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أه ً
ال بكم في مستديرة
فخامة الجنرال في بقسميا

التشريع في زمن الشغور :محاولة مكشوفة لـ"شقلبة األولويات"

"شطحة" رعد رسالة للخارج:
الرئاسة "بعيون إيرانية"!
لم يكن انفعال األمني العام لـ"حزب الله" الســيد حسن نرصالله يف "شيطنة"
ثورة اللبنانيني ضد النظام عام  2019بعيدا ً عن امتدادات "شيطنته" لثورة اإليرانيني
ضد نظامهم عام  ..2022بهذه الخالصة ّ
لخصت أوســاط سياسية قراءتها للمسار
التصعيدي الواضح الذي ّ
دشــنه نرصالله يف إطاللته املتلفزة األخرية بانتظار اتضاح
الصورة أكثر حيال ما ســيؤول إليه مســار الضغوط املتصاعدة عىل طهران داخليا ً
وخارجيا ً يف املرحلة املقبلة.
ومن هذا املنظار ،اعتربت األوساط نفسها ّ
أن مقاربة "حزب الله" مللف الرئاسة ال
يمكن أن تكون معزولة عن النظرة إىل مجريات التطورات يف املنطقة "بعيون إيرانية"
ال ســيما بعدما بدأت مالمح تحريك دويل للمياه الراكدة يف أزمة االستحقاق الرئايس،
معترب ًة ّ
أن "شطحة" رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التي شد ّد
فيها بشــكل فجّ عىل ّ
أن "حزب الله" عازم عىل إيصال "من يريد" إىل قرص
بعبدا "لم تكن رســالة للداخل بقدر ما كانت رسالة للخارج" يف مقابل ما
تواتر من معلومات عن ســعي باريس إلنضاج توافق دويل  -عربي حول
ّ
سلة أسماء تضم بعض املرشحني الرئاســيني املحتملني الذين يتمتعون
باملواصفات السيادية واإلصالحية املطلوبة يف سدة الرئاسة األوىل.

١٣

إنهيار العمالت الرقمية
كان ليصبح أكثر خطورة

إقــتـصـــاد 11
المصارف تربح من
"الستاتيكو" ...وجاهزة
إلسقاط ما ال يحلو لها!

يحاولون فتح باب المصعد إلخراج َمن علق في داخله إثر
انقطاع الكهرباء في مجلس النواب أمس (رمزي الحاج)

ّ
تتوعد بـ"إجراءات عالية المستوى"
"الحرس" يقصف أربيل وبغداد

ماكرون يدعم "اإلنتفاضة اإليرانية" :عقوبات أوروبية على النظام

العـــالـــم 14
زيلينسكي في
خيرسون وبايدن ُيشيد
بشجاعة األوكرانيين

فيما يواصل النظام اإليراني قمع اإلحتجاجات بالحديد
والنّار ،التي انطلقت إثر مقتل مهسا أميني ،أعلن مجلس
حقوق اإلنســان التابع لألمم املتحدة أمس ،أنه ســيدعو
لجلسة خاصة بشــأن "تدهور وضع حقوق اإلنسان" يف
إيران ستُعقد يف  24ترشين الثاني.
ويأتي القرار بعد طلب قدّمه ســفريا أملانيا وأيسلندا
لدى األمــم املتحدة يوم الجمعة الفائت .ويتعني أن يحصل

الطلب عىل دعم  16عضوا ً يف املجلس املكوّن من  47عضواً،
أي أكثر من الثلث ،كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات
الثالث العادية السنوية .وحتى اآلن حصل الطلب عىل تأييد
 44دولة ،من بينها  17عضوا ً يف املجلس.
وبحسب "منظمة حقوق اإلنسان يف إيران" ومقرها
أوسلوُ ،قتل  326شخصا ً عىل األقل يف حملة قمع التظاهرات
التي أصبحت أكرب تحد للقيادة الدينية منذ العام ."1979

أما عىل الخــ ّ
ط األوروبي ،ويف موقــف الفت للرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون ،قال ّ
إن "أبناء الثورة اإليرانية
يقومون بانتفاضة" ،كاشفا ًأن "اإلتحاد األوروبي سيفرض
عقوبات تستهدف بشكل أكرب املسؤولني اإليرانيني ،ويرتك
الباب مفتوحا ً أمام تصنيــف التكتل لـ"الحرس الثوري"
اإليراني منظمة إرهابية" ،مضيفــا ً أنه ي ّ
ُفضل "عقوبات
تستهدف املق ّربني من النظام اإليراني".
١٣

بايدن وشي :توافق
نووي و"خطوط حمر"
الريــاضــية 15
ليدرز يفوز
على المريميين
ويعادله نقاطًا

لقاء قمة على هامش "مجموعة العشرين" في بالي (أ ف ب)

فيمــا تســتعد "مجموعــة العرشين"
لعقد قمّ تها اليوم يف جزيرة بايل اإلندونيســيّة
بمشاركة قادة وزعماء الدول األعضاء ،تحت
شــعار "التعايف معاً ،التعايف بشــكل أقوى"،
وســط تحديات صعبة ،وملفات بــارزة لها
تأثريها عىل الواقع الدويل ،كاألزمة األوكرانية،
والتعايف اإلقتصادي ومســألة املناخ ،اتجهت
األنظار أمس إىل لقاء القمة الذي طال انتظاره
بــن الرئيــس األمريكي جو بايــدن ونظريه
الصيني يش جينبينغ ،بعــد توتّر يف العالقات
بني البلدين وصلت معه إىل أدنى مســتوياتها
منذ عقود ،عــى خلفية جملة مــن امللفات
الســاخنة أبرزها القضيــة التايوانية وملف
التجارة ،واملنافسة بني القوّتني العظميني عىل
تزعّ م العالم والنفوذ الدويل.
١٣

مســـاحة حـــرّة

أنطونيوس أبو كسم:
الترسيم البحري
بين لبنان وإسرائيل...
إتفاقية هدنة
جديدة؟
٥+
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خط الرئاسة :تقطيع وقت ال أكثر!
الفرنسيون على ّ
كـلــيــر شــكــر
ثمّ ة مــن يعتقــد ّ
أن واحــدة من
الرسائل التي حملها خطاب األمني العام
لـ»حزب الله» السيّد حسن نرصالله ،يف
ّ
شــقه الرئايس ،وُجّ هت بالربيد الرسيع
إىل الخــارج ،إىل الــدول املعنيّــة بامللف
اللبناني ،وذلك عشــية حــراك دويل قد
يضع االســتحقاق الرئايس عىل طاولة
البحث .وفق هؤالءّ ،
ّ
تقصد
فإن «الحزب»
إبالغ من يعنيهم األمر ،بس ّلة مواصفاته
الرئاسية والتي تقطع الطريق عىل نحو
حاســم وجازم أمام الكثري من األسماء
التي تصنّف بالوسطية ،أو املستقلة ،أو
ما شابه من التصنيفات ،عىل اعتبار ّ
أن
الرتشــيحات املضادة ،أو التي يعتربها
الحزب اســتفزازية أو من باب التحدي
وتعميــق االصطفاف الســيايس ،غري
مطروحة عىل طاولة البحث أصالً .أقله
من وجهة نظر قوى الثامن من آذار.
بهذا املعنى ،يرى هــؤالء ّ
أن «حزب
اللــه» ســارع إىل وضع إطــار عريض
ملعركته الرئاســية ،حتى لو لم يســ ِّم
نرص الله يف خطابه ،رئيس «تيار املردة»
سليمان فرنجية باالسم كأكثر املرشحني
مواءمة مع املواصفات التي يرتاح إليها
«الحزب» ،لكنــه بالنتيجة ،قصده .وهنا
بيت القصيد .وهو بذلــك ،يعيد النقاش
حــول االســتحقاق الرئــايس ،إىل هذه
النقطــة بالذات .ويقفــل الباب عىل ما
عداها.
وفق هــؤالءّ ،
فإن خطــاب تحديد
املواصفات هــذا ،والذي مهّ د له قياديون
ومســؤولون يف «الحزب» واظبوا خالل
األيام األخــرة عىل رسد ســ ّلة معايري
يفرتض باملرشح الرئايس أن يتمتع بها،
يستبق احتمال حصول حراك دويل حول
امللف اللبناني ،قد تتوىل اإلدارة الفرنسية
قيادته وذلك خالل قمّ ــة العرشين التي
بدأت فعالياتها يف اندونيســا .وقد بادر
الرئيس الفرنــي ايمانويل ماكرون إىل

خفــايـــا
يرتدّد ّ
أن وزيرين سابقني
انضمّ ــا إىل الئحة التســميات
املمكنــة للرتشــح لرئاســة
الجمهورية ،مع العلم ّ
أن أحدهما
ترك الوزارة منــذ أكثر من عرش
سنوات.
قامت جهــة اجتماعية
منظمة تعنى بالتحركات املطلبية
املالية بإلغاء بعــض التحركات
الشــعبية أمام قرص العدل يوم
أمس اإلثنني خشية استثمار هذه
التحــركات يف قضيــة قانونية
شغلت الرأي العام.

أي تسوية إقليمية قد تحصل ستكون «"سيبتها"» أميركية  -إيرانية  -سعودية (رمزي الحاج)

الخط المفتوح بين رئيس مجلس
ّ
النواب نبيه بري ورئيس الحزب
«"التقدمي االشتراكي"» وليد
جنبالط من شأنه أن يأخذ النقاش
الرئاسي إلى مكان وسطي ّ
االتصال بويل العهد السعودي محمد بن
سلمان حيث ت ّم بحث األخطار التي تهدد
استقرار املنطقة .وقد «ركزت املناقشات
بشــكل خاص عىل لبنان ،وشدد الرئيس
الفرنــي عــى رضورة انتخاب رئيس
يف أرسع وقــت ممكن حتــى يتم تنفيذ
برنامج اإلصالحات الهيكلية الرضورية
لنهوض هذا البلد .كمــا تم االتفاق مع
ويل العهد السعودي عىل مواصلة وتعزيز
تعاونهما لتلبية االحتياجات اإلنســانية

لشــعب لبنان» .فهل من مبادرة جديّة
تقودها باريس يف ضوء عالقتها الجيّدة
مــع ك ّل من الســعودية وإيــران رغم
«الوعكة» التي أصابت العالقة حديثا ً عىل
خلفية الحراك االيراني الداخيل؟
يف الواقع ،يعتقد أصحاب هذا الرأي
ّ
أن باريس تحاول منذ مدّة إمساك العصا
من وســطها كي تتمكن من رأب الصدع
ّ
خص ملفات
بني طهران والرياض يف ما
املنطقة ،ويف بالها العمل عىل اســتعادة
بعض من نفوذها التاريخي يف املنطقة،
وتاليا ً تأمني بعض العقود واالستثمارات
التجارية.
أن ثمة من يرى ّ
إال ّ
أن تجربة اإلدارة
الفرنســية ،مع امللف اللبناني بالتحديد،
غري مشــجّ عة أبداً .وهــي حاولت عىل
مــدى أكثر من محطة أن تســتفيد من
األوضــاع املضطربة التــي كانت تع ّ
طل
االســتحقاقات اللبنانية ،كي تدخل عىل

خ ّ
ط الوساطةّ ،إل أنّها لم تتمكن يوما ً من
تحقيق مرادهــا .وما الصفعات املتتالية
التي تلقاها ماكــرون منذ العام ،2019
عقب زيارته بــروت بعد وقوع انفجار
املرفأ ،حيث تصدّعــت مبادراته الواحدة
تلو األخرى ولــم تنفــع ك ّل محاوالت
مبعوثيه ودبلوماسييه يف انجاح املساعي
حيس عىل العجز الذي
الفرنسية ،إال دليل
ّ
تواجهــه اإلدارة الفرنســية يف حراكها
البريوتي ،وذلك لســبب بسيط وهو عدم
تمتع هذه اإلدارة بالقدر الكايف من النفوذ
الذي يسمح لها بلعب دور بارز.
بنــاء عليــه ،يقول أصحــاب هذا
إن املؤرشات ال توحي ّ
الرأيّ ،
بأن املسعى
الفرنيس الجديد قد يلقى أصداء ايجابية،
خصوصا ً ّ
يترسب عن الرياض ال
وأن ما
ّ
ييش بأنّها قد تســاهلت يف موقفها من
امللف اللبناني ،وهي ال تزال عند رأيها من
املواصفات التي تضعها للرئيس املقبل،

تحاول جهــات ترسيب
أخبار عن وسطاء وأوراق تدرس
بني بكركي و»حزب الله» للتأثري
ســلبا ً عىل مواقــف البطريرك
بشــارة الراعــي الــذي يضع
مواصفاتــه للرئيــس يف وجه
املواصفات التي يريدها «الحزب».
وقد ّ
عب عنها البيــان الثالثي األمريكي-
الفرنيس -الســعودي ...مــع العلم ّ
أن
املعنيني بامللف يجزمون ّ
أن أي تســوية
اقليمية قد تحصل ســتكون «سيبتها»
أمريكية  -ايرانية  -سعودية ،ما يعني ال
حاجة للرشاكة الفرنسية فيها.
أن الخ ّ
ورغم ذلك ،ثمة من يعتقد ّ
ط
املفتوح بني رئيس مجلــس النواب نبيه
بري ورئيس الحزب التقدمي االشرتاكي
وليد جنبالط من شــأنه أن يأخذ النقاش
وسطي يسمح لجنبالط
الرئايس إىل مكان
ّ
بالعمل عــى اقناع القيادة الســعودية
باملشاركة يف التســوية الرئاسية اذا ما
نضجت ظروفها.

دعوى جديدة من ميريام سكاف ضد النائبة العامة االستئنافية في جبل لبنان

الكباش يحتدم بين غسان عويدات وغادة عون

خـــاص "« -نــداء الــوطــن"»
تســارعت التطورات القضائية أمس يف ملف
الدعوى التي تقدّم بهــا رئيس مجلس النّواب نبيه
بــري وعقيلته بواســطة وكيلهمــا املحامي عيل
رحّ ال؛ ض ّد النائبــة العامة االســتئنافية يف جبل
لبنان القاضيــة غادة عون ،عــى خلفية تغريدة
نرشتها أخرياً ،وأدرجت مستندا ً قديما ً يض ّم أسماء
سياســيني ورجال أعمال وشــخصيات مرصفية
بينهم بري وعقيلته ،زعمت فيه أنهم ه ّربوا عرشات
مليارات الدوالرات اىل املصارف الســويرسية .وقد
سجّ لت الســاعات الـ 24املاضية سابقة قضائية
تمثّلت يف مالحقة قاض جزائياً.
ويف التفاصيــل ،لم تحرض القاضية عون أمس
إىل النيابــة العامة التمييزية للمثــول أمام املدعي
العام التمييزي القايض غسان عويدات ،واإلستماع
إىل إفادتها ،بل حرضت وكيلتها القانونية باسكال
فهد التي تقدّمت بطلــب ر ّد القايض عويدات أمام
الهيئة العامة ملحكمــة التمييز« ،لوجود خصومة
ً
إضافــة إىل «عدم اختصاص
معه» ،كما رصّ حت،
النيابة العامة التمييزية بالدعوى واملرجع الصالح
هو الهيئة العليا ملحكمــة التمييز» ،اال ّ
أن عويدات
ســارع اىل االدّعاء عىل القاضية عون «بجرم القدح
والذ ّم والتحقري وإثارة النعرات الطائفية واســاءة
اســتخدام الســلطة» ،وأحالها عىل الهيئة العامة
ملحكمة التمييز ملحاكمتها.
يف هذا الوقت ،اســتمع عويدات اىل افادة وكيل
بري وعقيلته ،املحامي رحّ ال ،الذي كرر شكواه ض ّد
القاضية عون ،مؤكــدا ً ّ
أن الدعوى قانونيّة وهناك
إرصار عىل امليض بها حتى النهاية «فهناك كرامات
ولن نرتاجع».

يتم تعيينه للتحقيــق مع القاضية غادة عون يطبق
األصول املعتمــدة يف عمل قــايض التحقيق العادي
ويستطلع رأي النيابة يف كل يشء» ،وأوضحت أنّه «اذا
كان الفعل من نــوع جناية ،تُرفع القرارات إىل هيئة
اتهامية خاصة مؤلفة من  3قضاة من درجة القايض
املدّعى عليه ،ويعيّنهم مجلس القضاء األعىل ويرتأس
الهيئــة أعىل القضاة درجة ،علمــا ً أنّها تطبّق نفس
االجراءات التي تطبقهــا الهيئات االتهامية العادية،
أمّ ا اذا لم تجــد أي جرم فال تحاكم القايض» ،ولفتت
اىل ان قرارات هذه املحكمة مربمة وال تقبل التمييز».

عون تغرّد

عون"« :هلق صار تطبيق القانون جريمة؟»"

كما تســلم عويــدات دعوى جديــدة ،وفق
املعلومات ،مقدمة من الســيدة مرييام سكاف ضد
القاضية عون ،بعد ورود اســمها يف متن املســتند
الذي نرشته عــون يف تغريدتها ،االمــر الذي دفع
بسكاف اىل توعّ دها بأن «نتواجه يف املحاكم».
وأوضحت مصادر قضائيــة لـ»نداء الوطن»
ّ
أن «قانون أصــول املحاكمــات الجزائية لم يميّز
بني ما اذا كان الجرم املنســوب اىل القايض ناشئا ً
عــن الوظيفة أو خارجا ً عنهــا» ،لكنّها أكدت ّ
«أن
الحصانة يســتفيد منها القــايض يف الحالتني»،
مشــرة إىل ّ
أن القانون «ميّز بــن درجات القضاة
وارتكابهم الجرم» ،وذكرت أنّه «اذا كان القايض من
درجة القاضية عون كونها نائبة عامة استئنافية،
فإن الشــكوى التي يقدّمها مدعي عــام التمييز

تكون أمام الهيئة العامة ملحكمة التمييز ،واملؤلفة
من الرئيس االول للمحكمة واعضائها الذين هم يف
الوقت نفسه رؤساء غرف التمييز ،وهذه املحكمة
تُع ّد أعىل هيئة قضائية».
ولفتــت املصــادر اىل ّ
أن القانــون قد اعطى
للرئيس االول ملحكمة التمييز حق تكليف قاض من
درجة القايض املدّعى عليــه للتحقيق معه اذا كان
األخري قد ارتكــب جناية ،واصدار مذكرة توقيف يف
حقه ،من دون أن يلحظ ما اذا كان القايض املالحق
قد ارتكب جنحة» .ورشحت ّ
بأن مذكرة التوقيف ال
تصبح نافــذة ّال بعد أن يوافق عليها الرئيس األول
ملحكمة التمييز ،علمــا ً ّ
أن التوقيف يكون يف مكان
خاص يحدّده مدعي عام التمييز».
وأشــارت املصادر اىل ّ
أن «قايض التحقيق الذي

وعرص أمــس ،لجأت القاضية غــادة عون إىل
«تويرت» خارقة بذلك موجب التحفظ مجدداً ،وغ ّردت
كاتبة: «هلق صار تطبيق القانون جريمة؟ جريمتي
أني طلبــت تطبيق قانون رفــع الرسية املرصفية.
بطمّ نكم يــا مودعني انو اذا بقيــت الحال عىل هذا
املنوال :يدّعــى عىل القايض النو اســرجى وطلب
تطبيق القانون .لألســف اذا هيك مش راح تشوفو
مرصياتكن ّال بالحلم .والزم تعرفوا انو  30سنة ظل
قانون االثراء غري املرشوع غــر مطبق .أنا أول من
طبّقه .وقامت الدني وما قعدت .ويليل ادّعى عيل ّ اليوم
وقفني عن العمل بســبب ذلك وال يحق له قانوناً .انا
بعمل ضمريي بس اذا بدكن تسرتجعوا مرصياتكن،
ما فيكن تطلبوا قضاة من القمر .أنا بقدم حايل فدى
الحق ،ما بيهمّ .بس حقوق الناس مني بيحميها؟ يا
رب توكلت عليك ماذا يفعل بي االنسان؟ هلق املطالبة
بتطبيق القانون خاصة قانون رفع الرسية املرصفية
صار جريمة؟ بتحرز يدعى عىل القايض الذي يطالب
بتطبيقه؟ بتأســف قلن يا مودعني انو بالحلم مش
راح تشوفو مرصياتكن».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٥السنــــة الـرابـعـة
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طوني فرنسيس

ثالث رسائل رئاسية لـ"»الحزب"»
...والمعارضة بالمواجهة

ّ
المعطل؟
تعطيل الثلث

راكــيــل عــتــيّــق
بالتلميح والتشبيه وتحديد املواصفات ،يُعلن األمني
العام لـ»حزب الله» السيد حسن نرصالله ّ
أن مرشحه
الرئايس هــو رئيس تيار «املردة» ســليمان فرنجية.
يوصل الرسالة الرئاسية إىل من يعنيهم األمر من حلفاء
ومعارضة ودول مؤثرة ،من دون اإلفصاح عن اســم
ألسباب تكتية لزوم املعركة الرئاسية ،ومنها
فرنجية،
ٍ
عدم «كرس الج ّرة» مع رئيــس «التيار الوطني الحر»
النائب جربان باسيل ،فتأتي املواصفات الرئاسية التي
حدّدها نرصالله عىل «قياس» ك ّل من الحليفني.
مصادر معارضة« :لماذا نتخلّى عن ورقة معوض؟ (رمزي الحاج)
بالتوازي تؤكد جهات منخرطة يف عملية انتخاب
برضورة انتخــاب فرنجية» .لذلك ســينتظر «حزب
إنطالقا ً من هذه الوقائع ،تبقى العثرة األساسية
رئيس الجمهورية العتيدّ ،
أن «الســتاتيكو» الرئايس
الله» أن يقتنع باسيل ّ
بأن إمكانية إيصاله اىل الرئاسة
أمــام اتفاق فريق الثامن من آذار عىل تبنّي ترشــيح
ّ
متوسطة األجل.
لن يشهد خرقا ً أو تغيريا ً ضمن فرتة
فرنجية ،يف ّ
معدومة ،وأنّه لن يتم ّكن من أن ينال من أي رئيس أكثر
أن باسيل لم ينتقل بعد يف ذهنه اىل مرحلة
ً
وبالتايل يلعب «حزب الله» يف الوقت الضائع رئاسيا ،أو
ممّ ا يمكنــه الحصول عليه من حصص وتعيينات مع
أن يقبل بأن يكون الرجــل األول يف العهد املقبل .لكن
«يضيّع هذا الوقت عمداً» ،بحســب مصادر معارضة،
فرنجية ،وبضمانة «الحزب».
حتى لو نجح هذا الفريق يف الوصول إىل مرشــح ،لن
موجها ً من خالل هذه املواصفات ،ثالث رسائل:
لذلك ،ترى جهات سياســية عدةّ ،
أن باسيل ،واىل
تسهّ ل املعارضة الســيادية مهمة «حزب الله» هذه،
األوىل ،اىل الخصوم يف الداخــل والخارج ،مفادها
األســباب املعلنة لرفضه انتخاب فرنجيــة ،ال ير ّكز
فهي تواصل ســعيها اىل تأمني  65صوتا ً ملرشحها ،إذ
ّ
أن الطريق اىل القرص الجمهوري مقطوع أمام النائب
اهتمامه الرئايس ،حتى اللحظة ،عىل أن يكون صانع
حني يؤمّ ن معــوض األكثرية املطلقة ،تصبح إمكانية
ميشــال معوض أو غريه ممّ ن ال يثق فيهم «الحزب»،
الرؤســاء أو الرجل القوي يف العهد الجديد ،بل ال يزال
لبننة االســتحقاق وصناعة الرئيس يف الداخل واردة
مهما تط ّلب ذلك من تعطيل وعرقلة و»تطيري» جلسات.
ومتاحة ،بحســب مصادر معارضة ،معترب ًة ّ
يمنّي النفس بالرئاسة ،ويراهن عىل
أن ورقة
وبالتوازي ،يدعو إىل «التوافق» .وهذا
معوض تؤتي ثمارهــا ،وال تزال صالحة ،إذ ّ
فرصةٍ مــا ،من البوابــة القطرية أو
إن «حزب
مردّه بحسب جهات سياسية م ّ
طلعة،
غريها ،لتبدّل موقف واشنطن منه ،من
الله» الذي كان يراهن عىل عدم تكوّن معارضة واضحة
اىل ّ
أن مرشــحي املعركــة يختلفون
عن مرشحي «التســوية» ،ومن هو َتعتبر المعارضة السيادية خالل إقناع األمريكيني بأنّه قادر عىل
بعد االنتخابات النيابية إنطالقا ً من املعارك املجلســية
والحكوميــة التي خرستها ،يواجــه اآلن فريقا ً ثابتا ً
مرفوض اآلن يُصبح مقبوال ً يف مرحلة أنّ ورقة معوض "«أربح"» الوصول إىل اتفاق حول الرتسيم الربّي
يضمن أمن ارسائيــل ،وفق املصلحة
عىل موقفه ومرشــحه ،فيما هو غري قادر عىل إعالن
الحقة ،بعد أن تكــون املعركة أرخت
وأضمن من االنتقال
األمريكية ،تماما ً كاملسار الذي اتخذه
مرشحه حتى اآلن.
تداعياتها وك ّلفت الالعبني الخســائر
إلى خطة أخرى
الرتســيم البحري .هذا فضالً عن ّ
كذلك تعترب «املعارضة السيادية» ّ
أن
أن االستمرار يف
الالزمة ،فيأتي «زمن التسوية».
باســيل يملك ورقة الضغط مسيحيا ً
التمســك بورقة معوض «أربح» وأضمن من االنتقال
الثانيــة ،يطــرح نرصالله «مرشــح فريق» أو
عىل «حــزب الله» الذي ال يمكنــه أن يتخ ّ
طى حليفه
اىل خطة أخرى ،إذ مع هدر مزيد من الوقت ،ســيزداد
بنحو علني ،استباقا ً ألي
مواصفات «مرشح فريق»،
ٍ
ً
الضغط الشــعبي عىل الفريق ا ُملع ّ
رقم إضايف قد ّ
إضافة
رئاسيا ً أو يخرس غطاءه عىل املستوى الوطني،
طــل ،إن كان فريق
يحققه معوض أو اتفاق املعارضة عىل
أن رئيس «التيار» يدرك ّ
اىل ّ
أن أي اتفاق مع أي رئيس،
الورقة البيضــاء أو فريق «التغيرييــن» الذي يبتدع
مرشــح آخر من خالل الحراك الذي تقوم به مختلف
ً
أن تأمني  65صوتا ً
إضافة اىل ّ
أســماء لـ»التســلية»،
لن يصمد أكثر من ســنتني من عمر العهد ،والدالالت
مكوناتها من «سيادية» و»تغيريية».
ملعوض يخلق واقعا ً رئاســيا ً مغايــراً ،يدفع املجتمع
التاريخية اىل ذلك كثرية ،فك ّل رئيس ســيعمل لتعزيز
ّ
وتقصد توجيهها علناً،
الثالثة ،موجّ هة اىل باسيل،
الدويل اىل التح ُّرك جديا ً ويخلــق رأي عام داخليا ً وجوا ً
حيثيته ،فضالً عن ّ
أن عدم وصول باســيل اىل رئاسة
لكي يقرأها «اآلخرون» أيضاً ،فيقول له بحسب مصادر
مسيحيا ً ضاغطا ً تقوده بكركي .وبالتايل تسأل مصادر
الدولة يعني عدم اســتمرارية عهد الرئيس ميشــال
سياســية« :عىل رغم ّ
أن حظوظك الرئاسية معدومة،
ّ
معارضة« :ملاذا
نتخــى عن ورقة معوض؟ وأي ورقة
عون ومزيدا ً من الرتاجع يف الوضعية الشعبية التي قد
ً
خذ وقتك وحاول رئاسيا ،إذا نجحت نكون معك ،وإذا
«رابحة» أكثر ،لبنان الكبري أم الصغري؟».
يستميلها العهد الجديد.
اقتنعت باستحالة وصولك ،نراهن عىل اقتناعك أيضا ً

