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"رسم حدود" عون:
األسد
ّ
العين ال تعلو على الحاجب!
بزخم لم يشــهد لــه العهد
مثيالً يف ع ّز أيامــه ،تفتّق ذهن
الرئيس ميشــال عــون عن كل
"اإلنجــازات املكســورة عليه"
عىل امتداد ســتة أعوام فقرر أن
ينجزها يف ســتة أيام ،مدفوعا ً
بـ"أدرينالني" الرتسيم البحري
مع إ ٍرسائيل الــذي وضع واليته
الرئاســية عىل "جهــاز تنفس
اصطناعي" أتاحــت من خالله
التقاطعــات اإلقليمية والدولية
ّ
ضخ بعض األوكسيجني يف عروق
العهد قبــل أن يلفظ أنفاســه
األخريةّ ...
لكن رئيس الجمهورية
ويف آخر ســكرات واليته ،أقدم
عىل "دعســة ناقصــة" تجاوز
فيها خطــوط "محور املمانعة"
الحمراء ،ما استدعى من حليفه
الرئيس الســوري بشار األسد
توديعه بـ"صفعــة ودّية" عىل
الجبــن ،جعلته يســتفيق من
ّ
بــأن "العني ال
نشــوته ليتذ ّكر
الحاجب".
تعلو عىل
١٣

خالل "مسرحية" فرز األصوات في الجولة الرئاسية الرابعة في مجلس النواب أمس (رمزي الحاج)

محمد عبيد :وقائع اإلتصاالت وجلسات
تفاوض الترسيم البحري ( 1من )3
4 +

سليم جريصاتي :تصريف األعمال بالمعنى الضيّق
ً
كاملة على موقع الجريدة اإللكتروني:
الدراسة
www.nidaalwatan.com

"تبريد" الدوالر :تسييس النقد للهروب
من المشكلة األكبر
لم تكد األســواق تمتص مفاعيــل بيان حاكم
مرصف لبنان حول توقفــه عن رشاء الدوالر ابتداء
من اليوم ،حتى رسبت أوساط مقربة من املرصفيني
نية املركزي رفع قيمة السحوبات باللوالر إىل  15ألف
لرية .خطوتان يُفرس الهدف من ورائهما املستشــار

املايل د .غسان شــماس" :تربيد الدوالر" .وذلك بعد
االفراط يف تســخينه يف األيام القليلة املنرصمة عىل
"نار" طباعة آالف املليارات من اللريات .فـ"من جهة
ينخفض ســعر الرصف موقتا ً يف الســوق املوازية،
ويهدّئ من جهة ثانية املودعون سحوباتهم بانتظار
رفع قيمة الدوالر املرصيف .فينخفض الطلب عىل النقد
الصعب ويلجم سعر الرصف مرحلياً".
١٣

كييف تنتقد حياد إسرائيل حيال التحالف الروسي  -اإليراني

ّ
مؤشرات إلى قرار روسي باستخدام النووي
واشنطن :ال

عىل وقع تكرار موســكو اتهاماتها بحق كييف
مد ً
ّعية ّ
أن أوكرانيا دخلت "املرحلة األخرية" من صنع
"قنبلتها القذرة" ،طمأن مســؤول عسكري أمريكي
رفيــع أن الواليــات املتحدة "ما زالــت ال تملك أي
مؤرش" إىل أن روســيا ق ّررت استخدام أسلحة نووية
أو كيماوية أو جرثومية يف أوكرانيا.
ور ّدا ً عىل سؤال حول ما إذا كان هذا األمر يشمل

الريــاضــية 15
فوز سهل للرياضي
على المريميين

 ٥٠٠٠ليرة

ميقاتي في بعبدا اليوم "مو ّدعًا" ...والتغييريون "الساعد األيمن" لجبهة الشغور!

خــــالــــد أبــــو شــــقــــــرا

العـــالـــم 14

nidaalwatan.com

قصة المسنّ رامز مخول
ّ
الذي غرق في مستنقع
الدولة المندثرة 7 +

القرار باســتخدام "قنبلة قذرة" ،أجاب املســؤول
األمريكي الــذي طلب عدم كشــف هويته" :نعم"،
مؤكــدا ً مواصلة "الرصد من قــرب" وإبقاء قنوات
االتصال مفتوحة مع حلفائنا ورشكائنا واألوكرانيني،
والروس" ،فيما حــ ّذرت الخارجية األمريكية من أن
موســكو ســتواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت
"قنبلة قذرة" أو سالحا ً نوويّاً.
١٣

غارات إسرائيلية على مواقع
إيرانية في سوريا
يف ثاني رضبة من نوعها خالل أيّام ،اســتهدفت غارات جوّية إرسائيلية
نقاطا ً عسكرية يف محيط دمشق ظهر أمس ،فيما كشف "املرصد السوري"
أن الرضبات اإلرسائيلية "استهدفت مواقع تابعة للميليشيات اإليرانية وقوات
النظام يف منطقة الديماس ومحيطها يف ريف دمشق الغربي".
ويف وقــت الحق ،تحدّث املرصد عن مقتل ضابــط برتبة مالزم من قوات
النظام وإصابة  3من عنارص الدفاع الجوي نتيجة القصف اإلرسائييل عىل مواقع
عسكرية يتواجد فيها "حزب الله" وامليليشيات املوالية لطهران.
١٣

سوناك رئيسًا للوزراء اليوم
بعد فوزه بمنصب رئاسة الحزب الحاكم ،سيستقبل امللك تشارلز
الثالث رئيس حزب املحافظني رييش سوناك يف قرص باكينغهام اليوم،
لتســميته رسميّا ً رئيســا ً للوزراء وتكليفه تشــكيل حكومة جديدة
يف اململكة املتحدة ،بحســب ما أعلن " 10داونينغ ســريت" يف بيان.
وخالل اجتماع مُغلق بعد إعالن فوزهّ ،
حض ســوناك حزب املحافظني
عــى "االتحاد" تحت طائلة "املوت" ،عىل بُعــد عامَني من االنتخابات
الترشيعية املقبلة ،وفق ما أفاد مشاركون يف هذا االجتماع14 + .

بكين متّهمة بالسعي لتقويض النظام القضائي األميركي
يف خض ّم التوترات الجيوسرتاتيجية املتصاعدة
بني "العم ســام" و"التنني الصيني" ،اتهم وزير
العدل األمريكي مرييك غارالنــد بكني بالتدخل يف
النظام القضائي األمريكــي ،خالل إعالنه توجيه
اتهامات إىل  13مواطنا ً صينيّا ً أوضح أنهم يعملون
لحساب االستخبارات الصينية.
وإذ كشــف غارالند أن  3قضايــا منفصلة

أظهــرت أن "حكومة الصني ســعت للتدخل يف
حقــوق وح ّريات األفــراد يف الواليــات املتحدة،
وتقويــض نظامنا القضائي الــذي يصون هذه
الحقــوق" ،شــدّد عــى أن "وزارة العــدل لن
تتهاون مــع أي محاولة من جانب قوة خارجية
لتقويض دولــة القانون التي ّ
تأسســت عليها
ديموقراطيّتنا".
١٣

سوناك في المقرّ الرئيسي لحزب المحافظين في لندن أمس (أ ف ب)
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هل تبصر حكومة العهد األخيرة النور نهاية األسبوع؟
خفــايـــا
لوحــظ ّ
أن نائبــا ً انتقد
صباحا ً القوى التي تحمّ ل بعض
املعارضني مسؤولية عدم االتفاق
عىل مرشح واحد ،ليعود وينقلب
بعد أقل من ســاعة عىل موقفه،
ويبدّل يف تصويته من مرشح إىل
آخر ،وينتهي به األمر إىل الدعوة
لالتفاق عىل مرشح آخر.

هناك من يريد أن يتفرّغ إلكمال فرحته بالترسيم ليخرج معه منتصرًا

غــــادة حـــالوي
خمســة أيــام متبقية مــن والية
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
الرئاسية .نهاية األسبوع سيُسدل الستار
عىل عهد كان األصعب واألعقد يف تاريخ
الجمهورية .لكــن ك ّل ما حصل وصار،
لن يلغي اســتمرار الكيديات السياسية
والنكايات اىل الدقائق االخرية .وبسببها
تــ ّم إرجاء تشــكيل الحكومــة بحجج
واهيــة كان يمكن تالفيهــا لو لم يكن
لكل جهة حساباتها ومحاوالتها لتثبيت
قواعدها الحكومية .تشــر املفاوضات
الحكومية اىل ّ
أن الفراغ الرئايس سيكون
طويالً وبسببه فإن العني عىل الحكومة.
تلــك الحكومة املرجــح أن تبرص النور
نهاية األســبوع الجاري أي يف الدقائق
األخرية لنهاية عهــد عون يف حال صدق
الطرفان املعنيان بالتشكيل بتعهداتهما
أمام الجهات العاملة عىل خط تشــكيل
الحكومة.
تكرار الوعود بقــرب والدتها جعل
البعض مرتيثــا ً يف الحديث عن الحكومة
معتــرا ً أن اليومني املقبلني ســيكونان
مخصصــن للرتســيم .تشــكل عودة
الوســيط األمريكي آموس هوكشتاين
آخر فصول اتفاق الرتسيم البحري .عىل
جبهة الحكومة ،يــر املعنيون بامللف

من جهة «التيــار الوطني الحر» عىل أن
ال يشء محسوما ً حتى اآلن .بلغة األرقام
ّ
فإن نسبة  70باملئة تقول إنه ال حكومة
ّ
وإن البلــد يتجــه نحو فــراغ حكومي
سيرتافق بداية األسبوع املقبل مع الفراغ
الرئايس املحتوم.
وإذا كان «حــزب اللــه» الوحيــد
املتحمس إلخراج حكومة اىل العلن تجنبا ً
ألي تشكيك دســتوري يف عمل حكومة
ترصيف األعمال ،فهــو أطفأ محركاته
الحكومية وتوقفت وســاطته قبل ثالثة
أيام ولم يعد يتابع املفاوضات بشــأنها.
لكن مصادر أخرى تقــول «صحيح ان
اإلتصاالت توقفت بسبب الجلسة النيابية
لكن اآلمال ال تزال معقودة عىل تشــكيل
حكومة يف غضون اليومني األخريين من
عمر العهد» .يبني «حزب الله» ايجابياته
عىل أســاس ما اتفق عليه مؤخراً .قبل
رئيس «التيار الوطني» جربان باســيل
بالرتاجع عن طلب ســتة وزراء اىل ثالثة
رشط أن يتســلم الرئيس املكلف نجيب
ميقاتي األســماء يف بعبدا قبيل اإلعالن
عن الحكومة بدقائــق .رفض ميقاتي
وأرص عىل تســلم األســماء مسبقاً .يف
االنطباع املكون أن الطرفني أي ميقاتي
وباســيل يريدان تشكيل حكومة لكن يف
اللحظات األخــرة من عمر والية رئيس
الجمهورية وكل العتباراته .لكن جميع

األطــراف املعنية مقتنعة برضورة والدة
هــذه الحكومة قبل الدخــول يف الفراغ
الرئايس سواء تحت ضغط «حزب الله»
وإرصاره أو التزاما ً بضغط الفرنســيني.
الطرفان يسعيان اىل تحسني رشوطهما
يف الحكومة التي ســتحكم يف فرتة غياب
رئيس الجمهورية والتي ستطول سنوات
قد تفوق فــرة التعطيل التي ســبقت
انتخاب عــون أي ما يزيــد عىل عامني
ونصف.
يف توصيف مصادر معنية لألسباب
التي قد تمنع تعويــم الحكومة الحالية
بوجوه جديدة ،إعتبــار رئيس الحكومة
املكلف نجيب ميقاتي نفسه متقدما ً عىل
رئيس «التيار الوطني الحر» .بمعنى آخر،
هو يمســكه باليد التي تؤمله عىل أساس
أنه سيضطر اىل القبول بحكومة مس ّلما ً
برشوطــه ليحكم ويدير البلــد منفرداً.
لم تتوافق حســاباته مع واقع «التيار»
ألسباب عدة منها ّ
أن رئيس الجمهورية

الطرفان أي ميقاتي وباسيل
يريدان تشكيل حكومة لكن في
اللحظات األخيرة من والية رئيس
الجمهورية وكل العتباراته

ميشال عون ال يغادر الحكم وهو يشعر
بالهزيمة بل يغادره كمن يحكم يف يومه
األول ،وايا ً كانــت الدوافع أو اإلعتبارات
فهو لن يتنازل اليوم وقد حقق خطوات
مهمة اىل األمام ،خاصة ّ
وأن عون يعترب
ّ
أن ميقاتي ليس ذا حيثية تمثيلية ،فال هو
نائب وال رئيس تكتل نيابي وال محسوب
عىل اململكة السعودية أو عىل األمريكيني
كي يرضب بسيفهم .رصيده الدويل هو
كناية عن عمله مع الفرنسيني يف قطاع
النفط .وبالتايل لن يأخذ ميقاتي ما يريد
ولو يف آخر يوم من عمر عهد عون.
باملقابــل يعترب ميقاتــي ّ
أن هناك
فتوى قانونية تقول بإمكانية إســتمرار
حكومــة ترصيــف االعمال يف تســيري
شؤون البلد يف حال تأخر انتخاب رئيس
للجمهورية .لكن ما لم يتنبه له ميقاتي
وفق املصادر أن «حزب الله» كما رئيس
مجلس النواب نبيه بري ليسا بوارد فتح
معركة مع املســيحيني أو معاداتهم من
أجل استمرارية حكومة ترصيف األعمال.
وليس تعاطــي ميقاتي أخف وطأة وهو
الذي لم يعــد راغبا ً بتكــرار زياراته اىل
القرص الجمهوري واجتماعاته مع عون
ويريد لزيارتــه املقبلة أن تكون األخرية
ليتوّجها بتشــكيل حكومة عىل مزاجه
السيايس .أزمة ثقة عميقة ليس معلوما ً
معها كيف سينسجمان حكومياً.

رغــم اآلراء املخالفــة
ملستشــاري اللجنة املوقتة ملرفأ
بريوت ،أرصّ وزير األشــغال عىل
إخضــاع صفقات هــذه اللجنة
لرقابــة هيئة الــراء العام ما
اعتــر خطــوة متقدمــة ألن
صفقات هذه اللجنة كانت خارج
الرقابة منذ إنشائها.
أكد أحد نواب كتلة نيابية
الرئايس ّ
أن
لم تحســم قرارهــا
ّ
الكتلة تميل إىل ترشــيح النائب
نعمة إفرام ،عىل قاعدة ّ
أن األخري
س ّلف النائب ميشال معوّض ،عىل
أمل أن يدعمه النائب الزغرتاوي
ومن معه.
التقديرات تشــر اىل ّ
أن يوم الجمعة
املقبل سيكون مفصليا ً ّال اذا تراجع أحد
األطراف عــن تعهداته أمام «حزب الله»،
ّ
لكن الوقت لم يعد يسمح لهما باملناورة
مجددا ً وإال بقي القديم عىل قدمه وهو ما
ال يريده ميقاتي وال باسيل.
مــن الناحيــة الدســتورية يمكن
للحكومة أن تتشــكل يف الدقائق العرش
األخرية من عمر العهــد ،وبإمكانها أن
تجتمع إلعداد بيانها الوزاري وأن تتقدم
من مجلس النــواب لحيازة الثقة .أي أن
نهاية األسبوع لن تكون عائقا ً فاملراسيم
يمكن إصدارهــا أيام اآلحــاد واألعياد
تماشيا ً مع رأي قانوني مخرضم ،ولكن
قبلها هناك من يريــد أن يتفرغ إلكمال
فرحته بالرتســيم ليخرج معه منترصا ً
بتلك «األعجوبة» التي قلبت األجواء فجأة
لصالحه بعدما كان مأزوماً.

خواجة لـ»"نداء الوطن"» :كيفية وآليات تحرك الرئيس بري تعود إليه

جولة انتخابية رابعة وأخيرة ...قبل الشغور
أكـــرم حــمــدان
ّ
متوقعــاً ،إنتهت
كما كان
الجولــة الرابعة من جلســات

جانب من الجلسة (رمزي الحاج)

انتخاب رئيــس للجمهورية
مــن دون رئيــس ،ومن دون
تحديد موعد رســمي ونهائي
للجولة الخامســة ،فيما يبدو

ّ
أن االتجاه لعدم عقد أي جلسة
إضافية خالل هذا األسبوع رغم
اإلشــارات التي دلت إىل احتمال
الدعوة إىل جلسة أخرية قد تعقد

يوم الخميس املقبل يف الســابع
والعرشيــن من ترشيــن األول
تبي ّ
الحايل ،لكن املعطيــات ّ
أن
الجلسة الرابعة قد تكون األخرية
قبل حصول الشغور الرئايس.
الجولة الرابعــة أفضت اىل
مشهد متك ّرر للجوالت السابقة،
لجهة تأمــن النصاب يف الدورة
اإلنتخابيــة األوىل ،وتطيــره يف
الدورة الثانية ،مع تعديل طفيف
يف النتائج واألرقام ،قىض بإدخال
نواب «التغيري» اســم الدكتور
عصام خليفة إىل حلبة املنافسة
والتصويت ،األمر الذي زاد حدّة
التباين بني هــؤالء ،فلم يلتزموا
جميعا ً بهــذه الخطوة ،كما ّ
عب
النائب ّ
وضاح الصــادق ،معلنا ً
أنّه صوّت لصالح النائب ميشال
معوّض.
وجاءت نتائج فرز األصوات
بعــد عملية اإلقــراع يف الدورة
اإلنتخابيــة األوىل كاآلتــي50 :
ورقة بيضاء ،ميشــال معوّض
 39صوتــاً 10 ،أصوات لعصام

خليفــة 13 ،صوتــا ً لـ»لبنان
الجديــد» وت ّم إلغــاء ورقتني،
واحدة كتب عليها «ألجل لبنان»
والثانية «العوض بسالمتكم».
الجلسة افتتحت يف حضور
 114نائباً ،وتغيّب بعذر النواب:
حســن مراد ،حســن الحاج
حســن ،جهاد الصمــد ،نديم
الجميــل ،زياد حــواط ،الياس
خوري وطونــي فرنجية ،فيما
تغيّب النــواب :جورج عقيص،
عيل عسريان وبوال يعقوبيان من
دون عذر.
ووفقا ً لألصول ،تليت مواد
الدستوراملتع ّلقة بجلسة انتخاب
رئيــس الجمهورية وال ســيما
املواد  49و 73و 75وكذلك مواد
النظام الداخيل ملجلس النواب ،ثم
و ّزعت املغلفات وأوراق اإلقرتاع
وتمّ ت عملية التصويت ومن ثم
الفرز وإعالن النتيجة التي تبعها
فقدان النصــاب القانوني داخل
القاعة.
وحدّد بري الجلســة املقبلة

يــوم الخميــس يف  27الحايل،
مشــرا ً اىل ّ
أن دوائــر املجلس
النيابي ســتو ّزع الدعوة رسميا ً
عىل النواب الحقــا ً ربّما لتزامن
يوم الخميــس مع توقيع إتفاق
الرتسيم املتوق ّع يف الناقورة.
ويف حني تك ّرر املشهد ،لجهة
إعــان مختلف القــوى والكتل
مواقفها ،بات يف حكــم املؤ ّكد
ّ
أن البــاد تتّجه إىل الشــغور يف
سدّة الرئاســة األوىل إعتبارا ً من
األســبوع املقبل وبداية شــهر
ترشيــن الثاني ،حيــث تُ ّ
ؤش
املعطيات إىل ّ
أن البحث الجدّي يف
ّ
ملف اإلستحقاق الرئايس سيبدأ
بطــرق ومقاربــات مختلفة،
وربّما باملسعى الذي يعمل عليه
ّ
موســع أو
بري من خالل حوار
ثنائي قد يُمهّ د األرضية لتوافق
يعرف الجميع أنه املم ّر الطبيعي
واإللزامــي النتخــاب رئيــس
للجمهورية.
ويف هــذا الســياق ،يــرى
عضو كتلة «التنمية والتحرير»

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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حسابات شمالية  -بترونية ُتبعد باسيل
عن فرنجية
أالن ســـركـــيــس
لــم يعلن فريــق  8آذار حتى
الســاعة تبنّي أي مرشح رئايس
رسمي .ففي الجلسة األوىل إختار
التصويت بورقــة بيضاء ومن ثم
ّ
طــر النصاب لكــي يحافظ عىل
وحدته الداخلية وكرر األمر نفسه
يف الجلســة الثانيــة ويف جلســة
األمس.
ال يــزال عامل الوقــت يلعب
ملصلحة «حزب اللــه» وحلفائه،
فهو مطمنئ إىل عدم قدرة املعارضة
عىل التوحّ د واالتفاق عىل اســم ،يف
حني أنه يملك الســاح األقوى منذ
إنتخابات  2007الرئاســية ،وهو
الثلث املع ّ
طل.
ولم يســتطع «الحزب» حتى
هذه اللحظة ح ّل الخالف القائم بني
رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب
جربان باسيل ورئيس تيار «املردة»
سليمان فرنجية.
وتوحي أجواء بنشــعي ّ
بأن
«ال تقدّم ملموســا ً عىل مســار
املفاوضات الرئاسية»  ،ففرنجية
«ال يرغــب يف أن يكــون رئيســا ً
تصادميــا ً مع الخصــوم ،فكيف
الحال بالنسبة إىل من هم يف الخط
نفســه ويدعمون خيار املقاومة؟
بينما تبقــى العقــدة يف طموح
باسيل الرئايس».
أمّ ــا يف مرينــا الشــالوحي،
فهناك تص ّلب يف املوقف أكثر ،إذ إن
باسيل يعترب أن حظوظه الرئاسية
مرتفعــة خصوصا ً بعــد إنجاز
صفقة ترســيم الحدود البحرية،
كما ّ
أن هناك معيــارا ً جليا ً وضعه
ّ
للمرشح الرئايس ومفاده
العونيون
أن «أي رئيــس جمهورية يجب أن
يحظى بتمثيل شعبي مسيحي أو
أقله بدعم الكتل األساســية أسوة
بمــا يحصل عند انتخــاب رئيس

باسيل ال يزال يعتبر أن حظوظه مرتفعة (رمزي الحاج)

مجلــس النواب وتســمية رئيس
الحكومة».
وإذا كان التباعــد الســيايس
سمة العالقة بني باسيل وفرنجية،
إال أن لباسيل حســابات شمالية
وبرتونية تساهم يف رفض فرنجية.
ويف الســياق ،فــإن هنــاك
مخــاوف جديّــة لــدى الكوادر
الباسيلية يف الشــمال من تصاعد
نجم فرنجية بعد انتخابه رئيســاً،
ومعروف أن باسيل أكل من صحن
تيار «املردة» يف الشمال عموما ً ويف
البرتون خصوصاً ،حيث تشــ ّكلت
الحالة العونية يف أواخر الثمانينات
وحصدت كل املستقلني والناقمني
عىل األحزاب ،واســتوعبت قسما ً

أغدق باسيل الخدمات
على قسم كبير من
البترونيين مما ساهم في
إضعاف "««المردة"» والتحاق
غالبيتهم بـ»»"التيار"»

من منــارصي حــزب «الوطنيني
األحرار» .ويف البرتون تحديداً ،ظ ّل
تواجد النائب بطرس حرب عائقا ً
دون تمدّد الحالة العونية وجذبها
للحالــة الشــمعونية التي كانت
متواجدة بقوة يف وســط وجرود
البــرون ،ولحظة دخول باســيل
إىل الحياة السياسية وتحالفه مع
فرنجيــة يف انتخابات  ،2005وجد
البرتوني الذي يميل إىل خط  8آذار
أن باســيل أقرب اليه من فرنجية،
وقد أغدق باســيل الخدمات عىل
قســم كبري مــن البرتونيني مما
ساهم يف إضعاف «املردة» والتحاق
غالبيتهم بـ»التيار الوطني الح ّر»
تحت شعار منارصة «إبن البلد».
وقــد تراجعت أرقام باســيل
يف آخــر انتخابات بينمــا تصاعد
نجم «القــوات» التي حلت األوىل يف
البرتون وتخطى مرشــحها غياث
يزبك باســيل بأكثر مــن 2100
صوت ،ما ســبّب إهتزازا ً يف زعامة
«صهــر العهد» .وإذا تــ ّم إنتخاب
فرنجيــة ،فالقاعدة املعروفة وهو
أن املفاتيح والنافذين والرأي العام

ميّالون ملسايرة من هم يف السلطة،
فمن كان مع باســيل يف ظل قوته
ســيعود إىل فرنجية خصوصا ً إذا
كانت جــذوره «مردية» ،لذلك فإن
هذا العامل يشكل ســببا ً إضافيا ً
لرفض رئيــس «التيــار الوطني
الحر» ترشــيح فرنجية خصوصا ً
مع طمــوح تيار «املــردة» ،بعد
الرضبة التي تلقاها يف االنتخابات
النيابية األخرية ،بالعودة إىل الشمال
املسيحي واإلنتشار يف أقضيته.
ويف ّكر باســيل جديا ً بإعادة
مللملة تيــاره وتثبيت زعامته التي
ستضعف حكما ً بعد خروج الرئيس
ميشال عون من قرص بعبدا ،لذلك
فان انتخاب باسيل لفرنجية سيع ّد
مغامرة قاتلة قد تضعفه أكثر.
إذاً ،مــا زال التباعد كبريا ً بني
الرجلــن فيمــا الجميــع ينتظر
الرس ،علما ً أن مصادر مرينا
كلمة
ّ
الشــالوحي تجزم بــأن ال تنازل
يف امللــف الرئايس ،لكــن التجارب
الســابقة تــدل دائما ً عــى عدم
إقرتان األفعال باألقوال مع «التيار
الربتقايل».

الجميّل يلتقي "«اإلعتدال الوطني"»:
لرئيس ال ينام ويح ّول بعبدا لخلية نحل
النائــب محمد خواجــة يف حديث
لـ»نداء الوطــن» ّ
أن الرئيس بري
سيتحرك حكما ً إذا لم ننتخب رئيس
للجمهورية حتى  31ترشين األول
الجاري وذلك لكي ال يطول الشغور
ألن لبنــان واللبنانيني ال يحتملون
وحرصا عىل انتظام الدستور الذي ال
يكتمل ّال بوجود رئيس جمهورية».
ولفت خواجــة إىل ّ
أن «كيفية
وآليات تحرك الرئيــس بري تعود
إليه ال ســيما وأنه األدرى بنجاح
املبادرات وحفظ وحدة اللبنانيني يف
الظروف العصيبة».
وشــدد عىل أن «حركة الرئيس
بري سيكون لها عنوان واحد وهو
انتخاب رئيــس للجمهورية يجمع
اللبنانيني ويكون قادرا ً عىل التواصل
مع كل الدول الشقيقة والصديقة».
وبانتظار مــا يُمكن أن تحمله
األيام واألســابيع املقبلــة ،تتّجه
ّ
امللــف الحكومي
األنظــار نحــو
وإمكانية تسجيل خرق ما يُبعد عن
البالد والعباد الفوىض الدســتورية
وربّما غري الدستورية.

