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المصرف المركزي عاد ليشتري الدوالر "بالسر"؟

قوى  8آذار و"التغييريون"
يمدّدون لـ"الشغور" اليوم

ُ
ستفع الجلسة الرئاسية
وتُسدل ســتارتها اليوم عىل
العرض املرسحي نفسه إعدادا ً
وإخراجا ً لســيناريو "الورقة
البيضاء وتطيــر النصاب"
الذي يفرضــه تحالف "حزب
اللــه" و"التيــار الوطنــي
الحر" وســائر قوى الثامن
من آذار لتعطيل االســتحقاق
الرئــايس ومنــع انتخــاب
رئيــس جديــد للجمهورية
يتمتع باملواصفات السيادية
واإلنقاذية املطلوبة النتشــال
البلد مــن "البؤرة الجهنمية"
وإصــاح ما أفســده العهد
العونــي الذي قادته شــهوة
املقايضــة عــى الســلطة
واملناصب واملكاسب إىل وضع
األصفاد بمفاصل الجمهورية
وســوقها مخفورة إىل قبضة
محــور املمانعــة وأجندته
الهدّامة للكيانات الوطنية يف
املنطقة العربية.
١٣

مــــدارات 10
تداعيات "عبادة
الزعيم" ناريندرا مودي

إقــتـصـــاد 11
شركات التدقيق
الدولية تتجنّب مصارف
لبنان

من مشهدية الطوابير أمام محال الصيرفة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدوالر في بيروت أمس (رمزي الحاج)

إقــتـصـــاد ١٢
عقالء يطالبون
باإلصالح واألزمة تفلت
من عقالها

تمويل مناقصة الفيول ...بين ضعف الجباية و"الضمانات" التشريعية!
بــاتــريــســــيــا جـــــــالد
لــن يضمن مرصف لبنــان تمويل الدولــة اللبنانية يف
مناقصات رشاء الفيول ملؤسســة كهربــاء لبنان ،من دون
"ضمانات" تقــ ّر يف مجلس النواب تفرض عىل مؤسســة
كهرباء لبنان تسديد األموال التي تستحصل عليها .ومخاطر

التمويل تلك هي جمّ ة تستلزم توفري "التغطية" القانونية لها
ملرصف لبنان .فالضمانات الترشيعية التي يطلبها املرصف
املركزي ،ليست ســوى حمائية من أية مساءلة ومحاسبة
محتملة يوما ً ما ،باعتبار أن اإلحتياطي الذي لديه هو الزامي
ويعود للمودعني .علما ً أن أي اعتمــادات من خارج املوازنة
تتطلب ترشيعاً ،وخارج هذا اإلطــار ال يمكن تأمني األموال

دعوة "إصالحية" لإلستفتاء...
والجيش ينتظر أمر خامنئي لـ"إبادة" المحت ّ
جين

العـــالـــم 14
موسكو تأمر بانسحاب
قواتها من خيرسون...
وكييف تُ ّ
شكك

الريــاضــية 15
البطوالت األوروبية:
برشلونة ونابولي
يعزّزان موقعيهما

تعم إيران في "أربعينية"
إضرابات ّ
قتلى "الجمعة الدامي"
ما زالــت ذكرى األربعــن لضحايا
أجهزة األمن اإليرانية تُعطي دفعا ً شعبيّا ً
ومعنويّا ً هائالً لـ"ثورة النســاء" ،فيما
كان الفتا ً أمس تنظيــم مدن إيرانية عدّة
إرضابا ً تضامنيّــا ً يف ذكرى مرور  40يوما ً
عىل قتل قوات األمن  92متظاهرا ً يف حملة
القمع الدمويــة لالحتجاجات يف زاهدان
عاصمة إقليم سيســتان بلوشســتان يف
جنوب رشق البالد ،بينما توعّ د قائد القوات

لرشاء املحروقات ملؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى النائب ياسني جابر خالل حديثه اىل "نداء الوطن" أن
"املشكلة اليوم يف موضوع الكهرباء تكمن يف غياب اإلصالحات
وإعادة هيكلة القطاع .من هنا فقــد ال يكفي رفع التعرفة
الكهربائية لتأمني التمويل لرشاء الفيول وبالتايل سيت ّم الطلب
من مرصف لبنان تسديد املبالغ املطلوبة".
١٣

دي سانتيس يفرض نفسه رقمًا صعبًا في وجه ترامب

الجمهوريون يتقدمون في "النواب"
ومصير "الشيوخ" مؤ ّجل

الربية للجيــش اإليراني كيومرث حيدري
من وصفهم بـ"مثريي الشغب" بأنه "لن
يكون لهم مكان يف إيران إذا أمر املرشــد
األعىل عيل خامنئي بذلك" ،يف تهديد خطر
جديد للثوار بما قد يشهدونه من "جرائم
ض ّد اإلنســانية" محتملة بحقهم عىل يد
نظــام الجمهورية اإلســامية ،رأى فيه
مراقبون بمثابة التهديد بـ"إبادة جماعيّة"
وبـ"التهجري الجماعي".
١٣

ضربة تستهدف "قافلة إيرانية"
كانت في طريقها إلى لبنان
١٤ +

بايدن متحدّثًا خالل مؤتمر صحافي في البيت األبيض أمس (أ ف ب)

خابــت آمــال الجمهوريــن الذين
ّ
يتوقعون حصــول "موجة حمراء
كانــوا
ضخمة" يف  8ترشين الثاني ،إذ نجا الحزب
الديموقراطــي من هزيمــة مذ ّلة ليكتفي
حتّى اللحظة بخســارة مجلــس النواب

بفارق ضئيل نســبيّاً ،بينما ال يزال مصري
مجلس الشــيوخ مؤجّ ــاً ،خصوصا ً أن
جورجيا ستخضع لجولة إعادة النتخابات
ّ
"الشــيوخ" ّ
املرشحني لم يحظ
ألن أيّا ً من
األصوات.
من
املئة
بنسبة  50يف
١٣

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨١السنــــة الـرابـعـة
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«"تكتل لبنان القوي»" :خطوة أولى على طريق خلع األقفال!
خفــايـــا
تعمد بلديات شمالية إىل
بيع موجودات خاصة بها من
ســيارات وآليات وماكينات
وغريها وذلك بهــدف تأمني
األموال بالدوالر يف ظل األزمة
اإلقتصادية التي تمر بها.
يــردد ّ
أن بداية خالف
تس ّللت حديثا ً إىل عالقة مرجع
نيابي بنائبه ،وقــد تج ّلت يف
اجتماع نيابي حصل منذ أيام.
أرص مرجع نيابي عىل
تأجيل جلســة نيابية مهمة
ّ
يفضل عدم مشــاركة
لكونه
مرجــع نقــدي يف االجتماع
املنتظر.
محاولة أولى لتكريس حالة األبواب المفتوحة أمام كل ّ السيناريوات (رمزي الحاج)

كــلــيــر شــكــر
ال جديد يف جلسة اليوم االنتخابية .ال
تزال الورقة البيضاء هي القاسم املشرتك
بني قوى الثامن مــن آذار ،أي «الثنائي
الوطني الحر» ،وال
الشــيعي» و»التيار
ّ
يزال رئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية
هو املرشــح األكثر جدية يف هذا الفريق.
فيمــا قوى املعارضة تعاني من تشــ ٍّ
ظ
يف خياراتها ،مــا يجعلها يف حالة توزيع
وتشــتّت لألصوات ،يحول دون التقائها
عند خيار واحد.
أمّ ا ترشــيح النائب ميشال معوض
فال يزال صامدا ً مع العلم ّ
أن ك ّل املؤرشات
تد ّل عىل ّ
أن قائــد الجيش جوزاف عون
ّ
املرشــح الفعيل لبعض مجموعات
هو
املعارضة .أمّ ا رئيــس «الحزب التقدمي
ّ
فيرتقب
االشــراكي» وليــد جنبــاط
ّ
الضفة ،مرور «جثث» ترشــيحات
عىل
«تقطيع الوقت» بانتظار الحدفة الجديّة
التي تضــع األوراق عــى الطاولة مع
نضوج الظــروف االنتخابية ،ليكون يف
مطبخ صناعة الرئيس املقبل.

الوطنــي الح ّر»
وحــده «التيــار
ّ
أبدى رغبــة يف اجراء تبديــل جذري يف
اســراتيجيته للتخ ّلــص مــن الورقة
البيضاء والذهاب نحو تســمية مرشح
محدد ،يف ضوء الضغوط التي يمارســها
بعض النــواب ويف طليعتهم نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب الذي أ ّكد
رصاحة «أنّني سأصوّت ّ
ملرشح يف جلسة
الخميس ولم أحســم أمري بعد يف شأن
االســم ،لكنّني لن أصوّت بورقة بيضاء،
وهذا أمر ناقشــناه يف التكتّل» .ولكن ملن
سيصوّت «التكتل»؟ تلك هي املعضلة.
فرتشــيح جربان باســيل ال يزال
بــن املزح والجد ،بني االبتــزاز والدرس
والتدقيق .ال هو جاهز لسحبه وال قادر
عــى عرضه .ولذا ال ب ّد من اســتعراض
بعض املحطات األساسية:
 يواظب بعض النــواب العونيني،وتحديدا ً القدامى منهم عىل فتح كوّة يف
جدار الرتشيحات العونية ،خصوصا ً ّ
وأن
احتمال ّ
ترشح باســيل ،أو لنقل فرص
معركته ،تكاد تكــون معدومة ،حتى لو
رسهّ ،
أن الوقت قد يكون
أقنع حالــه ،يف ّ

لصالحه .ولكــن إىل اآلن ،معركته توازي
«الصفــر» ،العتبارات كثــرة ،داخلية
وخارجية حتى لو حــاول ايحاء عكس
ذلك .ولهذا ،يحــاول بعض النواب كرس
هذا الجمود مــن خالل تحضري األرضية
ملعركة أحد موارنة «التكتل» .واملؤهلون
لهذه املعركة ،معدودون.
 لــم يــردد باســيل يف مقابلتهالتلفزيونيــة األخرية يف قطــع الطريق
أمام احتمال ترشيح أحد أعضاء التكت ّل
يف موقف ســقط كاملاء البارد عىل وجوه
الطامحني مــن «التكتــ ّل» .ورغم ذلك
سارع النائب االن عون إىل التأكيد ّ
أن هذا
متقصدا ً
ّ
األمر لم يناقش يف «التكتــل»،

ّ
المتوقع أن ال يكون
كان من
اجتماع التكتل الذي عُ قد يوم
الثلثاء الماضي تقليديًا بنقاشاته
في ضوء المعطيات التي
استجدّت

بذلك ترك الكوة مفتوحة رغم محاوالت
باسيل إلقفالها عىل نحو مبكر.
 ال يزال باســيل مقتنعا ً ّأن الورقة
البيضاء هي املمر اآلمن يف هذه املرحلة،
ولــو ّ
أن بعــض املقربني منــه حاولوا
الرتويج الحتمال االنتقال إىل «الخ ّ
طة ب»
من خالل ترشيح النائبة ندى البستاني
أو باألحــرى وضع اســمها يف صندوقة
يوم الخميــس ،يف محاولة لتطويق زيت
االعرتاض الداخــي عىل قاعدة ّ
أن رئيس
«التكتــل» ال يحبــس الرتشــيحات أو
يأرسها يف جيبه ويف اسمه .ولو ّ
أن الك ّل
مقتنع ّ
أن ترشــيحها مج ّرد نكتة ،واذا
تحوّلت إىل ج ّد قد تفجّ ر التكتل برمته.
ّ
املتوقع أن ال
بنــاء عليه ،كان مــن
يكون اجتمــاع التكتل الــذي عقد يوم
الثلثاء املايض ،تقليديا ً بنقاشاته يف ضوء
املعطيات التي اســتجدت وأهمها رغبة
الفريق املعرتض يف نقل النقاش اإلعالمي
إىل الطاولة املستديرة ،من خالل التأكيد
أمام باســيل ّ
أن خيارات «التكتل» غري
مقفلة اذا ما كانت معركة رئيس «التيار»
مســتحيلة .وكان من الطبيعي أن يتوىل

النواب املقربون من باسيل جبهة الدفاع
عن ترشيحه تحت عنوان أنّه ضحى وال ب ّد
من خوض معركته.
وقد انتهى النقاش عند خيار اإلبقاء
عىل الورقــة البيضاء طاملــا ّ
أن ظروف
االنتخابات ال تزال ضبابية ،يف ضوء ّ
تمسك
«الثنائي الشــيعي» برتشــيح فرنجية
ّ
وتمســك «القوات» برتشــيح معوض،
واالرباك الذي ّ
يلف «الحالة التغيريية» ،ما
يعني ّ
أن انضمام أي ترشــيح عوني لهذه
الالئحة يعنــي حرقه ال دعمه .وبالتايل ال
طائل من تزكية أي اســم يف هذه املرحلة،
ألنها ســتكون خطوة فولكلورية ال أكثر،
وال ب ّد من االنتظار.
هكذا خلص االجتماع إىل عدم مبادرة
باســيل بعرض ّ
ترشــحه ،وال بوضع أي
اسم من جانبه عىل الطاولة ليكون بديالً
عن الورقة البيضــاء ،وال بتقدم النواب
املعرتضني بأي ترشــيح .جــ ّل ما حصل
هو محاولــة أوىل من جانب بعض النواب
لتكريس حالة األبواب املفتوحة أمام ك ّل
الســيناريوات ،وعدم تــرك مفاتيحها يف
جيب باسيل ...ولتلك الخطوة تتمة!

إتفاق «"هلسنكي"» تحلّل :أجراس العودة لم ُتقرع بعد
إن موضوع العودة ّ
اللبنانية ،إذ ّ
تأخر ألســباب باتت
أالن ســركــيــــس
معروفة وحصل اإلنهيار الكبري يف لبنان ،فباتت أعباء
النزوح السوري أضعافا ً مضاعفة وتُثقل كاهل الوطن
يبقى ملف النزوح الســوري الشــغل الشاغل
املنهار الذي يرتنّح تحت عبء أكرب أزمة إقتصادية.
للبنان وسط ترقب لكيفية انتهاء األزمة السورية وما
ويكشف أحد الدبلوماسيني اللبنانيني الذي التقى
ستحمله من مســتجدات تطال ملف العودة .ويُش ّكل
املبعوث األممي إىل ســوريا غري بيدرسون ّ
أن األخري
النزوح الســوري إحدى القضايا وأبرزها التي تهدّد
أخربه أن ال ح ّل قريبا ً ألزمة النزوح ألن الدول الكربى
الكيــان ،فقد م ّر نحو  11عاما ً عــى بدء النزوح وال
التي ســتموّل إعادة اإلعمار يف سوريا لم تتّخذ القرار
بريق أمل ييش بقرب ح ّل هذا امللف الوجودي.
بذلك .ويف السياق يؤكد بيدرسون ّ
وبات الجميــع عىل يقني ّ
أن القرار السيايس
أن هــذا امللف ال يُح ّل
لح ّل األزمــة الســورية مرتبط بالواليــات املتحدة
بـ»املفــ ّرق» وإنّما بل يحتاج إىل قــرار عربي ودويل
غري متاح حاليا ً ّ
األمريكية وروســيا يف حني أن تمويل
ألن حســابات الدول
إعادة اإلعمار مرتبط بشــكل أسايس
الكــرى مغايرة تماما ً للحســابات
بدول الخليج والدول األوروبية.
والهواجس اللبنانية.
وإذا كان األمــن العــام بقيادة ال حل ّ قريبًا ألزمة النزوح
ويف معــرض رشح موقــف
مديــره العام اللواء عبــاس إبراهيم ألن الدول الكبرى التي بيدرسونّ ،
فإن هناك قراءة تشدّد عىل
يبذل الجهود مــن أجل تأمني بعض ستموّل إعادة اإلعمار أن الحرب الروسية  -األوكرانية نقلت
اإلهتمام الدويل من األزمة الســورية
العودة الطوعية بتكليف من السلطة
في سوريا لم تتّخذ
اللبنانيــةّ ،إل ّ
إىل أوكرانيا ،لذلك فــإن كل اإلهتمام
أن حجــم هذه العودة
القرار بذلك
منصــبّ هناك ،يف حــن ّ
أن التقارب
ال يرتقي إىل حجــم األزمة وعمقها،
وبالتــايل ّ
الرويس ـ األمريكي الذي حصل خالل
فإن األمر يحتــاج إىل قرار
قمة هلســنكي كانت له ظروف مغايــرة تماماً .ويف
دويل وتســوية عىل صعيد األزمة الشاملة يف سوريا
الســابق كان ترامب صديق بوتــن وكانت العالقات
واملنطقة.
بينهما جيدة ،أما اليوم فإن موســكو تتّهم واشنطن
وبرزت نافذة أمل يف  16تمــوز من العام 2018
بافتعال حرب أوكرانيا ودعمها عســكرياً ،لذلك فإن
عندما عقــد كل من الرئيس األمريكــي آنذاك دونالد
العالم أمــام مواجهة أمريكية  -روســية عىل أرض
ترامب والرئيس الرويس فالديمري بوتني القمة الشهرية
أوكرانيا.
يف هلســنكي ،والتي تقــ ّرر خاللها عــودة النازحني
فإن كالً
وبالنســبة إىل تمويل عودة النازحني ّ
السوريني من بالد الجوار ومن ضمنهم لبنان طبعاً.
من دول الخليج والــدول األوروبية يرفض تمويل
تجر كما تشــتهي الســفن
لكن رياح العودة لم ِ

دعم األمم المتحدة يساعد في عدم العودة

مثل هكذا عملية ضخمة ،فالدول العربية تحتاج إىل
ضمانات وأبرزها عودة ســوريا إىل الحضن العربي
وف ّك إرتباط النظام الســوري بالنظــام اإليراني،
ولن تدعم الدول الخليجية نظاما ً يدعم خصومها.
أما أوروبياً ،فإن كل اإلهتمام األوروبي العســكري
واملايل ينصبّ عىل أوكرانيــا ،فكييف تحاول وضع
ح ّد ملوســكو ولو ســقطت كييف ألصبح بوتني يف
قلب «القارة العجوز» ،وكل تمويلها يذهب إىل دعم
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي ،لذلك فإن
الدول األوروبية مع إبقاء النازحني الســوريني يف
دول الجوار ومن ضمنها لبنان.

وأمام ك ّل هذه الوقائع ،فإن املفاعيل السياسية
إلتفاق هلســنكي ســقطت ولم يعــد هناك من
أمل لرتميمها ،لذلك فإن أجــراس عودة النازحني
الســوريني لم تقرع بعد ،وما عىل لبنان ّإل التحمّ ل
أكثر والصرب وســط تنامي ضغط النزوح وتهديده
للكيــان اللبناني ،يف حــن ّ
أن ك ّل تهديدات بعض
أركان الدولة اللبنانية وعىل رأسهم رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي بفرض العودة ،لم
تح ّرك الرأي العام الغربي الذي ّ
يوفر الدعم للنازحني
ّ
ويغض النظر عن معاناة
عرب هيئات األمم املتحدة
اللبنانيني.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨١السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٠تشرين الثاني 2022

«"باسيل لم يطلب شيئًا لرفع العقوبات والتسوية الرئاسية لم تنضج»"

بو حبيب لـ»"نداء الوطن"»:
"عم ّ
سكج" وكل شغلي
يعتمد على المساعدات
والهبات
غــــادة حـــالوي
بصعوبــة بالغة يمكن أن يخــرج الديبلومايس
إجمــال ،فكيف إذا كان ديبلوماســيا ً
ً
بموقف حاد
وصار وزيرا ً للخارجيــة يف بلد مأزوم كلبنان .يعرف
عبدالله بو حبيب كيف ينتقي عباراته ويســر بني
ســطور الكلمات ،غامزا ً من القناة التي يتقصدها.
رئيــس «التيار الوطني الح ّر» جربان باســيل ،الذي
ســمّ اه وزيرا ً هو ذاته وضعه يف رأس الئحة الوزراء
الذين كان يرغب يف اســتبدالهم لو ّ
تغيت الحكومة.
لم يعد بو حبيب قريبا ً من باســيل ،هكذا قيل ،كما
قيــل أيضا ً إن خالفا ً بينهما حصل ســببه رئاســة
الجمهورية.
زاهد بو حبيب بمنصبه ،ولم يرتدد يف إعالن ذلك
«بعد اإلنتخابات النيابية إجتمعت مع باســيل وقلت
ّ
ممتن لك ،وإذا أردت أن
له ،أنت رشحتني للوزارة وأنا
أكمل ســأفعل وإال أخرج ممتناً .حني اجتمعت معه
مؤخرا ً لم يقل يل شيئا ً من هذا القبيل ،وأتمنى لو ت ّم
تشكيل حكومة جديدة ،الحالة «بتق ّرف» والعمل لم
يعد سهالً».
يوضح بو حبيب ســبب قرفــه بالقول «نهاية
األســبوع أزور عواصم أوروبية عدة للمشــاركة يف
مؤتمرات دولية ،شاركت فيها العام املايض ،ووعدت
أن الحكومة ســتقوم بخطــوات إصالحية لم تنفذ،
فكيف أبــ ّرر لهم؟ أينما ذهبنا يقولــون لنا إنتخبوا
رئيــس جمهورية ،قوموا بإصالحــات ،واتفقوا مع
صندوق النقد .أعــرف ّ
أن ثمة صعوبات ولكن الحق
علينا نحن اللبنانيني ،انتخبنا نوابا ً يعكســون آراءنا
وهي مختلفة فكيف يتفقون».
يف اإلنطبــاع عنه أنه بات أقرب اىل رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي منه إىل باسيل ،فيقول
ّ
يتول مسؤولية الوزارة يكون من حصة ضمريه.
«من
الوزير يجــب أن يتعاون مع رئيــس الحكومة وإال
عجز عن تسيري أمور وزارته ،والقرارات التي تسبّبت
بضجة ،مثل التصويت لصالح أوكرانيا ضد روسيا يف
مجلس األمن ،اتخذت يف القرص الجمهوري بمشاركة
رئييس الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية ومدير
عام رئاسة الجمهورية انطوان شقري».
وسواء كان محسوبا ً عىل أيّ من الطرفني ،يدرك
بو حبيــب أن عمله لن يحيد عــن ترصيف األعمال
«لغاية اليوم صار عمرها  14شهراً ،عملنا كحكومة
ألربعة أشــهر ثم تحولنا اىل حكومة ترصيف أعمال.
معظم وقتنا ترصيف أعمال ومســتمرون عىل هذه
الحال» ،جازما ً أنه مثل زمالئه من الوزراء املحسوبني
عىل «التيــار»« ،لن نحرض حكما ً جلســة حكومية
إن دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي» ،ألن «الجلســة
يلزمها موافقة  24وزيراً ،ونحن ســنرفض ونعترب
ّ
أن العرف هو ذاته املستمر منذ أيام حكومة الرئيس
تمام ســام .والرئيس ميقاتي أعلمني أنه لن يطلب
عقد جلســة ملجلس الــوزراء ويف حال
الرضورة القصوى سيتشــاور مع
املكونات السياسية».

عدد كبير من السفارات «"يعاني من حشو سياسي في عداد الموظفين"» (رمزي الحاج)

الرئاسة وباسيل

وعما إذا كان باســيل طلب منــه العمل لرفع
العقوبــات األمريكيــة عنه مقابل انتخابه رئيســا ً
للجمهورية ملدة ثالث ســنوات يستقيل بعدها يقول
«أبدا ً بالعكس .عرضت عليه املســاعدة يف موضوع
العقوبــات فرفض ،ولم نبحث يف موضوع رئاســة
الجمهورية ال من قريب وال من بعيد .لســت مهتما ً
ملوضوع رئاســة الجمهورية .أهتم إلنتخاب رئيس
ولســت مهتما ً ألكون مرشحا ً ولســت مرشحا ً ولم
أفاتــح أي جهة باملوضــوع» .وعــن خلفية طرح
اسمه يوضح أن «أحد األشخاص ،وأتحفظ عن ذكر
اســمه ،ولغايات مبيّتة ،قال إن السفرية األمريكية
أبلغته أن لدى بالدها مرشــح رئايس هو أنا ،وحني
ســألتُها معاتبا ً نفت نفيا ً قاطعا ً وجزمت :لم تردني
معلومات من واشنطن بهذا الشأن وال عندي مرشح
له األفضلية».
يف انتخاب الرئيس يالحظ وجود جو دويل عربي
مشجّ ع «كل ممثيل الدول ينصحوننا :ساعدوا انفسكم
لنساعدكم ،ونحن ال نساعد أنفسنا» والعبارة األخرية
جملت الكل يف املســؤولية ولم تقترص عىل املوارنة إذ
«لم يســبق وأن ق ّرر املوارنة نتيجــة إنتخاب رئيس
الجمهورية .دائما ينقســمون ،واألســاس يتوقف
عىل الكفة التي تميل لها أكثرية املســلمني» ،لذا ّ
«إن
التســوية هي األساس رئاســياً» ،وإن كان ال يرى
«مالمحهــا قد ظهرت بعد» إال أنّهــا «تبدأ حني يبدأ
الحديث بني األطراف املعنيني ويستعدون لها .لغاية
اآلن لكل منهم مرشــحه ،هذا يريد مرشحا ً سياديا ً
وذاك يريده توافقياً» .ال يجاري كبري الديبلوماسيني
الخائفني من فوىض أمنية حاليا ً لكن»إستمرار فرتة
عدم إنتخاب الرئيس تضعنا يف املجهول».
يتحدث عن دور للمملكة الســعودية يف انتخاب
الرئيس ،كما هو دور أمريكا وفرنســا ،وإيران عرب
«حزب الله» ،ويصــف العالقة مــع الرياض بأنها
«طبيعية لوجود ســفريها يف لبنان» وإن كان لم يزر
وزارة الخارجية ولو مــرة «كل ما يهمنا يف القضية
وجود الســعودية يف لبنان» .وعن ســبب غيابه عن
مؤتمر األونيســكو يف ذكرى «الطائــف» قال «كنت
سفريا ً يوم وقع اإلتفاق وكتبت عنه مراراً ،والعملية
ليست مجرد مشاركة».
الوزير الذي وصف عىل أنه وزير خارجية سوريا
ال يزال مستعدا ً لزيارتها «متى اقتضت مصلحة
لبنان ذلك» مستدركا ً القول»سبق وسألوني يف
مجلس النواب ملاذا ال تذهب إىل ســوريا فكان
جوابي التايل :حني تشــكلت وزارة جديدة يف

"«أهتم النتخاب رئيس ولست مهتمًا
ألكون مرشحًا ولست مرشحًا»"

«"ننتظر صدور موازنة 2022
لنستعين بالفائض»"

٣

«"الرئيس ميقاتي أعلمني أنه لن يطلب عقد
جلسة لمجلس الوزراء وفي حال الضرورة
القصوى سيتشاور مع المكونات السياسية»"
لبنان راســلني وزير خارجية سوريا برسالة تهنئة
بعد شهر فرديت برسالة ،ولو زارني لزرته».