جعجع :لن نشارك في أي جلسة تشريعية
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية»
ســمري جعجــع «عــدم االســتعداد
للمقايضة بني الرئاستني االوىل والثانية
َ
ّ
رئيســن
بأمس الحاجة اىل
ألن البلــد
كفوءَيــن وقادريَن» .وشــدد عىل ّ
أن
الدســتور لحــظ النصــاب ليُحرتم ال
ليُخــرق ،مشــرا ً إىل ّ
أن «القوات» لن
تشارك يف أيّ جلسة ترشيعية «باعتبار
ّ
أن أولوية املجلس الحايل فقط االجتماع
النتخاب رئيس».
وحــول امكانية عقد حــوار بني
الوطنــي الح ّر»
«القــوات» و»التيار
ّ
وامكانية لقاء النائب جربان باســيل،
قال« :نشــهد ذلــك يف حالــة واحدة،
اذا التيــار قــام بمراجعــة تموضعه
االسرتاتيجي وسياســاته تجاه إعادة
بناء الدولة والســاح غــر الرشعي
والتهريب الفعــي ،فضالً عن مقاربته
كيفية ادارة الدولة والتوظيف العشوائي
وخطة الكهرباء .نحن نختلف عىل كل
هــذه النقاط مع «التيــار» ونعترب أنه
يتحمل مســؤولية كبــرة يف ما وصل
البلد اليه انطالقــا من تأييده لـ»حزب
اللــه» واتفــاق مار مخايــل .اما عن
لقائي باسيل فاملسألة ليست شخصية
ويف السياســة «وال مــرة بكون يف يش
شخيص» .فعىل ســبيل املثال ،سياسة
«القــوات» والكتائب» ليســت مماثلة
ولكن تجمعنا نقاط االنطالق نفســها
واملبادئ الكربى ذاتها أما مع التيار فهذا

"«ال استعداد للمقايضة بين الرئاستين األولى والثانية»"

غري متوفر» .
أمــا لجهة «حزب اللــه» ،فاعترب
جعجــع ّ
أن «االمر مماثــل فهو ،من
موقعه الحايل ،السبب الرئييس بخراب
البلد ،هــو تحالف مع كل الفاشــلني
والفاســدين للحفــاظ عــى موقعه،
فمواصفات الرئيــس بنظر «الحزب»
مثال عىل ذلــك ،اذ يطالب بشــخص
«يحمي ضهر املقاومــة» ووضعيتها
الحالية ويرتك األوضاع عىل حالها ،فيما
نحن نســعى اىل ايصال رئيس انقاذي
ينتشلنا من آتون األزمة».
ّ
«نفضل الحياة
وردا عىل سؤال ،قال:
السياســية أن تبقى طبيعية لينتخب
رئيس من بني السياسيني ،ونقطة عىل

٣

الســطر ،ولكن اذا رأينا اكثرية ّ
التفت
عىل اســم قائد الجيش العماد جوزاف
عون الذي اظهرت ممارسته انّه يتمتع
باملواصفات املطلوبة ،يجوز أن ننتخبه
للخــروج من هذه الوضعيــة .واعتقد
ان باســيل يضع فيتو كبري عليه كذلك
«حزب الله» رغم كل ما يشيعه».
وعن الحوار املســيحي  -املسيحي
يف بكركــي ،قــال جعجــع« :لو كان
املسيحيون يف خطر لكنّا بحاجة إىل مثل
هذا الحوار ،ولكــن التوافق عىل رئيس
يحصل باالتصاالت الجانبية ال بالحوار،
أن نتيجته محســومة وال سيما ّ
كما ّ
أن
تموضع أكرب حزبني مسيحيني مختلف
اسرتاتيجيا ً وعملياً».

بعد خمس جوالت من الجلسات االنتخابية
تبلور المشهد عن تفصيالت ثابتة في مضمون
وسياق معركة الرئاسة:
التفصيل األول ،هناك صراع جديّ حول
المنصب بين مختلف القوى السياسية
والطائفية .وال يقتصر األمر فقط على القوى
المسيحية (المارونية) المعنية بالموقع الرئاسي،
بل يتعدّاه إلى قوى أساسية أخرى في طليعتها
«حزب الله» الذي يخطط ويحدد مواصفات
دقيقة للماروني الذي سيستلم المنصب.
يشير هذا االهتمام أوال ً وقبل كل شيء إلى
ّ
أن ما يُحكى عن انعدام أهمية الموقع الرئاسي،
وعن منصب من دون صالحيات ،ليس دقيقا ً وال
مقنعاًّ ...
وإل لماذا هذا التنافس واالستشراس
من جانب مختلف الفئات؟
التفصيل الثاني ،ال أحد من الفرقاء يملك
عددا ً من األصوات يخوّله الفوز بمرشحه المعلن
أو المضمر ،والرقم الذي ناله رئيس المجلس
نبيه بري يوم أعيد انتخابه رئيسا ً ألربع سنوات
أخرى ،أعطى إشارة عن معنى االنقسام النيابي،
إذ تبيّن ّ
أن الحساب الدفتري ألحجام الكتل ال
ينطبق على وجهة تصويتها ،والقول ّ
إن لدى
المعارضة  67صوتا ً يفتقر إلى الدقة .وفي
الواقع تبيّن خالل جوالت التصويت ّ
أن هناك
كتلة متماسكة تدعم المرشح ميشال معوض
فيما يصوّت آخرون بما يشبه الورقة البيضاء
بانتظار تبلور الترشيحات النهائية.
التفصيل الثالث ،وهو ما يجدر التوقف عنده
ّ
بتبصر ،يتمثّل في تم ّكن فريق «حزب الله» من
جعل الفريق المعارض ّ
يتمسك بتوفير النصاب
فينتزع منه ورقة تطييره ،وهو الذي أتقن هذه
اللعبة في دورات وتجارب سابقة .صحيح ّ
أن
الفريق السيادي أثبت إمتالكه للثلث المعطل
في المجلس ،لكن انتظار نواب «التغيير»
و»لبنان الجديد» جعل هذا الثلث المرتاح عاجزا ً
عن تسجيل القفزة الكبرى ،فيما دفعه أسلوب
«الحلف الممانع» إلى زاوية االحراج في حال
قرر اللجوء الحقا ً إلى تعطيل الجلسات ،في حال
تبيّن له إمكانية تحقيق مشروع السيد حسن
نصرالله والمجيء بنسخة جديدة عن اميل لحود
أو ميشال عون ،كما استفاض نصرالله حديثا ً
في شرح الشروط والمواصفات!

أهالي موقوفي المرفأ:
إلنهاء اعتقالهم التعسفي
طالب أهايل املوقوفــن يف انفجار
مرفأ بريوت ،رئيــس حكومة ترصيف
األعمــال نجيب ميقاتي خــال لقائه
يف الرساي الحكومي أمــس ،بـ»إنهاء
االعتقال التعســفي للموقوفني السبعة
عرش ،وذلــك بصفته املرجــع األعىل»
و»عليــه واجب معالجة أســوأ انتهاك
شهده لبنان لحقوق اإلنسان يف توقيف
احتياطي امت ّد من  48ســاعة اىل أكثر
مــن عرشين ألف ســاعة ،ويف حرمان
قاض
مجرم للمعتقلني من املثول أمام ٍ
ّ
للبــت بطلبات إخالء الســبيل أو حتى
ّ
للبت بأيّ طلب إنســاني للمعتقلني يف
سابقة لن تســجّ ل حتى يف جمهوريات
املوز».
ولفــت األهــايل إىل أنهــم وضعوا
ميقاتي يف األحوال النفســية والطبية

الخطــرة واملقلقــة للمعتقلني والتي
تسبّبت يف األمس بإصابة أحد املعتقلني
بالعمى إلحدى عينيه ،معتربين أن هذا
الوضع الصحي املأســوي والذي يعاني
منه أغلــب املعتقلني والذيــن تتجاوز
أعمارهم الســتني ســنة يوجب تح ّرك
الســلطات املعنية اليجــاد ح ّل رسيع
قاض رديف
لفك أرس املعتقلني ،بتعيني ٍ
تحدّد مهمته بإطالق سبيل املعتقلني.
وختــم األهــايل« :إن اللبنانيــن
مدعوون بمختلف انتماءاتهم اىل تحرك
وطني وإنساني للمشاركة يف التحركات
التي ســنعلن عنها لوقــف التمادي يف
هذه الجريمة إلســقاط هذا االعتقال
التعسفي بحق  17موظفا ً إداريا ً وعامالً
مــن مرفأ بريوت حفاظــا ً عىل العدالة
وعىل الكرامة اإلنسانية».

قائد "اليونيفيل" في عين التينة والسراي
ّ
تنقــل القائد العام لقوة األمم املتحدة املوَقتة العاملة يف جنوب لبنان (اليونيفيل)
اللواء ارولدو الثارو أمس عىل رأس وفد ،بني عني التينة والرساي الحكومي ،وشــدّد
رئيس حكومــة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي أمامه عــى اهمية وقف الخروقات
االرسائيلية للســيادة اللبنانية وتنفيذ القرار .1701وأبلغه ّ
بأن «لبنان يقدّر التعاون
القائم بني الجيش و»اليونيفيل» والتنســيق بينهما» .وشارك يف لقاء الرساي االمني
العام للمجلس االعىل للدفاع اللواء محمد مصطفى.
وأوضح الناطق باســم «اليونيفيل» اندريا تيننتي ّ
أن الهدف من اللقاء هو اطالع
ميقاتي «عىل آخر املســتجدات عىل الخط األزرق والتنســيق القائم بني «اليونيفيل»
والجيش ،اضافة اىل اطالع دولته عىل املســتجدات يف ما يتعلــق بتقرير األمني العام
لألمم املتحدة بشأن تنفيذ القرار  1701الذي سيصدر خالل أيام قليلة».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٥السنــــة الـرابـعـة

أسـعـد بـشـارة

الكنيسة والفراغ :طفح الكيل
بين أوهام الحوار الثنائي اإلستيعابي،
الذي لم تذهب الكنيسة إلى حد تصديق
أن «حزب الله» مؤمن به ،أو يريد
الوصول به إلى نتائج ،وبين الحقائق
الساطعة لسلوك «الحزب» الذي يريد
احتكار الرئاسة وحق اختيار الرئيس،
خطا البطريرك الماروني بشارة الراعي
خطوة إلى األمام لنقل النقاش من اإلطار
الوطني العقيم إلى الفضاء الدولي
الرحب ،لع ّل ذلك يؤدي إلى تحريك
اإلنتخابات الرئاسية بعدما أقفل «حزب
الله» كعادته أبواب مجلس النواب،
فارضا ً شرط انتخاب رئيس يختاره
بنفسه ،مجبرا ً الجميع على الموافقة
عليه ،وهو ما لن تقبله بكركي ولو أتى
بشكل مغاير النتخاب الرئيس السابق
ميشال عون ببندقية المقاومة.
إنّها اذا ً «بندقية المقاومة» نفسها،
التي أفصح عنها النائب السابق نواف
الموسوي بصراحة ،في لحظة انفعال
في مجلس النواب ،هي نفسها التي
تحدث عنها األمين العام لـ»حزب الله»
السيد حسن نصرالله ،الذي وضع على
الطاولة معادلة نواف الموسوي ذاتها،
لكن بأسلوب ال يختلف ّإل من حيث
تنميق الكالم .اذ ما الفرق بين ما قاله
نواف الموسوي ّ
بأن بندقية المقاومة هي
التي أتت بالرئيس ميشال عون ،وبين
ما قاله نصرالله ّ
إن المطلوب انتخاب
رئيس ال يطعن المقاومة .الفرق هزيل
جدا ً والنتيجة واحدة وهي ّ
أن «حزب
الله» صاحب القرار الحصري بتحديد
هوية من سيجلس على كرسي الرئاسة،
وهذا ما أثار حفيظة الكنيسة التي باتت
تشاهد بحزن هذا التراجع المخيف
لفكرة الدولة أمام سطوة الدويلة ،فكان
أن طرح البطريرك الراعي اللجوء إلى
طلب عقد مؤتمر دولي ،بعدما استنفدت
ك ّل الوسائل في الداخل الستعادة الحد
األدنى من القدرة على انتاج قرار وطني
بمعزل عن وصاية السالح.
لم يصدق أحد ما قاله أحد الزمالء
االعالميين أمس أن الحوار قائم بين
الكنيسة و»حزب الله»ّ ،
وأن وثيقة
ّ
ستوقع بين الطرفين .هذا الحوار ال
يمكن أن يكون بمستوى أق ّل من توجّ ه
وفد رفيع من «الحزب» يحمل التزاما ً
واضحاً ،بصدق النيّة لحوار تحت
سقف الدولة والدستور .هذا الحوار ال
يمكن أن يتم على مستوى رئيس بلدية
أو مرسال شارد من هنا أو هناكّ ،
وإل
فهو ليس حوارا ً وال هو حتى تبادل
أفكار.
طالما عرفت الكنيسة أن تستوعب
محاوالت تدجين مواقفها الوطنية،
ونجحت ،وما الطرح الذي أعلنه
البطريرك الراعي ،الداعي إلى عقد مؤتمر
دولي من أجل لبنان ّإل نتيجة الستنفاد
ك ّل محاوالت الوصول إلى تسوية
داخلية .الكنيسة تقول بهذه الدعوة ّ
إن
ك ّل نتائج العملية السياسية وما أفرزته
االنتخابات ،لم يعد ذا جدوى ،فالتعطيل
يتس ّلح بالسالح غير الشرعي ،والمع ّ
طل
أعلن عن هويته من دون التباس ،وهو
يريد السيطرة على مواقع الدولة من
أعلى رأس الهرم إلى أدناه ،فال يكتفي
باإلمساك بقفل المجلس النيابي،
وبكرسي السراي الحكومي ،بل يريد أن
يُتوّ ج هذه السيطرة باإلمساك بكرسي
بعبدا التي م ّكنه منها الرئيس ميشال
عون فاستطاب السيطرة على الرئاسة
والرئيس.
لم يعد األمر مقبوال ً بالنسبة للكنيسة،
فهذا القضم مرفوض ،واإلختباء خلف
أشباح الحوار الموهوم ،بات مكشوفاً،
ولهذا ينتظر أن يصعّ د البطريرك الراعي
في رسائله القريبة إلى اللبنانيين وإلى
الرأي العام العربي والدولي .لبنان
بالنسبة للكنيسة بات وطنا ً مخطوفاً،
وهذا ما سيستدعي الخروج إلى الفضاء
الدولي.
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«"القوات"» ولقاء «"المعارضات"» :للحلفاء قبل الخص
«القوات» عن املعارضة قبل املواالة ،عىل
أالن ســـركــيــس
رغم أن تكتل «الجمهورية القوية» يملك
أكرب كتلة برملانية وتبلــغ  19نائباً .لكن
تتــواىل فصــول محاولــة توحيد
لدى معراب نظرة مختلفة لألمور ،وهي
املعارضات لإلتفاق عىل اسم مرشح رئايس
التي نجحت برتميــم عالقتها مع حزب
وسط استمرار ترشذم قوى  8آذار وعدم
«الكتائــب» وبقية القوى «الســيادية»،
وصولها حتى اللحظة إىل دعم مرشــح
واحد .فقد أفرزت اإلنتخابات النيابية كتالً
وتــرى أن الشــكل ليس مهمّ اً ،ســواء
اجتمعت املعارضة دفعة واحدة أو اجتمع
معارضة ،وخرج منها ،القوى «السيادية»
كل فريق لوحده ،امله ّم الوصول إىل الهدف
ونــواب «التغيري» وقدامى «املســتقبل»
ً
وهو التوحّ د حول اإلسم.
إضافة إىل بعض النواب املســتق ّلني وعىل
وتؤ ّكد «القوات» ّ
أن «توازنات الربملان
رأســهم كتلة نواب صيدا  -جزين ،لكن
الجديدة تدفع كل كتلة
الهوّة بني نواب هذه القوى
إىل أن تكــون بحاجة إىل
رسعان ما اتسعت وذهبت
كتلة أخرى ،وبالتايل فإن
مكوناتهــا إىل
اإلنتخابات تضع "««القوات"» القوى
كتلة «القوات» ليســت
الرئاسية بصورة مشتّتة.
المعارضة أمام
 3أو  4نواب ويستطيع
وحدهــا القــوى
أي كان إستبعادهاّ ،
ألن
مسؤولية تاريخية
«الســيادية» كانت األجرأ
وطرحت ترشــيح رئيس خصوصًا إذا نجح الفريق يف نهايــة املطاف حجم
تكتلنا يبلــغ  19نائباً،
حركة «اإلستقالل» النائب
حد
اآلخر بالتو ّ
فمن بإمكانــه القيام
ميشــال معوّض وصوّتت
بأي خطوة من دون الـــ 19نائباً؟ لذلك
له ،لكن البارز يف املرحلة األخرية حصول
ال يستطيع أحد من الحلفاء أو الخصوم
إجتماعــات لكتل «الكتائــب» ومعوض
تغييبها» .وتُبــدي «القوات» إرتياحها إىل
و»اإلعتدال الوطني» وقســم من النواب
حجمها وحضورها يف هــذه املرحلة ألن
«التغيرييني» يف الصيفي من دون مشاركة
اإلنتخابات النيابية أظهــرت أنها الكتلة
«تكتل الجمهورية القوية».
األكرب واألوىل يف الشارع املسيحي ولديها
ويف الســياقّ ،
فإن البعــض رأى يف
وزنها وال يستطيع أحد تخ ّ
طيها.
هذه اإلجتماعات محاولــة جديدة لعزل

وأمام هذه الصورة ،تشدّد «القوات»
عىل انّها ال تتط ّلع إىل لقاء املعارضات من
زاوية الحجم أو الدور أو «الزعامة» ،بل كل
ما يهمها هو إجتماع املعارضة وتوحّ دها
ّ
ومرشــح موحّ د
عىل عنــوان رئــايس
ومواجهة التحديات يف كل املسائل« ،أما إذا
لم تتفق فهناك مشــكلة كبرية عندها لن
تستطيع املعارضة أن تحقق الهدف الذي
إنتخبها الشــعب ألجله ،وحينها سيأتي
رئيس من  8آذار ويش ّكل إستكماال ً لعهد
عون».
ومن جهة أخرى ،تضــع «القوات»
القوى املعارضة أمام مسؤولية تاريخية،
خصوصا ً «إذا نجح الفريق اآلخر بالتوحّ د
وفرض إيقاعه عىل اإلستحقاق الرئايس
وبقية اإلســتحقاقات املهمّ ة ،لذلك ّ
فإن
«القــوات» ال تزال تراهــن عىل صحوة
معارضة تضــع خريطة طريق
ضمــر
ِ
لإلستحقاقات املقبلة».
إذاً ،قــال رئيــس حــزب «القوات
اللبنانية» الدكتور ســمري جعجع كلمته
الرئاسية يف قدّاس ذكرى شهداء «املقاومة
اللبنانية» يف ايلــول املايض ،واضعا ً الكرة
يف ملعــب الشــعب ،يف حــن أن القوى
«الســيادية» قامــت بواجباتها من أجل
ّ
بمرشح واضح
خوض معركة رئاســية
الخطاب السيايس.

ُتبدي"القوات"» إرتياحها إلى حجمها وحضورها

وال يــزال التخبط يلفــح النواب»
التغيرييني» وبعض املســتق ّلني وقدامى
«املستقبل» ،بينما تظهر تأكيدات كتائبية
أن لقــاء الصيفي املعــارض واللقاءات
املنتظرة لقوى املعارضة ال تهدف إىل عزل
«القوات» أو أي فريق معارض آخر« ،ألن
املعركة ليست معركة إلغائية لبعضنا ،بل
تدخل يف صلب توحيد الجهود املعارضة،
وهذا الــدور التوفيقي تحــاول الكتائب
وبعض املستق ّلني القيام به».