إلتقى رئيس حــزب «الكتائب
اللبنانية» النائب ســامي الجميّل،
مع نائبي الكتائب ســليم الصايغ
واليــاس حنكش ،وفــدا ً من تكتل
«االعتــدال الوطني» ضــ ّم النواب:
وليد البعريني ،أحمد الخري ،سجيع
عطية ومحمد سليمان ،يف الصيفي.
عــى االثر قــال الجميّــل ّ
إن
«الهدف الــذي وضعناه هو اإلرصار
عــى انتخاب رئيــس جمهورية ال
يُكمل بالنهج الذي رأيناه يف السنوات
الســت املاضية ،نريد رئيسا ً قادرا ً
عــى فتح امللفات األساســية التي
يعانيها لبنان ويواجه املشــاكل وال
يقفز فوقها أو يؤجلها».

من اللقاء

٣

أضــاف« :نريد رئيســا ً يفتح
امللفــات حتــى وإن كانت خالفية
أو مســتعصية لكــي يعالجهــا،
ألن هنــاك أزمــة بــن اللبنانيني
تحتاج اىل املعالجة ،كمــا ّ
أن لدينا
أزمة ســيادية وأزمة عالقة لبنان
بمحيطه وأصدقائــه واملجتمعني
الدويل والعربي والتي تحتاج بدورها
اىل معالجــة ،إضافة اىل املشــكلة
األساســية املتمثلة باالقتصاد الذي
يحتاج اىل عمل  24/24ساعة».
تابــع« :نريد رئيســا ً ال ينام
ويحوّل قــر بعبــدا لخلية نحل
ويؤدي دورا ً أساســيّا ً مع الحكومة
ورئيســها لنقوم بــكل الخطوات

الالزمة لتأمني املســتقبل لشبابنا،
ونحمــي اللبنانيــن مــن األزمة
االقتصادية الكــرى التي نمر بها
باإلضافــة اىل إجراء كل اإلصالحات
املطلوبة».
وأردف« :بالنســبة لنــا املهلة
الدســتورية النتخــاب رئيس هي
ّ
خــص الثلثني
أســاس ،أمّ ا يف ما
يف الــدورة الثانية فهــي اجتهاد،
وبإمكاننا انتخاب رئيس عوضا ً عن
التعطيل ألن الدســتور ال ينص عىل
نصاب الثلثني يف الدورة الثانية».
بدوره ،قال عطيــة ّ
«إن اللقاء
مع كتلة الكتائب ينــدرج يف إطار
التواصــل والديناميكية التي نقوم
بهــا .هنــاك الكثري مــن التفاهم
وقد قطعنا شــوطا ً كبريا ً واتفقنا
عىل التنســيق الدائم وعىل الســر
بخطى ثابتة وباسرتاتيجية دقيقة
وعلميّة».
وأكــد «رضورة أن تتوســع
هــذه اللقاءات من أجــل الوصول
إىل انتخاب شــخصية وطنية تكون
حكمــا ً ولديهــا كل املواصفــات
واإلمكانيات واملهام لتخليصنا من
املأساة التي نعيشها ،وتعمل للبنان
الجديــد ولبنان الغد الــذي يمتلك
الســيادة والكرامة ويكون فاعالً يف
محيطه العربي».

طوني فرنسيس

بين إيران ولبنان
«الوضع أصبح سيئا ً للغاية بحيث ق ّلما نجد من
يبحث عن النشاط الحزبي والسياسي ،وانقسم الناس
إلى ثالث فئات رئيسية ،األولى ،جمهور الناس وعامة
المواطنين وهؤالء يشكل العامل االقتصادي مشكلتهم
األساسية».
«أما الفئة الثانية فهم المثقفون الذين يبحثون
عن الحرية والديمقراطية ،لكن هؤالء يجدون أن هذه
المطالب غير قابلة للتحقق أو أنها مكلفة للغاية ،ما
يدفعهم إلى عدم النشاط السياسي .ويسعى معظم
أفراد هذه الفئة إلى الهجرة ومغادرة البالد».
« أما ثالث الفئات ،فهم فئة الشباب الذين
يستمرون بالتظاهر واالحتجاج بحثا ً عن طريقة
مختلفة من العيش ،إذ إنهم يعارضون أساليب
النظام.»...
للوهلة األولى قد يعتقد قارئ هذا الكالم أن قائله
باحث سياسي اجتماعي يتحدث عن أوضاع لبنان أو
سوريا أو العراق ،لكن الحقيقة أن التحليل يتناول
الوضع اإليراني وصاحبه هو السياسي اإليراني
المخضرم بهزاد نبوي في معرض تناوله ألوضاع
بالده.
أوجه الشبه بين ما يعرضه نبوي وأوضاعنا كثيرة
ومتشابكة .فلماذا تختلف حالة بلد يهيمن عليه
النظام اإليراني في السياسة والسالح عن الحالة
في البلد األم؟ الظواهر هي نفسها في المكانين
واألساليب نفسها تتناسل وتمارس.
باألمس سار المعارضون االيرانيون في تظاهرة
ضخمة في برلين فاندفعت صحيفة النظام «كيهان»
لوصف المتظاهرين المئة ألف بأنهم «مستأجرون»،
ّ
وأن المثليين وعبدة الشيطان واألفارقة والالعبين
األوكرانيين تم استئجارهم للمشاركة في التظاهرات
المعادية للنظام.
أما صحيفة الحرس الثوري «وطن امروز» فذهبت
مباشرة إلى اتهام القوميات اإليرانية من كرد وبلوش
وعرب وترك بالمشاركة في التظاهرات ألنهم من
االنفصاليين.
سمعنا كثيرا ً من هذه األقاويل اإليرانية بألسنة
لبنانية وسورية وعراقية ،فالمعارضة في لبنان
تصبح عميلة للسفارات وفي سوريا والعراق ارهابا ً
داعشياً ،وعلى هذا النحو تبنى سياسات استمرار
الهيمنة وقمع اآلخرين.
في إيران رأى مسؤول عن إحدى المحافظات أنه
إذا حدث شيء للنظام في المستقبل ،فلن يتمكن
أيّ من المحافظين أو االصالحيين من األفالت
من العقاب ،وعلى هذا النحو يتص ّرف قادة إيران
وأتباعهم أينما وجدوا.

«"موسم"» األوسمة في بعبدا

وسام للواء ابراهيم

ق ّلد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم وســام االرز
الوطني من رتبة ضابط اكــر تقديرا لعطاءاته من
أجل لبنان يف املجاالت العسكرية واالمنية والسياسية،
والدور الذي قام به يف ملف املفاوضات لرتسيم الحدود
البحرية الجنوبية.
كذلك منح وسام االســتحقاق اللبناني الفيض
ذي الســعف ،اىل املديرية العامة للدفاع املدني .وك ّرم
جمعية املربات الخريية ورئيسها العالمة عيل محمد
حســن فضل الله ،مــن خالل منحها وســام االرز
الوطني من رتبة ضابط.
وكان عون قد منح اوسمة لكل من نقيب محرري
الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وعضو مجلس
النقابة سكارليت حداد ونائب رئيس املجلس الوطني
لإلعالم املرئي واملسموع ابراهيم عوض.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٦٧السنــــة الـرابـعـة
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أسـعـد بـشـارة

وقائع اإلتصاالت وجلسات التفاوض ()1

بين خروج عون والكاظمي
دخل العماد ميشال عون الى بعبدا
بهمروجة أطلق عليها كعادته ألقابا ً
فضفاضة وفارغة من أي معنى،
تتويجا ً لحملة الشعارات التي تميزت
بها مسيرته .دخل بهمروجة الرئيس
وبي الكل ،وسيخرج بهمروجة
القويّ ،
«معك» وبأهازيج البطولة ،وبتفضيل
الرابية على بعبدا ،كأن بعبدا لم تكن
الحلم ولم تكن محور بروباغندا
الرئاسة القوية وحقوق المسيحيين.
نعم لقد أصبحت الرابية أهم من بعبدا
بعد ان انتهت والية السنوات الست
بكوارث غير مسبوقة.
لهذا وجب سؤال الرئيس عون عن
سبب تدميره كل ما هو قائم في لبنان
من اجل االنتقال من الرابية الى بعبدا.
وجب سؤاله بمفعول رجعي يعود للعام
 2016وما بعد العام  :2016لماذا
قبلت ان تعطل البلد بسالح «حزب
الله» لسنوات كي تنتقل من الرابية
الى بعبدا ما دامت االقامة في الرابية
أكثر جدوى بالنسبة لك؟ طبعا ً الجواب
العوني سيكون مزيدا ً من االهازيج
والشعارات التي يناقض بعضها اآلخر،
على وقع االنهيار المتسارع .فمن دخل
الى بعبدا ببندقية المقاومة ،ومن دخل
بعبدا ليورث صهره بدءا ً من اليوم
الثاني للرئاسة ،ليس لديه اال الهروب
الى االمام ،ركضا ً الى الرابية ،كي يبدأ
فصالً جديدا ً من التعبئة والتضليل
وتشويه الحقائق.
يستحضر مشهد الرئاسة الخائبة
في لبنان مشهدا ً عراقيا ً معاكسا ً حتى
النقيض في العراق .رئيس الوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي يخرج
من الحكم بهدوء وابتسامة ورضى
عن النفس ،بعد سنوات من الحكم
قادها بروية وحكمة وتخللها ،كما في
بيروت ،ثورة تشرين واغتياالت بحق
الناشطين وقمصان سود أكثر عنفا ً
وثالث محاوالت اغتيال طالته ولم
يتراجع .في المقارنة بين الكاظمي
وعون ظلم كبير للبنان .فالرجل الذي
انتخب رئيسا ً للجمهورية وهو على
رأس تيار سياسي كبير ،والذي انتخب
بعد ان روضت له كل االعتراضات ،فنال
الموافقة السنية والدرزية وشبه االجماع
المسيحي ليعطى فرصة تاريخية لبناء
دولة لو اراد ،صرف كل وقته وجهده
في تدعيم النفوذ الشخصي على حساب
الدولة واالصالح ،وطالب بحصته
وحصة صهره مهددا ً بالتعطيل .إنتُخب
رئيسا ً فأطلق حملة التوريث في اليوم
الثاني النتخابه ،فانفجرت بوجهه ثورة
شعبية عارمة ،حاول ان يصور نفسه
ضحيتها ،فيما كان سلوكه تقاسم
النفوذ والحصص مع أركان منظومة
إدّعى مواجهتها.
أما مشهد بغداد ،فكان على نقيض
ذلك .رعى الكاظمي قيادة مرحلة
متفجرة ومحمومة في العراق بكل
هدوء وصبر ،وأجرى أنزه انتخابات
نيابية في تاريخ العراق ،وتحمل
تجاوزات كادت قبل اسابيع أن تؤدي
الى حرب اهلية ،ومع ذلك كله خرج
من الحكم وهو يسلم عراقا ً أفضل على
الصعيدين االقتصادي والتنموي .كذلك
بنى الكاظمي للعراق دورا ً إقليميا ً
يسجل للبلد المنهك .مقابل الدور
العربي للعراق ،كان الرئيس عون يجهز
على ما ورثه من عالقات عربية ،فوضع
الوزنات في طهران ،ودُمرت الروابط
مع العرب مع كل ما يعني هذا التدمير
من انعدام للفرص ولألمل.
مشهد متناقض في عاصمتين
تتشاركان األزمة المستوردة من
طهران ،إنما الفرق في قماشة رجال
الدولة الذين يستطيعون تخفيف
المآسي والدموع ،أما النموذج النقيض
فهو الوصفة األسرع الى مسلسل من
االنهيارات ال ينتهي.

الترسيم البحري«" :إنجاز"» التنازل عن الحقوق!
مــحـــمـــد عــبـــيـــد

(*)

هل ســيجرؤ رئيس الجمهورية ميشال عون عىل
مصارحة اللبنانيني حول األسباب الفعلية التي دفعته
اىل التنازل عــن حقوق لبنــان القانونية يف الخط 29
واالكتفاء بتحديد مطالب الدولة اللبنانية بالخط 23؟
ســؤال لن يلغيــه فولكلور االحتفال بما ُ
ســمي
«اإلنجاز» بالرتسيم املنقوص لحدود لبنان البحرية وفق
الخط  ،23ولن يســقط من خطاب العارفني واملهتمني
من اللبنانيني املخلصني بخفايا االتصاالت والتحركات
التي قادت اىل تحقيق هــذا «التنازل التاريخي» للعدو
اإلرسائييل ،عىل الرغم من حمــات التضليل اإلعالمي
التي قادتها دوائر العهد لتصويره عىل أنه إنجاز.
عىل أي حال سأرسد يف بضعة مقاالت يومية بعض
الوقائع املوثّقة التي سبقت ورافقت جلسات التفاوض
غري املبارش ،إضافة اىل بعض الحوارات التي دارت يف تلك
الجلســات كي يتيقن الرأي العام من مصداقية جميع
العارفني واملهتمني الذين كانوا وما زالوا يتمســكون
بحق لبنان يف الخــط  ،29وليتأكد اللبنانيون من أن ما
قام به املسؤولون يف الدولة يُعَ ُّد تنازال ً تاريخيا ً لصالح
العدو ونتيجة للتهديدات املبطنة التي ساقها أكثر من
مرجــع أمريكي لهم خالل زياراتــه واتصاالته بهؤالء
املسؤولني.
كذلك ســتثبت هذه الوقائع إضافة اىل االتصاالت
والحــوارات التــي جرت مــع الوســيط املعتمد أنه
بمجرد أن ملس األمريكــي صالبة موقف الوفد اللبناني
املدعّ م بدراســة قيادة الجيش حول أحقية الخط 29
وقانونيته ،قرر العمل عىل وقف املفاوضات ونقل امللف
اىل السلطة السياسية التي ّ
تلقفت هذا التوجه وعملت
ً
عىل االســتثمار فيه ،درءا ً للغضب األمريكي وسعيا اىل

بري ما ُ
ســمي بـ»اتفاق اإلطار» ،وهو إعالن أمريكي
تحقيق مكاسب سياسية شخصية عىل حساب حقوق
من  6نقاط أبدت فيه واشــنطن استعدادها للعب دور
لبنان يف ثرواته من الغاز والنفط.
ومن هذه الوقائع عىل ســبيل املثــال أنه بتاريخ
الوســيط بني لبنان وإرسائيل يف عملية ترسيم الحدود
البحرية الجنوبية.
 2021/6/14حصــل اجتمــاع بني الوفــد املفاوض
رحــب رئيس الجمهورية ميشــال عون باإلعالن
والوســيط األمريكي الســفري جون دي روشيه بناء
األمريكي وقرر إســناد مهمة التفــاوض غري املبارش
عىل طلــب األخري الذي فاجأ الوفــد بقوله« :إن الوفد
مع الكيان اإلرسائييل اىل وفد عسكري/تقني ،برئاسة
العســكري التقني قد أدى واجبه يف الدفاع عن موقف
نائب رئيــس األركان للعمليات العميــد الركن الطيار
بالده من الرتســيم من الناحيتني القانونية والتقنية،
بســام ياســن وعضوية العقيد الركن
وقد حان الوقت لنقل امللف
البحري مازن بصبوص ،ومســؤول قسم
اىل السلطة السياسية بغية
الجيولوجيا يف هيئــة إدارة قطاع البرتول
الحصول عىل تنازالت وح ّل
القضية ،وأنه ال جدوى من بمجرد أن لمس األميركي صالبة وسام شــباط والخبري يف القانون الدويل
مواصلة جلسات التفاوض موقف الوفد اللبناني المد ّعم لرتسيم الحدود نجيب مسيحي.
يف  2020/10/10وإنفاذا ً لتوجيهات
التقني يف الناقورة».
بدراسة قيادة الجيش حول
رئيس الجمهورية ميشــال عون ،اجتمع
والواقــع أنــه لــوال
أحقية الخط  29وقانونيته
قائد الجيــش جوزيف عون مــع الوفد
دخــول املقاومة عىل خط
قرر العمل على نقل الملف
املكلف وأعطــى توجيهاته ببدء التفاوض
الرتســيم وقيــام قادتها
عىل أســاس الخط الذي ينطلق من نقطة
ويف مقدمهــم أمــن عام
الى السلطة السياسية
رأس الناقورة برا ً التي نصت عليها اتفاقية
«حزب الله» السيد حسن
بوليه/كومب عام  1923واملمتد بحراً ،إستنادا ً اىل تقنية
نرصاللــه بتهديد العدو خطابيــا ً وعملياً ،ولوال خوف
خط الوسط دون احتســاب أي تأثري للجزر الساحلية
مسؤويل الدولة من مفاعيل هذا التهديد لجهة سقوط
التابعة لفلســطني املحتلة ،وفقا ً لدراسة أعدتها قيادة
هذه الورقة من بــن أيديهم ،ولوال قناعة األمريكي أن
الجيش اللبنانية عىل أساس القانون الدويل.
املقاومة جادة يف تنفيذ تهديداتها حتى لو أدت اىل قيام
يف  2020/10/13كــرر رئيــس الجمهوريــة
حرب مع كيان العدو ،ملا كان مللف الرتســيم أن يشهد
هذه النهايات امللتبســة والتي أفقدت لبنان جزءا ً كبريا ً
التوجيهات نفسها للوفد املفاوض معربا ً عن أمله يف أن
يتم التوصل اىل حل منصف يحمي الحقوق الســيادية
من ثروته املكتســبة وفقا ً للقانون الدويل بني الخطني
للشعب اللبناني.
 23و.29
ّ
وفرت توجيهات رئيس الجمهورية وقائد الجيش
الرشطني األساسيني لنجاح أي عملية تفاوض يف مجال
تحضيرات التفاوض غير المباشر
ً
كيان عدو ،وهما:
مع
ا
خصوص
البحرية
الحدود
ترسيم
نبيه
النواب
مجلس
يف  2020/10/1أعلــن رئيس
ٍ

«"نواب الـ »"13يتحررون من «"التغيير"»!
طـــونــي كــرم
تحرر النائب ّ
وضــاح الصادق بعد
زميله ميشــال الدويهي مــن ترددات
الحمل الثقيل لعبور نواب « 17ترشين»
الـــ  ،13بصورة جامعــة ،تحصينات
ســاحة النجمة منــذ انتخابهم يف أيار
 ،2022مع إعالن رفضه املشــاركة يف
مجاراة «املهزلة» الرئاســيّة بنسختها
الرابعــة أمــس والتصويت بأســماء
ورســائل «إعتباطيّــة» ،خالفا ً لتوجه
أغلبيــة الزمــاء ودعوتهم إىل حســم
مرشــحهم الرئــايس ،ليقــول بالفم
املــآن إنّه «نائب تغيــري خارج تكتل
التغيرييني.»...
وإن كان خــروج الصــادق مــن
«التكتل» يأتي تتويجــا ً العرتاضه عىل
غياب اآلليات الواضحــة التخاذ القرار
داخل املجموعة التي امتنع عن حضور
إجتماعاتها منذ ما يزيد عن الشهرّ ،
فإن
تداعيات موقفه «االنشقاقي» ،تتخطى
الشــكليات ،وتظهر الرشخ الكبري مع
«الزمالء» ،مع حسم النائبني رامي فنج
والصادق تصويتهمــا ملصلحة النائب
ميشــال معوض ،خالفا ً لتصويت  7من
زمالئهما الذين منحوا اصواتهم للدكتور
عصام خليفة الذي كان «غري مرشح»،
ووقــوف النائبني مارك ضــو ونجاة
عون عىل الحيــاد والتصويت لـ»لبنان
الجديــد» ،فيمــا ارتــأت النائبة بوال
يعقوبيان التي كانت الســبّاقة يف طرح
اســم عصام خليفة (مرحلياً) التغيّب
عن حضور الجلسة وعدم حسم خيارها
وتموضعها الذي لن يطول عىل اإلطالق!
ووفق مصــادر «نــداء الوطن»،
عمدت مجموعات «اليســار املتطرف»
التي واكبــت حــراك « 17ترشين» إىل
ممارسة حمالت من الرتهيب عىل بعض
نواب «التكتل» بعد سلســلة إتصاالت
دفعتهم إىل حســم خيارهــم الرئايس
ملصلحــة النائب الســابق صالح حنني
عشيّة الجلسة الرئاسيّة الرابعة ،ناقلني

رفض اعتماد آلية ديموقراطية هو الذي نسف التكتل

املمارســات التعطيلية التــي يعتمدها
«حزب الله» وحلفائه يف مجلس النواب
إىل داخل «التكتــل» ،رافضني يف الوقت
ذاته إعتماد آليــات ديمقراطية كفيلة
بحسم القرارات املطروحة ،والتي أعادت
إىل األذهان الخالفات التي رافقت إنطالق
«الثــورة» يف  17ترشين  ،2019وحالت
دون التقــارب مع العديــد من القوى
السيادية ،أو التحالف معها إنتخابياً.
ومــع التأكيــد عــى أن أهميــة
اإلستحقاق الرئايس تكمن يف القدرة عىل
رئيس قادر أن يشكل بداية ح ّل
اختيار
ٍ
يف البلد ،توقفت املصادر عند آلية اختيار
وانتقاء األسماء قبل دقائق من الجلسة،
مســجلني إعرتاضهم عىل هذا التوجه،
مؤكدين أنه تم اختيار حنني ألنه األقرب
إىل «بروفيل» معوض ،ولديهما الخلفية
الســيادية ذاتها ،كما الرؤية السياسية
القادرة عىل التوفيق بني خيارات النواب
يف الطرفني ،قبل أن يأتي الرفض األول أو
«الفيتو» من داخل املجموعة.
ويف الســياق ،تؤكد النائبة حليمة
قعقور لـ»نداء الوطــن» أن ما حصل
اليوم خــر دليل عىل وجــود اختالف
ســيايس واضح بني أعضاء «التكتل»،

مشــرة إىل وجود من يريد التقارب مع
« 14آذار» ،والعمــل بطريقة براغماتيّة
وعمالنيّــة ،ومن يؤيدها يف التمســك
بشــعار «كلن يعني كلــن»( ،ابراهيم
منيمنة ،سينتيا زرازير وفراس حمدان)،
ومن يريد التقارب مع األطراف األخرى
حول ملفات واضحة ،بعيدا ً عن اإلنحياز
سياســيا ً ألي محور مــن املحاور .وإذ
تضع قعقور «حزب اللــه» الذي يملك
الســاح ويقاتل عىل شــتى الجبهات
خارج الحدود يف الخانة نفســها مع أيًّ
من األحزاب املمثلة يف الربملان ،تشدد عىل
أن مرشوعها يهــدف إىل خدمة الناس،
بعيدا ً عن اإلنقسام العمودي الذي قسم
البلد إىل طرفني.
وعن اإلعــراض عىل غيــاب آلية
إلتخاذ القرار يف «التكتل» ،تجدد قعقور
رفضها التصويت لغياب املرشوع الواحد

عمدت مجموعات «"اليسار
المتطرف" الذي واكب حراك «"17
تشرين »" إلى ممارسة حمالت من
الترهيب على بعض نواب "«التكتل »"

بــن األعضاء الـ ،13الذيــن يختلفون
عــى املقاربة اإلقتصاديــة كما بعض
امللفات السياســية املطروحة ،مشرية
إىل ّ
أن اعتماد التصويت ســيدفع النواب
الذين ســيجدون أنفسهم مجربين عىل
اإللتحاق بمرشوع خارج عن قناعاتهم،
إىل الخروج من «التكتــل» ،عوضا ً عن
العمل عىل إنجاز املشــاريع املشــركة
الكثرية بينهم ،خصوصا ً ّ
وأن اإلختالف
مــع «الزمالء» أقل بكثــر من الخالف
مع أحزاب السلطة ،لعدم إنغماسهم يف
الحرب ورسقة املال العــام والطائفيّة،
ما يدفع إىل إعادة تنظيــم اإلختالفات
بني الـ 13يف إطــار صحي ،والعمل عىل
«القطعة» مع اآلخرين.
وعمــا إذا كان حســم املرشــح
الرئايس أدى إىل تفكك «التكتل» ،أكدت
النائب حليمة قعقــور عدم رفضهم
ألي من األسماء الثالثة املتداولة ،ويف
طليعتهــم حنني ،يف حني تــم إختيار
الدكتــور خليفة بعد تجاهل قوى  8و
 14آذار ألي من األســماء الثالثة التي
تبناهــا «التكتل» ،لتختــم مؤكدة ّ
أن
تســميّة الدكتور خليفة جديّة وسيتم
التصويت له أيضا ً يف الجلسة املقبلة.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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أخبار سريعة
ميقاتي :لن ّ
أوقع
أي مرسوم تجنيس

خارطة تظهر الخطوط  1و 23و29

أوالً ،اعتماد موقف مســتند اىل أحكام القانون الدويل
يمكن الدفاع عنــه بمصداقية وحرفية أمام الطرف اآلخر
والوســيط واألمم املتحدة من جهة ،وثانياً ،املطالبة بالحد
األقىص القانونــي بغية تأمني أقــوى وضعية تفاوضية
وبذلك تحسني رشوط الحل النهائي من جهة أخرى.
فالخط  29الذي وضعته دراسة قيادة الجيش ينسجم
تماما ً مــع قواعد القانون الدويل الــذي ّ
نص عىل انطالق
خط الرتســيم البحري من نقطة التقاء الحدود الربية مع
الساحل .وهي قواعد لم يتم األخذ بها يف الرتسيم الذي يتم
الرتويــج له ،ذلك أن الخط  23ينطلــق من نقطة يف عمق
البحر بما يخالف قواعد القانون الدويل!
وهنا تجدر اإلشــارة اىل أن الخط  23يكتفي بإعطاء
لبنان مساحة بحرية تبلغ  860كلم ²جنوب الخط  1املعتمد
من قبل العدو اإلرسائييل ،يف حني أن القانون الدويل يسمح
للبنان عــن طريق الخط  29باملطالبة بمســاحة بحرية
إضافيــة تبلغ  1430كلم ²مما ّ
يوســع من هامش لبنان
التفاويض ويؤمّ ن له موقعا ً متقدما ً يف عملية الرتسيم.
ّ
إن توجيهــات رئيس الجمهورية ببــدء التفاوض عىل
أســاس الخط  29كانت رضورية لتقويــة املوقف اللبناني
وتمتينه ،غري أنّها أتت منقوصة إذ ت ّم اإلبقاء عىل الخط 23

من لقاءات رئيس الجمهورية مع الوسيط األميركي آموس هوكشتاين

وإحداثياته يف سجالت األمانة العامة لألمم املتحدة .فأصبح
للبنان بفعل ذلك موقفان :موقف رسمي متمثل بالخط 23
وفقا ً للمرســوم  ،2011/6433وموقف تفاويض هو الخط
 ،29وكانت الخشية كبرية لدى الوفد املفاوض من أن يش ّكل
عدم التطابق واالنســجام بني هذين املوقفني نقطة ضعف
يستفيد منها العدو اإلرسائييل يف عملية التفاوض.