وزارة على الشحادة

عىل مستوى شــؤون وزارته ّ
فإن «عملية رصف
رواتب الديبلوماســيني انتظمت نوعــا ً ما» ،يف املقابل
«بدأت عملية تقليــص املصاريــف تدريجياً» .وعىل
مستوى التشكيالت الديبلوماسية التي لم تق ّر يعرتف
وزير الخارجية ّ
أن الســبب «غياب اإلتفاق السيايس
عــى إقرارها» رافضــا ً الدخول يف األســماء وتحديد
املسؤوليات «أي تشكيالت خاصة يف السفارات الكربى
تحتــاج اىل إتفاق بني القيادات إلقرارها بمرســوم يف
مجلس الــوزراء .يف التشــكيالت والتصنيفات أثّرت
التدخالت السياســية بشــكل كبري .لم أستطع إيجاد
صيغــة تؤمّ ن موافقــة ك ّل الرؤســاء والزعماء عىل
التشكيالت الديبلوماسية» وكانت النتيجة «إستعضنا
عن السفراء بقائم باألعمال .تراجع التمثيل يف  12بلدا ً
من سفري اىل قائم باألعمال بينها دول كربى كواشنطن
ونيويورك ،وبالنظــر اىل تقليــص امليزانية ُ
خ ّفضت
نفقات السفارات يف دول ال وجود لجالية لبنانية كربى
فيها وليس لها مردود مايل «هناك سبع عرشة سفارة
وقنصلية عاجزة عن تحصيل تكاليفها التشغيلية ،فما
بالك بكلفة الديبلوماســيني .كانت الكلفة اإلجمالية
تقارب الـ 30مليون دوالر ســنويا ً تراجعت إىل ما دون
ّ
وخفضنا
الـ 25مليون دوالر عىل أثر تخفيض الرواتب.
أجور املباني ومنازل السفراء بنسبة  25باملئة وطلبنا
من السفراء السكن يف الضواحي وعدم استئجار منازل
ضخمة .حني رفعنا الصوت تلقينــا تمويالً للنفقات
التشغيلية من الجالية اللبنانية يف اإلغرتاب .نعتاش عىل
السلفات وال يمكن أن نستمر عىل هذا الوضع ،وننتظر
صدور موازنة  2022لنســتعني بالفائض .أدفع بدل
تذكرة السفر من جيبي وأسافر لتمثيل لبنان بمفردي
لصعوبة تغطية نفقة ديبلومايس يرافقني.
ال ينفي أن األمر صار أشــبه بـ»شحادة» فيقول
«طبعا ً عم إشــحد .كل شغيل شــحادة ويعتمد عىل
الهبات واملساعدات ،تعطل املصعد يف الوزارة فشحدت
كلفة إصالحه» .يعرتف ّ
أن عددا ً كبريا ً من الســفارات
«يعاني من حشو ســيايس يف عداد املوظفني ويصعب
اإلستغناء عن خدماتهم ّإل بعد رصف تعويض .نعمل
عىل األمر بهدوء .من يبلغ سن التقاعد ال نستعني ببديل
عنهّ .
خفضنا سلســلة الرتب يف بعض السفارات ومن
لم يعجبه اإلجراء اســتقال ونال تعويضه عىل أساس
سعر الرصف القديم .واذا ملس السفري حاجته ألحدهم
تعاون معه عىل الفاتورة .السفراء اعرتضوا عىل رصف
املوظفــن وتلقيت مراجعات من بعض السياســيني
ولكنهم عادوا وســلموا بالواقــع» .يف توصيفه ،فإن
الخارجيــة بواقعها الراهن «هي أمام ديبلوماســيني
يرفضون واقعهم بقــوة ،ومحليــن يداومون أليام
محدودة يف األســبوع» .وبالعربي املشــرح بعيدا ً عن
اللغة الديبلوماسية «عم نسكج».

طوني فرنسيس

الشغور العراقي ّ
وتجارب الشغور اللبناني ّ
استمر الشغور الرئاسي في
العراق عاما ً كامالً قبل أن يتم ّكن
المجلس النيابي المنتخب في أعقاب
«انتفاضة تشرين» ،من انتخاب
رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء.
احتاج األمر ضغوطا ً وتوتّرات
وإبعادا ً للكتلة النيابية المنتخبة
األكبر عن الحياة النيابية والسياسية
لكي يتم اإلمساك جيدا ً بالقرار.
ت ّم في البداية منع كتلة مقتدى
الصدر من تنفيذ برنامجها واالتيان
بحكومة متجانسة تقيم فصالً بين
مواالة ومعارضة ،ون ُ ّ
ظمت حملة
ضغوط ضد الصدر وصلت إلى
إلقاء الحرم الديني اإليراني عليه
ودعوة أتباعه إلى االلتحاق بمظلة
المرشد اإليراني ،في وقت كان
اإلطار التنسيقي وهو تجمع للكتل
النيابية العراقية الموالية إليران
يمارس شتى الضغوط لالمساك
بالساحة السياسية .انسحب الصدر
من المشهد ،استقال نوابه وأعلن
شخصيا ً اعتزاله العمل السياسي
فخلت الساحة لخصومه وحققت
إيران فوزا ً لم تكن لتتخلى عنه.
ً
نسخة عن
الشغور العراقي كان
لبناني سابق جرى فرضه
شغور
ّ
ٍ
في مناسبتيْن ،األولى بعد انتهاء
والية إميل لحود والثانية في ختام
والية ميشال سليمان .انتهى الشغور
األول بغزوْة مس ّلحة توّجت مرحلة
من االشتباكات واالغتياالت أسفرت
عن «إقناع» من لم يقتنع بحسنات
«اتفاق الدوحة» وصيغة الحكم التي
أتى بها!
أمّ ا الشغور الثاني فكان مماثالً
في المضمون ولو اختلفت أشكال
الضغوط والمخارج.
بعد عاميْن ونصف انضم
معارضو «حزب الله» إلى اقتراحه
ومرشحه األوحد ،وكانت النتيجة
اإلتيان بميشال عون رئيسا ً إلى أن
انتهت واليته قبل أيام.
العراقي
استوجب ملء الفراغ
ّ
اللبناني إحداث فراغ مقابل في
كما
ّ
الحياة السياسية والتوازنات العامة.
كان ثمن الفراغ اللبناني األول
والثاني فادحا ً بمقدّماته ونتائجه،
في السياسة واالقتصاد والنسيج
ٌ
أشخاص
االجتماعي .في األول فقد
أرواحهم ،وفي الثاني فقدت قوى
سياسية رؤاها.
واليوم ،ونحن في خض ّم الفراغ
الثالث ،تفتقد القوى السياسية
اللبنانية «صدرها» .فسعد الحريري
يُشبه إلى ح ّد بعيد مقتدى الصدر
العراقي ،وغيابه منذ االنتخابات
الماضية أحدث فراغا ً يصعب ملؤه.
ّ
لكن هذا الغياب ال يجعل األمور
سالكة أمام قوى «اإلطار التنسيقي»
اللبنانيّ ،
وإل لكانت تم ّكنت من
فرض مرشحيها من دون أية
حسابات.
عراقي متكرر
نحن أمام مشهد
ّ
ّ
لكن عناصره اللبنانية أكثر ثباتاً.
وفي جلسات انتخاب رئيس
الجمهورية المتتالية برزت هذه
العناصر بوضوح عبر ترشيح واضح
وثابت لميشال معوض فيما كان
«االطار» عاجزا ً عن محاولة الدخول
في األسماء.
واليوم في الجلسة األحدث من
جلسات الفراغ ،آن األوان للتخلي عن
تجارب سابقة في لبنان ،واالمتناع
العراقي،
عن استلهام النموذج
ّ
فالدولة تحتاج مؤسساتها مكتملة.
ّ
فليترشح ولينجح من يفوز باألغلبية،
ولن َر أين سيقودنا نواب الوطن
النهائي.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨١السنــــة الـرابـعـة
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غالب غانم :إلعتماد الحلول العمليّة لتسيير المرفق العام أفضل من شلّه

تحقيق المرفأ ...عو ٌد على بدء
طونــــي كـــــــرم
يعــود ملف التحقيــق يف تفجري املرفأ
إىل الواجهة من جديد بعد ما يقارب الســنة
من رفع املحقق العديل طــارق البيطار يده
عن امللــف ،إىل أن ّ
تبت الهيئة العامة ملحكمة
التمييز يف الدعــاوى املرفوعة أمامها بحق
القايض البيطار.
صوالت وجوالت شهدها هذا امللف وليس
قــاض رديف
آخرها ســقوط بدعة تعيني
ٍ
للمحقق العديل من أجل ّ
البت يف طلبات إخالء
سبيل املوقوفني .وذلك بعد إمتناع وزير املاليّة
يوسف الخليل عن توقيع مرسوم التعيينات

القضائية الجزئيّة ،مالقيــا ً بذلك رد رئيس
الجمهورية الســابق ميشال عون مرشوع
مرسوم التشكيالت واملناقالت القضائية التي
أعدّها مجلس القضاء االعىل.
ويف الســياق ،توضح املحامية سيسيل
روكز لـ»نداء الوطن» ،أن تع ّذر إقرار مرسوم
التشــكيالت القضائية وتعيني رؤساء غرف
أصيلني ملحاكم التمييز ،من أجل ّ
بت هيئتها
العامة يف دعاوى املخاصمة وتعيني املرجع،
ال يمنع الرؤساء املكلفني من تشكيل الهيئة
العامــة ال ســيما و ّ
أن املــادة  ٥من قانون
القضاء العــديل توضح أن الهيئــة العامة
تشــ ّكل من رؤســاء غرف محاكم التمييز،

مشرية إىل ّ
أن إمتناع املرشّ ع عن التمييز بني
رؤســاء باألصالة أو بالتكليف يفتح الباب
أمام الرؤســاء املكلفني للقيــام بدورهم يف
تشكيل الهيئة العامة تحديداً ،و ّ
أن رئاستهم
ملحاكم التمييز تخولهم إصدار األحكام التي
قد تصل إىل اإلعــدام ،ما يؤكد عدم وجود ما
يعيب عليهم القيام بتشــكيل الهيئة العامة
ّ
والبــت يف دعاوى املخاصمــة املرفوعة من
النائبني عيل حسن خليل وغازي زعيرت بوجه
القــايض ناجي عيد ،والتــي تتطلب إلتئام
الهيئة العامة ملحكمة التمييز للبت بها ،قبل
أن يعمدا مجددا ً إىل تقديم دعوى مخاصمة
أيضا ً بوجه القايض جان مارك عويس وليس

التجاذبات السياسيّة ُ«تكربج» العدالة (فضل عيتاني)

دعــوى ر ّد بعد تنحي القــايض ناجي عيد
إلستشعاره الحرج ،وتعيني عويس مكانه،
مســتغلني عدم إكتمال الهيئة العامة .ولن
تقف الدعاوى عند هذا الحدّ ،ليعمدا إىل تقديم

دعوى مخاصمة ض ّد القاضية سهري الحركة
التي قبلت تنحي القــايض ناجي عيد ،كما
ض ّد قرار عبود الذي ّ
عي القايض جان مارك
عويــس من أجل ّ
البت يف طلــب ر ّد القايض

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات
الخاضعني ،املكلفني الواردة أسمائهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة معالجة املعلومات يف مديرية الرضيبة عىل القيمة
املضافة ،مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
رشكة عامر طرباه و رشكائه
رشكة جورج ديبو عنرت ومحمد القهوجي املري
( VTECHروجيه حبيب الصياح)
رشكة ديكوراما للهندسة والديكور ش م م
اتسن ITSIN
بريوتني ش م م
اف اند بي كونسبتس ش.م.م
اوستي  wوورلد
بيغ تايم ش.م.ل
TITANIUM
نارص مهدي رسور
كلوديا يعقوب مرعشليان
محطة محمد خرض خرض
رشكة املثمّ ن لالستثمار واالنماء التجاري ش.م.م
رشكة التجارة والتوزيع للمرشق ش.م.م سوكوديل
رامي سليم حداد
عليا فايز الشموري للتجارة العامة
غرافيكس بالس ش.م.م.
رشكة هيف ش.م.ل
الياس نديم لطيف
رشكة نخلة للتجارة ش.م.م .باتيرسي ماسكوت
املتحدة العاملية للغاز ش.م.م
رشكة سينك ش.م.م
نوراي ش.م.م
الرشكة املتحدة ش م م
رمييل للتعهدات واالستشارات اريس2
رشكة غو ترانسبورت ش.م.ل (غاز&اويل)
رشكة بايبي وان ش.م.م.
SOCIETE LIBANAISE DES RELAIS ET
RESTAURANTS SAL
آول ان ترايدينغ اند رسفيسز
خليل سليم شدراوي
رشكة ميخائيل صحناوي واوالده ش.م.ل
رشكة املد االخرض للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.ل.
رياليس دفلبمنت ش.م.ل
ساراسو ش.م.ل
اكسربس غريل ش.م.م.
EXPORT BUSINESS SYSTEMS S.A.R.L
M.A.K.S. and Partners s.a.r.l
خالد احمد سالم مغربي
مغاريقي ترايدينغ ش.م.ل
MAGHARIKI TRADING SAL
رشكة ماتش كونسولتان ش م ل
رشكة اريا اس ام ترايدينغ ش م ل
انرتناشيونال اكسربس الين
اكسربس فيزا ش.م.ل.
غالس ماسرتز ش.م.م
يس .اس للتجارة ش م م
رحال لالستشارات ووساطة التامني ش.م.م
بنسن ش.م.م
CONCYS SAL
رستو الب ش.م.ل
PINK DIAMOND SARL
ايكون للمقاوالت ش.م.ل
مي اسامه هربي
محمد عثمان محمد خالد عكاوي

رقم
املكلف
2928526
3675518
293787
1734933
3148326
3167193
3209232
2769265
2636121
2096364
217839
221041
51583
1457160
5134
1381961
2676260
2419296
1660952
3683624
3787
3208756
2496047
3516010
3737680
3461169
3718168
3673434

رقم الربيد املضمون
RR223415908LB
RR223417890LB
RR223417974LB
RR223418100LB
RR223418277LB
RR223418419LB
RR223418590LB
RR223418935LB
RR223419065LB
RR223419405LB
RR223420735LB
RR223421846LB
RR223421850LB
RR223421951LB
RR223422356LB
RR223422458LB
RR223422682LB
RR223419136LB
RR223420749LB
RR223421571LB
RR223422679LB
RR223422798LB
RR223423100LB
RR223423277LB
RR223423467LB
RR223423475LB
RR223423515LB
RR223423586LB

تاريخ الزيارة
الثانية
07/07/2022
13/07/2022
07/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
01/08/2022
03/08/2022
29/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
01/08/2022
02/08/2022
03/08/2022
11/08/2022
10/08/2022
08/08/2022
11/08/2022
17/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
17/08/2022
18/08/2022

تاريخ لصق
LIBANPOST
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022

09/09/2022 17/08/2022 RR223423609LB 2409398
2258883
571741
4731
781200
2157617
1922494
1560464
1534295
1965025
1967435

RR223423626LB
RR223423731LB
RR223423745LB
RR223423833LB
RR223423904LB
RR223424034LB
RR223424238LB
RR223424290LB
RR223424309LB
RR223424312LB

19/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
18/08/2022

13/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022

09/09/2022 18/08/2022 RR223424330LB 1967757
1970858
2428708
1977192
3240254
1826721
1935619
2681071
2681135
2681553
3400764
3400897
3413593
3417735
3476850

RR223424365LB
RR223424374LB
RR223424431LB
RR223424476LB
RR223424493LB
RR223424581LB
RR223424670LB
RR223424683LB
RR223424710LB
RR223424825LB
RR223424839LB
RR223424895LB
RR223424944LB
RR223425074LB

18/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
18/08/2022

09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
13/09/2022

HANGOVER INVESTMENTS SARL
اوصوليوشنز ش.م.م
Cutlery F&B SAL
رشكة أف اند بي مانجمنت ش.م.ل.
ساني ماسرت سريفيس
SUNNY MASTER SERVICE co.S.M.S.C
رشكة اد افكت ش.م.م
سيدار باك ش.م.م
( MARMAR General Tradeمحمود عيل مرمر)
Middle East Sky co ltd
ALANIS
 MISTILE LEBANONش.م.ل
رشكة تروميكو ش.م.م
رشكة الهندسة امليكانيكية واملقاوالت ش م م
فيتارا ش.م.ل
سمارت أيج ش م م
رشكة الربيد ش.م.ل
الصحراء للبرتول ش.م.م
عميد شفيق الطقش
اي تي كريتي ليبانون اوف شور رشيك واحد
Zigaro SAL
لب فريت ش.م.ل.
رشكة ISSAC S A R L
فيا فارم ش.م.مVIA PHARM SARL .
شادي جورج الصباغ
ت.س.م وك ترايد
بوكوبي اكسربس ش.م.م
غلوبال ديسرتيبيوشن ش.م.م
 TRANSPORTAINER INCش.م.ل
نهى ميشال حداد
بسام ظافر تميم
ASCEND IBS SARL
رشكة تالني السياحية
لفلز
الرشكة العامة للكهرباء واالنارة ش.م.ل
برينتكس ش م ل
رشكة دال تكنيك ش م ل
انفستمنت ايديا ش.م.ل
الدولية للنقل
نيو غولد ستار حوتكو ش.م.م
وفيق سمري خليفة
رشكة نايلون بالست ش.م.م
رشكة جي جي ام للتجارة والصناعة ش م م
بريمادونا ش.م.ل
كومبيووركس ش م ل
شورت كات (جان جرجس حساب)
سعيد حميد عرابي
كوميدا ش م ل
تي اند جي غروب ش.م.م
ستالك ش.م.ل.
كار لوكس ش.م.م
سليم ايغو ش م م
ريتا اييل مسلم
رشكة كراميل سويتس ش م م
سوبر ماركت الفرسان
ذي اكرتز وركشوب  -محرتف املمثلني ش م ل
رشكة غلم اند مور ش م م
بليكو هايجنيك كيري ش.م.م
رضا محمد نور الدين ملوك
MD PARTNERS SARL
مظلوم اخوان ش.م.م
رشكة زبد ش م ل
رشكة بيمينتا ش م ل
كلوب  32ثريتي تو ش م م
بلدبروس ش.م.م buildpros s.a.r.l

3293996
3299548
3305247
3308477

RR223425176LB
RR223425220LB
RR223425247LB
RR223425281LB

19/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
19/08/2022

12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022

09/09/2022 18/08/2022 RR223425321LB 1913541
2682212
3784541
2685557
2685665
2685951
2687612
2690786
2384720
2560583
2599035
259182
385436
2655662
3729122
3597051
3792251
2460690
2033895
1559529
1963760
1964132
1537828
3726324
1935821
3405205
3475448
3288473
3298966
2690514
2695153
2475034
2589759
3015000
1609985
1859073
1984011
2148522
2642359
2386175
2386500
2387519
2389458
2390641
2045866
1818050
1992759
1995746
1998564
2697579
2700062
2232019
2164946
2167304
2168201
2392289
2394377
2394560
2372400
2373964

RR223425349LB
RR223425406LB
RR223425468LB
RR223425471LB
RR223425485LB
RR223425508LB
RR223425613LB
RR223425692LB
RR223425785LB
RR223425803LB
RR223415474LB
RR223415488LB
RR223423405LB
RR223423498LB
RR223423538LB
RR223423555LB
RR223423657LB
RR223423878LB
RR223424198LB
RR223424207LB
RR223424224LB
RR223424255LB
RR223424480LB
RR223424595LB
RR223424856LB
RR223425065LB
RR223425128LB
RR223425216LB
RR223425525LB
RR223425675LB
RR223425732LB
RR223425922LB
RR223425975LB
RR223426004LB
RR223426018LB
RR223426035LB
RR223426083LB
RR223426145LB
RR223426225LB
RR223426242LB
RR223426273LB
RR223426300LB
RR223426327LB
RR223426517LB
RR225068517LB
RR225068565LB
RR225068619LB
RR225068675LB
RR225068715LB
RR225068738LB
RR225068741LB
RR225068755LB
RR225068809LB
RR225068830LB
RR225068945LB
RR225068993LB
RR225069013LB
RR225069058LB
RR225069101LB

18/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
19/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
23/08/2022

13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
14/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
14/09/2022
09/09/2022
14/09/2022
09/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨١السنــــة الـرابـعـة

طارق البيطار .وهذا ما يؤ ّكد تعمّ د عرقلة
التحقيق وتكبيل القضاء .وتشدد روكز أن
مطالبتهم بإنعقاد الهيئة العامة من قبل
الرؤساء املكلفني ليس مطلبا ً جديداً ،إنما
كانت األولوية لدى السلطة القضائية من
أجل تعيني قضاة أصيلني.
ويف الغضــون ،يؤكــد رئيس مجلس
القضــاء األعىل ورئيس مجلس شــورى
الدولة السابق القايض الدكتور غالب غانم
لـ»نــداء الوطن» ،أنه من دعــاة الحلول
العمليّــة الهادفة إىل تســيري املرفق العام
والتي تبقــى بطبيعة الحــال أفضل من
ش ّله ،يف ظل الظروف اإلستثنائية املوجودة
وتع ّ
طل العمل القضائــي تحديدا ً املرتبط
بأعىل هيئــة قضائيــة أي الهيئة العامة
ملحكمة التمييز.
وعن التوجــه إىل إلتئام الهيئة العامة
ملحكمــة التمييز برؤســاء غرف محاكم
التمييــز األصيلني واملنتدبــن ،أوضح أن
املشــرع عمد منذ األســاس إىل تسهيل

إنعقاد الهيئة عرب حرص النصاب برؤساء
 5غرف ملحاكــم التمييز إىل جانب الرئيس
األول ،الفتــا ً إىل أنّه وعىل الرغــم من ّ
أن
الهيئة العامة ملحكمة التمييز لم يســبق
أن إنعقدت بغري القضــاة األصيلنيّ ،
فإن
القانون لم يحــر تأليفهــا بالقضاة
األصيلني ما يفتــح الباب أمام إمكانية أن
تتألف الهيئة العامة من رؤســاء الغرف
املنتدبني من أجل تسيري العمل يف العدليّة،
أكان لجهة متابعــة التحقيقات يف ملف
املرفأ وغريه من امللفــات التي قد تعرض
عــى الهيئة العامة ،رابطا ً الســر يف هذا
اإلجراء بموافقة مجلس القضاء األعىل عىل
املوضوع ،أو بصورة خاصة ،بالتوافق بني
الرئيس األول التمييزي أي الرئيس سهيل
عبود ورؤساء الغرف اآلخرين حول وجوب
حضور القضاة املكلفني أو املنتدبني ،ليختم
مشددا ً عىل أن الحاجة امللحة لتسيري املرفق
العام اليوم تساهم يف البحث حول إعتماد
هذا اإلجراء.