«"لقاء الثلثاء»" :هل ينجح الـ 40حيث أخفق الـ13؟
طـــونــي كــرم
تستمر املساعي الهادفة إىل تقريب وجهات النظر
بني القوى السياسيّة بعد إخفاق املبادرات الرئاسيّة يف
خرق يُجنّب موقع الرئاسة األوىل من الشغور.
إجرتاح
ٍ
ومع إطالق «حزب الله» مواصفات الرئيس الذي
تريده «املقاومة» وتســعى إىل تأمني أو فرض ظروف
إيصاله إىل بعبــدا ،بعد جوالت األوراق البيض الخمس
لقوى «املمانعة» وتعطيلها نصــاب الدورات الثانية
رئيس للجمهورية ،تنشــط اإلتصاالت بني
إلنتخاب
ٍ
القوى «الســياديّة» من أجل تقريــب وجهات النظر
بني النواب الذين حســموا خيارهم يف تأييد مرشــح

املعارضة لرئاسة الجمهورية ميشال معوض ،ونواب
« 17ترشين» واملســتقلني الذين يرتيثون يف حســم
خيارهم الرئايس.
ويف هذا الصدد ،يعود «لقــاء الثلثاء» الذي برزت
أوىل نواته شــهر آب الفائت إىل الواجهة ،بعدما أثمرت
الجهــود واللقــاءات التوفيقيّة إىل توســيع قاعدة
املشاركني ،من  14نائبا ً إىل ما يقارب األربعني وُجِّ هت
إليهم الدعوات من أجل املشــاركة يف لقــاء اليوم يف
ســاحة النجمة ،وذلك من أجل وضع خريطة طريق
مشــركة لكيفيّة مقاربة امللف الرئــايس ،وإمكانية
املشــاركة يف الجلســات الترشيعيّة من عدمها ،مع
توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إىل دعوة املجلس

"«لقاء الثلثاء"» األول الذي ُعقد في مجلس النواب

النيابي إىل إســتئناف عمله الترشيعي رغم الشغور يف
سدّة الرئاسة األوىل.
ورغم تعويل اللبنانيني عــى أي مبادر ٍة أو لقا ٍء
كفيل يف تقديم الحلول املرجوة بعد اإلنتكاســة التي
خلفتها «املباردة الرئاســيّة اإلنقاذية» لتكتل الـ13
حينها ،يأتي هذا اللقاء اليوم ،ضمن السياق الطبيعي
إىل اللقاءات التي شــهدها املجلس النيابي يف السابق
واســتكملت يف منزل النائب فــؤاد مخزومي ،والبيت
املركــزي للكتائــب يف الصيفي ،وضمــت نوابا ً من
املستقلني و»تكتل الـ ،»13و»الكتائب اللبنانية» وكتلة
«التجــدد النيابية» وكتلة «مرشوع وطن اإلنســان»
برئاســة نعمة إفرام ،ونواب صيدا -جزين املستقلني
و»تكتل اإلعتدال الوطني» إىل جانب العديد من النواب
السنّة املستقلني.
ويفرتض أن تكون املواصفــات التي أعلن عنها
«حزب الله» للرئيس العتيد ،البند األول لجدول أعمال
ّ
املوسع .وهذا من شأنه أن يش ّكل إطاحة
اللقاء النيابي
بمســاعي بعض نواب الـ 13الذين كانوا السبّاقني يف
إصدار البيانات الرافضة ملجاهــرة أمني عام «حزب
الله» الســيّد حســن نرصالله يف إتهام « 17ترشين»
بالعمالــة .ووفق أحد املشــاركني يف اللقاء ،فإن تلك
اإلتهامات ستدفع بعض نواب الـ 13اىل حسم خيارهم
ورفض «اإلمــاءات» وحمالت التخوين التي شــنّها
«حزب الله» عليهم ،بعدما عمدوا يف مداوالت ســابقة
لهم ،إىل مراعاته وعدم مجاراة اآلخرين يف تأييد أيٍّ من

وزير الصحة في سهل عكار ومآسي المزارعين تتصدّر
الشمــــال  -مايــــز عبيــــد
خالل جولته الشمالية ،كانت لوزير
الصحــة يف حكومــة ترصيــف األعمال
فــراس األبيض محطة يف بلدة الحيصة يف
منطقة سهل عكار ،حيث اجتمع مع عدد
من رؤســاء بلديات املنطقة ومخاتريها
وفاعلياتهــا ،بهدف اإلطالع عىل ســر
خطة التلقيح ض ّد وبــاء الـ»كولريا»ّ .ال
ّ
أن الـ»كولريا» كانــت أقل املواضيع التي
تناولهــا الحديث ّ
ألن رؤســاء البلديات
حملوا إىل اللقاء همــوم مزارعي عكار،
ومنطقة الســهل بالتحديد ،ووصفوا ما
ح ّل بهذه الفئة بالكارثة.
حــاول رئيــس بلدية تلبــرة عبد
الحميد صقــر أن ينقــل اىل الوزير هذه
الهموم ،باسم عموم املزارعني يف منطقة

الســهل ،وتناول يف كلمتــه اإلفتتاحية
مسألة التناقض يف الترصيحات الوزارية.
فوزيــر الصحة يقــول ّ
إن خضار عكار
ومزروعاتها تــروى من مياه ملوّثة بينما
يؤكد وزير الزراعة أنه «لم يثبت حتى اآلن
ّ
أن املزروعــات يف لبنان ملوثة أو هي أحد
مســبّبات مرض الكولريا» .ولفت صقر
إىل ّ
أن «أكثر من  90%من أرايض منطقة
سهل عكار املزروعة تُروى من اآلبار وليس
من أي مصدر ملوّث» ،وتســاءل« :ملاذا ال
يزورنا وزيــر الزراعة يف عكار ويعلن من
هنا ما لديه من فحوص واختبارات تفيد
ّ
بأن مزروعاتنا غري ملوّثة حتى تعود ثقة
الناس بهذه املزروعات؟».
ما قاله صقر أمام وزير الصحة هو
لســان حال مزارعي ســهل عكار الذين
تأ ّذت مواسمهم منذ ظهور الـ»كولريا» يف

عكار ،وهم اآلن يحاولون بشتى الوسائل
إقناع الناس بأنّــه ال صحة لألخبار التي
تتحدّث عن تلوث املزروعــات طاملا أنّها
تُروى مــن مياه اآلبار ،ولكــن من دون
جدوى.
وما يح ّز يف نفوس املزارعني يف سهل
عكار أنه ومنذ بدايــة أزمة الـ»كولريا»،
زار وزير الصحة محافظة عكار  3مرات
متتالية لإلطالع عىل أوضاع املسشتفيات
واملرىض يف حني ّ
أن زميلــه وزير الزراعة
عبــاس الحاج حســن لم يــزر املنطقة
حتى اآلن بالرغم من مناشدات املزارعني
املتكررة له.
ويف هذا السياق ،علمت «نداء الوطن»
ّ
أن وزيــر الزراعة قد وضــع زيارة عكار
بالفعل عىل جدول أعماله يف األيام املقبلة
لكنه كان ينتظر صدور نتائج فحوصات

األبيض مجتمعًا مع فاعليات سهل عكار

عينــات املياه واملزروعــات التي تجريها
الوزارة.
يف األثنــاء ،يرصّ مزارعو ســهل
عــكار عــى التأكيــد ّ
أن مياههــم
صالحة للري وبعضهم أجرى بالفعل
وتبي ّ
ّ
أن مياهه ســليمة،
فحوصات

محـــــليـــــات
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صوم «"نحن هنا"»

ويبقى اإلنتظار ســيّد املوقف لدى القوى
املعارضــة ،ويمنحها الخالف املســترشي بني
رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب جربان باسيل
ورئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية ،املزيد من
الوقت من أجل تكثيف اإلتصــاالت ،لع ّل األيام
املقبلة تأتي بمزيد مــن التوافق بني املعارضني
وترتفع األصوات التي ستذهب لصالح معوّض
عىل رغم املعرفة املســبقة بتعطيل «حزب الله»
و»التيــار الوطني الح ّر» وبقيــة أفرقاء  8آذار
النصاب يف الدورة الثانية.

٥
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ميقاتي «"يستنجد»" بالسنيورة وسالم:
نقدّر جهود الحكومة في تسيير شؤون الدولة
والجمهورية ،وللنظــام الديمقراطي الربملاني اللبناني،
يف توقيت ســيايس ،ال يمكن فصلــه عن الكباش
وملبدأ فصل الســلطات ولتوازنها وتعاونها ،والستعادة
الحاصل حول صالحيات حكومــة ترصيف األعمال يف
الدولة دورها وهيبتها وســلطتها الكاملة عىل أراضيها
زمن الشــغور الرئايس ،عقد رئيــس حكومة ترصيف
ومؤسســاتها ومرافقهــا ،وأيضا ً احرتام اســتقاللية
األعمال نجيب ميقاتي والرئيســان األسبقان للحكومة
القضاء وااللتزام بقواعد الشــفافية والكفاءة والجدارة
فؤاد السنيورة وتمام سالم اجتماعا ً مساء أمس يف دارة
يف إيكال املســؤوليات الحكومية واإلدارية ملن هم أكفاء
األول ،جرى التداول خالله يف االوضاع الراهنة يف البالد من
لها ،بعيدا ً عن املحاصصة والزبائنية ،وكذلك التأكيد عىل
جوانبها كافة.
مبدأ املحاســبة املؤسساتية عىل أساس األداء ،والحرص
ودعا املجتمعون يف بيان لهم ،إىل «وجوب أن تتضافر
ّ
عىل احرتام مبــادئ وقرارات الرشعيتني
الخية والصادقة لدى نواب
ك ّل الجهود
العربية والدولية».
األمّ ة ولدى السياســيني املعنيني إلجراء
كما دعــوا إىل «وجوب أن ينبثق من
االنتخابات الرئاســية النتخاب الرئيس
ٌ
حكومة جديد ٌة ،تتمتع هي ورئيسها
الجديــد ،القــوي بحكمتــه وتبرصه "«تربطني عالقة تاريخية ذلك
بسليمان فرنجية
وأعضاؤهــا بالرؤيــة واإلرادة والقيادة
واحتضانه لجميــع اللبنانيني عىل ح ّد
ُ
والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد
ُفرتض أن يتمتّع
سواء ،كونه هو الذي ي
وأتمنى أن يكون
اللبنانيــون الثقة بدولتهــم ،ونظامهم
ويحظى بثقــة ودعم جميع اللبنانيني،
رئيسًا للجمهورية"»
الديمقراطــي الربملانــي ونظامهــم
وال يقترص فقــط عىل ثقة فريق منهم
االقتصادي الح ّر ،ويســتعيد لبنان بالتايل ثقة األشقاء
ودعمه ،وأن ي ْؤمن الرئيس العتيد ويلتزم ويُســهم مع
ّ
واألصدقاء به وبمستقبله ،بما يمكن البدء بوقف االنهيار
التمسك بحسن تطبيق وثيقة
املؤسسات الدستورية يف
واستعادة النهوض املنشود».
الوفاق الوطني والعمل الدؤوب عىل استكمال تطبيقها.
كما توقفوا «بتقديــر عند الجهد الــذي تقوم به
وكذلك التزام االحرتام الكامل للدســتور ولقيم السيادة

الحكومة يف مرحلة الشغور الرئايس بهدف متابعة تسيري
شؤون الدولة واملواطنني واستكمال العمل لحل األ ْزمات
املرتاكمة التي يعانون منها» ،وشددوا «عىل اهمية الدور
الذي يقــوم به رئيس الحكومة مــن خالل تواصله مع
جميع الفرقاء الداخليــن والخارجيني ملا فيه مصلحة
الوطن واملواطنني».
وشــدد املجتمعون «عــى رضورة وقف الخطاب
املعيب بكل املقاييس وحمالت الكراهية التي تشــ ُّن لبث
الفتن ُ
والفرقةِ بني اللبنانيــن» ،وثمنوا مبادرة اململكة
السعودية يف املؤتمر الحاشد الذي عقد ملناسبة مرور 33
عاما ً عىل اتفاق «الطائف».
إىل ذلك ،أعلن ميقاتي ،انه سيتم تعديل سعر الرصف
الرســمي للدوالر تدريجيا ً خالل األشهر املقبلة .وقال يف
حديث لـ «الجزيرة»« :تربطني عالقة تاريخية بسليمان
فرنجية وأتمنى أن يكون رئيســا ً للجمهورية» .أضاف:
«جزء من األزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي عالقة
لبنان مع الدول العربية ولبنان ال يخضع لحصار أمريكي
ونحن لن نع ّرضه إىل أي مخاطر ،وســأخاطب واشنطن
رسميا ً لالستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات
إذا قبل هبة النفط اإليرانية».

مســـاحة حـــرّة

الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل :إتفاقية هدنة جديدة؟
أهمية اللقاء تكمن في وجوب
كسر الجليد بين المعارضة قبل
التوجه إلى اآلخرين
املرشحني املعارضني لسياسات «الحزب».
وهذا ما سيدفع النواب السنّة إىل حسم
خيارهم أيضاً .لتــرز إىل الواجهة مجددا ً
غربلة جديدة ألسماء املرشحني املفرتضني
إىل الرئاسة ،تعيد تلك التي حملتها مبادرة
«الـــ ،»13إىل جانــب ميشــال معوض
الذي يعــوّل عىل تراكم األصــوات املؤيدة
له أســبوعياً ،والتي لن تكــون بعيدة عن
التباحث مع «القــوات اللبنانية» و»اللقاء
الديمقراطــي» يف إمكانيــة وضع النتائج
التي حققها معوض ،عىل طاولة «اللقاء»
مرشــح آخــر قادر عىل
والذهاب يف دعم
ٍ
تعزيز فرص وصوله إىل بعبدا.
ومع التأكيد عىل أولوية حسم الخيارات
حول رئاســة الجمهورية ،رأى أحد النواب
املشاركني أن أهمية اللقاء تكمن يف وجوب
كرس الجليد بــن املعارضة قبل التوجه إىل
اآلخرين وإتخاذ قرار موحّ د حول إمكانية
مقاطعة الجلسات الترشيعيّة املرتقبة ،قبل
أن تتكثف اإلتصاالت يف املرحلة املقبلة من
أجل إستكمال املعركة الرئاسيّة التي ش ّكل
بمرشــح آخر
النائب معوض عنوانا ً لها،
ٍ
قادر عىل إستقطاب املزيد من التأييد.
ٍ

المشهد

الــبـروفــســور أنـطـونـيـوس أبـو كـســم

ّ
إن اتفاقية ترســيم الحدود البحريــة ما بني لبنان
وإرسائيل بوساطة أمريكية وبمساعدة فرنسية وبرعاية
األمــم املتحدة ،هــي اتفاقية أمنيّة بامتيــاز ذات أبعاد
اقتصاديةّ .
فإن هذا االتفاق ال يراعي مبادئ القانون الدويل
لقانون البحار ،بل يســتند إىل مبدأ ح ّل النزاعات الدوليّة
بالطرق السلميّة.

أهم الثغرات القانونيّة التي تشوب االتفاقية
ّ

ّ
إن الركيزة القانونية لالتفاق ضعيفة جداً ،فالتزامات
األطراف ال ترت ّكز عىل املصدر القانوني نفســه .فحسب
املرفــق (أ) من االتفاقيةّ ،
إن الرســالة التي يلتزم لبنان
بإرســالها لألمم املتحدة بخصوص اإلحداثيات الجديدة،
تستند إىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،يف حني ّ
أن
رســالة إرسائيل لألمم املتحدة (املرفق ب من االتفاقية)،
ال تســتند إىل أيّ مصــدر قانوني .وعليه ،أرســل لبنان
اإلحداثيات الجديدة بتاريخ  2022/10/27وفقا ً لرسالة
مطابقة للمرفق أ (املرجــع  ،)MZN.161.2022.LOSيف
حني ّ
أن إرسائيل أرسلت جدوال ً يتضمّ ن فقط اإلحداثيات
الجديدة ومن دون أن تحظى بمرجع تدوين من قبل قسم
شؤون املحيطات وقانون البحار.
ال يحدّد النص الرئيــس لالتفاقية رصاحة املناطق
البحرية التي يجري ترسيم حدودها ،فلم يتم ذكر املنطقة
االقتصادية الخالصة إال ضمن املرفقني أ و ب ،وليس هناك
ذكر للجرف القاري.
عادت هذه االتفاقية واســتندت إىل النقطة  23التي
اعتمدها لبنان سنة  ،2011بالرغم من أنّها ّ
نصت عىل أنّه
ت ّم استبدال النقاط ( 23،22،21،20القسم 1-د) ،يف حني
وحسب اإلحداثيات الجيوديزية التي تضمّ نتها االتفاقية
(القســم  1-أ) بقيت هذه النقاط عــى حالهاّ .
إن ما ت ّم
استبداله فعلياً ،هو النقاط اإلرسائيلية  ،34 ،1و 35والتي
استعيض عنها بالنقاط اللبنانية  ،22 ،21و.23
ش ّكلت هذه االتفاقية ترسيما ً بحريا ً مجتزأً ،فأقرب
نقطة من الســاحل ال تق ّل عن ســتّة كيلومرتات ،حيث
إن خ ّ
ّ
ط الطفافات ال يشــ ّكل حدودا ً رســميّة للمنطقة
االقتصادية الخالصة.

معادلة حقل قانا مقابل حقل كاريش؟

لكنّهم يشــرون يف نفس الوقت إىل أن كالم
املزارع يشء وكالم وزير الزراعة يشء آخر.
فبحســب هؤالء «إذا حرض وزير الزراعة إىل
عكار وأطلع النــاس عىل ما لديه من نتائج
فستتشجّ ع وتشرتي الخضار والفاكهة من
جديد ولن تستمر الخسارة كما هي اآلن».

(*)

كان لهــذه املعادلة بع ٌد عســكريّ حاســم يف دفع
املفاوضات والوساطة األمريكية باتجاه االتفاق بعد تهديد
«حزب الله» أنّه لن يســمح إلرسائيل باستخراج النفط
والغاز من كاريش ما لم يت ّم االتفاق عىل ترســيم الحدود
وكأن التصعيد كان مطلوبا ً
ّ
والسماح للبنان ببدء التنقيب.
إلبراز الخلفيّة األمنية لالتفاق.
ليس صحيحا ً ّ
أن حقــل قانا «ا ُملحتمل» يعود للبنان
بالكامل .فحســب اإلحداثياتّ ،
إن قسما ً من هذا الحقل
يقع ضمن املنطقــة االقتصادية الخالصة إلرسائيلّ .
وإل
لكان اعتمد خط متع ّرج ليكون الحقل من ضمن املنطقة
االقتصادية الخالصة اللبنانية.

واألهمّ ،أنّه ليس للبنان ســيادة كاملة عىل املكمن
املحتمل ،فحســب القســم 2-ج من االتفاقّ ،
إن عمليّة
ّ
«مشــغل البلوك رقم  »9يتــ ّم باتفاق الطرفني
اختيار
اللبنانــي واإلرسائييل ،عىل أن تكــون رشكة دولية غري
خاضعة لعقوبــات دولية ،و ّأل تكون رشكة إرسائيلية أو
لبنانية؛ عىل أن تنطبق هذه الرشوط عىل اختيار أيّ رشكة
ّ
يف املستقبلّ .
مشغل محتمل يف املستقبل
إن خيار لبنان أليّ
سيكون مقيّدا ً وال يت ّم إال بالتوافق.
وحسب االتفاق ،ستحصل إرسائيل عىل «تعويض من
ّ
مشــغل البلوك  ،»9بما ّ
أن جزءا ً من حقل قانا يقع ضمن
منطقتها االقتصادية الخالصة ،لقــاء الحقوق العائدة
لها مــن أي مخزونات محتملة يف الحقــل املحتمل»ّ .
إن
مشكلة تقاســم أرباح املوارد املحتملة ،هي خل ّو االتفاق
من آليّة ح ّل للمسائل االقتصادية املرتبطة .كذلك ،ال توفر
االتفاقية نظاما ً للتعويض عن األحداث التشــغيلية التي
يمكن أن تؤدي إىل كوارث بيئية كاالنسكابات النفطية.

آثار االتفاقية على قبرص

حســب إحداثيات االتفــاق ،تنازلــت إرسائيل عن
النقطة رقــم  1وتبنّت النقطة رقــم ّ .23إل ّ
أن النقطة
رقم  1املستبدلة ،هي نقطة أساس مشرتكة اتفق عليها
الجانبان القربيص واإلرسائييل يف العام  2010ملنطقتيهما
االقتصاديتــن الخالصتــن .فهل ســتقبل قربص هذا
التعديل؟ هل ستخطر األمم املتحدة باإلحداثيات الجديدة
ملنطقتها االقتصادية الخالصة؟ هــل يتط ّلب هذا األمر
اتفاقا ً ثالثيا ً لبنانياً -قربصياً -إرسائيلياً؟ من الظاهر ّ
أن
حرج يف ما خص ترســيم الحدود البحرية
لبنان بموقع
ٍ
مع قربص ،حيث ّ
إن الرتسيم يبلغ جزءا ً تعتربه تركيا من
ضمن قربص الرتكية.
ال يمكن إلــزام إرسائيل وفقا ً للقانون الدويل لقانون
البحار ،بعكس لبنــان الذي صادق عىل اتفاقية مونتيغو
باي سنة  .1995هل من اتفاقية دولية ال يستند أطرافها
إىل املرجع القانوني نفســه؟ هذا يع ّزز نظرية الصياغة
ً
إضافة إىل
السياســية غري القانونية املحرتفة لالتفاقية،
ّ
أن آليّة ح ّل النزاع عرب الوسيط األمريكي التي ال تستند إىل
معايري القانون الدويل ،فالطابع الســيايس األمني يطغى
عىل الطابع القانوني لالتفاقية.

العناصر األمنية التفاقية الترسيم للعام 2022

بالرغــم من عدم اعرتاف لبنــان بدولة إرسائيل ،إال
أنّه يشارك باجتماعات األمم املتحدة بحضور مسؤولني
إرسائيليني ،أو خالل مؤتمرات دوليّة ،آخرها مؤتمر املناخ
يف رشم الشيخ.
ثالث اتفاقيات هدنة جمعت لبنان وإرسائيل ،اتفاقية
الهدنة  ،1949تفاهم نيســان  ،1996قرار مجلس األمن
 2006/1701املثبِّت التفاق وقف إطــاق النار .يُضاف
إليها اتفاقية الرتسيم البحري التي اقرتنت بتوقيع الرئيس
اللبناني يف  2022/11/27والتي تعترب معاهدة بمفهوم
املادة  2من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
تكمن أهميّــة هذه االتفاقية أنّهــا مكمّ لة ألهداف

اتفاقيات الهدنة ،فش ّكلت آليّة أمنيّة  -دبلوماسية تحت
ّ
متوقعاً،
إطار قانوني لسحب فتيل االشــتباك الذي كان
والذي كان يُحذَّ ُر من تداعياته يف أروقة األمم املتحدة.
ّ
إن إبقــاء االتفاقية يف القســم 1-ب «عىل الوضع
الراهن بالقرب من الشاطئ عىل ما هو عليه ،بما يف ذلك
ّ
عىل طول خ ّ
الطفافــات البحرية الحايل وعىل النحو
ط
املحدَّد بواســطته» ،دلي ٌل عىل جزئية الرتسيم البحري
متنازع عليه .احتفظــت إرسائيل إذا ً
عرب إبقاء جــز ٍء
ٍ
بمنطقة بحرية قريبة من الحدود الربية املتنازع عليها
ت ّم ترسيمها بواسطة العوّامات ،لتكون بمثابة «منطقة
أمنية» .والدليلّ ،
أن االتفاقية ،لم تتط ّرق للنقاط اللبنانية
 18و 19وال للنقاط اإلرسائيليــة  33،32،31والتي لم
تســتبدل .وبحســب االتفاقية ،يعرتف الطرفان بخ ّ
ط
إرسائييل أمني قبالة مستوطنة روش هنيكراه ،ينطلق
من النقطة  31التي تشــ ّكل نقطة االنطالق الشمالية
الرشقية للخ ّ
ط رقم  ،1ويمت ّد ملسافة  7كلم تقريبا ً حتى
بلوغ آخر طفافة ،لينحني عند النقطة  20يف اتجاه خط
النقطة .23

لبنان دولة نفطيّة؟

لم يُحَ وِّل االتفاق لبنــان إىل دولة نفطية بالرغم من
الدعاية السياســية؛ عىل لبنان أن يتحــوّل أوال ً إىل دولة
قانون قادرة عىل اتخاذ الترشيعات املناســبة بغية البدء
بمرحلة استكشاف الغاز والنفط قبل االنتقال إىل مرحلة
االســتخراج التجاريّ .
إن اإلجراءات تتط ّلب أربع سنوات
تقريبا ً للبدء باالســتخراج ،إذا ســارت األمور من دون
ســيايس بســبب املحاصصة أو بسبب األطماع
تعطيل
ّ
اإلرسائيلية التي تحف ّزها ثغرات االتفاقية أم بسبب تبدّل
السياسة األمريكية.
ّ
إن املوضوع هو موضوع ســيادي أكثر منه تجاريّاً.
فحسب الحاالت املقارنة ،ال تش ّكل االتفاقية حالً ألزمات
لبنــان املالية واالقتصادية ولو زادت كميّة االســتخراج
بنا ًء عىل حاالت استخراج الغاز يف حاالت مشابهة (حقل
ظهر/مــر ،حقال كاليبســو وغالوكس/قربص)ّ .
إن
االتفاقية ّ
توفر ســتاتيكو أمنيا ً يُبعد نوعا ً ما العقوبات
األمريكية ويســهّ ل مســاعدات املجتمع الدويل للبنان،
ّ
ويحفز «حزب الله» لالهتمام بالوضع السيايس يف الداخل
بعد اسرتاحة املحارب يف ســوريا والتطورات يف إيرانّ .
إن
ّ
رشعنة خ ّ
الطفافات والذي يُتيح لإلرسائييل الدخول إىل
ط
هذه املنطقة سيُبقِ ي مصري الحدود الربّية مع ّلقاً ،ويرتك
للمقاومة هامش تح ّرك ويُبقِ ي عىل معادلة «الحزب تهدي ٌد
إلرسائيل» مقابل «إرسائيل عد ّو محت ّل».
حتمــاً ،الشــ ّك بانحيــاز اإلدارة األمريكية لصالح
إرسائيل ،كون أمنها االقتصادي رشطا ً لنموّها االقتصادي
ّ
والتوســع .ج ّراء انفجار مرفأ بريوت
بغية االســتمرار
ســنة  ،2020انفتحت صفحة ازدهــار جديدة لتل أبيب
عرب استنهاض مرفأ حيفا ،تك ّللت يف ترشين األول 2022
باتفاقيــة هدنة جديدة متطوّرة تضمــن املالحة اآلمنة
إلرسائيل ولحلفائها.
جامعي
(*) محا ٍم دويل ّ وأستاذ
ّ

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٥السنــــة الـرابـعـة

األنفلونزا ُتقفل المدارس في النبطية

بسـام أبو زيـد

إستخراج الغاز مرتبط
بالحل ّ السياسي ّ واإلصالحات
إستغرب متابعون لملف النفط والغاز في لبنان ما
يتردد عن أن شركة «توتال» تبحث عن سفينة للحفر
في البلوك رقم  ،9وقال هؤالء :هل يعقل ّ
أن شركة
بحجم  Total ENERGYتعجز عن إيجاد سفينة
للحفر سريعاً؟
وكشف هؤالء المتابعون ّ
أن القضية هي أبعد من
إيجاد سفينة للحفر ،فالقضية بحسب المعلومات
المتوفرة ّ
أن هناك قرارا ً دوليا ً بعدم إطالق عملية الحفر
في البلوك رقم  9قبل أن ينتخب رئيس للبنان يكون
ً
إضافة إلى
مقبوال ً من المجتمعين العربي والدولي،
تشكيل حكومةٍ يثق بها اللبنانيون والعالم ،كما ّ
أن
المطلوب هو تنفيذ جميع اإلصالحات التي يطالب بها
صندوق النقد الدولي ما يؤدي إلى مواجهة الفساد في
البالد وال سيما على الصعيديْن المالي والنقدي.
وأشارت المعلومات إلى ّ
أن هناك اتفاقا ً مبدئيا ً بين
األميركيين والفرنسيين والسعوديين على أنّه ال يمكن
اكتشافات تجاريةٍ
ٍ
السماح ببدء عمليات الحفر وتحقيق
قبل إقفال ك ّل مزاريب الهدر والفساد ،باعتبار ّ
أن
إطالق قطاع النفط والغاز في لبنان في هذه الظروف
ً
عرضة للمحاصصة والنهب وبالتالي
يعني أنّه سيكون
ً
وسيلة الستفادة البالد
لن تكون موارده وعائداته
والمواطنين ،بل ّ
إن االستفادة ستقتصر على أمراء
السلطة وجماعاتهم.
ولفتت هذه المعلومات إلى ّ
أن دخول لبنان إلى
األسواق النفطية إذا وجدت االكتشافات التجارية،
ٍ
بعالقات سياسيةٍ جيد ٍة مع
لن يحصل إال إذا تمتع
المجتمعين العربي والدوليّ ،
ألن هذه العالقات هي التي
ستفتح األسواق النفطية أمامه .وأوضحت المعلومات ّ
أن
الموجودين حاليا ً في السلطة يجب أن يكونوا قد تلقوا
واضح وعلى رأس هؤالء «حزب
شكل
هذه الرسالة في
ٍ
ٍ
ٍ
تغييرات
الله» ،الذي يفترض فيه أن يدرك أن هناك
ً
أساسية قد حصلت في عملية التعاطي مع لبنان،
وأنّه ال يجوز لهذا الحزب ومن معه اإلبقاء على لبنان
واللبنانيين في وضع الرهينة وحرمانهم من مسيرة
ٍ
ألجندات ومشاريع خارجية لن
واستقرار خدمة
ازدهار
ٍ
ٍ
تأخذ لبنان سوى لمزي ٍد من التدهور والعزلة.