جلسات التفاوض

جلسة التفاوض األوىل :تاريخ  2020/10/14انطلقت
املفاوضات وكانت الجلســة األوىل بروتوكولية ت ّم خاللها
التعــرف عىل الوفدين األممي واألمريكــي ،وإلقاء كلمات
افتتاحية حيث شــدد رئيس الوفد اللبناني العميد ياسني
عــى رضورة اعتماد القانــون الدويل كإطار للرتســيم،
كذلك أكد عىل الطبيعــة التقنية الرصفة للمفاوضات غري
املبارشة ،ثم تبعها الحديث عن آلية سري الجلسات املقبلة.
جلســة التفاوض الثانية :بتاريــخ 2020/10/24
بعرض
حصلت الجلسة الثانية حيث افتتح لبنان النقاش
ٍ
أويل حول موقفه املبني عىل الخط  29واألســس القانونية
والتقنية لهذا الخط ،مبديا ً استعداده ملناقشة أي اعرتاض
عىل هذا الخط وقانونيته إنما وفق القانون الدويل .عندها

مودع صيداوي يقتحم «لبنان والمهجر»:
لي حق ...وأريده
صـــيـــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
«أنا يل حق ...وأريده» ،جملة واحدة ردّدها
املودع الصيداوي وفيق محمــد كالو ،مقتحما ً
مرصف «لبنان واملهجر» يف صيدا ،ومطالبا ً بـ 5
آالف دوالر أمريكي من وديعته املحتجزة إلنقاذ
ولده محمد (شــهران) ،الذي يعاني من ثقب يف
القلب ويحتاج اىل عملية قلب مفتوح .وقد انتهت
عملية االقتحام بســام بعد حصوله عىل 280
مليون لرية لبنانية واقتياده اىل مركز أمن الدولة
وفيق كالو مغادرًا المصرف
للتحقيق معه.
انقاذ رضيعه ثانياً ،وألنه لم يؤذ احدا ً ثالثاً ،ولم
وعلمت «نــداء الوطــن» ّ
أن كالو اقتحم
املرصف بعدما ّ
يكن بوارد ذلك.
تلقى وعدا ً من االدارة بدفع املبلغ
وعقــب اقتحامه املرصف ،عمــد كالو اىل
يوم االثنني عقب تأمينه كل التقارير الطبية بما
إغالق بابه الرئييس من الداخل ،مانعا ً أيا ً كان من
فيها كلفة العملية والتــي تؤ ّكد صحّ ة أقواله،
الدخول او الخروج ،فيما حرضت القوى األمنية
ّ
لكن الوعد أُخ ّل به ،فحاول بداية الدخول اىل فرع
اىل املكان وبــدأت بالتفاوض معه إلقناعه بعدم
املرصف يف شــارع رياض الصلح الرئييس ،اال
إيذاء نفسه وفتح باب املرصف ،وقد نجحت بعد
ّ
أن ح ّراس األمن منعوه ،فانتقل اىل الفرع اآلخر
قرب تقاطــع «ايليا» وتم ّكن من الدخول مهدّدا ً
فرتة قصرية بذلك ،إذ ســمح للزبائن باملغادرة
وتف ّرغ لعملية تفاوض شاقة وصوال ً اىل اعطائه
بإرضام النار يف نفسه اذا لم يحصل عىل املبلغ.
 280مليون لرية لبنانية.
وحســب املعلومــاتّ ،
فإن كالــو أجرى
ّ
املشــهد يف الخارج كان مختلفاً ،إذ حرض
شــاقة ولكنّها غــر طويلة مع
مفاوضــات
أقارب املودعــن لالطمئنان عليهــم وانتظار
ادارة املرصف التي امتنعــت عن إعطائه املبلغ
خروجهــم من املــرف ،كما
بالــدوالر ،بحجّ ة عــدم وجود
حرضت عائلة كالــو وأقاربه،
العملة الخــراء ،ث ّم عرضت
وقال والــده وهو دامع العينني:
عليه الحصول عىل  3آالف دوالر
قبل أن ترتاجــع وتعطيه  280ولده يحتاج الى عملية «جئنا اليوم بنــاء عىل ما قاله
مليون لرية من أصل وديعته غري قلب مفتوح وكلفتها لنا مدير املــرف «تعالوا نهار
االثنني خذوا املبلغ» ،ولكنه نكث
اللبنانية ،وتنتهي عملية االقتحام
 5آالف دوالر
بوعده» .وأضاف« :منذ اســبوع
بســام ومن دون التع ّرض ألي
ّ
حضنا األوراق والصور وقال لنا الطبيب املعالج
أحد ،سواء من الزبائن الذين احتجزوا لساعتني
إن الطفل يعاني ثقبا ً يف قلبه ويحتاج عملية قلب
أو املوظفني.
مفتوح وكلفة العملية  5آالف دوالر .نحن لدينا 5
وتع ّد عملية اقتحام املرصف األوىل يف مدينة
حسابات يف البنك وال نريدها كلها ،ما نريده فقط
صيدا والثانية يف منطقتهــا بعد اقتحام املودع
كلفة العملية .يريدون اعطاءه املبلغ عىل أساس
محمد قرقماز بنــك «بيبلوس» يف الغازية يف 16
 8000لرية ،علما ً ّ
أن كل الحساب ال يكفي كلفة
أيلول املايض بسالح بالستيكي .وقد القى كالو
العملية عىل هذا األساس ،هكذا عاملونا وكأنّنا
تعاطفا ً كبريا ً وتأييدا ً واسعا ً عىل مواقع التواصل
نستجدي».
االجتماعي ألنّه يطالب بحقــه أ ّوالً ،وألنّه يريد

بعرض موجــز ملوقفه املبني عىل الخط 1
قام وفد العدو
ٍ
املودع مــن قبل الكيان لدى دوائر األمــم املتحدة من عام
 .2011ثم اختتم وفد العدو مداخلته بكلمة ألقاها رئيسه
أودي أديري أعــرب فيها عن عدم اســتعداد «إرسائيل»
ملناقشــة أي ح ّل خــارج املنطقة البحريــة الواقعة بني
الخطني 1و 23املودعني لدى األمم املتحدة.
جرت اســراحة قصرية ثم عادت الوفود اىل الخيمة
حيث أعلن رئيس الوفد اللبناني العميد ياسني رفض لبنان
وضع أي رشوط مســبقة للتفاوض مــن حيث الخطوط
واملســاحات ،كما دعا إىل أن تكــون املفاوضات من دون
قيــد أو رشط غري االحتكام اىل القانــون الدويل .رد رئيس
وفد العدو برفضه القاطع ملناقشة أي حل خارج الخطني
املذكورين أعاله ،عندها قرر الوســيط األمريكي الســفري
جون دي روشيه رفع الجلســة داعيا ً الطرفني اىل العودة
يف اليوم التايل اىل الناقورة ،للمشــاركة يف جلسة مكرسة
لإلجابة عىل أسئلة الفريق األمريكي التقنية والقانونية.
(*) املدير العام السابق لوزارة اإلعالم

يتبع غدًا :تهديد أميركي
للعودة الى الخط 23

الشمندر السوري والتركي يسابق
ّ
العكاري
اللبناني في السوق
الــشــمــال  -مــايــز عــبـــيـــد
تع ُّد زراعة الشمندر من الزراعات الحديثة التي دخلت عكار يف السنوات األخرية ،حيث
وجد فيها املزارع ضالته وتعويضا ًعن زراعات ومواسم تقليدية كالبطاطا والقمح وغريهما،
كونها بحاجة إىل كلفة وسماد وعناية أقل ،وال يحتاج نضوجها إىل وقت طويل ،وبالتايل هي
قادرة عىل تحقيق األرباح بأق ّل تكاليف.
ّ
ليخفف من خسائره يف البطاطا ،خصوصا ً وأنّه يمكن
لجأ املزارع الع ّكاري إىل الشمندر
أن ينضج بعد أقل من شــهرين عىل زراعته ،خالفا ً للبطاطا وهي تحتاج إىل حدود  5أشهر
وتزرع باستمرار وعىل مدار السنة .وما هي إال مواسم قليلة حتى ش ّكلت الزراعة التي دخلت
سهل عكار منذ نحو  4سنوات ،عبئا ً إضافيًا عليه كغريها من املواسم .ومع أن الشمندر من
الزراعات الجديدة عىل املنطقة إال أنها ومن بداياتها بدأت تعاني املضاربة الخارجية ال سيما
من الشمندر السوري والرتكي وقد دخل إىل السوق العكاري مع موعد نزول الشمندر املحيل
وبأسعار أقل ،ما اعتربه املزارعون اســتهتارا ً من الدولة ووزارة الزراعة بهم وبمواسمهم
كونها ال تضع روزنامة زراعية تحمي املزارع من املضاربة وتحافظ عىل مواسمه.
يف هذا املوسم زرع املزارعون أراضيهم بالشمندر ،فباغتهم ارتفاع أسعار املازوت لريّه،
إىل جانب عدم قدرتهم عىل رشاء األســمدة وتأمني اليد العاملة بسبب ارتفاع سعر رصف
الدوالر ،ما شــ ّكل أزمات إضافية إىل أزمتهم السابقة مع املضاربة وق ّلة الترصيف .وبينما
يستعدّون لطرحه يف السوق نزل الشمندر الرتكي إىل األسواق ،يف حني أن الكيلو منه يباع يف
سوق عكار بـ  8آالف لرية بينما كلفته عىل املزارع يف أرضه حواىل الـ  10آالف لرية.
عيل السيد من بلدة القليعات يعترب أن «املزارع وصل إىل أسوأ أوضاعه ،وإىل أيام لم يتخيّل
أن يصل إليها وبينما يفكر كيف يتم ّكن من الصمود ال تقوم الدولة بأي خطوة أو تدبري أو
مبادرة لحمايته أو إلسناده يف وقت ّ
تعسه» .ويقول« :مع أننا ال نجيد إال الزراعة ،سنضط ّر
ّ
للتوقف بسبب معاناتنا وال نجد من يقف إىل جانبنا».
مرغمني
ليس من وضع أســوأ من أي يصل فيه املزارع إىل مرحلة ال يســتيطع معها حتى أن
يروي أرضه فيموت زرعه من العطش .ويطالب املزارعون الوزير عباس الحاج حسن بزيارة
املنطقة واإلطالع عىل معاناتهم عن كثب ،كذلك يطالبون الدولة بتطبيق الروزنامة الزراعية
وعدم الســماح بدخول مواسم من الخارج يف أوقات طرح املواسم املحلية يف األسواق .إنّهم
يجدون يف هذه الخطوات نوعا ً من الدعم واملساعدة يف حال ُ
طبّقت ،وإال فإن الشمندر وبعده
البطاطا وأي موسم قد يُزرع سيالقي املصري نفسه.

مضاربة خارجية وخسائر

أوضح المكتب االعالمي لرئيس
حكومة تصريف االعمال نجيب
ميقاتي في بيان أمس انه «يتم
التداول عبر بعض وسائل االعالم
ومواقع التواصل االجتماعي
بأن دولة الرئيس ميقاتي ّ
وقع
مرسوما ً يتع ّلق بمنح الجنسية
اللبنانية لعدد من االشخاص».
وأعلن ّ
أن «كل ما يقال في هذا
الصدد مج ّرد أخبار ال أساس
لها ،بهدف التشويش وزرع
البلبلة ،وموقف الرئيس ميقاتي
الثابت في هذا االطار انه لن
ّ
يوقع اي مرسوم تجنيس.
فاقتضى التوضيح».

غريو :لتنفيذ
اإلصالحات واالتفاق
مع صندوق النقد

إستعرضت أمس سفيرة فرنسا
في لبنان آن غريو مع رئيس
حكومة تصريف االعمال نجيب
ميقاتي في السراي الحكومي
«اللمسات األخيرة على اتفاق
ترسيم الحدود» ،كما أوضحت
بعد اللقاء ،مشيرة الى أنه
«تناولنا األوضاع االقتصادية
والمالية والحاجة الملحّ ة
لتنفيذ اإلصالحات وضرورة
السير قدما ً في وضع اتفاق
مع صندوق النقد الدولي ،كما
ناقشنا االستحقاقات الدستورية
المقبلة التي تؤمّ ن حسن سير
المؤسسات».
وأكدت أن بالدها تقوم «بحوار
مع المملكة العربية السعودية
بشأن مواضيع عديدة».
من جهته ،أوضح رئيس بعثة
اإلتحاد األوروبي في لبنان
السفير رالف طراف بعد زيارته
ميقاتي« :ناقشنا المواضيع
السياسية في لبنان والحاجة
الملحّ ة لتنفيذ ما ت ّم االتفاق عليه
في خطة اإلطار التي ت ّم التوقيع
عليها بين لبنان وصندوق النقد
الدولي في نيسان الماضي».
كذلك ،إستقبل ميقاتي سفيرة
سويسرا في لبنان ماريون
ويشلت ،وتم خالل اللقاء عرض
لألوضاع العامة.

شكوى من حسن خليل
ضدّ القاضي عبود
في آخر مستجدّات قضية
تفجير مرفأ بيروت ،وبعد
أن تقدّم النائبان في كتلة
«التنمية والتحرير» علي حسن
خليل وغازي زعيتر بدعوى
مخاصمة الدولة أمام الهيئة
العامة لمحكمة التمييز في وجه
القاضي جان مارك عويس
المكلف من قبل مجلس القضاء
األعلى بالبت بدعوى رد المحقق
العدلي القاضي طارق البيطار،
تقدّم خليل أمس ،بشكوى إلى
هيئة التفتيش القضائيّ ،
بحق
رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي سهيل عبود« ،لش ّله
عمل المجلس ورفضه تطبيق
القانون».
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ض رديف...
"القضاء األعلى" صامد في وجه تعيين قا ٍ
اإلنفجار يستحيل "انقالبًا"؟
ّ
تدخل سياسي
عدم احترام مبدأ فصل السلطات ،صراع صالحيات،
ّ
ّ
تضمنته ر ّدات الفعل
والمس باستقاللية القضاء ...هذا بعض ما
سافر،
على دعوة وزير العدل في حكومة تصريف األعمال هنري خوري
النعقاد مجلس القضاء األعلى في الحادي عشر من الشهر الحالي،
ض رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأبرز بنود الجلسة تعيين قا ٍ
المجلس انعقد بغياب رئيسه والقاضي الرديف لم ُيع َّين .وتراكم اهتزاز
صدقية القضاء والثقة به ليس سرًّا بالطبع .لكن في ظل ّ المراوحة
القاتلة وكون تط ّورات الملف لم تكتمل فصو ًال ،نعود في ما يلي مع
أهل اإلختصاص إلى ما حصل والطرق المتاحة من هنا.

ّ
تشكل المطالبة باستقاللية السلطة القضائية تمهيدًا السترداد الدولة (رمزي الحاج)
عسى أن

دعوة قانونية إنما أراد بها الوزير باطالً.
كاريــــن عبــــد النـــــور
قــاض رديف يف ملف
"كان املطلــوب تعيني
ٍ
نبدأ من كالم لرئيــس مجلس القضاء األعىل
انفجــار مرفأ بــروت ،من هنــا كان االلتفاف
الســابق ،القايض غالب غانمّ ،
وصف فيه دعوة
عىل القانون لغاية غــر تلك التي من أجلها أتاح
وزير العدل مجلــس القضاء األعــى لالنعقاد،
القانون لوزير العدل اســتخدام هذه الصالحية"،
بالسابقة التي لم يشهد لها مثيال ً خالل عضويته
بحســب قوله .من جهة ثانية ،فقد سبق لوزير
يف املجلس لسنوات طوال .أما مدّعي عام التمييز
العدل الحايل أن اقرتح قــايض التحقيق األول يف
السابق ،القايض حاتم مايض ،فكانت له سلسلة
الشمال ،ســمرندا نصار ،محققا ً رديفا ً يف ملف
تغريــدات مدوّية تحــدث فيها عــن هرطقات
املرفــأ لكن مجلــس القضاء األعــى رفض هذا
ّ
قانونية وقضاء ميليشــيوي كما عن ســقوط
لحث
االقــراح ،وبالتايل تُعترب الدعــوة محاولة
القضاء قبل الدولة .وقــد أوضح مايض لـ"نداء
مجلس القضاء األعىل عــى إعادة النظر بقراره،
الوطن" أنه "وفقا ً لقانون أصول
وهذا ما يمكــن اعتباره حثا ً غري
املحاكمــات الجزائيــة ،يُعتــر
قانوني.
املجلس العــديل  -ومعه املحقق
فمــاذا عن رفــض القايض
العديل  -قضاء استثنائيا ً وخاصاً .نجار لـ"نداء الوطن" :دعوة عبود دعوة وزيــر العدل؟ يف ذلك
وبحســب القواعــد العامة التي وزير العدل قانونية إنما رأى نجار نوعا ً من الرد االستباقي
خاصة أن القانــون ال ينص عىل
ترعى تفسري النصوص الجزائية،
أراد بها باط ً
ال
أي عقوبة يف حال عدم االستجابة
ال سيّما الخاصة منها ،فهي يجب
أن تُ َّ
فس تفسريا ً ضيّقا ً جداً .وبما
لطلب الوزير ،مضيفا ً أن "القايض
ّ
أن النص املتع ّلق باملحقق العديل أ ّ
تدخال ً من قِ بَل
عبود كان محقا ً باعتبار ما حصل
كد وجود محقق
السلطة التنفيذية يف عمل السلطة القضائية ،ما
واحد ،يتوجّ ــب عىل املطالبني بوجود محقق عديل
جعل البعض يطالب بتعديــل القانون ورضورة
ثان – ســواء أكان أصيال ً أم رديفا ً – بيان املرتكز
ٍ
صيانة مبدأ فصل السلطات".
القانوني الذي يسمح بذلك .أما يف حال عدم وجود
نص كهذا ،فال تســتطيع أي جهة أن تستحدث
مثل هذا املركز كونه مركزا ً قانونياً".
دهاء السياسة
كد مصــدر قضائي م ّ
بدوره ،أ ّ
مايض تابع مشــرا ً يف الســياق إىل موضوع
طلع يف "نادي
تعيني القايض جهاد الوادي محققا ً عدليا ً إضافيا ً
قضــاة لبنان" يف اتصــال مع "نــداء الوطن"
يف جريمة اغتيال الرئيــس رفيق الحريري مؤكدا ً
أن تعيني محقــق عديل رديف هو ســابقة غري
قانونية ،إذ يجب لتحقيق ذلك االســتناد إىل نص
أن القايض املذكور لم يتب ّلغ قرار تعيينه .وإذ لفت
خاص ورصيح يف القانــون وهذا ما ال يتوافر يف
إىل أن ذلك القرار غري قانوني لألســباب املذكورة
حالتنا الحارضة .أمّ ا أســبابها فيعزوها املصدر
ســابقا ً والنعدام النص ،أضــاف أن طبيعة عمل
إىل اثنني :األول ســيايس بامتياز بدليل أن الطلب
املحقق ،ســواء أكان عدليا ً أم عادياً ،ال تأتلف مع
الــذي ورد إىل مجلــس القضاء األعــى تضمّ ن
وجود قاضيَني للتحقيق .وتســاءل" :ماذا لو لم
ّ
للبت يف طلبات تخلية السبيل
قاض رديف
تعيني
يتّفقا عىل النتيجة ،وأيّ من القاضيَني ســيضع
ٍ
محدّدا ً من بني املســائل امللحة الدفوع الشكلية.
القرار النهائي وأيّ قرار ينبغي اعتماده؟".
"لكن الدفوع الشــكلية يف الواقع ليست ملحّ ة.
فــإذا أتى رديف واعترب أن الدفع الشــكيل بعدم
حق أريد به باطل
اختصاص القضاء العديل مقبــول وأن القضية
هل تُعترب دعوة وزير العدل إىل رئيس مجلس
هي من اختصاص مجلس النواب واملجلس األعىل
القضاء األعــى قانونية؟ ســؤال حملته "نداء
يف ما بعــد ،إنما "يطري" امللــف برمّ ته .وهذا ما
الوطن" إىل وزير العدل الســابق ،الربوفســور
استدركه املجلس يف قراره ،ولو أنه غري قانوني،
ابراهيم نجار ،الذي اعتــر أن لوزير العدل الحق
إذ قام بحذف موضوع الدفوع الشكلية وحرصه
يف دعوة مجلــس القضاء األعىل لالنعقاد ،إذا ً هي

تغليب الثانيــة حتى لو دفعنا الثمــن غالياً" ،من
بموضوع إخالءات السبيل" ،كما يرشح املصدر.
وجهة نظر املصدر.
أما الســبب الثاني ،فهو إنســاني بحت بحيث
ّ
الحــل لن يكون إال يف إقرار قانون اســتقاللية
البت
لم يكن لــدى القايض عبود خيار ســوى
الســلطة القضائيــة .فالقضاء ليــس بخري وهو
بطلبات املوقوفني ،ســلبا ً كان أم ايجاباً ،يف ظل
ّ
يخوض معركة شبه وجودية مع السلطة السياسية
توقف التحقيق (أو عرقلته) .أما الســؤال األبرز
متمثّلة باألخص بقضية مرفــأ بريوت ،كما يقول
والجوهري الذي أضاء عليه املصدر ،فهو ســبب
املصدر.
الوصول إىل هــذا الطرح أساســا ً والحديث عن
ِ
ينــف مصدر يف أمانة رس مجلس
يف املقابل ،لم
محقق عديل رديف .وأردف مع ّلالً" :ألن الســلطة
القضاء األعىل ّ
أن القايض عبــود يحاول إيجاد ح ّل
السياسية ،من خالل وزير املالية ،رفضت توقيع
لطلبات الــرد املقدّمة ضد القايض البيطار .فهذا ما
مرســوم التشــكيالت الجزئية لقضاة محكمة
يســعى إليه دوماً ،إذ رغم قيــام املجلس بما يجب
التمييز .فلو و ُّقع ذلك املرســوم لكانت اكتملت
من خالل التشــكيالت الجزئية
الهيئة العامة مــع إمكانية
ّ
وردّها م ّرتني ،إال أن ثمة قضايا
البــت بطلــب مخاصمــة
إنسانية مطروحة .وكون سري
املحقق العــديل وبالتايل كان
ّ
متوقف يف أمكنة معيّنة،
اســتُكمل التحقيــق .بيد أن ماضي لـ"نداء الوطن" :ماذا لو العدالة
عرقلة املرسوم أدت إىل عرقلة لم يتّفقا على النتيجة وأي من يســعى القايض عبــود إليجاد
ّ
الحلول من مبدأ ّ
اســتخدام التحقيق بشــكل
حسه اإلنساني
النهائي
واضح ،وتم ّكن السياســيون القاضيَين سيضع القرار
رافضا ً الوقوف متف ّرجاً ،بحسب
وأي ّ قرار ينبغي اعتماده؟
بدهائهم مــن االلتفاف عىل
املصدر.
املوضوع واضعني القضاء يف
ولفت إىل أن "بيان مجلس
موقف مخالــف للقانون من خالل املحقق العديل
القضاء األعىل ليــس األول من نوعه .فقد ســبق
الرديف ،بدال ً من أن يقوموا هم بتطبيق القانون
وصدرت بيانات مماثلــة يف العامني  2019و2020
وتوقيع املراسيم".
طالبت باســتقاللية السلطة القضائية ،لكن البيان
الحايل كان عــايل النربة" ،موضحــا ً أن الجمعيات
العمومية التــي دعا إليها مجلــس القضاء األعىل
ثمن عدم اإلنصياع
املصدر نفســه اعترب ّ
انعقدت م ّرتني يف األشهر األخرية ،وذلك للوقوف إىل
أن دعوة مجلس القضاء
جانب القضاة واملجلس .فالقــايض معتكف قرسا ً
األعــى لالنعقاد ،والتــي تلت قــرار املوافقة عىل
ليــس تنفيذا ً لقرار أو مطلب بــل لتع ّذر وصوله إىل
القايض الرديف ،هي قانونية وصحيحة بالشــكل
مكان عمله يف ظل الظــروف االقتصادية الصعبة.
لكنها سياسية باملضمون .والحال أنه سبق ملجلس
القضاء ،بنســخه الحالية والسابقة ،أن ّ
إىل أين ســتؤول األمور ،إذاً؟ "نحن كجسم قضائي
توقف عن
وســلطة قضائية جزء ال يتج ّزأ من الدولة .ال يمكن
االنعقاد يف مراحل عدّة وألســباب كثرية ،من دون
أن يقوم وزير العدل بدعوته إىل أي جلســة محدّدا ً
أن تؤول األمور لدينا ولدى الدولة إىل مآلني مختلفني.
إذا كنا ذاهبــن نحو دولة القانون ،فالقضاء ذاهب
له جــدول أعماله .ودعوة كهذه تشــ ّكل خرقا ً ملبدأ
باالتجاه نفســه .لكن إن كان هناك قرار ألخذ البلد
فصل السلطات حتى لو أجازها القانون .أما انعقاد
إىل الالدولة ،فلن يكون للقضاء دور".
الجلسة بحضور نائب رئيس مجلس القضاء األعىل،
القضاء لن يسقط قبل الدولة .كالم شدّد عليه
فقد رآها املصدر غري قانونية هي األخرى ألن نائب
املصدر ،الفتــا ً إىل أن القضــاء  -ومحكمة التمييز
الرئيس ،بحســب القانون ،يح ّل محــل الرئيس أو
تحديدا ً  -أنشئ قبل إعالن دولة لبنان الكبري بهدف
ينوب عنه فقط عند غيابه ،يف حني أن الرئيس عبود
عدم عرقلة سري العدالة .أما الرهان اليوم فهو عىل
كان متواجدا ً يف مكتبه يوم انعقاد الجلســة ،لكنه
تمنّع عن حضورها حفاظا ً عىل االستقاللية ورفضا ً
أن تش ّكل املطالبة باســتقاللية السلطة القضائية
تمهيدا ً الســرداد الدولة هيبتهــا ...كدولة قانون
لتمرير االســم املقرتح من أجل ســامة التحقيق.
ومؤسسات.
فـ"بني حرفية النــص وجوهــر العدالة يُفرتض

أنابيب نفط العراق في قعبرين ُتثقب مرتين في  3أيام
الشمــــال ـ مايــــز عبيــــد
بعد العبدة ،كان دور بلدة قعربين الواقعة يف سهل عكار حيث
تعــ ّرض أحد خطوط النفط العراقي الخام العابرة من ســوريا إىل
لبنان عــر أراضيها وخراجها ،للثقب ورسقــة كميات من النفط
وبيعها.
حصل األمر منذ  3أيام لكنه لم ينتــه هنا .فبعد ثقب األنبوب
األول جاء دور الثاني ليلة أمس األول ،وقد اكتشــف أهايل املنطقة
ّ
يتفقدون األول ،بعدما رسق مجهولون النفط
الثقب الجديد وهــم
ليال ً وانترشت رائحته يف املنطقة بأرسها ،كذلك يف األرايض الزراعية
املوجودة يف املنطقة وهدّدت املواســم ،وسط تخوّف األهايل من أن
الترسب إىل اشتعال الحرائق.
يؤدي هذا
ّ
تجدر اإلشــارة إىل أنه بني ثقب الخــط األول والثاني عرشات
األمتار ،ولقد الحظ األهايل أن الســارقني لــم يضعوا يف املرة األوىل
"تبشــيمة حديد" بل قاموا بتلحيم الثقب رسيعاً ،وذلك ليســهل

عليهم إعادة ثقبه يف أي وقت ورسقة النفط قبل إقفاله مجدداً.
وذكر فــراس العمر ،أحد فاعليات قعربيــن ،لـ"نداء الوطن"
بأن الخط النفطي الذي يعــر أرايض البلدة عرب بالنة الحيصة قد

األهالي يعاينون الثقوب في األنابيب

ثقب أكثر من  10مرات يف اآلونة األخرية" ،ســائالً" :أين الدولة من
متابعة التعدّي عىل منشــآتها؟ وطالب بحمايتها وحماية مصالح
النــاس ،فـ"هذه منطقة زراعية وفيها مواســم وقد تكبّد األهايل
األم ّريــن لزراعتها ،وهناك منازل قريبة تعجّ بالســكان والروائح
مألت الدنيا" ،ودعا وزارة الطاقة واملياه ومنشآت النفط يف طرابلس
ّ
للتقص والكشف.
إىل إرسال فريق
ويف الســياق ،يســتغرب األهايل عدم تح ّرك املعنيني يف منشآت
النفط حتى اآلن للكشــف عما حصل خصوصــا ً أن كميات النفط
املترسبة كبرية جداً ،وقد غ ّ
طت مساحة واسعة من األرايض الزراعية
ّ
ّ
تتدفق منها ،محوّلة األرايض الزراعية
بجوار الخطوط ،وهي ال تزال
إىل "برك نفطية" وســط روائح كريهة ومزعجة .وترجّ ح مصادر
متابعة بأن يعمد سارقو النفط اىل بيعه بغية التدفئة ،كما ّ
أن هناك
من يخلط هذه املواد مع املازوت لتشغيل اآلالت واملعدات ولها أكثر
من وجهَ ة للبيع .وال يُتوقع أن تتوقــف هذه العمليات مع اقرتاب
موسم الشتاء ويف ظل الرتاخي الرسمي يف التعامل مع املوضوع.

