بلبنــان ،البلد ذي
اللبنانيني واملسيحيني.
الوجه املســيحي والذي يمثّل رئيس يعمل دون كلل أو ملل يشــغله باولو بورجيا يف الحارضة
وأكثر من يعرفه هــو البطريرك املاروني مار
جمهوريته الرئيس املسيحي الوحيد ويصل ليله بنهاره ال ينام الفاتيكانيــة (عمــل يف قســمي
بشارة بطرس الراعي الذي يحمل راية املواجهة يف
العالقــات مع الــدول والعالقات
يف الرشق.
ويُقل ّ من الكالم ويتابع
هذا الزمن الصعب .وللصدفة أن املدة التي قضاها
العامة التابعني ألمانة رس الدولة)
وألجــل كل هذا ،يختــار البابا
والفاتيكان دائما ً دبلوماســيا ً رفيعا ً ملفاته بعناية كبيرة
بورجيا يف لبنان ترافقت مع اإلنتقال الذي شــهدته
التي يعترب من أهم دبلوماســييها
الكنيسة املارونية بعد تنحّ ي البطريرك الراحل مار
لتمثيلهما يف بريوت ،وقد وقع الخيار ويُصغي جيدًا ويستمع و»عقولهــا» إىل الوحول اللبنانية،
نرصالله بطرس صفري وانتخاب الراعي خلفا ً له.
لكن املرحلة تتط ّلب التحدي ،لذلك
عىل املونسنيور بورجيا خلفا ً للسفري
إلى الكثير من اآلراء
كان قرار البابا فرنســيس واضحا ً
وعايــش بورجيــا مرحلة محــاوالت جمع
جوزيف سبيتاري.
ّ
املسيحيني ضمن لجان يف بكركي ،من لجنة األرض
بأن لبنان يحتاج سفريا ً استثنائياً ،وظيفته متابعة
وكأن قدر الســفري الجديد ،اإليطايل الجنسية،
إىل الرتبية والديموغرافيا وقانون اإلنتخاب ،واألهم
اإلســتحقاق الرئايس قبل انقضاء مهلة اإلنتخاب
«مكتوب يف عنوانه» .إذ وصل إىل لبنان ،بالتزامن مع
عايش إجتماعات القادة املوارنة يف بكركي والذين
والدخول يف مرحلة الشغور ،من ثم مواكبة تداعيات
انعقاد جلسة مجلس النواب التي فشلت بانتخاب
حرصوا الرتشــيحات بهــم عىل قاعــدة إنتخاب
األزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التي تدفع
رئيس الجمهورية ،مسرتجعا ً كل الذكريات السابقة
«الرئيس القوي».
اللبنانيني ،وبينهم املســيحيون إىل الهجرة بكثافة،
التي عاشــها عندما كان مستشارا ً أول يف السفارة
غــادر بورجيا لبنان عــام  2013أي قبل عام
ومتابعــة أوضاع املســيحيني والدعوة لإلصالح يف
البابوية يف لبنان إىل جانب السفري البابوي السابق
من الدخول يف الفراغ الرئــايس يف أيار  2014وقبل
الكنيسة والرهبانيات ك ّلها.
غابريال كاتشيا من العام  2010حتى  ،2013والتي

 3ســنوات من انتخــاب الرئيس «القــوي» ،أي
العماد ميشــال عون ،وعاد قبل  10أيام من إنتهاء
والية الرئيس القوي ليشــهد عــى «الجهنم» التي
تشــهدها البالد بفعل العتمة واإلنهيار اإلقتصادي
وإفالس املصارف ورضب املؤسسات وتفلت السالح
وسيطرة «دويلة حزب الله».
لن تكون مهمة بورجيــا ،الرجل املعروف عنه
النضال وعدم اليأس ،ســهلة .فالبابا إختاره ليقف
إىل جانب الشعب الذي يعاني اإلنهيار ،وكذلك ليؤكد
ّ
ّ
املــس بصيغة العيش
أن دولة الفاتيكان تعارض
املشرتك ووثيقة «الطائف» التي تنص عىل املناصفة
بني املســلمني واملســيحيني وحفــظ دور لبنان،
وللتشديد عىل أن الدور املســيحي يجب أن يُصان
عرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام عمل
املؤسسات وعدم تغيري وجه لبنان الحضاري.
ومن جهة أخرى ،أمام الســفري الجديد ورشة
عمل داخليــة .فمعــروف أن الرهبانيات الحربية
تتبع مبارش ًة الفاتيكان ،لذلك فإن العمل ســيكون
ألنسنتها ووقوفها إىل جانب الرعايا ومنع إنهيارها
ألنه إذا إنهارت تلك املؤسسات عىل اختالف أشكالها
فق َد املسيحيون ومعهم لبنان دورهم التاريخي.
بدأ املونســنيور بورجيا مهمته ،وســيبارش
لقاءاته واتصاالته مع مختلــف األطراف من أجل
حثهم عــى انتخاب رئيس جديــد للجمهورية ،يف
حني تستكمل الفاتيكان إتصاالتها الدولية من أجل
تأمــن الظروف الدولية املســاعدة لترسيع إنجاز
االستحقاق.

ضد الياس الخوري وبالل الحشيمي وسعيد األسمر وجميل عبود وفراس حمدان

المـستقل"»

«الورقة التي تقدم بهــا التكتل ،تتضمن برنامجا ً
جديرا ً بالنقــاش والدرس ،وفيه نقاط مهمة جداً،
ونقاط أخرى تتطلب نقاشا ً واسعا ً بني كل القوى
السياســية واألطياف اللبنانية» ،مشريا ً إىل «انها
تشــكل انطالقة مهمة ألننا وصلنا اىل مرحلة أنه
ّ
تمســكنا النهائــي كتكتل وطني
عىل الرغم من
مســتقل باتفاق الطائف وما نتــج عنه كميثاق
ودســتور جديدين للبنان ،انما هذا ال يمنع وجود
بعض الشوائب واألمور التي تحتاج اىل تطوير ،أي
تطوير للطائف».

المجلس الدستوري ّ
يبت بـ  5طعون من أصل 15
بعد مرور  4أشــهر عىل تقديم الطعون النيابية
النتخابات  ،2022أصدر املجلس الدســتوري أمس،
الدفعة األوىل من الطعون الـ ،15وأعلن رئيس املجلس
القايض طنّوس مشلب ر ّد  5طعون باإلجماع وهي:
دائرة الشــمال الثالثة (طرابلس) ،بول الحامض
(ماروني) ضــ ّد النائب الياس الخــوري (ماروني)،
ومطانيوس محفوض (روم أرثوذكس) بوجه النائب
ّ
البت بالطعون
جميل عبّود (أرثوذكس) ،فيما ينتظر
املقدّمة من قبل فيصل كرامي (سنّي) وحيدر نارص
(علويّ ) ضــ ّد ك ّل من النوّاب إيهاب مطر (ســنّي)،
فراس س ّلوم (علوي) ورامي فنج (سنّي).
أما يف دائرة البقاع األوىل (زحلة) ،فر ّد الدستوري
الطعــن املقدّم من قبل محمود حمّ ود (ســنّي) ض ّد
النائب بالل الحشيمي (سنّي).
يف الجنوب األوىل (ج ّزين) ،سقط الطعن املقدّم من
إبراهيم عازار (ماروني) ض ّد النائبني ســعيد األسمر
ورشبل مسعد ،فيما لم ّ
يبت الطعن املقدّم من أمل أبو
(ماروني) ض ّد األسمر.
زيد
ّ
ويف الجنوب الثالثــة (مرجعيون – حاصبيا)ُ ،ر َّد
الطعن املقدّم من مروان خري الدين (درزيّ ) باالشرتاك
مع كتلتي «األمل» و»الوفاء» ض ّد النائب فراس حمدان
(درزيّ ) .كذلكّ ،
فإن الطعون التي ال تزال عىل طاولة
ّ
للبت بها ،هي :دائرة الشــمال
املجلس الدســتوري
األوىل ،حيدر عيىس (علوي) بوجه النائب أحمد رستم
(علوي).
دائرة بريوت األوىل ،الطعن املقدّم من إييل رشبش
(أقليات) ض ّد النائبة سينتيا زرازير (أقليات).
بريوت الثانية ،زينة منــذر (درزي) ض ّد النائبني
ّ
(سني).
ووضاح الصادق
فيصل الصايغ (درزي)
ّ
جبل لبنــان األوىل (كــروان) ،جوزفني زغيب

(ماروني) ض ّد النائب فريد هيكل الخازن (ماروني)،
إضافة إىل الطعن املقدّم من قبل ســيمون صقر ض ّد
الخازن والنائب نعمة افرام (ماروني).
جبل لبنان الثانية (املتن) ،الطعن املقدّم من جاد
غصن (ماروني) بحق النائبني رازي الحاج (ماروني)
واغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس).
وجبل لبنــان الثالثة (بعبــدا) ،واصف الحركة
(شيعي) ض ّد النائب فادي عالمة (شيعي).
وكان املجلس قد التأم يف مقره برئاســة القايض

اإلعالميون بانتظار إعالن النتيجة (رمزي الحاج)

طنّوس مشــلب وحضور األعضــاء القضاة :عوني
رمضان ،أكــرم بعاصريي ،ألربت رسحان ،رياض أبو
غيدا ،عمر حمزة ،ميشــال طرزي ،فوزات فرحات،
الياس مرشقاني ومرياي نجم.
وأكد مشلب أن «التكهنات لم تكن يف مكانها ولم
يسألني شــخص عن أي ملف أو يُمارس أي ضغط
عيلّ» .وأوضح أن «الطعون املتبقية ســتصدر تباعا ً
األسبوع املقبل ،ونعمل عىل فرز صناديق جديدة مع
املق ّررين».
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٦٤السنــــة الـرابـعـة

أسـعـد بـشـارة

الترسيم واسترئاس باسيل
بإعالنه رفض ترشيح سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد
الوطني الح ّر» جبران باسيل
جوزاف عون ،يكون رئيس «التيار
ّ
قد أفصح عن نية التعطيل المديد ،انتظارا ً لمتغيّرات قد تؤدّي به
إلى النزول مرة ثانية الى الحلبة الرئاسية .فترسيم الحدود البحرية
أعطاه جرعة من األمل تكفي على األق ّل لممارسة تعطيل انتخاب أي
رئيس للجمهورية ،ما دام «حزب الله» لم يق ّرر بعد إجراء االنتخابات،
وسيكون لباسيل بالتالي أن يلعب في الوقت الضائع بالورقة
البيضاء ،في ك ّل جلسة سيحدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
فإن باسيل استفاد دعائيا ً من ّ
في الواقعّ ،
ملف الترسيم ،حتّى
أنه حرص على الظهور بمظر صانع االنجاز ،واضعا ً «حزب الله»
خلفه ،وهو ما بدا على أنّه أشبه بملهاة الضفدعة التي انتفخت بسبب
أن الجميع يعرف ّ
شرب الماء ،في حين ّ
أن صاحب القرار الحقيقي
ّ
ببت الترسيم كان «حزب الله» .ولكن ال بأس ،فالمناورات وتكبير
االنتصارات التي مارسها «صهر الجنرال» ،كانت برضى وموافقة
ومباركة «حزب الله» الذي لن يضيره إن نفخ حلفاؤه أحجامهم ما
داموا تحت سيطرة الخطوط الحمر.
وعلى هذا المنوال ،األداء الرئاسي لباسيل لن يكون ،مهما ذهب
بعيداً ،خارج هذه الخطوط الحمر ،العتبارات عدّة يعرفها جيدا ً
ويعرف كيف يكيّفها مع ثوابت «حزب الله» .المعادلة الرئاسية في
العام  2022تشبه الى ح ّد ما ما جرى في العام  ،2008حيث أدّى
الفراغ الرئاسي يومها الى السابع من أيار ومن ثم اتفاق الدوحة،
ومن ثم انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً ،رغما ً عن
العماد ميشال عون الذي كان ينتظر في الفندق في الدوحة ،فإمّ ا
االتفاق على اختياره رئيساً ،أو حزم الحقائب والعودة الى بيروت اذا
اختير غيره ،لكنّه انصاع النتخاب سليمان ،وهذا ما هو منتظر من
باسيل ان يفعله ،اذا ما هبطت االرادة العليا باختيار اسم للرئاسة في
التوقيت المناسب لـ»حزب الله».
إنّها عملية شغب يمارسها باسيل مع الحزب ،وهي تشبه الشغب
الحكومي الذي لن يطول .فالمعادلة التي يطرحها «حزب الله» في
ّ
الملف الرئاسي واضحة .الحزب يريد التفاوض على اسم الرئيس،
وقبض ثمن مقابل تسهيل عملية االنتخاب ،واإلفراج عن النصاب،
وهذا التفاوض ال يتم ّمع أي طرف داخلي ،بل مع من يريد الحزب أن
يفاوضهم لتحقيق مكاسب ونيل ضمانات ،وهذا ما تحاول فرنسا أن
تقوم به حيث تحاول لعب دور الوسيط المساعد بين اميركا وايران.
بانتظار التوقيت المناسب الذي يعني نضوج الطبخة واالسم
الرئاسي ،سيبقى األطراف في الداخل تحت تأثير الوهم بأنّهم
قادرون على ممارسة حق الفيتو ،أو قادرون على التأثير في انتخاب
الرئيس .لكن حين ينجز االتفاق سينصاع من ّ
توهم لعب دور صانع
الرؤساء ،كما انصاع العماد ميشال عون في الدوحة .فال نتائج
الترسيم يمكن أن تنفخ األحجام المتهالكة ،وال التمترس خلف امتالك
ّ
موهوم لحق الفيتو سيفيد عندهاّ ،
الملف الرئاسي الذي تق ّرر
ألن
طهران فيه ،بعد أخذ موافقة واشنطن ،ال يحسم على وقع بهلوانيات
سياسية محلية ،أقصى ما يمكن أن ينتجه ،استعراض أوهام القوة
أمام رأي عام لبناني منهك.

الـجـمـعـة  ٢١تشرين األول 2022

جلسة "الثلث المعطل" منحت معوض
 42صوتًا و 55ورقة بيضاء
أكــــرم حـــمـــدان
يُمكــن القــول ّ
إن الجولــة الثالثة من
جــوالت إنتخــاب رئيــس الجمهورية التي
تحقق فيها نصــاب الدورة األوىل وتم تطيريه
يف الــدورة الثانية ،كانت إىل حــ ّد بعيد جولة
«الثلث املعطل» التــي يملكها أكثر من طرف
يف مجلس النواب برتكيبتــه املتداخلة ،بينما
هناك ما يُقارب الـ 25نائبا ً الذين يستطيعون
أن يرجّ حــوا كفة هذا الفريــق أو ذاك ،وهذا
املرشح أو ذاك.
هــذه الجولة التي حرضهــا  119نائبا ً
وتغيّب عنها تســعة نواب ،ثمانية منهم بال
عذر ،خلصت إىل تحديد موعــد جديد لجولة
رابعة ،وهي عند الحادية عرشة من قبل ظهر
يوم اإلثنــن املقبل يف  24الحــايل ،وذلك بعد
فقدان النصاب يف الدورة الثانية.
وبيّنــت نتائــج الــدورة األوىل ّ
أن قوى
املعارضة التي دعمت ترشيح النائب ميشال
معوض إقرتبت من تحصيل الثلث املعطل أي
الجولة الثالثة حضرها  119نائبًا (فضل عيتاني)
 43نائباً ،بعدما نال  42صوتا ً أي بزيادة ستة
واإلتهامــات املتبادلــة التي تلت وســبقت
أصوات عن الجلســة األوىل التي حصل فيها
الجلســة بني من تحدث عن تدخل سفارات
عىل  36صوتاً.
كالنائب حســن فضل الله ،ومــن دعا نواب
كما إنخفض عــدد األوراق البيضاء من
«التغيري» لحســم موقفهم يوم اإلثنني املقبل
 63يف الجلســة األوىل إىل  55يف جلسة األمس
كالنائب جــورج عدوان ،ور ّد
بســبب غياب البعض وانتقال
البعض اآلخر إىل ّ
هؤالء من خالل تأكيد النواب
ضفة جديدة،
بــوال يعقوبيــان ووضــاح
كالنائب أســامة ســعد الذي
جل كل فريق ما يُريده الصــادق وإبراهيــم منيمنة
صــوت ملصلحــة «ال أحــد» س ّ
والنائبني عبد الرحمن البزري وبات المطلوب تقديم وملحــم خلف قيــام تجمع
نيابي مع كتلتــي «اإلعتدال
ورشبل مســعد اللذين إنضما تنازالت لمصلحة لبنان
الوطنــي» ونــواب صيدا قد
إىل جبهــة التصويت لـ»لبنان
لكي يبدأ اإلنقاذ
يصل عديده إىل  25نائباً ،ال ب ّد
ّ
حصته
الجديد» الذي ارتفعت
من التوقف عند سؤال النائب
من  11يف الجلسة األوىل إىل 17
آغوب ترزيان يف مســتهل الجلسة عن طبيعة
يف جلســة األمس ،يف حني بقي النائب كريم
العرشة أيام األخرية التي تســبق إنتهاء والية
كبارة عىل تمايزه لجهــة التصويت لـ»ألجل
رئيس الجمهوريــة وآلية إنعقاد جلســات
لبنــان» بعدما كان صوت يف الجلســة األوىل
اإلنتخاب.
لـ»نهج الشهيد رشيد كرامي».
وهنا جاء رد الرئيس بري ليؤكد ّ
ّ
النص
أن
واختار النائب جميل الســيد التصويت
يتحدث أنّه يف حال لم يدع الرئيس املجلس إىل
بعبارة «دكتاتورعــادل» وهناك نائب صوّت
االنعقاد فيكون املجلس بحالة انعقاد حتمية،
للمرشــح ميالد أبو ملهب ،فيما دوّن النائب
«بينما نحن وجهنا الدعــوة وحددنا مواعيد
ميشــال الدويهي عبارة «سيادي -إصالحي-
أكثر من مرة وســنتابع توجيه الدعوات إىل
إنقاذي».
جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية».
وبمعــزل عــن املواقــف والترصيحات

داع للهلع؟
بقعة الكوليرا تتّسع في عكار :هل من ٍ

ويف الســياق ،وطاملــا ّ
أن لعبــة الثلث
املعطــل وتعطيل النصاب صــارت واضحة،
فإن األنظار تتجه نحــو النواب الـ 25الذين
يشــكلون الحلقة املتممة لألكثرية املطلوبة
إلنتخاب رئيــس الجمهورية ،ألنهم إذا قرروا
التصويــت للنائب ميشــال معوض يف دورة
ثانية يُصبح مجموع أصواته  67صوتاً ،كما
يمكنهم حســم املوقف يف حــال توافقوا مع
أصحاب «الورقة البيضاء» عىل اســم مرشح
معــن فينال أكثــر من  80صوتــا ً ما يعني
امكان انتخابه من الدورة األوىل.
وللتذكــر ،فإن الســوابق واإلجتهادات
ثبتت مفهوم الثلثني يف كل جلسات اإلنتخاب
وميزت بــن الدورات لجهــة النتيجة ،إذ ّ
إن
املطلوب يف الدورة األوىل  86صوتا ً للمرشــح
لكي يصري «فخامــة الرئيس» و 65صوتا ً يف
الدورات التي تليها .ولكن ما هو ثابت هو أن
نصاب الجلسات هو الثلثان ألن ما يجري هو
إنتخاب رئيس للجمهورية وليس رئيس بلدية
أو مختار حي أو بلدة.
يف الخالصة ،ســجّ ل كل فريق ما يُريده
وبات املطلوب تقديــم تنازالت ملصلحة لبنان
لكي يبدأ اإلنقاذ.

«"مكوجي"» الغاز والفحم
صــــيــــدا  -مــــحــــمــــد دهـــــشـــــة

اإلصابات بالكوليرا إلى ارتفاع

الـــشــمـــال  -مـــايـــز عــبــيـــد
ارتفعــت يف اليومــن األخرييــن حاالت
الكولريا عىل نحو مخيف ،ال سيما يف بلدة ببنني
ومخيمّ ات النزوح فيها ،ويف املحمّ رة ،واألعداد
التي تصل إىل طوارئ مستشفى حلبا الحكومي
كبرية ،وتنذر بأن األمور إىل تطوّر أكثر.
التوتــر والخوف يســيطران عىل األهايل
مقابل استنفار املستشفى ،كونه الوحيد الذي
يعمل عىل خط املعالجة ،وذلك بعدما ُ
شــغلت
األرسة فيه باملصابــن ،وهناك العديد من
كل
ّ
الحــاالت تنتظر يف الطــوارئ ،بعضها يتلقى
عالجه ويعــود إىل املنزل ،أمّ ــا الحاالت التي
تستدعي العناية فرتسل إىل مستشفيي املنية
الحكومي وطرابلس الحكومي ،إذ ال أماكن يف
مستشفى عكار الحكومي.

يف مخيّمــات املحمّ رة يف عــكار ظهرت
الكولريا يف األســاس ،وتحديدا ً يف مخيم 045
حيث كانت الحالة األوىل ،لكن بلدة ببنني تحوي
مخيّمات أيضا ً وقد شــهدت عرشات الحاالت
التي نقلت إىل املستشــفيات ،وســط حديث
عن تخ ّ
طــي عدد اإلصابات املئة ،وتســتقبل
مســتوصفات املنطقة العديد مــن الحاالت
يومياً؛ تتم معالجة البعض فيها ،وتســتدعي
حالة البعض اآلخر الدخول اىل املستشــفيات،
يف وقــت ال يجد األهايل حتى اللحظة من يعمل
عىل معالجة أســباب املشــكلة ،وهي تلوّث
مياه الريّ التي يســتخدمها السكان لتعبئة
الخزانات وريّ املزروعات يف ظل انقطاع كامل
للتيار الكهربائي منذ أشهر عن املنطقة ،وعدم
قدرتهم عىل تشغيل آبارهم ،ويقال ّ
إن أصحاب
الصهاريج يستخدمونها أيضاً.

ويف مستشفى حلبا الحكومي حيث يمكث
العديد من املصابني ،ال يعرف الشــاب خرض
الحاج من ببنني من أين التقط العدوى ،لكنّه
ال يســتبعد أن تكون وصلته من املياه أو من
الخضار املزروعة يف املنطقة ألنّها «تروى بمياه
الري وهي بالطبع مياه ملوثة».
مــن جهتها ،تقــول إحــدى املصابات
الســوريات ّ
إن املياه التي يستعملونها تؤمنها
األمم املتحدة عرب صهاريج لكنّها ال تعرف إذا
كانت ملوثة أم ال.
حتى اللحظة ،لم تتش ّكل أيّ خلية أزمة يف
ع ّكار للتعامل مع الكولريا أسوة بما حصل يف
ّ
وتفشت
زمن «كورونا» ،واذا استفحل الوضع
الكولريا أكثر ولم تعد مستشــفيات املنطقة
الحكومية قادرة عىل اســتقبال املرىض ،فإن
األمور ستخرج حينها عن السيطرة.