النبطيــــة ـ رمــــال جـــوني
هــل عــادت االنفلونــزا اىل
الســاحة؟ هل فعــا ً تجتاح الـ
 H1N1املــدارس؟ ومــا حقيقة
اقفال عدد من مــدارس النبطية
وبنــت جبيل بســبب تزايد اعداد
االصابات بني طالبها؟
يف الحقيقة ،فــإن االنفلونزا
تجتــاح املدارس يف هــذه األيام.
إصابات «بالجملة» تسجّ ل يوميا ً
ومدارس عديدة أقفلــت أبوابها،
بينها ثانوية أجيــال« ،املقاصد»
و»الراهبات» ،والحبل عىل الج ّرار،
خصوصا ً ّ
وأن عــوارض اإلصابة
قاســية ومعدية .أحــد ال ينكر
حجم االنتشار الذي يصيب بنسبة
كبرية األطفال دون سن العارشة
والعــوارض تســتدعي ادخــال
بعضهم املستشفيات.
ال تخفــي الطبيبــة ايناس
واقــع الحال ،وتؤكــد ّ
أن معظم
اصابات االنفلونــزا التي تصل إىل
مستشفى النبطية الحكومي ،هي
من فصيلة  type Aالتي تستدعي
العزل وبعضهــا من فصيلة type
 Bوتتط ّلــب مزيدا ً مــن الوقاية.
بالنسبة لها ،فإن االنفلونزا اختفت
مع «كورونــا» وعادت لتظهر مع
تراجع تدابري الوقايــة واالمتناع
عن وضــع الكمامة ،وتشــر إىل
ّ
أن االطفــال يف املدارس هم األكثر
عرضة لالصابة ،وتعيد السبب إىل
توقف االهل عــن تلقيح أوالدهم
بلقاح «الكريب» بســبب ارتفاع
ثمنه وقــد وصل اىل حدود الـ300
رسع عملية االنتشار
الف لرية ،ما ّ
الواسعة ،واألخطر ّ
أن أدوية عالجه
باهظة الثمــن ومعظم املصابني
يلجأون اىل الزهورات واالعشاب.
يف وقت كانت العني عىل وصول
الـ»كولــرا» ،اقتحمت االنفلونزا

إصابات في مستشفى النبطية!

املدارس والقــرى ،ضاربة بعرض
بحســبه ،االصابــات كثرية
الحائط ك ّل االســتقرار الصحّ ي،
مقارنة مــع العام املايض غري أنّه
لتفــرض مــن جديــد الكمامة
يســتبعد أن تكــون جميعها من
فصيلــة ّ H1N1
والوقاية الصحية املشدّدة .ورغم
ألن معظمها لم
ّ
كد ّ
يخضع لفحص الــدم ،ويؤ ّ
تتدخل
كل هــذه االصابات لــم
أن
وزارة الصحــة وال وزارة الرتبية
«الحركة عادية يف بنت جبيل وليس
بعد ،عىل قاعدة «ال داعي للهلع»،
كما يحاول البعض التســويق أن
ٍّ
حتى انهمــا لم يك ّلفا نفســيها
تفش خطرية وقرى برمتها
حالة
عناء التواصل مع
تقفــل» ،و»يف
املــدارس للتأ ّ
كد
حال وجود خطر
مــن واقع الطالب
ســنتواصل مع
الصحــي ،عىل ما
وزارتــي الرتبية
وزارتا الصحة والتربية:
يقول رئيس بلدية
والصحة التخاذ
«ال داعي للهلع»
بنت جبيل عفيف
كل االجــراءات
ب ّزي مؤكدا ً أنه ســيعقد لقاء مع
املطلوبة».
مدراء املدارس للوقوف عىل واقع
رغم ك ّل االعداد التي تســجّ ل
االصابــات ومــا اذا كان الوضع
يومياً ،بقــي األمر يف نظر املعنيني
«تحت السيطرة» ،رغم ّ
مســتتبّا ً أو يستدعي فرض خطة
أن مصادر
وقائية جديدة.
صحيــة تؤكــد وجــود اصابات

الـ"توك توك" يصل إلى بعلبك
بعلبـــك ـ عيســـى يحيـــى
تماىش اللبنانيــون مع األزمة
اإلقتصادية واملعيشية التي تعصف
بلبنان منذ ثالث ســنوات ،وبدّلوا يف
أســاليب حياتهم بما يتناسب مع
رواتبهم والغالء الذي طال مختلف
السلع والقطاعات ،وباتوا يحسبون
ألــف حســاب لكل لــرة ترصف
هنا وهناك ويســعون إىل التوفري
واإلقتصاد .أرخــت األزمة بظاللها
عىل يوميات اللبنانيــن ،فصاروا
يشــرون الخضار بالحبّة بعدما
كان األمر مســتهجناً ،ويقصدون
مــكان عملهم بالنقــل العام بعد
ركن سياراتهم ،ويف بعض األوقات
ســرا ً عىل األقدام اذا كانت املسافة
قريبة ،وتخلوا عــن بعض العادات
التي كانت تش ّكل جزءا ً أساسيا ً من
حياتهم كاملشاوير ورشاء الثياب...
األولويــات تبدّلــت ،وأصبح الهم
الدائ ّم تأمني قوت يومهم وأقساط
مــدارس أبنائهم ،فيما نجحت فئة
أخرى منهم يف اقتنــاص الفرصة
واســتخدام األزمة وسيلة لكسب
بطرق رشعية أو غريها.
املال ،سواء
ٍ
يف زمن غالء املحروقات وكلفة النقل
وق ّلة فرص العمل ،نشــطت حركة
الـ»توك توك» يف بعلبك خالل الفرتة
األخرية بعدمــا انترشت يف عدد من
املناطق اللبنانية ،وتراجعت أمامها
حركة التاكيس لجملة أسباب ،منها:
تكلفة النقــل املنخفضة بالـ»توك
توك»مقارنة بالتاكــي ،إمكانية
الوصــول اىل املــكان املخصص يف
ظل الزحمة كونه يستطيع أن يم ّر
بسهولة ،وكلفة استئجاره املتوازنة
مع مــا يؤمنه من مــردود إضافة
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 H1N1يف مستشــفى النبطيــة،
اال ّ
أن وزارة الصحــة تجزم أن ال
اصابات سجّ لت لديها ّ
وأن الرتصد
ّ
يتلــق أي يشء بهذا
الوبائــي لم
الخصوص ،الفتــة اىل ّ
أن الوضع
تحت السيطرة واالنفلونزا فريوس
موسمي غري خطري ،يستوطن هذا
الوقت من السنة ،مشرية إىل ّ
أن ما
يجري هو تضخيم اعالمي ال اكثر،
ّ
وأن الوضع يف بنت جبيل والنبطية
مستتب.
بعــد «كورونــا» ،االنفلونزا
دخلــت عــى الخط ،ســبقت
الـ»كولريا» بأشواط ،ما يعني ّ
أن
زمن الكمامة قد عــاد ّ
ألن عالج
االنفلونــزا خارج قــدرة عائالت
ّ
تتدخــل الوزارة قبل
كثرية ،فهل
تدحــرج الوضــع؟ أم تبقى عىل
قرارها «ال داعي للهلع»؟

مهنة تصليح أفران الغاز تنتعش من جديد
صيــــدا ـ محمـــد دهشـــة

موقف "توك توك" في ساحة المطران

إىل مرصوفه الخفيــف ،واعتماده
من قبــل العديد من الشــباب وال
سيما العســكريني كمصدر رزق
ثان يتعاقــدون مع أصحابه خالل
وجودهم خارج الخدمة.
عرشات الـ»توك توك» يف حركة
ال تهدأ عىل طــول الطريق املؤدية
من دوار الجبــي عند مدخل بعلبك
الجنوبي حيث استحدث السائقون
موقفــا ً لهم ،وصــوال ً اىل مختلف
األحيــاء يف مدينــة بعلبك ودورس
وغريها ،يضاف إىل ذلك سوق بعلبك
التجــاري ومحيط القلعــة اللذان
يضجّ ان بعــد ٍد ال بــأس به منه،
ينتظرون املــارة ليعرضوا خدمات
بدل أق ّل من سيارة
التوصيل مقابل ٍ
األجرة وقد تراجع دورها أمام فورة
الـ»تــوك توك» ،وفيمــا عمد عدد
من أصحاب التاكيس إىل بيعها مع
بداية ظهوره ونشاطه عىل الطريق،
اشــرى بعض من ادّخر دوالرات
أو اســتدانها« ،توك تــوك» للعمل
عليه بدل أن يعلــن البطالة ،فيما
اشرتى البعض اآلخر أكثر من واحد
لتأجريه.
ويوضح أحد اعضاء االســاك
العسكرية ،وهو يعمل سائق «توك
توك» ممّ ن يعتمدون ساحة املطران

موقفا ً لهــم ،أنه يســتأجره من
شخص يملك غريه ثالثة مقابل 250
ألف لرية ،ويعمل يف األســبوع ثالثة
أيام ،وقد استطاع بفضل هذا العمل
الصمود ،إذ يؤمّ ن له مدخوال ً يوميا ً
يوازي أجرتــه أو أكثر قليالً بعد أن
يحتسب ثمن البنزين ،مشريا ً إىل ّ
أن
الناس تستخدم الـ»توك توك» أكثر
من التاكيس كونــه أرسع وايجاره
أقــ ّل .ويوضــح رؤوف مّ .
أن أزمة
املحروقات وارتفاع ثمنها دفعاه منذ
سنة اىل بيع سيارته التي كان يعمل
عليها ورشاء «توك توك» للعمل عليه
كي يستطيع سداد باقي ثمنه ،وقد
تعاقد مع بعــض العمال والصبايا
يف سوق بعلبك اليصالهم اىل عملهم
يومياً ،كذلــك يقوم بتوصيل طالب
مدرســة يوميا ً فاإليجــار أقل من
البــاص ،مضيفــا ً «أن خطــورة
الـ»توك توك» تكمن يف الرسعة وهو
ما نراه عىل الطرقات وخصوصا ً من
الشباب املتهور الذين يستأجرونه
ليعملوا عليه وأعمارهم لم تتجاوز
العرشين عاماً» ،خاتما ً ّ
بأن «البعض
سجّ له رسميا ً فيما يعمل عدد آخر
عليه من دون تســجيل ،وهو األمر
الذي يحتــاج لتنظيم كي ال نقع يف
مشكلة سيارات األجرة ذاتها».

مهنة تصليح مواقد وأفران الغــاز عىل أنواعها
انتعشت مجدّداً ،بســبب األزمة اإلقتصادية الخانقة
التي يرتنّح اللبنانيون تحت وطأتها منذ أكثر من ثالث
سنوات ،فهذه األزمة التي فرضت نمطا ً جديدا ً يف الحياة
وأجربت كثريين عىل التأقلم مع الواقع املرير ،ساهمت
أيضا ً بإزدهار بعض املهن التي كادت تلفظ أنفاســها
األخرية مــع التكنولوجيا والتطور واخــراع البديل
الحديث.
يف حي «الشارع» ،أحد أحياء صيدا القديمة ،حيث
تتالقى األســواق الشعبية عىل إختصاصها والدكاكني
الصغرية عىل إختالفها ،يحافظ املعلم واملختار السابق
فؤاد البني (75عاماً) عــى مهنة تصليح أفران الغاز
منعا ً إلندثارها ،وهو لــم يف ّرط بها يوما ً حتى حينما
انتخب مختــارا ً عن الحي يف الدورة الســابقة ،جمع
بينهما قناعة منه ّ
أن املخرتة واملهنة يصبّان يف خدمة
الناس.
ويقول البني لـ»نــداء الوطن» إنه لم يتوقف عن
عمله بتصليح مواقد الطهي الغازية عىل أنواعها حتى
حني كان مختاراً ،ولكنّــه لم ّ
يتوقع أن تعود املهنة إىل
اإلزدهار مجدّدا ً مع األزمة املعيشية الخانقة .ويضيف:
«يقصدنــي الناس إلصالح مواقد الغــاز عىل أنواعها
الصغرية والكبرية ومــا بينهما واألفران منها تحديداً،
ألنها لم تعد قادرة عىل رشاء بديل جديد ،فتختار األقل
كلفة ،فيما نحن نراعي ظروفهم املادية».
وسط محل صغري ال تتجاوز مساحته 2م ²لكنّه
ميلء باألواني القديمة ومواقد الغاز ،يقف املعلم البني
وهو يرتدي زيّ العمــل االزرق ويعتمر قبعته ،يرتّب
أغراضه يمينا ً ويسارا ً عىل رفوف مخصصة لها ،قبل
ان يصلح موقد غاز صغريا ً ويشعل النار فيه تأكيدا ً عىل
عودة الروح إليه بعد عطل أصابه منذ أيام قليلة وأفقده
القدرة عن العمل .ويقول« :منــذ  50عاما ً وأكثر وأنا
أمارس هذه املهنة ،اآلن أصبحت قليلة أو نادرة بخالف
السابق حيث كان يعمل كل يش عىل الغاز ،اليوم تبدّل

المعلم فؤاد البني ومهنة تصليح مواقد الغاز

الحال وح ّلت الطاقة الكهربائية بديالً عنه ،ولكن بسبب
الغالء وطول األزمة رجعت الناس تصلح أغراضها بدال ً
من رشاء الجديد الغــايل والذي بات بالدوالر األمريكي،
هنا الكلفة أرخص والدفع باللرية اللبنانية» .ويضيف:
«أقوم بصيانــة وتصليح الغاز واألفــران والدفايات
وشــواية اللحم ،وكل يش يعمل عىل الغاز من األلف اىل
الياء ،وأصبحنا مشهورين يف صيدا كلها ،ألنه لم يعد يف
هذه املهنة ،اإل أنا واملعلم حنينة ،تعلمناها عىل أصولها
وأتقنّاها وما زلنا فيها حتى اليوم ،انها مهنة نادرة ،قد
ترتاجع ولكنها ال تموت».
يق ّر املعلم البنــي ّ
أن املهنة وحدها لم تعد تكفي
كفاف العيش يف ظل الغالء وإرتفاع األســعار ،ولكنّه
يضاعف عمله لتأمــن قوت اليوم ،ويقــول« :أقوم
أحيانا ً بإصالح أفران الغــاز يف املنازل بدال ً من حملها
اىل املحل وخاصــة للزبائن من خارج صيدا ،وتعاقدت
مع مؤسسات (تمنح الشاري كفالة) لصيانة األفران
دوريا ً أو تصليحها يف حال حــدوث أي عطل ،وهذان
األمران يعوّضان الركود هنا».
وعىل الرغم من تقدّم ســنّه ،يرفض املعلم البني
ترك عمله وإغالق باب دكانه ،يقول« :لقد تخليت عن
املخــرة عن طيب خاطر من أجــل املهنة ،بات ولدي
أســامة مختارا ً عن الحي ،وأنا ســعيد بإختياري ّ
ألن
وجودي يف الحي ويف هذا الشارع بالذات يعني يل الكثري،
يعني الحياة بحلوها وم ّرها وذكريات ال تنىس».

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٥السنــــة الـرابـعـة
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شوارع باسمه وتماثيل وجادة «"ال معلّقة وال مطلّقة»"

أه ً
ال بكم في مستديرة فخامة الجنرال في بقسميا
...وأصبح في البترون – في بقسميا البترون  -مستديرة باسم «فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون» ونصب تكريمي
ّ
ّ
نش في ستة أعوام.
هش وما ّ »
يقسم» .إنها أولى «ظواهر» إنجازات عهد «ما
مكتوب عليه« :أكبر من أن يبلع أصغر من أن
فهل كل ما كان ينقصنا هو مستديرة وتمثال وجادة ليعود لبنان ...لبنان؟ وهل نحن نأكل ونشرب ونتعلم ونلبس
ونعيش و»نتطبب» (نتعالج) من تماثيل ومستديرات وجادات وشوارع على أسماء «من يحكمون رقابنا» وال ينقصنا إال
مستديرة ميشال عون لنعيش في «تبات ونبات»؟
نــوال نــصــر
من ّ
حق ميشــال عــون أن تكون عىل
اســمه «مســتديرة» ويكون لــه نصب -
قاسم ســليماني ليس أفضل منه  -لكن أن
تُ ّ
دشــن املستديرة يف ظروف يعيش فيها كل
البلد وأهل البلــد «عىل صوص ونقطة» -يف
ٌ
توقيت
ظ ِّل شــغور قد يطول ويطول -فهو
خاطئ .ك ّل ذلك وحال اللبنانيني كما أغنية
فريوز« :يــا دارة دوري فينــا ّ
ضل دوري
فينا ت ينسوا أســاميهن وننىس أسامينا».
اللبنانيون يتمنون لو ينسون يف هذه املرحلة
 التي دُشنّت فيها عىل اسم رئيس أفل عهدهمستديرة « -أساميهم».

من كل تمثال نسختني ،واحدة يحتفظ بها
وثانية يقدّمها اىل عائالت الرؤســاء لتكون
نصبا ً تخليديا ً وذلك «برتاب الفلوس».

جادة ميشال عون

رحل ســميح العطار قبل أن «يخ ّلد»
ميشال عون يف تمثال .ميشال عون يتمنى
ّ
يتسل يف
أن يُخ ّلد يف حياته ومماته والصهر
تحقيق أمنيات العمّ .لكن ،ح ّ
ظ الع ّم سيّئ.
فهو نجح يوم كان رئيســاً ،قبل أشهر من
اندالع ثورة  17ترشيــن ،يف إتاحة الفرصة
أمام رشكة «نويس» للفوز بعقد بالرتايض
مع بلدية بريوت بقيمــة ربع مليون دوالر
لتأهيل جادة باسمه «جادة فخامة الرئيس
العماد ميشال عون» املمتدة من جادة إميل
لحود لغاية تمثال املغرتب .ورئيس مجلس
مجسمات
تاريخ في
ّ
يحق مليشال عون دائما ً أبدا ً ما ال ّ
ّ
إدارة «نويس» هو جورج نجم رشيك ومدير
يحق
«كليمنتني لإلعــان»  -clementine-التي
لغريه .محبوه يردّدون ذلك .مساكني .وهو-
تملكها إبنة ميشــال عــون كلودين .حظ
املسكني -يحتاج إىل أنشطة يقول فيها :أنا
عون سيّئ .مسكني .اندلعت املشاكل قبل أن
هنا .وصهره -جربان -يعرف يف هذه املسائل
تجري أعمال التأهيل .وما نفذ منها قضت
الكثري .يف ك ّل حال ،ميشــال عون أصبح له
عليها تفجــرات  4آب .فلماذا يكون إلميل
شوارع باســمه وتمثال يف بلدة املكنونية يف
لحود جادة؟ وملاذا يكون لبشــارة الخوري
جزين نحته الفنان رودي رحمه .املكنونية
وأمني الجميل واليــاس رسكيس جادات؟
تبعــد عن بريوت  70كيلومــراً .والبيارتة،
برأي عونينيّ ،
أما هو فال .يف كل حــال ،خبري املجوهرات
يحق لهم أيضا ً التنعم برؤية
أندريه الزعني قدّم لــه ،يف اليوبيل اللؤلؤي
تمثال ميشــال عون .لكن ،وكما تعلمون،
للتيار ،تمثــاال ً يوجد حاليــا ً يف مق ّر التيار
حكــي الكثري عن رصد مبلغ ســتة ماليني
الوطني الح ّر .بلدية شــدرا يف عكار دشنت
دوالر إلقامــة  18تمثاال ً لعــون .كان -عىل
هي أيضــا ً يف تموز 2018
مــا قيل  -مجــرد كالم.
شــارعا ً باســم ميشال
صدقنــا .لكــن ،هناك
عون ويومهــا قال رئيس
من يتحدثــون اليوم عن
توقيعه مراسيم بينها ذاك يحتاج ميشال عون إلى
بلديتها سيمون حنا :شدرا
أنشطة يقول فيها :أنا
البلدة الربتقالية .شوارع
الذي يسمح بإقامة نصب
له يف بقسميا .فماذا يمنع هنا ...وصهره يعرف في ومستديرة وتماثيل وبقيت
الجادة «قيــد التأهيل» يف
أن نرى تماثيــل جديدة
هذه المسائل الكثير
اإلنتظار.
له وجادات ومستديرات
طبعا ً العونيون ،وبينهم وديع عقل ،لم
تحمل اســمه؟ ال يشء طبعــاً .يف ك ّل حال،
تعجبهم كثريا ً الجــادة املوعود بها الجنرال.
نصفي له صنعه ابن عرســال
هناك تمثال
ّ
وقال يومها عقل :كان األجدى إســتحداث
إياد الحجريي وهو القى إستحسان مختار
طريق جديد ،جرس ،منتزه ،حديقة أو مركز
رأس بعلبك سهيل نعوم فانتقل اىل البلدة ثم
ثقايف ال اقتطاع قســم من طريق عىل اسم
اىل ميشال عون نفسه عربون محبة.
ّ
رئيس جمهورية سابق .يف الحدث استجابوا
قصة التماثيــل يرويها أقارب النحات
وأقاموا جادة ميشــال عون .هنا نذكر أن
ســميح العطار .نحت الفنــان ثالثة أرباع
التماثيل التــي أصبحت ،عرب الزمن ،تاريخا ً
البشرييني كانوا قد رفضوا ذات يوم إقتطاع
ّ
جزء من جادة الرئيس ألفرد نقاش من أجل
مجســمات .هو من نحت تمثال بشارة
يف
تسمية قسم منها بجادة بشري الجميل.
الخــوري الواقف عند مســتديرة بشــارة
كان يا ما كان .اليوم العونيون رقصوا
الخوري .وهــو من نحت تمثــال الكرمى
حول مستديرة بقســميا مردّدين هاشتاغ:
عىل مدخل زحلة الذي ارتفعت ضده يومها
#مكملني_ما_بقا_يش_يوقفنا .هنا نراجع
األصوات عــى «عري» التمثــال .وهو من
معنى الجــادة .إنها ،ملن ال يعرف ،شــارع
نحت تمثال رياض الصلح وســامي الصلح
واسع مزروع باألشــجار عىل الجانبني .يف
وسليمان فرنجيه وكميل شمعون وحبيب
الشانزيليزيه أيضا ً جادة.
أبي شــهال وعمر الداعــوق وفريد الخازن
نم ّر يف أنطليــاس .آرمة جديدة تلفتنا:
وسليم الحص .ولو كان حيا ً لكان ربما نحت
شــارع األخوين الرحباني .هذا النوع من
تمثاال ً مليشال عون .من يدري .هو كان يع ّد

تمثال الرئيس رياض الصلح

تمثال الرئيس بشارة الخوري

هنا أقيمت

أسماء الشــوارع يلفتنا .إنهما يستحقان.
وزارة الداخلية هي مــن يفرتض أن تمنح
أســماء الشــوارع الكربى والرئيسية اىل
مســتحقيها .البلديات يف املناطق هي من
درجت عىل إعطاء األسماء اىل شوارع فيها.
يف بقســميا كان حارضا ً محافظ الشمال
رمزي نهرا .أســماء الشــوارع عندنا مثل
النياشني توزع عىل «األحباب» .وك ّلها تنتهي
 أو تنســف  -عند انتهاء املصالح .ميشالعون ُ
سئل مرة عن منزله فأجاب« :ما حدا
بيتذكر املحل هأل ألن كل املعالم تغريت .كان
بيتنا قريبا ً من تمثال ميشال زكور -والتفت
اىل رمزي كنج الحارض حينها وسأله :بعدو
التمثال محلو أو زاحوه؟».