تحـــت المجـــهر
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ّ
محطم األضلع وعاريًا
وجدوه مش ّوهًا

ّ
المسن رامز مخول الذي غرق
قصة
ّ
في مستنقع الدولة المندثرة
هناك من قال :مات رامز ،جرفته السيول ومات .وهناك من يأبى إال ّ أن يقولُ :قتل رامز
في دولة متخاذلة تفتقر الى أدنى مقومات السالمة ،حيث الحفر عميقة والعتمة
دامسة والعبّارات متخمة باألوساخ .ننق؟ حتى النق ّ ما عاد مجديًا لذلك ال يسع «الصامد
في جهنم» إال القول :إنتبهوا يا ناس على أنفسكم كي ال تنضموا الى قافلة ضحايا
الدولة  -المزرعة!

هنا سقطت سيارة ابنه روبير

نــــوال نــــصـــر
صباح يوم األحد ،يف الثالث والعرشين
من ترشين هــذا ،لم يكن يــدري رامز
مخول ،الرجل الثمانينــي الذي جرفته
الســيول يف زوق مصبــح ،ان نهايته قد
أصبحت وشيكة .زار بيت ابنه البكر إميل
وتناول الطبق الذي يحب :كفتة مشوية،
نظر مرارا ً يف اتجاه الوادي املحاذي ،طلب
شــوكوال ،وحني وصل ابنه روبري ليعيده
اىل املنزل نظر يف عيون إميل وروبري وقال
لهما« :خليكم يــا بيي مجموعني» .هي
كانت آخر دقائق قبل أن تبتلعه السيول.

نهار األحد

يوم األحــد بدأ مشمســا ً والناس،
املثقلون باألزمات ،انطلقوا يف «فسحة»
يف اتجاه ما .رامز مخــول وزوجته لولو
يعيشــان يف منزيل ولديهما روبري وإميل،
رامز لدى روبري ولولــو لدى إميل .هكذا
ّ
اتفق األشــقاء والشقيقات الستة :إميل
وروبري ونبيل وهــدى وإنعام وأمال منذ
قرروا أن ينزل رامــز ولولو من بلدتهما
ضهر الليســينه يف عكار ليسكنوا ،بني
أوالدهما ،يف ذوق مصبح  .والليســينه -
ملن ال يعرف  -تقع قرب بينو.
ومثل ثالثة أربــاع أوالد عكار دخل
رامز الجيش اللبنانــي وتقاعد منذ أكثر
من عرشين عامــاً .وصحته ،عىل عكس
كل ما أشــيع يف اليومني املاضيني« ،عال
العال» ،باســتثناء بداية باركنســون.
هو ليس مقعــداً .ويوم األحد صعد أربع
طبقات مشيا ً ونزل أربع طبقات وتمهل
عنــد كل طبقــة ،حيث تنتــر صور
القديســن يف األرجاء .صىل ورسم شارة
الصليب مراراً .وكان فرحا ً جدا ً حني اتكأ
عىل كريس اىل جانب زوجته لولو .وقبل أن
يغادر منزل إميل ،الواقع عىل تلة الكوز يف
ذوق مصبــح ،طبع قبلة عىل خ ّد زوجته
ووعدها أن يعود .طلب منه إميل وزوجته
نزهه أن يبقى ،غري أنــه صار ينظر اىل
الســاعة ويقول لروبري الذي وصل للتوّ :
يال يا بيي قبل العتمة .إســتجاب روبري
وزوجته إللحاح رامز وغادرا برفقته .ولم
يكن معهما أي طفل (كما أشيع) فروبري
عريس جديد وال أوالد لديه.

الوادي الذي غمرته المياه

بعد انتشال السيارة (تصوير رمزي الحاج)

صغرية مــن نوع  JACحمــراء اللون،
جانبا ً ومسح الزجاج .وما إن عاد وصعد
اىل السيارة ،عىل مسافة أمتار قليلة من
منزل شــقيقه ،حتى ما عاد يرى شيئا ً
وأصبحت األمطار سيوالً ،حملت السيارة
ورمتها يف مســتنقع عىل يمني الطريق،
قبالة معمل البــاط ،وراحت «تدفش»
الســيارة يف اتجاه الــوادي .خرج روبري
من النافذة .قفزت زوجته .وســارع اىل
مساعدة والده الجالس يف املقعد الخلفي.
غمره بني ذراعيه وحاول ان يســبح به
لكنه راح يرصخ :قدمــي عالقة قدمي
عالقــة ...وكانت الســيول أقوى منهم
جميعا فجرفت رامز مخول.
السيارة ال تزال يف املكان .رفعت من
القناة التي سقطت فيها لكنها مركونة
اىل جانــب الطريق .زجاجهــا األمامي
مشظى بالكامل وحالتها حالة .ومسبحة

البعيد .عنــارص الدفاع املدني لم يغادروا
األرض واســتم ّرت جميع الفرق تبحث
عن املفقــود طوال الليل حيث ال بصيص
نور حتى ضوء القمر .لحقنا مجرى املياه
حيث يوجد كثري من الع ّليق والشجر».
ننظر حولنا فنرى شــجر الزنزلخت
والسنديان والصنوبر كثرياً .وكم راودتنا
بلد ليس بلدًا
صور عن وجه الختيار رامز واملياه تلطمه
ٌ
غريبة هذه الدنيا .غريبٌ هو املصري.
يمينا ً ويســاراً .كل العوامل يف ذاك الليل
و»نميض جميعا ً اىل مصري ال نتعرف فيه
تضافرت لتؤكد «املقتىض» أن رامز مخول
عىل وجوهنــا وال ندرك مصائرنا» .فكيف
قد قىض غريقاً .إستم ّر البحث كمن يبحث
حالنا يف بلد ليس بلدا ً بل مقربة جماعية؟
عن إبــرة يف كومة قــش .نزلت فرق من
رامز مخول تناول كثريا ً من الشوكوال قبل
الدفاع املدني اىل أســفل الوادي واستمرت
أن يالقي املوت ونهاية املصري وكأنه يريد
فرق أخرى تبحث يف الجهة العلوية .حصل
أن يســتمد من آخر نبضات الحياة بعض
تبديل بني الفرق واســتم ّر البحث .ونحو
الفرح .اييل سمرا ،شــقيق نزهة زوجة
الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم
إميل« ،ينغل» يف املكان .كل العائلة تعيش
اإلثنني ،أي صباح البارحة ،وصل تسجيل
يف الزوقني .نمر اىل جانب وادي عينطورة.
صوتي يقول« :وجدنــا الرجل املفقود».
نتخيل رامز مــع كل لطمة مياه جارفة،
وجدوه عىل بعد  500مرت من مكان وقوع
نتخيل الرجل املسن .نتخيل تلك املشاعر،
السيارة .جرفته األمطار بعيدا ً جداً.
مشــاعر الذنب ،التي تجتاح ،وســتبقى
يف منزل إبن رامز إميل تجلس بنات
طويالً ،إبنــه روبري ،الذي
الفقيد .أما زوجته لولو،
كان آخــر مــن احتضنه
املرأة املســنة ،فلم تعرف
وشدّه اىل صدره يف محاولة
مــا حصل لزوجهــا .لم هل ستتدخل البلديات
يائسة لنجدته .هو قدره؟
يخربوها بذلــك ألنها لن
والوزارات من أجل
أتعلمون مــا الخطأ الذي
تتحمل هكذا خرب .نراها
تنظر إلينا بذهول وكأنها تنظيف أقنية المياه أم نقع فيــه دائما ً هــو أننا
تحاول أن تلتقط إشارات سنظل ندفع ثمن دولة نعتقد أن الحياة ثابتة وأنه
إذا اتخذنا رصيفــا ً معينا ً
مما يدور حولها .التصوير
مستسلمة؟
يجب أن نعربه حتى النهاية،
ممنــوع .وممنوع نرش
لكن القدر خياله أوســع منا بكثري ،ففي
صورة للفقيد .هذه هــي تعليمات أهل
اللحظة التي نعتقد فيها أننا يف وضع ثابت
البيت .واليــوم ســيدفن رامز مخول،
يتغري كل يشء يف «قبض الريح».
املتقاعــد يف الجيش اللبنانــي ،يف بلدته
كل يشء تبــدل يف بيت رامز مخول.
العكاريــة .الجيش اللبنانــي يقوم بكل
هو اسرتاح ربما بعد طول شقاء يف دنيا
اإلجراءات وأوالده ينهون كل التفاصيل.
حافلة باألزمات .لكن ،أوالده سيعيشون
القهر اىل أجل ليس بقصري ،فموته مأساة
وكارثة .هو مات غرقاً.
نميش يف الزوقــن .نميش يف ضبيه
وجونيه وكــروان .أصحــاب املحال
ينظفون ما فعلته السيول بممتلكاتهم.
والقهــر يصبــح مضاعفا ً حــن نرى
الصهاريج تتحرك بني املساكن من أجل
تعبئة مياه غائبة عن البيوت.
اليوم ،بزغت الشمس من جديد لكن
الشتاء آت .فهل ســتتكرر مأساة رامز
مخول يف آخرين؟ هل ســتتدخل الدولة
والبلديــات والوزارات مــن أجل تنظيف
أقنيــة املياه أم ســنظل ندفع ثمن دولة
تكــرر مثل الببغاء :العــن بصرية واليد
قصرية وتراهن عىل النسيان؟

كانت السيول أقوى

لــم تكن الســماء قد بــدأت رمي
خرياتهــا .ثوان قليلــة وفاضت األرض.
وديــان وطرق متعرجــة وحفر وظالم
شديد .ركن روبري سيارته ،وهي صينية

على نفس الطريق وقع جيب

الدفاع المدني ينتشل الجثة

ليس مقعدًا صعد أربع طبقات
تناول الغذاء مع عائلته طلب
الشوكوال والتهمته السيول
ال تزال عالقة عىل املرآة األمامية .ورائحة
الرتاب تفوح يف كل مــكان .إنها رائحة
بدايات الشتاء .ننظر اىل السماء .الشمس
اليوم ،بعد ظهر اإلثنني ،ســاطعة .نتلو
األبانا والســام عــن روح رامز ،جدو
رامز ،كما يناديه الجميع .ونسمع صوت
امرأة تردد :نجنا يا رب من املوت «حريق
وغريق وتشنشــط عىل الطريق» .فيا له
من موت ويا لقدر رامز مخول.

الدفاع المدني على األرض

خمــس عرشة ســاعة ظــ ّل رامز
مفقــوداً .ومســؤول يف الدفــاع املدني
يحاول أن يــرح تصــوره لرحلته يف
خض ّم لطمات السيول« :يف تلك الليلة كان
كل شــباب الدفاع املدني عىل الطرقات،
يســاعدون العالقــن يف كل مكان ،بني
ضبيه والذوق وجونيه .كلهم كانوا «ب ّرا»
يصارعون السيول عىل طول األوتوسرتاد.
تســع آليات كانت تنترش .ولحظة تلقوا
اإلتصال عن مفقود ســارعوا اىل املكان
مع الصليــب األحمر وفــرق اإلنقاذ يف
الجيش اللبناني .املــكان الذي فقد فيه
رامز يســمى «الزوقني» ،كونه واقعا ً بني
زوق مكايــل وزوق مصبــح .ال نهر يف
املكان لكن املياه الهاطلة يغزارة والسيول
فتحــت نهرا ً نحو الــوادي ،الذي ال يزيد
عمقه عن عرشة أمتار ،لكن رسعة املياه
وغزارتها راحــت ترمي كل ما فيها نحو

حفرة ردمتها البلدية البارحة

وكالم كثري بني من شاهدوه عند انتشاله
ييش بحجم املأســاة :كان مشوها جداً،
رأســه محطما ً ورجاله وقدمــاه أيضاً.
وكان يف «ظلط ربه» عارياً .السيول قست
عليه كثــراً .وكل األمل أن يكون قد مات
عىل الفور.
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مــــــســــــرح

 Toc Tocللوران بافييه على خشبة "مونو"

أنطوان األشقر:
البلد الذي ال يملك مسرحًا هو بلد ميت
ب َتوليف ٍة مسرحي ٍة كوميديةٍ ،وأحدا ٍ
ث سلس ٍة ومضحكة ،تنطلق مسرحية
 Toc Tocالمتر َجمة من رواية الفرنسي الشهير لوران بافييه على خشبة
مسرح «مونو» هذا األربعاء في  26تشرين األول ،لتكون متنفسًا من
ســــيــــلــــفــــانــــا أبــــي رمــــيــــا
ما القصة التي تتناولها مسرحية Toc Toc؟
تتنــاول املرسحية قصة  6أشــخاص يعانون
الوسواس القهري  OCDلكن ،ك ّل بشكل مختلف عن
اآلخر .يقررون اللجوء لالستشــارة النفسية ،وتأتي
املصادفــة بتواجدهم عند الطبيب نفســه يف اليوم
نفسه والوقت نفســه واألغرب عدم تواجد الطبيب
النفيس لدى وصولهم إىل العيادة بسبب ّ
تأخر طائرته.
وتبدأ األحداث بالتصاعد ،عندما يقوم األشــخاص
(تمثيل :ماريا الدويهي ،ريمي موصليل ،ماري ترييز
عرياني ،طوني فرح ،باتريك شــمايل ،كاتي يونس،
منري شليطا) ،بالتع ّرف إىل بعضهم البعض ،منتظرين
مجيء الطبيب .يسعى ك ّل منهم ،يف البداية ،إىل إخفاء
مشكالته وتخبّطاته الحقيقية ،إىل أن يصل الحديث
إىل مرحلة الشــفافية املطلقــة .بعدها ،يقرتح أحد
األشــخاص الخضوع ملا يعرف بالعــاج الجماعي،
لتمرير وقت اإلنتظار.
من قام بالترجمة ...ولمن هي في األصل؟
الرتجمة تمّ ت عىل يد طالبتَــن عندي يف معهد
الفنون تؤدّيان أدوارا ً يف املرسحية أيضا ً وهما ماري
ترييز عرياني وريمي موصليل .وهي يف األصل رواية
فرنسية شهرية للكاتب لوران بافييه.
لماذا اخترت هذه المسرحية بالذات؟
خالل فرتة جائحــة «كوفيــد  »19إتصلت بي
مجموعة من طالبي يف معهد الفنون الذي أد ّرس فيه
منــذ  17عاما ً وطلبوا منــي تحضري مرسحية لهم.
فوقع اختياري عىل النوع الكوميدي املرح ع ّله يساعد
ٍ
لوقت قصري
ك ّل لبناني يشــاهدها عىل الخروج ولو
داخل املرسح من قوقعة الوباء واألزمات واملشــاكل
والهمــوم التي ّ
لفتنا يف لبنان منذ ســنني ،مرسحية
تأخذهم إىل عالم آخر من الضحك والفرح وتكون لهم
ّ
مخفف.
نوعا ً من عالج

كايتي يونس

اخرتت هذه املرسحية بالذات التي كانت تُعرض
منذ فرتة طويلة يف أوروبا وكنــدا وأمريكا الالتينية
وفرنسا والقت إقباال ً ضخما ً وما زالت حتى اليوم من
مختلف األعمار والثقافات والطبقات االجتماعية.
أخبرنا عن فريق العمل؟
إجماال ً أنجز مرسحياتــي مع طالب يل80% .
من ممثيل  Toc Tocهم طالبي خريجو املعهد ولهم
خربة ليست بصغرية عىل خشبة املرسح وهم ماري
ترييز عريانــي وريمي موصليل وطوني فرح ومنري
زميلتي ماريا
شــليطا وكايتي يونس .باإلضافة إىل
ّ
الدويهي دكتــورة يف الجامعة مســاعدة مخرج.
والشاب باتريك الشــويري وهو خريج محرتفات
وهذه ثاني مرسحية له.
ماذا عن الديكور والسينوغرافيا؟
ّ
فضلت اختيار سينوغرافيا بسيطة والرتكيز أكثر
عىل الشخصيات بمالمحها ومالبســها ،عدا عن أن
أحداث املرسحية تجرى يف غرفة االنتظار .وقد ّ
قسمت
ّ
تجسد
املرسح إىل قسمني :األول أشبه بحديقة زهور،
رغبة األشخاص بالشــفاء ،كأنهم يعتربون الطبيب
هو املخلص .أمّ ــا الثاني فهو حيــث تجري أحداث
املرسحية ،وتحوم فيه عالمات اإلنتظار والرتقب.
هل تتوقع إقبا ً
ال كثيفًا من الجمهور اللبناني؟
ملــن يعــرف النســخة الفرنســية واألجنبية
للمرسحية أنــا متأكد من أنه لن يفوّت العرض الذي
ســنقدّمه يف لبنان .وملن ال يعرفهــا ندعوه لتجربة
ّ
متنفس
فريدة ومميزة ومضحكة جدا ً تكون بمثابة
صغري له وتنسيه ما يثقل كاهله من هموم وتعب.
ما الرسالة التي تريد إيصالها عبر المسرحية؟
الرســالة الوحيدة من املرسحيــة هي التوعية
حول متالزمة الوسواس القهري والتعريف بها ولكن
بطريقةٍ سلســة .ويبقى الهدف األكرب والرســالة

ريمي موصللي

منير شليطا

باتريك الشمالي

ً
ً
ضحكة
الترفيه والتسلية في وسط العاصمة ُيعيد لنا
عفوية فقدناها
ّ
خضم الظروف الصعبة ،التي يمرّ بها لبنان« .نداء الوطن» َ
في
التقت
مخرج المسرحية أنطوان األشقر وكان معه الحديث التالي:
األعظم نقــل الجمهور يف رحلةٍ مليئــةٍ بالكوميديا
والضحك من القلب.
ما الصعوبات التي واجهتكم طوال مرحلة
التحضيرات والتدريبات؟
منذ بدء التحضــرات والتجهيزات من ســنة
حتى اليوم ،واجهتنا مشاكل عديدة يف خضم األزمة
االقتصاديــة ووبــاء «كوفيــد  .»19اضطررنا إىل
التوقف عند كل اســتحقاق يشــهده البلد خوفا ً من
أحداث مــا .كنا دائما ً عىل ّ
ٍ
ترقــب متتابع ملا
تطور
يمكن أن يحدث أمنيا ً وسياســيا ً ويتسبب بالتوقف
عــن التحضري .والحمدلله وصلنا اليــوم إىل النهاية
وستبرص املرسحية النور يوم األربعاء  26الجاري.
كيف اخترت بطل المسرحية وشخصياتها؟
ال بطــل أو دور رئيســيا ً يف املرسحية .هناك 7
أبطال يف  7أدوار رئيســية ولكل ممثل دور أسايس يف
املرسحية وأدوارهم مهمة بالتوازي .اخرتتهم ألنهم
طالبي وأعرف قدراتهم وخرباتهم والشخصيات التي
تتناسب مع كل منهم ،كما أن عالقتي الرتبوية بهم
سهّ لت عملية إنجاح املرسحية يف ٍ
وقت ومجهو ٍد أقل.
إلى أي حد تشبه المسرحية نظيرتها الفرنسية؟
النــص تُرجم حرفيا ً لكن طبعــا ً هناك عبارات
صغرية « َلبْنَنَّاها» لتُفهَ م أكثر من املشــاهدين ،إنما
األحداث نفسها والتسلسل والسيناريو كذلك .فقط
املغاير هو شخصيات لبنانية عند طبيب لبناني.
هل ترشحت أو نالت اي جوائز؟
أين ومتى سيتم عرضها؟ وهل هناك عروضات
لها خارج لبنان أي يف بلدان عربية؟
من  26ترشين األول حتى  13ترشين الثاني عىل
مرسح «مونو» ،كل يوم مــن الثالثاء حتى األحد .ال
عروض خارج لبنــان حتى اليوم ،لكن قد نذهب بها
إىل بلدان فيها انتشار لبناني كثيف.

ماريا الدويهي

أي أعمار تناسب ،وكم سعر تذاكر الدخول؟
َّ
يفضل  16سنة وما فوق .التذاكر بقيمة  5و10
و 15و 20دوالراً.
ما األعمال التي باتت في رصيد أنطوان األشقر
اليوم؟
بداياتي كانت مع التمثيل .لكن أول عمل إخراجي
يل كان عام  2013يف مرسحية «رسالة حب» بطولة روال
حمادة .والثاني عبارة عن مرسحية كوميدية إسبانية
بالتعاون مع طالبي وحملت عنوان «ماريبيل والعائلة
الغريبة» .شاركت كذلك يف مهرجان املرسح األوروبي يف
لبنان ومهرجان املــرح الوطني ألول مرة عام 2018
يف مرسحية «البحر أيضا ً يموت» من إخراجي وتمثييل.
ما جديدك القادم بعد Toc Toc؟
أنا يف صــدد تحضري مونودراما مــن إخراجي
ملمثلة واحدة وهي ماريا الدويهي زميلتي يف الجامعة
اللبنانية وسيبدأ عرضها يف شهر كانون األول املقبل.
هل برأيك المسرح األجنبي يتغلب على اللبناني؟
ال يمكنني القول إن هنــاك مرسحا ً أجنبيا ً يتغلب
عــى اللبناني أو العكس ،بل أؤمــن بأن هناك مرسحا ً
يجب أن يحمل قضية إنسانية تالمس قلوب الناس من
دون استثناء بغض النظر عن اللغة .املرسح هو قصص
وحاالت وقضايا إنسانية تحاكي النفس البرشية.
ما حلم أنطوان األشقر اليوم في بلد تمزّقه
الصراعات واألوبئة واألزمات؟
حلمي أن أتابع مســرتي عىل خشبة املرسح وأن
تبقى للمــرح مكانة يف قلوب الكبار والصغار .يقول
الكاتب اإلسباني غارســيا لوركا« :البلد الذي ال يملك
مرسحا ً هــو بلد ميت» .لذلك كل ما أتمناه اســتمرار
املــرح يف بلدنا وكل البلدان .عىل أمل أن يحمل طالبنا
واألجيال القادمة هذا الحب للخشبة وعدم تركها للموت
واالنضواء يف صفحات التاريخ وغبار الرتاث الجامد.

طوني فرح

ماري تريز عيراني

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

إستغل هذا الظرف املناسب
للقيام بمشاريع واالبتعاد عن
روتني الحياة اليومية املرهقة
باملتاعب واملشاغل.

إذا كنت متأكدا ً من وجهة
نظرك ،ال تستسلم ألن
صاحب الحق سلطان.

يكون حكمك عىل األمور صائبا ً
اليومُ .كن جديّا ً وال تفوّت
الفرصة التي تعطى لك.

حظوظ وفرص تسمح
لك بالتقرب من الناس
ومصالحتهم .إنك يف فرتة صفاء
ذهني وتسامح.

تقوم باملساعي الحميدة من
أجل توقيع عقد ،أو التوصل
إىل تفاهم واتفاق ،أو من أجل
سفر يبدو مهماً.

التوقعات تشري اىل عملية
ناجحة وعروض مهمة قد
توقع عقدا ً جديدا ً او تبدأ عمالً
مثريا ً لالهتمام.

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

قد تشكو من سوء تفاهم
عائيل أو تكتشف أمرا ً يُدخل
الشك اىل رأسك.

يوم مناسب ملالحقة بعض
األعمال واالتصاالت املهنية.
تظهر شجاعة كبرية وقدرة
عىل التكيف.

كن حذرا ً جدا ً وال تتو ّرط يف أي
عملية شائكة .قد يخدعك حليف
مهني أو يظهر عىل حقيقته بعد
أن وهبته الثقة.

قد تقلق من تراجع مهني ،فكن
واعيا ً وحذراً .يحتمل وقوع بعض
املشادات الكالمية اليوم.

ال ترتدد يف بناء عالقة جديدة
وأقدم عىل الخطوة بجرأة ،سوف
تنال ما يف البال فال تقلق.

خالفات هامشية وغري
مربَّرة مع الرشيكّ ،
لكن ذلك
لن يرتك أي رواسب
أو تجاذبات مستقبلية.