5

الـخـمـيـس  ١٠تشرين الثاني 2022

فداء لألجندات السياسية
أهالي موقوفي المرفأ :لن يموتوا
ً
أ ّ
كد أهــايل املوقوفني يف قضية انفجــار مرفأ بريوت يف
بيان لهمّ ،
أن «الوصاية األجنبية بقيت عىل البلد ومؤسسات
الدولة فيه ،وبات النظام السيايس اللبناني القائم عىل فصل
رب عىل
السلطات واســتقالل الســلطة القضائية ،مجرد ح ٍ
ورق ،ليــس إال .فهل يعقل أن يعرقــل أعىل مرجع قضائي
ســر العدالة وإحقاق الحق ،من خــال رفض هذا املرجع
قاض ليبت يف قضية معتقلني لم تثبت إدانتهم ولديهم
تعيني ٍ
قرينة الرباءة؟».
اضاف البيان« :يف حال اســتمرار تعمّ د املرجع املذكور
تعطيل العدالة ،وبالتايل عدم دعــوة مجلس القضاء األعىل
قاض رديف للمحقــق العديل يف قضية
إىل اإلنعقــاد لتعيني ٍ
كارثة إنفجار مرفأ بريوت القايض طــارق البيطار ،وأمام
هذا الواقع املرير واســتمرار الظلم وحجز حرية املواطنني،
وإستنادا ً إىل املادة السادســة من قانون التنظيم القضائي

اللبناني ،نســأل :ملــاذا ال يدعو القضاة الذيــن صوّتوا مع
تعيني قاض رديف من أعضاء املجلس األعىل ،إىل عقد جلسة
الســتكمال جدول االعمال الذي وضعه وزيــر العدل وذلك
إلحقاق الحق واإلفراج عن املظلومني الذين باتت حياتهم يف
غاية الخطورة ،جراء تدهور أوضاعهم الصحية؟ لذا نحمّ ل
مسؤولية تع ّرض حياتهم للخطر ،ملن يمعن يف خرق القانون
وعرقلة ســر العدالة ،وحجز حرية املواطنني .ونك ّرر أن ما
رفضناه خــال حقبة الوصاية لن نرىض بــه اليوم ،مهما
بلغت األثمان وغلت التضحيات».
ووعد األهايل «باســتمرار التصعيد يف االسابيع املقبلة
اذا لــم يتحرك املعنيون .فــا يموت حــق وراءه مُطالب.
ومطلبنا حق ولن نسمح ان يموت موقوفونا فدا ًء لألجندات
السياســية لبعض املراجع القضائية املعطلة لســر العدل
والعدلية والعدالة».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
رشكة ساسني غروب
كى.اتش ماناجمنت(هولدنغ)ش.م.ل
رشكة N HAJJAR & PARTNERS
CONSTRUCTION & ENGINEERING S A R L
رشكة كليماكومفورت انرتناسيونال ش م م
 CANDY PLUSش م ل
رشكة اي -ليفل ش م ل
A.G.F. CO. s.a.r.l
انرتكويل ش م ل
رشكة ابي حيدر ورشكاؤه ش.م.م
 CONTRADEللتجارة العامة (كونرتايد) ش م ل
فيا فارم ش.م.مVIA PHARM SARL .
ايدوكايشونال ماركتينغ سولوشنز (اي م اس)ش.م.م
كار دكتور ش.م.ل
رشكة بينا كابانا ش م ل PINA CABANA SAL
رشكة يونيونثري ش م م
يش جان  -كلود ش.م.م
رشكة ميزون دو باركية ش م م
MAISON DU PARQUET SARL
هوسبيتاليتي انفستمنت ترايدنغ اند رسفيسز ش.م.ل
كابري ش.م.ل
عباس رشف الدين
بريميوم لتأجري السيارات ش.م.م
زهرة الدين للتجارة العامة (توصية بسيطة)
ناصكو للصناعة و التجارة
NASCO FOR INDUSTRY & COMMERCE
ماريليني ش.م.م.
رشكة ميلتينغ ليفيل ش.م.ل(ذي شوكوليت الونج)
غلوبال اوتو بريوت (ش م م)
رشكة شحبور اخوان
FURETTI S A R L
رشكة ذي ايغل تكستيل ش م م
رشكة مطعم مقهى الصيفي ش م ل
رشكة سبني انرتناشونال غروب ش م م
بوش ش.م.م
رشكة رايد سايفيل ش.م.م.
اي عجه غروب ش م ل
الرتس لألملنيوم
مصطفى عبد العزيز سعادة ورشكاه
لوسترييا ش م م
بزنس بالتفورم ش م م
الصفا للتجارة والصناعة ش.م.م.
يش ماما ش.م.م.
رشكة جي بي (ش.م.م)
رشكة بريل بلو ش.م.م
بواسطة وكيل التفليسة املحامي عطارد عبد الل
فوتو كادو ش م م
رشكة الشمال لالنشاءات ش.م.م.
North Construction Company S.A.R.L
ام اند اي هولدنغ ش م ل
يس ان اس اي هولدنغ ش م ل
جيل للتسويق واالستشارات ش.م.م
شيفون
االهلية للنقل والتجارة
رشكة بالزا باالس ش م م
شارل هنري دولوبكوفيتش
رشكة غلوبال بروداكشن ش م م
اي تو ام كونتاكت سنرت ش.م.ل
جان انطون البستاني للتجارة و الصناعة
(جان انطون البستاني)
XPERT SOLUTIONS SAL
PEOPLE SAL
آد فرست ش.م.م
سكاي فارم ش.م.م
ان مايلز اند كو ش م م
يوتيليتي رسفيسيز غروب ش.م.ل

12/09/2022 23/08/2022 RR225069177LB 2379067
09/09/2022 24/08/2022 RR225069234LB 2380665
09/09/2022 22/08/2022 RR225069282LB 2384523
2050495
2053486
2054940
2024255
2026747
2029807
2033402
2033895
2022287
2022427
2015373
2016695
2019012

RR225069340LB
RR225069367LB
RR225069384LB
RR225069424LB
RR225069441LB
RR225069512LB
RR225069530LB
RR225069565LB
RR225069631LB
RR225069659LB
RR225069716LB
RR225069720LB
RR225069778LB

22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
23/08/2022

12/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022

12/09/2022 23/08/2022 RR225069818LB 2020384
2168700
2168891
2168929
2170844
1928447

RR225069870LB
RR225069897LB
RR225069910LB
RR225069945LB
RR225070144LB

23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022

09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022

09/09/2022 22/08/2022 RR225070215LB 1932518
1840538
1845252
1848799
1859809
1861940
1867277
1871120
1871193
1871267
1871856
1874162
1878844
1884105
1890592
1891929
1894783
2067383
2067421

RR225070294LB
RR225070396LB
RR225070405LB
RR225070590LB
RR225070626LB
RR225070691LB
RR225070714LB
RR225070728LB
RR225070731LB
RR225070759LB
RR225070780LB
RR225070881LB
RR225070970LB
RR225071051LB
RR225071079LB
RR225071105LB
RR225071272LB
RR225071286LB

23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
22/08/2022

12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022

09/09/2022 23/08/2022 RR225071374LB 2064159
09/09/2022 23/08/2022 RR225071388LB 2064763
09/09/2022 23/08/2022 RR225071405LB 2659911
2703319
2704597
2704607
2676488
2677550
2678492
2381067
2340779
2678654

RR225071493LB
RR225071520LB
RR225071533LB
RR225071578LB
RR225071581LB
RR225071595LB
RR225071604LB
RR225071706LB
RR225071754LB

23/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022

09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022

12/09/2022 23/08/2022 RR225071768LB 2678808
2680147
2680149
2680442
2661766
2266211
2647298

RR225071799LB
RR225071808LB
RR225071811LB
RR225071825LB
RR225071842LB
RR225071944LB

23/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022

09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022

2649377
موريس يوسف الجميل
2367145
ميس ش م ل
2290662
رشكة موىس ترايدانغ كومباني ش.م.م
2268754
بيرب رستو كلوب ش م م
1686352
سيتاكس (لصاحبها جوزف حبيب طربيه)
رشكة اساس للهندسة وللتجارة العامة واملقاوالت ش م م 1984340
1985996
يس اف اف ش م م
1990568
تو توب للتجارة توصية بسيطة
سكوير تايل للتجارة  -خالد بده ورشكه
1991125
(توصية بسيطة)
1723004
رشكة اإلنماء مصاعد سيماتك ش.م.م
1752270
G.Invest Holding SAL
1679339
ار اي ش.م.ل
1680009
محطة وليد يارس دبويس
1665152
مبارك للتجارة ش.م.م
رشكة فلكس ستون للتجارة العامه واملقاوالت ش م م 2179898
2190008
نيوانثى ش.م.ل
ل
م
ش
اس
رشكة دبليو تو
2237855
بواسطة وكيل التفليسة املحامي عيل رحا
رشكة بدياسكو هاش للتجارة العامة والصناعة ش.م.م2249390 .
2251610
محمد غازي احمد دويدري
1459
الرشكة العامة لالقمشة الحديثة ش.م.م
199288
بريمري انفورمايشن تكنولوجي ش.م.م
201450
الفا كابا ش.م.م ALPHA KAPPA S.A.R.L
كويك بايت  QUICK BITEلصاحبها محمد زكريا سعاده 392534
2211070
فرح محمد الصويف

RR225071992LB
RR225072159LB
RR225072202LB
RR225072233LB
RR225072366LB
RR225072511LB
RR225072542LB
RR225072595LB

23/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022

12/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
09/09/2022

09/09/2022 24/08/2022 RR225072600LB
RR225072865LB
RR225072940LB
RR225072998LB
RR225073018LB
RR225073097LB
RR225073450LB
RR225073619LB

24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022

13/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
13/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022

13/09/2022 24/08/2022 RR225073684LB
RR225073826LB
RR225073843LB
RR225073962LB
RR225074061LB
RR225074075LB
RR225074132LB
RR225074265LB

24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022
24/08/2022

12/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022

التكليف 520
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات
الخاضعني ،املكلفني الواردة أسماءهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة املراقبة الرضيبية واالسرتدادات يف مديرية
الرضيبة عىل القيمة املضافة ،مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
رشكة االتحاد للهندسة واملقاوالت ش.م.م
جوزي نجيب ناصيف

تاريخ لصق
رقم الربيد املضمون تاريخ الزيارة
رقم
LIBANPOST
الثانية
املكلف
13/09/2022 11/08/2022 RR196882090LB 12523
05/10/2022 09/09/2022 RR010376852LB 2892958

التكليف 520
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات
الخاضعني ،املكلفني الواردة أسمائهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة معالجة املعلومات يف مديرية الرضيبة عىل القيمة
املضافة ،مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
عبد الرزاق شهاب للتجارة العامة
غالس ماسرتز ش.م.م
رشكة شالور اي فوايه ش.م.ل
االتحاد لالنتاج االعالمي ش.م.م
رشكة تي فور  -ط.و.ن ش.م.م.
الجمعية اللبنانية االملانية النماء الثقافة
مستشفى فتوح كرسوان الحكومي (البوار)
ايكو ان كلني ش.م.م.
غلوبل ايم ش.م.م
توب مان
خزنات ش.م.مKhaznat sarl.
رشكة ملتي براندز ش.م.م
رشكة بريوت لالدارة العقارية ش.م.ل

رقم
املكلف
1955463
1826721
5139
2545352
2264739
188501
1055079
2028786
1652055
111936
548332
962053
2236366

رقم الربيد املضمون
RR222880749LB
RR222880752LB
RR222880770LB
RR222880797LB
RR222880655LB
RR222880664LB
RR222880681LB
RR222880806LB
RR222880810LB
RR222880823LB
RR222880868LB
RR222881395LB
RR222880885LB

تاريخ الزيارة
الثانية
23/08/2022
24/08/2022
23/08/2022
22/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
06/09/2022
05/09/2022
07/09/2022

تاريخ لصق
LIBANPOST
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
09/09/2022
20/09/2022
26/09/2022
20/09/2022
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨١السنــــة الـرابـعـة

غادة عون ُتحرّك بري ...قضائيًا

الـخـمـيـس  ١٠تشرين الثاني 2022

تخلّوا عن األصيل ...ولجأوا إلى البديل
صـــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة

نبيه بري

غادة عون

تغريــدة صباحيــة للنائبــة العامة
االســتئنافية يف جبل لبنان القاضية غادة
عون ،ونرشها الئحة بأســماء مسؤولني
لبنانيــن لديهــم حســابات مجمّ دة يف
سويرسا  ،من بينهم رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،أثارت عني التينة أمس ،فسارع
بــري ظهرا ً اىل االعالن عــن مالحقة عون
قانونياً .وقــد كتبت عون يف تغريدتها « :ال
أعلم مدى صحة هذه املعلومة .لكن ملاذا ال
يبادر األشخاص الواردة أسماؤهم يف هذه
الالئحة اىل كشف حساباتهم لدى املصارف
الســويرسية؟ من اجل الشفافية فقط!!!
بمطلق االحوال اتمنى ان يكون هناك باب
يف قانــون رفع الرسيــة املرصفية .والذي
ســأنكب عىل دراســته ،واتمنى ايضا من
الحقوقيني التعليق عليه.
وأرفقــت عون تغريدتهــا بـ»الئحة
بأسماء املســؤولني اللبنانيني الذين لديهم
حســابات مجمدة يف البنوك السويرسية
غري القادرين عىل سحب دوالر واحد منها
بتعليمات مــن االدارة األمريكية (املصدر
ويكيليكس) :فؤاد السنيورة  9,1مليارات
دوالر .نجيب ميقاتــي  7،8مليارات دوالر.
طه ميقاتي 6,8 :مليارات دوالر .نبيه بري
 6,3مليارات دوالر .ميشال املر  5,9مليارات
دوالر .ســعد الدين الحريري  5,9مليارات
دوالر .رندا بري  6,3مليارات دوالر .رياض
سالمة  5مليارات دوالر .وليد جنبالط 4,6
مليــارات دوالر .الياس املــر  3,6مليارات
دوالر .نعمة افرام  2,6مليار دوالر .عبد الله

بري  2مليار دوالر .ميشال سليمان  2مليار
دوالر .نقوال فتــوش  1,9مليار دوالر .فؤاد
مخزومي  1,9مليار دوالر .مرييام سكاف
 1,6مليار دوالر .بوال يعقوبيان  1,2مليار
دوالر .باالضافــة اىل مئات االســماء التي
رصيدهــا يرتاوح بني نصــف مليار دوالر
صعودا ً حتى مليــار دوالر .وهناك املئات
ايضا ً اموالهم مودعــة يف البنوك االمريكية
والفرنسية ستصدر الئحة باغلبيتهم تباعاً.
لألســف هذا لبنان وهؤالء زعماؤه .ويجب
عىل الشعب اللبناني ان يعرف اين مقدرات
البالد».

بري

وفور إطالعه عــى مضمون تغريدة
عون ،تقــدم بــري بواســطة املحامي
الدكتور عيل رحال بشــكوى لدى املدعي
العام التمييزي غســان عويدات للمالحقة
والتحقيق واجراء املقتىض القانوني الالزم .
وردّت عون عىل خطــوة بري بالقول
ملوقع »: tayyar.orgالهيئة املنظومة مترضّ رة
كتري من هذه التغريدة .مع العلم أنني لم أتهم
أحدا ً وتســاءلت عن صحة هذه التحويالت
وطلبت ،من اجل الشفافية ،كشف الحسابات
املرصفية ،لكنني لم أكن أظن بأنني مسست
باملحظــور لهذه الدرجة ويجــب بالتايل أن
نبقى ســاكتني واال نفتح أي ملف الن هناك
محظورات ال يجب املس بها ولو تع ّلق االمر
بتحويالت غري رشعية وباملساهمة يف إفالس
البلد وتجويع اللبنانيني».

تتالحق املشــاهد غــر املألوفة يف
يوميات الصيداويني كشواهد عىل مدى
إســتفحال تداعيات األزمة التي ح ّلت
بهم منذ ثالث سنوات ،وهي لم تفقدهم
فقــط الكثري من رفاهيــة العيش ،بل
أجربتهم عىل إجــراء تغيري جوهري يف
نمط حياتهم ليتناسب مع أولوياتهم يف
ظل الغالء وإرتفاع األسعار ،وخالصتها
«تخلوا عن األصيل ولجأوا إىل البديل».
أوىل املشاهد الالفتة ،قيام مستشفى
«حمود» الجامعي برتكيب نظام طاقة
شمســية ضخم ،هو األكرب يف املدينة،
حيث تمتــ ّد ألواح الطاقــة عىل طول
موقف الســيارات املجاور للمستشفى
بهدف توفري املازوت لتشــغيل املولدات
تركيب نظام الطاقة الشمسية
تفادياً ،للكلفة الباهظة مع إرتفاع سعر
االجتماعي لجهة التعليقات الســاخرة
الصفيحة إرتباطا ً بسعر رصف الدوالر
والغاضبة والشعور باملزيد من اإلحباط
األمريكي يف السوق السوداء.
واليأس من تأمني التيار الكهربائي عىل
وتركيب نظام الطاقة الشمســية
مدار الساعة يف الوقت القريب أو حتى
أسلوب بدأت اعتماده بعض املؤسسات
العودة إىل ساعات التقنني السابقة ،قبل
الصناعيــة والتجاريــة واإلقتصادية
توضيحها بأن ألواح الطاقة الشمسية
والطبيــة منذ أشــهر عــدة ،وخاصة
ال تعود إليها ال من قريب أو
املستشــفيات واملراكــز
من بعيد ،وإنّما لرشكة مراد
الصحيــة واملســتوصفات
للكهرباء املتعهّ ــدة القيام
الطبيــة ومعامل الحلويات
ّ
مؤش تركيب نظام طاقة بأعمــال الصيانة وخدمة
وحتى املســاجد ،يف
عىل فقدان األمل بعودة التيار شمسية ضخم في الزبائن والجباية.
املشــاهد
وثانــي
الكهربائي اىل سابق عهده« ،مستشفى حمود
هــو إعتمــاد الكثري من
مع تراجع الدولة بخدماتها
الجامعي»
الصيداويني عــى الدراجة
واإلدارات الرســمية بإنجاز
الناريــة أو الكهربائيــة أو الهوائيــة
معامالتهــا لفقدان الحــر واألوراق
واإليصاالت ونماذج إخراج القيد وصوال ً
لتوصيل أبنائهم الطالب إىل مدارســهم
كبديــل عــن الحافالت املدرســية أو
إىل الطوابع املالية وسواها.
الباصات الخاصة توفريا ً للمال ،رغم ما
ويف آب املايض ،أثــار تركيب نظام
يواجهونه من صعوبات بسبب الطقس
طاقــة شمســية فوق ســطح مبنى
العاصف وهطول األمطــار بني الحني
مؤسســة «كهرباء لبنان الجنوبي» يف
واآلخر ،وهي لم تعــد تقف عند حدود
املدينة ،ضجة كربى عىل مواقع التواصل

إستخدامها فقط للعمل (الديليفري) بل
ّ
للتنقل من مكان
باتت وســيلة رئيسيّة
اىل آخــر مع إرتفاع أجــرة «التاكيس»
بشكل جنوني.
الصيداوي «أبو حســن» القربصيل
ّ
جسد ،وهو يوصل أحفاده إىل مدارسهم
تحت املطر ،نموذجــا ً للعامل املكافح
لتحصيل لقمة عيشه ،إذ ال يملك سوى
هذه الوسيلة ،فيما اإليثار إمت ّد إىل األخ
األكرب حيث تقاســم معطفه مع أخيه
األصغر إتقاء املطر ،ليشــ ّكلوا جميعا ً
ّ
املتعففة التي
مثاال ً للعائلة الصيداوية
تأقلمت مع الواقع املرير يف سبيل تمرير
األزمة ّ
بأقل الخسائر املمكنة للبقاء عىل
قيد الحياة.
وحال الطالب والنقل إىل املدارس ،لم
يقترص عىل األهل والدراجات بأنواعها،
بل وصلت إىل حد قيام من يملك سيارة
بإيصال أبنائــه وطالب الجريان يف ذات
املبنى الســكني أو املجاور إىل املدرسة
مقابل دفع كلفة البنزين ،ويقول «أبو
محمد» ترجمــان لـ»نــداء الوطن»:
«إتفقت مع الجريان عىل إيصال أبنائهم
مع أوالدي كل يوم ذهابا ً وغياباً ،مقابل
دفع ثمن البنزيــن ،وأكون بذلك ّ
وفرت
عىل نفيس دفع رسوم الحافلة املدرسية
يل ولهم ،تماشــيا ً مع الضائقة املالية،
كما أنها نوع من التكافل االجتماعي».
وقد شــهدت املدينــة الكثري من
الظواهر الالفتة ،منها عىل سبيل املثال
ال الحرص :إنتشــار الـ»توك توك» بدال ً
من السيارات ،تبديل الكتب املستعملة
مع بدء العام الدرايس بعد االســتنكاف
عــن رشاء الجديدة ،تركيــب الطاقة
الشمســية لإلســتغناء عن اإلشرتاك
باملولدات الخاصــة وأكالفها الباهظة،
إســتخدام حامض الليمــون بدال ً عن
الليمون الحامض و»مرقة املاجي» بدال ً
من الدجاج وسواها.

مســـاحة حـــرّة

«الطائف» والصيغة اللبنانيّة :إنجاز سعودي ّ ـ لبناني ّ
بمشاركة عربيّة ومباركة دوليّة
د .نــبــيــل خــلـيــفه

(*)

بدعوة من الســفري الســعودي يف لبنان وليد
البخــاري ،أقيم يف قــر األونيســكو يف بريوت
احتفال بمناســبة الذكرى الـ)2022-1989( 33
إلتفاق «الطائف» .وقد شــهد االحتفال حشدا ً من
مختلف القوى اللبنانية التي استمعت إىل شهادات
شــخصيّات لبنانية سياســية وفكرية ساهمت
يف صياغــة االتفــاق ،أو يف رشحه وتربيــره أمام
اللبنانيني .هذه املناسبة تســمح باستعادة بعض
األمور واملبادئ األساسيّة والتأسيسيّة التي أرساها
اتفاق «الطائف» املعروف «بوثيقة الوفاق الوطني».
 - 1من باب التقدير والتذكري بأصحاب النوايا
الطيّبــة واآليادي البيضاء االشــارة بداية اىل الدور
املحوري الذي قامت به اململكة العربية الســعودية
منذ أيــام امللك فهد بن عبد العزيــز ،عضو اللجنة
الثالثية التي شــ ّكلها مؤتمر القمة العربية يف الدار
البيضاء (/23/5 )1989مع امللك الحســن الثاني
املغربي والرئيس الجزائري بن جديد ،مع صالحيات
كاملة وشاملة لح ّل األزمة اللبنانيّة .إن اختيار امللك
فهد وحده ما بني وادي النيل واملرشق العربي أمر له
مغزاه الجيو -سيايس؛
 - 2إن اختيــار مدينة “الطائــف” يف قلب اململكة
العربية الســعوديّة مكانا ً للمؤتمر لــم يتم بالصدفة.
بــل هو خالصة تحليل دقيق لألوضــاع اللبنانية عامة
وللشخصيات اللبنانية التي ستشارك يف املؤتمر ولألجواء
الطيبة وااليجابيّة واملريحة التي تحيط باملشاركني .من
هنا فإ ّن قيام الرتكيبة السياســية اللبنانية ينبغي أن
يتم فوق أرض صلبة ومناســبة .وهو ما تقدمه مدينة
«الطائف» السعودية نفســيا ً وفكريا ً وحياتياً .وهو ما
لم تقدمه من قبل مدينتا جنيف ولوزان.

 - 3إن وثيقــة الوفــاق الوطنــي (أي اتفاق
«الطائف») ليســت مطالعة سياسية بل هي ّ
نص
تأســييس للصيغة اللبنانية كمــا ينبغي أن تكون.
لذا فهي تشــمل موضوع التوازن السيايس داخل
الصيغة اللبنانية بني املســيحيني واملسلمني ،كما
تشــمل املبادئ االصالحية التــي ينبغي القيام بها
(مجلس الشيوخ – قانون االنتخاب – الالمركزية)
العالقة بسوريا والتأكيد عىل استعادة لبنان سيادته
واستقالله وبسط ســيادة الدولة عىل كافة الرتاب
اللبناني.
 - 4تقوم الوثيقة عىل ما يُعرف يف علم السياسة
بفلسفة التســوية القائمة عىل مبدأ اإلنصاف بما
يعني اعرتاف وإقرار وقبول أفرقاء الرصاع بمواقف
ومطالب وتنــازالت متبادلة بني قوى مســيحية
وقوى اسالمية .إنها من حيث الجوهر نص سوبرا
– دســتوري ألنّها عقد حياة بني اللبنانيني برىض
ومباركة عربية ودولية ،وقد جرى التأكيد عليها يف
مؤتمرات القمّ ة العربية وبســعي وارصار ومبادرة
سعودية.
 - 5إن أه ّم مــا قدّمه اتفــاق «الطائف» هو
ارساء معادلة سياسية جديدة يف الصيغة اللبنانية.
تنطلق من قاعدة ان لبنان وطن نهائي ســيد ح ّر
عربي االنتماء ،والســلطة االجرائية فيه لم تعد بيد
ّ
املســيحيني املوارنة كما كانت منــذ زمن االنتداب
الفرنيس بل ّ
إن الســلطة االجرائية تناط بمجلس
الوزراء كقيادة جماعية ،وهــذا هو التعديل األهم
يف املعادلة اللبنانية .فبعــد الحرب يف لبنان ،بل من
نتائج هــذه الحرب كانت اعــادة النظر يف النظام
السيايس اللبناني بإرساء معادلة واضحة ودقيقة
بني دور اللبنانيني مسيحيني ومسلمني يف السلطة.
إنّها فلسفة االنصاف من ضمن توازن للقوى .لقد

كانت السلطة االجرائية بيد شخص واحد هو رئيس
الجمهورية املاروني املســيحي ،وقد أصبحت اآلن
بيد جماعة هي مجلس الــوزراء املؤلف من رئيس
مســلم ووزراء يمثلون مختلف العائالت اللبنانية.
ولع ّل هذه املعادلة تمثّل أه ّم ما أسفرت عنه الحرب
اللبنانية من نتائج!
 - 6بعيــدا ً عن موقف بعــض األحزاب التي ال
تعرتف بلبنان الكيان والدولة ،من مثل حزب «البعث
العربي االشــراكي» و»حزب اللــه» – و»الحزب
السوري القومي االجتماعي» ،ظ ّلت بعض الجهات
املســيحية متعلقــة باملعادلــة «االنتدابيّة» التي
تمنح املســيحيني ،عرب رئيس الجمهورية األولوية
واملعادلة والقرار يف األمور االجرائية الســلطوية.
وهو ما عاشــه لبنان وال يزال يعيشه يف موضوع
تشكيل الحكومة .فبحســب ّ
نص الدستور واتفاق
«الطائف» ينــاط برئيس الــوزراء املنتخب مهمة
تشــكيل الحكومة ،وهذه املهمة هــي املعادل ملا
ســبق ان أوضحناه يف معادلة مسيحية – اسالمية
يف الســلطة .فرئيس الحكومة هــو وحده املك ّلف
بتشــكيل الحكومة ورئيــس الجمهورية له الحق
فقط يف قبــول او رفض صيغة التشــكيل ،وليس
املشاركة يف التشكيل .فإذا رفض رئيس الجمهورية
صيغة التشــكيل عليه ان يقدّم األســباب املوجبة
لقراره امام اللبنانيني هل هي أسباب :دستورية أم
ميثاقية ،أم حزبية ،أم شخصية ،أم ذاتيّة!...
 - 7لقد وجد آباء «الطائــف» ّ
أن وثيقة بمثل
هذه األهميّة والخطورة بحاجة اىل ضمانات تش ّكل
معايــر مبدئية للحياة اللبنانيــة العامة بمختلف
وجوهها القانونية والسياسية والسوسيولوجية:
املجلس الدســتوري كضمانة قانونية ،مجلس
الشــيوخ كضمانة تمثيلية ،االعالن العاملي لحقوق

االنســان كمرجعية حقوقية دوليــة ،حق النقض
(الفيتو) كضمانة وطنية لألقليات ،حكومة الوفاق
الوطني كضمانة وطنية دســتورية وسياســية،
لتأكيد وتأمني العيش املشرتك واملشاركة الكاملة يف
القرارات املصرييّة.