يف محل ضيّق ال تتجاوز مســاحته األمتار القليلة ،ولكن عمره
يتجاوز النصف قرن ،يعمل «املكوجي» وفيق حســن وفيق الراعي،
ليعيد التاريخ نفســه بعدما ورث املهنة أبا ً عن جدّ ،افتتحه يف العام
 1963عند محلة البوابة الفوقا قبالة قلعة صيدا الربية ،مطلقا ً عليه
اسم «األهرام».
وفيق الحفيد ال يحمل اسم الج ّد وحسب ،ولم يرث مهنته فقط،
بل أجربته األزمة املعيشــية واالقتصادية وإنقطاع التيار الكهربائي
عىل استخدام األدوات البدائية والقديمة نفسها التي تعمل عىل الغاز
والفحم ،وال تتعطل وال تحتاج اىل كهرباء.
الكي القديمة شــاهدة عىل العرص
داخل املصبغة ما زالت آالت
ّ
الغابر وقد حافظــت عىل بقائها ولم تستســلم للزمن ،كرتاث يدل
عىل تاريــخ املهنة وخربة محرتفها معاً ،من الــدراع الذي يت ّم عليه
كي العديد مــن الثياب ،إىل املكواة الحديدية املؤلفة من املعدن وصبّ
ّ
الرمل وتزن نحو  20كلغ ولم تكن موجودة يف لبنان ،بل اســتقدمها
كي أنواع مختلفة
وفيق الج ّد مــن مرص و»الربيس» ومن خالله يتم ّ
من املالبس حسب قماش كل منها.
ويقول الراعي لـ»نداء الوطن»« :أعمــل يف مهنتني معا ً لتأمني
قوت عائلتــي« ،مكوجي» التي احب واعشــق ولكنها مهنة لم تعد
تسمن وال تغني من جوع ،ويف مجال التكييف والتربيد ،لكن مهنتها
تراجعت كثريا ً بسبب الضائقة املعيشــية ،والقاسم املشرتك بينهما
الكهرباء وهي مقطوعة بشكل دائم منذ شهرين تقريباً ،واذا ظهرت
تأتي ليالً ولساعة واحدة فقط.
والكي،
جدّي عمل يف رشكة مرموقة يف الكويت يف غسيل املالبس
ّ
وعندمــا عاد اىل لبنان افتتح مصبغة «األهرام» يف العام  1963وبقي
فيها اىل حني وفاته يف العام  ،2017وعمل معه والدي وعمي يوســف
ثم جاء دوري ،وما زلــت احافظ عليهــا كإرث تاريخي وكمصدر
للعيش عىل قلة االقبال عليها».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٤السنــــة الـرابـعـة

"القوات" تكتسح مقاعد
الهيئة الطالبية في الـ NDU
حافظت «القوات اللبنانية» عىل سيطرتها عىل مقاعد الهيئة
الطالبية يف حرم جامعة «ســيدة اللويــزة»  -زوق مصبح ،عقب
اإلنتخابات التي جرت أمس ،وســط أجواء ايجابية تؤكد ما يتمتع
به الطالب من روح ديمقراطية عالية .وأعلنت «مصلحة الطالب»
يف «القوات اللبنانية» عن فوزها بـــ 24مقعدا ً من أصل  ،26فيما
الوطني
حصــدت «الكتائب» املقعدين املتبقيني ،ولــم يفز «التيار
ّ
الحر» كما «النادي العلماني» بأي مقعد.
ويف املناســبة ،توجه رئيس جامعة سيدة اللويزة األب بشارة
الخوري ،إىل الطالب قائالً« :ما يحصل يف جامعة سيدة اللويزة من
عمليــة انتخابية ،هو درس يحتذى ،وهو إنجــاز لكم وأنتم قدوة
لآلخرين ،خاصة ملن ال يعلم أن الديموقراطية هي جزء من العيش
الح ّر والتواصل مع بعضنا البعــض» .وأضاف «عندما يكون الكل
تجارا ً يف السياسة ،ويستخفون بمســتقبل األوطان ،نرى ّ
طلبنا
إنجاز انتخابي مه ّم وذلك
يعملون بكل جدية للوصــول اىل تحقيق
ٍ
للمحافظة عىل حرية التعبري وتغيري مستقبل الوطن نحو األفضل».
وأضاف« :نرى طالبنا اليوم ،نســاء ورجــال الغد ،يترصفون بكل
رقي مع بعضهم البعض ،بعيدا ً عن اختالفاتهم السياسية ،فيجب
أن نتعلم منهم كيف نتقبل الفوز كما الخســارة ،وكيف يجب أن
نبقى يدا ً واحدة وفكرا ً واحدا ً للوصول نحو مســتقبل مشــرك».
وختم قائالً« :للرابحني أقــول لهم هنيئا ً لكم ولزمالئكم ،فهذا هو
درس الديموقراطية الذي نجحتم به ،أما الذين لم يحالفهم الحظ،
فأقول لهم :املقصود اليوم ليس فقط الربح يف االنتخابات ،فالهدف
االول واالخري أن نعرف كيف نتواصل مع اآلخرين وكيف نتشــارك
أفكارنا وآراءنا ألجل وحدة هذا الوطن ومستقبل أبنائنا».
ويف ســياق متصل ،أوضحت الجامعة يف بيــان أن «العملية
االنتخابية تمّ ت بحماسة واضحة تمتع بها الطالب الذين مارسوا
حقهم لتأمني صحة تمثيلهم أمام كلياتهم كما جامعتهم ،حسب
قانون النسبية يف الكليات الكبرية التي يتخطى عدد طالبها الـ300
تلميذ ،و One man one voteيف الكليات الصغرية».

الـجـمـعـة  ٢١تشرين األول 2022

جعجع 22 :نائبًا حرقوا أصواتهم
أشار رئيس حزب «القوات اللبنانية»سمري جعجع،
يف حديث لقناة الـ»ام تي يف» ،إىل ّ
أن «الفريق الذي سيتحمل
يس هو فريق املمانعة ،ومن يريد
مســؤوليةالفراغ الرئا 
التوافق يبدأ املشــاورات قبل عدة أشهر من االستحقاق
ض نال عمليا ً
الرئايس» .ولفت إىل ّ
أن «النائبميشال مع ّو 
 44صوتا ً يف جلسة مجلس النواب ،وهناك  22نائبا ً حرقوا
أصواتهم وع ّ
طلوا الجلســة ،وحاولنا التوافق مع النواب
الـ 22لكنهم ال يريدون التفاهم عىل أي اســم» ،موضحا ً
ّ
أن «فريق «حزب الله« و»التيار الوطني الحر« وحلفاؤهم
يريدون الفراغ ،ألن ليس لديهم مرشــح جاهز ،والنواب
الـ 22قــادرون عىل إتمام االســتحقاق ونحن بانتظار
اقرتاحاتهم» .وتابع« :يقولون إنهم لن يحرضوا الجلسات
ولن يؤمنوا النصاب قبل أن يتم التوافق ،فكيف من املمكن

التوصل إىل هــذا التوافق يف حني أن خطــوط التواصل
مقطوعة بشــكل كامل ما بني الضفتني السياسيتني يف
البالد ،وال اتصاالت تجرى ال مــن تحت الطاولة وال من
فوقها ...ويف هذا اإلطار أعيد التأكيد أنني أقول ما أقوله
من باب اإلضاءة عىل موقف هذا الفريق وليس من قبيل
أنه يف حــال اجريت االتصاالت من املمكن أن تصل إىل أي
نتيجة إيجابيّة» .وأشار إىل أنه «لو أضفنا األصوات الـ22
عىل تلك التي لدى ميشــال معوّض أساســا ً لوجدنا أنه
سيصبح لديه  66صوتاً ،وبالتايل لو أعطيت هذه األصوات
له لكان اليوم أصبح من غري املمكن عىل من يريد تعطيل
نصاب الدورة الثانية القيام بذلك ،باعتبار أنه أصبح لدينا
مرشح لديه  66صوتا ً أو  65صوتا ً وعندها يفرض الواقع
نفسه».

الجميّل :الهرولة إلى تشكيل حكومة
تعكس التسليم بالفراغ
إلتقى رئيــس حزب «الكتائب
اللبنانية» النائب ســامي الجميّل
املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف
لبنان يوانا فرونتيسكا وجرى عرض
آلخر التطورات ال سيما يف ما يتع ّلق
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وشــدّد الجميّل خالل اللقاء
عىل «أهمية انتخــاب رئيس يملك
الجرأة الكافيــة لوضع كل امللفات
عىل الطاولــة والرشوع فورا ً يف ح ّل
املشــاكل التي يعاني منها لبنان»،
رافضا ً أن يكون «من دون طعم أو
رائحة أو لون».
ورأى أن عــى «حزب الله» أن
يتعاطى بندية مع باقي اللبنانيني
إلنقاذ لبنان ،وعدم االســتمرار يف
منطق أن يكون يف لبنان مواطنون

الجميّل مجتمعًا مع فرونتيسكا

درجــة أوىل وآخــرون درجة ثانية
يقبلون باألمر الواقع الذي يفرض
عليهم».
واعترب الجميــل «أن الهرولة
إىل تشكيل حكومة يف األيام األخرية
للعهد تعكــس التســليم بالفراغ

وتفتح الباب أمــام مرحلة جديدة
مــن املعانــاة ،يف حــن أن الجهد
يجب أن ينصبّ عىل انتخاب رئيس
للجمهورية يُخــرج لبنان من هذه
الدوامــة القاتلــة يف أرسع وقت
ممكن».

ّ
خط التفاهم بين باسيل وفرنجية
وهاب على ّ
أ ّكد رئيس حــزب «التوحيد العربي» وئام ّ
وهاب
بعد زيارته رئيس تيار «املردة» ســليمان فرنجية يف
بنشــعي أنّه «من ّ
الضوري أن نصل لرؤية موحّ دة
لرئاســة الجمهورية عىل األقل ضمن الخ ّ
ط الواحد»،
ّ
موضحا ً ّ
متوقــف عىل فرنجية
أن «هــذا املوضوع
ورئيــس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل ،وأنا

وباعتزاز ،يستعيد «املكوجي» الراعي ذكرياته القديمة ،ويقول:
«عندما كنت صغريا ً كنت أســاعد جدّي يف املصبغــة ،اىل أن تع ّلمت
مهنة التكييف والتربيد وسافرت اىل قطر وعملت هناك اىل حني وفاة
والدي ثم جدّي ثم عمّ ي ،فاســتلمت املهنة يف العام  ،2010وأصبحت
أعمل يف املهنتني وقــد باتت رضورية يف ظل االزمة الخانقة من أجل
توفري احتياجات العائلة مع الغالء وارتفاع االســعار ،فالحياة باتت
ّ
وتأن وخربة كي ال تحرتق
كي الثياب التي تحتاج اىل نــار
نــارا ً مثل ّ
وخاصة اذا كانت من القطن او خيطان النايلون» .وأ ّكد ّ
أن اســعار
والكي ما زالت زهيدة ،نتقاىض  100ألف لرية لبنانية عىل
الغســيل
ّ
وكي
الطقم كامــاً (القميص والجاكيت والبنطال) ،وعىل غســيل
ّ
الكي وحده  20ألفــاً ،الجاكيت  40ألفاً،
القميــص  30ألفاً ،وعــى
ّ
املعطف القصري  50ألفا ً والطويل  60ألفاً ،ونراعي الناس الننا نعيش
معاناتهــم وال مف ّر من التكافل مع بعضنا البعض حتى تم ّر املرحلة
عىل خري ونتجاوز األسوأ».

أحرتم اإلثنني وأتمنّى أن يكونا عىل تفاهم» ،مشريا ً إىل
«أنّنا من ضمن دورنا ّ
الصغري نحاول أن يكون هناك
تفاهم ّ
معي للوصول إىل انتخاب رئيس للجمهوريّة».
ولفت إىل ّ
أن «األولويّة هي أن يكون رئيس الجمهوريّة
من الخ ّ
ط الوطني العربي ،وهذا أمر يعلم الجميع أنّه
ينطبق عىل فرنجية».

مســـاحة حـــرّة

 ...في "«األهرام"»

ما بعد ما بعد كاريش
الــدكــتــور شــربــل عـــازار
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(*)

ُــر عىل ّ
ّ
أن الفض َل
...وألن «حزب الله» م ِ ٌّ
َ
ً
ُ
حَ
حقوقه
اســرجاع لبنان
يف
ا
رص
ه
يعو ُد إ َليــ
ِ
البحريّة كاملة،
ّ
وأن لواله ملا رضخت إرسائيــل التي تهابه
وتخشاه،
وبالتايل فسالحه هو حامي الوطن واإلنجاز
باق،
باق ٍ
وهو ٍ
ويأتيك النائب جربان باســيل ليَستَغِ َّل منرب
مأساة  13ترشين فيقول حرفيّا ً يف خطابه:
ّ
«إن الســيّد حســن ثَب َ
َّت معادلة الرتسيم
ّ
ومســراتها» ،وهذا
بقوة املقاومة وصواريخِ ها
الكالم يردّده باســيل يف ك ّل مقابالته وإطالالته
كريس
ليؤ ّكد عىل إيمانه هــذا لع ّله يقبض ثمنه
ّ
الرئاسة،
وعليه ،فاملطلوب من «حزب الله» و»التيّار
الوطني الح ّر» أن يرشحا للمواطنني:
ّ
 1أين وكيف َك َسا العدوّ الصهيوني يف هذااإلتفاق؟
 2ماذا اســرجعت صواريــخ «الحزب»ّ
ومســراته من إرسائيل ،او مــاذا أضافت عىل
حقوق لبنان؟
 3ماذا كنّا ســنخرس من حقوقنا البحريّةلو لم يكن «حزب الله» موجوداً؟
 4هل فعالً «حــزب الله» هو وحده القادرعىل حماية اإلتفاق مع إرسائيل كما حمى لبنان
من داعش حسب إدّعائه؟

وإذا كان نعم ّ
أن «الحزب» هو حامي الحمى،
ّ
اللبناني مع ك ّل ما
نتمسك ببقاء الجيش
فلماذا
ّ
يُكا ِبد ُ
ُه من مصاعِ بَ لوجستيّة ومعنويّة وماليّة
وتمويليّة يف دولة مفلسة منهارة؟
ّإل إذا كان نموذج تعايش «الحرس الثوري»
الرســمي يف إيران هــو املفروض عىل
والجيش
ّ
لبنان !؟
أنتم قولوا ما شئتم،
ونحن لن نصدّق ّإل الحقيقة امللموسة.
أن إرسائيل ّ
والحقيقة امللموســة ّ
نفذت ك ّل
تهديدات «حزب الله» لها لكن بطريقة معاكسة.
فإرسائيل ذهبت بعيدا ً يف التمدّد شــماال ً اىل
ما بعد ما بعد كاريش.
فأخذت حقل كاريش،
واجتازت الخ ّ
ط ،29
وشا َر َكت يف حقل قانا،
ّ
واخرتقت خ ّ
الطفافات،
ط
األمني الشمايل ّ،
وفرضت حزامها
ّ
ويُقال أنّها تبيع غاز كاريش منذ سنتني،
وســتُ ِ
َ
كمل بتصدير نفطها للعالم لسنوات
َ
طوال قبل ان يَتحَ وَّل ماء بحر قانا اىل ٍ
نفط وغاز.
هــذا يلزمه إيمــان بدولتنا ِ
ــل إيمان
كمث ْ ِ
العذراء باملسيح.
سنبقى نُن ْ ِشد مع األحرار،
ما بدنا جيش بلبنان،
اللبناني.
ّإل الجيش
ّ
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

أخبار سريعة
ّ
القمة
ميقاتي إلى
العربية في الجزائر
يرأس رئيس حكومة تصريف
األعمال نجيب ميقاتي وفد لبنان
إلى القمة العربية التي تعقد في
الجزائر في  1و 2تشرين الثاني
المقبل ،وينضم اليه وزير الخارجية
والمغتربين عبدالله بو حبيب وعدد
من المستشارين .ومن المتوقع أن
يغادر الوزير بو حبيب الى هناك
األسبوع المقبل للمشاركة في
االجتماعات الوزارية التحضيرية
التي تسبق القمة.

«اإلعتدال الوطني
»التقوا افرام
إستقبل أعضاء تكتل «اإلعتدال
الوطني» النواب:وليد البعريني
،محمد سليمان ،عبد العزيز
الصمد،سجيع عطي ة وحمد رستم،
في مكتب «التكتل» في منطقة
الصيفي ،النائبنعمة افرام ،في
اطار متابعة المناقشات لإلتفاق
علىرئيس الجمهورية .وبحث
المجتمعون في «آخر التطورات
السياسية وضرورة انتخاب رئيس
للجمهورية اللبنانية يتماشى مع
مصلحة لبنان ويعيد لبنان على
السكة الصحيحة عربيا ً ودولياً»،
بحسب بيان «للتكتل».

ترايسي شمعون
مع التسوية اآلن
ّ
المرشحة لرئاسة الجمهوريّة
رأت
ترايسي شمعون ّ
أن «الجميع
بات مس ّلما ً ّ
فريق
بأن ال قدرة أليّ
ٍ
على إيصال ّ
مرشحه الى رئاسة
خيار إال
الجمهوريّة ،وما من ٍ
التوافق على ّ
مرشح قادر على
التواصل مع معظم االفرقاء ،إن لم
يكن جميعهم» .وأشارت الى ّ
أن «ما
يحصل حاليّا ً هو إضاعة للوقت،
وصوال ً الى الفراغ الذي ال يعلم
أح ٌد كم سيطول ،مع ما لذلك من
ٍ
تداعيات خطيرة على الصعيدين
االقتصادي والمالي ،وربما األمني».
وأضافت« :ما دامت التسوية
محسومة ،فلماذا ال تحصل اآلن
ّ
ونوفر على البلد والناس المزيد من
االنهيار ،ونعجّ ل في خطوة انتخاب
الرئيس ث ّم تشكيل حكومة قادرة
على إطالق مسار اإلنقاذ»؟
وذ ّكرت شمعون بأنّها «ال تحضر
جلسات انتخاب الرئيس ّ
ألن
نتائجها معروفة سلفاً ،وستنتهي
بفقدان النصاب».

مليون حبّة كبتاغون
إلى السودان
أشار وزير الداخلية والبلديات في
حكومة تصريف األعمال بسام
مولوي إلى أنه «في إطار مكافحة
تهريب المخدرات ،تم ّكنت شعبة
مكافحة المخدرات في إدارة
الجمارك من ضبط كمية كبيرة من
الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة
داخل محدلة كان منويا ً تصديرها
الى السودان كوجهة أولى».
وأوضح في تصريح عبر «تويتر»
أمس ،أن «شعبة المعلومات في
قوى األمن الداخلي أوقفت المتورط
الرئيسي «خ .س» وهو سوري
الجنسية استخدم هوية مزورة
لبنانية في إتمام معامالت الشحنة،
وبعد تفتيشها ،عُ ثر بداخلها على
 165كيلوغراما ً من الكبتاغون أي
ما يعادل المليون حبة».
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المياه المكرّرة "مش مكرّرة"
النبطيــــة ـ رمـــال جونـــــي

«شــو عم نرشب؟» ســؤال راح
يتســلل اىل احاديث النــاس بعد تزايد
اعداد االصابات بنوبــات الكىل جراء
املياه املعبأة بعبوات تو ّزع عىل املنازل
مصدرها محطــات تكريــر ف ّرخت
كالفطر يف منطقــة النبطية من دون
حسيب او رقيب.
 90يف املئــة من هــذه املحطات،
ّ
مرخص لها،
ان لم يكــن اكثر ،غــر
ورغم انها خاضعــة لوزارتي الصحة
والصناعة فاالخرية غائبة عن السمع،
والصحة عاجزة عــن اجراء فحوص
مخربيــة للتأكد من صالحيــة مياه
الرشب ،ما يعنــي ان «رشيعة الغاب»
تســيطر عىل قطاع نشط كثريا ً بفعل
ازمة مياه تواجههــا املنطقة ،غري ان
صحة املواطن باتت عىل املحك ،فكيف
مع تفيش وبــاء الكولريا ،ومن يحميه
من خطر هذه املحطات واين الرقابة،
ومن يدفــع كلفة عــاج املريض ،ال
يخفــي طبيب الكىل محمد شــكرون
تزايــد اعداد االصابــات بنوبات الكىل
وانســدادها ،عازيا ً الســبب اىل املياه
الكلســية ومياه محطات التكرير غري
املطابقة ملواصفــات الصحة العامة.
ويقول ّ
إن «كلفــة العبوة من محطة

التكريــر  20الف لرية ،يف حني أن كلفة
العالج من نوبات الكىل تتخطى الـ60
دوالراً ،أي أن املواطــن يدفع رضيبة
هذه املحطــات من صحتــه وماله،
فأين املراقبــة؟» .يف النبطية محطات
تكرير باملئات رشّ عــت ابوابها للعمل
ّ
متوخية الربح عىل
من دون تراخيص
حســاب صحة املواطن ،ويســتعمل
العرشات منها مياه اآلبار املســتقدمة
عرب ج ّرارات ،وتبيعها عىل انها مك ّررة،
مســتغ ّلة غياب الرقابــة الحكومية
عليها« .املياه املكــررة مش مك ّررة»،
هــذا ما تؤكــده احــدى العامالت يف
احدى محطات تكرير املياه يف منطقة
النبطية ،جــ ّل ما تقوم به املحطة انها
تنقل املياه من خ ّزانات عادة ما تكون
ّ
يصفيها
غري نظيفة ،اىل «فيلرت» بالكاد
من الحــى ،وتعبّأ يف عبــوات تباع
للمواطنني عىل انها مك ّررة ،بأســعار
تخ ّ
طت الـ 25الف لــرة للعبوة .وفق
العاملة نفســها «أحيانا ً نمأل العبوات
ّ
مخصص للرشب،
من مياه خ ّزان غري
وأحيانا ً نستقدمها عرب صهاريج تنقل
اىل املنازل ،من إحدى اآلبار االرتوازية،
أي أنّها غري صالحة للرشب» ،واألخطر
بحســبها «ان معظم الصهاريج غري
مخصصــة لنقل ميــاه الرشب ،فهي
مختصة بنقل مياه االستخدام فقط»،

وتجزم ّ
بأن «الغش كبــر داخل هذه
املحطات التي تحولــت تجارة مربحة
بفضل االزمة ،فالرقابــة غائبة كلياً،
واالخطر انها غري مرخصة ،وال تخضع
للفحوصات املخربية».
ال تخفي مصــادر وزارة الصحة
خطورة هذه املحطــات ،مؤ ّ
كدة أن 5
منها فقط تستويف الرشوط ،واالخرى
تعمل بشــكل غري رشعــي ،وتجزم
ّ
بأن مراقبــي الــوزارة عاجزون عن
القيام بدوريات رقابة بســبب البنزين
ونقــص اعــداد املراقبــن .وال تنكر
«أن الخطــر كبري ،خصوصا ً
املصادر ّ
ّ
وأن ال احد يعــرف مصدر املياه وعادة
ما تكــون من مياه اآلبــار ،أضف اىل
أنهّ ا تنقل عرب صهاريــج قد ال تكون
نظيفــة ،واألخطــر ّ
أن املحطات هي
باالســم محطات»تكريــر» ،وفعليا ً
تعبئّ املياه للناس نصــف مك ّررة ،ما
يؤدّي اىل ارتفاع اعــداد اصابات الكىل
ونوباتها ،وقد تكون ســببا ً يف انتشار
االوبئة كالكولــرا» .عىل عجل دخلت
بيداء اىل قسم الطوارئ يف املستشفى،
تعاني آالما ً حادة يف الكىل ،ويف القســم
اكثر مــن  7حاالت كحالتها ،وهو عدد
يتك ّرر يوميا ً بشكل تصاعدي .األخطر
بحسبها أنّها ترشب اكثر من  5ليرتات
يوميا ً وهــي كمية يســتحيل معها

مياه مكررة ،غير مكررة

االصابــة بنوبة كىل ،غــر ان الطبيب
أخربها ّ
بأن املياه غري صالحة للرشب.
وتؤكد انها تشــري عبوات املياه من
احدى محطات التكرير يف املنطقة عىل
اعتبار انها مكــ ّررة وصالحة للرشب،
ليتبــن لها أن ميــاه الينابيع وحدها
صالحــة للــرب وما عــدا ذلك كله
استغالل .وتشري اىل ان فاتورة العالج
كبرية ،وانها اضطــرت لدفع مليونني

و 300الف لــرة يف املستشــفى عدا
االدوية« ،فإذا كانت كلفة عالج النوبة
 60دوالراً ،فكيف بعالج الكىل والحىص
منها؟».
يخىش االهايل الكولــرا من املياه
غري املكررة والخضار امللوثة واللحوم
وغريها ،ما قد يضع صحتهم وحياتهم
عىل املحك يف ظل تحلل الدولة واجهزتها
الرقابية.