تمثال الرئيس ميشال عون

صورة تذكارية عند المستديرة

رؤساء وتماثيل

نعــود اىل تماثيــل أيام زمــان ،أيام
سميح العطار .هو لم يصنع تمثاال ً وريض
صاحبه .تمثال بشارة الخوري وقف عند
حفافيه ابنه وقال جملته الشــهرية :هيدا
مش بيي .وما دمنا ذكرنا بشارة الخوري
يتذكر أقارب النحات ســميح العطار «أن
بلدية بــروت أقامت عــام  1969مباراة
عاملية لصنع تمثال ألول رئيس جمهورية
بعد اإلســتقالل وفاز يف املبــاراة الفنان
اللبناني سميح العطار ولم يوقع العقد مع
ّ
ونص
البلدية إال يف كانــون الثاني ،1971
العقد عىل أن يتم التنفيذ يف غضون عرشة
أشــهر بتكلفة  75مليون لرية لبنانية».
نحت العطار التمثال واندلعت حرب لبنان.
والتمثال الذي خ ّلد أول رئيس للجمهورية
أصيب ونزع عن قاعدتــه وأعيد .التمثال
يُخ ّلد صاحبه .وجربان باســيل أكثر من
يعمل حاليا ً عىل تخليد ذكرى ميشال عون-
كما بشــارة الخوري -لكن وميشال عون
حي ألن املجد الذي يريده لنفســه ال ولن
ّ
يكون إال ممّ ا تبقى من مجد عمّ ه.
هكــذا هم من حكمونــا يعملون عىل
تخليد حالهم بحالهــم -أو عرب الصهر إذا
وجد -فريفعون التماثيل ويسمّ ون الشوارع
ويفتتحــون الجــادات وهم غافلــون ،أو
متغافلون ،أن تسمية الشوارع ليست ترفا ً
ّ
مستحق .ميشال
ووجاهة بل تطلق عىل اسم

تمثال الرئيس رفيق الحريري

هنا تنتهي جادة ميشال عون

ّ
أحد أبدا ً يبايل برجل تقاطع بشارة الخوري.
يســتحق تمثاالً؟ فليرتكــوا التاريخ
عون
ال أحد يلتفت اىل تمثال أول رئيس للجمهورية
يحدّد .وليتذكروا أن ثالثة أرباع آرمات أسماء
اللبنانية بعد اإلستقالل.
الشوارع باخت .الزمن اآلن لم يعد كما كان
ميشــال عون هو الرئيس الثالث عرش
قبل عقد واثنني وثالثة .تماثيل كثرية نُسفت
يف الجمهورية اللبنانية .قبله كان شــغور
واألسماء لم تعد لها قيمة إال بقدر ما حققته
وبعــده شــغور .والبالد
يف حياتهــا .ال تصدقون؟
عائمة عىل أزمات وكالم
قفوا أمام نصب بشــارة
كثري من نوع :هل سيبقى
الخوري .الزحمة كثرية.
تمثال بشارة الخوري وقف
لبنــان جمهوريــة؟ من
ســيارات ،باصــات،
شحاذون وأعالم خرضاء ابنه عند حفافيه وقال
ّ
حق الرجل أن يرى نفسه
للنحات سميح العطار:
بتمثــال لكــن الناس يف
وصفــراء وعمال من كل
ميل وكل التماثيل يف ميل
الجنســيات يفرتشــون
"هيدا مش بيي"
آخر .بقســميا ك ّرمته؟
األرض ويحوّلون جدران
أهال يف بقســميا ويف
منصة نصب أحد أبرز صانعي اإلســتقالل
ممتاز .لكــن ،هناك ٍ
غريها يطهون كل ليلــة البحص وينامون
اىل غطاء يحميهم من وهج الشمس واملطر.
باكرا ً ليحلموا بأن الطبخة استوت عىل النار.
وأوساخ يف املحيط ،قناني بالستيك وأكياس
ويف اآلخر ،ســيقفون عند املستديرة ،قرب
نايلون وبقايا علب رسدين فارغة .مسؤولية
النصب ،ولن يروا أبعد من وجعهم.
هذا املوقع تقع عىل بلدية بريوت .وال أحد ،ال

جادة الرئيس الياس سركيس

شارع قاسم سليماني
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"ض ّوي يا نجوم"...
معاناة أطفال السرطان في لبنان

مرّ ًة جديدة ،تجنّد ديزيريه فرح المعروفة بـ  DeDeالشاشة
الصغيرة لتنشر المحبة وتطلق صرخة ألم تثقل كاهل األهالي
في لبنان وتسرق منهم أغلى ما لديهم ،في بل ٍ
د غاب عنه

أصحاب الضمائر الحية .تطلق ديديه صيحتها هذه في ليلة
الميالد المجيد علّها تحرّك بعض الضمائر وتعطي للمرضى أم ً
ال
بعمر جديد.

ســـيـــلـــفـــانـــا أبـــي رمـــيـــا
من وجع األهــل والظروف القاهرة
وُلد «ضوي يــا نجوم» ليلقــي الضوء
عــى املعانــاة الروحيــة واالجتماعية
واالقتصاديــة والجســدية لالطفــال
املصابني بالرسطان.
يســ ّلط املسلســل الدرامــي-
الــذي يتحدث عــن واقــع األطفال
باملستشــفيات وعــذاب األهل لتوفري
الــدواء -الضوء عــى دور اإلعالم يف
إبراز معاناة أهــايل االطفال املصابني
بالرسطان واإلنسانية التي ال تغيب عن
مجتمعنا رغم غياب الدولة.
يزيّــن الربنامج شاشــة الـMTV
بســبع حلقات تبث من  18كانون األول
حتــى ليلة العيد .القصة من ســيناريو
وحــوار ديزيريه فرح وإخــراج زوجها
داني جبور ،ويشــارك فيه أكثر من 50
طفالً (بينهم مرىض رسطان) وعدد من

مسلسل يعكس دفء العيد وبراءته

من كواليس التصوير

املمثلني أمثال يورغو شلهوب ،إليز فرح
باسيل ،بياريت القطريب ،ألني شمعون،
هبى شــيحان ،الطفلة االريا النشــار،
الطفلة كايت مرجانه ،مع اطاللة خاصة
للممثلة ملى الوند.
وتيل الحلقة األخرية ،يف تمام التاسعة
والنصف مســا ًء من ليلــة العيد ،حلقة
مميــزة تجمــع األطفــال واملمثلني مع

إعالميني وأطفال مرىض بحاجة للدواء يف
محاولةٍ لجمع التربعات وتأمني العالجات.
ويف لقاء مع ديزيريه فرح ،أشــارت
لـ»نداء الوطن» اىل أن «املسلسل يـحكي
قصة حقيقية وقعــت احداثها قبل 10
ســنوات تحديداً ،حني فقدت أم طفلتها
بعدما أصيبت بالرسطــان وعجزت عن
توفري العالج الالزم لها الذي بلغت كلفته

 6000دوالر أمريكــي لتلتقي بعد وفاتها
بإعالمي ناجح فتبــدأ الحكاية» .وتكمل
فرح« :لم يتغري يشء اليوم ،فما زال الدواء
مقطوعا ً والعالجــات محت َكرة واألطفال
يموتون عىل أبواب املستشفيات»...
وعن اســم املسلسل تقول فرح انها
اســتوحته «مــن روح كل طفل يعاني
ثم يغادر هــذه األرض فيُرشق نجما ً يف

يورغو شلهوب :المعاناة حاكها مسؤولون جشعون
...ودُهشت باألطفال الذين يقتنعون بأصغر األشياء

الســماء يشــع نورا ً وأمالً وسالماً» .تم
التصوير يف مستشفى ســيدة املعونات
الجامعي بجبيل وتشكر «ديدي» رئيسه
األب وســام الخــوري الــذي خصص
طابقــا ً كامالً للتصوير عــى امتداد 15
يوماً؛ باالضافــة اىل الـ MTVالتي آمنت
باملسلســل وقضيته وقبلت عرضه رغم
خلوه من أي طابع تجاري.

إليز فرح باسيل :المسؤولية كبيرة
وعن تجربتهــا التمثيليــة األوىل تقول
اإلعالمية إليــز فرح باســيل-ويف رصيدها
 18ســنة من الخربة يف الحقل اإلعالمي -إن
«مسؤولية نقل وجع االهايل العميق كبرية»،
واألصعب كان تجســيدها لــدور األم التي
خرست فلذة كبدها.
وتتابع« :تعلمت من هــذه التجربة بأن
الحياة رغم كل أوجاعها وخيباتها قد توصلنا
اىل نهاية سعيدة».

يؤكد يورغو شــلهوب الذي يؤدي دور اإلعالمي وســام بأن مشاركته يف العمل علمته
«الكثري من الحب والقناعة واألمل»؛ «فهــي قصة معاناة كل بيت لبناني يحتاج حبة دواء
أو جراحة او عالجاً ،وهي معاناة حاكها مسؤولون جشعون وبال ضمائر» .اندهش يورغو
باألطفال الذين يقتنعون بأصغر األشــياء ،ففي أحد املشاهد يدخل عليهم بلباس بابا نويل
سائالً اياهم عما يريدونه من هدايا ،ليتفاجأ بأن كل ما يطلبونه هو ان يعيشوا لحظة حب
وابتسامة مع بابا نويل ليس إال .اخترص هؤالء معنى السعادة الحقيقية اي ان يقتنع املرء
بما لديه ويعيش اللحظة!».

ألين شمعون :تضحية الممرضات بال حدود

بياريت قطريب:
أنتظر بحماسة ر ّد فعل المشاهدين

تعلق ألني شــمعون (دور املمرضة سينتيا
والصديقة املقربة لألم الثكىل) عىل مشــاركتها
يف العمل قائلة« :لم يكن دوري ســهالً خصوصا ً
ان معظم مشــاهدي كانوا من االطفال املرىض،
وأحسست بوجعهم وملست الخوف الذي يحاربونه
بأمل وبراءة»« .علمني دوري يف هذا املسلسل كيف
أعتمد عىل نفيس ،وبت اقــدّر دور املمرضة التي
تقدم تضحيات نفسية وجسدية بال حدود».

تبــدي املمثلة بياريت قطريب التي تؤدي دور مديرة العالقات العامة يف املستشــفى
سعادتها ملشاركتها يف هذا العمل ،الذي طغت عليه االجواء العائلية الشبيهة بتلك السائدة
يف عيد امليالد املجيد مبدية حماستها الشديدة ليوم عرض املسلسل.
«أنتظر بفارغ الصرب ر ّد فعل املشاهدين وما سيحققه املسلسل من نجاح ،ع ّله يكون
خشــبة خالص وبارقة أمل لهؤالء األطفال الذين يدخلــون اىل القلب بعفويتهم وصربهم
وابتسامتهم الدافئة».

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال تتشبث بآرائك يف كل ما
يتعلق بالشأن الصحي ،الكلمة
النهائية ألصحاب االختصاص.

التفاؤل عنوان هذا اليوم مع
الرشيك ،بسبب ما ساد أخريا ً
من ظروف ايجابية.

ابحث عن الرشيك الحقيقي
الذي يساعدك يف بناء حياتك
كما تريد ،ألن رأيه قد ينجّ يك
من قرار صعب.

ال ترتدد يف نرش التوعية الصحية
بني محيطك ،وشجع اآلخرين
عىل ممارسة الرياضة.

تعالج مشاكل العمل بجدية
وتعرف كيف تتعامل معها
بحكمة وروية.

إذا ثابرت عىل مالحقة هدف
عاطفي ،فقد تقطف ثمار
مساعيك ويكون لها دور فعّ ال
يف انجاح بعض الخطط.

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

عليك التنويع يف أسلوب عملك،
فهذا من شأنه أن يبعد عنك
امللل الذي يدق بابك.

املزاجية مع الرشيك تدفعه
اىل االبتعاد عنك تدريجياً ،فإذا
كنت مهتما ً به ،حاول تحسني
ترصّ فاتك معه.

القرار النهائي رضوري وحاسم
للحد من الخسائر ،وكل ما عدا
ذلك قد يكلفك الكثري.

منح الرشيك وقتا ً أطول
يساعد عىل التفكري جديا ً
يف املستقبل ،وتجد عندها حال ً
لكل األمور العالقة.

قد تجد حالً ملشكلتك الصحية إذا
عرفت كيف تتقيد باإلرشادات
الطبية املطلوبة منك.

تجد نفسك قليل الحركة
ويسيطر عليك الخمول ،حاول
التخلص من ذلك بأي وسيلة.
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جــــــــــائــــــــــزة

"جائزة جان سالمة" للدكتور سالم المعوش
كرمت «لجنة جائزة جان ســاملة» الدكتور سالم معروف
احتفال أُقيم يف قاعة النادي الثقايف يف برجا ،بحضور
املعوش يف
ٍ
النائب بالل عبد الله ،الشيخ محمد هاني الجوزو ممثالً مفتي
جبل لبنان الشــيخ محمــد عيل الجوزو ،املديــر العام لوزارة
املهجرين أحمد محمود ،نائب نقيب أطباء لبنان الدكتورة غنوة
الدقدوقي ،عضو املكتب الســيايس يف الجماعة اإلسالمية عمر
رساج ،وكيل داخلية إقليم الخروب السابق يف الحزب االشرتاكي

الدكتور بالل قاسم ،مسؤول الجماعة اإلسالمية يف برجا الشيخ
أحمد الطحش ،مدير فرع برجا يف الحزب التقدمي االشــراكي
فادي شبو ،مدير مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية محمد
حمية ،مدير مستشــفى سبلني الحكومي الدكتور ربيع سيف
الدين ،رئيس لقاء األساتذة الجامعيني يف إقليم الخروب الدكتور
وجدي الغطمي ،وإمام مســجد برجا الكبري الشــيخ جمال
بشاشة ورئيس بلديتها السابق نشأت حمية وفاعليات.

مــــهــــرجــــان

وبعد إلقاء الكلمات ،تحدث املعوش شاكرا ً اللجنة والقيّمني
عــى التكريم ،وقال« :أفتخــر أنني من برجا ،وأنني عشــت
وسأموت فيها ،البلدة التي رفعت اسم لبنان عالياً ،فضلها عيلّ،
نشأت عىل ترابها ،هذه األرض من صنع أبنائها ،لم أكتب حرفا ً
إال عن حاالت موجودة فيها لذلك أنا أدين لبلدتي بكل هذا».
بعدها قدّمت عقيلة الراحل جان ســاملة جائزة اللجنة
للدكتور املعوش.

"الحكواتي" انطلق والحكواتيون في البلدية
افتتحــت «جمعية تريو للفنون» و»مرسح إســطنبويل» فعاليات
الــدورة الرابعة من «مهرجــان لبنان املرسحي الــدويل للحكواتي» يف
املرسح الوطنــي اللبناني يف طرابلس .وقد حرض االفتتاح حشــ ٌد من
األهايل والطالب والحكواتيني من الجزائر وتونس والبحرين وفلســطني
وســوريا ولبنان ،ويهدف املهرجان إىل الحفاظ عىل املوروث الشفهي
والرتاث والهوية والفن الحكواتي والعمل عىل نقله لألجيال.
وعىل هامش املهرجان ،استضافت بلدية طرابلس الحكواتيني

العرب املشاركني ،وكان يف استقبالهم رئيس البلدية املهندس أحمد
قمر الدين الذي شدد عىل «أهمية مرشوع املرسح الوطني اللبناني
يف طرابلــس والذي وضع املدينة عىل الخريطــة املرسحية العربية
والدولية»ولفــت إىل «أهمية الورش التدريبيــة والعروض املجانية
للناس مما يساهم يف التغيري الثقايف واالجتماعي يف مدينة طرابلس،
وذلك بعدما أُعيد افتتاح ســينما أمبري يف ساحة التل ساحة جمال
عبد النارص».

سليم ضو يكشف كواليس دوره بـThe Crown
كشف املمثل واملخرج الفلسطيني سليم ضو كواليس
مشــاركته يف املسلسل الربيطاني الشــهري ،The Crown
حيث يؤدي شــخصية رجل األعمــال املرصي الربيطاني
البارز ،محمد الفايد ،والذي ربطته عالقة خاصة باألرسة
املالكة الربيطانية.
ويوضح ضو رأيه كمشــاهد باملسلسل قبل مشاركته
فيه فيقول« :شاهدت املواســم األربعة وعشقت املسلسل
ولم يكن لدي فكرة عن كوني سأشــارك فيه .ســحرني
املسلسل بعظمته ،ودقته املهنية ،بجمال الصورة واملالبس،

والنــص العظيم العمالق للموهبــة الخارقة بيرت مورغن،
وعندما أخذت الجواب النهائي للمشــاركة فيه فرحت جدا ً
ورأيتها فرصة العمر» .أما عن رأيه بشخصية محمد الفايد
بعيدا ً عن الدور فيقول« :بعد ما قرأته عن محمد الفايد ،أو
«مومو» كما يلقب بإنكلرتا ،ال يوجد شخص متكامل ،لديه
جوانب مظلمة بالتأكيد ،لكنــي تغاضيت كليا ً عن جوانبه
السلبية ،وأعشق هذه الشخصية ،وال بد من أن أحبه حتى
أستطيع تجسيده».
ويســتكمل« :إنترشت املعلومات الســلبية عن محمد

مــــــعــــــرض

الفايد بســبب اإلعالم الغربي حوله ،لقد عاش  40عاما ً يف
ّ
كلص وكذاب
الخارج تحت األضواء ،فصوّره اإلعالم الغربي
ومنافق وكان لذلك تأثري عىل القراء واملستمعني ،لكن عندما
ذهبت ألشخاص مســنني عارصوه أو التقوا به ،قالوا عنه
إيجابيات يحلم بها أي إنســان ،والحقيقة أنني تعاطفت
معه» .واختتم قائالً« :مسؤوليتي كبرية ،أن أقدم شخصية
محمد الفايد بأحسن شكل ،وكنت محظوظا ً بكاتب النص
بيرت مورغن ،أصبح بيننا احــرام متبادل ،أحب ما يكتب
ويحب ما أقوم به ،وما يهمني هو أن يحبه العرب».

"الشارقة للكتاب" يختتم دورته الـ41
اختتمت فعاليات الدورة الـ 41من «معرض الشارقة الدويل للكتاب
 »2022التي اســتمرت عىل مدى  12يوما ً يف مركز «إكسبو الشارقة»،
تحت شــعار «كلمة للعالم» ،استضاف خاللها املعرض  2213دار نرش
من  95دولة منها  1298دار نرش عربية ،وأكثر من 123عرضا ً فنياً.
وقال رئيس هيئة الشــارقة للكتاب أحمــد بن ركاض العامري
إن «معرض الشــارقة الدويل للكتاب يستقطب عددا ً كبريا ً من كتّاب
الوطن العربي» ،مشــرا ً إىل أن هذه الدورة شهدت «مشاركة واسعة

مــن أدباء قارة أفريقيا حيث تمت دعــوة  17كاتبا ً أفريقيا ً يكتبون
باللغة العربية» .وشــدد عىل «أهمية الطفل العربي الذي هو قارئ
املستقبل» .وحول كيفية اختيار دولة «ضيف الرشف» ،قال العامري
إن «دولــة ضيف الرشف تتقــدم للهيئة ونحن نختــار .هذا العام
اخرتنا إيطاليا ،والعام املقبل ســتكون دولة آسيوية» ،مشريا ً إىل «أن
الدورة  42املقبلة ملعرض الشارقة جاهزة بالكامل ،قد يحدث بعض
التعديالت الضئيلة جداً».

مسلسل االعتداءات على األعمال الفنية مستمر
ّ
رش ناشــطان مناخيّان ســائالً لزجا ً عىل علبة زجاجية تغ ّلف
مومياء طبق األصل يف املتحف املرصي بربشــلونة ،يف أحدث هجوم
يستهدف معارض ثقافية احتجاجا ً عىل التقاعس عن احرتار املناخ.
ول ّ
طخ الناشطان العلبة بسائ َلني أحمر وبني من عبوات «كوكا كوال»،
كما ّ
رشا صورا ً مؤ ّ
طر ًة عىل الجدران املحيطة؛ ثم لصق كل منهما يدا ً
ً
الفتة
قرب عمل فني مجاور للعلبــة الزجاجية وحمال باليد األخرى
ُكتب عليها «كوكا كوال» معد ً
ّلة بعبارة «العدالة املناخية».
يذكر ان رشكة «كوكا كوال» األمريكية هي من الرعاة الرسميني
ملؤتمر األطراف للمناخ (كوب )27يف مرص ،وهو موقف استنكره عىل
نطاق واسع دعاة حماية البيئة الذين يتهمونها باملسؤولية عن نسبة

كبرية من التلوث البالســتيكي بالعالم .ولم يتم ايقاف الناشــطني
رغم وصول الرشطة لكن املتحف قال إنه ســيقدم شكوى للحصول
عىل تعويض عن األرضار التي خ ّلفاها .وهذان الناشــطان هما من
مجموعة «فوتورو فيجيتال» اإلســبانية التي قام نشطاؤها بلصق
أيديهم عىل لوحات رســمها غويا يف متحف «بــرادو» بمدريد يوم 5
ترشين الثاني .ومنذ أيام ،أكدت متاحف عاملية أنها تشــعر «بصدمة
عميقة» إزاء التحركات التي استهدفت أعماال ً ً
فنية عىل أيدي ناشطني
مناخيني ،مذ ّكر ًة بالدور الذي تضطلع به هذه املؤسسات يف حفظها.
من جانبهم ،قال الناشطون إن احتجاجهم األخري كان «لإلضاءة عىل
حالة الطوارئ» التي يواجهها العالم( .أ ف ب)

مــــتــــحــــف

 Giacomettiمتحف في باريس في العام 2026
سيُقام متحف  -مدرسة «ألبريتو جاكوميتي» الذي سيض ّم
أكرب مجموعة يف العالم مــن أعمال الفنان ( ،)1966-1901يف
ساحة «ليزانفاليد» يف باريس وذلك مع حلول العام .2026
وقالت كاترين غرونييه ،مديرة املؤسســة التي أنشأتها العام
 2003يف باريــس أنيت جاكوميتي أرملة الفنان الســويرسي ،إن
«هذا املكان الجديد الذي ســيُقام تحت املحطة الســابقة لساحة
ليزانفاليد والذي تبلغ مســاحته  6000مرت مربع ،سيضم متحفا ً
يعرض بشكل دائم وبالتناوب جزءا ً كبريا ً من نحو  10آالف عمل من

أعمال جاكوميتي جمعتها املؤسسة ومعظمها غري متاح للجمهور
حالياً» .وأضافت أنه سيضم أيضا ً «معارض للفن الحديث واملعارص
تحاكي روح جاكوميتي» و»مدرســة إبداع غري مهنية تستهدف
الجميع ،أطفاال ً وكباراً ،من ذوي الخربة أو املبتدئني».
وأشــارت غرونييه إىل أن معهد جاكوميتــي الواقع يف الدائرة
الرابعة عرشة يف باريس ،سيبقى يف مكانه لكن «ستتم إعادة تصميم
نشاطاته» .وهو حاليا ً يضم مشغل الفنان الذي تبلغ مساحته نحو
عرشين مرتا ً مربعا ً وسيُنقل إىل املتحف املستقبيل( .أ ف ب)
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إنهيار العمالت الرقمية كان ليصبح أكثر خطورة
بدأ قطاع العمالت الرقمية ينهار ،مثلما انهار سوق الرهن العقاري في العام  .2007في تلك الفترة ،غرق العالم في
أزمة كبرى بسبب ارتفاع الطلب على منتجات مالية لم يفهم الكثيرون طبيعتها .هل ستتكرر التجربة نفسها اليوم؟
إنه سؤال بديهي بعد انهيار منصة  FTXالضخمة لتبادل العمالت الرقمية .كان الملياردير سام بانكمان فرايد قد
ّ
أسس هذه الشركة ،وهو أحد الممولين األسخياء لسياسيين من الحزب الديمقراطي األميركي وأعمال خيرية
أخرى (منذ فترة قصيرة) ،وهو شاب معروف باستقامته في عالم العمالت الرقمية المخادع .لم تتّضح بعد
حقيقة ما أصاب  ،FTXأو طريقة تأثير انهيار هذه الشركة التي تبلغ قيمتها  32مليار دوالر على األسواق المالية
واالقتصاد الحقيقي.
آنـــــــــــــــي لـــــــــــــــوري