الطابع الدولي

خالل خمسة أشهر أصدر مجلس األمن الدويل
ســتة بيانات بتأييد ودعم اتفاق «الطائف» وعمل
اللجنــة الثالثيــة العربية املؤلفة من الســعودية
واملغرب والجزائر .مثل هذا االهتمام الخاص ملجلس
األمن اعطى اتفــاق «الطائف» طابعا ً دوليا ً بمعنى
أنّه وثيقــة ذات طابع دويل ،وإن لــم يكن وثيقة
دولية .ومع ذلك ســعت جهــات اقليمية ال تعرتف
بسيادة لبنان لالنقالب عىل «الطائف» وبالتايل عدم
االنسحاب من لبنان والعمل من خالل ثغرتني:
األوىل :وضع قوانني انتخابية تؤدي اىل تشــويه
التمثيل الشعبي.
الثانية :تأمني حكومات ذات لون واحد وال تمت
اىل الوفاق الوطني بصلة.
عىل ّ
أن التحــوّالت االقليميّة بعد حرب الخليج
وطروحات الرشق األوسط الجديد أعادت لبنان اىل
الواجهــة كدولة «هي معقــل الديمقراطية» ،كما
وصفته كونداليزا رايس ،فتذهب الرشعية الدولية
اىل تبني القرار الحاسم رقم  ،1559وكانت حسنته
األوىل أنه أجرب الذين تالعبوا بـ»الطائف» عىل العودة
اليه والقبول به ميثاقا ً لبنانيا ً نصا ً وروحاً .وحسنته
الثانية أنه رشعَ َن دوليا ً وباالجمــاع نهائية لبنان
الدولة والكيان وأنهى الحلم الســوري بضم لبنان
عىل مراحل.
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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أبو فاعور من معراب :مستمرّون بدعم مع ّوض
عشــية الجلسة الخامســة النتخاب
رئيس للجمهورية مع بداية األسبوع الثاني
للشــغور الرئايس ،مع تجدّد سيناريوات
ّ
املرشحني
الجلسات السابقة املتأرجحة بني
الجديّني :الورقة البيضاء وميشال معوّض،
وعىل هامشــهما مجموعة من األســماء
تطــرح من هنا وهناك ،بــرز أمس تح ّرك
جنبالطي تجاه معــراب ،إذ التقى رئيس
حزب «القوّات اللبنانيّة» سمري جعجع ،يف
معراب ،عضــو كتلة «اللقاء الديمقراطي»
النائب وائل أبو فاعــور موفدا ً من رئيس
«الحزب التقدمي اإلشرتاكي» وليد جنبالط،

يف حضور عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة»
النائب ملحم الريايش.
عقــب اللقــاء ،وصف أبــو فاعور
الجلسة التشاورية بـ»املفيدة واملجدية مع
جعجع» ،مؤكدا ً اســتمرارهم يف موقفهم
اإليجابــي واملســؤول من دعم ترشــيح
معوض للرئاسة».
وقــال« :ال خروج مــن األزمة إال من
خالل مرشوع إصالحي وحقيقي وانتخاب
رئيــس للجمهورية» ،الفتــا ً إىل أن رئيس
مجلس النــوّاب نبيه ب ّري «كان يســعى
للقيام بحــوار جدي لطرح أســماء عدة

للرئاسة إنما التجربة لم تُ ّ
وفق».
وفيما رأى أن «جلسة اليوم قد تكون
كالجلسات الســابقة إنما هي أول خطوة
نحو انتخاب رئيس» ،أشار إىل أنه «ال يبدو
يف الضفة األخرى دينامية إيجابية شبيهة
حتى اللحظة».
تابع« :من الواضــح أن فريق  8آذار،
باســتثناء ب ّري ،يحاول تفادي رصاعاته
الداخلية من خــال الذهاب مجددا ً باتجاه
الورقة البيضــاء .ولكن هذا االمر ال أعتقد
أنه مجــ ٍد بل يضيــف أعباء عــى حياة
املواطنني اللبنانيني».

جعجع خالل لقائه أبو فاعور بحضور الرياشي

خططت لعمليات إرهابية
تفكيك  8خاليا لـ»"داعش"» ّ
بعدما أعلن وزيــر الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف
األعمال القايض ّ
بســام مولوي ،عن توقيف خاليا إرهابية هذا
العام ،أفادت املديريّة العامّ ة لقوى األمن الدّاخيل يف بيان أمس
أنّه «نتيجة املتابعة اإلســتعالمية وامليدانيــة ،التي تقوم بها
ّ
املختصة يف شــعبة املعلومات لجهة املتابعة الج ّديّة
القطعات
ّ
خاصــة تلك املرتبطة
لنشــاطات الخاليا اإلرهابية وبصور ٍة
بتنظيم «داعش» اإلرهابي ،تم ّكنت الشعبة من تنفيذ عمليات
نوعية اســتباقية دقيقة خالل صيف عــام ( ،2022اعتبارا ً
من شهر تموز لغاية شــهر ترشين األول) ،أسفرت عن رصد

٧

وتحديد وتوقيف ثمانــي خاليا إرهابيــة يف مختلف املناطق
اللبنانية (البقاع – بريوت – الشــمال  -الجنوب – جبل لبنان)
ينتمــي أعضاؤها إىل تنظيم داعش اإلرهابي» ،مشــرة إىل ّ
أن
«عدد موقويف هذه الشــبكات بلغ ثالثني إرهابيــا ً غالبيتهم
من الجنســية اللبنانية ،وآخرون من الجنســيّات السورية
والفلســطينية وإرهابي من الجنســية املرصية ،وقد أحيلوا
ّ
«تبــن بعد التحقيق
جميعــا ً إىل القضاء املختص» .وختمت:
معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تســتهدف مراكز
عسكرية وأمنية وتجمّ عات دينية ومدنية مختلفة».

"«العنيّق"» إختراع
موسيقي ّ عكاري ّ

ابو النمر وآلته

الــشــمــال – -مــايــز عــبــيـــد
يتميّز محمود عيىس (أبو النمر)
إبن بلدة فنيدق ،ســكان «مار توما»
باســتخدامه ،آلــة «العنيّق» صناعة
وعزفاً ،والعنيّق آلة موســيقية عربية
ع ّكارية الهوية ،وقــد تع ّلم من جدّه
كيفيــة صناعتهــا ويعــزف عليها،
واحتفظ بهذا الرتاث القديم إىل اليوم.
وتشــبه العنيّق آلــة «املجوز» يف
شــكلها ،وفيها تتعانق القصبتان ويتم
ثقبهمــا يف أكثــر من موضع ويُشــ ّد
القصب بخيــط من الحرير ،ويف النهاية
تُدهن اآللة بالعسل لكي تصبح سلسة
فتتجنّب أصوات النشــاز أثناء العزف.
وإىل جانب «العنيّــق» يقتني أبو النمر
العديد من اآلالت املوسيقية الرتاثية ،مثل
الربابة و»املِنجَ رية» واملزمار و»املِجْ ِوز»
و»الريغول» الفلسطيني وغريها ،وهو
يحرتف العزف عىل كل آلة منها.
يشارك أبو النمر الناس وأصدقاءه
مواهبــه ،فينرش عــر صفحته عىل
«فايســبوك» فيديوات له وهو يعزف
عىل هذه اآلالت ،كما يشارك يف العديد
مــن الحفالت واملهرجانــات الرتاثية
والشــعبية التي تقــام يف عكار ويف
مختلف املناطــق اللبنانيــة ،عازفا ً
عىل آلة «العنيّق» فرســم لها هويتها
الع ّكارية الخاصــة أينما ح ّل أو رحل.

ويقول لـ»نداء الوطن»« :إن هذه اآللة
العكارية الصنع تشــبه يف صنعها آلة
الريغول الفلســطينية ولكنها بحاجة
إىل ثقوب أكثــر ،وأكثرية من يعزفون
مــن الجنوب إىل الهرمل يســتعملون
آلة املجوز ،ولكــن هنا يف عكار ،هواة
هذا النوع نــادرون جداً» .ويوضح ّ
أن
آلة العنيّق تحتــاج إىل قصبتني وليس
قصبة واحدة« ،وأكاد أكون أنا الوحيد
يف هذه املنطقة مــن يجيد صناعتها
ويعرف ك ّل خفاياها».
وخالل مشاركاته يف املهرجانات
الشعبية يف املنطقة يخرب مع محمود
عيىس الكثــر من القصــص ومنها
ّ
أن كبار الســن وهواة هذه املوسيقى
عندما يســمعون عزفه يســارعون
إىل حلقات الدبكــة ومنهم من يطلب
العزف معه أيضاً.
من بني أوالده مــن يهوى الدبكة
عىل أنغام العنيّــق ،ومنهم من يحب
تع ّلمها ،ولكــن يف نفس الوقت يخىش
أبو النمــر أن تندثر هذه اآللة وتصبح
شــيئًا من املايض املنيس ،ال سيما ّ
وأن
الجيل الجديد يميل إىل اآلالت الحديثة
واملوسيقى الصاخبة وال يهوى الطرب
العربي الشــعبي األصيل ،وهو يضع
نفســه بترصّ ف جيل الشــباب ،وكل
من يبدي الرغبــة بالتعلم عىل العنيّق
صناعة وعزفاً.

هكذا يمضي اللبنانيون ساعاتهم على أبواب المصارف
زحــلـة  -لــوسـي بـارسـخــيـان
طوّع اللبنانيون عىل مشــهد الزحمة
اليومية املتك ّررة عىل أبواب املصارف وأمام
رصّافاتها اآلليــة ،بحيث بــات القليلون
ّ
يعبون عن استهجانهم الذ ّل الذي تعكسه
صفوفهم ،مع أنه يكاد يكون نسخة شبيهة
ملشهد الزحمة التي شهدتها محطات البنزين
قبل رفع الدعم عنه ك ّلياً.
وكأنّها رضيبة يجــب أن يدفعها ك ّل
من رغب يف اإلســتفادة من تعاميم مرصف
لبنان ،غري مكرتثني للغايات األساسية من
هذه التعاميم يف لجم تدهور العملة الوطنية،
إنما يعتربونها فرصة ّ
تحقق مكاســب آنية
رسيعة لهــم .يف وقت يرى فيهــا رصّافو
السوق السوداء فرصة لتعويم مؤسساتهم
بالدوالر ،حيث يؤكــد رصّافون يف منطقة
زحلة أنهم الحظوا خالل الساعات املاضية
تزايدا ً يف الطلب عليه عىل رغم ارتفاع سعره
األسود بشكل كبري.
يف دردشة مع أحد الرصّافني ،يشري اىل
أنه تم ّكــن صباح أمس األول ،وخالل نصف
ســاعة فقط ،من رشاء  15ألف دوالر من
األفراد ،وهــؤالء عرضوا مبالغ تراوحت بني
الـــ 300و 330دوالراً ،وهو الســقف الذي
حدّدته املصارف بمعظمها الســتفادة أي
مواطن من عملية استبدال لرياته اللبنانية
بدوالرات وفق سعر صريفة.
ويؤكد الرصّافون يف املقابل ّ
أن نشــاط
حركة السوق الســوداء بات يعتمد بشكل
أســايس عىل هذه الدوالرات ،التي يســارع
املواطنــون إىل اســتبدالها ،مبتعدين عن
مخاطر أي ّ
خضة مفاجئة يف السوق ،كتلك
التي ترافقت مع تراجع سعر الرصف من 41
ألف لرية اىل  35ألف لرية قبل نحو أسبوعني.
يف املقابل ،ال يرتدّد من ال يســتفيد من
املواطنــن من تعاميم مــرف لبنان ،أو

يتســنّى لهم حجز دورهم أمــام الرصّاف
يحاول أقله اإلســتفادة منها ،يف وصف ما
اآليل ،ويستعدّون لفرضية التغيّب عن العمل
يجري أمام املصارف بـ»املسخرة» .ويتّهم
إذا كانوا موظفني .من كــ ّرر التجربة أكثر
بعضهــم املتهافتني عــى «دوالر صريفة»
من مرة ،صار يأتــي مع صديق يريد إتمام
بأنهــم رشكاء يف الفــوىض ،ويف حرمــان
معاملة مشــابهة ،لعلمه أنّه سيحتاج ملن
املودعني من أموالهم ،خصوصا ً أن التعميم
يعينه عىل حرق ساعات اإلنتظار الطويلة.
يتكارم عىل مــن ال يملكون ودائع ،بمقابل
وقد حاول بعضهم األخذ بنصيحة اإليداع يف
حجب الدوالرات عن مودعيها ،وهذا برأيهم
فرتة املســاء ،إال أنهم إكتشفوا أن الرصّاف
شبيه تماما ً ملا حصل يف عملية الدعم التي لم
اآليل غالبا ً ما يكون مع ّ
طالً يف معظم املصارف
تذهب ّإل لجيوب بعض املستفيدين.
خارج ســاعات العمل ،ما يكبّدهم نفقات
اإلنتقال من دون طائــل .ويف فرتة اإلنتظار
الصفوف ...ثالث فئات
الطويــل ال بــد أن تتوتر األجــواء أحياناً،
وجهة النظر هــذه قد تكون صحيحة
فيصطدم هؤالء بعضهم ببعض ،خصوصا ً
إذا ت ّم اإلكتفاء بمراقبــة الوضع من بعيد.
متى حاول أحدهــم أن يتجاوز دوره ،أو أن
ولكن مع اإلستماع اىل املستفيدين من هذه
يتبي ّ
التعاميمّ ،
يم ّرر أكثر من معاملة ألكثر من شخص عىل
أن لديهم أيضا أســبابهم
الرصّاف ،مع احتمال تع ّ
طله يف أي وقت.
وظروفهم التــي تجعلهم يتحمّ لون الذ ّل ،يف
حينهــا ترتفــع الرصخــة وال يخلو
سبيل بضعة آالف من اللريات أو مليوني لرية
األمــر من عراك باأليدي والشــتائم قبل أن
كح ّد أقىص ،قد ال تكفي أحيانا ً ثمنا ً لتدفئة
يعمــل املنتظــرون عىل
منزل ألسبوع واحد.
تهدئة الوضــع خوفا ً من
عمليــاً ،يتــو ّزع
أن يخــروا فرصتهم يف
املحتشدون أمام أي مرصف
يهزأون من أحوالهم،
الوصــول اىل الرصّاف اآليل.
إىل ثالث فئات:
فئة ترغب يف اإلستفادة وعلى أحوال المصارف وأحيانا ال يملــك البعض
خــرة إدارة العمليــة أو
مــن تعاميــم مــرف
يضحكون ،يصرخون،
استخدام الرصّاف لإليداع،
لبنان ،فتنتظر عىل مدخل يخالفون ،يتضايقون،
فينفد صــر من حوله من
املرصف اىل أن يســمح لها
ينصحون ،يتشاركون
طول انتظارهم ،إىل أن يبدي
بدخوله إلتمــام املعامالت
الهموم ،وكل ذلك
أحدهم إستعدادا ً ملساعدته،
التي تسمح لها باستخدام
الــرّاف اآليل .وأحيانا ً قد وعيونهم شاخصة على وطبعا ً ليــس حبّا ً به ،لكن
تقصــرا ً لفــرة انتظاره.
يطول إنتظــار هؤالء عىل
الصرّاف اآللي
وهكــذا تولــد األحاديث
باب املرصف لنحو ســاعة
أو ساعتني ،حتى لو ُ
الهامشية الرسيعة بني الناس ،يهزأون من
ضب لهم موعد مسبق
أحوالهم وعىل أحوال املصارف ،يضحكون،
للحضور .أما الفئة الثانية ،فأصحابها أتمّ وا
يرصخــون ،يخالفــون ،يتضايقــون،
املعامالت ويملكون اللرية اللبنانية ويريدون
ينصحون ،يتشــاركون الهموم ،وكل ذلك
تحويلها اىل دوالر عىل سعر صريفة .ولهذه
وعيونهم شاخصة عىل الرصاف اآليل خوفا ً
الفئــة مئة حكايــة .إذ يحــر هؤالء اىل
من تع ّ
طله يف أي لحظة .وإذا كان معظــم
معظم املصارف منذ السابعة صباحا ً حتى

حشود أمام أحد مصارف زحلة

من يحاولون اإلستفادة من تعاميم مرصف
لبنان هم مــن موظفي الدولــة الحاليني
واملتقاعدين ،أو العاملني باألســاك األمنية
والعسكرية ،فال تمييز يف خط اإلنتظار بني
عسكري وضابط ،فجميعهم هنا متساوون
يف محاولة تحسني قيمة رواتبهم.
ســألنا البعض إذا كان الربح املحقق
يســتحق ســاعات اإلنتظار الطويلة التي
يمضيها هــؤالء اىل أن يصلوا للرصّاف اآليل،
ّ
يســتحق ،ولكنّه يس ّد
فكان الجواب أنه ال
ولو جزءا ً من العجز الذي يتسبّب به إنهيار
سعر العملة اللبنانية .وأعرب البعض اآلخر
عن قناعته ّ
بأن التعاميم املوضوعة ملصلحة
اســتفادة كل املواطنني بسحوبات الدوالر،
ليست سوى غطاء لعمليات تجارية كبرية
يستفيد منها كبار املحظيني ،ولذلك رفض
هــؤالء أن يتّهموا بأنهم يســتفيدون من
الودائــع املحجوبة عن أصحابها ،ولســان
حالهم «حاســبوا الحراميــة الكبار الذين
أوصلونا اىل هذا الواقع».
يف املقابــل ،يتبــن ّ
أن ليــس ك ّل من
يتقدّمون لإلســتفادة مــن دوالر صريفة

يملكون املبلــغ الذي يفوق الـ 9ماليني لرية
لرشاء الـ 300دوالر .ومع أنه باستطاعتهم
سحب مبلغ أدنى وفقا ً إلمكانياتهم ،فإنهم
يعتربون ّ
أن ساعات اإلنتظار حينها لن تكون
مجدية .ولذلك يلجأ البعض اىل استدانة املبلغ
املطلوب وأحيانا ً من رصاف السوق السوداء
تحديــداً ،اىل أن تنجز العمليــة يف مرحلتها
الثالثة ،وهي مرحلة ســحب إيــداع اللرية
اللبنانية بالدوالر األمريكي.
ونظرا ً لطول الساعات التي تستغرقها
عملية اإليــداع ،ال يتمكن كثريون من إنجاز
عمليــة كاملة يف يوم واحــد ،وخصوصا ً يف
املصارف التي حدّدت أوقات اإلستفادة من
تعاميم صريفة بســاعات محدودة .ولذلك
يعــود هــؤالء إىل املرصف يف اليــوم التايل،
مشكلني بذلك الفئة الثالثة ،لتطول ساعات
مواز لصف
انتظارهم مجدّدا ً يف صف طويل ٍ
املودعني ،يحمل قصص التوتر واملناوشات
والتالســن واألحاديث الجانبية نفســها،
مضافا ً إليهــا أمل الحصول عــى العملة
الخــراء ،التي رسعان مــا يبدّدها غالء
أسعار كل يشء يف لبنان.
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مــــــعــــــرض

ستافرو جبرا حيًّا في
رسومه القديمة كأنّها اليوم

بناته الثالث بريسيال وأورنيال وباميال (تصوير رمزي الحاج)

من الحضور ومحبّي وأصدقاء ستافرو وبينهم النائب نزيه متّى

جــــــــورج بــــــــو عــــــــبــــــــدو

واملدهش يف العرض هذا التشابه الكبري بني األمس واليوم ،فاالحداث
هي هي مع تغري الشخصيات وان خلد البعض منها حتى اليوم ،فاالنهيار
االقتصادي موجود يف رســوم تعود اىل الثمانينيات والواقع االليم ما زال
حارضا ً كما يف االمس البعيد.

أقامت جمعية  Rebirth Beirutالبارحة معرضا ً فنّيا ً للرســام
الكاريكاتــوري واملصور ســتافرو جربا الذائع الصيــت بالتعاون
مــع بناته الثالث بريســيال وأورنيال وباميال بعنــوان Dollarmes
 ،by Stavroبحضور فنانني تشــكيليني ونخبــة من أهل الصحافة
والسياسة والرأي الح ّر.
واختارت عائلة ســتافرو انهيار العملة عنوانا ً عريضا ً للرسوم التي
تمحورت بمعظمها حول ســطوة الدوالر وتراجع قيمة اللرية ،علما ً ان
الجمهور ســيكون عىل موعد دوري مع الفنان الراحل حول موضوعات
أخرى ركزت عليها ريشته حني كان حيا ً يرزق.
وجال الحضور عىل ارجــاء املعرض الذي عجت جدرانه برســوم
ستافرو مع نسخة أصلية ونسخة طبق االصل لرسوم طبعت مسريته يف
وسائل إعالمية مختلفة ،وكلها معروضة للبيع باالضافة اىل بعض الكتب
واملنشــورات املؤرخة ملروره عىل جرائد ومجالت ذاع فيها صيته ،لرباعة
املزج بني الريشــة واالبداع كجريدة «البلد» التي رسم فيها أجمل اعماله
الكاريكاتورية السياسية.

...

ويف حديث لـ»نداء الوطن» أكدت ابنته بريسيال ان فن ستافرو خالد
يف االذهان وان شــغف والدها بالرسم انتقل اىل الجيل الجديد الذي شكل
له ستافرو مصدر إلهام كبري؛ معربة عن فخرها بمسرية والدها املرشفة.
املعرض مستمر ليوم األحد  ١٣ترشين الثاني.

من أعماله

المرتضى يرعى معرضًا فنيًا لطالب "اللبنانية"
إستقبل وزير الثقافة القايض محمد وســام املرتىض بمكتبه يف قرص الصنائع مجموعة من خريجي الجامعة اللبنانية  -كلية
الفنــون الجميلة ،عرضت أمامه الصعوبات التي واجهتها دفعتهم خالل جائحة «كورونا» .وقد تلقوا من الوزير ك ّل الدعم والرعاية
والحضور ملعرضهم الفني الذي يُقام يف قرص «األونيســكو» يف شــهر كانون األول املقبل .كذلك أثنى املرتىض عىل جهود الشــباب
الجامعي امللتزم بالفن الهادف وعىل «االندفاع امللحوظ الذي يميّز خ ّريجي جامعتنا الوطنية».

ثمانية فنّانين في Art Evolution Platform
تُعرض أعمال ثمانية فنانــن مختارين تحت
اســم  ،Art Revolution Platformوهــي الخطوة
األخرية من برنامج  Ta’ziz Partnershipالذي أطلقه
معهد  Goetheلبنان واملدعوم من الوزارة الخارجية
األملانيــة يف مرسح الزقاق ،بــروت يومَ ي الجمعة
والســبت 11و 12ترشين الثاني الحــايل .وتختلف
أعمالهم بني الرقص واملــرح والعروض الصوتية
وروايــة القصص املرئيــة إىل أداء الطهي وغريها.

والفنانون هم :عيل السمرا ،رنا البابا ،سارة املنعم،
ميليسا غزايل ،هبة نجم ،كارول أوهري ،كيني رحال،
وماريان سالماني.
ويهدف هــذا املرشوع إىل فتح املجــال أمام اإلنتاج
الفني املتعمّ ق ،وتوفري مســاحة لتطوير ناشط ملتزم
إجتماعيــا ً بلبنان يف حــن يم ّر البلد ومشــهد الثقافة
بمرحلةٍ حرجة .كما يســعى إىل دعم التعاون يف املشهد
الثقايف لتبادل املعرفة والتجارب ولتحفيز اإللهام وتزويد

الفنانني الشــباب واملمارســن باملجال الثقايف ومجال
الفنون التمثيلية بالبنية التحتية الرتبوية املهمة ملتابعة
ممارساتهم الفنية.
وقــد أُطلق الربنامج يف ربيع  2022واســتُكمل
حتّى خريف العام نفســه ،ليشــتمل عــى إقامةٍ
قصرية األجل وخمسة أشــهر من التأمّ ل وسلسلة
من االجتماعات ورحلة إىل املانيا يف سياق «مهرجان
الفنون التمثيلية».
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
الطغاة
َ
السهول
السيوف يف
هم أغمدوا
ِ
األنهار
والرماحَ يف
ِ
َ
والرصاص يف الجبا ْل

مــــحــــمــــود عــــثــــمــــان

لكنَّني
ُ
تركت سيفي نائما ً يف غِ مدِهِ
يا وطني
كم قهقه الشيطا ُن من فِ عالهم
َ
وكفكف ُّ
السعا ْل

Technology
نجح رجل مشــلول وغري قادر عىل
الكالم أو طباعة األحرف ،يف التعبري بأكثر
من ألف كلمــة بفضل جهــاز تعويض

وقيل عنِّي خائ ٌن
وقيل إنِّي شاع ٌر ال يتق ُن القتا ْل
وفاتهم
بأنَّنِي لم أستع ْر أصابعـــــي
من أحَ ٍد
وأنَّنِي أرو ُ
ِّض الخيو َل كالخيا ْل
وأهز ُم الطغا َة بالجما ْل

جهاز يُعيد لمشلول قدرته على التعبير

عصبي يرتجــم موجاتــه الدماغية إىل
عبارات فعلية .وقال شــون ميتزغر من
جامعة كاليفورنيا يف سان فرانسيسكو،

وهو املع ّد األول للدراسة إن جملة املريض
املفضلة كانت «ال يشء مستحيل».
وقــد أثبت الفريق العــام املايض أن
واجهة تربط بــن الدمــاغ والكمبيوتر
بإمكانها التعبري باللغة املحكية بخمسني
كلمة متداولــة كان الرجل يحاول النطق
بها .أما الدراســة الجديدة فقد أثبتت أن
الواجهة قــادرة عىل تفكيك  26حرفا ً من
األبجدية اللفظية العاملية التي يستخدمها
الرجل لنطق الكلمات بصمت.
ورشح ميتزغر هذه اآللية موضحا ً أنه
«لقول كلمــة  ،catكان يلفظ Charlie -
( Alpha - Tangoوهي الكلمات املستخدمة
للداللة إىل األحرف الثالثة التي تتكون منها

هذه الكلمة) .ثم تستخدم الواجهة نظاما ً
يضع نماذج بيانيــة لغوية بالوقت الفعيل
لتحديد الكلمات أو األخطاء املكتشــفة يف
تسلســل الحروف املنطوقة .وبذلك تم ّكن
الباحثون من فك شــفرة أكثر من 1150
كلمة ،ما يمثل أكثر من  85%من محتوى
الجمل املعتادة يف اللغة اإلنكليزية.
ويرى ميتزغر أن هــذه الرسعة قد
تكون أعىل يف املســتقبل ،مع الجمع بني
قدرات الواجهة بفهم  50كلمة متداولة،
مع فهــم األبجدية اللفظيــة للكلمات
األقل اســتخداماً .وقد ُ
سمّ ي املشارك يف
التجربة  ،BRAVO1اســتنادا ً إىل اســم
الواجهة Brain-Computer Interface

.Restoration of Arm and Voice trial
هذا املريض الثالثيني كان قد تع ّرض لهجوم
يف سن العرشين تســبّب له باضطراب يف
الكالم يسمى «أنارثريا» ،يجعل النطق عند
الشخص املصاب غري مفهوم ،فيما وظائفه
اإلدراكية تبقى طبيعية .وهو يتواصل عاد ًة
مع اآلخرين باستخدام قلم ضوئي متصل
بقبعة بيسبول ،ما يسمح له بتوجيه رأسه
إىل الحروف عىل الشاشة .وزرع الباحثون
قطبا ً كهربائيا ً عايل الكثافة يف دماغه عام
 ،2019فوق القرشة الحركية املســؤولة
عن الكالم .وهــم يرصدون مذاك النبضات
الكهربائية املتولدة هنــاك عندما يحاول
املريض التحدّث( .أ ف ب)

Social Media

ُتسرّح  11ألف موظف
أعلنت مجموعة «ميتا» املالكة لرشكة «فيســبوك» أنها
ســترسح أكثر من  11ألفا ً من املوظفني لديها يف ما اعتربته
ّ
«أصعب التغيريات بتاريخها» .ولفت رئيســها مارك زاكربرغ
إىل أن هذه الترسيحــات تطال  13%من القــوى العاملة يف
املجموعة وســتؤثر عىل مخترب األبحاث فيها الذي ير ّكز عىل
«ميتافريس» ،باإلضافة إىل تطبيقاتها بما فيها «انســتغرام»
و»فيسبوك» و»واتساب» .وقال يف رسالة إىل موظفيه« :أعلم
أن هذا صعب عىل الجميع ،وأنا آســف بشكل خاص ملن تأثر
بهذه القرارات» .ويشــهد مجال التكنولوجيا حاليا ً ركودا ً
خطــرا ً بحيث أعلنت عدة رشكات كبــرة ترسيح أعداد
كبرية من املوظفني لديها ،عــى غرار إعالن املالك الجديد
ملنصة «تويرت» ايلون ماســك األسبوع املايض عن ترسيح
 50%من موظفي الرشكة.
كما تعاني عــدة منصــات مدعومة باإلعالنــات ،مثل
«فيســبوك» و»غوغل» ،مــن تخفيضات ميزانيــة املعلِنني يف

ّ
يتحقق من األعمار

ظــل معاناتهم من التضخم وارتفاع أســعار الفائدة .ورصّ ح
زاكربرغ للموظفني أنه كان يتوقع استمرار الطفرة يف التجارة
اإللكرتونية والنشاط عرب اإلنرتنت خالل جائحة «كوفيد ،»19 -
موضحا ً «لكننــي أخطأت يف تقديري ،وأنا أتحمل مســؤولية
ذلك» .وانخفضت أربــاح «ميتا» إىل  4.4مليارات دوالر يف الربع
املايض من العام ،أي برتاجع  52%عىل أساس سنوي( .أ ف ب)

إعتمــدت بريطانيــا واالتحاد
األوروبي أخــرا ً إجــراءات جديدة
أمان
بوصفها جــزءا ً من تحديــث
ٍ
أسايس لتطبيق «إنستغرام» العاملي
لتبــادل الصور ،إذ كشــفت تقارير
جديدة عــن أن التطبيق يتحقق من
أعمار مســتخدميه مــن املراهقني
عرب فيديو ،يُظهر صورة املستخدم.
وعليه ،ســيُطلب من أي شــخص
يحاول التبديل من حســاب طفل إىل
حســاب بالغ التحقق من عمره ،إمّ ا
عن طريق تحميل هويته الشخصية،
أو تسجيل «سيلفي» بالفيديو ،حيث
سيت ُم تحليله بواسطة تقنية مستقلة
لتقدير العمر.