الحطب يتقدم البدائل عن المازوت كوسيلة للتدفئة في المناطق الجبلية

هل بدأ الزمن يدور عكسيًا باتجاه العصور الغابرة؟
زحلــــة ـ لوســــي بارسخيــــان
مع بدء التحضريات الســتقبال
موسم الشــتاء ،تطغى عىل شوارع
البقاع ومدينة زحلة مشهدية مختلفة
هذا العام ،يالحظ من خاللها تراجع
حركة صهاريج املــازوت التي كانت
تغــزو الطرقات يف مثل هــذا الوقت
من الســنة لتعبئة خزانــات املنازل
بالكميات التي ســتحتاجها من أجل
تدفئة املنــازل ،يف مقابل تقدم حركة
ناقالت الحطب الــذي صارت أكوامه
املكدســة يف زوايا ومخــازن املنازل،
وحتــى يف بعض املســاحات العامة،
مشهدا ً طبيعياً.
أســباب عدة تقف خلــف هذه
املشــهدية ،وأبرزها يتعلق بتداعيات
البلبلة التي يعانيها سوق املحروقات
منذ ما قبل أزمة أوكرانيا ،وقد جعلت
عائالت كثرية تلجأ لتأمني ولو كميات
صغرية من املازوت يف الخزانات باكراً،
لتسد أقله حاجتها للتدفئة يف الفصل
األول من موسم الشــتاء الطويل يف
هذه املنطقة.
ووضعت معظم العائالت خططا ً
لتقنني اإلســتخدام حتــى ال ينضب
مخزونها املحــدود رسيعاً ،خصوصا
بسبب أسعاره املشــتعلة ،وقد باتت
تثقــل امليزانيــات حتى بالنســبة
للعائالت املقتدرة.
وعليه ،وضعــت عائالت بقاعية
كثرية الحطب عىل الئحة البدائل التي
ستلجأ اليها ،بعدما كان استخدامه يف
سنوات ما قبل األزمة جزءا ً من التعبري
عن رفاهية إشــعال «الشــومينيه»
ملضاعفة درجــات الحرارة يف املنازل.
فضاعفوا هــذا العام كميات الحطب
املخزنة ،لعلمهم أنهم ســيحتاجون
لكميات اكرب منه وحجــزوا كميات
إضافيــة ملنتصف املوســم ،حفظا ً
لحصصهم عند تزايد الطلب.
وال ينفــي الكثري مــن العائالت
حتى املقتدرة أنها ستضطر هذا العام
للتقنني يف اســتخدام تقنيات التدفئة
املركزية للمنازل أو الشــوفاج ،وتلجأ
اىل الحطب كوســيلة تدفئة أساسية،

من أحد المشاغل المرخصة لبيعه في البقاع

بعدما كان وجود بعض مواقد الحطب
الحديثة مجرد داعم للشــوفاج بأيام
الربد القارس.
إال أن الطلب عــى الحطب تزايد
لــدى كل الطبقــات االجتماعية كما
يؤكد أحــد تجاره يف مدينــة زحلة،
مشريا ً اىل تضاعف نســبة البيع مئة
باملئة هذا العــام ،بعدما الحظ طلبا ً
من خالل عائالت كانت تعد مستورة
ســابقاً ،وال أحد يعلــم حالها يف ظل
تدهور قيمة العملة الوطنية.
وهذا الواقع أدى اىل فوىض عارمة
يف السوق ،تشهدها خصوصا ً منطقة
البقــاع مــن خالل غزو مســاحات
حرجية محدودة نســبياً ،حيث اقتلع
جزء كبري منها قبل أن تتدخل األجهزة
األمنية ووزارة الزراعة ويتسبب ذلك
بمواجهات كما حصــل مثال ً يف قب
الياس قبل أيــام ويف بلدة الصويري
قبل أسابيع.
هــذه التعديــات يؤكدهــا اييل
بشــعالني وهــو واحــد مــن أكرب
مزودي تجــار الحطــب بالكميات
التي يحتاجونهــا يف البقاع .متحدثا ً
عن إســتغالل كثريين حال الفوىض
الحاصلــة لإلغارة عىل مســاحات
حرجية مــن أشــجار الســنديان
والصنوبر ،مؤكدا أنه ال يجوز قطعها
إال بناء لرخص مســبقة تحدد أوقات
التشحيل ،وطريقته ،ملساعدة الشجر

عىل النمو والتكاثر.
يرشح بشــعالني بعــض أرسار
مهنته وترتكز بشــكل أســايس عىل
تأمني حطب السنديان ،ويوضح بأن
حياة الســنديانة ونموها مرتبطان
بعملية التشــحيل ،وهــذا ما يجعل
حطب الســنديان متوفرا ً بشكل أكرب
من حطــب الصنوبــر ،خصوصا أن
تشحيل شجرة الصنوبر يقترص عىل
رؤوسها اليابســة ،فتصبح كميات
حطب الصنوبر املتوفرة من األشجار
التي تكون قد يبست كلياً ،ومن خالل
عمليات التفريغ التي تحتاجها بعض
غابات األديرة خصوصــاً ،مؤكدا ً أن
هذه العمليات ال تتم إال بناء ألذونات
وتراخيص مسبقة من وزارة الزراعة
وبعد الكشف عىل مواقعها.
أما النــوع الثالث مــن الحطب
فهو من أشــجار الفاكهــة املثمرة.
ويكثر هذا العام حطب شجر التفاح
خصوصــاً ،ويؤكد بشــعالني ما يتم
تداوله يف بعض وســائل التواصل عن
لجوء مزارعيه اىل اقتالع بســاتينهم
نهائيــا ،تمهيدا إلســتبدالها بأنواع
مثمرة يسهل تســويقها ،بعدما بات
ســعر تخزين التفاح أضعاف أرباحه
املتدنية جدا منذ عدة مواسم.
برأي بشــعالني «أنه لوال ارتفاع
سعر املازوت ،ملا وجدنا هذه الظاهرة
يف اإلعتداء عىل املساحات الحرجية وال

من أكوام الحطب المكدسة

هذا اليأس الذي بلغه البعض إلقتالع
بســاتينه» ،معتربا ً أن «علة العلل يف
جميع املصالــح االقتصادية هو هذا
الغالء يف ســعر املــازوت والذي رفع
الكلفة بالنسبة لكل املنتجني ،وحتى
بالنســبة ملنتجي الحطب» .ويرشح
بأن املازوت يدخل يف الدورة اإلنتاجية
للحطب منذ اإلنتقال بالشــاحنات اىل
مساحات التشحيل لنقلها اىل املشغل
حتى مرحلة إيصاله اىل املنازل.
ويســاهم يف رفــع الكلفة كما
يقول ســعر الدوالر ،الذي رفع سعر
التجهيزات بشــكل خيايل .ويذكر أن
الجنزير الذي يشغل محركات تقطيع
خشب الشجر كان ثمنه  18الف لرية
وصار نحو مليــون و 500الف لرية.
وكذلك الزيوت التي تحتاجها مولدات
هذه املحــركات إرتفع ثمنها من 20
الــف اىل  600الف ،اىل أجــرة العامل
الذي كان يتقاىض  30ألف لرية يوميا
وباتــت أجرته  500ألــف .ما يرتك
إنطباعــا أن أرخص عنرص يف عملية
إنتاج الحطب هو الشجر نفسه.
فيما يؤكد بشــعالني بأنه حتى
بعدما إنتظم ســعر طن الحطب عىل
 200اىل  240دوالرا طبقــا لنوعيته،
فإن أربــاح التجار حاليــا ال توازي
ارباحهــم يف املــايض .إذ كان الطن
يباع ب 300الف لرية وكانت نســبة
أرباحه تصــل اىل  40باملئــة ،فيما

الطن حاليا يباع بنحو ثمانية ماليني
ونسبة أرباحه ال تتعدى ال  10باملئة.
ويرشح بشــعالني يف املقابل أن كلفة
طــن الحطب قد تكــون وازت كلفة
برميل املازوت ،إنما مع فارق أسايس
بأن جمرة طن الحطب توازي الحرارة
التي تولدهــا كمية برميل ونصف اىل
برمييل مازوت ،مع رفع حرارة املنازل
بشــكل أفضل .ومن هنــا يقول إن
عائالت عدة عادت اىل إستخدام مواقد
الحطب عىل رغم املشقة التي تتسبب
بها بالنسبة لربات املنازل ،وخصوصا ً
أن مواقد الحطب تحتــاج اىل عملية
تنظيف بشــكل متواصل .ويف بعض
املنــازل جرى تعديــل أنظمة مواقد
املازوت لتعمل عــى الحطب .وهذه
إجراءات اتخذت يف القــرى تحديداً،
حيث ال يضطر األهايل لرشاء الحطب
أحيانــاً ،خصوصــا ان معظم هؤالء
يملكون بســاتني تحتاج اىل تشحيل،
وبالتايل يســتخدمون «الشــحالة»
للتدفئة.
إذاً ،تســاوى الفقــراء واألغنياء
هذه املرة بخلفيــات تحولهم الكبري
نحو الحطب ،بهدف تحقيق الوفر يف
فاتورة التدفئة التي يرتقبها الكثريون
بقلق شــديد .فهل بــدأ دوالب الزمن
يدور عكســياً ،وبدأنــا نتدحرج من
تقنيــات التدفئة الحديثــة اىل مواقد
الحطب مجددا؟
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ردًا على "تغريدة" وزير الثقافة المغرضة
أدباء يستنكرون تغيير "وجه لبنان الثقافي"
من بلد الثقافة والحرية واإلنفتاح الى بلد التخلّف والقمع؛ مؤلم
فع ً
ال هذا التراجع المخيف الذي يشهده بلد الثقافة والنور .كأنها خطة
مبرمجة للمضي بالبلد النابض ثقافة وحياة الى جحيم بألف لون ولون
يقضي على ما ّ
تبقى من هويته وصبغته الثقافية .فإن كان ثمة ما
يميز لبنان عن محيطه فهو ميزة االنفتاح والتعددية وتلك القدرة على
جمع حضارات مختلفة في بوتقة واحدة كمهرجان أبدي للثقافات

يحتفي بالثقافة والعلم .والحرية الثقافية التي طالما أغنت لبنان يبدو
أنها ال تروق للبعض المصر على تقويض ما تبقى من متنفس لدى
الشعب الرازح تحت ألف مصيبة ومصيبة ،وإال كيف نفسر تغريدة وزير
الثقافة االخيرة التي أرخت بظاللها على مهرجان الكتاب الفرنكوفوني
فألغى عدد من االدباء الفرنسيين مشاركته في المناسبة احتجاجًا
على مضمون التغريدة الرجعي والقمعي؟

جـــــورج بـــــوعـــــبـــــدو
«وزارة الثقافــة يف  #لبنان لن يكون بمقدورها،
قانونــا ً وانتما ًء إىل الحــق أن تفتح البــاب لثقافة
صهيونية ولو مقنعــة #نكمن_يف_التفاصيل»؛ كتب
وزيــر الثقافة محمد وســام املرتــى .غريبة هي
تغريدة الوزير خصوصا ً مــن حيث التوقيت يف برهة
تُربم فيها صفقات التخيل عن ثــروات الوطن «عىل
عينك يا تاجر» باتفاقيــات مربمة مع العدو قوامها
التنازل عن حقول بحرية اعرتف االخري بأحقية لبنان
بها سابقا ً لتعطى بعد برهة له عىل «طبق من فضة»
من دون أن يحرك «الغيارى» عىل الوطن ساكناً.
وكما يف كل مرة تتم فيها ممارسة القمع الفكري
تنشأ حركة عكســية تناضل العادة لبنان اىل «الرساط
املســتقيم» وترتفع أصــوات الفكر والعلــم املنددة
بمحاوالت إغراق البالد يف العصور الظالمية.
«نــداء الوطن» جالت عــى مجموعة من أبرز
أهل الفكر والقلم الستطالع آرائهم حول البلبلة التي
أثارتها تغريدة الوزير وعادت بردود الفعل التالية.
الروائي والكاتب رشيف مجدالني ّ
عب عن أســفه
الشــديد ملا آلت اليه الظروف يف اآلونــة األخرية فعلق
قائالً« :منــذ ثالثني عاما ً وهم يقولون لنا إنه ليســت
هناك دولة أو حكومة ولكنني أعتقد برصاحة بأنه لدينا
دولة ولكنها تعمل عىل أذيتنا بكل بساطة .فالسلطة لم
تكن يوما ً ملمارسة املصالح وخدمة األغراض الخاصة؛
وهي قطعا ً ليست لتبوؤ املناصب وكسب املال .فمفهوم
الســلطة عندنا خطأ وممارسة املسؤولني بحقنا سيئة
جداً .فالوزارة تعمل عكــس الثقافة بقمعها مهرجانا ً
أدبيا ً فنيــا ً ودوليا ً يعيد تموضع لبنــان عىل الخارطة
الثقافية العاملية مجدداً .فهو ليس مهرجانا ً فرنســيا ً
فحســب؛ بل هو مهرجان عربي وعاملــي يتوافد إليه
الكتّاب من مختلف أصقاع العالم».
ويضيف مجدالني مســتهزئا« :هؤالء ال يعملون
لصالح البلد الذي اعتدناه بل يف سبيل بلد آخر يتخيّلونه
عىل مقاسهم .فهم ال يريدون لبنان الذي نحب ونطمح
إليه ،وأقىص طموحهم هو تقويــض جهودنا يف هذا
االتجاه» .ويختم مؤكداً« :لنكن متفائلني .ربما كانت
التغريدة رضبا ً من السذاجة أو ق ّلة املعرفة .وأنا متأكد
أنهم يف وزارة الثقافة ال يعرفون حتى من هم الكتّاب
واالرجح انهم لم يقرأوا حتى شيئا ً من مؤلفاتهم!».

شريف مجدالني

هيام يارد

تغريدة وزير الثقافة

ملصق مهرجان الكتاب الفرنكوفوني

بدورها أكدت الروائيــة والكاتبة هيام يارد أن
هذا النهــج القمعي يحاول املســاس بخصوصية
لبنان ،بالتعدي عىل الحريات ومنــع التعددية التي
يتميز بها البلد« .يف حال قبلنا بما يجري نســهم يف
سلب لبنان ميزته االساســية وتغيري وجهه الثقايف
بتشويه مقيت .علينا النضال بكل جوارحنا كمثقفني
ولبنانيني دفاعا ً عــن هذه الخصوصية للحفاظ عىل
التعدديــة وحرية التعبري ولن نقبــل بهذا النوع من
اإلرهاب الفكري أبدا».
لم يكن رأي الكاتب واالديب عيىس مخلوف مغايرا ً
فهو أوضــح قائالً« :وزير الثقافــة اللبناني هو وزير
سياسة ال وزير ثقافة .املنطق الثقايف يختلف عن التوجُّ ه
السيايس وحســاباته .نحن ض ّد التطبيع مع إرسائيل،
لكن مواجهة دولة إرسائيل ال تكون بإطالق الشعارات
والخطابات ،وال حتّى بالسالح وحده فحسب ،بل أيضا ً
بالثقافة واملعرفة ،وباملدارس والجامعات وال ُكتب .وهذا
أيضا ً أحد أوجه الــراع مع إرسائيل ،وال يمكن القفز
فوقه وتغييبه يف أيّ حال من األحوال.
يف هذا الســياق ،ســأكتفي ،هنا ،بطرح بعض
األســئلة :كم عــدد الكتب التي ترتجمهــا إرسائيل
سنويا ً مقابل عدد الكتب التي يرتجمها لبنان والعالم
العربي بأكمله؟ مع األخذ يف االعتبار نوعيّة الرتجمة
ّ
مخصصات البحث العلمي
وقيمتها العلميّة؟ ما هي
يف الدول العربيّة وحجمها بالنسبة إىل إجمايل الناتج
ّ
ّ
تخصصــه إرسائيل يف هذا
املحل قياســا ً عــى ما

املجال لتطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؟ أليس
استيعاب أهمية هذا العامل إحدى رضورات املواجهة
مع ا ُملحتَ ّل .أي ّ
أن هذه املواجهة تحتاج أيضا ً إىل ُكتُب
وعلــم وثقافة ،يف عالم ال يلتفــت إىل الضحيّة إذا لم
تلتفت هي إىل نفسها.
ال ُكتُــب  -كلبنان الذي كنّا نحلــم به  -مُرادف
ّ
ينقض،
للتعدُّد واالنفتاح والح ّريّة .لكــن هناك من
منذ ثمانينات القرن العرشيــن ،عىل هذا البُعد الذي
تميّز به البلد الصغري ضمن محيطه ويف العالم ،وكان
إحدى ركائز وجوده األساسيّةّ .
إن التشبُّث بالقضاء
عليه اليوم يعني القضاء عىل هذا الوجود برمّ ته.
لكــن الجهل أيضا ً
ّ
نعم ،إرسائيل دولة احتالل،
(ومن ضمنــه تدمري الثقافة وفــرض الرأي الواحد
ا ُملط َلق بالقوّة ،بعد تدمري االقتصاد وا َملرافق األُخرى)،
هو أيضا ً أحد أشكال االحتالل».
الروائيــة كارول عجمي ّ
عبت عن اســتيائها
بالتأكيد عىل أن الحزن اليوم يلف املثقفني وما تبقى
من «أدمغة» يف لبنان .وتشري بأسف اىل ان «املنظومة
أمعنــت يف تهجري األدمغة ،فما حصــل مع إنفجار
بريوت وسقوط أكثر من  230ضحية وآالف الجرحى
وتدمــر العاصمة ما كان كافياً؛ ولــم يكن ناقصا ً
إال تنفيذ اإلرهاب الفكري بحق الشــعب .فاالرهاب
الثقايف خطري جدا ً عىل املجتمع وعىل حرية التعبري».
وتتابع بنربة حزينة« :رغــم كل ما نتخبط فيه من
ازمات تحــاول بريوت النهوض مجــددا ً ولكنهم ال

عيسى مخلوف

كارول عجمي

مارلين كنعان

إيمان حميدان يونس

يريدون ذلك .أربعة أعضاء من لجنة حكم Goncourt
عدلوا عن الســفر اىل لبنان خوفا ً من التعرض لهم
معتربين أن تغريــدة املرتىض هي نوع من الرتهيب.
يؤســفني ان يعمل وزير الثقافة عىل إبعاد املثقفني
الكبار ومنــع بريوت من النهوض؛ بريوت التي برغم
الحــروب واألزمات ما زالت تنرش الفكر الحر وتؤدي
دورا ً ثقافيــا ً طليعيا ً يف املنطقة .أســأل املعنيني عن
مربرات هذا اإلرهاب الفكــري وملاذا يحكمون علينا
بثقافة املوت؟ هل من املنطق أن ينحدر لبنان اىل هذا
الدرك بعدما كان منربا ً للفكر والحضارة يف العالم؟».
وختمت عجمي مؤكدة« :ليســت الرضبة موجهة
للمهرجان فحسب بل للبنان ككل عىل امتداد مناطقه
كافة فهل نحن ســائرون عىل درب «ثقافة املوت»
التي ستتحكم بمفاصل البالد من اآلن وصاعداً؟».
األديبة إيمان حميدان يونس نددت بما حصل
بشــدة قائلة بنربة مستاءة وبأىس بالغ« :ال يكفي
انهم تســببوا بانهيار اقتصاد لبنان وشتتوا اهله
ودمروا ثلــث عاصمته ،بقي ان يدمــروا ثقافته
وتعدديته وحرية التعبري فيه .اليوم يطل علينا وزير
الثقافة متدخالً يف ما ال يعنيه .أليس من االجدى به
كوزير للثقافة العمل عــى اعادة الفنانني واالدباء
اللبنانيني الذين ُهجّ روا قرسا ً من وطنهم بســبب
الفقر والحاجــة وانعدام مســاحات التعبري عن
الرأي؟ أليس حريا ً به مســاندة االدباء الذين باتوا
عاجزين عن دفع فاتورة تأمينهم الصحي؟ أليست
تلك مهمة أنبل من إلقاء الخطابات الوطنية الواهية
والفارغة املضمون والعاكســة لفكر توتاليتاري
قمعي؟ كفى استحوا! اخجلوا قليالً ...هذا ان بقي
لديكم يشء من الحياء!».
الباحثة مارلني كنعان اعتربت ان املســألة تسهم
بانقطاع لبنان عــن العالم الثقــايف والفكري وزيادة
عزلتــه« .هل املطلوب هو التقوقــع؟»؛ تقول كنعان.
وتتابع بســخرية« :ال أعلم ان كان الوزير يعرف هؤالء
األدباء أصالً .واملوضوع مضحك فعــاً نرش التغريدة
وقام بحذفها .بدال ً مــن العمل عىل تعزيز انفتاح البلد
عىل العالم بأرسه نشهد من يريد جر البالد نحو الرجعية
والتقوقع وهذا ال يشبه لبنان الذي ترعرعنا فيه!».

جـــــــــــائـــــــــــزة

قاسم إسطنبولي يتسلّم جائزة «اإلنجاز بين الثقافات»
ّ
مؤسس
تســلم املمثّل واملخرج قاسم إســطنبويل،
املرسح الوطني اللبناني جائــزة «اإلنجاز بني الثقافات»
التي تمنحهــا وزارة الفيدرالية النمســوية للشــؤون
حفل
األوروبية والدولية عن العامــن  2021و 2022يف
ٍ
أقيم يف العاصمة النمســوية ،وقد حــره ممثلون عن

 10دول حول العالم .كما حرض االحتفال ســفري لبنان يف
النمسا معربا ً عن فرحته بهذا اإلنجاز الكبري واملهم للبنان
يف املحافل الدولية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.
الجائزة التي تُمنح للبنان للمرة األوىل نالها اسطنبويل
من خالل مرشوع شبكة الثقافة والفنون العربية «آكان»

الذي حصل عىل الجائزة مــن بني  1300مرشوع من 87
دولة .ويقوم املرشوع عىل تشــبيك األفراد واملؤسســات
الثقافية والفنية ،وذلك مــن أجل التضامن الثقايف وفتح
صلة وصل وقنوات لتبادل األحداث واملهرجانات والخربات
والتجارب يف املنطقة العربية والرشق األوسط والعالم .
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فارس كرم وميريام فارس يتواجهان قضائيًا
بعد قرار النيابة العامة االســتئنافية يف جبل لبنان الذي قىض باستدعاء
الفنان فارس كرم للتحقيق معه يف مكتــب مكافحة جرائم املعلوماتية ،عىل
خلفية دعوى قدح وذم تقدّمت بها الفنانة مرييام فارس يف ّ
حقه ،حرض كرم إىل
شعبة مكافحة جرائم املعلوماتية فور وصوله إىل لبنان حيث ت ّم االستماع إليه.
وحذف التغريدة املسيئة ملرييام ،وشمل ذلك أيضا ً الهاشتاغ .كما ّ
وقع
عىل تعهّ د بعدم التع ّرض أو اإلســاءة لها عىل مواقع التواصل االجتماعي.
بموازاة ذلك ،أ ّكد جــورج خوري ،محامي مرييامّ ،
أن األخرية مســتمرة

غــــــــيــــــــاب

بالدعوى إىل حــن قيام كرم باالعتذار العلني منهــا عرب مواقع التواصل
االجتماعي ،وقال« :التعدّي عىل رشف املرأة لن يمر دون محاسبة».
فارس كرم الذي أُخيل سبيله بسند إقامة ،تقدم بواسطة وكيله املحامي
باسكال كمال أبو فاضل بشكوى لجانب النيابة العامة اإلستئنافية يف جبل
لبنان ضــد مرييام فارس بجرم قدح وذم وتشــهري أحيلت لجانب مكتب
مكافحة الجرائم املعلوماتية ،وسيصار إىل استدعائها للحضور أمام املكتب
املذكور لسماع إفادتها.