يكشــف الوضع الراهن مسألتَني.
أوالً ،ال يــزال عالم العمــات الرقمية
هامشــيا ً داخل النظام املايل اإلجمايل،
رغــم الضجة التــي أحدثتهــا عملة
البيتكوين وجميع املبالــغ املالية التي
حصدتها رشكات مثل  .FTXثانياً ،بقيت
املؤسسات املالية التقليدية ،أي مفتعلو
فوىض الرهــن العقــاري ،بمعزل عن
االنهيار الحــايل ألن الجهات التنظيمية
يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى أدركت
مخاطر العمالت الرقمية.
تتعلق املشكلة األساســية ببقاء
العمــات الرقمية حتــى اآلن مج ّرد
أصــول تخمينيــة ،واعتبار أســواق
العمــات الرقمية مجــ ّرد «كازينو»
تكثر فيه مظاهــر االحتيال .لكن كان
«وول ســريت» طوال ســنوات يتوق
إىل ضــخ األمــوال يف قطــاع العمالت
الرقميــة ،وكان هــذا القطــاع يتوق
ّ
منصة  FTXفي نقاش حول العمالت الرقمية
 Sam Bankman-Friedمؤسس
طوال ســنوات إىل االستيالء عىل أموال
البيتكوين ،واإليثريوم ،وعــدد من الرموز
يف قيمة ذلــك الرمز ليُهــدد الرشكتَني
«وول سرتيت» .لتسهيل هذه العملية،
والعمــات الرقمية األخــرى ،وانخفضت
معاً ،ورسعــان ما أصبح هــذا الخلل
مــارس رجال األعمال واملســتثمرون
أيضا ً قيمة األسهم يف مجموعة من رشكات
واقعا ً ملموســاً .أعلــن املدير التنفيذي
يف العمــات الرقميــة الضغوط إلقرار
العمالت الرقمية .يف هذا السياق ،كتب إدوارد
يف  ،Binanceوهي مــن أبرز الرشكات
قوانني وتنظيمات تســمح لهم بالعمل
مويا ،محلل لألســواق يف رشكة :OANDA
املنافِ ســة ملنصة  ،FTXأن رشكته بدأت
من دون مواجهة التدقيق الذي تخضع
«اليوم يوم سيئ .ســيصبح عدد كبري من
بتصفية ممتلكاتها املرتبطة برمز .FTX
له عموما ً بنوك االســتثمار األمريكية،
رشكات العمالت الرقمية هشا ً عىل األرجح».
ثم حذا آخرون حذوها .راح املستثمرون
والبنوك التجارية ،ومختلف التبادالت،
أصبحت هذه الهشاشــة واســعة
يف  FTXيســحبون
والــركات التجارية.
عمــد املن ّ
النطــاق نظــرا ً إىل حجم التشــابكات
أموالهم من التبادالت،
ظمــون إىل
الشــائكة بني كيانات العمالت الرقمية.
ما أدى إىل انتشار الذعر
إبطــاء جــز ٍء من تلك
يبدو أن رشكتَي  Alamedaو FTXكانتا
يف قطــاع املصــارف.
التدابري ،لكن لم يمرر
الكونغرس بعد ترشيعا ً
مرتابطتَني عىل نحو خطــر .ربما كان
Binance
ف ّكــرت
بانكمان فرايد يستعمل ما اعتربه عمالء
لفتح األســواق املالية تتعلق المشكلة األساسية بالتدخــل لدعم ،FTX
 FTXودائــع آمنة يف حســابات حفظ
عــى قطــاع العمالت ببقاء العمالت الرقمية حتى لكنها عادت وانسحبت
األوراق املالية لتمويــل الصفقات التي
بســبب املتطلبــات
الرقميــة ،مــا يعني
تشمل رشكة  .Alamedaراحت  FTXتعيد
أن واشــنطن كانــت اآلن مجرّد أصول تخمينية القانونيــة املفروضة
واعتبار أسواق العمالت
األموال إىل رشكات الرساميل االستثمارية
عىل الرشكة املحارصة.
تستطيع منع الكارثة.
التي كانت تضخ األموال فيها.
بــدأت أزمة  FTXالرقمية مجرّد «كازينو» تكثر يف املرحلــة الالحقة ،لم
يف ٍ
بدأت املشــاكل يف رشكات العمالت
تشهد الرشكة العمالقة
وقت ســابق من هذا
فيه مظاهر االحتيال
الرقمية تطلق عمليــات بيع يف القطاع
يف مجــال التبــادالت
الشهر ،حني نرش إيان
الذي تنشــط فيه ،وتنذر عمليات البيع
انهيارا ً بمعنى الكلمة بل تبخرت فجأ ًة.
أليســون من موقع  CoinDeskمقالة
بإحــدى العمــات الرقميــة بعمليات
كان هذا الســقوط مدوّيا ً بالنســبة
تثبــت أن املنتــج األســايس يف رشكة
بيــع إضافية بعمالت أخرى .يســتنتج
إىل الرشكات املرتبطــة بالعمالت الرقمية،
بانكمان فرايد لتداول العمالت الرقمية،
فيليبو فريونــي ،خبري اقتصادي يف البنك
فقد أدى إىل انســحابات ،وتجميد األصوال،
 ،Alameda Researchكان عبــارة
االحتياطي الفــدرايل يف شــيكاغو ،أن
وانتشــار املخاوف حول قدرة القطاع كله
عن رمز رقمي أصدرتــه  FTXلتغطية
الســوق أصبح مرتابطا ً للغاية ،ما يعني
عىل الصمود .يف الوقت نفســه ،هبط سعر
عملياتهــا التجاريــة .كان أي تراجع

لكن وحده املستثمر املؤسيس الذي يقوم
أنه معــ ّرض لتقلبات هائلة .كذلك ،بدأت
حركة األســعار تُ ّ
باستثمارات مبارشة يف أصول العمالت
ضخم املشكلة وترتك
الرقمية أو رشكات مثل  FTXسيصبح
أثرها يف القطاع كله.
مع ّرضا ً للمخاطر».
لكن لــم تؤثــر أزمــة  FTXعىل
ملــاذا بقيت هذه الظاهــرة ا ُملعدِية
البورصة بكل وضوح حتــى اآلن ،ولم
محــدودة؟ ردا ً عىل هذا الســؤال ،يقول
تنعكس عىل أســهم الــركات املالية
ّ
مؤســي املنظمة
دينيس كيليهر ،أحد
املتداولة علنــاً .تراجع «مؤرش الخوف»
غري الربحيــةBetter ،
يف «وول ســريت» (إنه
 ،Marketsالتي تدعو إىل
قياس للتقلبات املالية)
إقرار تنظيمــات مالية
بدرجــة معينــة ،مع
تخــدم املصلحة العامة:
أن  FTXأصبحـــت يف
«الســبب الوحيد الذي
مرمى العاصفة .عمدت
ّ
يفــر غيــاب األزمة
مجموعة من الرشكات
السوق أصبح مترابطًا
املاليــة التــي ترتافــق
إىل تخفيــض قيمــة
للغاية ما يعني أنه
مــع انهيــار اقتصادي
استثماراتها يف  FTXأو
تنوي تخفيضها قريباً .معرّض لتقلبات هائلة
وخطــط إنقاذية حتى
لكن ترتاجــع املخاوف وقد بدأت حركة األسعار اآلن هو صمود الجهات
التنظيميــة يف وجــه
من املخاطــر املطروحة
ُتض ّخم المشكلة وتترك
الضغــوط الهائلة التي
عىل النظام القائم ،حتى
أثرها في القطاع كله
كانت تدعوها إىل السماح
اآلن عــى األقــل .يقول
بربط نشاطات العمالت الرقمية بجوهر
مــارك هايز من منظمــة Americans
النظام املــايل واملرصيف» .لم تقدّم البنوك
« :for Financial Reformقــد يتأثــر
األمريكية ضمانــات للقروض الخاصة
جزء مــن صناديق التقاعد بوضع FTX
مبارش ًة .بدأت تلــك الصناديق تُ ّ
بالعمــات الرقمية مثــاً بفضل ثبات
خفض
مواقف من ّ
ظميها .وال تتداول تلك البنوك
تقييماتهــا إىل مســتوى الصفر ،ما قد
مشتقات العمالت الرقمية بكل حرية.
يؤدي إىل زيادة حجم األرضار املحتملة.

يف غضــون ذلــك ،كان النفور مــن القيود
األمريكية كفيال ً بمنــع رشكات العمالت الرقمية
(يقع عدد كبــر منها يف الخــارج) من التعمق
يف القطــاع املايل األمريكي .يوضــح كيليهر« :إذا
كانت الرشكة مســجّ لة يف هيئــة األوراق املالية
والبورصات األمريكية وتخضع لقواعدها ،يُط َلب
منها أن تفصل حسابات العمالء ،وتقدّم الوثائق
والســجالت املطلوبة ،وتلتزم بقواعد ســلوكية
تشــمل مجموعة من املحظورات ،وترصد حاالت
تضارب املصالــح ،وتمنع اختالط األموال .يُط َلب
منها أيضا ً أن تحتفظ برأســمال هاميش وتطبّق
متطلبات الســيولة .لم ترغب رشكات العمالت
الرقمية يف االلتزام بهذه الرشوط كلها .إنه شكل
من «مخطط بونزي».
يقول هايز إن أعضاء الكونغرس يجب أن
يفكروا بأزمة  FTXوتداعياتها الواســعة حني

يحددون طريقة تنظيم قطاع العمالت الرقمية
مســتقبالً« :أثبتت هذه األزمــة أننا نحتاج إىل
طــرح تنظيمــات خاصة لهذا لنــوع الجديد
ّ
واملتوسع من القطاعات .يجب أن يفكر صانعو
السياســة يف املعسك َرين بأفضل الطرق التخاذ
الخطوات الصائبة».
لكن ال يعني غياب العدوى املالية أن األرضار
املادية غري موجــودة .أدى انهيار منصة FTX
إىل خســائر بقيمة مليارات الــدوالرات ،وبدأت
عمليات بيع العمالت الرقمية تســتهدف صغار
املســتثمرين الذين غامــروا بكمية صغرية من
األموال النقدية وع ّرضوهــا لتقلبات األصول يف
السنوات القليلة املاضية .لكن ال يُط َلب من هؤالء
املســتثمرين عىل األقل أن ينقذوا الرشكات التي
قامــت برهانات محفوفة باملخاطر وأســاءت
استعمال أموال عمالئها.

اقــــتصــــاد
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المصارف تربح من "الستاتيكو" ...ترفض وتقبل ما يحلو لها!
منيــــر يونـــــس
يتجدّد النقاش بني الفينة واألخرى ،حول ما إذا
كانت األزمة املالية املرصفيــة يف لبنان "نظامية أم
غري نظامية"؟! جمعية املصارف تدفع دائما ً باتجاه
اعتبارها "نظامية" ،بحســب قــراءة خاصة لهذا
املفهوم.
من وجهة نظر الجمعية ،ما تعانيه البنوك ليس
متعلقا ً بســوء إدارة وال ركوب مخاطر .فاملصارف
قامت بــكل ما عليها وفق املمارســات الســليمة
برأيهــا .وإذا كان هناك من مشــكلة فألن مرصف
لبنان أجربها بتعاميم متتالية منذ التسعينات حتى
تاريخه عىل إيداع وتوظيف معظم ودائع الناس لديه.
وبالتايل ،األزمة أكرب مــن أن تتحمّ لها وحدها ،ألنها
أزمة مالية عامة للدولة بالدرجة األوىل ،انعكست عىل
أداء مرصف لبنان لينخرط يف تمويل الخزينة العامة.
فــإذا تعثرت الدولــة ،وقررت كما قــررت التوقف
عن الدفــع ،فإن التعثر ســينعكس حتما ً عىل بقية
السلســلة ،فتقع أحجار الدومينو جميعاً .ومن هنا
تأتي رسدية الجمعيــة القائمة عىل رفضها الخطط
الحكومية املطروحة بحجة حرصها (الدعائي) عىل
ودائع الناس أوالً!

توصيفها بـ "النظامية" يفتح الباب
واسعًا إلصالح النظام
يف املقابل ،هناك من يعتــر األزمة نظامية من
وجهة نظر مختلفــة تماما ً عن تلــك التي تدّعيها
جمعية املصارف ،بل تتحــدث عن رضورة قصوى
للتوصيف النظامي لنستطيع عندئذ إصالح النظام.
وتبدأ بالقول إن جهات وأشخاصا ً يف الدولة أخطأوا،
ال بل ارتكبوا خطايا وجرائم مالية .ومن عندهم تبدأ
املساءلة واملحاسبة لتم ّر بمرصف لبنان ،وصوال ً اىل
مجالــس إدارات املصارف وكبــار التنفيذيني فيها.
وليس صحيحا ً انه لم يكن لدى البنوك من خيار غري
ايداع أموال املودعني يف مــرف لبنان ،ال بل كانت
لديهم خيارات أخرى كثرية .فهذه السلسلة املرتابطة
يف محرمات العالقات بني املصالــح تعني أن األزمة
نظامية .وإذا أقررنا بذلك ،فاملحاســبة رضورية كي
ال يبقى الكالم عىل عواهنه بإلقاء اللوم عىل "الدولة"
مع تجهيل الفاعلني .اىل ذلك ،يضيف من يعترب األزمة
نظامية مع اختالف يف التفسري الجوهري مع جمعية
املصارف :يمكن أن تشمل املحاسبة التدقيق الجنائي
يف حســابات مرصف لبنان ،باالضافــة اىل تدقيق
مماثل يف الودائع ملعرفة الفاســد فيها واملته ّرب من
الرضائب واملرتبّح عىل حساب املال العام يف املقاوالت
والتوريدات والعطاءات األخــرى .وال بأس بعد ذلك
بتحمل الدولة جزءا ً من الودائــع الباقية للمودعني
الذين تعبوا يف أموالهم سواء كانوا من املغرتبني أم من
املتقاعدين أم غريهم .ويضاف اىل ذلك رضورة تطبيق
اتفاقيــة "يس آر اس" التي يمكــن للبنان تحصيل
مئات املاليني منها سنويا ً لخزينة الدولة ،من أثرياء
لبنانيني يف الخارج يته ّربون من الرضائب.

صندوق النقد يرغب في تجنيب
الدولة تجرّع الكأس المرّة
من جهته ال يعرتف صندوق النقد الدويل باعتبار
أزمة لبنان املالية واملرصفية نظامية .بدليل انه طلب
تدقيقا ً يف موجودات املصارف بنكا بنكا ً بدءا ً من أكرب
 14بنكا ً تستحوذ عىل  83%من أصول القطاع .كما
ان الصندوق ال ينصح يف التوســع باستخدام أصول
الدولة إلطفاء الخسائر .لذا يرفض مسؤولية الدولة
عن تلك األزمة وخســائرها الهائلة التي بلغت نحو
 75مليــار دوالر راهنا ً وكل يوم تزيــد .وبالتايل لم
يوافق عىل مساهمة الدولة يف إطفاء خسائر مرصف
لبنــان .بل وافق ،وعىل مضض ،عــى إعادة تمويله
بســندات قيمتها  2.5مليار دوالر ،عىل ان تشــطب
باقي الخسائر التي حصل تالعب يف تصنيفها لجهة
وضعهــا يف ميزانية مرصف لبنــان زورا ً باعتبارها
"موجودات أخرى".

ميقاتي -الشامي -سالمة :ال يموت
الديب وال يفنى الغنم!
تقف الحكومــة ،عىل طريقة رئيســها نجيب
ميقاتــي ونائبه ســعادة الشــامي ومعهما حاكم
مرصف لبنــان ،يف منتصف الطريق بــن نظامية
وغري نظامية .ذلك املوقــف قائم عىل مراوغة ولعب
عىل الكالم بعيدا ً عن أي مساءلة ومحاسبة مع ميل

لماذا جمعية المصارف عصية على اإلخضاع؟

اىل تحميــل الدولة جزءا ً من الخســائر باإلضافة اىل
املصارف واملودعني ...فيضيع دم القتيل بني القبائل!
فالحديــث عن ودائع مؤهلة وغري مؤهلة وشــطب
فوائد يأتي يف ســياق تحميل املودع أيضا ً مسؤولية
خيارات وقرارات ليس هو مسؤوال ً عنها مبارشة ،بل
املصارف ومرصف لبنــان والجهات الرقابية املعنية
بالقطاع املايل.

صندوق وهمي بشروط تعجيزية
السترداد الودائع
ويف مــروع قانون إعادة التوازن املايل قســم
خــاص تحت عنوان "إنشــاء صندوق الســرجاع
الودائع" .ورد فيه ان الدولة تخصص بعض االيرادات
املســتقبلية لصالح الصنــدوق اذا توفرت الرشوط
التالية:
 تجاوز هذه االيرادات معايري محددة مقارنة بدولمشابهة (رشط مبهم)
 وصول الدين العام اىل اقل من املســتوى املستهدف(رهن سنوات وسنوات طويلة من التقشف)
 املحافظة عىل النفقات االجتماعية ،وعىل إمكانيةتمويل اي عجز يف املوازنــة (اولويتان تحوالن دون
بقاء اليشء الكثري)
 إتمام برنامج اإلصالح االقتصــادي واملايل بنجاح(رشط شبه تعجيزي باملعطيات السياسية القائمة
واملستمرة مستقبالً)
خطر قائم يف الحديث عن سندات يف رقبة الدولة
لكن يف املــروع املذكور مــادة تنص عىل أنه
تنفيذا ً للمهام املنوطة بــه ،يصدر الصندوق لصالح
املودعني أوراقا ً مالية او سندات تمثل حقوقاً ...هذه
املادة خطرية إذا استق ّر الرأي عىل إصدار سندات عىل
الدولة ســدادها .فهذا دين عام اىل أبد اآلبدين ،سواء
صنف كذلــك أم ال ،يف الوقت الذي تحاول فيه الدولة
تنزيل أعباء الدين العام.

المصارف رافضة ...رافضة...
حتى قيام الساعة
يف املقابل ،تنص املادة نفسها اآلنفة الذكر عىل أن
تمويل الصندوق من موارد مختلفة بينها "مساهمة
مالية من املصارف توازي نسبة من أرباحها" .وهذا
ما ترفضه البنوك رفضا ً قاطعــاً .وهنا نأتي اىل لبّ
املوضوع :رفض املصارف الخطط املطروحة لألزمة.
والتي تعتربها الجمعية أزمــة نظامية تبدأ أوال ً من
عند الدولــة ،وبالتايل عىل األخرية تحمّ ل الجزء االكرب
(األكرب عىل االطالق) من الخسائر.
والالفت أن رفض املصارف مســتمر عىل الرغم
من اآلتي:
 -حماية صغار املودعني حتــى  100الف دوالر لك ّل

مودع .بما يوازي  20مليار دوالر ،تدفع مناصفة بني
مرصف لبنان واملصــارف 10 :مليارات لكل منهما،
عــى ان يكون النصف باللرية .أي أن عىل املصارف 5
مليارات دوالر فقــط (بالدوالر الفريش) وباللرية ما
قيمته  5مليارات إضافية ...عىل سنوات قد تمتد بني
 5و 7سنني عجاف!
 الباقي يحول يف قسم كبري منه اىل صندوق اسرتدادالودائع .اي ان  80%من املشــكلة لم يعد عىل عاتق
البنوك مبــارشة .ورغــم ذلك ،تســتم ّر املصارف
باالعرتاض ،علما ً بأن عددا ً قليــاً منها بدأ بالقبول
نســبيا ً مع بعض الرشوط والضمانــات االضافية
املطلوبــة .ما يعني أن الرفض والقبول يتعايشــان
تحت سقف واحد بانتظار جالء األمور أكثر.
 تســتفيد املصارف من التوجــه القائم لدى حاكممرصف لبنان اىل التوسع كثريأ يف ليلرة الودائع .فهي
لم تعد مســؤولة إال عن  5%مــن الودائع بالدوالر،
والباقي يسدّد بلرية يطبعها مرصف لبنان ...وكفى
الله املؤمنني رش القتال.

نجحت في إسقاط خطة دياب
والحبل على الجرار
ما ســبق من نقاش مستم ّر بني الجهات املعنية
كانت ســبقته جوالت أيام حكومة حســان دياب،
انتهت بإسقاط أرقام الخسائر تحت رضبات تحالف
ســيايس مرصيف ض ّم لجنة املال واملوازنة برئاســة
ابراهيــم كنعان وعضوية كل االطياف السياســية
النافــذة يف تلك اللجنة ،باالضافة اىل رياض ســامة
وجمعية املصارف .إذاً ،هناك سابقة يمكن ان تعتمد
عليها املصارف لتجديد اسقاط ما ال يحلو لها ،وهي
تعرف أن رأيها مسموع جيدا ً بني السياسيني النافذين
الفاســدين بعدما ساعدتهم عىل إخراج أموالهم بعد
 17ترشين  ،2019وبعضها مستم ّر برتتيب ما يريد
هؤالء السياسيون مرصفياً.
ّ
وبما أن الدولة ،بالزعماء املتسلطني عليها ،تمعن
يف إضاعة الوقت منذ  3ســنوات عىل األقل من دون
أي حسم ملخارج األزمة ،وبما ان رياض سالمة يدير
األزمة بالطريقة التي يراها مناسبة وبالتفويض من
الزعماء إياهم ...فإن املصارف تلعب اللعبة نفسها،
وغري مســتعجلة للقبول بأي حلول تفرض عليها.
وذلك ألسباب كثرية أبرزها اآلتي:

اللعب على الوقت في مصلحة
المصارف حتمًا
 تذويب الودائع مســتمر حتى بلغ  80مليار دوالر،بني ودائع كانت بالــدوالر وأخرى تحوّلت من اللرية
اىل الدوالر بعد  17ترشين ،باالضافة اىل ودائع باللرية
ذابت مع هبوط العملة الوطنية .96%

 يتفاقم تحصيل العموالت الباهظة عىل كل املعامالتاملرصفية بال اي استثناء تقريباً ،حتى بلغت معدالت
هي األعىل يف العالم عىل عدد من تلك املعامالت والتي
تحصل منها عموالت تقبض بالدوالر ،بما يســمح
بدفع رواتب وربما بونصات يف حاالت معينة فاقعة.
 هناك منصة صريفة التي تستفيد منها املصارف أويستفيد املرصفيون الواصلون الستخدام تلك املنصة
غري الشفافة والتنفيعية يف جوانب منها ،والتي تو ّلد
أرباحا ً تصــل  30%يف فروق الــرف مقارنة مع
األسعار يف السوق املوازية.
 ثمــة حديث متواتر عن امكان اســتغالل كل هذاالفراغ الرقابي لتهريب أصول من ملكيات البنوك اىل
ملكيات أصحابها .وعىل هذا الصعيد ،تطالب مصادر
معنية برضورة تحرك لجنــة الرقابة عىل املصارف،
للتأكد من ذلك التهريــب غري القانوني وال األخالقي
املؤدي اىل زيادة حالة التعثر واإلفالس املنوي رميها يف
حضن املودعني يف نهاية املطاف.
 تســتم ّر املصارف يف مقاومة الحلــول ومن بينهاالرســملة الجديدة .وهي التي ما زالت تحسب جزءا ً
كبريا ً من رساميلها عىل  1500لرية ،وتضغط حتى ال
يشــملها تعديل سعر الرصف الذي يعمل عليه حاليا ً
رياض سالمة مع وزير املالية إلصدار تعميم بشأنه
يسمح باستيفاء الدوالر الجمركي عىل  15ألف لرية،
مع إمكان جعل السحوبات من الودائع الدوالرية عىل
السعر عينه ،واستثناء التطبيق عىل ميزانيات البنوك
بحجة انتظار إعادة الهيكلة.
يف األثناء ،تضغــط املصارف إلقــرار مرشوع
قانون الكابيتال كونرتول ،والذي بدأ درســه مجددا ً
يف اللجان النيابية املشــركة ،طمعا ً بالحصول عىل
حماية من دعاوى املودعــن .وإذا حصلوا عىل ذلك،
دون البنود االخرى الضاغطة ،فإن أصحاب املصارف
يســتطيعون العيش لســنوات طويلة قادمة عىل
الوضع املريح واملربح القائم حالياً.