٩
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نـــــــــــــــدوة
يف سلســلة الندوات الثالثية األَصوات
عن الــراث اللبناني :حفظــه ،املحافظة
عليه ،ونقلــه إىل الجيــل الجديد ،يحيي
لقاءَاتها الشاعر هنري زغيب مدير «مركز
الرتاث اللبنانــي» يف الجامعــة اللبنانية
مرسة
األَمريكيــة  ،LAUوالدكتور أَنطوان
ّ
رئيس كريس األونيسكو يف جامعة القديس
يوسف ،والدكتور سهيل منيمنة مؤسس/
رئيس جمعيــة «تراثُنا بــروت» ،دعت
«جمعيــة املحافظة عىل اآلثــار والرتاث
العمرانــي يف دوما» إىل لقاء بعنوان «كيف
نَن ْ ُقــ ُل تراثَنا إىل الجيــل الجديد» ،جرى يف
قاعة املحارضات لدى متحف املرتوبوليت
أَنطونيوس بشري  -دوما.
ُ
رئيســة «جمعية
اســته ّلت اللقا َء

الـثـلـثـاء  ٢٥تشرين األول 2022

ثالثي ُّ التراث في دوما

املحافظة عىل اآلثار والرتاث العمراني يف
دوما» السيدة زينايل أَيوب ،فتح َّدثَت عن
الغاية من إقامة الندوة ترســيخا ً لهدف
الجمعية يف حفظ تراث دوما.
أ َدار الندوة الشــاعر هنــري زغيب
متحدثا ً عن اتساع دعوات الثالثي إىل ندوات
توعية من هــذا النوع ،تجول عىل املناطق
اللبنانيــة وتنرش أَهميــة املحافظة عىل
الرتاث وحفظه لألَجيال اللبنانية الجديدة.
مرسة َّ
توســ َع يف
الدكتــور أَنطوان
َّ
رشح فكرتــه أَن تاريخ لبنــان يكتبه
املواطنون فرديّا ً بحفــظ مقتنيات من
أَسالفهم ،وتجميعها وإ ِيداعها ما سوف
ِّ
تخصص
يتكوَّن الحقا ً يف متاحف بلدية
حيزا ً فيهــا لتلك املقتنيــات من أَدوات

ُ
وصــوَر ومخطوطــات ووثائق من كل
نوع ،فيكون املتحف البلدي ذاكر َة البلدة
يجمــع تراثها املحيل ،حتــى إ ِذا تعدَّدت
متاحف البلديات يصبح الرتاث اللبناني
ذاكرة أَجيال لبنان.
الدكتور سهيل منيمنة تحدَّث عن
أ َهمية تراث بريوت الذي تتوىل حف َ
ظه
ُ
َ
جمعية «تراثنا بريوت» عرب
وتوثيقه
وثائق مطبوعة ودراســات موضوعة
َّ
واملجــات
ومقــاالت يف الصحــف
ِّ
ملتخصصة وأَفالم قصــرة وثائقية
ا
بعضها قديم ج ّدا ً ونادر .كما كشــف
عن دور الجمعيــة يف إنقاذ عدد كبري
م ن األَبنيــة الرتاثية التــي ترضَّ رت
بانفجــار  4آب ،إىل جانــب لقاءات

من اليمين :سهيل منيمنة ،هنري زغيب ،أَنطوان مسرّة ،وزينالي أَيوب تفتتح الندوة

ونــدوات تقيمها الجمعيــة للتوعية
عىل نُدرة املقتنيــات الرتاثية وكيفية
املحافظة عليها.
يف مداخلــة خاصة عــرض رئيس
البلدية الدكتور أَســد عيىس ما بدأ َ ْ
ت به
البلدية قبل فرتة من الحصول عىل وثائق

قديمة عن دوما يجري تحليلُها وتبويبُها
ْ
وحف ُ
ظها لتكون نــوا ًة غنية يف مرشوع
«دوما ...ذاكرة للمستقبل».
ويف ختــام اللقــاء كان حــوار مع
ا لحضور واســتفهامات وأَسئلة أَجاب
عنها املحارضون.

"إذاعة لبنان" شريك إعالمي في مؤتمر "تمكين المرأة" في مدريد
ينظم «اإلتحاد من أجل املتوسط» املؤتمر الوزاري «من أجل
تمكني املرأة» يف مدريد يف  26الحايل و 27منه ،بمشاركة فاعليات
وزارية وديبلوماســية واقتصادية عىل مستوى العالم ،وستكون
للبنان مشاركة إستثنائية إعالمية من خالل «إذاعة لبنان» ،التي
ً
ً
إعالمية يف الحدث العاملي.
رشيكة
اختارها املؤتمر لتكون
وعن أهمية انعقاد املؤتمر قال األمني العام لالتحاد الســفري
نارص كامل إن «املؤتمر هذا العام يرتكز عىل البعد اإلقتصادي يف
ما يختص بدور املرأة ،حيث يجــب أن تحظى بمواقع مهمة يف
الفضاء السيايس ،وعىل قضايا العنف ضدها» ،الفتا ً إىل أن «الهدف

مــــهــــرجــــان

"مهرجان السينما األوروبية  "27قريبًا
تزدهر صناعة الســينما يف لبنان ،فاملواهب الجديدة آخذة
يف الربوز بشــكل مستمر وقد اكتسب عدد من اإلنتاجات املحلية
ً
دولية ،و ُرشح الكثري من األفالم لجوائز عاملية.
شهر ًة
ومع ذلــك ،ال تزال األماكن الجيدة ملشــاهدة الســينما
األوروبية املستقلة محدودة .ولسد هذه الفجوة ،تعرض بعثة
االتحاد األوروبي ،بالرشاكة مع سينما مرتوبوليس وبالتعاون
مع الدول األعضــاء يف االتحاد األوروبي ،األفالم األوروبية عىل
الشاشــات يف جميع أنحاء لبنان من خالل «مهرجان السينما
األوروبية» السنوي ،الذي ينطلق بدورته السابعة والعرشين،
من  4حتــى  16ترشين الثاني املقبل .وفــاز تصميم الفنانة
ماريلني مقبل بملصق املهرجــان لهذا العام ،حيث تقدم من
خالله تحية إىل املخرج الفرنيس  -الســويرسي األشهر جان
لوك غودار .وسيت ّم اإلعالن قريبا ً عن برنامج الفعاليات.

من املؤتمر وصول املنطقة األورومتوســطية إىل اعتماد املعايري
الدولية يف ما يتعلق بدور املــرأة» .كما أكد أنه «ال قيمة للترشيع
من دون سياسات ،وبالتايل الهدف هو تعديل اإلطار الترشيعي يف
بلدان املتوسط وطرح إطار قانوني ،وتشجيع املرأة عىل االنخراط
يف مجاالت العلوم» .وعن مشاركة «إذاعة لبنان» كرشيك إعالمي
يف املؤتمــر العاملي ،قال« :إذاعة لبنان كانت وال تزال رشيكا ً دائما ً
ومدققا ً يف كل األنشــطة الداعمة للمرأة وتمكينها ،وشــخصيا ً
أشكر اهتمام اإلذاعة وأُشيد بدور اإلدارة ومديرة الربامج السيدة
ريتا نجيم الرومي التي ستشارك حضوريا ً يف املؤتمر العاملي».

"لبنان كله يقرأ" على هامش
"مهرجان الكتاب الفرنكوفوني"
يوم أمس اإلثنــن  24ترشين األول ،يف تمام الســاعة 11:15
صباحاً ،كل ما يمكنك ســماعه هو أصوات املوســيقى الهادئة يف
الفصول الدراســية والصفــوف واملكتبات وحتــى املكاتب وزوايا
املصانع .هنا وملدة ربع ساعة من الوقت كان «لبنان كله يقرأ» ضمن
املبادرة التي أطلقها املعهد الفرنيس واملركز الوطني للكتاب يف جميع
أنحاء لبنان ،عىل هامش «مهرجان الكتاب الفرنكوفوني».
وشــاركت أغلبية املدارس واملعامل يف املبــادرة ،حيث توقفت
األنشــطة والدروس وتناول ك ٌّل كتابه .وتهدف املبادرة التي يعتزم
املركــز تكرارها كل عــام ،إىل توعية الصغار والكبــار حول أهمية
زمن طغى عليه
القراءة واملطالعة وجعل الكتب أداة تماسك وطني يف ٍ
فراغ مواقع التواصل ومحتواه الرسيــع والبعيد كل البعد عن عمق
الكتاب وجماليته وغناه الثقايف الذي ال بديل له عىل م ّر العصور.

"ثقافة فوكس" تنطلق في لبنان
أعلنت «ڤوكس سينما» ،الذراع السينمائية لرشكة «ماجد الفطيم»،
عن إطالق مبادرة «ثقافة ڤوكس»  ،VOX Cultureالتي تُتيح الفرصة أمام
الجمهور للوصول والتفاعل مع مجاالت اإلبداع الثقافية املحلية واملواهب
ّ
ستوفر صاالتها،
نطاق واسع .ويف إطار هذه املبادرة،
املميزة يف لبنان عىل
ٍ
ّ
منص ًة ملجموعةٍ متنوعةٍ من األحداث والفعاليات املنسقة متعددة املجاالت
والتخصصات ،والتي تشــمل عروض الســتاند أب كوميدي ،والعروض
املرسحية واملوسيقية والسينمائية املناسبة لجميع األعمار.
واحتفلت «ڤوكس سينما» بإطالق هذه املبادرة ،من خالل استضافة
لقاء حواري مــع إينياس لحود ،الرئيس التنفيذي لــدى «ماجد الفطيم
للتسلية والرتفيه والسينما» .كما تخلل الحدث عرض ستاند أب كوميدي

كوميديون مشاركون

فـي الـصـاالت

مبارش بمشاركة مجموعة من الفنانني الكوميديني املحليني مثل جيسيكا
مغامس ،يورغو كميد ،جالل أشقر وتارا عرياني .وستتيح املبادرة الفرصة
أمام الجمهور لالستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات العروض املتنوعة
والتي تشــمل  ،VOX Bitesوهي مســابقة لألفالم القصرية مخصصة
للطالب ،و «حوارات ڤوكــس»  ،VOX Talksالتي تتضمن سلســلة من
الدورات والجلســات التدريبية للمواهب الناشــئة والجديدة الكتســاب
املهارات وبناء الثقافة الســنيمائية تحت إرشاف اخصائيني وخرباء من
عالم األفالم السينمائية واملرسح ،و»مواهب ڤوكس»  ،VOX Talentاملنصة
الخاصة للمواهب لعرض إبداعاتهم ومواهبهم ،و»كوميديا ڤوكس» VOX
 ،Comedyاملنصة املخصصة للفنانني الكوميديني لعرض أعمالهم.

 Black Adamيتصدر الشبّاك

إنتزع فيلم  Black Adamصدارة إيرادات شبّاك التذاكر يف
صاالت السينما األمريكية الشمالية يف عطلة نهاية األسبوع.
ويؤدي دواين «ذي روك» جونسون يف هذا الفيلم املقتبس من
قصص  DC Comicsاملصوّرة دور «تِث آدم» ،وهو عبد قديم
يتمتع بقوى خارقة ،وجد بعد تح ّرره من السجن الذي أمىض
فيه زمنا ً طويالً جدا ً أن العالم تحوّل وأصبح عدائياً.
ورأى املحلــل ديفيد أ .غــروس أن «ال غرابة يف هذه
االنطالقــة القوية للفيلم إذ إن أفــام األبطال الخارقني
تحظى عموما ً بإقبال كبري من الجمهور» .وحصد الفيلم

الذي يمثّل فيه أيضا ً بريس بروســنان  67مليون دوالر،
متقدما ً عىل األفالم املنافسة بأشواط.
أما إيــرادات  Ticket To Paradiseالذي احت ّل املركز
الثاني فلم تتجاوز  16.3مليون دوالر ،لكنها تُعترب نتيجة
جيدة جدا ً لكوميديا رومانسية يف األسبوع األول لعرضها.
ويض ّم نخبة مــن النجوم ،يف مقدّمهــم جوليا روبرتس
َ
ســابقني
وجورج كلوني اللــذان يؤديان دو َري زوجَ ني
يضعــان خالفاتهما جانبا ً ويســافران إىل بــايل ملحاولة
مترسعا ً جداً.
الحؤول دون زواج ابنتهما الذي يعتربانه
ّ

وتختلــف أجواء الفيلم الذي حصــل عىل املرتبة
الثالثة وهو  ،Smileإذ هــو من نوع الرعب النفيس،
وقد بلغت مداخيله  8.4ماليــن دوالر .وتراجع فيلم
الرعــب الدامي  Halloween Endsمــن املركز األول
إىل الرابع مســجّ ال ً ثمانية ماليني دوالر من اإليرادات،
وهو يروي قصة القاتل املقنّع املرعب مايكل مايرز.
وح ّل خامســا ً فيلم من نوع آخر كليا ً هو Lyle Lyle
 Crocodileاملقتبــس من كتــاب لألطفال ،بمداخيل
بلغت  4.2ماليني دوالر( .أ ف ب)

١٠

مـــــدارات
العـــدد  - ٩٦٧السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٢٥تشرين األول 2022

مخاطر الدوالر القوي
إرتفع الدوالر األميركي مقابل تراجع قيمة الجنيه االسترليني .لكن ُيعتبر واحد من هذين التطو َرين مهمًا في
االقتصاد العالمي .ال أهمية كبرى لتراجع الجنيه االسترليني ،إذ لم تعد المملكة المتحدة تتكل على سياسة
ربط العملة كي تضطر للدفاع عنها ،كما حصل خالل أزمات أخرى في األعوام  ،1931و ،1949و ،1967و.1992
يستطيع سعر الصرف العائم فيها أن ُيحقق الهدف ُ
المعدّ له ،أي تعويم العملة المحلية.
بــــــــاري أيــــــــشــــــــنــــــــغــــــــريــــــــن

تقــرض الحكومة الربيطانية املــال بعملتها،
وترتكز ثالثة أرباع ديونها محلياً .وال يشــغل ارتفاع
أسعار الفائدة إال أصحاب املنازل الربيطانيني ألنهم
مضطرون لتســديد رهون عقارية متقلبة األسعار،
أو من يطمحون لرشاء املنازل إذا شاهدوا مصارفهم
وهي تنسحب من ســوق الرهن العقاري .كذلك ،قد
يشغل ارتفاع أسعار الفائدة صناديق التقاعد املحلية
التي تستعمل سندات تصدرها الحكومة الربيطانية
لتحمّ ل مســؤولياتها طويلة األمد ،ولو جزئياً .حني
تخرس االســتثمارات قيمتها ،تضطر تلك الصناديق
لبيع السندات يف ســوق متداعية .يف املقابل ،يضطر
بنك إنكلرتا للتدخل ودعم ســوق السندات الحكومية
للحفاظ عىل االستقرار املايل.
أدى ضعــف الجنيه االســرليني إىل زعزعة
الثقة برئيســة الوزراء الربيطانيــة ليز تراس.
لكن تبقى هذه املشــاكل الربيطانية محصورة يف
نهاية املطاف ،ألن بريطانيا تش ّ
كل  3%من الناتج
املحيل اإلجمايل العاملي فقط ،ويســاوي الجنيه
االسرتليني ،رغم تاريخه الطويل ،أقل من  5%من
احتياطيات النقد األجنبي ا ُملحددة للبنوك املركزية
عاملياً .قد تقرر تلك البنوك اآلن أن تستبدل الجنيه
االســرليني بعمــات أكثر مصداقيــة .تطرح
الشكوك الدائمة مشــكلة متواصلة يف بريطانيا
تراس تلقي كلمة خارج مقر  10داونينغ ستريت في وسط لندن ،إلعالن استقالتها |  ٢٠تشرين األ ّول ٢٠٢٢
ألنها تؤكد عىل ضعف العملة وتنذر بزيادة كلفة
االقرتاض .لكن ال يشــ ّ
ّ
املنســق ،عىل غرار «اتفاق بــازا» يف العام ،1985
البنوك املركزية يف األسواق الناشئة مؤرش ضعف،
الخسائر بســبب تلك االســتثمارات الخارجية،
كل هذا الوضع مشــكلة
حيث اتفقــت الواليات املتحدة وحكومات أخرى عىل
وقد تنذر هذه العوامل كلها باضطرابات اقتصادية
قد تنسحب من أصول األســواق الناشئة ،فتزيد
للواليات املتحدة وبقية دول العالم ،وسيســتفيد
بيع الدوالر مقابل العمالت األجنبية يف الوقت نفسه
ومالية إضافية.
الضغوط عىل قيمة العمــات األجنبية وتُمعن يف
البعض أصال ً إذا جاءت األزمات املالية الربيطانية
لتذ ّ
لتخفيض قيمة الدوالر .لم تتفق
لــن يتخــى االحتياطي
إضعافها وتطلق بذلك حلقة مفرغة.
كر اآلخرين بأن املشــاكل املالية
الواليات املتحــدة ،وبريطانيا،
الفدرايل من جهته عن برنامج
وبما أن أسعار الســلع العاملية
بدأت تتفاقــم أيضــا ً يف صناديق
وفرنسا ،وأملانيا ،واليابان ،عىل
مكافحة التضخم لرفع أسعار
تُحــدَّد بالدوالر أيضــاً ،ترتفع كلفة
التقاعد وأســواق الرهن العقاري يف
املقاربة نفســها يف تلك الفرتة
الفائــدة ،ألن هــذه الخطوة
الواردات تزامنــا ً مع انخفاض قيمة
دول أخرى.
إال بعد ســنوات مــن الجهود
تنعكس ســلبا ً عىل بقية دول
العمالت املحلية .هــذا الوضع يرفع
يف املقابل ،يطرح الدوالر مشكلة
العالم .هو يستطيع أن ّ
ينشط يترافق ارتفاع الدوالر مع مشاكل الدبلوماســية املكثفة .اليوم،
مســتوى التضخــم ،وهــو آخر ما
عىل الجميع ،كما قال وزير الخزانة أدى ضعف الجنيه
ً
تحمل الديون أصبح عدد البلدان التي يُفرتض
التي
العمالت
مبادلة
خطوط
الوقت
يف
الحكومــات
إليــه
تحتاج
األمريكي السابق جون كونايل يوما .االسترليني إلى زعزعة
هائلة بالقدرة على ّ
أن تشــارك يف هــذا النوع من
يســتعملها لتأمــن الدوالر
الراهن .لهذا الســبب ،تؤثر مجموعة
يرتافق ارتفاع الدوالر مع مشــاكل
للبنــوك املركزيــة األجنبية ،بعدد كبير من البلدان ذات الدخل
ّ
التدخل أكــر بكثري .تتطلب أي
هائلة يف القدرة عــى تحمّ ل الديون الثقة برئيسة الوزراء متزايدة من البنوك املركزية عىل سوق
المنخفض أو المتوسط
تكملة فاعلة لالتفاق الســابق
ويمكنــه أن يتفــاوض عىل
يف عدد كبري مــن البلدان ذات الدخل البريطانية ليز تراس رصف العمالت األجنبية ،فتســتعمل
تعاونــا ً بني الواليــات املتحدة
إنشــاء خطوط جديدة .لكن
احتياطياتها من الدوالر لرشاء العملة
املنخفض أو املتوسط .تكون معظم
ً
والصــن ،لكن تحتدم الخالفات بــن هذين البلدين
نســبة إىل حجم
ترتاجــع أهمية تلــك الخطوط
املحلية ودعمها .لكن تصل معظم سندات الخزانة
املبالــغ التي تديــن بها الــركات يف تلك الدول
اليوم .كذلك ،تفرض هذه االتفاقيات عىل االحتياطي
األســواق املالية العاملية .وإذا استعملتها البنوك
األمريكية التي تبيعها إىل األسواق املالية األمريكية
للمستثمرين األجانب بعملة الدوالر .يصبح تسديد
الفدرايل أن ي ّ
املركزية األجنبية لتكثيف ّ
ّ
ُخفض أسعار الفائدة .ونظرا ً إىل األهمية
تدخلها يف سوق الرصف،
فيتوســع فائض املعروض من
يف نهاية املطاف،
هذا الديــن أعىل كلفة حني يكون الــدوالر قوياً.
التــي يعطيها االحتياطي الفــدرايل ووزارة الخزانة
ستعود الدوالرات التي تؤمّ نها إىل الواليات املتحدة
سندات الخزانة األمريكية ،وترتفع العائدات ،وتزيد
وحتى لو كان الدين الخارجــي بالعملة املحلية،
ً
األمريكية لكبح التضخم ،ال تبــدو الواليات املتحدة
بكل بساطة.
نتيجة لذلك .يف الوقت نفسه ،غالبا ً ما
قوة الدوالر
قد تنشأ املشــاكل إذا تراجع سعر الرصف مقابل
ّ
ّ
مستعدة لدعم هذا النوع من التخفيضات.
التدخل
من املســتبعد أن يحصل أي شــكل من
التدخل يف ســوق رصف العمالت من جانب
يُعترب
الدوالر .حــن تتكبد الــركات املالية األمريكية

أحد اجتماعات صندوق النقد الدولي

عىل صعيد آخر ،ال يمكن معالجة هذه املشكلة عن طريق صندوق النقد الدويل ،فهو
ي ّ
ُحض برامج إضافية للدول التي تواجه ضائقة مالية وال يزال يتمتع بقوة مؤثرة ،لكنه
لبلدان تواجه مشاكل بنيوية وديونا ً فائقة ،ويمنحها فرتات طويلة للتسديد
املال
يقرض
ٍ
كي ال يضطر لتمويل أي ّ
تدخل يف ســوق رصف العمالت .كذلك ،تفرض عليه قواعده أال
يقرض املال إال إذا كان متأكدا ً من تســديد املبالغ الحقاً .لكن عند رصف الدوالرات التي
يُقرضها عىل ّ
تدخل عقيم يف سوق رصف العمالت ،من املستبعد أن يتم سدادها.
كي تتمكن الــدول من دعم عمالتها مقابــل الدوالر ،تقــي الطريقة الفاعلة
الوحيدة برفع أسعار الفائدة لتعزيز التدفقات نحو أسواق األصول فيها .لن تكون هذه
الخطوة محبذة يف الظروف الراهنة ،نظرا ً إىل ارتفاع أسعار الفائدة أصالً وضعف النمو
االقتصادي .سارع عدد من البنوك املركزية يف األسواق الناشئة إىل تغيري مساره ،فبدأت
تلك املصارف ترفع أسعار الفائدة قبل االحتياطي الفدرايل عىل أمل أن تصل املشكلة إىل
نهايتها قريباً .لكن لم يعد هذا الهدف ممكنا ً لألسف ،إذ يبدو أن هذه املقاربة لن تعطي
املنافع املنشودة.
عىل املدى الطويل ،يقيض الحل بإقدام البنــوك املركزية عىل تنويع احتياطياتها،
واســتعداد الدول لتنويع صفقاتها بعمالت مختلفة عن الدوالر ،والتوجه إىل استعمال
عمالت منطقة اليورو والصني واقتصادات أصغر حجماً .بفضل هذه املقاربة ،تصبح
الدول أقل عرضة لتداعيات القرارات التي يتخذها بنك مركزي واحد .لقد ّ
تأخر الجميع
يف فهم املوقف الذي أعلنه جون كونايل منذ أكثر من نصف قرن.