رحيل الكاتب الفرنسي جان توليه
توىف عن  69عامــا ً الكاتب الفرنيس جــان توليه،
صاحــب مؤلفات عــدة بينهــا  Fleur de tonnerreو
 Crenom, Baudelaireو،Le Magasin des suicides
ج ّراء ســكتة قلبيــة يف منزله يف العاصمة الفرنســية
باريس .إال أن التحقيقات األولية تشــر إىل ّ
أن وفاته قد
تكون ناجمة عن تسمم غذائي عقب تناوله وجبة يف أحد
املطاعم ،وهي فرضية ال تزال غري مؤكدة.

وكان الكاتب يعيش منــذ العام  1998مع رشيكته
املمثلة «ميو -ميو» .وعُ رف من خالل الرشائط املصوّرة
وظهوره عــر قناتَــي  Antenne 2و .Canal Plusوبدأ
مســرته يف كتابة الروايات وتحديدا ً تلك التاريخية ومن
نوع السرية الذاتية ،مع كتاب Rainbow pour Rimbaud
سنة .1991
وحصد الكاتب الفرنيس نجاحا ً جماهرييا ً من خالل

طرح  300ألف نســخة يف شباط الفائت لروايته األخرية
 Azincourt Par Temps De Pluieالتــي تتناول هزيمة
الفرنســيني خالل معركة «أجينكور» العام  .1415كما
حصد جوائز بارزة أهمها جائزة Maison De La Presse
عام  2008عن كتابه  .Le Montespanوسبق له أن حصل
العام  1989عىل جائزة خاصة يف مهرجان Angoulême
عن مجموعة تقارير بعنوان ( .Gens De Franceأ ف ب)

مــــتــــحــــف

متحف  LORIيشتري لوحة "الذهاب إلى المباراة"
بيعت اللوحة الشهرية «الذهاب إىل املباراة»
للرسام الربيطاني لورنس ستيفن لوري بـ7.8
ماليــن جنيه إســرليني ( 8.74ماليني دوالر)
ٍ
ملتحــف قرب مانشســر يحمل اســم الفنان
وسيســتمر يف عرض اللوحــة لزائريه .ويُظهر
العمل الذي يعود تاريخه إىل عام  ،1953أشخاصا ً
يتوجّ هون إىل أحد املالعب يف شمال غرب إنكلرتا.
وأوضحت دار «كريســتيز» للمزادات ّ
أن

ً
بداية بـ 6.6ماليني جنيه ،إال ّ
أن
العمل عُ رض
سعره وصل خالل املزاد إىل  7.8ماليني جنيه.
أما الجهة التي اشــرت اللوحة فهي متحف
«لوري» يف ســالفورد قرب مانشسرت ،حيث
تُعرض اللوحة منذ افتتاحه عام .2000
وقالــت مديــرة املتحف العامــة جوليا
فاوســت« :بفضل هدية سخية من مؤسسة
 Low Family Charitable Foundationلرجل

ASTRONOMY

األعمال الربيطاني أنــدرو لوو وزوجته زوي،
أسعدنا رشاء هذه اللوحة» .وأضافت« :نتطلع
إلحضارهــا إىل ســالفورد حيث سيســتمر
عرضها أمــام الزائرين يف صاالت عرض أندرو
وزوي لوو يف املتحف».
و ُ
طرحت اللوحة للبيع من رابطة الالعبني
املحرتفني التي حصلت عليها عام  1999مقابل
أقل من مليونَي جنيه اسرتليني( .أ ف ب)

 Ariane 6ينطلق في الربع األخير من 2023
حُ دد الربع األخري من عام  2023موعدا ً ملهمة صاروخ «أريان  »6األوىل،
عىل ما أعلن املدير العام لوكالة الفضاء األوروبية «إيســا» التي اض ُ
طرت يف
ري حصل يف عمليات اختبار
الربيع إلرجاء املهمــة إىل العام املقبل نتيجة تأخ ٍ
«إن الربع األخري من  2023هــو تاريخ م َّ
الصــاروخ الجديد .وقــالّ :
ُتوقع
ّ
ويتعي عــى الربنامج أن ينجز تباعا ً ويف أوقات محــددة عددا ً من املراحل
الرئيسة ليبقى هذا املوعد ثابتاً».
وأُطلق برنامج الصاروخ الجديــد ليحل محل «أريان  »5وإتمام املهام

التي كان يجريها صاروخ «سويوز» الرويس ،يف العام  .2014وكانت مهمة
«أريان  »6األوىل مقررة عام  2020أصالً إال أنها أُجّ لت عامني بسبب جائحة
«كوفيد  »19 -وتسجيل صعوبات يف عملية إعداده .ويتط ّلب االلتزام بموعد
اإلطالق نجاح االختبارات التي ســتُجرى يف أملانيا وتتمثل يف ثالث عمليات
تشــغيل ملحرك «فينيش» الخــاص بالطابق العلوي ،وأن تكون ســمحت
االختبارات يف غويانا بتشــغيل محرك «فولكان» الخاص بالطابق الرئييس
من الصاروخ ،باإلضافة إىل إتمام مراجعة كفاءة نظام اإلطالق( .أ ف ب)

TECHNOLOGY

تط ّور مترجمًا صوتيًا عالميًا
أعلنت شــبكة  Metaأنها طورت نظــام ترجمة للغة
التايوانية التي ال تعتمد معايري موحدة ،يف خطو ٍة أوىل ضمن
مرشوع الشــبكة االجتماعية العمالقة لتطوير أداة ترجمة
صوتيــة تلقائية تعمل يف الوقت الحقيقــي ويف كل اللغات.
وأكدت املجموعة األمريكيــة العمالقة أن «هذه التكنولوجيا

تتيح لألشخاص الذين يتحدثون التايوانية تبادل أحاديث مع
أشخاص يتحدثون اإلنكليزية» .وال يزال برنامج املعلوماتية
غري مُنجَ ز بعــد ،وهو يتيح يف هذه املرحلــة ترجمة جملة
واحدة يف كل مرة ،لكن ذلك يشكل خطوة أوىل نحو مستقبل
ستكون فيه الرتجمة املتزامنة للغات ممكنة.

وينطــق بالتايوانية أكثر من  30مليون شــخص يف
تايوان ومناطق آســيوية أخــرى .وأوضحت الرشكة األم
لـ»فيسبوك» و»انســتغرام» أن هذه اللغة ال تعتمد نظام
كتابة موحَّ د املعايري ،عــى غرار أكثر من  40%من حواىل
 7000لغة حية يف العالم( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاول معرفة معلومات اكثر
حول الطرف اآلخر سواء كان
يف العمل الجديد او
عىل الصعيد العاطفي.

تشعر اليوم باملسؤولية تجاه من
حولك وخصوصا ً عائلتك وهذا ما
يشعرك بأنك مقيد بعض اليشء.

املسؤولية التي تطالك عبء
كبري عليك وال يمكنك تحمل
اكثر من طاقتك ،فكن عقالنيا ً
يف تصور االمور.

عاطفيا ً انت يف وضع سيئ
اليوم بسبب مشاكل قديمة قد
تفاديتها مرارا ً و تكراراً.

أنت بحاجة لبعض التأمل
والتفكري .ال تبخل عىل نفسك
بالوقت الالزم لوضع األمور
يف نصابها الصحيح.

خذ كامل وقتك يف التمعن
باالمور واطلب مشورة من حولك
ألن القرار القادم قرار مصريي.

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

ال ترصف انتباهك بسهولة
عن األمور املحيطة بك ،وأمعن
النظر يف كل التفاصيل.

هنالك تغيري قريب يف العمل قد
يؤدي اىل تغيري السكن وصعوبات
مالية طفيفة مستجدة.

إستفد من فرصة اللقاء بالحبيب
لتعرب له عن مشاعرك وكن
شجاعا ً وال تكتم حبك.

ماليا ً انت يف وضع مستقر وال
توجد اي مفاجئات عىل الطريق.

يمكنك أن تنجز تقريبا ً أيّ يشء اليوم،
ويعود الفضل ملهارتك التنظيمية.

ال تذهب بأفكارك بعيدا ً عن
الواقع كي ال تظلم نفسك
ومن حولك.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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ما وراء طموحات الصين المفرطة
في معظم مراحل العقود األربعة الماضية ،كان النمو االقتصادي اإلنجاز األساسي الذي تتكل عليه الحكومة الصينية.
برّر الحزب الشيوعي الصيني أسلوب ُ
ّ
حكمه ضمنًا عبر التشديد على نموه
المتوسع .ومنذ أن كشفت القيادة الصينية
عن النمو السنوي الذي تصبو إليه للمرة األولى ،في العام  ،1985لطالما ّ
حقق البلد هدفه أو تجاوز العتبة المقترحة
سنويًا ،باستثناء العام .1989
بضعة أشهر .كذلك ،ال مفر من مواجهة
جـــــيـــــريـــــمــــــي واالس
بعض التداعيات السياســية .يكفي أن
نتذكر حجم الســخط الشعبي بعد وفاة
يل وين ليانغ يف شــباط  .2020كان وين
ليانغ أول طبيــب يدق ناقوس الخطر يف
مرحلة مبكرة حول تفيش «كوفيد،»-19
كانــت هــذه املقاربة مــررة يف
يف كانون األول  ،2019فأثار بذلك استياء
املايض ،فهي منحت الحزب الشــيوعي
الســلطات الصينية .تراجع أي ســخط
الصيني طريقة لتشــجيع املسؤولني
شــعبي محتمل ألن الحكومة الصينية
األقل مستوى عىل تحقيق النمو بوترية
نجحت يف إبقاء عدد اإلصابات منخفضاً،
رسيعة ،رشط أن تبقــى هذه العملية
تزامنا ً مــع بلوغ الوفيات مســتويات
تحت السيطرة .لكن مع مرور الوقت،
قياســية يف الخــارج .إذا تبنــى القادة
اســتلزم بلوغ الهدف السنوي املحدد
الصينيون سياسات أكثر تساهالً وتويف
إنفاقا ً مفرطــاً ،ما أدى إىل تراكم ديون
مئات آالف الناس يف املرحلة الالحقة ،من
املنطقي أن يثور الشعب الصيني مجددا ً
غري قابلة لالســتمرار ،وتفريغ املباني،
وتفاقم التلوث .بعد اضطراب االقتصاد
وضع
ترســيخ
بعد
غضبه
يتصاعد
وأن
ٍ
العاملي بســبب أزمة كورونا ،لم تُحدد
طبيعي جديد يف معظــم البلدان األخرى
الحكومــة أهدافا ً نموذجيــة للنمو يف
وبدء مرحلة ما بعد كورونا.
العامَ ني  2020و .2021شــ ّكلت هذه
كذلك ،ينجــم جزء مــن التباطؤ
الفرتة الفاصلة فرصة لالبتعاد عن تلك
الحاصل يف قطاع العقــارات الصينية
املمارســات البالية والتكيّف مع واقع
عن طبيعة السياسات املنتقاة .تحاول
الحكومــة أن تُ ّ
االقتصاد الصيني الذي يزداد تعقيدا ً يف
خفض أســعار املنازل
القرن الواحد والعرشيــن .لكن يف آذار
إىل مســتويات مقبولــة وتحافــظ يف
 ،2022أعلنت الحكومة الصينية مجددا ً
الوقت نفســه عىل تقييم األصول الذي
عن هدفها الســنوي ،فهــي تصبو إىل
يُعترب محــور ثــروات األ ُ َس الصينية.
تحقيق نمو بنســبة  :5.5%إنه هدف
تتطلب هــذه العملية توازنــا ً دقيقا ً يف
طموح ومن املستبعد أن يُحققه البلد.
ســوق تبلغ قيمتــه  50تريليون دوالر
ٍ
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حتــى أن ّ
تأخر الحكومــة الصينية يف
وتلعب فيه التوقعــات دورا ً هائالً .مع
نرش البيانات االقتصادية ،وفق الجدول
رؤســاء البلديات يف أنحاء البلد إىل فرض
وفــرض قيود صارمة عىل مــن يلتقطون
من خاللها إىل اســرجاع قوة هذا الجزء
ذلك ،تبقى الحاجــة إىل اتخاذ خطوات
املحدد يف ترشين األول الحايل ،يشري إىل
ّ
اإلقفال التام أيضا ً عند ظهور أوىل مؤرشات
الفريوس أو يحت ّكون باملصابني به .انعكست
املتوســع من االقتصاد .هــذه الخطوة
رسيعة واضحة يف هذا القطاع .أصبحت
ً
املصاعب التي يواجههــا الرئيس يش
نتيجة لذلك،
تفيش الفريوس يف مدنهــم.
هذه املقاربــة إيجابا ً عىل صحة الشــعب
زعزعت ثقة املستثمرين وسبّبت خسائر
عرشات ماليني الوحدات السكنية فارغة
جني بينغ للتوفيق بني الرتكيز الحرصي
تجمّ دت النشــاطات االقتصادية ،وتوقف
الصيني ،عىل مر العامَــن  2020و،2021
تفوق قيمتها الرتيليون دوالر ،تزامنا ً مع
اليــوم ،ولم يبدأ بنــاء ماليني الوحدات
عىل التنمية ،والرغبة يف
النمو يف الربــع الثاني
فبقي عدد الوفيات بسبب الفريوس أقل من
العجز عــن إعادة توزيع
األخرى .دفع عدد كبري
تحقيق نمو أكثر إنصافاً.
من العام  .2022عملياً،
 5300خالل تلك الفــرة ،وفق اإلحصاءات
املوارد أو تحسني مظاهر
مــن أصحــاب املنازل
حققت التدابري الصينية
الرســمية .قد ال تكون البيانــات الصينية
املساواة .يبدو أن الهدف
املحتملني ثمن وحدات
ملكافحة كورونا نجاحا ً
أهداف غير واقعية
صادقة بالكامــل ،لكن يبقى أي رقم قريب
من إعــادة تحديد الناتج
سكنية قبل بنائها ،ثم
ّ
عب الرئيس الصيني
كارثياً ،فهي حَ َمت حياة
من تلك اإلحصاءات مبهراً .ســجّ لت والية
املحيل اإلجمايل املستهدف
أهدر املهندســون تلك
ً
األموال ،مــا دفع عددا ً
إنشاء
محورها
رؤية
عن
لكنها
النــاس
ماليــن
وفاة
حالة
ألف
63
من
أكثر
وحدها
فلوريدا
التزام
بإثبات
ا
إذ
يتعلــق
يُعتبر انخفاض معدل
أدت الحرب في أوكرانيا
عادل،
أخــر
اقتصــاد
دمّ
محرك
املقابل
يف
رت
السنتني،
تلك
مر
عىل
»19
«كوفيد
بسبب
بتحقيق
املســتمر
الصني
متزايدا ً من املشرتين إىل
الوفيات المرتبط بأزمة
إلى زيادة أسعار الطاقة
ومبتكــر ،ومُوجّ ــه نحو
االقتصاد املحيل.
وهو معدّل أعىل من الصني بـ 12مرة تقريباً.
النمو أمام املســتثمرين،
التوقف عن دفع أقساط
كورونا في الصين مبررًا
والمواد الغذائية
الخدمات .هو يريد أيضا ً
لن تكون مقاربة
لكن أدت سياسة «صفر إصابات» إىل تخريب
والبريوقراطيــن ،والرأي
الرهــن العقاري ملنازل
االقتصاد الصيني يف الوقت نفسه.
أن يفصل اقتصــاد البلد في أنحاء العالم فزادت العام ،رغم القرارات التي
«صفــر إصابــات» مقنعًا لتراجع النمو حتى قد ال تكتمل يوماً .تك ّلم
يف بداية الســنة ،برزت مؤرشات عىل
عن االستثمارات العقارية كلفة االستيراد الصيني اتخذها الرئيس الصيني.
املستمرة اليوم بسيطة لو كان الشعب الصيني يجد يش جني بينغ عن رغبته
املبنيــة عــى املضاربات
احتمال أن تُخفف القيادة الصينية تدابري
لكن لم تبذل الحكومة
أو غــر مكلفة .يف ظل صعوبة في التعايش مع يف أن تلعــب الرضائب
وتراجع الطلب على
العقارية دورا ً أساسيا ً
باعتبارهــا محرك النمو
مقاربتها يف ملف كورونا قريباً ،لكن ّ
تراجــع مســتويات
تغي
الصينيــة جهــودا ً كافية
سياسة «صفر إصابات»
الصادرات الصينية
األســايس اليــوم .لكن
التلقيــح والتشــكيك
الوضع مع ظهور متحــور «أوميكرون»
لتحقيق الهدف املنشــود.
يف تغيــر الرابط املعقد
يصعــب تحقيــق هذه
بفاعليــة اللقاحــات
ا ُملعدِي :أدى تفيش الفريوس يف شــنغهاي
كانــت سياســة «صفر
بــن مصــادر تمويل
األهداف عىل أرض الواقع.
الصينية ،قــد تتصاعد العواقب الصحية
إىل قتل مئات الســكان ،ما دفع الحكومة
إصابات» التي اعتمدتهــا الصني ملكافحة
الحكومة املحلية واستثمارات املضاربة،
يف السنة املاضية ،أعلن يش جني بينغ
املرتقبة إذا فتــح البلد مجدداً .قد يصبح
إىل فرض إقفال تام ملدة ثمانية أســابيع،
جائحة كورونا تهــدف مثالً إىل إبقاء معدل
ّ
توسع
لكن منعت قوة املواقف الرافضة
عن مجموعة من التنظيمات الجديدة يف
معدل الوفيات هائــاً ،فيموت أكثر من
فباتت أ ُ َس كثرية تفتقر إىل املواد الغذائية
اإلصابــات منخفضــاً ،من خــال إجبار
هذه املقاربــة يف كل مكان ،فاقترصت
قطاع التكنولوجيا الصيني ،وكان يهدف
مليون شخص بســبب الفريوس خالل
أو الرعاية الصحية .هــذا الكابوس دفع
املصابني عــى البقاء يف الحجــر الصحي،
عىل بعض املدن التجريبية.

عــــوامــــل مــــؤثــــرة أخــــرى
باإلضافة إىل العواقب التي ســبّبتها سياسات الحكومة،
تأثّر االقتصاد الصيني أيضا ً بعوامل أخرى من خارج الحدود
الصينيــة .أدت الحــرب يف أوكرانيا إىل زيادة أســعار
الطاقــة واملواد الغذائية يف أنحــاء العالم ،فزادت
كلفة االسترياد الصيني وتراجع الطلب عىل
الصادرات الصينيــة .يف غضون

ذلــك ،عمدت البنوك املركزية يف بلدان كثرية إىل رفع أســعار
الفائدة لكبح التضخم ،فأجّ جت بذلك مخاطر هرب الرساميل
إىل خارج الصني .يف الوقت نفسه ،قد تضعف الجهود الصينية
الرامية إىل إنشــاء اقتصاد مبتكر بعد زيادة القيود األمريكية
عىل تصدير التكنولوجيا إىل الصني.
عىل صعيد آخر ،تكثر املشــاكل البنيوية يف االقتصاد
الصيني .بدأ الرتكيــز الضيّق عىل النمو ،الذي دفع البلد إىل
األمــام طوال عقود ،يخرس قوته حني وصل يش جني بينغ
إىل الســلطة .كذلك ،تفاقمت مشاكل الفســاد ،والتلوث،
والديون املرتاكمة ،وجاءت حملة الرئيس الذي يســعى إىل
ترسيخ ســلطته لتزعزع نظام الحزب الشيوعي الصيني
املتني ،وتعطي طابعا ً شــخصيا ً ألركان السلطة ،وتطالب
بالطاعــة املطلقة .عالجت هذه الخطوة بعض املشــاكل
السياســية ،لكنها أنتجت يف املقابل سياسات غري كفوءة
وأدا ًء اقتصاديا ً سيئاً.
لن يكــون العجز عن بلوغ النمو املســتهدف يف الناتج
املحيل اإلجمايل مرادفــا ً لنهاية عهد يش جني بينغ أو الحزب
الشــيوعي الصيني .تحظى الحكومات االستبدادية عموما ً

بدعــ ٍم حقيقي ،ويتّضح هذا الوضع يف الصني تحديداً .كذلك،
يُعترب انخفاض معدل الوفيات املرتبط بأزمة كورونا يف الصني
مربرا ً مقنعا ً لرتاجع النمو ،حتى لو كان الشعب الصيني يجد
صعوبة يف التعايش مع سياسة «صفر إصابات».
لكن يبلغ معدّل بطالة الشباب اليوم مستويات قياسية،
وتبي أن جزءا ً
واقرتب موعد اســتحقاق ديون املهندســنّ ،
كبريا ً من املشاريع التي كانت لتحصد قيمة تراكمية متزايدة
مع مرور الوقت ال تحمل أي قيمة حقيقية.
يجب أن تتعامل الحكومة إذا ً مع تراكم ديون املهندسني،
ومع الحكومات املحلية التي شــيّدت بنــى تحتية مفرطة
وشــاركت يف املضاربات العقارية .وبدل نقــل الحوافز عن
طريق الرشكات ،يجب أن تقــدّم الحكومة املركزية املال إىل
الشــعب الصيني مبارش ًة لزيادة مستوى االستهالك وإبعاد
االقتصاد عن قطاع االستثمار .تتطلب االختبارات االقتصادية
والسياسية الصعبة يف الصني حلوال ً مبتكرة ومقايضات بني
القيم املتنافسة وحاجات الناس .لكن يشري العجز عن بلوغ
الناتج املحيل اإلجمايل املســتهدف إىل حجــم املصاعب التي
تنتظر الصني يف املراحل املقبلة.
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عدم اعتبار "«الزودة"» من ضمن "«الحدّ األدنى لألجور"» يفاقم الالعدالة ويخالف القوانين

السلطة تزيد للعمال بـ»"ي ٍد »" وتأخذ نصف راتب سنويًا باليد األخرى
ّ
تمخض جبل ارتفاع األسعار« ،فولد فأر» زيادة األجر بمقدار
 14.6دوالرًا .بعد أكثر من  4أشهر على إقرار لجنة المؤشر
إضافة مبلغ  600ألف ليرة على أساس الراتب ،صدر بـ19
الجاري المرسوم رقم  10598الذي يثبتها .وعليه ارتفع
الكسب الذي يتخذ أساسًا لحساب اشتراكات الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،إلى  2.6مليون ليرة .مع
العلم أن الحدّ األدنى لألجور ما زال ثابتًا عند عتبة 675
ألف ليرة منذ العام .2012
خــالــد أبــو شــقــرا
يف  12أيــار املايض أضيــف إىل الح ّد
الرســمي لألجر الشــهري مبلغ
األدنى
ّ
مليــون و 325ألف لرية ليصبح  2مليون
لرية .وبعد نحو شهر أق ّرت لجنة املؤرش
زيادة ثانية بقيمة  600ألف لرية ،صدرت
منذ يومني باملرسوم .10598