وكان التحقق من العمر املســتند
إىل صور «ســيلفي» متاحــا ً بالفعل يف
الواليات املتحدة األمريكية.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تبدو متوترا ً ومنفعالً قليالً مع
أن لديك الكثري من اللقاءات
التي قد تتخذ خاللها قرارات
مهنية حاسمة.

خطط لسفرة قريبة مع الرشيك
خصوصا ً بعدما مررت بفرتة
مرهقة ذهنيا ً وجسدياً.

فرحة كبرية وانسجام غري
متوقع بسبب موقفك من دعم
مرشوع طرحه عليك الرشيك.

بعض املشاكل عبء عىل العالقة
بالرشيك ،فيستحسن أن تكون
أكثر هدوءا ً يف تعاملك معه.

حذار النزاع مع أحد املسؤولني
يف عملك أو مع إحدى السلطات
القوية والفاعلة.

خال
جوّ عاطفي رومانيس ٍ
من املتاعب ،تمنح الراحة
لنفسك وللرشيك هذا األسبوع.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

عامل الرشيك بلطف ومحبة
لتعزيز الروابط التي تصبّ
يف مصلحة عالقتكما.

عليك أن تفتح عينيك جيدا ً لتدرك
ما يجري حولك وما يخطط لك،
فاألضواء مس ّلطة عليك بقوة.

بينك وبني الرشيك أرسار كثرية،
وك ّلما تو ّ
طدت عالقتك به اكتشفت
أمورا ً تفرحك وتجعلك مرتاحا ً إليه.

فرص مميزة كنت بانتظارها
قد تتاح لك يف القريب العاجل
فاستغ ّلها كما يجب.

ال تقم اليوم بأي مغامرات مادية
أو طرح أي موضوع عىل بساط
البحث مهما كان مهما ً ومفيدا ً لك.

أظهر مشاعرك للحبيب فأنت
تدرك مدى تعلقه بك وحرصه
عىل إسعادك دائماً.
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تداعيات "عبادة الزعيم" ناريندرا مودي
تزعم الهند أنها أكبر ديمقراطية في العالم ،ويدّعي «حزب بهاراتيا جاناتا» الحاكم أنه أكبر تنظيم سياسي في العالم.
لكن منذ أيار  ،2014يخضع الحزب الحاكم والحكومة عمومًا ألمنيات ونزوات فرد واحد :إنه رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي .تط ّورت حالة استثنائية من «عبادة الزعيم» في محيط مودي ،وتتّضح مظاهرها في أوساط
الدولة ،وفي الحملة الدعائية للحزب الحاكم ،والمقاالت التي تمدحه في الصحافة ،ونزعة كبار رجال األعمال
والمشاهير ونجوم الرياضة إلى اإلشادة به بطريقة مبالغ فيها.
رامــــــاشــــــانــــــدرا غــــــوها

زعيم منهم .من املعروف أن املؤسسات
الديمقراطيــة التــي تُعنــى بمراقبة
مظاهر استغالل الســلطة من جانب
السياسيني تبقى ضعيفة يف الهند أكثر
مما هي عليــه يف بريطانيا أو الواليات
املتحــدة .يف بريطانيا مثــاً ،حاولت
الصحافــة والربملــان والخدمة املدنية
كبح نزعات جونســون االستبدادية.
ويف الواليــات املتحدة ،حافظت املحاكم
الدنيا عىل استقالليتها ،رغم محاوالت
ترامب استمالة املحكمة العليا ،وبقيت
مصلحة الرضائب ومؤسسات تنظيمية
أخرى مستقلة أيضاً .كذلك ،لم ترضخ
أجــزاء مؤثرة مــن الصحافة لظاهرة
«عبــادة» ترامب ،وبقيــت الجامعات
معاقل للحريــة واملعارضــة .وحتى
الشــخص الذي اختاره ترامــب نائبا ً
له حــرص عىل املصادقة عــى نتائج
انتخابات العام  ،2020بما يتماىش مع
الدستور األمريكي ويتعـــــارض مع
رغبة رئيسه.
تُعترب املؤسســات الديمقراطية
يف الهند أضعــف بكثري مما هي عليه
يف بريطانيــا أو الواليــات املتحــدة.
وعىل املســتوى الفردي ،يطرح مودي
تهديــدا ً عىل مســتقبل الديمقراطية
يف بلده أكثر من بوريس جونســون
أو دونالد ترامب .أوالً ،ينشــط مودي
يف معرتك السياســة منذ فرتة أطول
بكثــر ،ويتمتــع بخربة أوســع يف
ً
خدمة
التالعب باملؤسســات العامة
ألهدافه الشخصية .ثانياً ،يبدو مودي
أكثر التزاما ً من جونســون وترامب
بقناعاته السياســية .فيما ينشــغل
هذان األخريان بغطرستهما ومجدهما
النوع من الحمــات .حتى أن الزعيم
الشــخيص ،يبدو مودي نرجسيا ً من
املطلق شــخصيا ً قد يطبّــق النهج
جهة وإيديولوجيــا ً من جهة أخرى.
نفســه أحيانا ً إذا شــعر بأنه أصبح
هو يمثّل األغلبية الهندوسية بطريقة
مُ هدّدا ً سياسياً.
ّ
يجسد
شــاملة أكثر مما
بــن تمــوز 2019
ترامب فوقيــة أصحاب
وكانون الثانــي ،2021
البرشة البيضــاء وأكثر
قــاد زعماء شــعبويون
مما يعكس جونســون
ذوو
وكاريزماتيــون
النزعــة إىل كره األجانب.
أكرب
اســتبدادية
ميــول
ثالثــاً ،يتــكل مــودي
على المستوى
ديمقراطيــات العالــم الفردي يطرح مودي عىل «منظمــة التطوع
وأقدمهــا وأغناها .رحل
الوطنيــة» املتطرفة التي
بوريس جونسون وترامب تهديدًا على مستقبل تتمتع بقــوة تنظيمية
الديمقراطية
من الســلطة اآلن ،لكن ال
عالية وقدرات فائقة عىل
يزال مودي يف منصبه .يف
حشد املوارد أكثر من أي
في بلده أكثر من
مطلق األحوال ،يبدو مودي
منظمة يمينيــة أخرى
بوريس جونسون
أخطر عــى مصالح بلده
يف بريطانيــا أو الواليات
أو دونالد ترامب
مما كان عليه جونسون
املتحــدة .وإذا دام نظام
وترامب يف فرتة حُ كم ك ّل
مودي لفــرة أطول ،فقد
منهما .ينجم هذا الوضع عن أســباب
يتذكر الناس أنه الطرف الذي استنزف
التعددية وف ّ
بنيويــة وعوامل مرتبطة بســرة كل
كك الديمقراطية يف الهند.

مــن املنطقــي أن يســتاء
الديمقراطيون الداعمون للمساواة من
مظاهر النرجسية العلنية التي يبديها
مودي .لكن عــى غرار أنديرا غاندي يف
بداية السبعينات ،يتمتّع مودي بشعبية
ال يمكن إنكارها ،ويمكن نَســبها إىل
ستة أسباب:
أوالًَ ،
صنَع مودي نفســه بنفسه
وهو رجل مجتهد ألقىص حد .يقال إنه
كان يبيع الشــاي يف السابق يف إحدى
محطــات القطارات .يشــ ّكك البعض
بصحة هــذه االدعــاءات ،لكن كانت
عائلته محرومة حتما ً عىل املســتوى
الطائفــي والطبقي .هــو ال يأخذ أي
إجازة ،بل يك ّرس نفسه للعمل السيايس
عىل مدار الساعة ،ما يعني أنه ي ّ
ُخصص
ً
خدمة لوطنه.
كامل وقته
ثانيــاً ،يُعترب مــودي خطيبا ً المعاً،
فهو يجيد إلقاء النــكات الحذقة ويربع
يف االستهزاء من خصومه .كما أنه يجيد
التكلم باللغــة الهندية األكثر شــيوعا ً
محليــاً ،مع أنــه أكثر براعــة يف تكلم
الكجراتية ،لغته األم.
ثالثاً ،يتفوق مــودي عىل خصمه
األســايس راهــول غانــدي ،رئيس
حزب «املؤتمر الوطنــي» الذي أصبح
ضعيفا ً جدا ً اليــوم ،من حيث الخلفية
واإلنجازات .لم يقــم غاندي بأي عمل
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متقن يوما ً ولم يتحمّ ل أي مسؤوليات
استثنائي .يمكنه أن يتكلم بقوة واضحة
«عبــادة الزعيم» يف هــذا النوع من
إدارية .يف املقابــل ،كان مودي رئيس
األنظمة الديمقراطيــة جزئياً .أوالً،
مثالً عــن منافع الطاقة الشمســية،
وزراء والية «غوجارات» الكبرية ألكثر
تميــل هــذه األنظمة إىل تســويق
أو مخاطــر الحــرب النووية ،أو وضع
من عرش سنوات قبل أن يستلم رئاسة
«رأسمالية املحسوبيات» ،حيث يجني
الفتيــات الصغريات ،أو
حكومة البلــد .كذلك،
عدد صغري من الصناعيني وأصحاب
التطورات يف قطاع الذكاء
يأخذ غانــدي إجازات
متكررة ويبدو ال مباليا ً
االمتيــازات مكاســب هائلة بفضل
االصطناعي ،ومســائل
والئهم للزعيم وحزبه وقربهم منهما.
كثرية أخرى ،لكنه حذق
عند إلقــاء الخطابات
ّ
تفضل تلــك األنظمة أن تدعم
ثانياً،
أيضــا ً لدرجة أن يتالعب
يف األماكــن العامــة،
األغلبيــة الدينيــة أو العرقية .يقال
بالخطاب السيايس داخل
وهو ينتمــي إىل الجيل
يتكل مودي
إن هذه األغلبية تمثّــل جوهر األمة
حزبــه ويف البلــد ككل
الخامس من ســالته.
على أدوات دعائية
الحقيقي ،ويُعترب الزعيم تجســيدا ً
للتفــوق عــى اآلخرين
يتفوق عليه مودي إذا ً يف
ُ
فاعال ً ومميــزا ً لتلــك األغلبية .من
ضخمة تموّلها الموارد والتقليــل مــن شــأن
هذه املجاالت ك ّلها.
التي يملكها حزبه
ناحية أخرى ،تُعترب األقليات الدينية
خصومه أو منافسيه.
رابعــاً ،يُعترب مودي
أو العرقيــة ،مثل األكــراد يف تركيا،
لم تكن املؤسسات
«منقــذ» الهنـــــدوس وحكومته ويستعمل
واليهود يف املجر ،واملسلمني يف الهند،
والهندوسية .هو يسخر تكنولوجيا القرن الواحد الهندية مثالية يف املايض،
غري وفيّة للوطن أو معادية له .تكثر
فقــد بدت مــرددة أو
من ح ّكام الهند السابقني،
األدلــة التي تثبت تعــ ّرض األقليات
من مسلمني وبريطانيني ،والعشرين بأفضل الطرق خاضعة للحزب الحاكم
للمضايقات أو التشــهري عىل مواقع
يف مناســبات كثــرة،
يف مناســبات متكــررة،
التواصل االجتماعي ،وغالبا ً ما يطلق
أو حتــى يف معظم األوقــات .ولم تم ّر
ويتكلــم عن إنقــاذ البلد مــن «عبودية
املرشّ عــون من الحــزب الحاكم هذا
الديمقرطية الهندية بأي عرص ذهبي
عمرها آالف الســنني» وقيادة الهند نحو
أيضــاً .لكن منذ أيــار  ،2014خرست
نهضة وطنية وحضارية كان يُفرتض أن
تلك املؤسســات كلها جــزءا ً متزايدا ً
تتحقق منذ وقت طويل.
من اســتقالليتها ،وهي تخضع راهنا ً
خامســاً ،يتكل مودي عىل أدوات
تتعــدد األمثلــة التي تثبــت حجم الرتاجــع يف املعايري
لسيطرة مودي وحكومته.
دعائيــة ضخمة تُموّلهــا املوارد التي
الديمقراطية الهندية خالل الســنوات األخرية .يف تصنيفات
ال يمكــن التغايض عــن تداعيات
يملكها حزبه وحكومته ويســتعمل
الحرية السياســية واملدنية يف منظمة «فريدم هاوس» ،كانت
االستيالء عىل الحزب الحاكم ،والهيئة
تكنولوجيا القــرن الواحد والعرشين
الهند من البلدان التي ســجّ لت أكرب تراجــع يف العقد األخري،
الترشيعيــة ،والصحافــة ،والخدمة
بأفضل الطرق .مودي مُستخدم ناشط
فانخفضت من تصنيف البلد «الح ّر» إىل البلد «الحر جزئياً» يف
املدنية ،والســلك القضائي ،وتأثريها
لتويرت وفيســبوك ،وقد دعا حزبه إىل
العام  .2021ووفق مــؤرش الحرية البرشية يف «معهد كاتو»،
َ
عىل ترســيخ مظاهر مشــابهة من
التطبيقني و»واتساب»
استعمال هذين
تراجعت الهند مــن املرتبة  75يف العام  2015إىل  119يف العام
«عبادة الزعيم» يف أماكن أخرى .يسهل
لتحســن صورته .يظهر وجه مودي
 .2021ووفــق مؤرش حريــة الصحافة العامليــة يف منظمة
أن تنطبق التحليــات املرتبطة بتأثري
عىل جميــع امللصقــات ،واللوحات،
«مراسلون بال حدود» ،تراجعت الهند من املرتبة  140يف العام
مودي عــى الديمقراطية يف الهند عىل
واإلعالنــات ،واملواقــع اإللكرتونيــة
 2013إىل  150يف العــام  .2022أخرياً ،تحتل الهند املرتبة 135
فيكتور أوربــان يف املجر ،ورجب طيب
املرتبطة بالحكومة الهندية ،ما يسمح
مــن أصل  146بلدا ً يف أحدث تقرير أصــدره منتدى االقتصاد
أردوغــان يف تركيا ،وفالديمري بوتني يف
له باســتعمال موارده العامة لتلميع
العاملي عن الفجوة العاملية بني الجنسني يف شهر تموز املايض،
روسيا ،وبدرجة معينة دونالد ترامب يف
شخصيته أكثر من أي حاكم استبدادي
وهي تأتــي يف املرتبة األخرية ( )146عىل مســتوى الصحة
الواليات املتحدة.
مُنتَخب آخر.
وفرص النجاة.
تربز ميزتــان إضافيتان لظاهرة
سادســاً ،يتّســم مــودي بذكاء

يف النهاية تثبت ظاهرة «تأليــه البطل الخارق» ناريندرا
مودي أن املخاوف من املخاطــر املطروحة عىل الديمقراطية
الهندية كانــت صائبة .تجد مزاعم الحزب الحاكم الذي يعترب
مودي منقــذ الهندوس بيئة حاضنة محلياً .يصعب أن نتوقع
من ســكان بلد ح ّر أن «يعبدوا» شــخصا ً حيــاًّ ،
لكن الواقع
مختلف لألسف.
يقدّم لنا التاريخ دوما ً بعض الدروس املهمة .تثبت تجارب
زعماء مثل ســتالني ،وماو تيس تونغ ،وهتلر ،وموسوليني،
وبوتني ،أن ظاهرة «عبادة الزعيم» تنعكس سلبا ً عىل البلد الذي
يتقبّلها يف جميع الحاالت .ســبق وأصدر املؤرخون أحكامهم
بشأن األرضار التي أحدثتها حقبة «عبادة» أنديرا غاندي عىل
مســتوى الديمقراطية والنزعة الوطنية يف الهند ،وقد ينرش
املؤرخون أحكاما ً مماثلة يومــا ً عن تداعيات «عبادة» مودي
وانعكاساتها عىل سعادة الهند وراحتها.

اقــــتصــــاد
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غير راغبة في فحص جودة "فتات" أصول صالحة إلعادة الهيكلة

شركات التدقيق الدولية تتجنّب مصارف لبنان

منيــــر يونـــــس
املعني بالتفاوض مع
كان يفــرض بالفريق
ّ
صنــدوق النقد الدويل ّ ،وعىل رأســه نائب رئيس
الحكومة ســعادة الشــامي ،إعالن ما يتعثر من
ّ
نــص عليها
تطبيــق يف الرشوط املســبقة التي
املبدئي بــن لبنان والصنــدوق .وذلك
االتفــاق
ّ
عمال ً بمبدأ الشــفافية التي ينادي بها الشامي،
ومساهمة منه يف تحميل املســؤولية ملن يعرقل
ذلك االتفاق ،الذي بات عىل كل شــفة ولسان من
معارضني ومؤيدين إضافة اىل غري الفاهمني.
جوانــب التعثر كثــرة ،وبينها مــا يتع ّلق
بخطوات تمهيدية خاصة بإعادة هيكلة البنوك.
فقد ّ
نص االتفاق عىل البــدء يف التدقيق يف جودة
أصول  14مرصفاً ،تستحوذ عىل  83%من أصول
القطاع ،عىل أن تتوىل ذلك رشكات تدقيق دولية.
كان يفرتض تلبية الرشط املذكور قبل نهاية
الصيــف ،إال ّ
أن املعنيني يتكتّمــون عىل النتائج
األولية التي أظهرت أن رشكة تدقيق عاملية واحدة
تقدّمت للقيام بذلك العمل .وبالتايل فإن هذا البند
َ
يســتوف بعد ،ويضــاف اىل جملة بنود أخرى
لم
متعثرة.
مصادر معنية كشــفت أن الفشــل الجزئي
(الخاص بالتدقيق) متصل بجملة أسباب أبرزها
اآلتي:

مصرف لبنان غير مستعجل ...يريد بقاء
"اللعبة" بشروطه وتوقيته

رسا ً أن حاكم مرصف لبنان ليس
أوالً :ليــس ّ
متحمّ ســا ً لالتفاق مع صندوق النقد الدويل .فهو
الذي كان عارض الخطــة التي وضعتها حكومة
ّ
حســان دياب بالتعاون مع رشكة الزار ،ال سيما
تقدير الخســائر عموما ً وتلك الخاصة بمرصف
لبنــان تحديداً .ثم عــاد وأجرب عــى االعرتاف
بحقيقة الخســائر (عىل مضض) يف الخطة التي
عملت عليها حكومة ميقاتي ،تحت إرشاف خرباء
من الزار وصندوق النقد .ولــم يكن كثريا ً راضيا ً
عن ترصيحات لســعادة الشــامي تشري اىل "أن
خطة الزار كانت جيدة نسبياً" ما ج ّر عليه غضب
املصارف أيضاً.
ّ
إن عدم حماس سالمة للخطة الجديدة يشمل
معظم بنودها بما يف ذلــك اإلرساع يف التدقيق يف
جودة أصول املصارف .والحجة هي أنه يعمل مع
لجنة الرقابة عىل املصــارف عىل إعداد مرشوع
قانون إلعادة هيكلة املصارف أتى عىل مســألة
التدقيــق (أو "التخمني" كمــا ورد يف مرشوع
القانون).
وذلــك املرشوع ،الذي بــات جاهزاً ،يفرتض
إقراره حكوميا ً ثم إرساله اىل مجلس النواب .إال أن
الواقع الســيايس الفراغي يحول دون ذلك حالياً،
ما يعطي سالمة ومعه املصارف فرتة إضافية من
الزمن هي بمثابة "شحمة عىل فطرية" طاملا أن
رشاء الوقت (إن لم نقل تضييعه) مســتم ّر منذ
 3ســنوات عىل األقل هروبا ً من ساعة الحقيقة.
والجرجرة اإلضافية ليســت مســتبعدة من اآلن
حتى خروج سالمة من الحاكمية.

بنوك "زومبي" منذ اليوم األول
لتعثّرها ...ماذا تفحص فيها؟

ثانياً :لم تبــد رشكات تدقيق عاملية أي اهتمام
كبــر للتقــدم اىل العمل عىل تدقيق جــودة أصول
املصارف اللبنانية.
فتلك الرشكات ليست ببعيدة عن فهم ومتابعة
ومعرفــة تفاصيل الواقع املزري الــذي وصلت اليه
مصارف لبنــان ،والتي فقدت الثقة املحلية والدولية
بهــا بعد ّ
توقفها عن دفع مســتحقات الودائع كما
يجب منذ األيام األوىل لألزمة .وما يســتخدم محليا ً
لتوصيف البنوك عــى أنها "زومبي" ليس ببعيد عن
توصيفــات تطلقها رشكات التدقيــق العاملية عىل
معظم بنوك لبنان .وتلك الرشكات تعرف سلفا ً أن أي
تدقيق ،وفقا للمعايري الدولية ،سوف يظهر اإلفالس
عىل حقيقته هنا وهناك بني جنبات هذا القطاع .أما
مسألة أن عىل الدولة تحمّ ل الخسائر ،فهي مضحكة
بالنســبة لتلك الرشكات ولسان حالها" :لك ّل حادث
حديث عندما يتفــق اللبنانيون عىل ذلك ،وعىل كيف
تتحمل الدولة  75مليار دوالر ،مع العلم مسبقا ً بأن
صندوق النقد يرفض التوسع يف استخدام املوجودات
العامة إلطفاء الخسائر".

على خطط سعادة الشامي أن ترسو
على بر ّ أو ً
ال ...ثم لكل ّ حادث حديث

ثالثاً :من خــال متابعــة رشكات التدقيق

مجريات املشــاريع "اإلصالحيــة" املزعومة ،ال
سيما تلك التي يعلن عنها سعادة الشامي لكيفية
إطفاء تلك الخسائر أو توزيعها ،وما لذلك من أثر
عىل موجودات املصارف أو مــا تبقى منها ،فإن
مصادر تلك الرشكات تذكر بأن الشــامي نفسه،
ويف غضون أشــهر قليلة ّ
غي خطته تحت ضغط
نوّاب ومصــارف وجهات أخــرى ،فابتدع قصة
تأسيس صندوق السرتداد الودائع.
ّ
يغــر خططه مرة ثالثة
فمن يضمن أنه لن
تحت ضغوطات إضافية؟ فأيّ تغيري ســيلحقه
تعديل جوهري يف كيفية التدقيق يف جودة األصول
املرصفية الباقية.
وللمثــال :فإن حماية مبلــغ حتى  100ألف
دوالر لكل مودع يعني الكثري بالنســبة للتدقيق
يف جــودة األصول املقابلة لتلــك االلتزامات .كما
أن القبول بمبــدأ الفصل يف املعالجة والســداد
بني الودائع املؤهلة وغــر املؤهلة ،دونه معركة
قانونية ودستورية وسياســية إلقناع من حوّل
ودائع باللرية اىل الــدوالر بعد  17ترشين .2019
هذا باإلضافة اىل بنود أخرى يف الخطط املطروحة
تحدث تغيريا ً جوهريــا ً يف التدقيق املطلوب مثل
تحويل ودائع اىل أســهم أو ليلرة أخرى وشطب
فوائد ،وما إىل ذلك من حلول مطروحة عىل الورق
وغري متفق عىل معظمها بــن مختلف الجهات
املعنية بها.