الخاطف يفضل دائمًا التلويح بقتل
الرهائن
عىل صعيد متصــل ،يتواصل ظهــور جمعية
املصارف ومرصفيــن باالرتكاز عىل ان هناك هجمة
عىل القطــاع عمومــا ً وموظفيه وعــى املودعني
خصوصاً .وبالتايل فإن الرسديــة تريد القول إن أي
مســعى للمحاســبة املوصلة اىل إفالس أو تصفية
وحدات مرصفية إنمــا هو ضد املوظفني واملودعني.
ورأت مصــادر يف ذلك عبارة عن أخذ هؤالء رهائن او
شــبه رهائن يف املعركة الدائرة ليحفظ املرصفيون
ملكياتهم وامتيازاتهم وأرباحهم ومنع أي محاسبة
تصل اىل ذقونهم .وهذا ما ال يريده ســامة وحماته
من السياسيني ألن املوس قد تصل ذقون الجميع ان
لم نقل رقابهم!
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المراسيم التطبيقية للموازنة تبدأ اليوم

أخبار سريعة

تأجيل قرار رفع الدوالر الجمركي ...والمصرفي
تصدر اليــوم املراســيم التطبيقية
ملوازنة العام  2022التي أق ّرت يف الربملان،
وهنــاك مادة أساســية للصناعة املحلية
وتقيض بدعم الصناعات املحلية وبزيادة
الرضائب نحو  10يف املئة عىل السلع التي
يوجد تصنيع محيل مماثل لها.
اما موضوع الــدوالر الجمركي فلن
يدخل حيّز التنفيذ باعتباره مسألة تبحث
بني وزارة املــال واملرصف املركزي ،كما ال
قرار بعد حول خفض الدوالر الرسمي اىل
 15الف لرية.
عقد رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي
إجتماعا ً أمس ّ
خصص للبحث يف موضوع دعم
الصناعات والســلع املحلية شارك فيه وزير
املال يوســف الخليل ،وزير الصناعة جورج
بوشكيان ووزير االقتصاد والتجارة أمني سالم
واملدير العام لوزارة املال جورج معراوي.
وقال بوشــكيان "فنّدنا بندا ً بندا ً ك ّل
املواد يف ال ّلوائح للتأكد من انها ال تؤثر عىل
املســتهلك واالقتصاد اللبناني .ت ّم تشكيل

لجنة ستجتمع فورا ً من أجل توضيح هذه
اللوائح والتأكد من املواد التي سيتم زيادة
 10يف املئة من الرضائب عليها".
وعلمــت «نداء الوطــن» من مصادر
مطلعة أن اللوائح لم تنجز بشــكل نهائي
وسيصار اىل متابعة درسها اليوم.
وأ ّكــد أن "أيّ صناعــة تنتجها أكثر
من  3معامل ســنحميها ،كما سنبحث اذا
كان لديها كل ما تحتاجه السوق ،لنحمي
الســوق اللبناني من االحتــكار ،وهذا ما
شدّد عليه الرئيس الذي يهمه عدم حصول
احتكار للمواد التــي اعتمدناها من أجل
دعم الصناعة اللبنانية".
وعن التطرق ملوضــوع دوالر الـ15
الف لــرة ودوالر الـ 1500لــرة لبنانية،
أجاب" :ال يشء غدا ً حول دوالر الـ 15الف
لرية ،أما كل التعرفــات التي اتفق عليها
يف املوازنــة قي مجلس النواب ،فســيبدأ
تطبيقها غدا (اليــوم) ألنها تصبح نافذة
املفعول .أما موضوع الــدوالر الجمركي

خالل اجتماع البحث في موضوع دعم الصناعات والسلع المحلية

فهو مسألة تبحث بني وزارة املال واملرصف
املركزي ،وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وعن السلع التي سيتم استثناؤها من
الرسوم الجمركية قال" :ليس هناك سلع
بل صناعات محلية ،وما ســيتم استثناؤه
سنبحث باولويته وأهميته وحجم صناعته
اللبنانية ،وهذا ما شدّد عليه دولة الرئيس،

ولهذا الســبب تم تشكيل لجنة لنؤكد مرة
ثانية وثالثة عىل هذه اللوائح لتكون عادلة
ولتحمي االقتصاد حتى ال تتضمن أخطاء.
اضاف" :تم البــت يف غالبية اللوائح
ولكن هنــاك مواد عليها تســاؤالت بعد،
وسنتأكد منها من خالل لجنة من وزارات
الزراعة والصناعة واالقتصاد".

اللجان تدرس الـ"كابيتال كونترول" اليوم مادة مادة
أق ّرت اللجان النيابية بجلســة مشــركة يف مجلس
النواب برئاسة نائب رئيس املجلس الياس بو صعب ضمن
جدول االعمال مرشوعــي قانونني لهما عالقة بالرصف
الصحي والطرقات يوفر تمويلهمــا الصندوق الكويتي
للتنميــة االقتصادية العربية والبنــك االوروبي للتنمية
ملشــاريع طرقات عديدة يف كل االقضية يف كل لبنان .أما
الـ"كابيتال كونرتول" فسيدرس اليوم مادة مادة.
وعقدت اللجان جلســة مشــركة أمس يف مجلس
النواب برئاســة نائب رئيس املجلــس الياس بو صعب
وحضــور الوزراء يف حكومة ترصيف االعمال االشــغال
العامة والنقل عيل حميه ،املال يوســف الخليل ،الزراعة
عباس الحاج حســن ،والصناعة جورج بوشكيان ،وعدد
من النواب.
وقال بو صعب" :جلســات اللجان املشرتكة عندما

إيطاليا مستمرّة بدعم
كفاءة الطاقة في لبنان

تصل اىل الـ"كابيتال كونرتول" تصبح حامية ،واللبنانيون
كانوا يرون طرقات تنفذ بتمويل من البنك الدويل وبشكل
محرتف ومهني .وكان الفتا ً أنه رغم االزمة التي يم ّر بها
لبنان تنفذ طرقات يف كل االقضية يف هذا الشكل".
وأضاف" :اليوم مــروع القانون هــذا له عالقة
بالطرقــات ويموله البنــك االوروبي اســتكماال ً لهذه
الطرقات واملشاريع ،وبالتايل كان هناك تقريبا ً إجماع عىل
أن هذه املشاريع تعود بالفائدة عىل اللبنانيني والطرقات
التي يســرون عليها وتضمن الســامة العامة وتضخ
امواال ً لتســاعد يف االزمة االقتصادية ولــو كانت قرضا ً
ميرساً" .ورأى أن "اقتصادنا يف حاجة اىل تمويل خارجي،
ويف املايض كانت هناك عالمات اســتفهام عىل سياسة
االقرتاض ،ولكن لبنان اليوم يحتاج اىل املساعدة ،اذا اردنا
ان ننفذ اي مــروع يعود بمنفعة عىل املواطن اللبناني.

هذا املرشوع ينفذ بقرض ميرس كالقروض التي نحصل
عليها .والقرض الثاني هــو مرشوع الرصف الصحي يف
منطقة البرتون اقر عام  ،2019ولكن بسبب التأخري وما
حصل يف الحكومات التي تغريت وصل اىل اللجان املشرتكة
وأقر اليوم".
ولفت بوصعب اىل أن "هذه املشاريع أق ّرت يف اللجان
املشرتكة وكذلك مرشوع الطرقات ،وطلبنا ان تتألف لجنة
من جميع النــواب وأي نائب من كل قضاء يف لبنان يريد
االطالع من وزير االشــغال ومن مجلس االنماء واالعمار
وبارشاف وزارة االشغال عىل الطرقات التي ادرجت لتنفذ
يف كل االقضية يف لبنان من دون محســوبيات سياسية
او غري سياســية .والخيار لوزارة االشغال ،بالتعاون مع
مجلس االنمــاء واالعمار ،وحق النواب قبل ان يصوتوا يف
الهيئة العامة".

أ ّكد المبعوث الخاص لدولة
ايطاليا حول التغير المناخي
الوزير أليساندرو موديانو
لوزير الطاقة والمياه في حكومة
تصريف األعمال وليد فياض،
استمرار الدعم المالي والتقني
من الدولة اإليطالية لمبادرات
كفاءة الطاقة في لبنان.
وكان استكمل فياض اجتماعاته
على هامش مشاركته في مؤتمر
تغير المناخ المنعقد في مدينة
شرم الشيخ في مصر ،حيث
التقى موديانو في جناح إيطاليا
في المؤتمر .وأثنى فياض على
الدعم المتواصل من إيطاليا
لمساعدة لبنان في مجموعة
مشاريع في قطاعي الطاقة
والمياه من خالل نشاط السفارة
اإليطالية في بيروت.

نقابة األفران :لرفع
الدعم عن القمح
طالب رئيس نقابة األفران
والمخابز العربية في بيروت
وجبل لبنان ناصر سرور في
بيان "برفع الدعم عن القمح
وحصره ببطاقة تمويلية تعطى
للعائالت االكثر عوزا ً وتضررا ً
من األزمة االقتصادية" ،وأكد أنه
"في اتصال مع قيادة الجيش
تبين أن هناك نحو  279الف
بطاقة جاهزة للتوزيع على
العائالت المستحقة ،كي ال
يتبخر قرض الـ  150مليون
دوالر كالمليارات التي تبخرت
سابقاً ،وبعدها سيتم رفع
الدعم ويحصل مع الخبز كما
حصل مع الدواء والكهرباء
والمحروقات".

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت غ
 -7بالصورة الغيابية.لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/7/7عىل املتهم عبدو أحمد حاج
جنسيته ســوري محل إقامته مجهول
اإلقامة
والدته زكية عمــره  1995أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/12/16وهو فا ّر
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وماية مليون لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125م .من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/7/20
عن الرئيس
القايض مالّك
التكليف 531
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت غ
 -7بالصورة الغيابية.لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/8/2عــى املتهم ّ
غســان عبد
الحليم بليبل
جنســيته لبناني محــل إقامته مجهول
اإلقامة
والدته الشماء عمره  2001أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/12/2وال يزال متوارياً.
بالعقوبة التالية عرش ســنوات أشغال
شاقة.
وفقــا ً للمــواد  335و 638من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تأليف عصابة ورسقة.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية

وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/8/3
رئيس محكمة الجنايات يف بريوت
القايض سامي صدقي
التكليف 531
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت غ
 -7بالصورة الغيابية.لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/8/2عــى املتهم رشــدي –
شحرور جعفر
جنســيته لبناني محــل إقامته مجهول
اإلقامة
والدته زينــب عمره  2002أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/12/2وال يزال متوارياً.
بالعقوبة التالية عرش ســنوات أشغال
شاقة.
وفقــا ً للمــواد  335و 638من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تأليف عصابة ورسقة.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/8/3
رئيس محكمة الجنايات يف بريوت
القايض سامي صدقي
التكليف 531
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت غ
 -7بالصورة الغيابية.لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/8/2عــى املتهم أحمد حســن
يوسف
جنسيته فلسطيني محل إقامته مخيم صربا

والدته نوال عمــره  1983أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2022/2/1وهو فا ّر.
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وماية مليون لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125ف 13/1مخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/8/3
رئيس محكمة الجنايات يف بريوت
القايض سامي صدقي
التكليف 531
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت غ
 -2بالصورة الغيابية.لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/8/8عىل املتهم رمزي عيل جابر
جنســيته فلســطيني محل إقامته برج
الرباجنة قرب رشكة الغاز ملك السباعي
والدتــه رنــدة عمــره  1988أوقف
احرتازيا ً بتاريخ  2019/10/5وجاهيا ً
يف  2019/11/7وأخــي ســبيله يف
2019/11/27
بالعقوبة التالية ثالث ســنوات أشغال
شاقة مؤقتة.
وفقا ً للمواد  638من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية رسقة د ّراجة.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/8/11
عن الرئيس
القايض مالّك
التكليف 531

مضاعفة التعويضات العائلية  3مرّات
لألجراء والسائقين غير المالكين
رفع مدير عام الصندوق الوطني
للضمــان اإلجتماعي كتابا ً إىل مجلس
اإلدارة مرفقا ً بمرشوع مرســوم مع
أســبابه املوجبة تحــت الرقم 2244
بتاريخ  14/11/2022قىض بموجبه
بتحديد القيمة الشــهرية للتقديمات
العائلية كالتايل:
للمضمونني العاديني والسائقني األجراء:
 180ألف ل .ل .عن الزوجة،
 99ألف ل.ل .عن كل ولد (لغاية  5أوالد).
للســائقني العموميــن الذين يقودون

سياراتهم بأنفسهم:
 150ألف ل .ل .عن الزوجة.
 48ألــف ل.ل .عن كل ولــد (لغاية 5
أوالد).
وبالتايل فإن التعويضات العائلية
لألجــراء والســائقني غــر املالكني
ستت ّم مضاعفتها  3مرات ،وجاء ذلك
بســبب تأمني زيــادة األجور األخرية
واردات إضافيــة للصنــدوق وأصبح
بالتايل بمقــدور إدارة الصندوق زيادة
التعويضات العائلية للمضمونني.

رئيس "إنرجيان" :لإلستثمار في المنطقة
بعد صفقة لبنان  -إسرائيل
دعا الرئيس التنفيذي لرشكة النفط والغــاز املدرجة يف لندن ،والتي هددها "حزب
الله" أخرياً ،إىل مزيد من االستثمار يف إمكانات الطاقة يف رشق البحر املتوسطبعد صفقة
بحرية تاريخية بني لبنان وإرسائيل .وقال ماتيوس ريجاس ،الذي قامت رشكة إنرجيان
الخاصة به بتسليم أول غاز من حقل كاريش اإلرسائييل الشهر املايض ،أن االتفاق الذي
توسطت فيه الواليات املتحدة ،بعد سنوات من املفاوضات املتقطعة بني األعداء اللدودين،
قدم "نموذجا ً جديداً" لحل النزاعات الحدودية يف املنطقة املتنازع عليها.
وال تشــكل الصفقة اتفاقية سالم بني البلدين ،اللذين ما زاال ال يعرتفان بحكومتي
بعضهما البعض ،لكنه يســمح باســتغالل الهيدروكربونات يف املنطقة بينما تستمر
املفاوضات الحدودية.
وقال ريجاس ،إن االتفاق يجب أن يشــجع املزيد من أنشطة االستكشاف يف رشق
البحر املتوســطلجعل املنطقة "موردا ً مســتقرا ً للطاقة" إىل االتحاد األوروبي .وقال:
"أعتقد أن هناك الكثري من الغاز الذي يمكن العثور عليه".

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٥السنــــة الـرابـعـة

"شطحة" رعد رسالة للخارج :الرئاسة "بعيون...

ورأت األوســاط السياســية ّ
أن تصعيد «حزب الله» مواقفه من
االستحقاق الرئايس ،انطالقا ً من رســم أمينه العام «خطوطا ً حمراً»
حول املرشح املقبول وغري املقبول من جانب «الحزب» وصوال ً إىل تأكيد
رئيس كتلته الربملانية أنّه لن يكون هنــاك رئيس للجمهورية إال الذي
يريده «الحزب» ،إنما هو تصعيد يختزن يف خلفياته محاولة هادفة إىل
رفع ســقف التباينات يف املواقف اللبنانية الداخلية إلطالة أمد الشغور
ريثما يظهر «الخيط األبيض من األسود» يف توجهات اإلدارة األمريكية
غــداة االنتخابات النصفية وحســمها املوقف النهائــي حيال مصري
االتفاق النووي ليُبنى تاليا ً عىل اليشء مقتضاه يف عملية «شــد الحبل
الرئايس أو إرخائه» يف لبنان.
أما عىل مســتوى الرســائل الداخلية ملواقف «حزب الله» ،فممّ ا ال
شــك فيه أنها «توزعت بني الحلفاء والخصوم عىل ح ّد ســواء» ،وفق
تعبري األوســاط ،فمن جهة رجحت كفة رئيس «تيار املردة» سليمان
فرنجية عىل كفة رئيس «تيار الوطني الحر» جربان باســيل يف ميزان
ترشــيحات «حارة حريك» ،ومن ناحية أخرى تعمّ د نرصالله من خالل
تعليبــه مواصفات العهد الرئايس املقبل ضمن إطار استنســاخ مزايا
«العهد اللحودي أو العوني» يف الدفاع عن ســاح «حزب الله» ،أن ير ّد
عىل الجهــود املبذولة التــي تبذلها قوى املعارضــة لتوحيد صفوفها
والتي بدأت تنتج ارتفاعــا ً ملحوظا ً يف حاصل األصوات النيابية لصالح
مرشحها النائب ميشال معوّض ،برسالة مخترصة إىل الخصوم مفادها
أنه «لن يكون هناك رئيس للجمهورية ال يغطي سالح «حزب الله» ولو
حاز عىل أكثرية الثلثني يف املجلس».
ويف الغضون ،احتدم الكباش خالل الســاعات األخرية بني جبهتي
السلطة واملعارضة حول مسألة الترشيع يف زمن الشغور الرئايس ربطا ً
بإرصار تكتالت نيابية وازنة عىل إبقــاء الهيئة العامة يف حالة انعقاد
دائمــة النتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الخوض يف أي جلســات
ترشيعية ،وهو ما عربت عنه مصادر نيابية لـ»نداء الوطن» ،مؤكد ًة ّ
أن
االجتماع الذي سيعقده عدد من النواب يف ساحة النجمة اليوم سيقارب
هذه املســألة من زاوية «رفض املحاولة املكشــوفة لشقلبة األولويات
يف عمل املجلس والتي يحب أن تتصدرهــا راهنا ً أولوية انتخاب رئيس
للجمهورية».
ومــن املنطلق نفســه ،أعلن رئيس حــزب «القــوات اللبنانية»
ســمري جعجع أمس ّ
أن كتلة «الجمهورية القوية» لن تشــارك يف أي
ّ
جلســة ترشيعية قبل إنجاز االســتحقاق الرئايس «باعتبار أن أولوية
املجلس الحايل فقط هي االجتماع النتخــاب رئيس» ،منتقدا ً يف املقابل
املواصفات التي وضعها «حزب الله» لإلتيان برئيس جمهورية «يحمي
ظهر املقاومة ووضعيتها الحالية ويــرك األوضاع عىل حالها» ،وذ ّكر
ّ
بأن «حزب الله» من موقعه الحايل «الســبب الرئييس بخراب البلد فهو
تحالف مع كل الفاشلني والفاســدين للحفاظ عىل موقعه ( )...فيما
نحن نسعى إىل إيصال رئيس إنقاذي ينتشلنا من أتون األزمة».

ماكرون يدعم "اإلنتفاضة اإليرانية"...

ور ّدا ً عىل سؤال لـ»فرانس إنرت» بشــأن إمكانية إحياء املحادثات
التــي تهدف إىل إعادة تجديد اإلتفاق بني طهــران والقوى العاملية بعد
انتكاســات كربى يف األشــهر املاضية ،قال ماكرون «ما زلت أتوخى
الحذر» ،مردفاً« :ال أعتقد أنه ستكون هناك أي مقرتحات جديدة يمكن
تقديمها اآلن إلنقاذ االتفاق النووي» .ورأى أن املوقف الســيايس الحايل
يف إيران ،حيث اندلعت ثــورة مناهضة للحكومة ،أدى إىل تغيري املوقف
بالنسبة لالتفاق «كثرياً» و»أضعف» احتمالية التوصل إىل اتفاق.
من جهّ ته ،أشار مســؤول السياسة الخارجية يف اإلتحاد األوروبي
جوزيب بوريل ،إىل أن اإلتحاد سيوافق عىل حزمة جديدة من العقوبات
تستهدف نحو ثالثني مسؤوال ً ايرانياً ،ر ّدا ً عىل حملة قمع التظاهرات.
وأفاد اإلتحاد األوروبي يف بيان أمس أنه «من بني املشمولني بحظر
تأشريات وتجميد أصول ،وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون «برس
تي يف» الرسمي ،املتهم ببث «اعرتافات قرسية ملعتقلني».
بدوره ،أ ّكد وزير خارجية لوكســمبورغ جان أسيلبورن «سنوافق
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عىل العقوبــات التي أعدتهــا أجهزتنا .وهي تســتهدف نحو ثالثني
شخصاً».
وتعليقا ً عىل إعالن إيران أن ردّها سيكون «متناسبا ً وحازماً» ،قال
بوريل «سنستع ّد لهذا اإلحتمال ،لكنه سيكون خطأ».
ميدانيّاً ،وإىل جانب استهدافه املعارضني اإليرانيني داخليّاً ،يواصل
نظام خامنئي رضب مقار األحزاب الكردية اإليرانية املعارضة خارجيّا ً
يف إقليم كردستان العراق ،إذ أفادت وكالة «فارس» ،أن «قوّات الحرس
ّ
املسية والصواريخ مستهدفة مراكز
الثوري شنّت رضبات بالطائرات
لألحزاب اإلرهابية يف منطقة شــمال العراق» ،ويقع املقر الذي تعرض
للقصف يف قضاء كويسنجق ،التابع ملحافظة أربيل.
وأعلن قائمقام كويســنجق طارق الحيدري عن «مقتل شــخص
وإصابة  8بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ استهدف مق ّرا ً
للحزب الديموقراطي الكردستاني اإليراني» يقع يف محافظة أربيل.
ور ّدا ً عىل الهجمات اإليرانية ،أكــدت وزارة الخارجية العراقية ،أن
بغداد ستتخذ «إجراءات دبلوماسية عالية املستوى».
ٍ
وقالــت الوزارة يف بيان ،إنها «تُدي ُن
بعبارات شــديد ٍة و ُم َك َّررة ،ما
َّ
ٍ
ســرة،
مدفعي وبالطائرات ا ُمل
قصف
اإليراني ،من
أقــدم عليه الجانب
ّ
ٍّ
ُ
ردســتان العراق ،والتي أوقعت العديد من
ك
م
إقلي
مناطق
عىل عددٍ من
ِ
ِ
املواطن َ
ني اآلمنني بني شهي ٍد وجريح».

بايدن وشي :توافق نووي و"خطوط حمر"

ويف أول اجتماع مبــارش بينهما منذ ّ
تول الرئيس األمريكي منصبه
منــذ قرابة عامني ،تصافــح الزعيمان بحرارة وهما يبتســمان أمام
صف من األعــام األمريكية والصينيّة ،إذ قال بايدن ليش« :لقد أمضينا
الكثري من الوقت معا ً عندما كان ك ّل منا نائبا ً للرئيس وكم هو رائع أن
التقيك» ،مضيفا ً يف ترصيحات أمام الصحافيني أنه ملتزم بالحفاظ عىل
بقاء خطوط اإلتصال مفتوحة عىل املستويني الشخيص والحكومي.
واتفق الرئيس األمريكي ونظريه الصيني عىل أنه ال ينبغي استخدام
األسلحة النووية إطالقا ً يف أوكرانيا ،حسبما أعلن البيت األبيض يف بيان
أمس .وقــال إن «بايدن ويش ك ّررا اتفاقهما عــى أنه ال ينبغي خوض
حرب نووية أبداً ،وبأنه ال يمكن كسبها أبداً» ،وشددا عىل معارضتهما
استخدام األسلحة النووية أو «التهديد باستخدامها يف أوكرانيا».
وإن بــدا اإلتفاق ممكنا ً بشــأن امللف النــووي يف أوكرانيا ،إال أن
االختالف كان جليّا ً بشأن تايوان ،إذ شدّد الرئيس األمريكي أمام نظريه
الصيني عىل أن أفعال بكني «العدوانية» بشــأن تايوان تع ّرض السالم
للخطر ،وبعد اجتماع اســتم ّر ثالث ســاعات ،أعلن البيت األبيض أن
بايدن أثار اعرتاضات عىل «األفعال القرسية والعدوانية املتزايدة للصني
تجاه تايوان» ،مضيفا ً أنها «تقوض الســام واالســتقرار عرب مضيق
تايوان ويف املنطقة األوسع نطاقاً».
وأشــار إىل تغري املناخ وانعــدام األمن الغذائــي باعتبارهما من
املشكالت التي من املتوقع أن يتصدى لها البلدان.
ور ّدا ً عــى بايدن ،أكــد يش أن العالم «كبري بمــا يكفي» الزدهار
بلديهما ،لكنّه ح ّذر واشــنطن من أن الصني تعترب تايوان «خ ّ
طا ً أحمر»
يجب عدم تخطيه.
وجاء يف بيــان لوزارة الخارجيــة الصينيــة أن الرئيس الصيني
شــدّد لنظريه األمريكي خالل محادثات عقداها يف بايل واستمرت ثالث
ساعات عىل أنه «يف ظل الظروف الراهنة ،فإن الصني والواليات املتحدة
تتقاســمان الكثري من املصالح املشــركة» مضيفا ً أن بكني ال تسعى
لتحدّي الواليات املتحدة أو «تغيري النظام الدويل القائم» ،داعيا ً الجانبني
إىل «أن يحرتم كل منهما اآلخر».
وقال يش لبايدن إن «قضية تايوان هي يف صلب املصالح األساسية
للصني ،وهي أســاس للعالقات السياســية الصينية  -األمريكية وأول
خــط أحمر يجب عدم تخطيه» ،مشــدّدا ً عىل أن «حــ ّل قضية تايوان
مسألة تخص الصينيني».
كذلك أكد بيــان الخارجيــة أن «الصني تقف دائما ً مع الســام
وستستمر بالتشجيع عىل إجراء محادثات سالم».
ونقــل البيان عن الرئيــس الصيني قوله« :نحن نؤيد اســتئناف
محادثات السالم بني روسيا وأوكرانيا ونتطلع إىل ذلك».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1إحتمالية  -أداة نصب.
 - 2األصابع الصغرى  -فزع
وخوف.
 - 3تضجر  -شابهه.
 - 4نجم غناء وأديب أميركي
حصل على جائزة نوبل لآلداب
.2016
 - 5متشابهان  -سلب بالخداع
والغش  -للندبة.
ّ
 - 6ضمير متصل  -ر ّقة وعطف
ورحمة.
 - 7مرض مؤلم في مفاصل
القدم وفي إبهامها أَكثر وكان
يس َّمى “دا َء الملوك”.
 - 8ثرى  -عاصمة أرمينيا.
 - 9الخ ّباز  -سقي.