زيادة األكالف على األجراء

خطورة هذه اإلضافات عىل األجور
يف القطاع الخــاص ،ال تنحرص بقيمتها
الهزيلة ،وال بتآكلهــا الرسيع يف الفرتة
املمتدة بني أخذ القرار ،ونرشه يف الجريدة
الرســمية ،إنما بمضاعفتها األعباء عىل
كاهل العمال واألجراء وأرباب العمل بدال ً
من تخفيفها.
مــن الناحية الرضيبية ســيخضع
الرسمي لألجور،
الفرق بني الح ّد األدنى
ّ
والزيــادة املق ّرة عىل شــكل بدالت غالء
معيشــة لرضيبة دخل شهرية بنسبة 4
يف املئــة .وذلك بعد التعديالت التي لحقت
الشــطور يف موازنة  ،»2022يقول خبري
املحاســبة املجاز والعضــو يف «جمعية
مــدراء مؤهلــون ملكافحة الفســاد»
األســتاذ جوزيف متّى .وبالتايل ّ
فإن هذا
الفرق الذي يبلغ مليونا ً و 925ألف لرية،
سيُحسم منه  77ألف لرية ،فيما يجب أن
يكون معفيا ً بشكل ّ
كل من أي رضيبة،
بحســب قانون رضيبة الدخل رقم 107
الصادر عام .1977
أما مــن ناحية الضمان االجتماعي،
فإن هذه الزيادة ستخضع لرسم اشرتاك

شهري بنســبة  3يف املئة ،أي ما يعادل
 58ألف لرية ،يف الوقت الذي لم تزدد فيه
تقديمات الضمان االجتماعي ،بشــكل
يلبّي أبســط متطلبات التغطية الصحية
والدوائية للمضمونني.
وعليه ،فــإن إبقــاء الزيادات عىل
األجور كبــدالت غالء معيشــة ،وعدم
احتســابها من ضمــن الحــ ّد األدنى
الرسمي لألجور ،سيك ّلف كل أجري لغاية
ّ
الزيادات على الرواتب واألجور تخضع القتطاعات ضريبة الدخل
اآلن ،مبلغا ً يناهز  135ألف لرية شهريا ً
الح ّد األدنى .هذا الفرق الذي كان يقدّر
يشــكل  7يف املئة من دخلــه .أما عىل
الخطأ التاريخي
الصعيد السنوي فسيدفع األجري مليونا ً
سابقا ً بحواىل  1000لرية شهرياً ،أصبح
أساس هذه الفوىض يعود بحسب
اليوم بحدود  80ألف لرية ،وهو مرشح
و 620ألــف لرية ســنويا ً بالحد األدنى،
متــى إىل العــام  2001حيــث جرى
لالرتفاع مع أي زيادة تلحق باألجور.
تشــكل أكثر من نصف راتب شــهري.
احتســاب «التنزيل العائيل» ،عىل الفرد
أمــام اإلرصار عىل اعتبار الزيادات
ذلك أن رضيبة الدخــل تصاعدية وهي
غري املتأهل عىل أساس  7.5ماليني لرية،
عىل األجور بمثابة بدالت غالء معيشة
تبدأ بنسبة  4يف املئة عىل
أو ما يعني  625ألف لرية
ال تحتســب من ضمن الحــد األدنى
الشــطر األول .املفارقة
شهرياً .بمعنى آخر ،أن أيّ
لألجور ،يفرتض باإلدارة الرضيبية رفع
أن هــذا املبلغ املرشــح
دخل يوازي أو يق ّل عن هذا
يفترض باإلدارة
التنزيل العائيل إىل  31مليونا ً و 200ألف
لالرتفاع مــع كل زيادة
الرقم يعفــى تلقائيا ً من
لرية .ذلك أنه تاريخيا ً يفرتض بالتنزيل
عىل األجــر كان يجب أن الضريبية رفع التنزيل رضيبــة الدخل .ويف العام
العائيل أن يوازي الح ّد األدنى الشــهري
يكون األجري معفى منه العائلي إلى  31مليونًا ُ 2012رفع الحــ ّد األدنى
بشكل ّ
لألجور.
كل.
لألجور إىل  675ألف لرية،
و 200ألف ليرة
األمــور تبدو أشــ ّد
ولم ّ
تغي اإلدارة الرضيبية
تآكل الزيادات
وطأة عىل املؤسســات امللزمة بتسديد
نســبة التنزيل العائيل .فأصبح الفرق
كل الزيــادات التــي أعطيت عىل
ما يقارب  21يف املئة من دخل كل عامل
بني الح ّد األدنى والتنزيل العائيل واملقدّر
االجور لغاية اليوم تبقى أقل من ارتفاع
إىل الضمان اإلجتماعــي كبدل عن هذه
بـ 50ألف لرية خاضعا ً لرضيبة الدخل.
كلفة املعيشة بني تاريخ إقرارها واليوم،
الزيادة غري املحتسبة كح ّد أدنى لألجور.
ورغم ك ّل املطالبات من الجهات النقابية
وهي لم تعد حتى تكفي للذهاب واالياب
لكن يف املقابل فإن هذه الزيادات ال تدخل
والعمالية وحتى املحاســبية بتصحيح
بني بريوت وبنت جبيل ملرة واحدة .ففي
ضمن تعويض نهاية الخدمة يف الضمان
هذا الخلل الجوهري ،بقيت األمور عىل
العارش من الشهر الحايل صدرت دراسة
االجتماعــي كونها بدل غالء معيشــة.
ما هــي عليه طيلة الســنوات العرش
«للدوليــة للمعلومات» حــول الكلفة
وبالتايل فهي تتوفر من دفع مبالغ مالية
املاضية .وبقي األجراء يدفعون رضيبة
األدنى ملعيشة أرسة لبنانية مؤلفة من 4
كبرية باللرية يف حال احتساب الزيادات
دخل غري قانونية بنســبة  2يف املئة عن
أفراد مع األخذ بعني االعتبار الفروقات
كح ّد أدنى لألجور.
 50ألف لرية زائدة عن  625ألف لرية من

لبنان ليس عضوًا في مبادرة الشفافية
للصناعات اإلستخراجية
أوضحــت «املبــادرة اللبنانيــة للنفط
والغاز» العضو يف «التحالف اللبناني لحوكمة
الطاقــة» ،وهو جزء مــن منظمة «أنرش ما
تدفع» ،يف بيان ،اللغط الذي جاء عىل لســان
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون يف
رسالته اىل اللبنانيني التي تناول فيها موضوع
انضمام لبنان اىل مبادرة الشفافية للصناعات
االســتخراجية ما يجعله البلد الـ  52املنضم
إىل املبادرة ،أن «لبنــان ليس عضوا بعد يف الـ
.”EITI
وأشــارت عضو املجلس االستشاري يف
 LOGIديانا القيــي ،وهي واحدة من عرشة
ممثلني للمجتمع املدني يف مجلس إدارة مبادرة
الشفافية يف الصناعات االستخراجية  ،EITIاىل
أنه «من أجل أن ينضم لبنان اىل الـ  EITIعىل
مجلس أصحاب املصلحة اللبناني (مؤلف من

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9838
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

ممثلني عن املجتمع املدني ،الرشكات املنقبة
عــن النفط يف لبنان ،وممثلــن عن الوزارات
التي تعنى بموضوع النفــط) االجتماع أوال
لوضــع خطة عمل يتم عىل أساســها وضع
نظام داخيل ملجلس اصحاب املصلحة ،وبعدها
يتم ملء طلب الرتشــح» .وأضافت« :ثانيا،
يتم إرسال الطلب اىل السكريتارية الدولية للـ
 EITIملراجعته لريفع بعدها اىل هيئة مجلس
إدارة الـ  EITIوعندها يتخــذ القرار بقبول
لبنان كعضو مرشح».
وختمت« :ثالثا ،يعطى لبنان فرتة  18شهرا
لتقديم تقرير مبادرة الشفافية االول الذي يجب
ان يتضمن معلومات وبيانات واضحة مصادق
عليها من قبل مدققــن تتعلق بقطاع النفط و
كيفية ادارته .بعد القيام بهذه الخطوات ،يمكن
القول إن لبنان أصبح عضوا يف املبادرة».

االسترليني
$ 1.1332
الين الياباني
$ 0.0067

بيـتـكـوين
$ 19299
الذهب
$ 1643

تعاون مع المنظمة العالمية للصحة
الحيوانية لتعزيز األمن الغذائي
إجتمع املدير العــام لوزارة الزراعــة لويس لحود ،عىل
هامش مشاركته يف املعرض الدويل للغذاء «سيال» يف باريس،
مع املديــرة العامة للمنظمــة العاملية للصحــة الحيوانية
 Monique ELoitيف مقــر املنظمة يف باريس ،يف حضور املدير
االقليمي للرشق األوسط يف املنظمة غازي يحيى ،وت ّم االتفاق
عىل تعزيز التعاون املشــرك مع لبنان يف مجال األمن الغذائي
والصحة الحيوانية واالنتاج الحيواني والقدرات البيطرية.
ث ّم زار لحــود املعهد الوطني للمَ نشــأ والجودة Institut
 National de l’Origine et de la Qualitéيف فرنســا واجتمع
مع املديرة العامة  Carole Lyومع مديرة وحدة سالمة الغذاء
واملــؤرشات الجغرافيــة يف وزارة الزراعة الفرنســية Olivia
 ،Le Lamerوجرى عرض لزيادة صــادرات منتوجات املونة
واملطبخ اللبناني اىل االســواق الفرنســية بدعم كوادر وزارة
الزراعة.
كما بحث لحــود مع رئيــس املركز الوطنــي الفرنيس
القتصادات الحليــب وااللبان واالجبــان Centre National
Interprofessionnel de l’Economie Laitière CNIEL Maison du Lait Thierry Roquefeuilيف دعــم منتجــي
الحليــب ومعامل االلبان واالجبان يف لبنان لتحســن النوعية
واملواصفات .

CMC crypto
$ 1089
الفـضـة
$ 18.82

بني الســكن يف القرية أو املدينة ،وبني
التم ّلك واالســتئجار .وخلصت الدراسة
إىل أن كلفة املعيشــة تــراوح بني 20
و 26مليون لرية شــهريا ً بالح ّد األدنى،
وبمتوســط  23مليون لرية شهريًا .يف
املقابل فانه مع ارتفاع ســعر صفيحة
البنزين إىل  748ألف لرية وبلوغ ســعر
رصف الــدوالر مســتوى  40ألف لرية،
«ارتفعــت كلفــة النقل إىل حــ ّد قد ال
تتحمّ له غالبيــة اللبنانيني» .إذ أصبحت
كلفــة الكيلومرت الواحد  6211لرية لدى
استخدام ســيارة خاصة يبلغ متوسط
استهالكها  170كلم للصفيحة الواحدة
ســعة  20ليرتا من البنزيــن .وأصبح
التنقل بني بريوت وبنت جبيل مثالً ذهابا ً
وايابا ً يكلف  1.5مليون لرية.
أمام هذا الواقــع يظهر أن الحلول
الرتقيعية املعتمدة لحــل أزمة األجور،
تفاقم املشاكل بدال ً من أن تح ّلها .وذلك
عىل غرار كل الحلول التي اعتمدت لحل
أزمة الودائع والسكن والكهرباء واملياه
والنقــل والزراعة واإلنتــاج ...وغريها
الكثري من القطاعات املأزومة.

 75مليون دوالر حجم
تداوالت «"صيرفة"»
إنخفض ســعر رصف الدوالر يف الســوق
السوداء أمس بقيمة  50لرية لبنانية اىل 40300
لرية للرشاء و 40350لــرة لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصة «صريفة» بلغ حجم التداول
وعىل صعيد
عليها ليوم أمــس  75,000,000دوالر أمريكي
بمعدل  30100لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليات التــي نُفذت من قبل
املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكــر مرصف لبنــان انه عــى املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عــى منصة «»Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
ّ
ضخ مرصف لبنــان نقدا ً باللرية
وكان قد
اللبنانية يف التداول ما سمح له بامتصاص عرض
الدوالر محافظا ً بذلك عىل استقرار نسبي لسعر
الرصف بالتوازي مع زيادة احتياطي «املركزي»
من العمالت األجنبية بقيمة  450مليون دوالر.

الروبل
$ 0.0163

اليوان الصيني
$ 0.1385

الليرة التركية
$ 0.0538

بــرنــت
$ 94.28

خام WTI
$ 88.01

طن القمح
$ 382

إقــــتصـــــاد
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ّ
المؤشر تبحث في المعاش التقاعدي وتط ّور األسعار
لجنة
ّ
املؤش أمس عــى عقد اجتماع
إتفقت لجنــة
ألصحاب العمل خالل  10أيام مع خبري منظمة العمل
الدوليــة للحصول عىل تفاصيــل أكثر عن مرشوع
نظام املعاش التقاعدي يف القطاع الخاص ،اىل جانب
تعويض نهاية الخدمة .وقال وزير العمل يف حكومة
ترصيف األعمال مصطفــى بريم« :عندما يحصلون
عىل االجوبة عىل األســئلة من الخبري ســيبلغوننا
بالنتيجة».
وكانت اجتمعت لجنة املؤرش يف اطار اجتماعاتها
املفتوحــة ملواكبة التطــورات املرتبطــة بالوضع
املعييش ،برئاســة بريم وبحضــور رئيس املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي شارل عربيد ،املدير
العام للضمــان االجتماعي محمــد كركي ،رئيس
االتحاد العمايل العام بشــارة االسمر ونائبه حسن
فقيــه ،رئيس جمعية تجار بريوت نقوال شــماس،
نائب رئيس جمعيــة الصناعيني زياد بكداش ،نائب
رئيس غرفــة التجارة والصناعة يف بريوت نبيل فهد،
ممثــل وزارة املال رشبل شــدراوي ،ممثل الجامعة
اللبنانية انيس ابو دياب ،املدير العام الدارة االحصاء
املركزي مارلني باخوس ،وزياد عبدالله ،نزيه جباوي
عن رابطــة املعلمني ومقرر اللجنة عيل فياض ،وعن
وزارة العمل ايمان خزعل ،الدكتورة بتول الخنســا،
الدكتــور زهري فياض اضافة اىل خــراء يف منظمة
العمل الدولية.

وكان اإلجتماع بشــقني :االول هو االستماع من
خبري منظمة العمل الدولية حول دراســة اكتوارية
العتماد مرشوع نظــام املعاش التقاعدي يف القطاع
الخــاص اىل جانــب تعويض نهايــة الخدمة وهو
مرشوع اصالحي مهم جداً ،ألنه ما زال لبنان ودولتان
يف العالم ال تعتمد هذا النظام ،الجميع استمع بانتباه،
هناك عدة اســئلة طرحت حول املوضوع وامكانية
القبول مرتفعة ألنه نظام اصالحي مهم.

إبداء الرأي في الدراسة

وأرسل بريم الدراسة اىل ممثيل العمال عرب االتحاد
العمايل العام إلبداء رأيهم يف هذا املجال ،هذا املوضوع
مهم وواعد ويعطي الطمأنينــة االجتماعية ،فضالً
عن انه اصالحي ويتوافق مع التوصيات الصادرة عن
املنحى االجتماعي العام يف العالم وتوصيات منظمة
العمل الدولية».
وتابع :أما الشــق الثاني فهو الشق التقليدي
ملا تقوم به لجنــة املؤرش .كان الهدف من االجتماع
االســتماع اىل االرقام الجديدة التــي قدمتها املدير
العام لالحصاء املركزي عن تطوّر االســعار وصوال ً
اىل آب وايلول من هذا العام ورأينا التضخم الحاصل،
ولكــن هذه االرقام غــر كافية ألننا ســننظر اىل
الظروف االقتصادية االخــرى .لذلك قدّم اصحاب
العمل وممثلو العمــال مطالعتهم وآرائهم ،وكذلك

كركي :المعاش التقاعدي سيكون اختياريًا

كركي مجتمعًا إلى وفد من لجنة متعاقدي ومتقاعدي اإلدارة العامة

إجتمــع مدير عام الصنــدوق الوطني للضمان
االجتماعي محمد كركي مع وفد من لجنة متعاقدي
ومتقاعدي اإلدارة العامّ ة ضــ ّم كالً من :رئيس دائرة
الروبورتاج ســابقا ً يف إذاعة لبنان كميــل عبدالله،
اإلعالمية بارعة الخليل ورئيس قســم الدراســات يف
وزارة اإلعالم مصطفى اسماعيل.
وأعرب أعضــاء الوفد لكركي عن تقديرهم لدعم
مطالب متعاقدي ومتقاعــدي اإلدارة العامّ ة وإليالء
هذا األمر كل العناية واالهتمام يف ما يتع ّلق بمرشوع
املعاش التقاعدي مدى الحياة ملن يرغب ،والذي أعدّته
إدارة الصندوق بنا ًء عىل طلب وزير العمل ،كما تقدموا
بسلســلة من املطالب للحظهم بشكل واضح يف هذا
النظام واستفادتهم من تقديماته فور إقراره.
ويف ما يتع ّلق بمطلب أن يكون املعاش التقاعدي
متح ّركاً ،أ ّكد كركي أن املرشوع املطروح من قبل إدارة
الضمان وبالتنسيق مع من ّ
ظمة العمل الدولية ،حرص
عــى أن يكون هذا املعاش مرنا ً ويعــدّل وفق ارتفاع
معدّالت األجور السنوية املرصّ ح عنها للصندوق.

كذلك نــوّه أمام الوفد أن صفــة «االختياري»
للمعاش التقاعدي هي من أهــ ّم ميزاته وذلك لرتك
الحريّــة للمضمون املتقاعد أن يتّخــذ الخيار الذي
يناســبه ،وهذا إن د ّل عىل يشء إنّما يدّل عىل حرص
الصندوق وإدارتــه عىل تأمني أفضــل التقديمات
املمكنة لضمــان عيش كريــم للمواطن املضمون
ّ
خاصة يف ظ ّل األوضاع الصعبــة التي تم ّر بها البالد
وبعدما فقدت تعويضات املضمونني معظم قدرتها
الرشائية بسبب تدهور سعر رصف العملة اللبنانية
مقابل الدوالر األمريكي .وجدّد كركي تأكيده السعي
ومطالبة حاكمية مرصف لبنــان والدولة اللبنانية
بإعطاء االهتمام الالزم مللف تعويضات نهاية الخدمة
ورصفها عىل أساس سعر رصف يتناسب مع انهيار
قيمة العملــة الوطنية إزاء الــدوالر ،آمالً أن تلقى
دعواته التجاوب املطلوب بأرسع وقت ممكن لع ّلها
تكون خطوة إيجابية للعبور نحو ب ّر األمان والخروج
من هذا النفق املظلم الذي دخلت فيه البالد منذ حواىل
ثالث سنوات.

رقم اليوم
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ينًا سعر العملة
اليابانية أمام الدوالر

واصلت العملة اليابانية هبوطها أمــام الدوالر وتراجعت إىل  150ينا ً يابانيا ً إزاء العملة
األمريكية للمرة األوىل منذ العام  ،1990ما أثار تكهّ نات حول ّ
تدخل جديد محتمل من اليابان
لدعم الــن .وكان الدوالر يعادل  149,92ينا ً بعد تخطيه لفــرة وجيزة عتبة  150ينا ً وهو
أدنى مســتوى منذ آب  1990وســط االختالفات املتزايدة بني السياسات النقدية األمريكية
ّ
يتمســك بسياســاته الطويلة األمد الشديدة التساهل والتي
واليابانية ،علما ً أن بنك اليابان
صمّ مت لتشجيع النمو املستدام يف ثالث أكرب اقتصاد يف العالم.
ويف الوقت نفســه ،رفع االحتياطي الفدرايل األمريكي بشــكل حاد تكاليف االقرتاض يف
محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب يف أوكرانيا.
وانخفضت العملة اليابانية إىل  150,08مقابل الــدوالر الواحد قبل أن تتعاىف قليالً بعد
فرتة وجيزة .ويقول مح ّللون إن الني سيســتم ّر يف الهبوط طاملا أن السياستني مختلفتان،
مع احتمال رفع االحتياطي الفدرايل أســعار الفائدة بشكل جذري أكثر فيما ترتفع األسعار
األمريكية بشكل أرسع من املتوقع.

ّ
المؤشر أمس
بيرم مترئّسًا إجتماع لجنة

رئيس املجلس االقتصــادي واالجتماعي والخرباء
املوجودون ،وكان الجوّ إيجابيــا ً والجميع منفتح
كي نخطو خطوة اىل االمام ليتناســب الوضع مع
ما قررته الدولــة يف القطاع العام ليبقى هناك نوع
من التوازن ،بعيدا ً عن الشــعبوية وأال يكون هناك
غبن ألحــد ،لذلك تم تأجيل االجتمــاع اىل الخميس
 2022/11/10الســاعة العارشة صباحا ً كي يقدم
لنا أصحاب العمل دراســة تبعــا ً لألرقام عندهم

ويعكســونها برقم يمكن ان يتبنــوه بحيث تكون
املؤسســات االقتصادية واالجتماعيــة قادرة أن
تستمر ،وبنفس الوقت نعطي اشارة للعمال ان هذه
املؤسســات لديها حالة من التضامن والتكافل مع
العمال».
وأضاف« :نعمــل ضمن ذهنية الك ّل يســتفيد
ويربــح وأال نقوم بأي خطوات ناقصــة .فاملرحلة
دقيقة وتحتاج اىل تحمل املسؤوليات».

مشروع قانون قيد الدرس
للصيدلة الزراعية
تناول وزيــر الزراعة يف حكومة ترصيــف األعمال عباس
الحاج حســن مع وفد من نقابة املهندسني يف بريوت برئاسة
النقيب عارف ياســن ،يرافقه رئيس وأعضاء اللجنة الزراعية
يف النقابة ،مرشوع قانون يختص بالصيدلية الزراعية ،وتسلم
وزير الزراعة نسخة من املرشوع تضم تعديالت فنية.
ووعد الحاج حســن بـ»دراسة سبل تطويره لتضاف هذه
التعديالت عليه عرب االســتفادة من الكادرات املختصة يف نقابة
املهندسني وإضافتها إىل مرشوع القانون ،الذي تدرسه اللجان
املختصــة يف مجلس النواب والعمل عــى إدراجه ضمن جدول
أعمال الجلسة األوىل للجان النيابية ،ملا لهذا القانون من أهمية
يف موضوع تســيري هذا املرفق األســايس يف القطاع الزراعي،
وتحديدا ً الصيدليات الزراعية ،التي تضم األدوية الزراعية بشكل
أســايس» .واعترب أن «القطاع أصبح يف أمس الحاجة إىل قوننة
هذا املوضوع لوضع ح ّد للســموم واألدوية الفاسدة التي ترضّ
باملزروعات ويمكن أن تدخل البالد عن طريق التهريب ،ويمكن
أيضا ً أن تنعكس رضرا ً كبريا ً عىل أمن املواطنني الغذائي ،يف حال
عدم مكافحتها».
وقال« :إن قوننة هذا القطاع يتيح الكثري من فرص العمل
أمــام االختصاصيني الزراعيني ،ويؤمــن الحماية لهم وظيفيا ً
ويأخذ القطاع إىل مرحلة أكثر تنظيماً».
وأكد «رضورة تفعيــل عمل نقابة املهندســن يف املجال
الزراعي والدور املركزي لوزارة الزراعة يف هذه النقابة» .مشريا ً
اىل أن «هناك خطة تنســيق بني الوزارة ونقابتي املهندسني يف
بريوت والشمال ســيتم تفعيلها ،ما يتيح الفرص أمام جميع
املهندســن الزراعيني املنتسبني للنقابات إىل فتح أبواب الوزارة
أمامهم».