السمعة العالمية أهم من دخول
مستنقع بنوك بعضها مالحق قضائيًا

رابعاً :تشــر مصادر يف تلك الــركات إىل أن
ســمعتها العامليــة أهم بكثري مــن بضعة ماليني
قليلة قد تحصــل عليها للتدقيــق يف أصول قطاع
ليس متعثرا ً وحســب ،بل دخــل مصريه يف معارك
سياســية ومصلحية وربما طائفية أيضا ً تشــغل
لبنان بأكمله ،ومن غري املعروف مآالت تلك املعمعة
حتى تاريخه .فضالً عن ورود أســماء مصارف يف
تحقيقات أوروبية خاصــة باالتهامات املوجهة يف
قضايا مرفوعة ضد حاكم مــرف لبنان رياض
ســامة .فتلك التحقيقات تلقــي ظالال ً عىل بنوك
معينة ،وربمــا تتعرض هي األخــرى لتحقيقات
معمّ قة يف أعمالهــا وأصولها ،خصوصا ً مرصفا ً أو
أكثر لهم فروع يف أوروبا أو سويرسا .اىل ذلك ،هناك
قضايا عالقة أمام القضاء اللبناني تشمل عددا ً من
املصــارف ،ومن غري املعروف مصــر تلك القضايا
التي دخلت األتون السيايس أيضا ً بني مهاجمي تلك
البنوك واملدافعني عنها .مع اإلشــارة اىل قلة الثقة
الدوليــة بالقضاء اللبناني الــذي بات بعض كبار
قضاته تحت املجهر مــع تهديدات مبطنة تطالهم
إذا أمعنــوا يف عدم التعاون مع ســلطات أوروبية
تحقق يف قضايا سالمة ،وقضايا أخرى منها واحدة
متعلقــة برشكات تعــود آلل امليقاتي أو تحويالت
منهم مبارشة إىل موناكو وغريها.

الخسائر :سعر الصرف ...اليوروبوندز والتوظيفات لدى مصرف لبنان
ورد يف مــروع قانــون اعادة
هيكلــة املصــارف بــاب خــاص
بالتخمني ،جاء فيه ما ييل:
تخضع جميع املصارف يف نطاق
هذا القانون لتخمني عىل مســتوى
املجموعة يف لبنان ،يجريه مخمنون
مســتقلون لتحديد القيمة الصافية
ملوجودات املرصف وحجم الخســائر
الواجــب تغطيتها من خالل مختلف
أدوات إعــادة الهيكلة املذكورة ()...
واعتبارا ً من تاريخ نرش هذا القانون
يف الجريــدة الرســمية ،تقوم لجنة
الرقابة عىل املصارف بما ييل:
 تعيني مخمنني مســتقلني إلجراءهذا التخمــن أو الطلب من املرصف
املعنــي تعيني مخمنني مســتقلني
رشط عدم وجود أي اعرتاض من قبل

لجنة الرقابة عىل املصارف.
تراعى يف تعيني املخمنني املســتقلني
معايري االهلية (املحددة يف مادة أدناه)
وأي مبــادئ توجيهيــة ومتطلبات
أخــرى يضعهــا املجلــس املركزي
ملرصف لبنان بهذا الخصوص.
يتــم احتســاب القيمــة الصافية
ملوجــودات املــرف اعتبــارا ً من
تاريخ التخمني عىل أســاس املعايري
الدوليــة للتقارير املاليــة ومعايري
التخمني الدولية ،تماشيا ً مع املبادئ
التوجيهيــة واملتطلبات املحلية حيث
تنطبــق بمــا فيها عــى املعطيات
والفرضيات املتعلقة بـ:
 سعر رصف اللرية اللبنانية مقابلالــدوالر األمريكــي الذي ســيطلب
مــن املصارف التقيد بــه لدى اعداد

بياناتها املالية والذي تحدده السلطة
املختصة.
 نســبة الخســائر املتوقعــة مناالنكشاف عىل ســندات اليوروبوندز
الصادرة عن الحكومة اللبنانية التي
يحددهــا املجلــس املركزي ملرصف
لبنان ،حتى انتهــاء املفاوضات مع
حاميل السندات حيث تنطبق حينها
نسبة الخسارة الفعلية.
 الخســائر عىل توظيفات املصارفبالعمالت األجنبية لدى مرصف لبنان
وفقا ً لقانون إعــادة التوازن للنظام
املايل يف لبنان.
 تجوز مراجعــة نتائج التخمني يفالظروف التي يجــري فيها تحديث
فرضيــات التخمني (بمــا فيها تلك
الــواردة يف قانون إعــادة التوازن

للنظام املايل يف لبنان) أو عقب عوامل
خارجية مستجدة أخرى.

معايير األهلية لتعيين
مخمنين مستقلين

 تراعــى لــدى تعيــن مخمنــنمســتقلني الــروط واملواصفات
التالية:
 ان يتمتعــوا باملؤهــات املطلوبةوفقــا ً للممارســات الفضىل (Best
 ،)Practiceســيما لجهــة النزاهة
والكفــاءة واالســتقاللية والخربة
املهنيــة يف تقييــم ســندات امللكية
واملوجــودات واملطلوبات أو األوراق
املالية األخرى واملوجبات والحقوق.
 ان ال يكــون لهــم أي ارتبــاطأو عالقــة مــن أي نــوع مهنية أو

شــخصية قد تعرضهم لتضارب يف
املصالح ،أو تؤثر بأي شكل كان عىل
اســتقالليتهم وقرارهم خالل تأدية
عملهــم .ويعترب حكمــا ً غري مؤهل
الشخص الذي أجرى تدقيقا ً قانونيا ً
لحســابات املــرف املعني خالل
السنتني السابقتني لتاريخ التخمني.
 يلتزم املخمنون املســتقلون طيلةمــدة واليتهم وحتى بعــد انتهائها
بأنظمة الرسيــة املرصفية واملهنية،
بالنسبة لكل املعلومات التي اطلعوا
عليها بمناســبة قيامهم بمهامهم
أو بســببها لصالح املرصف املعني
وعمالئه.
 يتقاىض املخمنون املســتقلون عناملهام التي يقومــون بها تعويضات
يحددها ويتحملها املرصف املعني.
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الـخـمـيـس  ١٠تشرين الثاني 2022

ّ
لحث السياسيين على تحمل المسؤولية االقتصادية
مناشدة شيخ العقل

عقالء يطالبون باإلصالح واألزمة تفلت من عقالها

يستمر المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في
محاولة خلق كوة في جدار االزمة السميك .لقاءات
وحوارات مع شخصيات زمنية وروحية وصلت أمس إلى
سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ
الدكتور سامي أبي المنى .فكان اللقاء بمثابة «خريطة
طريق» على حد توصيف رئيس المجلس شارل عربيد،
تحتاج إلى تعبيد بـ»زفت» االتفاق السياسي وتغليب
المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
«إســتف ّزت» كلمة شيخ العقل سامي
أبــي املنى االفــكار الخالقــة عند ممثيل
القطاعات االقتصاديــة املختلفة املكونة
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.
وأخرجت مــا يف جعبتهم من مناشــدات
للعقالء مــن أجل الضغط عــى صانعي
القرار لعقلنة ترصفاتهم قبل فوات األوان.
فـ»لبنان يف غرفة العناية الفائقة» ،عىل حد
تعبري الشيخ أبي املنى .وذلك بعدما فتكت
به أمــراض تراجــع إحتياطيات املرصف
املركزي ،وإنهيــار العملة الوطنية ،وضآلة
فرص العمل ،وانخفــاض الودائع العربية
والدوليــة ،وتقلص تحويــات املغرتبني،
وعدم ايفاء املانحني الدوليني بالتزاماتهم،
واالنفاق عــى قطاعات كان يجب أن ترفد
الخزينة باالموال مثــل الكهرباء .فمرض
البلد ،وأصبح بحاجــة إىل عالج .وبدال ً من
إعطائه دواء االصالحات الناجع ،يســتمر
حقنه باملسكنات .حيث أصبحت ممارسة
السياسة يف وا ٍد واملطلوب يف وا ٍد آخر.

الرأسمال البرشي ،قال إن األزمة «تع ّرض
االســتقرار والســلم االجتماعي يف البلد
للخطر عىل املــدى الطويل ،خصوصا ً وانها
تحمل الفئــات الفقرية العبء االكرب .وهي
تلك الفئــات التي لم يكن النظــام القائم
يلبي حاجاتها قبل االنهيار .وهذه االزمات
تحدث يف بيئة جيوسياســية تتسم بدرجة
عالية من عدم االســتقرار .األمر الذي يزيد
من الحاجة إىل معالجة هذه األزمة الحادة».
وبحسب أبي املنى يجب «الرشوع يف إصالح
شامل ومنظم ورسيع يف معظم القطاعات
وال سيما يف قطاع الكهرباء ،كخطوة بالغة
االهمية ملعالجة التحديــات الطويلة املدى
واملعقدة يف هذا القطاع الذي يدخل يف صميم
املســار االجتماعي واالقتصادي يف لبنان.
كما يجب تكثيف الجهود لتقديم مساعدات
الحماية االجتماعية للفقراء واألرس األكثر
عرضة للمخاطر ،النه ال يمكن تأجيل هذه
الحماية إىل حني استقرار الوضع».

حوارات وخطط وأفكار لكسر جدار األزمة

االزمة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها
مخاطبة عقول املســؤولني ليستمعوا إىل
من كافة أبناء املجتمــع اللبناني املقيمني
الحلــول املمكنة التي يقدمهــا املجلس»،
قال عضــو املجلس صــادق علوية .فمن
واملغرتبني .كما يضعون يف أول اهتماماتهم
املعروف عن املجلس أنه ال يشــتكي ،إنما
إىل جانب وقف النزيف االقتصادي والبرشي،
يقــرح الحلــول .وانطالقا ً ممــا ورد يف
الحفاظ عىل املجتمع التعددي الذي ال تقوى
فيه جماعة عىل أخرى .ويتطلعون إىل إدارة
أطروحة الدكتوراه للشيخ سامي أبي املنى
سياسية أكثر مسؤولية ،تساهم يف تخفيف
أن «الحــوار هو الســبيل االرقى لتحقيق
الســام» ،فان «الحوار بني
همومهــم اليومية وتحاكي
مختلف اطراف اإلنتاج املمثلة
تطلعاتهم لبناء مســتقبل
يحلمون به ،لهم وألوالدهم
يف هــذا املجلــس أوصلنا إىل
من بعدهم .انهم ينتظرون هناك حاجة للشروع نتيجة مفادها أن ما ينقصنا
تشكيل سلطة تعيد لهم ما
هــو االرادة» ،قــال علوية.
في إصالح شامل
فقــدوه من ثــروات مادية
و»عىل سبيل املثال نسمع ان
ومعنوية ،تعيد ل ّم شــملهم ومنظم وسريع في
هناك حاجة إىل اقرار قوانني
بعــد أن تشــتتت العائالت معظم القطاعات وال جديــدة يف مختلف املجاالت.
إال أنــه منذ العــام 2020
واصبحت الهجرة كابوســا ً سيما في الكهرباء
ولغايــة  2022أقر املجلس
يطرق كل باب» .مضيفا ً أنه
خريطة طريق
النيابــي  165قانوناً ،منها ما هو اصالحي
«من حقنا نحن اللبنانيني ان نعطى فرصة
رئيس «املجلس» شــارل عربيد الذي
ومنها ما يتعلق بمكافحة الفساد .إال انها
لبناء بلدنا ،وذلك يتم من خالل الالمركزية
وصف كالم الشيخ أبي املنى بانه «خريطة
ال زالت ضمن إطار التضخم الترشيعي .أي
االدارية والتنموية والخدماتية ،إنها مدخل
طريق عرصية هادفة وانســانية ستبقى
تعريض السلم االجتماعي للخطر
أنها ال تطبق».
للتنافــس اإليجابي عــى التنمية بدال ً من
وثيقــة يف املجلس» ،شــدد عــى أنه «إذا
الشــيخ ســامي أبي املنى الذي ذ ّكر
كان هناك من نية لإلصــاح فهناك طبعا ً
من جهته لفت عضــو املجلس انيس
التنافس السلبي التعطييل».
بتقرير البنك الــدويل «املرصد االقتصادي
بودياب إىل أن «خريطة الطريق التي أطلقها
باالضافــة إىل أنه «من شــاور الناس
إمكانيــة» .فاللبنانيــون يتطلعون اليوم،
للبنــان لخريف  ،2021االنــكار املتعمد»،
سماحة شيخ العقل ،تحتاج إىل تعبيد لنقدر
شــاركهم عقولهم» ،فــان «أهمية اللقاء
برأي عربيد« ،إىل إعادة تكوين سلطة جديدة
ليدلل عــى واقع انهيار الخدمات العامة يف
أن نصل إىل «منتج» ،كما نسمي الحلول يف
مع الشــخصيات الروحية هو للطلب منها
ورئيــس جديد لوضع رؤيــة للخروج من
ظل اســتمرار الخالفات السياسية ونزيف
املجلس» .بودياب الذي أشار إىل أنه ينتمي
إىل مدرسة سياســية ال تحبذ تدخل رجال
الدين بالسياسات اليومية ،رحب بأي تدخل
وطني جامع لرجال الدين ،مناشــدا ً إياهم
 إتخاذ ما يلــزم من إجراءات ترشيعية لضمان اســتخراجبالرغم من أن الصــورة ما زالت قاتمة لغاية اللحظة ،إال
إنزال السياســيني عن الشجرة وإجالسهم
النفط والغاز واســتثمارهما محليا ً دوليا ً عىل نحو مستدام
أن «االزمة قابلة للحل» ،برأي شــيخ العقل لطائفة املوحدين
عىل طاولة الحوار .وهذه مهمة أساســية
وشفاف بعيدا ً عن الهدر والفساد.
الــدروز ،وذلك من خالل احرتام الدســتور والتصدي ملعالجة
خصوصا ً لشــخصية مثل شــيخ العقل
 إســتكمال خطوات مســاعدة النازحني يف العودة اآلمنة إىلالواقــع الراهن بمنع حصول الفــراغ الرئايس كما يحصل يف
تميزت بتاريخها الحواري .وإذا كان االمام
بلدهم.
معظم االحيان ،وبمنع عرقلة تأليــف الحكومة القادرة عىل
موىس الصــدر قد اعتصم داخل كنيســة
 إرجاع أموال املودعني ملا له من أثر إيجابي عىل الثقة وتعزيزالتعاطي االيجابي مع امللفات االصالحيــة ،والعمل معا ً عىل
لوقف الحرب االهلية ،فانه يجب أن نعتصم
اإلستقرار االجتماعي.
توحيد الرؤية الوطنية ،وتوجيه الرأي العام وحثه عىل رفض
جميعا ً النتخاب رئيــس للجمهورية ،النه
 ضبط الحدود الجمركية.الفســاد واملشــاركة الجدية يف بناء الدولة .ومن الخطوات
مفتاح الحل.
 توحيد سعر الرصف.الواجب اتباعها فوراً:
يف الوقت الذي كانت تتعاىل فيه الدعوات
 تفعيل الجباية. توفري الحماية االجتماعية الشاملة.للحوار ونبــذ املصالح الضيقــة وتحمل
 مكننة القطاعات واإلدارات. إعتمــاد مبدأ الحوكمة الرشــيدة يف صياغة السياســاتاملسؤولية من عىل منرب املجلس االقتصادي
 الطاقة املتجددة.الرسمية وتنفيذها.
واالجتماعي والبيئي ،كانت املشاكل تستعر
 الرشاكة بني القطاعني العام والخاص واالنفتاح عىل العالم إصالح حقيقي يف مؤسســات الدولــة واداراتها واعتمادلهيباً .فاالزمات أفلتت ولــم يعد من رادع
والدول العربية .إذ ليس من املمكن أن ننهض من دون العالقة
االســس العلمية للتوظيــف القائمة عىل دراســات دقيقة
سيايس أو حتى إقتصادي أو نقدي يحمي
مع الدول العربية.
وشفافة للحاجات العملية.
اللبنانيني .وهذا ما تمثل باستمرار التعطيل
 الحوار الداخيل الشــفاف بني جميع املكونات .مما يساهم مراعاة التطور التكنولوجي.الرئايس والحكومي ،وتجاوز ســعر رصف
يف إرساء االســتقرار عىل الصعيدين االقتصادي واالجتماعي،
 إســتحداث وحدة للبحث والتطوير يف كافــة إدارات الدولةالدوالر  40ألف لرية ،ورزوح املواطنني تحت
وجذب االستثمارات.
ومؤسساتها.
نري ارتفاع اســعار املحروقــات ومختلف
 التضامن االجتماعي وااليمان باالصالح. دعم القطاعني الصناعي والزراعي بما يخفف من االسترياد.السلع والخدمات.

الخطة المرصودة
تحسين أداء «"اإلتصاالت"» وفق
ّ
أكد وزير االتصــاالت جوني القرم أن خطة قطاع
اإلتصاالت تســر نحو اإلتجاه املطلــوب ،وقال« :إن
الهدف الذي رسمناه وقطعنا عهدا ً عىل أنفسنا أن نصل
َ
تحقيقهُ ،مواجهني
إليه منذ شهرين تقريباً ،استطعنا
بذلك كافة العراقيل ،واملطبات».
جاء ذلك خالل اجتماع القرم الدوري مع املسؤولني
يف رشكتي الخلوي الــذي عقده أمس يف مبنى «تاتش»
حيــث ا ّ
طلع مبارشة عــى أداء الشــبكتني من حيث
مســتوى مؤرشات جودة الخدمات واالرســال ،وجال

يف مركزي عمليات الشــبكة وخدمة الزبائن يف رشكة
«تاتــش» .وأعلن رئيس مجلــس ادارة رشكة «ألفا»
ومديرها العام جــاد ناصيف أن «ألفــا» حققت كل
األهــداف املوضوعة ،فأتت النتيجــة لتفوق التوقعات
وذلك قبل املهلة املحددة بأسابيع» .ووصلت نسبة توفر
الشــبكة اإلجمالية اىل  98.5%خاصة يف أوقات الذروة
مقارنة بنســبة  87.30يف املئــة يف حزيران  ،2022اي
اننا تخطينا نســبة الــ 95يف املئة املتوقعة يف الخطة.
وارتفع معدل رسعة اإلنرتنــت اىل  30.69ميغابيت يف

الثانية مقارنة بــ 18.43ميغابيت يف الثانية يف حزيران
 ،2022وهي رسعة أعىل من تلك امللحوظة يف الخطة اي
اننا تخطينا الـ 28ميغابيت يف الثانية.
وبدورها نجحت «تاتش» كما أعلن مديرها العام
ســالم عيتاني ليس فقط يف بلوغ مستوى  95%عىل
صعيد توفر الشــبكة عىل كامل األرايض اللبنانية ،إنما
تخطت هذه النسبة لتصل إىل  97%خالل النهار بينما
يرتفع هذا املعدل عن نسبة  99%خالل فرتة الليل ،قبل
املهلة املحددة نهاية شهر ترشين الثاني الجاري.

أخبار سريعة
إطالق «مؤشر مخاطر الفساد»
أطلقت منظمة خبراء فرنسا ،ضمن اطار
مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
( )ACTالممول من االتحاد االوروبي،
بالتعاون مع شركائها :المنظمة الدولية
للتقرير عن الديموقراطية (،)DRI
مبادرة غربال ،الجمعية اللبنانية من
اجل ديموقراطية االنتخابات (،)LADE
الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ال فساد
( )LTAوجمعية نحن« ،مؤشر مخاطر
الفساد» ،اول مؤشر محلي في لبنان ،الذي
تضمن اطالق التقرير االول الذي يتناول
المؤسسات العامة في لبنان للعام ،2021
في حضور المدير العام للمناقصات جان
العلية ،ممثلين عن التفتيش المركزي،
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واالتحاد
األوروبي .وأ ّكدت مديرة مشاريع اإلتحاد
األوروبي بيندي داغر« ،ان لبنان يحتاج
الى مشاركة أكبر من المجتمع المدني
في العمل التشريعي على اجندة مكافحة
الفساد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد».

تطوير العالقات اإلقتصادية
اإلسبانية  -اللبنانية
شدّد السفير اإلسباني في لبنان
خيسوس سانتوس إغوادو «على
ضرورة تطوير العالقات اإلقتصادية مع
لبنان بما يتناسب مع أهمية العالقات
التاريخية التي تربط البلدين ،والتوصل
الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
الستعادة الثقة ومساعدة لبنان على
المستوى الدولي» .أجرت الهيئات
اإلقتصادية برئاسة الوزير السابق
محمد شقير في اجتماع عمل عُ قد أمس،
مباحثات بنّاءة مع سفير إسبانيا في
لبنان ر ّكزت على سبل تنمية العالقات
االقتصادية الثنائية وآفاق التعاون بين
القطاع الخاص في كال البلدين.

تراجع الطلب على العقارات
بيّن التقرير اإلقتصادي الصادر عن
«بنك عوده» عن الفصل الثالث من
 2022تحت عنوان «هل من نموذج
اقتصادي بديل للبنان؟» ،أن الطلب على
العقارات تراجع خالل العام 2022
بعدما كان المطوّرون العقاريّون قد
سدّدوا معظم ديونهم تجاه المصارف،
وبعدما أُلغي الدفع بواسطة الشيكات
وأصبح السوق العقاري اللبناني يتعامل
بالدوالر النقدي (فريش) فقط .إن قيمة
المبيعات العقارية ،التي بلغت ذروتها
عام  2020وزادت بنسبة  8%عام
 ،2021سجّ لت انخفاضا ً بنسبة 13%
على أساس سنوي في األشهر التسعة
األولى من العام .2022

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
تبليغ قضائي
من رئيس محكمة بداية جبل لبنان يف بعبدا
الغرفة الرابعة برئاسة القايض لبيب سلهب
تقدم املستدعي حســان مصطفى عالمة
باالســتدعاء  2022/10836يطلب فيه
شطب اشــارة حجز احتياطي صادر عن
دائرة تنفيذ بعبدا رقم  98/108من طالب
الحجز اوهانــس واهارديان ضد املحجوز
عليه مالكي العقار تأمينــا لدين الحاجز
وعبارة يراجع الحجز والدعوى عىل القسم
األول عن األقسام  1و 3و 4و 5و 6و 7و8
و 9و 10و 11و 12و 13و 14من العقار
 /1259الشياح.
كل من له اعرتاض يستطيع التقدم به امام
قلم هذه املحكمة خالل مهلة عرشون يوما
من تاريخ النرش وإال فكل تبليغ لك يف قلم
املحكمة ولصقا عىل بــاب ردهتها يعترب
صحيحا.
رئيس القلم جمانة املرصي عويدات

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨١السنــــة الـرابـعـة

قوى  8آذار و"التغييريون" يمدّدون لـ"الشغور"...

وإذا كان املشــهد عىل جبهة قوى أحزاب املعارضة وتكتالتها النيابية
سيعيد تظهري استمرار وحدة املوقف خلف ترشيح النائب ميشال معوّض
تأكيدا ً عىل التصميم والجدية يف العملية االنتخابية الرئاســيةّ ،
فإن املشهد
عىل الجبهة املقابلة ســيعيد هو اآلخر تظهري اســتمرار خالفات قوى 8
آذار الداخلية التي ال تزال تحول دون التوافق عىل تســمية أي مرشح من
صفوفها للرئاســة األوىل ،مستفيد ًة من ترشذم صفوف النواب التغيرييني
لتقطيع الوقت بغية تسويف االستحقاق الرئايس بانتظار إنضاج الظروف
املؤاتية إلبرام تســوية «رئاســية – حكومية» تعيد إنتــاج طبقة حكم
مستنسخة عن سابقاتها يف إدارة شؤون الدولة ،لتكون النتيجة املبارشة
وغري املبارشة للجولة الرئاســية الخامسة اليوم «التمديد» لوالية الشغور
الرئــايس يف صناديق االقرتاع بالتضامن والتكامل بــن «األوراق البيض»
و»حرق األصوات».
وعشية جلســة االنتخاب األوىل بعد الشــغور ،برز أمس إيفاد رئيس
«الحزب التقدمي االشــراكي» وليد جنبالط عضو «اللقاء الديمقراطي»
النائب وائل أبو فاعور إىل معراب إلعادة تأكيد االســتمرار يف دعم ترشيح
النائب معوض ،فعُ قدت لهذه الغاية جلســة تشاورية وصفها أبو فاعور
بـ»املفيدة واملجدية» مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع،
مصوّبا ً يف املقابل عىل الفريق اآلخر الذي ال يبدي «دينامية إيجابية شبيهة
حتى اللحظــة» لبلورة أي صيغــة توافقية تتيح انتخــاب رئيس جديد
للجمهورية ،وأضاف« :من الواضح أن فريق  8آذار ،باستثناء الرئيس نبيه
بــ ّري ،يحاول تفادي رصاعاته الداخلية من خــال الذهاب مجددا ً باتجاه
الورقة البيضاء ،ولكن هذا االمر ال أعتقد أنه مج ٍد بل يضيف أعباء عىل حياة
املواطنني اللبنانيني».
ويف إطار تثاقل األعباء عىل كاهل املواطنني ،عاد الدوالر إىل حرق أعصاب
اللبنانيني صعودا ً ونزوال ً يف تسعرية السوق السوداء تحت وطأة جملة عوامل
متشعبة ومتشابكة يتقدمها التأزم الســيايس والشغور الرئايس وانعدام
الثقة بمسرية اإلصالح التي تضع الطبقة الحاكمة
العيص يف دواليبها ،بحيث
ّ
تخطى ســعر رصف الدوالر للمرة األوىل صباح أمس ســقف األربعني ألف
لرية قبل أن يعود أدراجه إىل الوراء عند ســعر  39600لرية مساءً ،فتنوعت
التحليالت وتباينت الرتجيحات حول أســباب هــذا االرتفاع املفاجئ غداة
التعميم الذي أصدره حاكم مرصف لبنان رياض ســامة قبل مدة وساهم
من خالله يف لجم ارتفاع سعر الرصف بعدما أعلن التوقف عن رشاء الدوالر
مقابل االستمرار يف بيعه.
ورأت مصادر مالية ّ
أن استئناف الدوالر مؤرشاته التصاعدية «ينسف
كل البيئة التي كانت تهيّئ لخفضه إىل أق ّل من  35ألف لرية تمهيدا ً لتقريب
سعره يف السوق من تســعرية منصة صريفة كخطوة أولية باتجاه توحيد
ّ
أسعار الرصف ال سيما يف ما يتصل بالسحوبات املرصفية بهدف
التوصل يف
مرحلة الحقة إىل تحرير سعر الرصف تنفيذا ً ملطالب صندوق النقد الدويل»،
مشري ًة يف ما ّ
خص األسباب التي أدت إىل ارتفاع سعر الدوالر خالل الساعات
ً
األخرية إىل ّ
أن األمور ال يمكن حرصها بسبب محدد،
مكتفية بطرح «عالمات
اســتفهام» يف هذا السياق« :هل لألمر عالقة فقط بالعرض والطلب ،أم أنه
أتى كردّة فعل متعمدة عىل إقدام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
عىل رصف نائب حاكم املرصف املركزي من جلسة اللجان املشرتكة وطلبه
اســتدعاء الحاكم عوضا ً عنه ...أو ّ
أن املرصف املركزي عاد إىل رشاء الدوالر
«بالرس» بخالف ما أعلن عنه يف العلن حول اكتفائه بالبيع؟».
ّ

تمويل مناقصة الفيول ...بين ضعف الجباية...