اقــــتصــــاد
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حاكم المركزي " ُيخادع" المتعاملين في سوق الصرف ويو ّ
جه رسالة إلى الصرّافين األساسيين

بيع النقد الصعب بدافع الذعر ال يُفرمل صعود الدوالر
تنتشر في عالم المال واالعمال نظرية الخداع " ،"bluffingعلى
مستوى واسع .وبغض النظر عن الجدل حول أخالقية هذه النظرية
من عدمها ،فقد تحولت إلى قاعدة شبه وحيدة ينطلق منها حاكم
المركزي لتخفيض سعر الصرف إلى حين .ففي حين تدفع السياسات
النقدية والمالية الحقيقية إلى استمرار انهيار الليرة ،نرى أن تخفيضه
ال يرتكز إال على "سراب" األوهام .فال يلبث الوهم أن يتالشى سريعًا
ويصبح تراجع سعر الصرف "أثرًا بعد عين".
فقط عرب منصــة صريفة .علما أنه يســتحيل ألي
خالـــد أبــــو شقــــرا
عاقــل أن يكون قد باع دوالرته عىل املنصة بســعر
 30100لرية ،فيما سعر السوق هو  40الفاً .فاملنصة
من دون الحاجة للعودة إىل بدايات االزمة والبحث
تعمل منذ نشأتها يف اتجاه واحد  ،one wayوهو بيع
يف أســاليب التخفيض عرب "الوحــدة" ،التي عادت
الدوالر الذي يؤمنه املركزي ،وليس رشاءه .وعليه فان
وتحولت إىل  ،sayrafaتكفي االشــارة إىل السياسة
ســعر الرصف الجديد لن يصمد طويالً قبل أن يعود
املتبعة منذ مطلع العام الحايل .فمع وصول ســعر
ويتخطى عتبة  41ألف لرية قريباً.
الرصف إىل حدود  38ألف لرية يف  27أيار الفائت ،كرر
يف الحقيقة إن الحاكم ارتكز يف بيانه االخري عىل
الحاكم املكرر ،بامكانية املواطنني تحويل اللريات إىل
ما كان قد طلبه من املصارف قبل أشهر قليلة بقبول
دوالرات عرب صريفة ،فرتاجع الســعر إىل  30الفاً .لم
بيع املواطنني دوالراتهــم عىل منصة  ،sayrafaوذلك
تطل فرتة االنخفاض ،حتى عاد سعر الرصف ليح ّلق
عندما تقارب ســعر الرصف يف السوق السوداء مع
قرب مستويات  41ألف لرية ،عىل وقع طلب املركزي
سعر املنصة" ،يقول خبري املخاطر
الهائل عــى الدوالر من الســوق
املرصفيــة د .محمــد فحييل" .إال
الســوداء ،واستنســابية املصارف
أن املصارف والرصافــن الذين لم
يف اإللتــزام بالتعميــم  .161مرة
يمتثلوا وقتذاك لــراء الدوالر عىل
جديدة أصــدر حاكم املركزي يف  23المركزي ينشط في شراء
ترشين االول الــذي يصادف االحد ،الدوالر من خالل انخراطه هذا الســعر ،لن يقبلوا اليوم" .هذا
عدا عــن أن القرار الذي خرج علينا
وهو يوم عطلة رسمي ،بيانا ً أوهم
من خالله الســوق بحتمية تراجع في السوق الموازي ويعود
فيه الحاكم يف عطلة نهاية االسبوع،
سعر الرصف ،بافتتاحات االسبوع يبيع الدوالر بسعر مدعوم هو للتدخل يف السياسة ويف البيانات،
الطالــع .فحدثت موجة بيع كبرية،
وليس باالوراق النقدية الحقيقية"،
وتراجع السعر إىل  35ألف لرية قبل أن يعود ويستقر
يؤكد فحييل .وقد أعطى من خالله إشارة للرصافني
عىل  37200لرية يف تعامالت يوم أمس.
إىل أنه لن يشرتي الدوالر فوق سعر  40ألف لرية .ومن
الطبيعي يف هذه الحالة أن يخفض الرصافون ســعر
الرصف إىل رقم يستطيعون من خالله تحقيق هامش
المضاربة في أوجها
الربح املعتاد يف إعادة بيعهم الدوالرات للمركزي".
االســتجابة الرسيعة النخفاض سوق الرصف
أتى نتيجــة املضاربة لتحقيق االربــاح ،أكثر منها
اللعب على حبال الليرة والدوالر
خوف املواطنــن من انخفاض قيمــة ما يحملونه
باملنطــق العام لالمــور فإن ســعر الرصف
من دوالرات .إذ عادة ما تكون مختلف مؤسســات
الحقيقــي اليوم هــو  40ألف لرية ،وهو مســتمر
الرصافــة مقفلة يوم االحد بعد الظهــر ،وال تداول
باالرتفــاع ،إىل أن يحدث عكس ذلــك من متغريات
تجاري جدي .أما التأثري الحقيقي للبيان عىل ســعر
حقيقية يف السياســة واالقتصــاد .فبعد أن أقفلت
الرصف فيجب بحســب منطق "البيان" املوزع ،أن
أبواب األسواق املالية بوجه الدولة نتيجة التعثر غري
يبدأ بالظهور اليوم ،مع وضع القرار موضع التنفيذ.
املنظــم يف آذار  ،2020وبعــد اإلنكماش اإلقتصادي
ذلــك أن املركزي كان واضحا ً يف بيانه أنه "ســيقوم
الحاد خالل السنوات الثالث املاضية ،والفشل الكامل
من خالل منصة  SAYRAFAببيع الدوالر األمريكي
للدولة اللبنانية وانعدام قدرتها عىل تحصيل إيراداتها
حرصا ً إبتــدا ًء من يوم الثالثاء القادم .وانه لن يكون
من الرضائب والرسوم ،لم يعد أمام الدولة اللبنانية
شــاريا ً للدوالر عرب منصــة  SAYRAFAمن حينه
ســوى "طباعة العملة" لتمويل الخدمات األساسية
وحتى إشــعار آخر" .املفارقة هنا أن "املركزي" لم
للمواطن وتغطية مصاريفها التشغيلية .و"لتفادي
يتطرق إىل عدم رشائه الدوالر من الســوق السوداء،
الضغوطــات التضخمية التي قــد تنتج عن طباعة
وهو سبب رئييس الســتمرار الدوالر باالرتفاع ،إنما

مزيد من اإلنهيار للدوالر وتداوالت "صيرفة"
 87مليون دوالر
سجّ ل ســعر رصف الدوالر بالسوق السوداء
مزيــدا ً من اإلنهيار بعد ظهــر أمس مرتاجعا ً من
 37200لرية لبنانية اىل  35600لرية لبنانية للرشاء
و 35700لرية لبيع الــدوالر الواحد أي بانخفاض
بقيمة  1400لرية لبنانيــة وذلك بعد أن انخفض
بعد ظهر يوم األحد  3300لرية كردّة فعل مبارشة
عىل بيان حاكم مرصف لبنان عن ّ
توقفه عن رشاء
الدوالر حتى إشعار آخر.
ّ
منصة "صريفــة" بلغ حجم
وعىل صعيــد
التداول عليها يوم أمس 87 ،مليون دوالر أمريكي
بمعــدل  30100لــرة لبنانية للــدوالر الواحد،
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التــي نفذت من

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9873
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

قبل املصارف ومؤسســات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكــر مرصف لبنان يف بيان أنــه "عىل املصارف
ومؤسســات الرصافة االســتمرار يف تسجيل كل
عمليات البيع والرشاء عىل منصة  ،Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص".

االسترليني
$ 1.1281
الين الياباني
$ 0.0067

بيـتـكـوين
$ 19251
الذهب
$ 1654

ّ
يشكل عملية "تشليح" لما يحمله المواطنون من دوالرات (رمزي الحاج)
كل هبوط غير حقيقي

األوراق النقدية ،يلجــأ املرصف املركزي ،يف الظروف
الطبيعية ،إىل امتصاص الفائض من الســيولة عرب
إصدار سندات خزينة الكتتاب املصارف فيها ،وبهذا
تُجَ فف السيولة وتكون الضغوطات التضخمية ،نوعا
ما ،تحت الســيطرة" ،بحسب فحييل" .لكن لألسف
هذا اإلجراء لم يعد متوفــرا ً للمركزي يف أيامنا هذه
ألن هناك فائضا ً من التوظيفات يعود للمصارف لدى
مرصف لبنان ،وهذه التوظيفــات هي اليوم "تحت
اإلقامة الجربيــة" ،وتخضع لكل أنــواع الضوابط.
واملصــارف توقفت عن اإلكتتاب بســندات الخزينة
وتوقفت الدولــة بدورها عن إصــدار هذه األدوات
املالية .وبات الســبيل الوحيد لتقليص حجم الكتلة
النقدية باللرية اللبنانية هو إســتبدالها بكتلة نقدية
أخرى بعملــة بديلة وهي الــدوالر األمريكي .وهذا
"اإلســتبدال" أصبح الركيزة األساسية للسياسات
النقدية بعد فقدان األمل بإقــرار أي إصالحات من
قبل السلطة السياسية الحاكمة وتنفيذها .وعملية
اإلستبدال هذه تتم عرب منصة صريفة".
ولكي يستطيع املركزي االستمرار بهذه العملية
يتوجب عليه دعم ســعر الرصف أي تغطية (الفارق
بني ســعر الرصف عىل منصة صريفة ويف الســوق
املوازي)؛ االمر الذي يتطلب رشاءه للدوالر من السوق
الحقيقي ،وبالتــايل زيادة الطلــب مقابل تناقص
العرض .ولذلك فان أي هبوط يف ســعر الرصف لن
يكون إال ظرفيــاً ،وهو االســتثناء وليس القاعدة،
وسوف يعاود الدوالر االرتفاع.

الدوران في حلقة مفرغة

الدوران يف هذه الحلقة املفرغة من امتصاص
اللريات من جهة وطلب الــدوالر من جهة ثانية

مستمر ،أطلق عليه فحييل صفة "إعادة تدوير"
(.)recycling
فاملركزي ينشــط يف رشاء الدوالر يف جزء من
هذه الدورة من خالل انخراطه يف السوق املوازي
(السوق الســوداء)؛ وليعود يف املرحلة األخرى اىل
تســهيل بيع الدوالر عرب منصة صريفة بســعر
مدعوم ويتحمل هو خســارة فرق سعر الرصف.
هذه التكلفــة التي قد يعتربها املركزي زهيدة ،يف
سبيل لجم االرتفاع الجنوني بسعر رصف الدوالر،
وتأمــن التمويل ،بالحد األدنــى ،للقطاع العام،
تشجع السلطات السياســية عىل التقاعس عن
إقرار اي إصالحــات حقيقية ممكن البناء عليها
من أجل إنقاذ لبنان.
ونتيجة لذلــك تنعدم االصالحات ويســتمر
سعر الرصف باالرتفاع وتتعمق خسائر املواطنني
وينجو السياسيون واملرصفيون بأفعالهم.
عــى الرغم من تراجع ســعر رصف الدوالر
بمقدار  3000لــرة ،فان كل هبوط غري حقيقي
يشــكل عملية "تشليح" ملا يحمله املواطنون من
دوالرات .خصوصا ً أن االسعار لم تنخفض بنفس
وترية تراجع سعر الرصف.
وبأقــى التفاؤل لــن ترتاجع االســعار
بالرسعة نفســها .وهذا ما يمثل مزيدا ً من تآكل
القدرة الرشائية للمواطنني.
وباســتثناء مادتي البنزيــن واملازوت اللتني
تراجعتــا بمقدار  58و 71ألف لــرة عىل التوايل
للصفيحة الواحدة ،فان معظم أســعار الســلع
والخدمات بقيت مسعرة عىل أساس  40ألف لرية
للدوالر .وهذا ما يعمق خسارة املواطنني وتعميق
أرباح املضاربني.

سالم :البنك الدولي يدعم لبنان
في األمن الغذائي
املشــاورات التي أجراها مع نائب رئيس
البنــك الدويل فريد بلحاج حــول قرض القمح
واســتدامة األمــن الغذائي يف لبنــان ،كانت
محور املؤتمر الصحايف الذي عقده أمس وزير
االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف األعمال
أمني سالم.
وقال :أطلعنا بلحاج عىل كل املسارات التي
ســيبدأ التنفيذ فيها خالل األسابيع املقبلة ،عىل
أمل أن تبدأ الشحنة األوىل بعد أسبوعني أو ثالثة
عرب قرض البنــك الدويل .واألهم مــن ذلك أننا
استتبعنا خالل اجتماعنا مع البنك الدويل ،ملفني
مهمني وطمأننا مدير البنك اىل تجاوب كبري من

CMC crypto
$ 439
الفـضـة
$ 19.19

قبل مجلس إدارة البنك لدعم لبنان يف ملف األمن
الغذائي بشــكل كامل .وتحدثنا بشأن األسابيع
املقبلة ،حيث سيتم البحث يف كيفية وضع برامج
رسيعة الســتقرار األمن الغذائــي يف لبنان من
خالل دعم املزارعني وموضــوع الطاقة البديلة
لتأمني مشاريع الري والتخزين والتربيد لهم".
وتابــع" :كمــا كان بحــث يف العديد من
املشاريع التي يمكننا العمل بها ضمن إطار األمن
الغذائي .وأيضا ً تحدثنا يف توسيع شبكة األمان
االجتماعي التي تتمثل بمرشوع ( )BSSMالذي
يســتفيد منه زهاء  200ألف عائلة ،وإمكانية
تطويره واستدامته".

الروبل
$ 0.0162

اليوان الصيني
$ 0.1377

الليرة التركية
$ 0.0539

بــرنــت
$ 93.19

خام WTI
$ 84.57

طن القمح
$ 335
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إقـــــتــــصــــاد
العـــدد  - ٩٦٧السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٢٥تشرين األول 2022

قيمة مناقصة الفيول تتراوح بين  100و 150مليون دوالر شهريًا
بحث رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي مع
وزير الطاقة وليد فياض واملدير العام ملؤسسة كهرباء لبنان
كمال حايك واملديرة العامة للنفــط أورور فغايل يف موضوع
الحصول عىل الفيول لزيادة ســاعات التغذية ،وللتمكن من
إعطاء الكهرباء بســعر أرخص ،أي بنصف ســعر املولدات
الخاصة ،بحسب خطة الطوارئ التي وضعت.
وقال فيّاض" :بحثنا أيضــا ً يف إجراء مناقصة عمومية
تقوم بهــا مديرية النفط بالتعاون مــع هيئة الرشاء العام،
وتدخل ضمن قانــون الرشاء العام الجديــد لتأمني الفيول
لألشهر الســتة املقبلة ،عىل أن يتم التداول بإمكانية تمويلها
مع الجهات املختصة مثل املرصف املركزي ،حيث يتم تسديد
ثمن الفيول بشــكل مؤخر عىل فرتة  5أو  6أشــهر ،تسمح
لنا بجمع األموال من الجبايــة باللرية اللبنانية وتحويلها اىل
الدوالر بواسطة منصة صريفة ،فنتمكن بذلك من تسديد كلفة
الفيول .ما بحثناه اليوم سنضعه موضع التنفيذ يف أرسع وقت
ممكن ،ويجري العمل اآلن عىل وضع دفرت الرشوط للمناقصة.
وعن تمويل مرصف لبنان رشاء الفيول قال" :سمعت من

دولة الرئيس أن املوضوع مســهل ،وسنطلع عىل تفاصيله يف
االيام املقبلة .وعن قيمة املناقصة أوضح بأن القيمة ترتاوح
حسب سعر الفيول بني  100و 150مليون دوالر شهريا ً لتأمني
بني  8و 10ســاعات تغذية .مشريا ً اىل أنه يت ّم العمل لتذلل كل
العقبات التي تحول دون رفع تكلفــة الكهرباء ،وقرار رفع
التعرفة سيرسي بالتزامن مع زيادة التغذية".
أما وعن ســؤال حول قطع األمل من اســتجرار الغاز
والكهرباء من مرص واالردن قــال" :لم نقطع األمل من هذا
املوضــوع ألنه اســراتيجي للبنان ،فالعقــود التي ّ
توصلنا
إليها مع مرص واألردن ،وعقود العبور مع ســوريا هي عقود
اسرتاتيجية ،فالبنى التحتية لنقل الغاز والكهرباء موجودة،
وكلفة تشغيلها وامدادها ،اضافة اىل كلفة الغاز ،هي أرخص
ما يكون مقارنة بكلفة الفيول التقليدي .كما أن ســعر الغاز
العاملي الذي يصدر من مرص اىل أوروبا هو اكثر بأضعاف مما
هو متوفر لنا ،فمصلحتنا هي تأمــن التمويل بأرسع وقت
لتمويل مرشوع الغاز الذي نعول عليه.
ولفت اىل ان "مرشوع الطاقة املتجددة مفيد أيضا ً للبنان،

وأن مرشوع القانون هو منذ أشهر يف مجلس النواب ونطلب
اقراره لتتمكن الناس من اإلستفادة منه ألنه يحرر سوق انتاج
الطاقة املتجددة ،هذا فضالً عن الرخص الـ 11التي أعطيت ملن
يودون تشغيل محطات الطاقة وننتظر من أصحاب الرخص
االتيان بالتمويل ليتمكنوا من العمل".

سفيرة فرنسا وبعثة اإلتحاد األوروبي

واســتعرض رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب
ميقاتي مع ســفرية فرنســا آن غريو اللمسات األخرية عىل
اتفاق ترســيم الحدود ،وتناوال كما قالت الســفرية األوضاع
االقتصاديــة واملاليــة والحاجة امللحة لتنفيــذ اإلصالحات
ورضورة السري قدما ً يف وضع اتفاق مع صندوق النقد الدويل.
كما تمّ ت مناقشة االستحقاقات الدستورية املقبلة التي تؤمّ ن
حسن سري املؤسسات.
ور ّدا ً عىل ســؤال عن وجود مشاورات فرنسية سعودية
النتخاب رئيــس للجمهورية أجابت" :لدينا حوار مع اململكة
العربية السعودية بشأن مواضيع عديدة".

إعتماد معهد البحوث الصناعية لفحص المنتجات الغذائية
ّ
وقــع وزيــرا الصناعــة والزراعة
يف حكومــة ترصيــف األعمــال جورج
بوشــكيان وعباس الحاج حسن واملدير
العام ملعهــد البحوث الصناعية بســام
الفرن مذكرة تفاهم بني الوزارتني واملعهد
تقيض باعتماد مختــرات املعهد للقيام
بفحوص املنتجات الغذائيّة املســتوردة
واملنتجة محليا ً املعدّة لالســتهالك املحيل
أو للتصديــر ،وفقــا للوائــح الفحوص
وأســعارها واملهل القصــوى إلنجازها
واملعايري العلمية املعتمدة لكل عينة.
وقــال الفــرن ":تهــدف مذكــرة
التفاهــم إىل اعتمــاد مختــرات املعهد
إلجراء الفحــوص املخربية عىل املنتجات

الصناعية الغذائية املستوردة واملصدرة،
كضمانة وشــهادة صادرة عن مرجعية
وطنية يف منظومة سالمة الغذاء ،قاصدا ً
معهــد البحوث الصناعيــة .وتأتي هذه
املبادرة املتقدمة حرصــا من املعهد عىل
الصحة والســامة العامة ،بالتنسيق مع
وزارتي الصناعة والزراعة".
وأشار بوشكيان اىل أن "التعاون بني
وزارتي الصناعة والزراعة ومعهد البحوث
الصناعية ومؤسسة ليبنور ليس جديداً،
فهو قائم عىل التنسيق الكامل يف مختلف
األمور املشــركة .ونجدد اليوم تعاوننا يف
توقيع مذكرة التفاهم من أجل املحافظة
عىل منظومة صحيّة صحيحة ســليمة

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لتلزيم رشكة متخصصة إلجراء
دراسة وتصميم لنظام كامريات ()CCTV
لزوم معمل الــزوق الحراري ،موضوع
اســتدراج العروض رقــم ث4د480/
تاريــخ  ،2021/2/23قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2022/11/18عند نهاية
الدوام الرســمي الســاعة  11.00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /30.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/10/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 494
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض للتعاقد مع استشاري للمساعدة
يف إدارة مــروع مقدمــي خدمــات
التوزيع ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 2642/تاريخ  ،2022/7/26قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/11/18

عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /1.000.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/10/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 494
إعالن
تعلن وزارة االتصاالت – املديرية العامة
للربيد عن رغبتها يف إطالق مزايدة تلزيم
الخدمات الربيدية.
للمزيد من املعلومات االتصال عىل االرقام
التالية . 70/384184 – 01/424880:
للراغبني باملشاركة يمكنهم االطالع عىل
دفرت الرشوط عرب املنصــة االلكرتونية
لهيئة الرشاء العام www.ppa.gov.lb
اعتبارا ً من يوم االثنني 2022/10/24
ملدة ثالثة أشهر من تاريخه.
بريوت  17ترشين األول 2022
وزير االتصاالت
م .جوني القرم
التكليف 492

ومتكاملــة .وبفضل مختــرات املعهد،
قادرون عىل ضمان النتائج املرجوة".

التعويل على مذ ّكرات تفاهم

وتمنى الحاج حســن أن تــي توقيع
االتفاقية ومذكرة التفاهم ،مذكرات تفاهم
بني كل الوزارات ،إذ ال شك أننا نؤمن بالقاعدة
القانونية التي تقول بفصل السلطات ،ولكن
أيضا يف موازاة الفصل هناك مرونة وتناغم
بني هذه الســلطات حتى نصل إىل أن يكون
العمل الوطني مشرتكا ً يف ما خص الصناعة
والزراعة أو يف ما خص الزراعة واالقتصاد أو
الصناعة والتجارة ،وبالتايل عمل تكاميل من
أجل الخروج من هذا النفق ،وهو نفق مظلم

وال شك يف أنه صعب ،لكنه غري مستحيل".
ولفت اىل أن "هذه املختربات التي نحن
اليوم يف صــدد الرشاكة معهــا ،موجودة
ومتأصلة يف عمــل وزارة الزراعة ،ونتمنى
أن نوســع أكثر نحن من خالل التشبيك بني
القطاعني العام والخاص".
وأضــاف" :بهــذه الرشاكــة نتحدث
عن تصدير مئــات آالف األطنان نصدرها،
وترتجع شحنات بســيطة ال تتعدى الثالثة
يف املئة ،ونؤكد أن الصناعات الزراعية لدينا
يمكنها أن تنافس ضمن املواصفات العاملية،
خصوصا أن لدينا مراكــز بحوث متقدمة
وكادرات ممتازة جدا ً وباحثني ممتازين جداً،
وال ينقصنا يشء.

أخبار سريعة
الضمان يعطي
المستشفيات سلفات
بقيمة  37مليار ليرة
أصدر المدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي
محمد كركي ،قرارا ً قضى بموجبه
بإعطاء المستشفيات المتعاقدة
مع الصندوق سلفات مالية عن
شهر تشرين األول  2022بلغت
قيمتها نحو  37مليار ل.ل.
تو ّزع بين المستشفيات واألطباء
وستحوّل هذه المبالغ الى حسابات
المستشفيات واللجان الطبية فيها
خالل األيام القليلة المقبلة.
وعليه ،جدد كركي دعوته الى
المستشفيات لإللتزام بالتعرفات
الطبية واالستشفائية الجديدة
التي صدرت عن إدارة الصندوق
وعدم تقاضي أية فروقات مالية
تحت طائلة وقف السلفات المالية
وفسخ العقود المبرمة معها عند
اإلقتضاء".

المازوت ينخفض
 71ألف ليرة
والبنزين  58ألفًا
إنخفض سعر صفيحة البنزين 95
أوكتان  58000ليرة والبنزين 98
أوكتان  59000ليرة والمازوت
 71000ليرة والغاز  35000ليرة.
وأصبحت االسعار كاآلتي:
البنزين  95أوكتان  699000ليرة.
البنزين  98أوكتان  715000ليرة.
المازوت  845000ليرة.
الغاز  415000ليرة.

مؤسسة أفرام تجدّد األمل ببناء مستقبل واعد
ّ
قال رئيس مجلــس إدارة مجموعة رشكات "اندفكو"
وأمني رس الهيئة اإلدارية ملؤسســة جورج ن .افرام النائب
ّ
"املؤسسة أعطت األمل باالستمرار والدافع
نعمت افرام أن
لبناء مســتقبل واعد ،واليوم تجدد الوعــد بااللتزام بهذه
املســرة والرســالة نحو مجتمع أفضل .كان العمل خالل
الـ 25ســنة املاضية بصمت واليوم يظهــر جزء من جبل
ّ
املؤسســة ورشكاؤها" .أحيت
االنجازات التــي تقوم بها
مؤسســة جورج ن .افرام الذكرى الـ  25لتأسيسها ،بحفل
يف "واحة األخوة" يف غوســطا  -كرسوان ،حرضه رشكاؤها
الدوليون واملحليــون واملمثلون الديبلوماســيون يف لبنان
وأصدقاء.
وتخ ّلــل الحفل تقديم ملحة عامة عــن اإلنجازات التي
ّ
ّ
املؤسسة عرب عروض بالصور وفيلم قصري ،وألقيت
حققتها
ّ
للمؤسسة رانيا افرام الخوري".
كلمة للمديرة التنفيذية
ولفت البيان اىل أن "حفل العشــاء استوحي من الرتاث
ّ
املؤسســة
اللبنانــي العريــق ،وكان بمثابة فرصةٍ لتظهر
تقديرها لــك ّل مَ ن تعاون معها عىل م ّر الســنوات الخمس
ّ
املؤسسة الدائم للبنان،
والعرشين املنرصمة .وإلظهار دعم
وترسيخ الثقة واألمل لدى أفراد املجتمع وأصدقاء املؤسسة
بينمــا ال يزال لبنان يتخبّط يف أزمته االقتصادية األكثر ح ّد ًة
وصعوبة يف التاريخ الحديث".

نعمت ورانيا افرام

ُ Philipsتلغي  4000وظيفة
أعلنــت رشكــة  Philipsالهولندية املصنِّعــة لألجهزة
الطبية أنها ســتلغي أربعــة آالف وظيفة بعدمــا تكبّدت
خسارة مالية ضخمة بسبب ســحبها أجهزة ّ
تنفس مُعيبة
من األسواق ،األمر الذي ك ّلف الرشكة التي يعمل فيها حاليا ً
 80ألف موظف يف كل أنحاء العالم  1.3مليار يورو وخسارة
صافية بالقيمة نفسها.
وتتفــاوض الرشكــة مــع الســلطات األمريكية من
أجل تســوية نهائية بشــأن األجهزة املعيبــة التي تُع ّرض
املســتخدمني الذين يعانون ّ
توقف التنفس أثناء النوم لخطر
استنشاق رغوة سامة ،فيما تواجه دعاوى قضائية عدة.
وقال رئيســها التنفيذي روي جايكوبس" :نحن نواجه
تحديات عدة ،ويتعني علينا اتخــاذ خطوات فورية لخفض

التكاليــف" .وأوضح" :هذا يشــمل القــرار الصعب لكن
الــروري بتقليص القوة العاملة لدينــا عىل الفور بحواىل
أربعة آالف موظف عىل مســتوى العالم" .مشريا ً إىل أن إلغاء
الوظائف سيكون بشكل رئييس يف الواليات املتحدة وهولندا
والهند والصني.
وانخفضت أســهم  Philipsبنســبة  0.75%يف بورصة
أمســردام يف التعامــات الصباحية .واســتقال الرئيس
التنفيــذي الســابق لها فرانس فان هوتني يف وقت ســابق
من الشــهر الجاري حيث أق ّر بأن الرشكــة التي تتخذ من
َ
"ترق
أمسرتدام مقرا ً لها ،كان عليها "إعادة بناء الثقة" ولم
إىل توقعات مساهميها يف السنوات األخرية".
(أ ف ب)

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٧السنــــة الـرابـعـة

"رسم حدود" عون :العين ال تعلو...
األسد ّ

إذ وبينما كان عون يســتنفر الجهود والوفود باتجاه دمشق ،معلنا ً
انتداب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إىل العاصمة السورية
غدا ً ملناقشة ملف الرتسيم البحري بني البلدين ،سارع األسد إىل «ترسيم
حدود» عون نفســه يف التعاطي مع رعاة عهــده اإلقليميني ،فأوعز إىل
املسؤولني يف السفارة السورية يف بريوت إلبالغ وزارة الخارجية اللبنانية
بقرار االعتذار عن عدم اســتقبال الوفد الرئــايس العوني «الرتباطات
وانشــغاالت مســبقة» ،علما ً ّ
أن مصادر لبنانية نقلت عن مســؤولني
سوريني اكتفاءهم لدى اســتيضاح مراجعيهم عن أسباب قرار إرجاء
الزيارة بالقول ّ
إن هذا املوضوع «مو وقتُه اآلن».
ّ
وأوضحت املصادر أن مسألة الرتسيم الحدودي مع سوريا «متشعبة
ومعقدة ومتداخلة بني الرب والبحر» ،مشري ًة إىل ّ
أن هذه املسألة مرتبطة
مبارش ًة بوضعية «مزارع شــبعا» التي ال يزال لبنان ينتظر من سوريا
توثيــق لبنانيّتها يف األمم املتحدة ،ولفتت يف هذا الســياق إىل ّ
أن الجانب
السوري ال يبدي حماسة للخوض يف هذا امللف خصوصا ً مع «عهد منتهي
الصالحية» كما ّ
أن «حزب الله» ليس يف وارد الدفع باتجاه ح ّل اإلشكالية
الحدودية بني لبنان وسوريا «ملا لها من منافع تفوق مضارها بالنسبة
ً
للحزب»،
مبدية أســفها لكون تع ّذر ترسيم الحدود البحرية مع سوريا
«ســيعيق عمليات تلزيم الرشكات عمليات التنقيب والحفر يف البلوكات
الشمالية للبنان».
واليــوم ،علمت «نداء الوطن» ّ
أن رئيــس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي سيزور قرص بعبدا للقاء عون يف «زيارة وداعية» بحسب
ما وصفتها مصادر مطلعة ،مشــر ًة إىل ّ
أن الزيارة لن تكون مخصصة
للبحث يف ملف التأليف ،بل ســركز عىل الشق الربوتوكويل يف وداع رئيس
الجمهورية عىل بعد أيام من نهاية عهده ،مع التطرق يف الوقت نفسه إىل
استحقاق توقيع اتفاقية الرتسيم البحري مع إرسائيل بعد غد الخميس
يف الناقــورة ،عىل أن يبقى بطبيعة الحال مرســوم تشــكيل الحكومة
الجديــدة معلقا ً حتى آخر أيــام الوالية العونية ،يف ظــ ّل إبداء ميقاتي
استعداده الدائم لزيارة بعبدا «ولو قبل ساعة» من مغادرة عون القرص،
لتوقيع مراســيم التأليف يف حال التوافق عىل تشكيلة وزارية خالية من
«التعديالت الجوهرية والرشوط التعجيزية».
ويف الغضون ،يتســارع العد العكيس للدخول يف مرحلة الشــغور
الرئايس ،خصوصا ً ّ
وأن الجولة االنتخابية الرابعة أمس يف الهيئة العامة
أبقت القديم عىل قدمه لناحية تشــابه مجرياتها مع مجريات الجوالت
ترسع رئيس املجلس النيابي نبيه بري
الرئاســية التي ســبقتها .وإذ ّ
يف نهايتها بتحديد يــوم الخميس املقبل موعدا ً جديــدا ً النعقاد الجولة
الرئاسية األخرية قبل نهاية املهلة الدستورية ،سارع نائبه بو صعب إىل
«وشوشته» مذكرا ً إياه عىل األرجح ّ
بأن الخميس سيكون «يوم الرتسيم»،
فأعاد بري الطلب إىل النواب عدم التقيّد بهذا املوعد وانتظار ما سيصدر
عنه بهذا الخصوص يف وقت الحق.
واستنسخت الجلســة الرئاســية أمس وقائع «مرسحية الورقة
البيضاء وحرق األسماء وتطيري النصاب» ،مقابل محافظة تكتالت وكتل
املعارضة عىل جدية ترشيحها وتصويتها للنائب ميشال معوّض ،بينما
برز خاللها وعىل هامشها اتســاع رقعة التصدع والترشذم بني صفوف
تكتل «نواب التغيري» ،األمر الذي جســده خروج التجاذب بني أعضائها
إىل العلــن كما حصل بني النائبني وضاح الصــادق وفراس حمدان أمام
عدسات املراسلني الصحافيني ،سيما ّ
وأن الصادق آثر التصويت لصالح
معوّض يف الدورة االنتخابية أمس رفضا ً الســتمرار زمالئه يف التعاطي
ّ
«بخفة» مع االستحقاق الرئايس.
وتمثلت هذه «الخفة» أمس بإرصار النواب التغيرييني عىل التصويت
لصالــح عصام خليفة يف صنــدوق االقرتاع رغما ً عــن إرادته وبخالف
مناشــداته الصوتية لهم بعدم االقرتاع السمه ،غري ّ
أن مصادر معارضة
ً
رأت ّ
ّ
تجســد تســجيال ملوقف
أن «أخطــر ما يف هذه الخفة أنها لم تعد
اعــرايض عىل أداء الســلطة واملنظومة الحاكمة ،بل أصبحت تشــكلّ
«مطيّة» للجبهة النيابية العاملة عىل فرض الشــغور يف ســدة رئاسة
الجمهورية ،ســيّما ّ
وأن النواب التغيرييني الذين ضيّعوا أكثر من فرصة
للتوافق ضمن املهلة الدســتورية عىل مرشح مشــرك مع سائر قوى
املعارضة يحظى بأكثرية  65صوتاً ،بات أداؤهم أشــبه بدور «الساعد
األيمن» ملخطط هذه الجبهة يف إحداث الشغور».