ّ
يخفض
البنك المركزي التركي
سعر الفائدة إلى 10.5%
ّ
خفض البنــك املركزي الرتكي
ســعر الفائدة أمس للشهر الثالث
عىل التــوايل رغم تراجع قيمة اللرية
وارتفاع معدل التضخم السنوي إىل
أكثر من .83%
وقال البنك املركزي الرتكي إنه
ّ
خفض ســعر إعادة الرشاء بسعر
الفائدة (ريبو) ألســبوع واحد إىل
 10,5يف املئة من  12يف املئة ،وقال إن
االرتفاع يف مؤرش أسعار االستهالك
«مدفوعــا ً باآلثــار املتأخرة وغري
املبارشة الرتفــاع تكاليف الطاقة»
سببه الحرب يف أوكرانيا.
ويأتي القرار مبــارشة بعدما
قال الرئيس رجــب طيب إردوغان
إن البنك املركزي ســيواصل خفض
ســعر الفائدة كل شهر طاملا هو يف

الســلطة .ويريد إردوغان خفض
سعر الفائدة لتصبح أقل من 10%
يف نهاية العام مع إعطائه األولوية
للنمو االقتصادي قبل  8أشــهر من
االنتخابات العامة.
وأرصّ صانعو القــرار األتراك
عىل اتباع هــذا النموذج االقتصادي
غري التقليــدي يف مواجهة التضخم
الحــاد .وصف إردوغــان املعارض
الرصيح الرتفاع تكاليف االقرتاض،
أسعار الفائدة املرتفعة بأنها «عدوّه
األكرب».
ونتيجة لذلك ،تســتم ّر اللرية
الرتكية يف فقــدان قيمتها مقابل
الــدوالر األمريكي وقــد انخفضت
بنســبة  28يف املئة منــذ كانون
الثاني.

تعميم لحميه للتقيّد
بقانون الشراء العام
أصدر وزير األشــغال العامة والنقل
يف حكومة ترصيف األعمــال عيل حميه
التعميــم رقم  ،5أ ّكد فيــه «وجوب تقيّد
مختلــف الوحــدات العاملــة يف وزارة
األشــغال العامة والنقل من إدارات عامة
ومؤسســات عامة وإدارة مرفأ بريوت،
بتطبيق أحكام ومواد قانون الرشاء العام
رقم  ، 2021/244والسيما املادة  3منه «.
وأ ّكــد أن «وزارة األشــغال العامة
والنقل ،تع ّد من أوىل الوزارات التي أعلنت
ومن اليوم األول لدخــول قانون الرشاء
العام حيز التنفيذ  ،بأنها ويف املؤسســات
واإلدارات العامة كافة التابعة لها ستكون
السبّاقة يف التقيد بأحكام هذا القانون».
ووجــه يف تعميمــه اىل كل اإلدارات
العامة واملؤسسات العامة التابعة للوزارة،
وكذلــك إدارة مرفأ بريوت «وجوب التقيد
بمضمون وحيثيــات قانون الرشاء العام
يف جميــع عمليات الرشاء العام من لوازم
وأشغال وخدمات كما واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتطبيق كافة املواد ا ُملتعلقة بهذه
اإلدارات».
وشــدّد حميه عــى أن «أي مخالفة
ملضمون هذا التعميم سيُع ّرض مُرتكبها
لإلجراءات والتدابري ا ُملناسبة وفقا ً ألحكام
قانون الــراء العــام واألنظمة املرعية
اإلجراء».

إعــالنــات رســمــيــة
اعالن المانة السجل العقاري
ببعلبك الهرمل
طلب حنا يوســف خرضه ملورثه يوسف
حنا خرضه ســند تمليك بــدل ضائع
بحصته بالعقار  880الكنيسة.
للمعرتض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
عباس قاق
إعالن
تحويــل رشكة محدودة املســؤولية اىل
رشكة مساهمة لبنانية صادرعن السجل
التجاري يف جبــل لبنان بموجب محرض
الجمعيــة العمومية املنعقــدة بتاريخ
 2021/11/3قرر الــركاء يف رشكة
أنفيغــو ش.م.م .الكائنــة يف املكلس
واملســجلة برقم عام /20004134/
بعبدا تحويل الرشكة من رشكة محدودة
املسؤولية اىل رشكة مساهمة لبنانية.
فعــى كل ذي مصلحة أن يقدم إعرتاضه
ومالحظاته خالل مهلة شهر من تاريخ
آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري
يف جبل لبنان
ليليان متى
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مقتل التميمي ُيثير غضبًا فلسطينيًّا

أخبار سريعة

يعم مدن الضفة
إضراب شامل
ّ
بعد مقتل الشــاب الفلســطيني عــدي التميمي
أثناء تنفيذه عمليّة ض ّد حــ ّراس إرسائيليني عند مدخل
مســتوطنة معايل أدوميم الواقعة بــن القدس والبحر
امليت يف الضفة الغربية مساء األربعاء ،ع ّم إرضاب شامل
مختلف مدن الضفة أمس للم ّرة األوىل منذ سنوات وسط
غضب واحتقان فلسطينيَّني عارمَ ني.
ودعت حركة «فتــح» يف بيان الفلســطينيني إىل هذا
اإلرضاب الشــامل «مــن أجل فارس القــدس ومقاتلها»
التميمــي ( 20عاماً) ،الذي ظهر يف تســجيل فيديو وهو
يُطلق الرصاص من مسدّسه عىل ح ّراس املستوطنة بالرغم
من كثافة النريان التي كانوا يُطلقونها عليه قبل أن يُقتل.
كما دعت «فتح» إىل «الخروج بمسريات تليق ببطلنا
املقدام الشــهيد البطل» ،فيما توقفت املواصالت العامة
بني املدن وأغلقت املحال التجارية أبوابها حتّى يف القرى
واملخيّمات.
وشــمل اإلرضاب مختلف نواحي الحياة يف القدس
ورام اللــه والخليل وبيت لحــم وطولكرم وجنني ،وقد
ع ّ
ّ
مؤسســات السلطة
طلت املدارس والجامعات وحتّى
الفلســطينية ووزاراتهــا ،وكذلك مكاتــب املنظمات
األهلية ،وســط صدامات بني فلسطينيني أغلقوا بعض
الشوارع باإلطارات املشتعلة وجنود إرسائيليني.
وسجّ لت مواجهات عنيفة خصوصا ً يف مدن الخليل

وبيت لحــم ورام الله والبرية وشــمال نابلس ،يف حني
ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) نقال ً عن مصادر
طبية أن فتى يبلغ من العمر  16عاما ً من بلدة ســعري
شــمال رشق مدينة الخليل ،جــرح برصاص الجيش
اإلرسائييل خــال مواجهات ،مشــر ًة إىل أن إصابته يف
بطنه خطرة.
وقد نقل إىل مستشــفى يف مدينــة الخليل ،يف وقت
ذكرت فيــه جمعية الهالل األحمر أن «طواقمها تتعامل
مع إصابات عدّة يف مواقــع مختلفة بالضفة ،معظمها
حاالت اختناق بالغاز املسيّل للدموع».
من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية
وفاة الفتى محمد نوري ( 16عاماً) متأثرا ً بجروح أُصيب
بها برصاص الجيش اإلرسائييل خالل مواجهات حصلت
عند املدخل الشــمايل ملدينة البــرة يف الضفة الغربية يف
نهاية أيلول املايض .وشــارك مئات الفلســطينيني يف
تشييع نوري قبل بدء مواجهات مع الجيش اإلرسائييل
شمال مدينة البرية.
كما أغلقت القوات اإلرسائيليــة بوابة الحديد التي
أقامتها منذ ســنوات عىل املدخل الرئييس لبلدة بيت أمر
شمال مدينة الخليل ،ومنعت ســكانها ومركباتهم من
الخروج منها أو الدخول إليها ،بينما هنّأ رئيس الوزراء
اإلرسائييل يائري البيد قوات األمن «بقتلها اإلرهابي عدي

إضطرابات تهز ّ تشاد

خالل المواجهات في الخليل أمس (أ ف ب)

التميمي فيما كان يُحاول ارتكاب اعتداء آخر بعد اعتداء
شعفاط» ،الذي أسفر عن مقتل الجندية نوعا الزار (18
عاماً) عند حاجز عىل مدخل املخيّم الذي يحمل االســم
نفسه يف القدس الرشقية.
وتصاعد التوتر يف األشهر األخرية يف شمال الضفة،
ال ســيّما يف منطقتَــي نابلس وجنــن ،وهما معقالن
للفصائل الفلســطينية املســ ّلحة ،حيث كثّفت قوات
الدولة العربية مداهماتها يف أعقاب هجمات دامية ض ّد
أهداف إرسائيلية يف آذار ونيسان.
وهذه املداهمات التي غالبا ً ما تتخ ّللها اشــتباكات
مع الفلسطينيني ،خ ّلفت أكثر من  100قتيل يف الجانب
الفلســطيني ،يف أكرب حصيلة يف الضفة الغربية منذ ما
يقرب من  7سنوات ،وفق األمم املتحدة.

قصة جديدة لقمع أجهزة النظام اإليراني
وفاة بناهيّ ...
مع استمرار التجمّ عات والتظاهرات
املتنقلة بني ّ
ّ
أزقة املدن وباحات
واإلرضابات
الجامعات واملدارس وســاحات املعامل،
أعلن املجلس التنسيقي لنقابات املع ّلمني
يف إيران أن الفتــاة أرسا بناهي التي تبلغ
 15عاما ً توفيت األســبوع املايض عىل اثر
تع ّرضها للرضب خالل تدخل لقوات األمن
يف مدرســتها ،وقد ّ
حضت الهيئة النقابية
الســلطات عىل التوقف عن قتل محتجّ ني
«أبرياء».
وقضت بناهــي يف  13ترشين األوّل
بعدما «هاجمت قوات أمنية بالزي املدني»
مدرسة شاهد يف أردبيل الواقعة يف شمال
غرب إيــران ،فيما كان قــد ن ُ ّ
ظم «حدث
أيديولوجــي» للطالبــات يف موقع يُعرف
بأنه مركز لالحتجاجات التي اندلعت عىل
خلفية وفاة الشــابة مهسا أميني بعدما
أوقفتها «رشطة األخالق».
وعمد أشخاص «بالزي املدني ونساء
محجّ بات» إىل «تعنيــف وإهانة» عدد من
َ
«أطلقــن هتافات ض ّد
الطالبــات اللواتي
التمييــز وانعدام املســاواة» .وبعد عودة
الطالبــات إىل املدرســة تع ّر َ
ضن للرضب
مجدّداً .وتابعت الهيئة النقابية« :بعد ذلك
لألسف قضت طالبة تُدعى أرسا بناهي يف
املستشفى وت ّم اعتقال عدد من الطالبات
األخريات».
ويف الغضون ،رفضت عائلة الشــابة

الناشطون اإليرانيّون في الداخل والخارج يتناقلون بشكل واسع على المنصات االجتماعية
قضيّة وفاة بناهي (أ ف ب)

اإليرانية مهســا أميني تقرير الطب العديل
الذي أفاد ّ
بأن وفاتها بعد توقيفها من قبل
«رشطة األخــاق» تعود لوضعها الصحي
وليس بســبب تلقيها «رضبات» ،وفق ما
نقلت صحيفة «اعتمــاد» اإلصالحية عن
محامي العائلة صالح نيكبخت أمس.
وأوضح نيكبخت أن فريق الدفاع طلب
«إعادة مراجعة أســباب الوفاة عرب لجنة
أخرى تض ّم أطباء» تثق بهم عائلة أميني.
وجــدّد التأكيد عــى رضورة توضيح ك ّل
الظروف املحيطة بالتوقيف.
توازيــاً ،وكمــا جرت العــادة خالل

«ثورة النســاء» ،يتبنّى الشباب اإليرانيون
ما بيدهم من وســيلة وتكتيكات مختلفة
إلبقاء جذوة التظاهرات متقدة .وبرهنت
الحركة االحتجاجية قدرتها عىل االستمرار
ألكثر من شــهر منذ اندالعها ،عىل الرغم
من حملة القمع الدموية التي شنّتها قوات
األمــن وأودت بحياة مــا ال يق ّل عن 122
شخصاً.
وتُظهر لقطات مصوّرة ،يف ما يشــبه
لعبة مطــاردة ،ســائقني يُطلقون أبواق
ســياراتهم دعما ً للمتظاهرين ويُغلقون
الطرق بالســيارات إلبطاء قــوات األمن.

كذلك ،يُعرقل حركة السري يف الشوارع قلب
صناديق القمامة وإشعال النار فيها ،ويف
بعض الحاالت سيارات رشطة منقلبة.
وتــر ّد قوات األمن مــن خالل ركوب
الد ّراجــات النارية للمرور ،وشــوهدت
وهي تنزع لوحات الســيارات للتع ّرف إىل
الســائقني الحقا ً وتوقيفهم .كما شوهد
رشطيون عىل د ّراجات نارية وهم يُطلقون
عىل املتظاهرين النار من بنادق خرطوش
أو يلقون الغاز املســيل للدموع أو كرات
الطالء لتعقبهم.
ولجأ الشباب بدورهم إىل التلثم وتبديل
هواتفهــم إىل «وضع الطــران» لتجنّب
تحديــد مكانهم وحمل مالبــس إضافية
الســتبدال تلك امللطخة بالطالء .وأظهرت
صور ت ّم تداولها عىل اإلنرتنت هذا األسبوع
دمية تُمثــل رجل دين مع ّلقة عىل جرس يف
طهران.
ويف مقطع فيديو ت ّم التقاطه يف الليل،
عُ رض وجه أميني عىل جدار برج سكني يف
حي إكباتان يف طهران ،حيث ردّد محتجون
هتافات من النوافذ أو أسطح املباني .حتّى
َ
َ
وأدرن
تحركــن بقوّة
أن طالبات املدارس
َّ
َّ
َ
أحجبتهن ،قبل
وخلعن
ظهورهن للكامريا
َّ
َ
أصابعهن الوســطى يف اتجاه
يرفعــن
أن
صور قــادة إيرانيــن يف الفصل الدرايس،
بحسب الكثري من مقاطع الفيديو املتداولة
عىل وسائل التواصل االجتماعي.

فرنسا وروسيا تستعيدان نساء وأطفا ً
ال من سوريا
أعادت فرنسا دفعة جديدة من أطفال
ونســاء انتقلــوا إىل األرايض التــي كانت
تُســيطر عليها «الدولة اإلسالمية» خالل
فرتة حكم «الخالفــة» .ووصلت  15إمرأة
و 40طفــاً كانوا معتقلــن يف مخيمات
يحتجــز فيها جهاديون يف شــمال رشق
سوريا وتُسيطر عليها القوات الكردية إىل
فيالكوبالي قرب باريس.
وأفاد مصدر أمني وكالة «فرانس برس»
ّ
بأن هــذه املجموعة مؤ ّلفة مــن  14والدة
وشابة بال أطفال و 40قارصاً .وجاء يف بيان
ّ
لوزارة الخارجية الفرنسيةُ :
القص إىل
«س ِّلم
أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون ملتابعة
طبية اجتماعية .أمّ ا البالغات فقد ُ
س ّلم َن إىل
السلطات القضائية ذات الصلة».
وهذه أكرب عملية إعادة من هذا النوع
منذ  3أشــهر ،عندما أُعيدت  16والدة و35

قارصا ً إىل فرنســا يف  5تموز .وت ّم توجيه
َّ
َّ
وجميعهن
سجنهن،
االتهام إىل األمهات أو
َّ
تطالهــن مذكــرات تفتيــش أو توقيف
فرنســية ،أمّ ا القارصون فقد عهد بهم إىل
هيئات لرعاية األطفال.
كذلك ،س ّلمت «اإلدارة الذاتية» الكردية
يف شــمال رشق ســوريا  38طفالً روسيّا ً
مــن عائالت عنارص «الدولة اإلســامية»
إىل وفد رســمي من بالدهم .وقال مسؤول
يف هيئة الخارجية التابعــة لإلدارة الذاتية
خالد إبراهيم خالل مؤتمر صحايف يف مدينة
القامشيل« :ت ّم تســليم  38طفالً إىل الوفد
الرويس ،غالبيّتهم من األيتام».
وت ّم نقل األطفال مــن مخيّمَ ي الهول
وروج اللذَيــن تُديرهما «اإلدارة الذاتية» يف
محافظة الحسكة إىل مطار القامشيل الذي
تُديره الحكومة الســورية ،وسط انتشار

السلطات الروسيّة خالل إشرافها على وضع األطفال على متن طائرة في مطار القامشلي
أمس (أ ف ب)

للقوات الروسية التي واكبت صعودهم إىل
الطائرة.
وتُقدّر منظمة «هيومن رايتس ووتش»

وجود أكثر من  41ألف أجنبي من عرشات
ّ
القص ،يف سجون
الجنسيات ،غالبيّتهم من
ومخيّمات «اإلدارة الذاتية» الكردية.

بعد مواجهات عنيفة اندلعت
في نجامينا وأنحاء أخرى من
البالد بين الشرطة ومتظاهرين
ض ّد تمديد المرحلة االنتقالية
في تشاد لمدّة عامين ،كشف
رئيس الوزراء التشادي صالح
كبزابو أن االحتجاجات أسفرت
عن مقتل نحو  50شخصاً،
معلنا ً «تعليق كافة أنشطة»
األحزاب المعارضة الرئيسية
وفرض حظر تجوّل .وقال
كبزابو« :سقط نحو  50قتيالً،
خصوصا ً في نجامينا وموندو
وكومرا ،وزهاء  100جريح»،
مشيرا ً إلى أن حظر التجوّل
من السادسة مسا ًء حتّى
السادسة صباحا ً سيستم ّر
حتّى «استعادة تامة لألمن
في نجامينا وموندو ودوبا
وكومرا» .كما ح ّذر من أن
الحكومة «ستفرض النظام
في كامل البالد ولن تتسامح
بعد اآلن مع أي انزالق أيّا ً
كان مرتكبه» .وأدانت فرنسا
أعمال العنف ،خصوصا ً
استخدام األسلحة الفتّاكة ض ّد
المتظاهرين.

إشتباكات قبليّة دمو ّية
في السودان
كشف مصدر طبي في
السودان لوكالة «فرانس
برس» مقتل  150شخصا ً
وجرح  86آخرين نتيجة
اشتباكات بين قبائل الهوسا
وقبائل الفونج اندلعت األربعاء
والخميس في منطقة ود
الماحي في والية النيل األزرق
جنوب البالد .وذكر مدير
مستشفى ود الماحي عباس
موسى أن بين القتلى أطفال
ونساء وشيوخ وشباب ،مشيرا ً
إلى أن «غالبيّتهم ماتت نتيجة
الحرق» .وقال أحد زعماء
قبيلة الهوسا ّ
إن أعمال العنف
تجدّدت رغم نشر تعزيزات
أمنية كبيرة في المنطقة،
الفتا ً إلى إحراق منازل ،فيما
أوضحت األمم المتحدة أن
القتال اندلع بسبب نزاع
على األرض .وأدّت اشتباكات
األسبوع الماضي بين أفراد
من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى
في قرية ود الماحي شرق
مدينة الروصيرص إلى مقتل
 13شخصاً.

هل تستعدّ واشنطن
لغزو صيني لتايوان؟
إعتبر مدير العمليات البحرية
األميركية األدميرال مايكل
غيلداي أنه يجب على الجيش
األميركي أن يكون جاهزا ً للر ّد
على غزو صيني محتمل لتايوان
اعتبارا ً من العام الحالي ،في
مؤشر إلى القلق المتزايد في
شأن نوايا بكين تجاه الجزيرة.
وكان غيلداي ير ّد على سؤال
«للمجلس األطلسي» حول
احتمال استيالء بكين على
تايوان بحلول  ،2027ورأى ّ
أن
األمر ال يتع ّلق فقط بما يقوله
الرئيس الصيني شي جينبينغ،
بل يتع ّلق «بكيفية تص ّرف
الصينيين وماذا يفعلون» ،الفتا ً
إلى أنه خالل العقدَين الماضيَين
ّ
نفذت بكين ك ّل وعودها في وقت
أبكر ِمما ت ّم اإلعالن عنه.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 964الســـنة الـرابـعـة

"جولة الرئاسة " :"3جبهة الشغور" تتناقص...

وإذ ُ
ســجل يف لعبة موازين القوى يف الجلســة الرئاسية الثالثة تناقص
أعداد األوراق البيضاء ،بعدما خرست «جبهة الشــغور» من رصيدها  8أوراق
من أصل  63يف الجلسة األوىل ،مقابل رفع املعارضة رصيدها بواقع 8أصوات،
برزت إثر تطيري «التيار الوطني» و»حزب الله» وكتل  8آذار نصاب الجلســة
الثانية ورفعها إىل االثنني املقبل من قبــل رئيس املجلس نبيه بري ،مجاهرة
نواب «القوات اللبنانية» و»اللقــاء الديمقراطي» بتحميل النواب التغيرييني
مســؤولية مبارشة عن إيصاد أبواب الوصول إىل انتخاب رئيس للجمهورية
ضمن املهلة الدســتورية عــر اعتماد تصويت فولكلوري واســتعرايض ال
ينفع وال يدفع باتجاه إنجاز االســتحقاق الرئايس ،وطالبوهم بـ»الحسم» يف
توجهاتهم وترشــيحاتهم الرئاسية قبل جلسة االثنني لتعزيز فرصة التوافق
جديا ً مع سائر كتل املعارضة عىل رئيس سيادي إصالحي إنقاذي والعمل سويا ً
عىل إحباط مخطط الشغور يف سدة رئاسة الجمهورية.
ومســاءً ،كانت إطاللة متلفزة لرئيس «حزب القوات اللبنانية» ســمري
جعجع شددت بهذا املعنى عىل رضورة توحيد أصوات نواب املعارضة والتغيري
لتحصيــل أكثرية الـ 65املطلوبة يف الدورات االنتخابية الثانية وإال ّ
فإن بعض
هؤالء النواب يتحمّ لون «ولو جزئيا ً مسؤولية وصول البالد إىل الفراغ الرئايس يف
حال وصلنا إليه» .ومع تأكيد جعجع عىل كون «الفريق األسايس الذي يتحمّ ل
مسؤولية هذا الفراغ هو بالطبع فريق املمانعة الذي يصوّت بورقة بيضاء»،
فإنه حذر النواب التغيرييني يف الوقت عينه من ّ
أن استمرارهم «بحرق أصواتهم
وهدرها بالتصويت لشــعارات من هنا وتعابري من هناك» سيعني أنهم «من
حيث يدرون أو ال يدرون يساعدون فريق «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»
يف تعطيل اإلنتخابات الرئاسيّة».
وعىل هذا األســاس ،توجه جعجع إىل «أصحاب الـــ 22صوتاً» مجددا ً
مناشدتهم املسارعة إىل «طرح حل عميل» عىل كتل املعارضة الداعمة لرتشيح
معــوّض وعدم االكتفاء فقــط بالترصيح واالنتقاد «من أجــل الوصول إىل
انتخابات رئاســيّة يف فرتة العرشة أيام املتبقيّة» ،وأضاف« :فليختاروا لجنة
تتكلم باســمهم لنجلس معها ،ونحن منفتحون عىل جميع الحلول (ّ )...
ألن
الطرف القادر عىل إنقاذ البلد من الفراغ الرئايس قوامه اليوم هؤالء الـ 22نائبا ً
الذين يعمدون إىل حرق أصواتهم» من دون طائل.
توازياً ،وإذ يستعد رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي لتدشني
باكورة نشاطاته عىل رأس الســلطة التنفيذية يف مرحلة الفراغ الرئايس من
خالل ترؤسه وفد لبنان الرســمي إىل القمة العربية يف الجزائر يف اليوم التايل
النتهاء والية الرئيس ميشــال عون ،يف  1ترشين الثاني املقبل ،برز يف املشهد
الداخيل أمس تدشــن املجلس الدســتوري الدفعة األوىل مــن قراراته حيال
الطعون االنتخابية املقدّمة أمامه ،فر ّد خمسة طعون من أصل خمسة عرش
طعنــاً ،مثبّتا بنتيجتها نيابة كل من النواب فــراس حمدان والياس الخوري
وبالل الحشيمي وسعيد األسمر وجميل عبود ،يف حني يتحرض املجلس إلصدار
الدفعات التالية من قراراته يف الطعون املتبقية بدءا ً من األسبوع املقبل كما أكد
رئيسه القايض طنّوس مشلب إثر انتهاء جلسة امس.