من هنا تكمن املخاطر إســتنادا ً اىل جابر «يف ترتّب خسائر عىل شبكة
الكهربــاء وضعف يف الجباية خصوصا ً وأن مقدّمي الخدمات لم ينجحوا يف
عمل الجباية ،فضالً عن أن هذا القطــاع أهدر مليارات الدوالرات وال يجب
هدر املزيد عليه من دون الرشوع باإلصالحات» .الفتا ً اىل أن «قطاع الكهرباء
يتطلب «أسلوباً» جديدا ً من خالل تطبيق قانون الكهرباء رقم 2002/462
الذي حدّد القواعد واملبادئ واالســس التي ترعى قطاع الكهرباء ،وتعيني
هيئة ناظمة كما ورد يف القانون ،علما ً أن هذا املطلب لم يعد محليا ً بل أصبح
دوليا ً من قبل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل».
إذاً ،مخاطــر التمويل تكمن يف إمداد الدولــة بالعملة األجنبية لرشاء
الفيول ،من دون وجود ســلفة خزينة موافق عليها يف مجلس النواب وغري
مدرجة ضمن املوازنة.
إنطالقا ً من تلك املعطيات ،اذا لم تدرج السلفة ضمن املوازنة ،وأصبحت
املوازنة سارية املفعول كما هو مرتقب ،تربز الحاجة اىل نص قانوني يرشّ ع
منح الســلفة اىل مؤسسة الكهرباء من مرصف لبنان .وهنا يطرح السؤال
التايل :هل ّ
يحق ملجلس النواب الذي اصبح هيئة ناخبة الترشيع؟
إستنادا ً اىل الدستور اللبناني ال يمكن ملجلس النواب الذي تحوّل اىل هيئة
ناخبة أن يرشّ ع القوانني ،علما ً أن بعض النواب يلجأون اىل اإلجتهاد ويرون
أنه يجوز ملجلــس النواب يف وضعه الراهن ان يــرّ ع القوانني ،ما يطرح
إشكالية جديدة يف فتح اإلعتمادات التمويلية لرشاء الفيول!

تعم إيران في "أربعينية" قتلى...
إضرابات ّ

وبينما أســفرت الحملة القمعية يف ك ّل أنحاء البالد منذ وفاة مهســا
أميني عن مقتل  304أشــخاص عىل األق ّل ،من بينهم  41طفالً و 24امرأة،
وفقا ً إلحصاء أصدرته «منظمة حقوق اإلنســان يف إيــران» ،نرشت قناة
«تصوير  »1500عــى مواقع التواصل االجتماعي مقطــع فيديو يُظهر
ناشطني يو ّزعون منشورات تدعو إىل االحتجاج يف ك ّل املدن بمناسبة ذكرى
مرور  40يوما ً عىل «الجمعة الدامية» يف زاهدان .وبالفعل ،ن ُ ّ
ظمت تظاهرات
واســعة النطاق يف مدن بانيه وكرمانشاه ومريفان وسنندج ومدينة سقز
مسقط رأس أميني وغريها ،تضامنا ً مع زاهدان ،بحسب منظمة «هينكاو»
لحقوق اإلنسان.
وأظهرت مقاطع فيديو نرشها نشطاء يف منظمة «وكالة أنباء نشطاء
حقوق اإلنسان» متاجر مغلقة يف ســقز وزاهدان .وعىل الرغم من القمع
الدموي وحملة االعتقاالت الجماعية التي أســفرت عن توقيف معارضني
وصحافيني ومحامني وفنانني ورياضيني ،تتصاعد وترية الحراك الشــعبي
املنادي بإسقاط النظام ،ما دفع إصالحيني إىل الدعوة لـ»تغيريات شجاعة
ومبتكرة» بما يف ذلك تنظيم اســتفتاء من أجل وضع ح ّد لألزمة ،وفق بيان
أصدرته «جبهة اإلصالح اإليرانية» التي ّ
أسســها العــام املايض مق ّربون
من الرئيس األســبق محمد خاتميّ .
لكن خبري الشؤون اإليرانية يف «معهد
واشنطن» هنري روم ،رجّ ح ّأل تلقى الدعوة آذانا ً صاغية.
ويف األثناء ،كشــفت منظمة «مراســلون بال حدود» أن إيران تُحاول
بشكل منهجي إســكات النســاء من خالل توقيف عدد غري مسبوق من
الصحافيات يف حملتها ض ّد االحتجاجات .وذكرت يف بيان أنّه «فيما يواصل
النظام اإليراني قمع االحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل مهسا أمينيّ ،
فإن

١٣
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َّ
بينهن
حواىل نصف الصحافيني الذين قبض عليهم أخريا ً هم من النساء ،من
اثنتان تواجهان عقوبة اإلعدام».
ورأت أن «تزايــد عمليــات توقيف الصحافيات يكشــف نية النظام
اإليراني يف إسكات أصوات النساء بشكل منهجي» ،مشري ًة إىل أنه منذ اندالع
االحتجاجات أوقف  42صحافيّــا ً يف ك ّل أنحاء إيران ،يف حني اتُّهم «الحرس
الثوري» اإليراني هذا األســبوع بتهديد صحافي َّْي إيراني َّْي يعمالن يف قناة
«إيران إنرتناشونال» التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومق ّرها لندن ،بالقتل.
بالتوازي ،ح ّذر وزير االستخبارات اإليراني إسماعيل خطيب ،بريطانيا،
من أنها ســتدفع ثمن محاوالت «زعزعة األمن» يف الجمهورية اإلسالمية،
وقال« :يف األحداث األخــرة ،كانت يد الكيان الصهيونــي يف التنفيذ ،ويد
الربيطانيني يف االعالم ويد الســعوديني يف التمويل ،هي األكثر وضوحاً» ،يف
وقــت ح ّذر فيه قائد القوات الربية للجيش اإليراني كيومرث حيدري من أن
«مثريي الشغب لن يكون لهم مكان يف إيران إذا أمر الزعيم األعىل للبالد عيل
خامنئي بحملة أكثــر رصامة عىل االحتجاجات» ،وأردف« :إذا ق ّرر التعامل
معهم ،فلن يبقى ملثريي الشغب مكان يف البالد بعدها».
إىل ذلك ،اتهم ســكرتري مجلس األمن الرويس نيكوالي باتروشيف من
طهران ،االســتخبارات الغربية ،بلعب دور رئييس يف «تنظيم أعمال شغب
جماعية يف إيــران» ،وقال« :نُالحظ الدور الرئييس ألجهزة االســتخبارات
الغربيــة يف تنظيم أعمال شــغب جماعية يف إيران وما تاله من انتشــار
للمعلومات املض ّللة حول الوضع يف هذه البالد ،باالعتماد عىل وسائل اإلعالم
الغربية الناطقة باللغة الفارســية التي يُسيطرون عليها» ،بينما كشفت
وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك أن االتحاد األوروبي سيُحاول األسبوع
املقبل تبنّي حزمة عقوبات جديدة ض ّد إيران ر ّدا ً عىل قمع التظاهرات.

الجمهوريون يتقدمون في "النواب"...

وبينما ما زالت عمليّات الفرز مســتم ّرة ،حصــد الجمهوريون 204
مقاعد يف مجلس النواب املؤ ّلف من  435مقعداً ،مقابل  187للديموقراطيني.
علما ً أن حصول الجمهوريني عىل  218مقعدا ً سيكون كافيا ً ليُش ّكلوا غالبية
نيابية .أمّ ا عىل خ ّ
ط مجلس الشــيوخ ،فقد أمّ ــن الجمهوريون  49مقعدا ً
مقابل  48للديموقراطيني ،بانتظــار نتائج  3واليات فقط ،بينها جورجيا
التي سيخضع الســباق فيها لجولة إعادة بني الســيناتور الديموقراطي
ً
إضافة
رافاييل وارنوك ومنافسه الجمهوري هريشل ووكر يف  6كانون األوّل،
إىل نيفادا وأريزونا.
ويف أوّل تعليق له عىل النتائج ،اعترب الرئيس الجمهوري السابق دونالد
ترامب أن انتخابات التجديد النصفي تُش ّكل «نرصا ً كبريا ً من وجهة نظري
الشخيص» ،لكنّه أشار إىل وجود «خيبة لآلمال ،بشكل أو بآخر» .وحرصا ً منه
عىل تجنّب أي انتقاد لنتائج الحزب الجمهوري ،أعلن ترامب أن الجمهوريني
عاشــوا «ليلة خارقة» لالنتخابات ،متّهما ً الديموقراطيني ووسائل اإلعالم
ببذل ك ّل ما يف وسعهم لتقليل أهمّ ية نجاح الجمهوريني.
أمّ ا الرئيس األمريكي جو بايدن فقد أشاد باالنتخابات ووصفها بأنها
«يوم جيّــد للديموقراطية» ،وقال خالل مؤتمر صحايف« :حصلت انتخابات
باألمس (الثلثــاء) .أعتقد أنه كان يوما ً جيّــدا ً للديموقراطية ويوما ً جيّدا ً
للواليات املتحدة» .وتابع« :يف حني كانت توقعات الصحافة والخرباء تُشري
إىل «موجــة حمراء» ،لم يحصــل ذلك» ،بينما أبدى اســتعداده للعمل مع
ّ
املتوقع أن يحصلوا عىل الغالبية يف مجلس النواب
الجمهوريني ،الذين مــن
بعد استكمال عمليّة الفرز يف كافة الواليات ،مؤكدا ً انفتاحه عىل ك ّل «األفكار
الجيّدة».
وأشار بايدن كذلك إىل أنه ســيدعو قريبا ً «قادة املعارضة» إىل اجتماع
ّ
للرتشــح لوالية رئاســية ثانية،
يف البيت األبيض ،الفتا ً إىل أنّه «لديه النية»
ّ
ً
لكنّه سيؤكد ذلك «مطلع العام املقبل» ،مشدّدا عىل أنه «سنعمل لعدم عودة
ترامب إىل البيت األبيض».
ويف مجلس الشيوخ ،انتزع املعســكر الديموقراطي من الجمهوريني
املقعد الذي كان موضع تنافس شديد يف بنسلفانيا ،فقد فاز الديموقراطي
جون فيرتمان عىل الجمهوري محمد أوز بعد أمســية سادها توتر شديد
وعملية شاقة لفرز األصوات ،بينما حصل الجمهوري جاي دي فانس عىل
مقعد كان محور منافسة حادة أيضاً ،وأصبح سيناتورا ً عن والية أوهايو،
أحد املعاقل الصناعية والزراعية يف الواليات املتحدة .كما ه َزم الســيناتور
الجمهوري رون جونسون منافســه الديموقراطي مانديال بارنز ليضمن
الحزب الجمهوري مقعدا ً يف مجلس الشيوخ يف والية ويسكونسون.
وبانتظار أن تحسم النتائج مسألة السيطرة عىل الكونغرس األمريكي،
يرت ّكز االهتمام كذلك عىل نتائج انتخابات ح ّكام الواليات ،خصوصا ً فلوريدا،
حيث أُعيد انتخاب الحاكم رون دي ســانتيس بفارق كبري عن منافســه
الديموقراطي شاريل كريست بلغ حواىل  20نقطة .ويف خطاب هجوميّ ،
عب
«النجم الصاعد» يف املعســكر املحافظ واملرشح املحتمل للرئاسة األمريكية
يف انتخابات  ،2024عن ارتياحه لجعله هذه الوالية الجنوبية «أرض ميعاد»
للجمهوريني.
وبعد هذا الفوز الكاســح لدي ســانتيس تع ّززت فرصه للمنافســة
املحتملة مع ترامب عىل ترشــيح الحزب املحافظ لخوض سباق الرئاسة
املقبل .وسطع نجم دي سانتيس يف أوساط اليمني األمريكي من قبل ،حتّى
بات ينظر إليه منذ فرتة كمنافس جدّي محتمــل لرتامب ،مع العلم أن أيّا ً
منهما لم يُعلن رغبته يف الرتشح رسميّا ً بعد.
ويف موسكو ،شدّد الكرملني عىل أن عالقة موسكو مع واشنطن ستبقى
سيّئة مهما كانت نتائج انتخابات منتصف الوالية يف الواليات املتحدة .وقال
املتحدّث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف« :هذه االنتخابات يف األساس ال
يُمكنها أن تُ ّ
غي شيئاً .عالقاتنا سيّئة يف الوقت الراهن وستبقى كذلك».

دي سانتيس مخاطبًا أنصاره وتبدو عقيلته كيسي خلفه في تامبا -
فلوريدا أمس األول (أ ف ب)

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1عاصمة دولة أفريقية.
 - 2مخرج مصري راحل.
 - 3خيط الب َّناء الذي ُي ْب َنى
بحذائه  -بالغ.
 - 4أرض واسعة  -وعاء الخمر
 للمساحة. - 5أهمل وترك من غير نسيان
وماح.
 ُمزيلٍ
الح ّب -
ش َّد ة ُ
ُ - 6متح ِّير من ِ
متشابهان.
 - 7قرع الجرس  -أداة نصب
 جزء عضلي رخو بين الجلدوالعظم.
 - 8استثار غض َبها.
 - 9صات الكلب  -منزلة.

 – 1عاصمة دولة أفريقية  -حبل
الدابة.
 - 2والية أميركية.
 - 3سنور  -ولد صغير  -سعل.
العطش
 - 4اقتصد وادخر  -ح ُّر
َ
في الجوف.
 - 5نبات له حب حريف الطعم -
جميع ما على األرض من الخلق.
 - 6عاصمة دولة كبرى  -ضعف
ورق.
ّ
 - 7ثدي  -مرح ولعب.
 - 8فحص.
 - 9ممثلة مصرية راحلة.

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 :غرينادا  - 2 -سانت لوسيا  - 3 -لج  -رسن  -ول - 4 -
همسات  -اسي  - 5 -اهدت  -الفج  - 6 -او  -تناحر  - 7 -دنا  -جدي
  - 8يم  -الزواج  - 9 -نواب  -مدد.عموديا - 1 :غسلها  -دين  - 2 -راجمها  -مو  - 3 -ين  -سدود 4 -
 نترات  -ناب  - 5 -الست  -تال  - 6 -دون  -ان  -زم  - 7 -اس -االجود  - 8 -يوسف حداد  - 9 -سالي جريج.
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الـخـمـيـس  ١٠تشرين الثاني 2022

موسكو تأمر بانسحاب قواتها من خيرسون ...وكييف ُت ّ
شكك
بعد عمليات إجالء الســكان الواسعة
واملمنهجــة من قبــل الــروس يف منطقة
خريسون ،أمر وزير الدفاع الرويس سريغي
شــويغو بانســحاب القوات الروسية من
الضفــة اليمنــى لنهر دنيــرو يف منطقة
خريســون األوكرانية التي تتضمّ ن عاصمة
املنطقة التي تحمل االســم نفسه وتتع ّرض
لهجوم أوكراني مضاد .وقال شــويغو عىل
التلفزيونّ :
«نفذوا انسحاب الجنود» ،وذلك
بعــد اقرتاح يف هذا االتجــاه من جانب قائد
العمليات الروسية يف أوكرانيا الجنرال سريغي
سوروفيكني الذي أق ّر بأنه ليس قرارا ً سهالً،
مؤكدا ً أن «مناورات (انسحاب) الجنود ستبدأ
قريباً».
ّ
لكن مستشــار الرئاســة األوكرانية
ميخايلو بودولياك قــال« :ال نرى أي مؤرش
عىل أن روسيا تُغادر خريســون بال قتال»،
مشريا ً إىل أنّه ال يزال جزء من القوات الروسية
يف املدينــة ،واعترب أن ترصيحات موســكو
املتلفزة ليست ســوى «مرسحية» .ويُش ّكل
ً
انتكاسة جديدة
هذا االنســحاب إن حصل
للكرملني ،إذ ّ
إن خريسون كانت أوّل األرايض
التي ســيطرت عليها القوات الروسية بعد
اجتياحها املدينة يف األيام األوىل للغزو الرويس
ألوكرانيا .وهي العاصمة اإلقليمية الوحيدة
التي تم ّكنت موسكو من السيطرة عليها.

تزامناًُ ،قتل مســؤول كبري يف سلطات
االحتــال الــرويس يف مدينة خريســون يف
«حادث سري» ،إذ أعلن رئيس اإلدارة اإلقليمية
يف خريســون فالديمري سالدو «ببالغ الحزن
مقتــل كرييــل سرتيموســوف يف منطقة
خريسون ...يف حادث سري».
ويف األشهر األخرية ،اســتُهدف العديد
من املســؤولني الذين عيّنتهم موســكو يف
هجمات ،بعضها مميت ،نســبها الكرملني
إىل االســتخبارات األوكرانيــة التي تعمل يف
الصفوف الخلفية للعدو.
ويف غضــون ذلــك ،أكد األمــن العام
لـ»حلف شمال األطليس» ينس ستولتنربغ
بعد لقائه رئيس الــوزراء الربيطاني رييش
ســوناك يف لندن أن أوكرانيا تحظى بـ»دعم
قوي» من جانب الواليات املتحدة مهما كان
الحزب الفائــز يف انتخابات منتصف الوالية،
التي أظهرت نتائجها األولية أن الجمهوريني
يف موقــع جيّد للفــوز بالغالبية يف مجلس
النواب.
وفيما تد ّك موســكو البنــى التحتية
األوكرانية ،خصوصا ً منشآت الطاقة واملياه،
ً
ّ
مسيات انتحارية إيرانية الصنع،
مستخدمة
أبدت طهران استعدادها للمساهمة يف «وضع
حدّ» للحرب بني موســكو وكييف ،وفق ما
أبلغ أمني مجلسها األعىل لألمن القومي عيل

موقتة"
"حكومة َ
في شرق السودان

خالل مراسم تشييع جندي أوكراني في لفيف أمس (أ ف ب)

شمخاني نظريه الرويس نيكوالي باتروشيف
يف طهران.
من جهته ،أفاد مجلس األمن الرويس يف
َ
ّ
الطرفني «تبادال وجهات النظر يف
بــأن
بيان
شأن سلسلة من املشكالت الدولية ،خصوصا ً
الوضع يف أوكرانيا والرشق األوســط» ،بينما
اعترب مستشار الرئاسة األوكرانية ميخايلو
بودوليــاك أن زيارة باتروشــيف إىل طهران
ّ
تؤش إىل أن الكرملني مرهق ج ّراء الحرب.

وكتب بودولياك عىل «تويرت»« :موارد
االتحــاد الرويس تُشــارف عــى النفاد.
من هنا الطلبات الهســتريية الســراحة
(«مفاوضات») .من هنا زيارة باتروشيف
إىل طهــران :البحث عــن طريقة ملواصلة
ّ
صواريخ/مسيات»،
الحرب ،الحصول عىل
معتــرا ً أن ذلك يجــب أن يكــون حافزا ً
ملضاعفة املساعدات العســكرية الغربية
ألوكرانيا.

إسرائيل :مشاورات تشكيل حكومة على نار حامية
بدأ الرئيس اإلرسائييل إسحق هرتسوغ
أمس محادثات مع قادة األحزاب يف شــأن
الحكومــة اإلئتالفية املقبلــة التي يتوقع
أن يُشــ ّكلها بنيامني نتنياهو ،بعد تلقيه
النتائج الرسمية لالنتخابات التي حصلت
يف األوّل من ترشين الثاني.
وبالنتيجة ،سيُش ّكل حزب «الليكود»
اليميني بقيادة نتنياهو وحزبان يهوديان
للمتديّنني املتشدّدين وائتالف «الصهيونية
الدينيــة» اليميني املتطــ ّرف كتلة يمينية
برئاسة نتنياهو حصلت عىل  64مقعدا ً من
أصل  120يف الكنيست.
ونفى هرتســوغ تقاريــر تُفيد بأنه
يعمل عىل تشــجيع منافــي نتنياهو ،ال
ســيّما رئيس حكومة ترصيــف األعمال
يائري البيد ووزير الدفاع بيني غانتس عىل
تشكيل حكومة وحدة من شأنها تهميش
زعيم حزب «القــوة اليهودية» إيتمار بن
غفري.

وقال هرتســوغ« :لم أعمل وال أعمل
للضغط من أجل تشكيل أي حكومة معيّنة
ولست منخرطا ً يف تشــكيلها أو حجمها.
أترك هــذه املهمة للنظام الســيايس وله
وحده» ،فيما التقى ممثلني عن «الليكود»
عىل أن تستم ّر مشاوراته مع باقي األحزاب
حتّى الجمعة .وأوضح مكتب هرتسوغ أن
التكليف رسميّا ً بتشكيل الحكومة سيصدر
األحد.
ويف غضــون ذلكُ ،قتل فلســطينيان
برصــاص القوات اإلرسائيليــة يف الضفة
الغربية ،بينهما فتى أُصيب يف اشــتباكات
اندلعــت خالل زيارة قام بها سياســيون
إرسائيليــون يمينيــون إىل موقــع «قرب
يوسف» بالقرب من مدينة نابلس.
وذكرت وزارة الصحة الفلســطينية
أن مهدي محمد حشــاش ( 15عاماً) ُقتل
متأثرا ً «بجروح خطرة ناتجة عن شــظايا
أصابت مناطق متف ّرقة من جســده خالل

ضربة تستهدف "قافلة إيرانيّة"
كانت في طريقها إلى لبنان
إستهدف قصف جوي ليل الثلثاء  -األربعاء قافلة تض ّم صهاريج
نفط وأســلحة ملقاتلني موالني إليران بعد عبورها من العراق إىل رشق
سوريا وتحديدا ً يف ريف البوكمال ،ما أودى بحياة  14شخصاً ،وفق ما
أفاد «املرصد السوري».
ّ
لكن مســؤوال ً يف حرس الحدود العراقي نفــى لوكالة «فرانس
برس» سقوط ضحايا ،مشــرا ً إىل أن الرضبات استهدفت يف سوريا
«قافلة مؤ ّلفة من  22شــاحنة قادمة من إيران ويف طريقها إىل لبنان
عرب العراق».
وأوضح أن « 10شــاحنات منها تع ّرضت للقصف بعدما عربت
الحدود إىل الجانب الســوري» ،وقد احرتقت  4منها تماماً ،الفتا ً إىل أن
سائقي الشاحنات تم ّكنوا من النجاة .ولم يتم ّكن «املرصد السوري»
وال املســؤول العراقي من تحديد طبيعة الهجوم أو الطرف املسؤول
عنه عىل الفور.
من ناحيته ،قال مدير موقع «دير الزور  »24عمر أبو ليىل لوكالة
«فرانس برس» إن الرضبات استهدفت أكثر من نقطة حدودية ،بينها
تلك التي تُرشف عليها فصائل عراقية ،مرجّ حا ً أن «القافلة كانت أيضا ً
محمّ لة بالسالح» ،كما رجّ ح أن تكون إرسائيل شنّت الرضبات.
ّ
تشن أي من الدول
وأكد التحالف الدويل بقيادة واشــنطن أنه لم
األعضاء فيــه ،وبينهم الواليات املتحدة ،الغــارة .وتُع ّد هذه املنطقة
الحدوديــة طريقا ً مهما ً لـ»حزب اللــه» و»الحرس الثوري» اإليراني
والفصائل العراقية لنقل األسلحة واملقاتلني .كما تُستخدم أيضا ً لنقل
البضائع عىل أنواعها بني العراق وسوريا.

أخبار سريعة

خالل تدريبات عسكر ّية إسرائيليّة في الجوالن أمس (أ ف ب)

اقتحام االحتــال مدينــة نابلس فجر»
أمس .وبعد الظهــر ،أعلنت وزارة الصحة
مقتل رأفت عيل عبد الله عيىس ( 29عاماً)
«برصاص االحتالل اإلرسائييل غرب جنني».
وأصدرت «كتائب شــهداء األقىص»،
الجناح العســكري لحركة «فتــح» ،بيانا ً

أعلنت فيه أن «مهدي حشــاش من مخيّم
بالطة هــو أحد مقاتليهــا» ُ
وقتل «خالل
اشتباكات مســ ّلحة مع جيش االحتالل،
يف محيط قرب يوســف» ،يف حني شــيّعت
جماهري واســعة جثمان الفتى إىل مقربة
مخيّم بالطة رشق نابلس.

استراتيجيّة فرنسيّة جديدة في أفريقيا
كشــف الرئيــس الفرنيس
إيمانويــل ماكــرون أمس أن
االسرتاتيجية الفرنسية الجديدة
يف أفريقيا ســتكون جاهزة يف
غضون  6أشهر بعد مشاورات
باريس مــع رشكائها يف القارة،
مؤكدا ً إنهاء مهمّ ة قوة «برخان»
ملكافحة الجهاديني يف أفريقيا.
وخالل عرضه االسرتاتيجية
الفرنســية الدفاعية الجديدة،
قال ماكرون« :سنطلق يف األيام
املقبلة مرحلة مشــاورات مع
رشكائنــا األفارقــة وحلفائنا
واملنظمات اإلقليمية لكي نطوّر،
معــاً ،وضع وشــكل ومهمات
القواعد العســكرية الفرنسية
الحاليــة يف منطقة الســاحل
وغرب أفريقيا».
ّ
«تدخالتنا يجب
واعتــر أن
أن تكون محــدودة زمنيّاً» ،إذ
«ال نعتزم أن نبقى ملتزمني من
دون حدود زمنيــة يف عمليات
يف الخــارج» .وأكــد أن «دعمنا
العســكري للدول األفريقية يف
املنطقة ســيتواصل ،لكن وفق
األُســس الجديدة التي حدّدناها
مــع هــذه الــدول» ،متابعاً:

أعلنت األمانة السياسية لمجلس
نظارات البجا والعموديات
المستق ّلة في السودان تفعيل
«حق تقرير المصير» ،كما أعلنت
نفسها حكومة موَقتة لشرق
السودان .وأشار المجلس إلى أن
الهيئة العليا للمجلس تعتبر نفسها
برلمانا ً تشريعيّا ً عرفيّا ً إلقليم شرق
السودان ،مؤكدا ً عدم المشاركة في
أي تسوية أو حكومة قبل إلغاء
مسار الشرق في اتفاق سالم جوبا،
وذلك قبل توقيع أي اتفاق مع
حكومة السودان في منبر تفاوضي
منفصل .كما ق ّرر المجلس عدم
االعتراف بحكومة الخرطوم وال
بأي سلطة أو ّ
مؤسسة أو إدارة
مركزية أخرى .بالتزامن ،تظاهر
آالف األشخاص من إتنية النوبة
أمام القصر الجمهوري في وسط
الخرطوم للتنديد بالنزاعات القبلية
التي تتزايد في السودان .وحمل
المتظاهرون الفتات كتب عليها «ال
إلبادة شعب النوبة» ،و»جبال النوبة
ليست دارفور» ،في إشارة الى
المنطقة الواقعة في غرب السودان
على الحدود مع تشاد.