"تبريد" الدوالر :تسييس النقد للهروب...

محاولة تخفيض ســعر رصف الدوالر يف الســوق املوازية ،ورفع
قيمــة الدوالر املرصيف إىل  15ألف لرية ،ال يمكــن فصلهما عن بعضهما
البعض .فرفع قيمة «اللوالر» ،سيكون من دون جدوى مع تجاوز سعر
الــرف عتبة  40ألف لرية ،ولن يلقى القبول املطلوب خالل اســتمرار
الدوالر باالرتفاع» ،من وجهة نظر شماس .وهو قد يكون أحد االسباب
املوضوعية لضخ املركزي الدوالر يف الســوق لتخفيض ســعر الرصف،
واالدعاء بالتوقف عن رشاء الدوالر عرب «املنصة» .هذا من ناحية الشكل،
أمّ ا يف املضمون فهناك قطبة مخفية يفضحها عدم تحديد املركزي الفرتة
التي ســيتوقف فيها عن رشاء الدوالر ،رغم ذهاب معظم التقديرات إىل
أنها ستكون قصرية ،والغاية منها «هز عصا» التوقف عن رشاء الدوالر
من الرصافني.
إضافة إىل هذين العاملني املســتجدين ،برز خالل االسابيع املاضية
معطيان :االول مايل ،تمثل يف االعالن عن قرب رفع ســعر رصف الدوالر
الرســمي إىل  15ألف لرية .والثاني نقدي ،وتمثل يف تعميم مرصف لبنان
الوســيط رقم  ،646والذي طلب فيه من املقرتضني تســديد القروض
بنفس عملة القرض .و»هو ما يعني إعطاء املقرتضني املجال للتفاوض
مع املصارف وتسديد ديونهم عىل أســاس سعر رصف  1500لرية قبل
أن يتغري السعر الرسمي» ،يقول الخبري االقتصادي جان طويلة .بيد أن
كل هذه االجراءات برأي طويلة «لن تحل املشــكلة ،ولن تستطيع حتى
التوصل إىل توحيد سعر الرصف .ال بل ستمثل إضافة سعر رصف جديد
عىل االسعار القائمة ،ألنها ال تسمح للسوق بان يتحكم يف هذه العملية»،
وبالتايل هي تمثل هروبا ً سلطويا ً من مواجهة املشاكل االكرب ،يف حني أن
املطلوب هو إجراءات إصالحية جوهرية اقتصادية مالية ونقدية ،تسمح
بحل االزمة ،واعتماد توجهات ســليمة تؤمن االستقرارين االقتصادي
واالجتماعي.
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غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا

وأشار املرصد إىل أن القصف استهدف كتيبة للدفاع الجوي يف منطقة
خربة الشياب التابعة للكســوة يف ريف دمشق ،باإلضافة إىل استهداف
املطار الرشاعي يف الديماس ،والذي يتبع لـ»حزب الله» بشكل مبارش.
ّ
ونادرا ً ما
تشــن الطائرات الحربية اإلرسائيلية رضبات يف ســوريا
خالل النهار ،بل تتك ّرر غاراتها خالل ســاعات الليل وغالبا ً ما تستهدف
مواقع ينشــط فيها مقاتلون موالون إليران أو «حزب الله» ،يف إطار ما
تصفه «التصدّي ملحاوالت إيران ترســيخ وجودها العسكري يف سوريا
وإرسال صواريخ دقيقة إىل حزب الله».
وخالل األعوام املاضية ،شــنّت إرسائيل مئات الرضبات الجوّية يف
سوريا ،طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا ً إيرانيّة وأخرى لـ»حزب
الله» ،آخرها يوم الجمعة الفائت ،حني استهدفت أيضا ً نقاطا ً يف محيط
دمشق.

ّ
مؤشرات إلى قرار روسي...
واشنطن :ال

ويف األثناء ،أجرى رئيس أركان الجيش الرويس فالريي غرياسيموف
محادثات نادرة مع نظريَيه األمريكي الجنــرال مارك مييل والربيطاني
األمريال طوني راداكني تناولت موضوع «القنبلة القذرة» ،بحسب وزارة
الدفاع الروســية ،بينما أوضحت وزارة الدفــاع الربيطانية أن راداكني
«رفض خالل املحادثة اتهامات روســيا بأن أوكرانيا تُخ ّ
طط ألعمال من
شأنها تصعيد النزاع».
وادّعــى الجنرال إيغور كرييلوف ،املســؤول يف الجيش الرويس عن
املواد املشــعة والكيماوية والبيولوجية ،أنّه «بحسب املعلومات املتوفرة
لديناّ ،
فإن منظمتَني أوكرانيّتَني لديهما تعليمات محدّدة لصنع ما يُسمّ ى
«القنبلة القذرة» .وقد دخلــت أعمالهما املرحلة النهائية» .ووفق قوله،
ّ
فإن «الغرض من هذا االســتفزاز هو اتهام روســيا باستخدام أسلحة
دمار شامل يف أوكرانيا وبالتايل ّ
شن حملة ضخمة معادية لروسيا حول
العالم».
وعىل الفور نفى املســؤولون األوكرانيون هذه االتهامات ،وكشف
وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبــا أنه تحدّث مع رئيس الوكالة
الدولية للطاقــة الذرية رافاييل غرويس يف هذا الشــأن ،وقال إنّه «دعا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميّا ً إىل إرسال خرباء عىل وجه الرسعة
إىل املرافق الســلمية يف أوكرانيا» ،أي املنشآت التي «تدّعي روسيا بشكل
مض ّلل» ّ
بأن أوكرانيا تطوّر «قنبلة ذرية» فيها ،وفق تعبريه ،فيما وصفت
واشــنطن ولندن وباريس يف بيان مشــرك اتهامات موســكو لكييف
بالـ»كاذبة».
ورأى األوكرانيون والغربيون عىل ح ّد سواء يف األمر تهديدا ً باالستعداد
ّ
لشــن هجوم ،ويشتبهون يف أن روسيا مســتعدّة لتُفجّ ر «قنبلة قذرة»
لتربير تصعيد عسكري ،عىل سبيل املثال من خالل استخدام سالح نووي
تكتيكي انتقاماً ،يف وقت تواجه فيه القوات الروسية صعوبات جمّ ة عىل
جبهات متعدّدة يف أوكرانيا بعــد أن خرست آالف الكيلومرتات املربّعة يف
شمال رشق البالد يف أيلول ،وترتاجع اآلن يف منطقة خريسون الجنوبية.
بالتزامن ،أعلنت القيادة األوكرانية أنها اســتعادت ما مجموعه  90بلدة
من القوات الروسية يف منطقة خريسون.
ويف الغضون ،انتقد الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي الحياد
الذي تلتزمه إرسائيل منذ غزو روســيا لبــاده ،والذي أتاح يف رأيه قيام
ّ
يتجل خصوصا ً يف تزويد الجيش الرويس
تحالف بني موســكو وطهران
ّ
بمســرات إيرانية .وقــال زيلينكيس يف مداخلة خــال مؤتمر نظمته
صحيفة «هآرتس» اإلرسائيلية« :لم يكن لهذا التحالف بك ّل بســاطة أن
يقوم لو اتخذ سياســيوكم قرارا ً يف تلك اآلونة ،القرار الذي طالبنا به»،
يف إشــارة إىل مطالبة كييف بأن تحظى بدعم الدولة العربية يف مواجهة
روسيا.
ّ
واتهم الرئيس األوكراني طهران بأنها وافقت عىل تســليم مسيات
ملوسكو مقابل «مساعدة روســية لربنامج إيران النووي» .وقال« :من
املحتمل أن يكون هذا معنى تحالفهما» .كما كشــف أن روســيا طلبت
ّ
مســرة إيرانية من طراز «شــاهد» ،الفتا ً إىل أن
تزويدهــا نحو 2000
ّ
املسيات»،
«مد ّربني إيرانيني جاؤوا لتعليم الروس كيفية استخدام هذه
بينما ادّعى وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبداللهيان أن طهران
ّ
مسيات إيرانية
لن تبقى «غري مبالية» يف حال ثبت أن روسيا استخدمت
الصنع يف الحرب ض ّد أوكرانيا.
ويف وقت ســابق ،نفى املتحدّث باســم الخارجيــة اإليرانية نارص
كنعاني ،االتهامات األمريكية بوجود عســكريي بالده يف شــبه جزيرة
ّ
ّ
بمسيات يف أوكرانيا ،يف حني
شــن هجمات
القرم ملساعدة روسيا عىل
دعا رئيس هيئة األركان املشرتكة للقوات املس ّلحة اإليرانية محمد باقري
بته ّكم االتحاد األوروبي ،الذي فرض عليــه عقوبات عىل خلفية تزويد
ّ
بمسيات ،إىل استخدام أصوله املجمّ دة لـ»رشاء الفحم للمواطنني
روسيا
األوروبّيني الذين ينتظرهم شتاء صعب».
توازيــاً ،اعترب الكرملــن أن الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون
واملستشار األملاني أوالف شــولتز ال يظهران «أي رغبة» يف املشاركة يف
وســاطة ملحادثات ســام حول أوكرانيا ،بينما اتّهمت كييف موسكو
بتعمّ د تأخري أكثر من  165ســفينة لشــحن الحبوب من خالل تمديد
عمليات التدقيق التي تُجرى تطبيقا ً التفاق مربم يف شأن هذه اإلمدادات
الحيوية لبلدان عدّة يف أفريقيا وآســيا .كما اتّهمت روسيا بـ»تقويض
ً
داعية املجتمع الدويل إىل ممارسة ضغوط عليها.
األمن الغذائي العاملي»،

بكين متّهمة بالسعي لتقويض النظام...

ومن بني القضايا التي عدّدها غارالنــد ،قضية  7صينيني متّهمني
بأنهــم حاولوا إرغام مواطن لهم مُقيــم يف الواليات املتحدة عىل العودة
إىل الصني يف إطار حملة إعادة قرسيــة تقودها بكني .وأوقف اثنان من
املتّهمني يف نيويورك الخميس.
َ
ويف قضية ثانية ،وجّ ه االتهام إىل
شخصني يُشتبه يف أنهما عنرصان
يف االســتخبارات الصينيــة ملحاولتهما عرقلة املالحقــات يف الواليات
املتحدة بحق رشكة االتصاالت الصينية العمالقة «هواوي» .ويف القضية
الثالثة ،وجّ ه االتهام إىل  4رعايا صينيني «لصلتهم بحملة اســتخباراتية
طويلة األمد تستهدف أشــخاصا ً يف الواليات املتحدة لكي يعملوا لصالح
الجمهورية الشعبية الصينية».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1رسام روسي فرنسي راحل.
 - 2مدينة أميركية في والية نيو
مكسيكو.
 - 3تلَّبث في األمر والنظر -
عتب عليك.
 - 4فزع  -فريق باألجنبية.
 - 5حرف جزم  -يضيئه.
 - 6يجري في العروق.
 - 7الدرج  -للمساحة.
 - 8العب ومــدرب كرة قدم
فرنسي.
 - 9أغنية للفنان المصري عبد
الحليم حافظ.

عموديا :

ُ – 1متح ِّرر ُمنف ِرد بتدبير أمره -
لج على.
ّ
 - 2أحرف متشابهة  -مقهور
ومهزوم.
 - 3أنشدوا  -ال أبوح به.
َ - 4ك َّومه و َد َّوره  -الوالد.
 - 5قط باألجنبية  -خاصتي -
وهب.
 - 6مدينة فرنسية  -شبيه -
بواسطتي.
 - 7دولة أميركية.
 - 8مدينة في تركيا  -شاهدت.
الضربات بقبضة
 - 9تبادل معها ّ
الكف  -شحم.
اليد أو ِب ُج ْمع
ّ

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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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :حرقوص  -ساس  - 2 -محمد هنيدي  - 3 -قل  -البديل
  - 4واد  -عادي  - 5 -مالحه  -نان  - 6 -رماح  -سد  - 7 -كساد رد  - 8 -البير كامو  - 9 -نوع  -رامين.عموديا  – 1 :حمق  -مسكان  - 2 -رحلوا  -سلو  - 3 -قم  -الرابع
  - 4وداد حمدي  - 5 -صهل  -ها  -ر ر  - 6 -نبع  -حركا - 7 -سيدان  -دام  - 8 -اديداس  -مي  - 9 -سيلين ديون.

سودوكو

5
2
8
9
6
1
4
3
7

4
7
6
3
2
5
1
9
8

1
9
3
8
7
4
2
5
6

7
8
4
5
3
9
6
2
1

2
5
1
7
8
6
3
4
9

6
3
9
1
4
2
8
7
5

3
4
5
6
9
8
7
1
2

9
6
7
2
1
3
5
8
4

8
1
2
4
5
7
9
6
3

14

العـــــالــــم

العـــدد  - 967الســـنة الـرابـعـة

الثلثـــاء  ٢٥تشرين األول 2022

سوناك يدخل التاريخ ويرث أزمات بريطانيا المتراكمة
بعد هزيمته يف الصيف املايض
أمام ليز تراسّ ،
دقت ســاعة الثأر
بالنسبة لرييش سوناك ليُصبح أوّل
رئيــس وزراء لربيطانيا من أصول
آســيوية ،لكنّه يرث يف الوقت عينه
أزمات مرتاكمــة واقتصادا ً كان يف
طريقه إىل الركود.
وبعد انتخابه رئيســا ً جديدا ً
لحزب املحافظني ،تعهّ د ســوناك
تحقيق «االســتقرار والوحدة» يف
اململكة املتحــدة ،وقال« :نحتاج إىل
االستقرار والوحدة ،وجمع الحزب
والبالد سيكون أولويّتي القصوى»،
معتربا ً أن «اململكــة املتحدة دولة
عظيمة لكن ال شــ ّك يف أننا نواجه
تحدّيا ً اقتصاديّا ً عميقاً».
وســيُصبح وزير املال السابق
رئيسا ً جديدا ً للحكومة الربيطانية
بعدما فاز يف السباق إىل « 10داونينغ
ســريت» عىل أثر عــدول بوريس
ّ
الرتشــح وفشل
جونســون عن
ّ
التأهل.
منافسته بيني موردونت يف
وبذلك ،سيدخل سوناك البالغ
من العمر  42عامــا ً التاريخ كأوّل

شــخص غري أبيض يُدير حكومة
اململكــة املتحــدة .وهــو حفيد
مهاجرين من أصول هندية ومرصيف
سابق ثري ،ســلك الطريق املعتاد
للنخبة الربيطانية.
ويأتي فوز النائــب الذي أدّى
اليمني أمام الربملان عىل «البهاغافاد
غيتا» ،وهو أحد النصوص األساسية
للهندوس ،يف الوقت الذي يُحيي فيه
الهنــدوس عيد الدويــي .وبمج ّرد
تسليم اســتقالة تراس رسميّا ً إىل
امللك تشــارلز الثالث ،سيُك ّلف امللك
سوناك بتشكيل حكومة جديد ًة.
وهذا الصيف ،ح ّذر ســوناك
املحافظني مــن أن برنامج تراس
«غري واقعي» ومــن أن تخفيضها
الهائل للرضائب سيؤدّي إىل ارتفاع
أســعار الفائدة .وبعد أن أثبت أنه
كان عىل حق ،لم يــدل املحافظني
بدلوهــم .وحصد حــذره املتع ّلق
باملوازنة الطمأنينة.
ويف إشــارة إىل عودتــه بقوّة،
بعد قرابة شــه َرين من «الصمت
اإلعالمي» ،استقطب معظم داعمي

جونسون .وهو إنجاز َملن عانى من
ســمعة «الخائن» ،بعد أن استقال
من الحكومة يف مطلــع تموز ،ث ّم
تبعه حــواىل  60مــن زمالئه ،ما
أجرب جونسون عىل االستقالة بعد
سلسلة من الفضائح.
ويأتي نجاح ســوناك تتويجا ً
لصعــوده الرسيــع داخــل حزب
املحافظــن .وبعد  5ســنوات من
انتخابــه نائبــا ً عن يوركشــاير
(شــمال إنكلرتا) يف العــام ،2015
تبوّأ منصب وزير املال قبيل ظهور
«كوفيد» .ث ّم حظي هذا املؤيّد الكبري
لـ»بريكست» بشعبية عرب توزيع
مليارات الجنيهات االسرتلينية من
أمــوال الدولة كمســاعدات عامة
خالل الوباء.
ّ
لكن ثروته التي جمعها خالل
مســرته املهنية يف عالم املال ومن
خالل زواجه من أكشــاتا مورتي،
ابنة ملياردير هندي ،أثارت أحيانا ً
الضيــق ،يف الوقت الــذي كان فيه
الربيطانيون يشــدّون أحزمتهم.
وعىل ســبيل املثــال الفيديو الذي

جون يواجهون اإلعدام في إيران
محت ّ

يف إطار سياســة القمع املتصاعدة للنظام اإليرانــي يف محاولة منه لقمع «ثورة
النســاء» املندلعة يف البالد عىل نطاق واســع ،وجه القضاء اإليراني االتهام ألكثر من
 300محتجّ يف طهران ،يواجه  4منهم تصفهم الســلطات بأنّهم «مثريو شغب» ،تهما ً
قد تصل عقوبتها إىل اإلعدام.
وأفــاد املدّعي العام يف طهران عــي صالحي بصدور الئحــة االتهام بحق 315
شخصاً ،تشمل «التواطؤ ض ّد أمن البالد» ،و»الدعاية ض ّد النظام» و»االخالل بالنظام
العام» ،وفق ما نقل عنه موقع «ميزان أونالين» التابع للسلطة القضائية.
وأشار إىل صدور  4لوائح اتهام بحق « 4من مثريي الشغب بتهمة املحاربة» التي
قد تصل عقوبتها يف الجمهورية اإلسالمية إىل اإلعدام.
وأوضــح صالحي أن األربعة متّهمون بـ»حمل ســاح لرتهيب املجتمع والناس،
وجرح عنارص من قوات األمن ،وإرضام النــران يف املمتلكات العامة وتدمريها بنية
االخالل بأمن البالد ،ومواجهة النظام املقدّس للجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
من جهته ،أكد رئيس الســلطة القضائية غالم حســن محسني إجئي أن مسار
متابعة القضايــا املرتبطة باالحتجاجات «قد بدأ» ،مشــدّدا ً عىل أن «محاكمة الذين
ارتكبوا جرائــم وارتبطوا بأفراد مناهضني للثورة داخــل البالد وخارجها واألجانب،
ستجرى بعناية ووفق القانون ،وستت ّم معاقبة هؤالء األشخاص وفق القانون».

أخبار سريعة
غارة دمو ّية في بورما

سوناك (أ ف ب)

يجري تداوله بانتظــام وهو يُق ّر
ضاحــكا ً عندما كان شــابا ً بأن ال
أصدقاء لديه من الطبقة العاملة.
ويف الســنوات األخرية ،أثارت
مالبســه الباهظة والبالغة األناقة
وأســلوب حياته يف فيال فخمة يف
دائرته االنتخابيــة ،االنتقاد .ووُلد
رييش ســوناك يف  12أيــار 1980
يف ســاوثهامبتون ،عىل الســاحل
الجنوبي إلنكلرتا ،وهو االبن األكرب
بــن  3لطبيب عــام وصيدالنية.

هاجر أجداده املولودون يف الهند ،من
رشق أفريقيا إىل اململكة املتحدة يف
ستينات القرن الفائت.
ورسعان ما انض ّم ســوناك إىل
النخبة من خــال االلتحاق بكلية
وينشســر ،وهي مدرسة داخلية
مرموقة للبنني .ثــ ّم درس العلوم
السياسية والفلسفة واالقتصاد يف
جامعة أكسفورد الشهرية يف إنكلرتا
وجامعــة ســتانفورد يف الواليات
املتحدة األمريكية.

تعيين قائد عسكري جديد لوالية النيل األزرق
ّ
عي الجيش الســوداني أمس قائدا ً عســكريا ً جديدا ً لواليــة النيل األزرق يف
الســودان التي شهدت نهاية األسبوع املايض اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة
 200قتيل.
وذكر الناطق الرسمي للقوات املســلحة العقيد ركن نبيل عبدالله يف بيان أن
القيادة العســكرية ق ّررت «تعيني قائد جديد ملنطقة النيل األزرق العسكرية وهو
اللواء الركن ربيــع عبدالله ادم ،يف إطار دفع جهــود معالجة األوضاع األمنية يف
اإلقليم عىل خلفية األحداث املؤسفة األخرية».
وأكد البيان أن القيادة «ح ّركت يوم الســبت»  22ترشين األوّل «لجنة لتقيص
الحقائق وتقييم األوضاع األمنية يف اإلقليم برئاسة السيد نائب رئيس هيئة األركان
للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشــامي وممثلني لوزارة الداخلية وجهاز
املخابرات العامة».
ومن جهة أخرى ،أعلنت جامعة النيل يف مدينة الدمازين «تعليق الدراسة يف ك ّل
كليات الجامعة إىل أجل يُســمّ ى الحقاً» ،فيما كان آالف املحتجني قد تجمّ عوا أمام
مق ّر الحكومة اإلقليمية األحد وأرضمــوا النريان فيه اعرتاضا ً عىل تصاعد العنف
القبيل.
والجمعة ،فرض حاكم والية النيــل األزرق أحمد العمدة بادي ،والذي يُطالب
املحتجــون بإقالته« ،حال الطوارئ» يف الوالية ومنح قوات األمن صالحيات كاملة
«لوقف» القتال القبيل.

البابا يستقبل ماكرون في الفاتيكان

ُقتل نحو  50شخصا ً وأُصيب
 70آخرون في غارة شنّها سالح
الجو البورمي على مجموعة
من المتم ّردين .وقال المتحدّث
باسم هذه المجموعة الكولونيل
ناو برو لوكالة «فرانس برس»:
«األحد قرابة الساعة ،20:40
هاجمت طائرتان حربيتان
بورميتان» احتفاال ً يُنظمه جيش
استقالل كاشين .وأضافُ :
«قتل
نحو  50شخصاً ،بينهم أعضاء
في جيش استقالل كاشين
ومدنيون» ،فيما أشارت وسائل
إعالم مح ّلية إلى مقتل حوالى
 60جنديّا ً ومدنيّاً .وعبّر مكتب
األمم المتحدة في بورما في بيان
عن قلقه الشديد إزاء تقارير
عن ضربات جوية وقعت في
هباكانت ووالية كاشين ،موضحا ً
أن «التقارير األولية تُشير إلى أن
أكثر من  100مدني قد تأثروا
بالضربات» .وجيش استقالل
كاشين يتواجه بانتظام مع
الجيش البورمي منذ عقود،
واندلع قتال عنيف بين الجانبَين
بعد االنقالب السنة الماضية.

مصر :اإلفراج
عن زياد العليمي
أصدر الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي عفوا ً رئاسيّا ً عن
الناشط السياسي زياد العليمي،
أحد رموز ثورة العام 2011
المسجون منذ أكثر من  3سنوات،
بحسب ما أعلن عضو لجنة
العفو الرئاسي طارق العوضي
على «تويتر» .كما أكدت والدته
الصحافية إكرام يوسف اإلفراج
عن نجلهاً ،
آملة في أن يشمل هذا
القرار «جميع سجناء الرأي» في
مصر .والعليمي هو محام كان
من أبرز النشطاء السياسيين
إبان ثورة  2011التي أطاحت
حسني مبارك ،كما كان عضوا ً في
«ائتالف شباب الثورة» الذي ش ّكل
داخل ميدان التحرير في القاهرة
أثناء تظاهرات كانون الثاني.
وأُلقي القبض على العليمي في
ما عرف بقضية «خلية األمل»،
بحسب ناشطين معارضين .ففي
حزيران  2019أوقف العليمي
والعديد من الناشطين الشباب
الذين كانوا يجتمعون لالستعداد
لخوض االنتخابات التشريعية في
محاولة لتشكيل معارضة برلمانية
في وجه السيسي.