كركي لـ"نداء الوطن" :نظام المعاش التقاعدي...

والالفت يف ذلك النظام ،كما أوضح كركي ،أن «املعاش التقاعدي سيكون
اختياريا ً ملــن يرغب مدى الحياة بدل نهاية الخدمــة ،أما قيمة التعويضات
فهي نفسها الواردة يف مرشوع قانون التقاعد والحماية اإلجتماعية الذي تتم
دراســته يف مجلس النواب ،ويتطلب إقرار الهيئة العامة ما سيستغرق بعض
الوقت».
وبذلك يقول كركي« :ســيكون هذا النظام موقتــا ً لحني صدور قانون
التقاعد والحماية اإلجتماعية ،أما كيفية احتساب املعاش التقاعدي ،فهناك
ضمانتان من  60إىل  80%من الحد األدنى أو نســبة  1.3%عن كل سنة ،أي
ما يعادل نســبة  40%من متوسط الراتب املرصّ ح عنه للضمان والذي بات ال
يق ّل عن  2مليون لرية ،واليوم سيصبح  2.6مليون لرية بسبب إصدار مرسوم
زيادة  600ألف لرية عىل الراتب املرصح عنه يف الضمان ،يف الجريدة الرســمية
وبدء السري به.
وعن مصدر التمويل قال كركي« :سيكون من اإلشرتاكات والفوائد التي
حصل عليها الضمان اإلجتماعي لفرتة  30أو  40ســنة يف الضمان ،واشرتاك
نقطة ونصف النقطة لنهاية الخدمة عىل كل األجراء الذين سيتقاعدون مدى
الحياة ،عىل أن يسدد اشرتاك النقطة ونصف النقطة أرباب العمل».
والالفت أن تلك العملية الحسابية ستكون متح ّركة إذ يف حال حصول أي
ّ
زيادة عىل الراتب املرصّ ح عنه للضمان ســتضاف اىل
متوسط الراتب النسبة
مهما كانت  5أو .10%
إذا ،تلك الخطوة يف حال نجاحها سرتفع من قيمة تعويض نهاية الخدمة
أو معاش التقاعد يف حال اختياره ،إذ إنه سيت ّم احتساب الراتب إستنادا ً اىل األجر
األخري املعدّل ،ما ســيعوّض بعض اليشء عىل املواطنني الخسارة التي لحقت
بهم ج ّراء انهيارالعملة الوطنية ،واملقدرة بنسبة  95%من قيمة تعويضاتهم
التي كانوا يعوّلون عليها لضمان العيش الكريم يف آخر أيام حياتهم.

المحافظون يبحثون عن رئيس حكومة

ّ
ويتعي جمع األصوات الداعمة بحلول اإلثنني الســاعة  14:00بالتوقيت
ّ
املحل .وبعد ذلكّ ،
يتعي عىل النواب إمّ ا االتفاق عىل اســمَني يجب عىل أعضاء
الحزب البالغ عددهم  170ألفا ً اتخاذ قرار يف شأنهما عن طريق التصويت عرب
اإلنرتنت بحلول الجمعة  28ترشين األوّل ،أو عىل اســم واحد ّ
يتول بأثر فوري
منصب رئيس الوزراء.
ولم يتقدّم أي ّ
مرشح رسميّا ً حتّى اآلن .ومن بني الشخصيات التي يتوقع
ترشــحها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ،الذي يُف ّكر وفق صحيفة
«تايمز» يف الرتشــح بدافع خدمة «املصلحة الوطنية» ،وهو أقوى شخصيّة
سياسية يف أوساط املحافظني ،ووزير املال السابق رييش سوناك ،ووزير املال
الحــايل جرييمي هانت ،ووزير الدفاع بــن واالس ،والوزيرة بيني موردونت،
ووزيرة الداخلية الســابقة سويال برافرمان ،التي اســتقالت من الحكومة
األربعاء.
ّ
وكان تقديــم موازنة
مصغرة يف  23أيلول تتضمّ ن مســاعدات لنفقات
الطاقة وتخفيضات رضيبية هائلة وغري مموّلة ،الســبب الرئيس يف سقوط
تراس .وتسبّبت هذه الخطة يف انخفاض الجنيه إىل أدنى مستوياته التاريخية
وأثارت ذعرا ً يف األسواق وكادت تُفيض إىل أزمة مالية لوال التدخل الرسيع من
بنك إنكلرتا .وارتفع سعر الجنيه اإلســرليني أمس قليالً مقابل الدوالر بعد
إعالن استقالة تراس.
وعىل جبهة املعارضة ،دعا زعيم املعارضة العمالية كري ستارمر إىل إجراء
انتخابات عامة «اآلن» .وقال« :ال يُمكن للمحافظني الر ّد عىل أزمتهم األخرية
بإشــارة من إصبعهم وإعادة خلط األشــخاص يف القيادة من دون موافقة
الشعب الربيطاني» ،معتربا ً أن حزب املحافظني «أظهر أنه لم يعُ د لديه تفويض
للحكم».
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وهذه العاصفة السياسية يف إحدى القوى العاملية الكربى يف خضم الحرب
الروســية ض ّد أوكرانيا أثارت ردود فعل عىل املستوى الدويل .فقد وعد الرئيس
األمريكي جو بايدن بمواصلة «التعاون الوثيق» مع الحكومة الربيطانية بعد
اســتقالة تراس التي شــكرها .وقال الرئيس الديموقراطي يف بيان« :أشكر
رئيســة الوزراء ليز تراس عىل هذه الرشاكة» ،مؤكــدا ً أن الصداقة «الطويلة
األمد» و»قوّة» التحالف بني البلدَين سيبقيان بال تغيري.
تزامنــاً ،أمل الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون يف أن تســتعيد اململكة
املتحدة االســتقرار برسعة .أمّ ا الخارجية الروسية فقد سخرت من استقالة
تراس ،مشري ًة إىل أن «بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبّب
به رئيس للــوزراء» ،يف وقت اتهمت فيه بريطانيا القوات الجوية الروســية
بإطالق صاروخ يف نهاية أيلول بالقرب من طائرة مدنية من سالح الجو امللكي
ً
كانت تقوم بدورية فوق البحر األسود،
موضحة أن موسكو عزت الحادث إىل
«خلل فني».

واشنطن :عناصر إيرانيّون يُساعدون روسيا...

وأكد أن «الواليات املتحدة ســتبذل كافة ُ
السبل لكشف وردع ومواجهة
إمداد إيران لتلك الذخائر ض ّد الشعب األوكراني» ،مشدّدا ً عىل مواصلة «تطبيق
ك ّل العقوبات األمريكية عىل تجارة األسلحة الروسية واإليرانية» ،يف وقت وافق
فيه االتحاد األوروبي عىل فرض عقوبات عىل  3أفراد وكيان يزوّدون روســيا
ّ
مسيات إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات ،بحسب الئحة االتحاد ،رئيس هيئة األركان املشرتكة
للقوات املسلحة اإليرانية محمد باقري ،والضابط يف الشؤون اللوجستية اللواء
ّ
املسيات يف «الحرس الثوري» العميد سعيد
سيد حجة الله قرييش وقائد قسم
آقا جاني .كما تستهدف العقوبات رشكة «شاهد» اإليرانية لصناعات الطريان
املرتبطة بـ»الحرس الثوري».
بدورهــا ،فرضت لندن عقوبات جديدة عىل إيران تســتهدف الجنراالت
ّ
مسية
الثالثة ورشكة «شــاهد»« ،املســؤولني عن تزويد روســيا طائرات
انتحارية» لقصف أوكرانيا .واعترب وزير الخارجية الربيطاني جيمس كليفريل
ّ
املسيات «هي الدليل عىل دور إيران يف زعزعة استقرار األمن العاملي»،
أن هذه
ّ
فــإن هؤالء األفراد والرشكة
الفتــا ً إىل أنّه «عرب جعل هذه الرضبات ممكنة،
(املذكورة) تسبّبوا بآالم ال توصف للشعب األوكراني .سنتأكد من محاسبتهم
عىل أفعالهم».
ويف املقابل ،ندّدت موسكو بـ»الضغط» الذي تُمارسه واشنطن واالتحاد
ّ
باملســرات
األوروبــي عىل طهران ،بينما ك ّررت إيران نفيها تزويد روســيا
والصواريخ الستخدامها يف الحرب ضد أوكرانيا ،وذلك خالل اتصال بني وزير
خارجيتها حسني أمري عبداللهيان ونظريه األوروبي جوزيب بوريل.
ويف األثناء ،ح ّذر الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي خالل مداخلة
أمام مجلس االتحاد األوروبي من ّ
أن روســيا تحوّل شبكة الكهرباء يف بالده
«ساحة معركة» عرب الهجمات التي تدفع الناس للهرب إىل أوروبا ،معتربا ً ّ
أن
القصف الرويس عىل منشآت الطاقة األوكرانية «يهدف إىل التسبّب بأكرب عدد
من مشكالت الكهرباء والتدفئة ألوكرانيا يف الخريف والشتاء».
ودعــا الرئيس األوكراني الدول األوروبّية إىل تزويد جيش كييف بدفاعات
جوية أكثر تطوّراً ،وإىل فرض مزيد من العقوبات االقتصادية عىل موســكو
للح ّد من قدراتها عىل تمويل الحرب .كذلك ،شــدّد عىل ّ
أن االقرتاح األوكراني
بنــر بعثة مراقبة دولية عىل الحدود األوكرانية البيالروســية «يُصبح أكثر
أهمية ك ّل يوم» ،بعدما ح ّذر الجيش األوكراني من خطر هجوم رويس متزايد
من األرايض البيالروسية.
وحول مخاوف كييف من أن تفتح موســكو جبهة جديدة يف الشــمال
من بيالروســيا ،أوضح نائب رئيس هيئة األركان العامة األوكرانية أوليكيس
غرومــوف خالل إحاطة صحافية أن «خطر اســتئناف الهجوم عىل الجبهة
الشــمالية من قبل القوات املســلحة لالتحاد الرويس يتزايــد» ،الفتا ً إىل أن
أي هجوم جديد قد يســتهدف بشــكل أكرب غرب أوكرانيا «لقطع الرشايني
اللوجستية الرئيسية لتزويد أوكرانيا باألسلحة واملعدات العسكرية».
توازياً ،بدأت أوكرانيا تطبيق تدابري للح ّد من استهالك الكهرباء وتسارع
يف الوقت نفسه للقيام بأعمال تصليح لبنى تحتية دُمرت يف قصف رويس مع
قرب حلول الشــتاء ،يف حني زار الرئيس الرويس فالديمري بوتني للم ّرة األوىل
مركز تدريب لجنود تمت تعبئتهم يف منطقة ريازان يف جنوب رشق موسكو،
بحضور وزير الدفاع سريغي شويغو.
وعىل ّ
منصة الطالق النار ،حاول «القيرص» الرويس بنفســه اســتخدام
سالح رشاش بعدما تمدّد أرضا ً واضعا ً خوذة أمان ومعطفا ً أسود عىل ظهره،
وفق مشــاهد بثها التلفزيون الرويس .كذلك ،تبادل بوتني الحديث مع بعض
الجنود وســأل أحدهم« :ماذا عن عائلتك؟» ،فأجابه« :لدي طفلة 5 .أعوام»،
فعانقه الرئيس الرويس وبادره« :ح ّ
ظا ً ســعيداً» .وجــاءت هذه الزيارة بعد
معلومات تحدّثت عن سوء تجهيز املجنّدين وأثارت استياء عارما ً يف روسيا.
إىل ذلك ،أكدت السفارة الروســية يف إيطاليا يف بيان أن أرتيوم أوس نجل
حاكم منطقة كراسنويارسك السيبريية ألكسندر أوس أوقف يف إيطاليا بطلب
من واشــنطن ،يف قضية بيع غري قانوني لتقنيات أمريكية إىل رشكات أسلحة
يف روسيا .ويف اليوم السابق ،أعلن القضاء األمريكي اتهام عرشات األشخاص
ببيع روســيا تقنيات أمريكية ّ
تبي أن بعضها اســتخدم يف ساحات القتال
األوكرانية.
وأرتيوم أوس متّهم مع  4روس آخرين ووسطاء نفط فنزويليني ،برشاء
مكونات إلكرتونية من الواليــات املتحدة تهدف إىل تجهيز طائرات أو رادارات
أو صواريخ ،وإعادة بيعها لرشكات أســلحة روسية من خالل االلتفاف عىل
العقوبات املطبّقة .واعتُقل مشــتبه فيه رويس آخر يف هذه القضية هو يوري
أوريخوف اإلثنني يف أملانيا ،بحسب واشنطن .وأكدت وزارة العدل األمريكية أنها
ستطلب تسليم الرجلني إىل الواليات املتحدة.

بوتين خالل زيارته مركز تدريب لجنود ّ
تمت تعبئتهم في منطقة ريازان
أمس (أ ف ب)

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
عموديا :

أفقيا:

 – 1من مؤلفات نجيب محفوظ
 من الحبوب. - 2من مؤلفات نجيب محفوظ.
 - 3ف َقد أباه قبل البلوغ -
مطربة لبنانية.
 - 4قصير باألجنبية  -لمعان.
 - 5تكلّم با لمجلس  -نعم
بالروسية.
 - 6حاجة  -هبط من ُعلْ ٍو إلى
ُس ْف ٍل.
 - 7لقب يطلق على إمبراطور
دولة اليابان  -بحر.
 - 8للنداء  -من يتعاطى حرفة
الحدادة.
 - 9أدام النظر بسكون الطرف
 -الرقبة.

 – 1قبيلة عربية  -صاحب السم ّو.
 - 2كاتب فرنسي راحل.
 - 3مدينة سورية  -من األلقاب.
 - 4رخو با ألجنبية  -عشرة
باألجنبية  -متشابهان.
 - 5فائدة غير مشروعة  -قايضا.
 - 6يرتدي الثوب  -طين رقيق.
 - 7من قبض عليه وأخذ  -اترك.
 - 8ممثل مصري راحل.
 - 9من مؤلفات نجيب محفوظ.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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9
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :بيرل هاربر  - 2 -اودمورتيا  - 3 -رم  -اكسب  - 4 -وسن
 الوحل  - 5 -نعاني  -ال  - 6 -يبادل  -ما  - 7 -بدو  -وفر  - 8 -لح يباس  - 9 -جزيرة فورد.عموديا - 1 :بارون  -برج  - 2 -يوم سعيد  - 3 -رد  -نابولي - 4 -
لما  -نا  -حر  - 5 -هوكايدو  - 6 -ارسل  -لفيف  - 7 -رتبوا  -ربو
 - 8 -بي  -حلم  -ار  - 9 -راسل  -انسد.

سودوكو
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إنكلترا ...هل يستمرّ التقدّم؟
تواصل صحيفة "نداء الوطن" نشر تقارير أسبوعية خاصة
بأبرز المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم  -قطر
 ،2022ونلقي الضوء في هذه الحلقة من سلسلة
"موندياليات" على المنتخب االنكليزي الشاب والمتألق في
ّ
تتضمن:
المناسبات الكبرى في السنوات األخيرة ،وهي
 - 1إنجازاته السابقة في كأس العالم،

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

رالـــــف شـــــربـــــل

انجازاته السابقة في كأس العالم
فاز بالبطولة مــ ّرة واحدة يف تاريخه يف العام  1966التي جرت عىل أرضه حــن فاز يف النهائي عىل أملانيا
الغربية بنتيجة (.)2-4

أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ إنطالق المونديال
* بوبي شــارلتون :نجم املنتخب الذي تربّع عىل عرش العالم يف العام  .1966سجّ ل  49هدفا ً يف  106مباريات
دولية .فاز بالكرة الذهبية ألفضل العب يف العالم سنة  .1966سجّ ل أربعة أهداف يف تاريخ مشاركاته يف كأس العالم،
بينها ثالثة أهداف يف مونديال  1966وت ّم إختياره ضمن التشكيلة املثالية .هو الالعب االنكليزي الوحيد الذي شارك
يف أربع كؤوس عالم.
* جيوف هورست :الالعب الوحيد الذي سجّ ل «هاتريك» يف نهائي كأس العالم ،بينها الهدف األكثر اثارة للجدل
يف تاريخ املباريات النهائية يف املونديال .كان أفضل هداف إنكليزي يف مونديال  1966الذي استضافته انكلرتا وفازت
به ،حيث أحرز أربعة هداف ،منها ثالثة يف شباك أملانيا الغربية يف النهائي الذي انتهى بفوز االنكليز ( .)2-4يف رصيده
 24هدفا ً يف  49مباراة دولية.
* غاري لينيكر :هداف مونديال  1986برصيد ستة أهداف .هو الهداف التاريخي للمنتخب االنكليزي يف املونديال
برصيد عرشة أهداف (ســتة أهداف يف مونديال  1986وأربعة أهداف يف مونديال  .)1990صاحب املقولة الشهرية:
«كرة القدم لعبة بسيطة 22 ،رجالً يطاردون كرة ملدة  90دقيقة ويف النهاية يفوز األملان دائماً» ،وكان رصّ ح بها اثر
فوز األملان عىل االنكليز يف نصف نهائي مونديال  1990بركالت الرتجيح.
* دافيد بيكهام :القائد األســبق للمنتخب .سجّ ل أهدافا ً مهمة ج ّدا ً بقميص منتخب «األسود الثالثة» وشارك
يف ثالثة موندياالت يف أعوام  1998و  2002و  .2006هو أفضل مســدّد رضبات ثابتة يف تاريخ انكلرتا .أكرب خيباته
املونديالية كانت طرده من مبــاراة الدور ثمن النهائي ملونديال  1998أمام األرجنتني التي خرستها انكلرتا بركالت
الرتجيح ،لكنّه تصالح مع جماهري بالده عندما ســاهم يف ّ
تأهل انكلــرا اىل مونديال  2002بفضل هدفه الرائع يف
اللحظات األخرية أمام اليونان يف التصفيات.
* واين روني :هو الهداف التاريخي للمنتخب االنكليــزي برصيد  53هدفا ً يف  120مباراة دولية .تألق كثريا ً يف
يورو  2004حيث أحرز أربعة أهداف وت ّم اختياره ضمن التشكيلة املثالية للبطولة ،اال أنه لم يتألق كثريا ً يف مشاركاته
يف كؤوس العالم ،إذ لم يســجل سوى هدف وحيد يف مونديال  .2014أســوأ لحظاته املونديالية كانت طرده أمام
الربتغال يف ربع نهائي مونديال  2006الذي خرسته انكلرتا بركالت الرتجيح.
* مايكل أوين :الفائز بالكرة الذهبية يف العام  .2001شارك يف ثالثة موندياالت يف أعوام  1998و 2002و ،2006
ســجّ ل فيها أربعة أهداف (هدفان يف مونديال  1998وآخران يف مونديال  .)2002فاز بجائزة أفضل العب شاب يف
مونديال  1998بعد عروضه املميزة يف البطولة ،ال سيّما هدفه الرائع يف شباك األرجنتني يف الدور ثمن النهائي.
* ستانيل ماثيوس :أول العب فاز بالكرة الذهبية يف العام .1956

مشواره في التصفيات
تصدّر مجموعته بسهولة محققا ً ثمانية انتصارات وتعادلني ولم يتذوّق طعم الخسارة ،ما م ّكنه
من التأهل مبارشة اىل كأس العالم ّ .2022
تأهل أيضا ً وصيفه يف املجموعة املنتخب البولندي عن طريق
امللحق .هو صاحب أفضل هجوم يف التصفيات األوروبية املؤهلة اىل كأس العالم حيث سجل العبوه 39
هدفا ً يف عرش مباريات ،أي بمعدّل يناهز األربعة أهداف يف املباراة الواحدة.

هاري كاين نجم وقائد منتخب إنكلترا

نقاط قوته

واين روني الهدّاف التاريخي للمنتخب اإلنكليزي

الهدّاف التاريخي إلنكلترا في المونديال جاري لينيكر

نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام
* هاري كني :فــاز بالحذاء الذهبي يف مونديال
 2018حيث ســجّ ل ســتة أهداف .هو ثاني أفضل
هداف يف تاريخ منتخب «األسود الثالثة» برصيد 51
هدفــا ً يف  75مباراة دولية .انــه القائد والنجم األول
للمنتخب االنكليزي .قدّم أداء مميزا ً خالل هذا العام
ومن املفرتض أن يكون يف قمّ ة مســتواه يف العرس
العاملي املقبل يف قطر.
* رحيم سرتلينغ :كان أحد نجوم يورو 2020
حيث سجل ثالثة أهداف .إنتقل خالل الصيف املايض
اىل تشــليس ،ما يصبّ يف مصلحته ّ
ألن دوره بات أكرب
من دوره يف مانشســر ســيتي .ت ّم إختياره ضمن
التشكيلة املثالية ليورو .2020

* لوك شــو :الظهري الذي تألق يف يورو 2020
وسجل هدف انكلرتا الوحيد يف النهائي أمام ايطاليا.
* مايسون ماونت :صانع ألعاب نادي تشليس
االنكليزي ،يُعترب من ضمن أفضل املواهب الشابة يف
هذا الجيل.
* فيل فودين :العب موهوب فرض نفسه كأحد
نجوم مانشسرت سيتي عىل رغم صغر سنه .عروضه
يف يورو  2020كانت مخيبة لآلمال الكبرية التي كانت
معقودة عليه.
* كايل ووكر :هو أحد أفضل األظهرة يف العالم
يف الســنوات األخرية ،ت ّم إختياره ضمن التشــكيلة
املثالية ليورو .2020

نقاط ضعفه

أوالً ،الرسعــة والحيويــة ،فمعدل أعمار هــذا املنتخب
منخفض ،كما أنه يمتلك العديد من الالعبني الرسيعني كسرتلينغ
وسانشو وســاكا .ثانياً ،نتائج املنتخب الجيدة جدا ً تحت قيادة
املدرب غاريث ساوثغيت يف املناسبات الكربى ،فقد ح ّل منتخب
"األســود الثالثة" يف املركز الرابع يف مونديال روسيا  2018ويف
املركز الثاني يف يــورو  .2020ثالثاً ،وجــود القائد هاري كني
ضمن صفوفــه ،فهذا النجم لطاملا تألق لدى تمثيله بالده ،وهو
مهاجم كامل ،بارع يف اقتناص األهداف ويف تقديم "الكافيارات"
لزمالئه يف الفريق .رابعاً ،دكة البدالء املميزة التي تعطي الكثري
من الحلول للمدرب ساوثغيت .خامساً ،الحافز املعنوي ،فقسم
كبري مــن العبي هذا املنتخب وصل اىل نصــف نهائي مونديال
روســيا  2018ونهائي يورو  ،2020ما يعطيهم زخما ً اضافيا ً
ملواصلة التقدم وخطف اللقب العاملي األغىل.