توتر بين باريس وروما
تصاعد التوتر الديبلوماسي بين
فرنسا وإيطاليا أمس في شأن
استقبال السفينة «أوشن فايكينغ»،
إحدى «السفن اإلنسانية» العالقة
في البحر المتوسط ،ما دفع باريس
إلى إدانة رفض روما لرسو السفينة
التابعة للمنظمة غير الحكومية «أس
أو أس متوسط» وعلى متنها 234
مهاجراً ،بحسب وكالة «فرانس
برس» .وأوضح مكتب رئيسة
الوزراء اإليطالية جورجيا ميلوني
أنها شكرت فرنسا التي وافقت على
ح ّد قولها على استقبال السفينة
في أحد موانئها .لكنّها واجهت نفيا ً
من السلطات الفرنسية التي دانت
«السلوك غير المقبول» للنظراء
اإليطاليين« ،المخالف لقانون
البحار ولروح التضامن األوروبي».
ودعت الحكومة الفرنسية إيطاليا
إلى أن «تقوم بدورها» و»تحترم
التزاماتها األوروبّية» عبر استقبال
السفينة ،معتبر ًة أن «السفينة
موجودة حاليّا ً في المياه اإلقليمية
اإليطالية وهناك قواعد أوروبّية
واضحة ج ّدا ً قبلها اإليطاليون الذين
هم في الواقع المستفيد األوّل من
آلية التضامن المالي األوروبّية».

بيونغ يانغ ُتطلق صاروخًا

ماكرون متحدّثًا على متن حاملة مروحيات في تولون أمس (أ ف ب)

«ســيتكيّف دعمنا مع مستوى
ك ّل دولة حســب الحاجات التي
سي ّ
ُعب عنها رشكاؤنا».
كذلــك ،كشــف الرئيــس
الفرنــي أن بــاده واململكة
املتحــدة ســتعقدان قمة حول
شؤون الدفاع يف الربع األوّل من
العــام  ،2023داعيــا ً إىل تعزيز
العالقــات بني البلدَيــن .وقال:
«يجب نقل رشاكتنا مع اململكة
املتحدة إىل مستوى آخر وأتمنّى
أن نستأنف بنشــاط موضوع

حوارنا حول العمليات والقدرات
واملجال النــووي والهجني ،وأن
نكــون يف مســتوى الطموح
َ
الصديقني
الــذي يليق ببلدَينــا
َ
والحليفني».
كما اعتــر ماكرون خالل
خطــاب يف مدينة تولون جنوب
فرنســا أن أملانيــا «رشيــك
أســايس» ،مؤكــدا ً أن «نجاح
املرشوع األوروبي يعتمد جزئيّا ً
عىل التوازن يف رشاكتنا» .وأردف:
«عىل قوّاتنا أن تتّحد».

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا ً
باليستيّا ً أمس ،في أحدث تجربة
تجريها بيونغ يانغ عقب عملية
إطالق عدد قياسي من الصواريخ
في وقت سابق من هذا الشهر .وذكر
الجيش الكوري الجنوبي أنه «رصد
صاروخا ً باليستيّا ً قصير المدى
أطلقته كوريا الشمالية» في اتجاه
الشرقي ،المعروف أيضا ً
البحر
ّ
باسم بحر اليابان ،من سوكشون
في مقاطعة بيونغان الجنوبية،
مؤكدا ً أنّه «من خالل تعزيز المراقبة
واليقظة ،يُحافظ الجيش الكوري
الجنوبي على جهوزيّته التامة فيما
يتعاون بشكل وثيق مع الواليات
المتحدة» .ورصد الصاروخ «على
مسافة طيران تبلغ نحو 290
كيلومترا ً وعلى ارتفاع حوالى 30
كيلومترا ً وبسرعة تُقارب  6ماخ»،
بحسب الجيش الكوري الجنوبي.

الريــــاضـــية
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البطوالت األوروبيّة :برشلونة ونابولي يعزّزان موقعيهما
أطاح بورنمــوث نظريه إيفرتون يف
دوري الدرجة املمتازة االنكليزي ،بفوز
عريض عليه  1-4يف الــدور الثالث من
مسابقة كأس رابطة االندية االنكليزية
لكرة القدم.
وتناوب عىل تســجيل اهداف الفائز
جمال لوي ( )7وجونيور ستنيســاس
( )47والدنماركي اميليانو ماركونديس
( )76وجايدون انتوني ( ،)82وللخارس
ديماراي غراي (.)67
ويعاني ايفرتون منذ مطلع املوسم
الحايل حيث يحتل املركز السادس عرش
يف الدوري املحيل.
كذلك فاز ليســر من املمتازة عىل
نيوبورت ســيتي بثالثية نظيفة حملت
تواقيع جيمس اوســتن ( )44وجيمي
فاردي ( 70و.)82
يف اســبانيا ،خطف برشلونة ثالث
نقاط مهمة يف تعزيــز صدارته عندما
حقق فــوزا ً صعبا ً بعــرة العبني عىل
مضيفــه أوساســونا  ،1-2بعد طرد
البولوني روبــرت ليفاندوفســكي يف
الشــوط األول ،ضمن منافسات املرحلة

الرابعة عرشة من الدوري .ســجل هديف
برشلونة بيدري ( )48والربازييل رافينيا
( ،)85فيما أحرز دافيد غارســيا هدف
أوساسونا (.)6
وبهذا الفوز ،عزز برشلونة صدارته
للرتتيب مع  37نقطــة وبفارق خمس
نقاط عــن ريال مدريــد الثاني ،والذي
يســتضيف قادش اليــوم ،فيما بقي
أوساســونا عــى  23نقطــة يف املركز
السادس.
وشهدت املباراة أيضا ً تلقي جريارد
بيكيه مدافع برشــلونة بطاقة حمراء
يف مقاعد البدالء بســبب اعرتاضه عىل
قرارات الحكــم عقب صافــرة نهاية
الشــوط األول وقبل الدخــول إىل غرف
التبديل.
يف املقابــل ،فاز أتلتيــك بلباو عىل
ضيفه فاالدوليد بثالثية نظيفة.
ورفع بلباو رصيــده إىل  24نقطة،
فيما بقــي فاالدوليد عــارشا ً مع 17
نقطة.
ويف ايطاليــا ،عزز نابــويل صدارته
لرتتيب الدوري بفوز عارش عىل التوايل،

هاورد إلى الدوري التايواني

انضم العب كرة السلة األمريكي املخرضم دوايت هاورد ( 36عاماً)،
الذي اختري ثماني مــرات لخوض مباراة كل النجوم "أول ســتارز" يف
الدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة الســ ّلة ،اىل نادي تايوان ليوباردز يف
الدوري التايواني بعد ان اصبح العبا ً حرا ً يف نهاية موسم .2022-2021
وشــارك هاورد ثماني مرات يف مباراة كل النجوم يف  18موســما ً
قضاها يف الدوري األمريكي ،وتوّ ج بطالً يف صفوف لوس انجليس اليكرز
خالل موسم  .2020-2019وسجل هاورد معدال ً مقداره  6.2نقاط و5.9
متابعات يف املباراة الواحدة يف صفوف اليكرز املوسم املايض.
وســيقدم النادي التايواني العبه الجديد رســميا ً يف مؤتمر صحايف
السبت عىل ان يخوض اول مباراة له يف نهاية االسبوع التايل.
وقال النادي "نأمل يف ان ينقــل عدوى خربته ومهاراته اىل الالعبني
الشبان يف الفريق ومساعدته عىل احراز الدوري هذا العام".
وتُع ّد كرة السلة والبيسبول اكثر لعبتني شعبيتني يف تايوان وتحظيان
بمتابعة جماهريية كبرية( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
رزق :لتطوير السلك
التحكيمي

راسبادوري مسدّدًا لنابولي بين العبين من إمبولي (أ ف ب)

وهذه املرة عىل حســاب ضيفه إمبويل
بهدفني نظيفــن ،ضمن املرحلة الرابعة
عرشة.
وأحرز هــديف املباراة املكســيكي
هريفينغ لوزانو ( 60مــن ركلة جزاء)

والبولونــي بيوتر زيلينســكي (،)88
لريفعا رصيــد فريقهما إىل  38نقطة يف
املركز األول ،وبفــارق ثماني نقاط عن
أقرب مالحقيه ميالن الــذي تعثّر أمام
كريمونيزي املتواضع سلباً( .أ ف ب)

مانيه يغيب عن مونديال قطر
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن
السنغايل ساديو مانيه ،نجم بايرن ميونيخ االملاني،
سيغيب عن املشاركة يف كأس العالم املقبلة يف قطر،
بسبب اإلصابة.
وكان مانيه تعــ ّرض لالصابة يف طرف عظمة
الشــظية (فيبوال) اليمنى خالل فوز بايرن ميونيخ
عىل فريدر بريمن  1-6امس االول ضمن منافســات
املرحلة الـ 14من الــدوري املحيل عىل ملعب الفائز
"أليانز أرينا".
وبحســب "ليكيب" ،يعانــي مانيه من إصابة
قويــة يف أوتار الركبة ،ومن املتوقــع أن يغيب عدة
أســابيع عن املالعب ،وبالتايل لن يتواجد يف مونديال
قطر .ومن املقــرر أن يعلن مدرب الســنغال أليو
ســييس غداً ،عن التشــكيلة النهائية لالعبني الذين
ســيتوجهون إىل قطــر ،علما ً ان القرعــة اوقعت
السنغال يف املجموعة االوىل اىل جانب الدولة املضيفة
قطر وهولندا واالكوادور.
وأعرب رئيس االتحاد الســنغايل أوغوســتان
سنغور عن قلقه بشأن اصابة نجم املنتخب الوطني
البالغ  30عاماً ،قبــل  11يوما ً من انطالق مونديال
قطر.
وقال سنغور" :تصوّروا ان تخرس فرنسا جهود
كريم بنزيمة .نحن قلقــون بعد االنباء التي وردتنا
عن مانيه".

وأضاف" :انه العبنا النجم ،الفريق مع ساديو
مانيه او من دونه ليس هو ذاته ،لكننا سنتأقلم".
والتقطت السنغال بأكلمها انفاسها بعد خروج
الالعــب مصابا ً من مباراة فريقــه ضد بريمن بعد
مــرور  21دقيقة ،حتى ان رئيــس البالد قام بنرش
تغريدة عىل حسابه تقول" :ساديو ،اتمنى لك التعايف
بأقىص رسعة ممكنة .كما قلت لك :ســاديو ،قلب
االسد! من كل قلبي انا معك ،لكي يباركك الله!".
(أ ف ب)

ألول مرة منذ تسعينيات القرن
ٌ
محاضرات
الفائت ،إنطلقت
لتخريج حكام جدد في كرة
السلة في سنتر دميرجيان-
النقاش ،ضمن األكاديمية
التي يحاضر فيها الحكام
الدوليون رباح نجيم وبول
سقيّم وزياد طنوس وعادل
خويري والمحاضر مروان
العميل ،في إطار الخطة التي
وضعها إتحاد اللعبة لتطوير
السلك التحكيمي وتخريج
حكام جدد .وتط ّرق أمين عام
االتحاد المحامي شربل رزق
إلى الجهود التي يبذلها إتحاده
لرفع مستوى الحكام اللبنانيين
بالتزامن مع النشاطات الرسمية
المكثفة بمختلف الدرجات
للذكور واالناث وبطوالت الفئات
العمرية ،مما يحتّم االعتماد
على جميع الحكام الدوليين
واالتحاديين لقيادة المباريات.

عواضة مستمرّ بالعالج

يخضع مهاجم نادي النجمة
لكرة القدم سعيد عواضه للعالج
المتواصل ج ّراء التمزق العضلي
الذي يعاني منه ،اثر تع ّرضه
لإلصابة في مباراة فريقه
األخيرة أمام الصفاء ضمن
منافسات المرحلة الثامنة من
الدوري اللبناني ،حيث يلزمه
بعض الوقت للعودة التدريجية
الى المالعب .وسبق لعواضة
القادم من نادي اإلخاء األهلي
عاليه أن عانى من المشكلة
نفسها خالل معسكر المنتخب
الوطني الذي أقيم الشهر الفائت
في مدينة طرابلس ،وغاب عن
فريقه ألكثر من مباراة.

بطولة لبنان بالترياتلون

 9أرقام جديدة للنجاح في دورة H2O
عادت بعثة نــادي النجاح -
بريوت من العاصمــة القطرية
الدوحة حيث شــاركت يف بطولة
دورة ( )H20الدولية يف السباحة،
وهي متوّجة بـ 80ميدالية ملوّنة
و 9أرقام قياسية لبنانية جديدة.
تأ ّلفت بعثــة النادي اللبناني
من  33شــخصا ً بــن رياضيني
واداريني ومد ّربني ،وتأ ّلق سبّاحو
النجاح خالل السباقات ،ونافسوا
عىل االلقاب وامليداليات اىل جانب
نحو  500سبّاح وسبّاحة ينتمون
اىل أكثر من  15ناديا ً عربيا ً ودولياً.
وجــاءت النتائــج أكثر من
ممتازة ،كما كان وعد املدير الفني
 املدرب الوطني محمد صقر ،مع 9أرقام قياســية لبنانية جديدة،
و 80ميدالية توزعت بني الذهب
( )20والفضــة ( )30والربونــز
(.)30
وجاءت األرقام القياســية
كالتايل:

  50م ظهرا ً ( 11-10سنةاناث) 34.56 :ثانية سجلته ماريا
سابا ،بعدما كانت ياسمينا الحاج
عيل سجلت  35.35ث ،وح ّ
طمت
الرقم الســابق  35.57ث املسجل
باســم آية مجــذوب (من نادي
باملا).
  100م ظهرا ً ( 11-10سنةذكور) 1.18.95 :دقيقة ســجله
جود عون ،الســابق  1.18.98د
ألندرو غانم (الجمهور).
  200م فراشــة (11-10ســنة ذكور) 2.49.84 :دقيقتان
ســجله عمر ســنّو ،بعدما كان
غسان زين ســجل  3.00.72د،
وح ّ
طم الرقم الســابق 3.12.25
د املسجّ ل باســم ماجد حجازي
(النجاح).
 البدل  4مــرات  50م حرة( 11-10ســنة ذكور)2.09.59 :
دقيقتان ،الرقم السابق 2.15.54
د لنادي النجاح.

صقر مع سبّاحي وسبّاحات النجاح

 البدل  4مرات  50م متنوعة( 11-10ســنة ذكور)2.29.37 :
دقيقتان ،الرقم السابق 2.37.30
د لنادي أكوامارينا.
 البدل  4مــرات  50م حرة( 11-10ســنة اناث)2.09.64 :
دقيقتان ،الرقم السابق 2.18.00
د لنادي النجاح.

 البدل  4مرات  50م متنوعة( 11-10ســنة اناث)2.25.25 :
دقيقتان ،الرقم السابق 2.40.70
د لنادي النجاح.
وثمّ ن املدير الفني وصاحب
أكاديميــة "بروســويم" محمد
صقــر النتائج التــي تحققت،
وشــكر املدربني عبدالله غ ّ
طيس

وعماد زنكــوان عىل الجهود التي
بذالها ارشافا ً ومتابعة للسباحني
والســباحات ،كما شــكر أهايل
السباحني عىل الثقة التي منحوها
للنادي واألكاديمية ،مجددا ً الوعد
باملزيد مــن االنتصارات واألرقام
يف املشاركات املحلية والخارجية
املقبلة.

نظم االتحاد اللبناني للترياتلون
بطولة لبنان للعبة المؤلفة من
ثالث ألعاب متتالية :سباحة،
دراجات هوائية وركض ،في
المسبح العسكري المركزي في
رأس بيروت-المنارة ،حيث تبارى
المشاركون في مسابقة السباحة
في النادي العسكري ،تالها
مباشرة سباق الدراجات ،ث ّم سباق
الركض على المسلك التالي :الحمام
العسكري -عين المريسة ومن ثم
العودة الى الحمام العسكري في
خمس دورات متتالية .وبنتيجة
المنافسات ،فاز بالل غمراوي
(ح ّر) عند الرجال ،ورامونا خليفة
(ايليت) عند السيدات ،فيما فاز
نادي ايليت المؤلف من ايهاب
شيباني وصالح رباح ورامز جاجي
بسباق البدل (رجال) .وفي الختام،
و ّزعت الكؤوس والميداليات على
الفائزين.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

أساسي وspare
على الرغم من حروب الماضي
( )1987/1986بين زعيمي حركة أمل
والحزب التقدمي اإلشتراكي ،والغيوم
السود العابرة فوق سماء كليمنصو
وعين التينة عقب اغتياالت نُخب من
قوى  14آذار ،واجتياح بيروت في
العام  ،2008فعالقة الـ «بك» والـ
«إستيذ» فيها من الود والتفهّ م والتفاهم
والتخاطر واإلنسجام والتناغم ما يجعل
من الزعيمين واحدا ً من أروع الكوبالت،
ال الـ «إستيذ» يكسر بخاطر الـ «بك»
وال الـ «بك» يتخلى عن صداقة الـ
«إستيذ» .يخليكم لبعضكما وربي ما
يحرمنا منكما.
في األمس ،نقل الزميل عماد مرمل
عن وليد جنبالط ،لدى استقباله السفير
اإليراني الجديد مجتبى أماني ،قوله «يا
ريت عنا من نبيه بري تنين» وأنا أقول
ثالثة .من يزيد؟
يأتي كالم أبي تيمور في معرض
اإلشادة بمزايا الـ «إستيذ» اإلستثنائية.
نبيه بري نعمة ،ومحفوظ ٌ بإذن الله .في
المقابل النقيب نعمة محفوظ نبيه.
تخيّلوا أن يحظى اللبنانيون بـ  2نبيه:
واحد أساسي والثاني .spare
األصلي يتعهد بإفساد مستقبل
الجنرال المتجدد .الجنرال ميشال عون
حتماً .وبري الثاني يلتزم «تأديب»
صهره .والصهر نسخة طبق األصل
عن العم .فإن أتى الصهر عين التينة
معتذرا ً أو متم ّلقاً ،يمر بنبيه الثاني قبل
الوصول إلى نبيه األوّل .وإن اتصل عون
األوّل ببري األول مهنّئا ً يجيب ّ
مقسم
عين التينة بسبب الضغط على الخطوط
يُرجى اإلنتظار أو في إمكانكم التحدث
إلى نمرو .2
يا ريت عنا كمان من وليد جنبالط
تنين :األول عقله في الوسط وقلبه في
المعسكر السيادي والثاني قلبه في
الوسط وعقله طائر حيران .وليد األول
يدعم ميشال معوّض كخيار مثالي ووليد
الثاني يمشي بسليمان فرنجيه الثاني.
يا ريت عنا  2نجيب ميقاتي  :األول
طويل والثاني قصير .األول كريم والثاني
...أق ّل كرماً .األول فائق التهذيب والثاني
حاد الطباع.
يا ريت عنا  2سمير جعجع  :األول مع
تفاهم معراب حرفيا ً والثاني ضده من
أساسه .جعجع براغماتي وجعجع مبدئي.
يا ريت عنا من «كاليبر» ندى
البستاني أربع نسخ :األولى مرشحة
الجبرانية .الثانية نائبة الكسروانية.
الثالثة خبيرة كهرومغناطسية الرابعة
ملكة جمال ّ
التفاح.
يا ريت عنا من محمد رعد  :2واحد
بخواتم ومن دون ربطة عنق يتجه
شرقا ً وآخر بكرافات ومن دون خواتم
بالخنصرين والبنصرين يحاضر فصالً
في واشنطن وفصالً في أمستردام.
ويا ريت حوى البرلمان من الدكتورة
حليمة قعقور نسخة  ،spareكي ال
يتع ّ
طل الوعي السياسي إن أضعنا
الطبعة األساسية.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

ثمة مقربة للمركبات
الفضائية يف جنوب
املحيط الهادئ
اسمها Point Nemo
وهي أبعد مكان
عىل وجه األرض.

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

ّ
يحط رحاله وسط أشجار غابات األرجنتين (أ ف ب)
طائر

أميركي من كاليفورنيا يفوز بأكبر جائزة يانصيب
نجح شخص من والية كاليفورنيا يف انتزاع الجائزة
الكربى ليانصيب  PowerBallاألمريكي التي بلغت قيمتها
رقما ً قياسيا ً عامليا ً هو  2.04مليار دوالر وبيعت البطاقة
الفائزة يف متجر يملكه رجل من أصل سوري يف كاليفورنيا.
تذكرة واحدة فحســب يف كل أنحاء الواليات املتحدة
تطابقت مع األرقام الخمســة التي أسفر عنها السحب
وهــي  10و 33و 41و 47و 56و 10للرقــم اإلضــايف.
وأشارت هيئة اليانصيب يف تغريد ٍة عىل شبكة «تويرت» إىل
أن الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرا ً
ً
الفتة إىل أن البطاقة الفائزة بيعَ ت
بواســطة اليانصيب،
يف  Joe›s Service Centerبألتادينــا ،وهو متجر ضمن

محطة للمحروقات يملكه جو شــحيد السوري األصل،
ّ
ويتعي عىل
وقد حصل عــى عمولةٍ بقيمة مليون دوالر.
ّ
مقسطة عىل 30
الفائز االختيار بني تس ّلمها كاملة ولكن
قسطا ً خالل  29عاماً ،أو دفعة واحدة ،ويف هذه الحال ال
يحصل سوى عىل  997.6مليون دوالر.
وحتى ليل اإلثنني لم ينتج عن  40ســحبا ً متتاليا ً أي
فائز بالجائزة الكربى ،ما أدّى إىل ارتفاع قيمتها الرتاكمية
إىل مبلغ مذهل يزيد عــن مليا َري دوالر .ولم تكن فرصة
الفوز بالجائزة تتعدّى نســبة واحد عىل  292.2مليوناً،
مع العلم ،عىل ســبيل املثال واملقارنة ،أن احتمال إصابة
شخص بصاعقة هو واحد عىل مليون( .أ ف ب)

 Fortune Pinkبـ 28.5مليون دوالر
بيعَ ت ماســة  Fortune Pinkالوردية العمالقة
والنادرة جدا ً لقاء  28.5مليون دوالر لشخص آسيوي
خالل مزادٍ أُقيم يف جنيف .وتعترب هذه الجوهرة أكرب
ماســة وردية عىل شكل إجاصة بهذه الجودة تُطرح
للبيع يف مزاد عىل اإلطالق ،بحسب دار «كريستيز».
ووُضعت املاســة عىل خاتــم ،وتحيط بها من
الجانبَني ماســة بيضاء كبرية .وتزن  18.18قرياطا ً
بالضبــط ،وهو رقــم يُعترب يف آســيا جالبا ً للحظ
وداللة عىل «الرخاء الدائم» .وقد بيعت مقابل 24.5
مليون فرنك ســويرسي ( 24.9مليــون دوالر) ،أو
 28.436.500فرنك سويرسي ( 28.837.236دوالر)
مع النفقات .ولم يستمر املزاد أكثر من أربع دقائق.

وعُ رض ت  Fortune Pinkيف جنيف ثم بنيويورك
وشنغهاي (الصني) وتايوان وسنغافورة بترشين
األول املــايض قبل أن تعود إىل ســويرسا ،وكانت
قيمتها مقدَّرة بسعر يرتاوح بني  25و 35مليون
دوالر .ويُعترب املاس الــوردي نادرا ً جدا ً ويزن أقل
من  10يف املئة من قطعه أكثر من خمسة قراريط،
لذلك هو النوع الذي يُســجَّ ل عليه الطلب األكرب يف
السوق العاملية.
ُ
وسجّ ل الرقم القيايس العاملي ملاسة وردية عام
 ،2017عندما بيع حجر يُسمّ ى  CTF Pink Starيف
هونغ كونغ مقابل  71.2مليون دوالر.
(أ ف ب)

"لو اقتربت األرض من الشمس مترًا الحترقت" معلومة مغلوطة!
نفى األكاديمي الســعودي ،عبدالله املســند،
أســتاذ املناخ بجامعــة القصيم ســابقاً ،مقولة
«لو اقرتبت األرض من الشــمس مقــدار ميل ،أو
مرت الحرتقت األرض ومــن عليها» .حيث قال عرب
صفحته عىل «تويرت»« :أســمع أحيانا ً من يقول:
لو اقرتبت األرض من الشــمس مقدار ميل ،أو مرت
ّ
شــك أن هذه
الحرتقت األرض ومــن عليها! .وال
معلومة مغلوطة ،إذ إن كوكب األرض ال يزال يقرتب
ويبتعد عن الشــمس ،ألن مداره بيضوي الشــكل
(إهليلجي) ،وعندما تقرتب األرض من الشــمس
(الحضيض) يكــون بعدها  147مليون كلم ،وذلك
يف فصل الشتاء».

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

وتابع قائــاً« :وعندما تكــون يف أبعد نقطة عن
الشمس (األوج) يكون بعدها  152مليون كلم ،وذلك يف
َ
فصل الصيف ،وعليه يتضح أن الفرق بني
فصل الشتاء
والصيف  5ماليني كلم قربا ً وبعداً ،ومع ذلك لم تحرتق
األرض لقربها ،ولم تتجمّ د لبعدها».
وختم« :ألن الخالق الحكيم جعــل هذا القدر من
التفاوت املكاني والذي يســمح للحياة عىل األرض أن
تقوم ،ولو افرتضنــا أن األرض اقرتبت إىل أقل من 147
مليون كــم ،أو ابتعدت إىل أكثر مــن  152مليون كم،
(ببضعة) ماليني من الكيلومرتات فالحياة ـ والله أعلم
ـ قائمة ،ولكن النُظم املناخية والحياتية ستتأثر بشكل
كبري والله أعلم وأحكم».
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