رئيسي ُيهنّئ شي

عيارات تحذير ّية بين سيول وبيونغ يانغ
أطلق جيش كوريا الجنوبية أمس عيارات تحذيرية عىل ســفينة كورية شمالية
عربت حدود األمر الواقع للبلدَين ،ما دفع كوريا الشــمالية إىل إطالق عيارات تحذيرية
يف املقابل.
وذكرت هيئة األركان املشرتكة للجيش الكوري الجنوبي أن سفينة تجارية كورية
شمالية عربت ما يُعرف بخط الح ّد الشمايل قرب جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3:42
من صباح أمس ،لكنّها تراجعت شــماال ً بعدما أطلقت البحريــة الكورية الجنوبية
عيارات تحذيرية.
وجاء يف بيان للهيئة« :االستفزازات املســتم ّرة لكوريا الشمالية وترصّ فاتها غري
املســؤولة تُقوّضان السالم واالستقرار يف شــبه الجزيرة الكورية واملجتمع الدويل»،
ّ
وحضت بيونغ يانغ عىل «التوقف عن ذلك فوراً».
يف املقابل ،ادّعى جيش كوريا الشــمالية أن ســفينة عســكرية كورية جنوبية
انتهكت حدود األمــر الواقع من  2.5إىل  5كيلومرتات بعد دقائق من الحادث األوّل ،ما
دفع الجيش الشعبي إىل إطالق  10عيارات تحذيرية يف اتجاهها ر ّدا ً عىل ذلك.
ويأتي تبادل إطالق النار التحذيري يف اليوم نفســه الذي تــزور فيه نائبة وزير
الخارجية األمريكي ويندي شريمان اليابان وتجري محادثات ثالثية مع اليابان وكوريا
الجنوبية ،يف إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطالق الصواريخ من كوريا الشمالية.

البابا وماكرون يتبادالن الهدايا في الفاتيكان أمس (أ ف ب)

إستقبل البابا فرنسيس الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكــرون للمرة الثالثــة منذ توليه
الرئاســة يف الفاتيكان أمس ،يف خض ّم الحرب
الروســية ض ّد أوكرانيا والجــدل حول املوت
الرحيم يف فرنسا.
ووصل الرئيس الفرنــي برفقة زوجته
بريجيت إىل القرص البابوي املتاخم لكاتدرائية
القديس بطــرس يف روما لعقــد لقاء خاص
مع الحرب األعظم .واســتم ّر اللقاء الثنائي 55
دقيقة.
ويف صور نرشهــا الفاتيكان ،بدا الرجالن
مبتسمَني ،وكان ماكرون يُخاطب البابا بصيغة
املفرد كما فعل يف العام  .2021ث ّم تبادال هدايا

كما يجري تقليديّاً .وقدّم الحرب األعظم للرئيس
الفرنيس ميدالية برونزية تُمثّل ساحة القديس
بطرس ،فيمــا أهدى ماكرون البابا نســخة
من كتاب «الســام الدائم :مخ ّ
طط فلسفي»
للفيلسوف األملاني إيمانويل كانت والذي صدر
العام .1796
وقال البابــا ملاكرون وزوجتــه« :ص ّلوا
ألجيل ...أنا أ ُ ّ
صل ألجلكم ك ّل يوم» .وتال اللقاء
الثنائي مع الحرب األعظم لقاء مع املســؤول
الثاني يف الفاتيكان الكاردينال بييرتو بارولني،
وكذلــك مع «وزير» خارجيــة الفاتيكان بول
غاالغر .وبعد لقائه مع ماكرون ،اجتمع البابا
لنحو  15دقيقة مع الوفد الفرنيس.

هنّأ الرئيس اإليراني إبراهيم
رئيسي نظيره الصيني شي
جينبينغ على إعادة تسميته لوالية
ثالثة على رأس الحزب الشيوعي
الصيني .وشدّد رئيسي في رسالة
إلى شي ،على أن التعاون بين
البلدَين «في إطار المنظمات
ّ
والمؤسسات ،يُحافظ على السالم
واالستقرار الدوليين ،باإلضافة
الى تأمين المصالح المشتركة
للجانبَين» ،وفق بيان للرئاسة
اإليرانية .كما اعتبر أن «تحقيق
أهداف الشراكة االستراتيجية
الشاملة بين إيران والصين،
نموذج لتعزيز العالقات الشاملة
بناء على المصالح واالحترام
المتبادل»ّ .
ووقع الطرفان في
آذار  2021اتفاق تعاون لمدّة 25
عاماً ،يشمل مجاالت «سياسية،
استراتيجية ،واقتصادية».

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
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الثلثـــاء  ٢٥تشرين األول 2022

السلّة األميركيّة :اليكرز يواصل سقوطه وفوز ووريورز
مُني لوس أنجليس اليكرز بخســارته
الثالثة عــى التوايل يف الــدوري األمريكي
للمحرتفني يف كرة الســ ّلة ،بسقوطه أمام
ضيفه بورتالنــد ترايل باليزرز ،106-104
يف مباراة تأ ّلــق خاللها نجم األخري داميان
ليالرد العائد إىل املالعــب بعد غياب طويل
لإلصابة ،بتسجيله 41نقطة.
وفرض ليالرد نفســه من جديد بعدما
تعاىف من تمزق يف عضالت بطنه وخضوعه
لجراحة أبعدته عن املالعب نصف املوســم
املايض ،يف حــن يتخبّط اليكــرز ببداية
ســلبية جعلته قابعا ً يف املركز الثالث عرش
للمنطقة الغربية.
من جهته ،كان ليربون جيمس األبرز
مرة أخرى يف صفوف اليكرز مع  31نقطة
و 8تمريرات حاسمة و 8متابعات ،وأضاف
أنتوني ديفيس  22نقطة و 10متابعات و6
صدّات ،فيما اكتفى راسل ويستربوك بـ10
نقاط و 6متابعات و 6تمريرات حاسمة.
وتابع اليكرز ،الذي لم يســجل سوى
 6رميات من خــارج القوس من أصل 33
محاولة ،بدايته الســيئة بإرشاف مدربه
الجديد دارفني هام الذي ح ّل بدال ً من فرانك

فوغل املقال من مهامه يف حزيران املايض.
يف ســان فرانسيســكو ،عاد غولدن
ســتايت ووريورز ،حامل اللقب ،إىل سكة
االنتصــارات بعد يومني من خســارته يف
دنفر ،بفوزه عىل ساكرامنتو كينغز -130
.125
وبرز يف صفوف الفائز ستيفن كوري
بتســجيله  28من نقاطه الـ 33يف الشوط
األوّل ،الذي شــهد تســجيل ووريورز 89
نقطة ،منها  50يف الربع الثاني ،وهو رقم
قيايس شخيص للنادي.
وفــاز مينيســوتا تمربوولفــز عىل
أوكالهوما سيتي ثاندر  106-116بفضل
تألق نجمــه أنتونــي إدواردز ( 30نقطة
و 11متابعة) ،وكليفالنــد كافاليريز عىل
واشنطن ويزاردز  107-117بعد التمديد،
بفضل دونافان ميتشــيل بتسجيله  7من
إجمايل  37نقطة خالل الوقت اإلضايف.
وفــاز يوتا جــاز عىل نيــو أورليانز
بيليكانز  122-121بعد التمديد ،وفينيكس
صنز عىل لوس أنجليس كليربز ،95-112
وتشــارلوت هورنتس عىل أتالنتا هوكس
( .109-126أ ف ب)

فوز سهل للرياضي على المريميين

"دنك" لماجوك في سلة المريميين

لم يجد فريــق الريايض أي صعوبة يف تخطــي مضيفه املريميني ديك
املحدي ،وفاز عليه بفارق  35نقطة ( )69-104عىل ملعب املركزية – جونية
أمس ضمن املرحلة الرابعة من بطولة لبنان لكرة السلة ألندية الدرجة األوىل.
وكان مايكل كوالس أفضل مســجّ ل يف صفــوف الفريق الفائز برصيد
 26نقطة و 4ريباوندز ،وأضاف هايــك غيوقجيان  21نقطة و 4ريباوندز،
ثم آتري ماجوك ( 13نقطة و 5ريباوندز) .يف املقابل أحرز جيمي ســالم 20
نقطة ألصحاب األرض ،تاله كاي جي فيجن ( 14نقطة) ،وأندرو كوبيل (12
نقطة) .ورفع الريايض رصيده اىل  8نقاط يف املركز الثاني موقتاً ،واملريميني
اىل  6نقاط متساويا ً مع فريقي بريوت فريست و.NSA

مباراتا اليوم

وتُســتكمل املرحلة الرابعة عند الســابعة والنصف من مســاء اليوم
بمباراتَني ،تجمــع األوىل فريقي هومنتمن وبريوت فريســت حامل اللقب
عــى ملعب مزهر يف أنطلياس ،والثانية هوبس مع ليدرز الصاعد حديثا ً من
الدرجة الثانية عىل ملعب مجمع امل ّر الريايض.

أخبار سريعة
نادي طرابلس يعاني

ليالرد مسج ً
ال لبورتالند أمام والكر (أ ف ب)

دوري األبطال :سان جرمان لحسم ّ
تأهله
سيكون باريس سان جرمان
الفرنيس أمام فرصة مثالية لحسم
تأهلــه اىل ثمن نهائي مســابقة
دوري أبطــال أوروبا لكرة القدم،
حني يستضيف اليوم مكابي حيفا
اإلرسائييل يف الجولة الخامسة قبل
األخرية من منافســات املجموعة
الثامنة ،فيما سيكون جوفنتوس
اإليطايل أمام فرصة أخرية لتجنب
الخروج لكن املهمة ستكون شاقة
جدا ً يف ضيافة بنفيكا الربتغايل.
عىل ملعب "بارك دي برينس"
وبعد تعادلني عىل التوايل مع بنفيكا
بنتيجة واحدة  ،1-1سيكون سان
جرمان مرشحا ً لحسم تأهله من
خالل الفوز عــى ضيفه مكابي،
الذي خرس أمــام النادي البارييس
 3-1ذهابا ً عىل أرضه.
ويتصدر سان جرمان ترتيب
املجموعــة بثماني نقاط وبفارق
األهداف املســجلة أمــام بنفيكا
نتيجة تعادلهمــا يف املواجهتني
املبارشتني بينهما.
ويف لشــبونة ،ســيكون
جوفنتوس أمام مهمة شاقة ضد
بنفيكا الذي أسقط الفريق اإليطايل

ميسي ونيمار خالل تمارين سان جرمان أمس (أ ف ب)

يف معقله ذهابا ً بالفوز عليه .1-2
وال بديــل لجوفنتــوس عن
الفوز يف معقــل بنفيكا إذا ما أراد
الحفاظ عىل آماله بالتأهل اىل ثمن
النهائي.
هنا مباريــات اليوم بتوقيت
بريوت:
 املجموعة الخامسة:سالزبورغ (النمســا)  -تشليس
(إنكلرتا) 19.45
دينامو زغرب (كرواتيا)  -ميالن
(إيطاليا) 22.00
 املجموعة السادسة:اليبزيــغ (أملانيا)  -ريــال مدريد

(إسبانيا) 22.00
السلتيك (اســكتلندا)  -شاختار
(اوكرانيا) 22.00
 املجموعة السابعة:إشبيلية (إســبانيا)  -كوبنهاغن
(الدنمارك) 19.45
دورتموند (أملانيا)  -مانشســر
سيتي (إنكلرتا) 22.00
 املجموعة الثامنة:ســان جرمان (فرنسا)  -مكابي
(ارسائيل) 22.00
بنفيكا (الربتغــال)  -جوفنتوس
(إيطاليا) .22.00
(أ ف ب)

دخل نادي طرابلس الرياضي
النفق المظلم ،حيث يقبع حاليا ً
في المركز األخير مكتفيا ً بنقطتَين
من سبع مباريات خاضها هذا
الموسم .وتعود األسباب الى
التحضير المتأخر وتخلي اإلدارة
عن عدد من الالعبين الصاعدين،
إضافة للمستوى المتواضع الذي
ظهر به العبوه األجانب ،األمر الذي
إنعكس سلبا ً على خط الهجوم،
حيث لم يسجل طرابلس سوى
م ّرة واحدة عن طريق فؤاد عيد في
مرمى البرج ضمن المرحلة الثانية
من الدوريّ  ،ومنذ ذلك الوقت بقي
صائما ً عن التهديف ألكثر من 457
دقيقة .يُذكر ّ
أن الفريق الشمالي
إستبدل لغاية اليوم أربعة مد ّربين
هذا الموسم.

دوري "األولى" يتوقف

سيتوقف الدوري اللبناني لكرة
القدم ألندية الدرجة األولى أواخر
األسبوع الجاري بعد إختتام
المرحلة الثامنة ،بسبب مغادرة
المنتخب األولمبي الى السعودية
للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي
تنطلق في الثالث من تشرين الثاني
المقبل وحتى  15منه .ووقع منتخب
لبنان الذي سيقوده مد ّرب فريق
الصفاء الحالي يوسف الجوهري،
في المجموعة األولى التي تض ّمه الى
جانب منتخبَي قطر وعُ مان ،بينما
تض ّم المجموعة الثانية منتخبات
السعودية ،البحرين وسوريا.
إشارة الى أ ّن دوري الدرجة الثانية
ستُستكمل منافساته دون أيّ
تعديل.

يوم ثقافي إلتحاد
الووشو  -كونغ فو

أوجيه-ألياسيم يقترب
من "الماسترز"

تاناك يغادر هيونداي
يغادر اإلستوني أوت تاناك فريق هيونداي
املشارك يف بطولة العالم للراليات نهاية املوسم
الحايل ،بعد  3أعوام قضاها يف صفوفه ،حسبما
أعلن بطل العالم للعام .2019
وأكــد تاناك عقــب نهاية رايل إســبانيا،
الجولة الثانية عرشة من البطولة ،انه سيضع
حدا ً لعقــده مع الصانع الكوري الجنوبي الذي
انضم إليه يف العــام  2020يف خطوة مفاجئة،
خصوصا ً أنه كان قد توّ ج بلقب الســائقني مع
تويوتا.
وقــال تاناك عن قرار املغــادرة ،عىل رغم
توقيعه نهاية العام املايض عقدا ً لسنوات عدة
مع هيونداي عىل غرار زميله البلجيكي تيريي
نوفيــل" :اعلن قراري بوضــع حد لعقدي مع
هيونداي موتورســبورت ومغادرة الفريق مع
نهاية منافســات بطولة العالم للراليات العام
الحايل .هو قرار شــخيص اتخذته بعد تفكري
ناضج وضمن احرتام الفريق".
وأضــاف" :اعتقــد أننــي يف مرحلة من
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مســرتي حيث احتاج إىل تحــ ٍد جديد" .وأكد
تاناك أن عالقته مع هيونداي كانت "جيدة عىل
مدار املواســم الثالثة املاضية ،وأنا فخور بما
حققناه .أشــكر الفريق لتفهمه وأتمنى له كل
التوفيق".
وعــى رغم عدم صدور أي بيان رســمي،
إال أن التقارير الصادرة تشــر إىل عودة تاناك
إىل فريقه السابق "أم-ســبورت" الذي غادره
نهاية العام  2017لاللتحاق بتويوتا.
(أ ف ب)

لم يطرأ سوى تغيري وحيد عىل
نادي العرشة األوائل يف التصنيف
الجديد لرابطة الالعبني املحرتفني
يف كــرة املرضب الذي صدر امس،
بصعود الكندي فيليكس أوجيه-
ألياســيم مركزا ً واحــدا ً ليصبح
تاســعا ً عىل حســاب األمريكي
تايلور فريتز.
وجاء تقدم أوجيه-ألياســيم
نتيجة تتويجه األحد بلقب دورة انفري البلجيكية عىل حساب األمريكي
سيباستيان كوردا  3-6و.4-6
وكان الكندي أحرز قبل أســبوع لقب دورة فلورنســا اإليطالية،
ليضيفــه اىل اللقب األول الذي أحرزه يف شــباط املــايض يف روتردام
الهولندية.
وعزز أوجيه-الياســيم حظوظه باملشــاركة يف بطولة املاسرتز
الختامية ألفضل ثمانية العبني خالل املوســم ،واملقــررة يف تورينو
االيطالية بني  13و 20ترشيــن الثاني املقبل ،حيث يحتل حاليا ً املركز
السابع يف السباق عىل املشاركة فيها.
وبقيت الصدارة من نصيب اإلسباني كارلوس ألكاراز أمام مواطنه
رافايل نادال.

أقام االتحاد اللبناني للووشو -كونغ
فو بالتعاون مع السفارة الصينية
في لبنان" ،اليوم الثقافي واألساليب
القتالية الرياضية الصينية لسنة
 "2022في مجمّ ع فؤاد شهاب
في جونية ،حيث جرى التع ّرف
والتدريب على الثقافة والفنون
القتالية الصينية مع أخصائيين من
قبل السفارة واإلتحاد .وشارك في
اليوم الرياضي الطويل أكثر من
خمسمائة مشارك وأشرف عليه
رئيس االتحاد الدكتور جورج نصير
وعدد من األعضاء .وعبّر الملحق
الثقافي في السفارة الصينية عن
إعجابه بهذا الحدث ،معتبرا ً أنه
سيكون كبادرة تعاون مع االتحاد
اللبناني للووشو -كونغ فو لنشر
الثقافة والفنون القتالية الصينية
في لبنان.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

ومن بعدي الطوفان
لم يحسم المؤرخون أبوة العبارة
المتداولة منذ نهايات القرن الثامن عشر
 Après nous, le délugeأي «من بعدنا
الطوفان» (بصيغة المثنى أو الجمع)،
هل هي من بنات أفكار عالم الرياضيات
والفلك السيد بيار لويس مورو دو
موبرتيوس؟ أو من صبيان أفكار
المركيزة دو بومبادور ،واسمها جين
أنطوانيت بواسون .مواليد باريس 1721
الوظيفة :خليلة لويس الخامس عشر
لتسعة أعوام .مديرة مكتبه بلغة اليوم.
وثمة رواية تشي أن الملك نفسه صاحب
هذه المأثورة.
قيل أن السيدة الماركيزة األرستقراطية
المثقفة أرادت من تلك العبارة رفع
معنويات العاهل الفرنسي بعد معركة
روسباخ (  ) 1757حيث هزم فريدريك
العظيم جيش الحلفاء.
وقيل أيضا ً أن لويس الخامس عشر
ردد المقولة هذه كي يسخر من عدم
أهلية ابنه وولي عهده لويس السادس
عشر متى غاب هو عن المسرح
السياسي .أنانيا ً كان عشيق المركيزة .أما
خليفته فقد انتهت حياته تحت المقصلة.
وتجزم بعض المصادر أن تلك العبارة
عُ ِرفت وانتشرت بعد الثورة الفرنسية في
العام  1789التي سبقت ثورة الجنرال
عون اللبنانية بـ  200سنة...إندثرت
(العبارة) في فرنسا ومستم ّرة في لبنان
ما دام في الجنرال باسيل ٌ
عرق ينبض.
العام  1990انتهت والية عون غير
المحددة بسقف زمني ك ّرسها للقضاء
على الدويالت وإنجاز التحرير.إنتهى
التحرير ،بتوسعة اإلحتالل السوري
وفرض زواج عرفي بين الدولة والدويلة.
بعد عون طوفان .لم تفرق معه إال ّ
صورته كبطل لم يتمكن العالم من
سحقه .هرب في اللحظة المناسبة.
وها هو اآلن السيد الجنرال ينهي
الوالية على أسوأ ما يكون مانعا ً تعويم
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،ومانعا ً
تعديلها وموافقا ً فقط على تفخيخها
ولسان حاله «بعد ما ف ّل عمرها ما تكون
حكومة» .وهو صاحب شعار» لعيون
صهر الجنرال ما تتشكل حكومة» الذي
أطلقه في العام  .2009بعد الجنرال
وصهره فليكن الطوفان .أي معنى
لحياتنا من دون وجودهما؟ أي معنى
لحلم ال يشيخ؟
في فرنسا إستعملت المركيزة الراحلة
«بعدنا» الطوفان .في لبنان قبل الجنرال
ومع الجنرال وبعد الجنرال الطوفان.
في األمس عاقب رب السماوات واألرض
اللبنانيين بطوفان من قريبو .كأن
سبحانه ع ّز وج ّل شاء تذكيرنا بأن طريق
جهنم محفوفة بالكوارث وبأحابيل ولي
العهد وبأن اآلتي أعظم وأشد إيالماً.
لن يغادر فخامة الجنرال قصر بعبدا
وهو في سن السابعة والثمانين ،قبل أن
يتأكد ،بالملموس
وبالحسي،أن نجيب
ّ
عزمي ميقاتي ونبيه مصطفى بري لن
يريا يوما ً متل الخلق من بعده .ولكما من
بعده طول الشقاء.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

زئري األسد أعىل
بحواىل  25مرة
من صوت
مح ّرك السيارة.

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

قطيع من األغنام يجتاح شوارع مدريد رفضًا للزحف العمراني (أ ف ب)

"واحة الحياة" على عمق  500متر
إكتشــف فريق من الباحثني واحة
للحياة يف ميــاه جزر املالديف عىل عمق
 500مــر ( 1640قدمــاً) ،وأطلقــوا
عليها إســم «منطقة اإلصطياد» حيث
تتجمع األســماك الكبرية لتتغذى عىل
صغار القرشيات املجهرية التي ترتاوح
أحجامها بني  2و 20سم.
ويف بداية كل يوم ،تبدأ هذه الكائنات
الصغــرة يف الســباحة من الســطح
لألســفل .وبالقرب من الجبل البحري
الغــوري ،تشــكلت التــال الربكانية
املغمورة والشعاب الكربونية األحفورية
قبل  60مليون ســنة ،مما أدى إىل منع
هذه الحيوانــات املجهرية من الغوص
عىل عمق يزيد عن  500مرت .فأصبحت

محصورة بســبب التضاريس ،وش ّكلت
«فريسة جالسة» للحيوانات املفرتسة
األكــر حجمــاً ،مثــل أرساب التونة
وأسماك القرش الجائعة وأسماك املياه
العميقة األخرى مثل األوريو الشــائك
والفونسينوس.
ولم يقم الفريق بإحصاء أعداد كبرية
من األسماك فحسب ،بل رأى أيضا ًَ تنوعا ً
كبــراً ،فقد ســ ّلطت غواصتهم ضوءها
عىل أســماك القرش النمرية ،وأســماك
القرش الخيشومية ،وأسماك القرش ذات
رأس املطرقة الصديف ،وأســماك القرش
الحريرية ،وأســماك قرش النمر الرميل،
وحتى أســماك القرش العوســج ،وهي
نادرة نسبياً.

وإذا كان مثــل هذا النظــام البيئي
موجودا ً يف جزر املالديــف ،فمن املحتمل
أن يكون موجودا ً يف جزر محيطية أخرى.
ويمكن أن تسمح منطقة االصطياد التي

تم العثور عليها للعلماء بالتعرف عىل هذه
الكائنات التي تم تجاهلها ،بطريقة جديدة
ٍ
بممارسات أفضل
تماماً ،ما قد يســمح
للحفاظ عىل املحيطات.

إلقاء بطاطا مهروسة على لوحة Monet
ألقى ناشــطان مناخيان بطاطا مهروسة عىل
لوحة الرســام الفرنيس كلود مونيه «الرحى» (Les
 )Meulesاملحميّــة بالزجــاج واملعروضة يف متحف
أملاني .وقال الناشــطان املنتميان إىل مجموعة Last
 Generationيف مقطــع فيديــو بثّــاه من متحف
 Barberiniيف بوتســدام بعــد تنفيذهما عمليتهما:
«إذا كان جعل املجتمع يتذكر أن الســباق عىل الوقود
األحفوري يقتلنا جميعا ً يســتلزم إلقــاء البطاطا
املهروســة أو حســاء الطماطم عىل لوحة ،فهاكم

بطاطا مهروسة عىل لوحة!» .وتش ّكل اللوحة جزءا ً
من مجموعة امللياردير هاســو بالتنر بعد رشائها يف
مزاد علني عــام  2019لقاء 111مليون دوالر ،وهو
ثمن قيايس للوحة للرســام الفرنيس .وهي مُعارة
بشكل دائم إىل املتحف.
ٍ
وأوقفت الرشطة الناشــ َ
طني الشابَني ،يف وقت
أوضح املتحف أن اللوحــة كانت محمية بالزجاج،
وأنها لم تُصب بأرضار .وستُعرض «الرحى» مجددا ً
يف املتحف إعتبارا ً من األربعاء املقبل( .أ ف ب)

أطول جسر معلّق على بر َجين خشب َيين
إفتُتح أطــول جرس مع ّلق يف العالم
أمــام الجمهور ،يف بويــن فولز بوالية
ّ
ميشيغان وهو بطول  1200قدم،
ويوفر
 Sky Bridgeمســاحة للميش تتخ ّ
طى
األلف قدم ،كما يبلغ عرض الجزء القابل
للميش حواىل  5أقدام.
يبلغ ارتفاع األبراج الخشــبية 52
قدما ً تقريباً .ويصل االرتفاع فوق أدنى
نقطة يمكن امليش عليها اىل  120قدماً،
ما يســاوي ثلثَي ارتفاع بــرج «بيزا»
املائل ،الذي يبلــغ ارتفاعه  185قدما ً
بزاوية مَ يله .تم بناء الربجَ ني من األلواح

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

الخشبية الضخمة مع دعامات داخلية،
أمــا الكابل الرئييس فهــو من الصلب

املجلفن ،وسطح امليش عبارة عن إطار
مقضب ومس ّ
ّ
طح.
فوالذي
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وتشــ ّكل مناظر الوادي البانورامية
الخالبة واإلضاءة الواســعة واملجهّ زة عىل
مدار الســنة ويف كل موسم ،منطقة جذب
للمصوّرين وهواة امليش ومحبّي الطبيعة.
الحــد األقــى لرسعــة الرياح
املســموح به أثناء تشغيل الجرس هو
 35ميالً يف الســاعة ،حيث يقوم فريق
متخصص بمراقبــة رسعة الرياح عن
كثــب ويقوم بإغالقــه يف حال هبوب
رياح عاتية ،أو يف حــال وجود برق أو
رعد داخل دائرة نصف قطرها  15ميالً
من املوقع.
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