ّ
الهــش ،فقد دخلت
يف البدايــة ،دفاعه
شباكه عرشة أهداف يف ّ
ست مباريات يف دوري
األمم األوروبية ملوســم  .2023-2022كذلك،
الفارق الكبري بني مســتوى بعض الالعبني
مع أنديتهم ومستواهم مع املنتخب ،مثل فيل
فودين الذي كان بعيدا ً جدا ً عن مستواه يف يورو
 .2020وأخــراً ،الرتاجع الكبري لهذا املنتخب
بعد يورو  ،2020وما نتائج املنتخب الكارثية
يف النسخة الحالية من دوري األمم األوروبية
ســوى خري دليل ،حيث تذيّل مجموعته دون
تحقيق أيّ فوز ،ما يضع عالمات إســتفهام
كثرية حول قدرة هذا الفريق عىل مقارعة أبرز
املنتخبات يف املونديال املنتظر.

حــــظــــوظــــه
وقع يف مجموعة يف متناوله تض ّم كالً من إيران والواليات املتحدة األمريكية وويلز ،ومن املتوقع تصدّره
املجموعة .يُرجّ ح وصوله اىل الدور ربع النهائي من املونديال.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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السلّة األميركيّة :فوز بيليكانز وممفيس وسقوط داالس
قاد زيون وليامســون العائد
من االصابة فريقــه نيو أورليانز
بيليكانــز للفوز عــى مضيفه
بروكلــن نتــس  ،108-130يف
مســتهل مبارياتــه يف الدوري
األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وســجل وليامســون ،الذي
خاض أوّل مبــاراة له يف الدوري
املنتظم منذ أكثر من  17شــهراً،
 25نقطة ليؤكد جهوزيته التامة
للعــودة إىل قمــة مســتواه بعد
شفائه من إصابة يف قدمه اليمنى
أبعدته عن املالعب ملوسم بكامله.
وبرز براندون إنغرام كأفضل
مســجل للفريق الفائــز مع 28
نقطة ،وأضاف كريستيان جيمس
ماكولوم  21نقطة.
وقلــب فينيكس صنز تأخره

بفارق  22نقطة يف الربع الثالث إىل
فوز عىل داالس مافريكس بفارق
نقطتــن  ،105-107فيمــا فاز
ممفيس غريزليــز عىل نيويورك
نيكس  112 115-بعد التمديد.
ولم تحــل النقــاط الـ35
للسلوفيني لوكا دونسيتش كأبرز
الهدافني ،يف الحؤول دون خسارة
مافريكس الــذي أقىص صنز من
األدوار اإلقصائية "بالي أوف" يف
املوسم املايض.
وبرز ديفــن بوكر يف صفوف
الفائز مــع  28نقطة ،متقدما ً 5
العبني تخطوا حاجز العرش نقاط
يف املباراة.
وعــى ملعــب "فيديكــس
فوروم" يف ممفيس ،ســجل جا
مورانــت  34نقطة أمــام فريق

"بيروت" والرياضي يقسوان
على ليدرز وهومنتمن
ّ
حقق فريقا بريوت فريست
والريايض فو َزين كبريَين خارج
ملعبَيهما عىل ليدرز وهومنتمن
عىل التــوايل يف ختــام املرحلة
الثانية مــن بطولة لبنان لكرة
الســلة .فعىل ملعب اللويزة يف
زوق مصبــح ،ســحق بريوت
مضيفه ليدرز بفارق  40نقطة
( ،)56-96األربــاع ()13-23
( .)49-71()29-45وحقق ك ّل
من كينيث هارتون وعمر جمال من مباراة ليدرز وبيروت فيرست
الدين "الدوبــل دوبل" للفريق
الفائز ،إذ أحرز األول  14نقطة و 10ريباوندز و 4تمريرات حاسمة ،والثاني
 13نقطة و 13ريباوندز ،فيما كان زميلهما مايكل ديكســون أفضل مسجل
برصيد  23نقطة و 8تمريرات حاسمة .يف املقابل سجل نيك إيفانز  15نقطة
و 6ريباوندز للفريق الخارس.

الرياضي – هومنتمن

وحذا الريايض حذو بريوت فريست وأسقط مضيفه هومنتمن بفارق 28
نقطــة ( )85-113عىل ملعب مزهر يف أنطلياس ،األرباع ()49-62()23-29
( .)72-88وبرز ميكايل كوالس يف صفوف الفريق الضيف مسجالً  26نقطة،
وأضاف ك ّل من عيل منصور وهايك غيوقجيان  17نقطة ،ثم آتري ماجوك 16
نقطة و 9ريباوندز ،بينما أحرز جييس جونــز  25نقطة ،وجاريد دواين 15
نقطة و 8ريباوندز لصاحب األرض.

نيكس ق ّلص تأخــره  19نقطة،
فارضا ً التمديد بفضل ثالثية كام
ريديش.
وسجل الفرنيس رودي غوبري،
يف بداياتــه مع فريقــه الجديد
مينيســوتا تمربوولفز قادما ً من
يوتا جاز 23 ،نقطة و 16متابعة،
ليقــوده للفوز عــى أوكالهوما
سيتي ثاندر .108-115
ويف ديرتويــت ،ســجل كايد
كانينغهــام  24نقطــة لفريقه
بيســتونز وســاهم يف فوزه عىل
أورالندو ماجيــك  ،109-113يف
مباراة تألق خاللهــا يف صفوف
االخــر اإليطــايل األصــل باولو
بانكريو القادم إىل أورالندو كأول
اختيار يف الـ"درافت".
وســجل بانكريو ( 19عاماً)

أخبار سريعة
العهد يغلب الصفاء

وليامسون (باألبيض) مسج ً
ال لبيليكانز في سلّة نتس

 27نقطــة والتقــط  9متابعات
ومرر  5كرات حاســمة ،يف أفضل
بداية لالعب من الـ"درافت" منذ

"امللك" ليــرون جيمس يف العام
.2003
(أ ف ب)

إستئناف قرار تبرئة بالتر وبالتيني
أفــادت النيابة العامة الســويرسية امس يف
بيان ،بأنها قررت اســتئناف قرار تربئة الرئيس
الســابق لالتحاد الــدويل لكرة القــدم "فيفا"
السويرسي سيب بالتر والفرنيس ميشال بالتيني
الرئيس السابق لالتحاد االوروبي للعبة "يويفا"،
يف قضية احتيال.
وأوضحت النيابة العامة انها أرســلت بيان
استئناف إىل محكمة االستئناف التابعة للمحكمة
الجنائية الفيدرالية خالل املدة القانونية و"طلبت
اإللغاء الكامل للحكم االبتدائي".
وأكــدت النيابــة العامة أنها لــن تديل بأي
ترصيحات أخرى حول هذا املوضوع.
وبعد ست سنوات من التحقيقات ومحاكمة
عىل مدى أســبوعني ،ب ّرأ القضاء الســويرسي يف
الثامن من تموز املايض بالتر وبالتيني لعدم وجود
أدلة كافية يف قضية احتيــال وتزوير قضت عىل
مسريتيهما االدارية يف عالم كرة القدم.
ولم توافق املحكمة الجزائية يف بلينتسونا عىل
طلبــات النيابة العامة منتصــف حزيران املايض
بســجن بالتر ( 86عاماً) وبالتينــي ( 67عاماً)
سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ،عىل خلفية
االحتيال عــى االتحاد الدويل بحصول بالتيني عىل
تعويض غري مربّر بقيمة مليوني فرنك سويرسي

حقق فريق العهد بطل لبنان فوزا ً
مستحقا ً على الصفاء بأربعة
اهداف نظيفة في المباراة التي
جمعتهما أمس على ملعب مجمّ ع
فؤاد شهاب الرياضي في جونية،
في إفتتاح المرحلة السادسة
من الدوريّ اللبناني لكرة القدم.
وسجل األهداف ك ّل من نجمه
محمد حيدر من ضربة جزاء،
ومحمد قدوح وحسين دقيق
والنيجيري صمد القادري في
الدقائق  65و 75و 85و.93
ورفع العهد رصيده الى 16
نقطة ،بينما توقف رصيد الصفاء
عند  8نقاط.

ّ
حسون :نقدّم المطلوب

بالتر (إلى اليسار) وبالتيني

( 1.8مليون يورو) لعمل استشاري ملصلحة بالتر
بني  1998وّ .2002
ووقــع بالتيني وبالتر اتفاقا ً
مكتوبــا ً يف آب ّ 1999
ينص عىل دفع "فيفا" مبلغ
 300ألف فرنك سويرسي ســنوياً ،ليؤكدا انهما
اتفقا بعقد شفوي عىل دفع  700ألف سنويا ً أكثر
عندما تسمح مالية االتحاد الدويل بذلك.
وقدّم بالتيني فاتورة بقيمــة مليوني فرنك
ســويرسي ( 1.8مليــون يــورو) يف بداية العام
 ،2011وقعها بالتر وقدّمهــا إىل "فيفا" كرصيد
متأخر للراتب ،فيما اعتربتها النيابة العامة زائفة.
(أ ف ب)

دورة نادي الكهرباء
زوق مكايل في التنس

أكد أمين س ّر نادي الشباب
الغازية علي حسون لصحيفتنا
ّ
ان فريقه يقدّم المستوى الفني
المطلوب في دوريّ كرة القدم
بفضل الروح القتالية العالية التي
يتمتع بها أفراده ،وهذا ما لمسناه
في المباريات التي خضناها
حتى اآلن ،حيث خسر فريقنا
بصعوبة أمام العهد بطل لبنان،
وأمام األنصار المرشح الدائم
للقب .أضاف :نسعى لتحقيق
مركز آمن في وسط الالئحة ،لكن
كما تعرف ّ
فإن الدوري مليء
بالمفاجآت هذا الموسم ،وأعتقد
ّ
ان الحسم سيكون في المراحل
األخيرة ،إن بالنسبة لهويّة البطل
أو الفريقين اللذين سيهبطان الى
الدرجة الثانية.

بطولة بيروت
في "الباك غامون"

لوكاكو يُعاود
التمارين مع إنتر
تتويج الفائزين

أحرز الثنائي كارمن عازار وطارق شعبي لقب فئة الزوجي املختلط
(دون الـ 16ســنة) لدورة نادي الكهرباء  -زوق مكايل يف التنس التي
نظمها عىل مالعب مجمّ ع هوليدي بيتش الســياحي عىل مدى أسبوع
كامل برعاية االتحاد اللبناني للعبة ومشاركة نحو  40العبا ً والعبة ،فيما
ح ّل الثنائي كايا شكيبان ورامي صويل يف املركز الثاني ،والثنائي سريينا
خوري وأنطوني بــركات يف املركز الثالث .ويف فئة القدامى (فوق الـ45
عاماً) ،فــاز بيرت بو عون باملركز األول بعد تغلبه عىل زياد كميد ()3-6
( )4-6يف املباراة النهائية .ويف ختام املباريات التي أرشف عليها الحكمان
كريس وأليكس كتورة ،و ّزع رئيس نادي الكهرباء سابا مخلوف وأعضاء
النادي جان مامو وعماد خليل وجوزف زغيب الكؤوس وامليداليات عىل
الفائزين والفائزات.
هذا ،وتضع إدارة نادي الكهرباء اللمســات األخرية عىل روزنامة
حافلة بالنشاطات الرياضية املختلفة للعام .2023
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عــاود املهاجم البلجيكي الــدويل روميلو لوكاكو،
الغائب عن املالعب منذ نهاية آب املايض جراء اصابة يف
فخذه ،التمارين الجماعية مع إنرت ميالن اإليطايل امس،
قبيل شهر عىل انطالق مونديال قطر لكرة القدم.
ومن املرجّ ح أن يجلس الهداف التاريخي للمنتخب
البلجيكي ( 68هدفا ً يف  102مباراتني) عىل مقاعد بدالء
انرت غدا ً يف رحلته إىل فلورنسا ،ملواجهة فيورنتينا ضمن
اطار منافسات املرحلة الـ 11من الدوري.
غري ان االستحقاق األهم للوكاكو ( 29عاماً) يبقى
مباراة إنرت امام فيكتوريا بلزن التشيكي األربعاء املقبل،
ضمن الجولة الخامســة من دور املجموعات ملسابقة
دوري أبطال أوروبا ،حيث بامكان النادي اإليطايل حجز
مقعده للدور ثمن النهائي يف حال فوزه عىل أرضه.

ويحتل إنرت صاحب املركز الســابع يف "سريي آ"،
املركز الثاني يف املجموعة الثالثة يف املســابقة القارية
األم برصيد  7نقــاط ،متأخرا ً بفارق  5نقاط عن بايرن
ميونيخ االملانــي املتصدر ،علما ً انــه كان وضع قدما ً
يف الدور التايل بفوزه يف ملعبــه "جوزيبي مياتزا" عىل
برشلونة االسباني 1-صفر ذهابا ً وتعادله  3-3إيابا ً يف
"كامب نو" .وتعود آخر مباراة للوكاكو خالل الخسارة
عىل أرض الزيو  3-1يف  26آب املايض.
ورحّ ب املنتخب البلجيكي بخرب عودة مهاجمه إىل
املستطيل األخرض ،ضمن اســتعداداته للعرس الكروي
العاملي يف قطر ،حيث اوقعت القرعة بلجيكا يف املجموعة
السادسة إىل جانب كل من كندا واملغرب وكرواتيا.
(أ ف ب)

أحرز فادي نصيري من نادي
"غولدن دايس" لقب بطولة بيروت
المفتوحة في "الباك غامون"
التي نظمها االتحاد اللبناني للعبة
في منطقة السوديكو بمشاركة
 62العبا ً من مختلف المناطق
اللبنانية .وح ّل جو صفير ()ATCL
في المركز الثاني ،وايلي كفوري
(غولدن دايس) ثالثاً ،وزميله في
النادي علي ناصر الدين رابعاً.
أما في منافسات بطولة الزوجي
التي شارك فيها  13فريقاً ،ففاز
جو برنابا وكارلوس بو عبسي
( )Punchoبالمركز األول ،أمام
جو شيحا ( )ATCLالثاني ،والذي
يسمح له قانون اللعبة بالمشاركة
بمفرده في هذه الفئة .وفي الختام
و ّزعت الكؤوس والجوائز على
الفائزين.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

شو نازل تعمل؟
أيها النائب التغييري ،ماذا نزلت لتفعل
في مجلس النواب قبل ظهر أمس؟
تخليت عن سليم إده بدال ً من تحسين
«سكوره» .لوّحت بورقة ناصيف حتي
ولم تجرؤ على لفظ اسمه .اعترضت
على المعدوم الحظوظ ميشال معوض
واقترعت للبنان الجديد .نازل إيد
لورا وإيد لقدام ال تلوي على شيء.
أحضر شيئاً .كيس قمح وحبوب صويا
لحمامات المجلس .كيس شوكوال
للزمالء المصوّرين.
أيها النائبة التغييرية إنها جلسة
انتخاب رئيس للجمهورية وليست جلسة
براشينغ ،أو جلسة ّ
مساج وماكياج
و»ديفريزاج» وبرونزاج وتاتواج.
أيها النائب األغر ،فتى الحزب األصفر،
نازل لتحاضر بمواصفات الرئيس
اللبناني غير الخاضع ألي دولة .إصحَ
يا رجلّ .
كف عن الغمز واللمز واتهام
اآلخرين باإلستتباع وأنت ال تمون أن
تلف ربطة عنق على رقبتك من دون
تكليف شرعي صادر عن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وال تجرؤ حتى أن
تحلم بصوت فيروز.
وأنت أيها النائب اإلصالحي شو نازل
تص ّلح بالظبط؟ حنفيات المجلس أو
طرمبات الضغط أو المكيفات؟
وأنت أيها النائب التياري ،شو نازل
تعمل؟ تسند الدرابزين وتطرق بوز
حد الصندوق؟ وزميلتك مدام البستاني
خوري ،نائبة كسروان الملكة المتوّجة
على عرش «تارت التفاح» ماذا فعلت
في جلسة األمس غير التسلل إلى
الخارج لفرط الجلسة الثانية وقطع
الطريق على احتمال انتخاب ميشال
ضمير
معوّض بأكثرية النصف زائد
ٍ
استيقط متأخراً؟
وأنت يا ابن طوق وأنت يا مجد
أماجد المطارنة أش نازلين تعملوا
بالبرلمان بالتحديد؟
والنازل إلى المجلس ،بكامل أناقته.
والنازل بثقله على الفيسبا.
والنازل فينا نظريات بالكيلو.
والنازل لش ّم الهوا بساحة النجمة.
والنازل للعب دق بليارد مع أبي خشبة.
والنازل ألنه سيم ّر حتما ً أمام ثالث
عشرة كاميرا.
النازل ألنه سيلتقي المراسلة الهيفاء.
والنازل لينتخب مشروعا ً من يس ّد عليه
الطريق؟ فلينتخب مشروعا ً بشاربين
مشروع عارضة أزياء سياسية.
والنازل وكأنه طالع بالسحبة؟
والنازل بانتظار دق الجرس وفرصة
الظهر والبار والتارتين
والنازل ليسأل أسئلة سخيفة حول
الدستور ،ما حاجة لبنان الجديد إليه؟
والنازل لينتخب المرشح ميالد أبو ملهب،
والنازل وليس في باله أدنى فكرة
شو المناسبة فليندفِ س في بيته
و»يكعزل» لبنة ماعز أو يساعد زوجته
في عصر الرمّ ان ونشر ما ال يُنشر على
منشر الغسيل.
بالفعل هؤالء النوائب شو نازلين
يعملوا exactly؟

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تسري البواخر
يف املياه الباردة
بصور ٍة أرسع بكثري
من املياه الدافئة.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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الجلسة الثالثة...
مش ثابتة

القصة...
صار ب ّدا ترسيم

 James Webيلتقط صورة مذهلة لـ "أعمدة الخلق"
ُكشــف عن أول صــورة يلتقطها
التلســكوب الفضائــي «جيمس ويب»
لـ»أعمــدة الخلق» التي تشــ ّكل أعمدة
ضخمة من الغــاز والغبار تعجّ بنجوم يف
طور التكوّن .وتُظهر الصورة آالف النجوم
املتأللئة تحيــط بأعمدة عمالقة باللونَني
البنــي والربتقــايل يف الكون الشاســع.
باإلضافة إىل أجزاء شــديدة االحمرار يف
نهاية أعمدة عدة تبدو كالحمم الربكانية.
وأوضحت وكالة الفضاء األمريكية
«ناسا» ّ
أن هذا املشهد يمثّل «مقذوفات
نجوم يف طــور التكوّن» ،تعود إىل بضع
ً
مضيفة
مئات من آالف الســنني فقط،
ّ
أن هذه «النجوم تطلق بشــكل دوري
مقذوفــات تفــوق رسعــة الصوت

وتصطــدم بســحب من املــواد كهذه
األعمدة الكثيفة».
وتقع األعمدة يف مجرة «درب التبانة»
عىل مســافة  6500ســنة ضوئية من

األرض ،وتحديدا ً يف سديم النرس .وأصبحت
معروفة بفضل تلسكوب «هابل» الفضائي
الذي التقط أول صورة لها يف العام 1995
ثم ســنة  .2014لكن بفضل أدواته التي

تلتقــط ضوء األشــعة تحــت الحمراء،
يســتطيع ويب الذي أُطلق يف الفضاء قبل
أقل من عــام أن يخرتق ضبابية األعمدة،
ليكشف عن عدد كبري من النجوم الجديدة
التي تتكوّن وتبدو ككرات حمراء المعة.
وتو ّلت أداة «نري كام» التي تستطيع
التقاط األشــعة تحت الحمراء القريبة
غري املرئية للعني املجــ ّردة التقاط هذه
الصورة .وبهذه الطريقــة «تُرجمت»
ألوان الصورة إىل ضوء مرئي .وستساعد
الصورة الباحثني يف مراجعة نماذجهم
الخاصــة بتكوين النجــوم ،من خالل
تحديدهــم عددا ً أدق للنجــوم املتكونة
حديثا ً باإلضافة إىل كمية الغاز والغبار يف
هذه املنطقة( .أ ف ب)

إستخراج  10أطنان بالستيك من المحيط الهادئ
ٍ
هادف إىل تنظيف املحيط
مرشوع ضخ ٍم
ضمن
ٍ
الهادئ من نفاياته البالستيكية ،يف املنطقة املمتدة
بني هاواي وكاليفورنيا واملعروفة باســم (GPGP
 ،(Great Pacific Garbage Patchتم ّكــن العلماء
من اســتخراج  10.8أطنان من البالستيك من هذه
البقعــة التي ي ّ
ُتوقع أن تحتــوي عىل ما يقرب من
 2.41مليون طن من البالستيك ،والرقم إىل ارتفاع.
ويف الحصيلة ،وصل عدد النفايات املســتخرجة
ّ
ويتوقع
منذ انطالق املرشوع حتى اليوم إىل  145طناً،
القيّمــون عليه التم ّكن مــن القضاء عىل  90%من

البالســتيك املتواجد يف مياهه بحلــول العام .2040
وشملت هذه الفئة من النفايات املستخرجة ،فواصل
ومصائد أســماك ،وعوّامات بالســتيكية وغريها.
ومن بني  232قطعة بالســتيكية تــم فحصها من
تبي ّ
قبل الباحثنيّ ،
أن ثلثَيهــا مصنوع يف اليابان أو
الصني .بينمــا  10%صنع يف كوريا الجنوبية6.5% ،
يف الواليات املتحدة  5.6% ،يف تايوان و  4.7%يف كندا.
الجدير بالذكــر أنه عند الوصول إىل النســبة
املطلوبة من النفايات البالستيكية املستخرجة ،يتم
إرسالها إىل مصانع خاصة للفرز وإعادة التدوير.

 Harry Potterعلى قطع نقدية بريطانية
أعلنت «هيئة ســك العملة امللكيــة الربيطانية»
 Royal Mintأن شــخصية الســاحر الشهري «هاري
بوتر» ستظهر عىل سلســلة عمالت معدنية يف اململكة
املتحدة ،بما يشــمل قطعا ً من فئة  50بنســاً .وقالت
إنها أطلقت مجموعة من العمالت السحرية لالحتفال
بالذكرى الســنوية الخامســة والعرشين لـ»Harry
 ،»Potter and the Philosopher›s Stoneوهو الجزء
األول من سلسلة الروايات الشهرية للمؤلفة جاي كاي
رولينغ والتي حققت نجاحا ً عامليا ً ساحقاً.
وتشمل السلســلة أربع قطع نقدية ،تحمل إحداها
صورة الساحر الشهري واضعا ً نظارات طبية ،فيما تظهر

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

القطع الباقية قطار «هوغورتس» الرسيع والربوفيسور
«ألبوس دمبلدور» ومدرســة «هوغورتس» للســحرة.
و ُزوّدت القطع النقدية بتأثري برصي يحاكي أثر «صاعقة
الربق» عنــد وضعها أمام الضوء ،وهو مــا كان ممكنا ً
بفضل تقنية ليزر متطورة تعطي الطابع «الســحري»
للعمالت املعدنية ،وتمنحها أيضا ً ميزات أمان وتوثيق.
وأُطلقت سلســلة «هاري بوتر» املؤلفة من سبعة
أجزاء عام  ،1997وتروي مغامرات الســاحر الشاب
هاري بوتر يف مدرســة هوغورتس للسحرة ،ومعركته
ضد اللورد فولدمورت ،وهو ســاحر أسود يبحث عن
الخلود .وتُقدّر مبيعات هــذه القصص بمئات ماليني

الدوالرات ،فيما حققت األفالم الثمانية املرتبطة بهذه
القصص إيــرادات بمليارات الدوالرات .كما تشــمل
العمــات املعدنية عملتَني عليهما صور امللكة إليزابيث
الثانية التي توفيت الشهر املايض ،وعملتَني أخريني مع
الصورة الرسمية للملك تشارلز الثالث( .أ ف ب)
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