سودوكو

عموديا :

 – 1ا ستتا روا ختفا ء  -جرذ
باألجنبية.
 - 2أنشدوا  -رجاء.
 - 3من يأتي بالشيء ويحضره -
لإلستفهام.
 - 4زعفران  -فيلم ألم كلثوم.
 - 5يقذفه  -تال الكتاب.
 - 6دولة عربية.
 - 7ع ّدد محاسن الميت  -اقتلع
الشيء من أصله.
 - 8أظهروا الس ّر  -للمساحة.
حب
 - 9فطن لألمر  -محب نفسه ًّ
مفرطا.
ً

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 :وادي القرن  - 2 -هنري فوندا  - 3 -ردم  -سرد  - 4 -او
 تأديب  - 5 -نناشد  -لدم  - 6 -يلو  -نا  - 7 -حس  -يكلمان 8 - بينها  -نيد  - 9 -راق  -فتيل.عموديا  – 1 :وهران  -حبر  - 2 -اندونيسيا  - 3 -درم  -ال  -نق -
 - 4ي ي  -تشويه  - 5 -افساد  -كاف  - 6 -لورد  -دل  - 7 -قنديل
 -مني  - 8 -رد  -بدنايل  - 9 -نام  -ماند.

سودوكو

ماكرون على هامش مشاركته في "مجموعة العشرين" (أ ف ب)
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الـثـلـثـاء  ١٥تشرين الثاني 2022

"الناتو" :األشهر المقبلة ستكون صعبة

زيلينسكي في خيرسون وبايدن يُشيد بشجاعة األوكرانيين
بعــد اإلنتصار الكبــر الذي
ســجّ له الجيش األوكراني بتحرير
مدينة خريسون بعد ثمانية أشهر
عــى احتاللها ،موجّ هــا ً صفعة
مؤملة للقوّات الروسية املنسحبة،
وفيمــا تؤ ّكد موســكو أن املدينة
روســية ،ردّد الرئيس فولوديمري
زيلينسكي النشيد الوطني أمس،
واضعا ً يده فوق صدره ،بينما ُرفع
علم أوكرانيا األزرق واألصفر قرب
مبنى اإلدارة الرئييس وسط املدينة.
هذا «املشهد البطويل» دفع املتحدث
باسم الكرملني ديميرتي بيسكوف
للتعليــق عىل تلك الزيــارة قائالً:
«نرتك األمر من دون تعليق» لكنّه
أضاف« :تعلمــون أن تلك املنطقة
جزء من روسيا اإلتحادية».
أمــا الرئيــس األمريكي جو
بايدن ،فنوّه باســتعادة أوكرانيا
السيطرة عىل املدينة ،واصفا ً ذلك
بأنه «نرص مهم ج ّداً» ،لكنّه لفت
إىل أن نتائج الحرب لم تتضح بعد.
وأشــاد بايدن «بشــجاعة وعزم
وقدرة الشعب األوكراني» ،مضيفا ً
«أعتقد أنكم سرتون األمور تتباطأ
بسبب أشهر الشتاء».
وكان زيلينسكي أعلن مساء
األحد ّ
أن القوات الروسية ارتكبت
يف الجزء الذي احت ّلته من خريسون

زيلينسكي مر ّ
ددًا النشيد الوطني بعد رفع الع َلم األوكراني (أ ف ب)

«الفظائع نفسها» التي ارتكبتها
يف مناطق أوكرانيــة أخرى كانت
تحتلها.
وأعرب األوكرانيون يف املدينة
املحــ ّررة عن ارتياحهــم النتهاء
أشهر من االحتالل.
وعىل رغم اإلنتصــارات التي
ّ
تحققها قوات كييف ،اعترب األمني
العام لحلف شمال األطليس ينس
ســتولتنربغ أن «األشــهر املقبلة
ستكون صعبة بالنسبة ألوكرانيا

وأن القدرة العسكرية الروسية ال
يجب أن يُستهان بها».
وقال ستولتنربغ عقب لقائه
وزيــ َري خارجية ودفــاع هولندا
يف الهــاي ،إن انســحاب القوات
الروســية من خريسون «يعكس
الشجاعة الهائلة للقوات املسلحة
األوكرانية» لكن «يجب أال نرتكب
خطــأ االســتخفاف بروســيا»،
مضيفاً« :تحتفظ القوات املسلحة
الروســية بقدرات كبــرة وبعدد

كبري مــن الجنود وأبدت روســيا
استعدادها لتحمل خسائر كبرية».
ولفــت إىل أن «هــدف بوتني هو
ترك أوكرانيا بــاردة ومظلمة هذا
الشتاء».
ّ
وينفذ الجيــش الرويس الذي
يواجه صعوبة عىل األرض ،رضبات
ّ
واملســرات
مكثّفــة بالصواريخ
اإلنتحاريــة يف األســابيع األخرية
عىل منشآت مدنية أوكرانية منها
شبكات للطاقة.

ميدانيّــاً ،أعلــن جهاز األمن
األوكراني يف بيان ،بعد ســاعات
قليلــة عىل زيــارة زيلينســكي
املفاجئــة للمدينــة أن «عنارص
جهاز األمن أوقفت جنديا ً روسيا ً
يف مدينة خريسون املح ّررة .وكان
الرجل متنكــرا ً بزي مدني وحاول
أن يبدو كأنه مواطن محيل» ،علما ً
أن ثمة مخاوف كبرية من أن يكون
جنــود روس ال يزالون متواجدين
بشكل رسي يف املدينة املح ّررة.

إسطنبول ترفض تعازي واشنطن

تركيا تعتقل ّ
"العمال الكردستاني"
منفذة هجوم "تقسيم" وتتّهم
ّ

بعد أق ّل من  24ســاعة عىل وقوع اإلنفجــار الذي ه ّز
شارع اإلستقالل يف منطقة تقسيم وسط اسطنبول ،تم ّكنت
السلطات الرتكية من القبض عىل امرأة سورية تُدعى أحالم
البشــر يُشــتبه يف أنها زرعت القنبلة التي أدّت إىل مقتل 6
أشخاص وجرح العرشات.
وأشــارت الرشطة إىل أن «املرأة الســورية التي زرعت
القنبلة ،قــد اعرتفت بأنها ترصّفت بنــا ًء عىل أوامر «حزب
العمّ ال الكردســتاني» ،كما ّ
تلقت تعليمات يف كوباني شمال
رشق ســوريا ،ودخلت تركيا بشكل غري قانوني من املنطقة
بني عفرين وإدلب».
وفيما لفت وزير الداخلية الرتكية سليمان صويلو إىل أن
املتّهمة كانت تستع ّد «للفرار إىل اليونان» ،أعلن أنه ت ّم توقيف
 46شــخصا ً حتى اآلن ،غداة االعتداء يف شــارع االستقالل
املزدحم» ،مشريا ً إىل أن «العمليات مستمرة» لتوقيف مشتبه
فيهم آخرين.
أضاف« :أرادوا توجيه رسالة لناّ ،
تلقيناها وسنر ّد عليها
بأقوى طريقة ممكنة».
وكشف أن «فرق األمن رصدت خالل تعقب اتصاالت عقب
الهجوم ،تعليمات رصيحــة وواضحة من التنظيم بتصفية
اإلرهابية التي ّ
نفذت التفجري ،بهدف طمس الحقيقة».

نفي كردي ّ

وحول رســالة التعزية الصادرة عن ســفارة واشنطن
لدى أنقرة ،قال صويلو« :ال نقبــل ونرفض التعزية املقدمة
من الســفارة» ،معتربا ً أن «الواليات املتحــدة تقوم بتغذية
املناطق التي يحتلها التنظيم والتي تشكل بؤرا ً لإلرهاب مثل
«كوباني» (عني العرب) ،ومنطلقا ً للهجمات الرامية إىل تعكري
صفو األمن واألمان يف تركيا».
وكان الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان قد وعد يف وقت
سابق بأنه «سيتم كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء.
ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب املنفذين».

إىل ذلــك ،نفت قوات ســوريا الديموقراطية ،املدعومة
أمريكيا ً وتُع ّد وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائلها،
أي عالقة لها بتفجري اسطنبول الذي أسفر األحد عن مقتل
ستة أشخاص ،وفق ما أعلن قائدها العام مظلوم عبدي .وأ ّكد
قائدها العام مظلوم عبدي عرب «تويرت» أن قواتنا ليست لها
أي عالقة بتفجري اسطنبول ،ونرفض املزاعم التي تتهم قواتنا
بذلك» ،مضيفا ً
ّ
«نعب عــن خالص تعازينا ألهايل املفقودين
والشعب الرتكي ،ونرجو للجرحى الشفاء العاجل».
بدوره ،نفى حزب العمال الكردستاني ،أن يكون لديه
أي دور يف اإلنفجار الذي ه ّز شــارع االســتقالل ،وقالت
املجموعة التي تعتربها تركيا «إرهابية» ،يف بيان إن «شعبنا
واألشخاص الديمقراطيون يعلمون عن كثب أننا لسنا عىل
صلة بهذا الحادث وأننا لن نستهدف مدنيني بشكل مبارش
وأننا ال نقبل أعماال ً تســتهدف مدنيــن» .واتهم الحزب
الحكومة الرتكية بامتــاك «خطط غامضة» وبـ»إظهار
كوباني كهدف».
وأ ّكد املتحدث باســم الجناح السيايس لحزب العمال
زاكروس هيوا أنه «ليس لدينا أي عالقة باالنفجار الذي وقع
يف اسطنبول ولسنا مسؤولني عنه».

ليبيا" :مجلس الدولة" يتّهم الدبيبة بمنعه من عقد جلسة في طرابلس
اتّهم املجلس األعــى للدولة يف ليبيا أمس،
رئيس الحكومة يف طرابلس عبد الحميد الدبيبة
بعرقلة عقد جلســة للمجلس وذلك عرب قيام
مجموعة عســكرية بمحارصة مق ّره وسط
العاصمة.
وقال رئيس مجلس الدولة خالد املرشي يف
ترصيح« :عند وصولنا إىل فندق املهاري (مقر
عقد جلسات مجلس الدولة) حدثت سابقة لم
تحدث منذ  2011بقيــام رئيس الوزراء بمنع
سلطة سيادية عليا من أداء مهامها».
وكان املجلس يستعد لعقد جلسة رسمية
يف مقره لبحث توحيد السلطة التنفيذية واملسار
السيايس املؤدي لالنتخابات ،وبحث آلية اختيار
أعضاء جدد للمناصب الســيادية ويف مقدّمها
محافظ البنك املركزي الليبي.
وتابــع املــري« :أوجه كالمــي إىل عبد
الحميــد الدبيبة ،الذي يشــغل آلــة إعالمية
ضخمة لتشويه عملنا ،مجلس الدولة أحرص

األجسام السياسية التي دعمت وال تزال إجراء
االنتخابات يف ليبيا بطريقة ح ّرة وشفافة».
وتوجّ ه للدبيبة متســائالً« :ملاذا تريد منع
عقد الجلســات؟ هل لديك اعرتاض عىل توحيد
السلطة التنفيذية وتريد اإلستفراد يف السلطة
غرب ليبيا؟».
وفيما لــم يصدر أي تعليــق من حكومة
الدبيبة عىل هذه االتهامات ،لفت املرشي إىل أن
املجلس يف صدد تقديم شــكوى رسمية للنائب
العام يف واقعة منع أعضائه من عقد الجلسة»،
قائالً« :ال يســتطيع أحد إرهابنا وسلب قرارنا
غصباً».
وتعاني ليبيا من اإلنقســامات والرصاع
الســيايس وتتنافــس فيهــا حكومتان عىل
الســلطة :واحدة مق ّرها طرابلس برئاسة عبد
الحميد الدبيبة منذ مطلع عام  ،2021وأخرى
برئاسة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب يف
آذار املايض ويدعمها املشري خليفة حفرت.

أخبار سريعة
دارفور 24 :قتي ً
ال
في معارك قبلية
أعلنت وكالة األنباء السودانية
الرسمية (سونا) ،أمس ،مقتل 24
شخصا ً في اشتباكات قبلية وقعت
في إقليم دارفور المضطرب غرب
السودان ودفعت السلطات إلى
إعالن حال الطوارئ.
واندلعت المعارك االسبوع
الماضي بين قبيلتَي «أوالد راشد»
و»المسيرية» العربيتين في
منطقتين قرب زالنجي عاصمة
والية وسط دارفور.
وأفاد أحد زعماء قبيلة «راشد» أن
القتال بدأ بسبب خالفات حول
سرقة دراجة نارية وتحوّل إلى
اشتباكات واسعة.
وأشارت سونا إلى ّ
أن «السلطات
المحلية حاولت الفصل بين
الجانبين ولكنها فشلت بسبب
«إطالق النار عليها من الطرفين».
وفرضت السلطات حال الطوارئ
قائلة ّ
إن «إعالن حال الطوارئ في
جميع أرجاء الوالية لمدة شهر».

مقتل فلسطينية برصاص
ّ
الضفة
إسرائيلي في
ُقتلت فلسطينية تبلغ من العمر
 19عاما ً أمس ،برصاص
الجيش اإلسرائيلي خالل تنفيذه
عملية اعتقال في بلدة بيتونيا
القريبة من رام الله في الضفة
الغربية ،بحسب ما أعلنت وزارة
الصحّ ة الفلسطينية.
من جهته ،أوضح الجيش
اإلسرائيلي في بيان أن «مركبة
فلسطينية اقتربت من جنوده
خالل نشاط أمني في بيتونيا،
وعندما لم ّ
تتوقف بناء على
طلب العناصر ،ت ّم إطالق النار
على المركبة ،وعُ رف ّ
أن هناك
إصابة».
وبحسب مصادر أمنية
فلسطينية ،اعتقل الجيش
اإلسرائيلي ثالثة أشخاص خالل
العملية.
ّ
وينفذ الجيش اإلسرائيلي
عمليات دهم واعتقال في
مختلف المدن الفلسطينية
وتصاعدت وتيرتها منذ شهر
آذار الماضي عقب تصاعد
المواجهة بين الطرفين.

 3قتلى بإطالق نار
في جامعة فرجينيا
في سلسلة من عمليات العنف
المس ّلح على الجامعات
والمدارس الثانوية التي شهدتها
الواليات المتّحدة األميركية في
السنوات األخيرة ،وقع حادث
إطالق نار في جامعة فرجينيا،
خ ّلف  3قتلى وجريحين.
وأشارت شرطة الجامعة إلى
أن المشتبه فيه ما زال طليقا ً
ّ
و»مس ّلحا ً وخطراً».
وحدّدت الشرطة هوية الطالب
كريستوفر دارنل جونس ،على
أنه المشتبه فيه ،وقالت إن عدة
وكاالت تبحث عنه.
وأوصت رسالة إلكترونية
أرسلها نائب رئيس الجامعة
إلى الطالب ،بأن «يتبعوا أوامر
اإلحتماء داخل الجامعة ،إذ إن
الوضع الخطر ال يزال قائماً».
وأثارت إراقة الدماء جدال ً حول
تشديد التقييدات على شراء
األسلحة وحملها في الواليات
المتحدة ،إذ يكفل التعديل الثاني
للدستور ّ
حق حمل األسلحة.

الريــــاضـــية
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السلّة األميركيّة 59 :نقطة إلمبييد و 51نقطة لغارالند
قــاد الكامريوني جويــل إمبييد فريقه
فيالدلفيا سفنتي ســيكرسز للفوز عىل يوتا
جاز  ،98-105بتســجيله  59نقطة ،ضمن
الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وتخطى إمبييد رقمه القيايس الشخيص
والبالــغ  50نقطة ،وأضــاف  11متابعة و8
تمريرات حاسمة و 7صدّات ،بعد يوم واحد من
تسجيله  42نقطة وقيادته سيكرسز للتفوّق
عىل اتالنتا هوكــس .وأصبح بالتايل أول العب
يف تاريخ الدوري يتخطــى الـ 50نقطة و10
متابعات و 5تمريرات حاســمة و 5صدّات يف
مباراة واحدة.
كذلك برز داريوس غارالند جناح كليفالند
كافاليريز مســجالً  51نقطة ،لكنه فشــل
يف تجنيب فريقه الخســارة امام مينيســوتا
تمربوولفز .129-104
يف املقابــل ،تأ ّلق يف صفوف مينيســوتا
الثنائي دانجيلو راسل ( 30نقطة و 12تمريرة
حاسمة) ،وكارل أنتوني تاونز ( 29نقطة).
واستعاد لوس انجليس اليكرز جزءا ً من
ّ
وحقق فوزه الثالث هذا املوســم فقط
توازنه
عىل حساب بروكلني نتس .103-116
ويعترب هذا الفوز معنويا ً لاليكرز ،يف ظل

االنطالقة السيئة لحامل لقب الدوري  17مرة،
عىل حساب بروكلني نتس املتعثر ايضاً.
وغاب نجم اليكرز "امللك" ليربون جيمس
للمباراة الثانية عىل التوايل بســبب اصابة يف
الفخذّ ،
لكن زميله انتوني ديفيس عوّض غيابه
بتسجيله  37نقطة مع  18متابعة.
ويف ساكرامنتو ،سجّ ل العب ارتكاز كينغز
الليتواني دومانتاس سابونيس  26نقطة مع
 22متابعة ليقــود اصحاب االرض للفوز عىل
غولدن ســتايت ووريوز حامل اللقب -122
.115
وســجّ ل لووريورز نجمه ستيفن كوري
 27نقطة ،وأضــاف الكندي اندرو ويغينز 26
نقطة.
وفاز اوكالهوما سيتي ثاندر عىل نيويورك
نيكس  .135-145وسجّ ل تشاي غلجيوس-
ألكســاندر  37نقطة ،فيما حقق االســرايل
جوش غيدي "تريبل دابل" بتسجيله  24نقطة
و 10متابعات و 12تمريرة حاسمة.
ويف واشــنطن ،برز الالتفي كريستابس
بورزينغيس بـ 25نقطة وأضاف ديني أفيديا
 21نقطة ،ليقودا ويزاردز للفوز عىل ممفيس
غريزليز ( .92-102أ ف ب)

ليدرز يفوز على المريميين
ويعادله نقاطًا
أســقط فريق ليدرز الصاعد
حديثــا ً اىل الدرجــة األوىل ضيفه
املريميــن ديك املحــدي بنتيجة
( )49-63عىل ملعب سيدة اللويزة
يف ذوق مصبح يف إطــار املرحلة
الخامســة من بطولة لبنان لكرة
السلة.
ّ
وحقق أصحاب األرض بداية
قوية ،حيث تم ّ
كنوا من إنهاء الربع مايك حداد (ليدرز) مسج ً
ال في
وهي
(،)2-15
تامة
األول بسهولة
سلة المريميين
امل ّرة األوىل يف املوســم الحايل التي
يعجز فيها أحد الفريقني عن تســجيل أكثــر من نقطتني يف أحد أرباع
اللقاء األربعة .واســتم ّر تفوّق ليدرز يف الربــع الثاني عىل رغم العودة
الخجولة لخصمه اىل أجواء املباراة ،لينتهي النصف األول بنتيجة (-32
.)18
ولم يتبدّل الحال يف الربعَ ني الثالــث ( )33-46والرابع (،)49-63
حيث حافظ الفريق املضيف عىل تقدّمه املريح حتى نهاية اللقاء .وبرز
الثنائي األجنبي يف صفــوف الفريق الفائز ،فحققا "الدوبل دوبل" مع
 18نقطة و 11ريباوندز أللكســندر بيكوك ،و 14نقطة و 20ريباوندز
لكريوين ســميث .يف املقابل ،كان كي جي فيجان أفضل مســجّ ل يف
صفوف الفريق الخارس برصيد  11نقطة و 6ريباوندز.
ورفــع ليدرز رصيده اىل  7نقاط من إنتصا َرين وثالث خســارات،
وهو رصيد فريق املريميني نفسه الذي أرشف عليه للمرة األوىل املد ّرب
جورج خوري بدال ً من املد ّرب اييل نرص الذي اســتقال األسبوع املايض
من منصبه.

اســته ّل اإلســباني رافايــل نادال،
املصنّف ثانيا ً عاملياً ،مشواره يف املجموعة
الخرضاء من بطولة "املاسرتز" الختامية
لكرة املرضب املقامــة يف مدينة تورينو
االيطالية ،بشــكل مخيب ،بخسارته أمام
األمريكي تايلور فريتز  7-6و.6-1
وعىل غرار ما حصل معه األســبوع
املــايض يف دورة باريــس -برييس األلف
نقطة للماسرتز حني سقط عند الحاجز
األول عىل يد أمريكي آخــر هو توم بول،
تعثر نادال يف اختبــاره األول يف البطولة
الختاميــة ،لكنه يملك هــذه املرة فرصة
التعويض يف مباراتني أخريني.
ويبحث نادال ( 36عاماً) عن استغالل
فرصة غياب مواطنه الشــاب كارلوس
ألكاراز عــن البطولة بســبب إصابة يف
عضالت البطن تعرض لها خالل مشاركته
يف باريس-بــريس ،ما فتــح الباب أمام
فريتز للحلول بــدال ً منه وخوضها للمرة
األوىل يف مســرته ،من أجل إنهاء العام يف
صدارة تصنيف املحرتفني.
لكن عليــه االرتقاء بمســتواه من

بارتون مسج ً
ال لواشنطن في سلّة ممفيس (أ ف ب)

بلغ رصيــد عرشة متبارين
ومتباريــات  3نقــاط مــن 3
إنتصارات لك ّل منهم ،وذلك بعد
خوض الجوالت الثــاث األوىل
من النسخة الحادية عرشة من
بطولة بريوت الدولية املفتوحة
للشــطرنج البالغــة جوائزها
النقديــة  6آالف دوالر ،والتــي
ين ّ
ظمهــا نادي رابطــة قدامى
فرير نوتردام يف فرن الشــباك
حتــى  19الشــهر الجــاري،
بإرشاف االتحاد اللبناني للعبة،
وبدعــم من االتحــادات الدويل
واآلسيوي والعربي ،وبمشاركة
أكثر مــن  100العبــة والعب
من  15جنســية ،يتقدّمهم 11
أستاذة وأستاذا ً دوليا ً كبرياً.
عىل صعيــد النتائج ،فقد
ســجّ ل  3إنتصــارات ك ّل من
األســاتذة الدوليــن الكبــار
اإليراني شاهني لورباريزنجيني

روبليف يصرخ بعد فوزه على
مدفيديف (أ ف ب)

أجل التخلص من عقدته يف هذه البطولة
والفوز بلقبها للمرة األوىل يف مسريته من
أصل  11مشاركة.
ويف "مبارزة" روســية -روسية ،فاز
اندريه روبليف عىل دانييل مدفيديف بثالث
مجموعات  7-6و 3-6و( .6-7أ ف ب)

أخبار سريعة
خليل راجع إلى الدينامو

الصدارة "غير مستقرّة"
في بطولة بيروت الدولية للشطرنج

"الماسترز" :سقوط نادال ومدفيديف
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من حفل إفتتاح البطولة الدولية للشطرنج

واملرصي هشــام عبد الرحمن
والفرنســية دوليــت كورنيت
ديمنتي ،إضافة إىل األســاتذة
االتحاديــن اللبنانيــن أحمد
نجار وعمــر الجاويش وفيصل
خريالله والسوري مالك قنيحيل،
واللبنانيني جورجيو كالوســت
وجو أسعد ومصطفى حريري.
ويف أبــرز املفاجأت ،فوز
قنيحــي عــى املصنــف أول
األســتاذ الدويل الكبري البلغاري

ممشــيل نيكولوف ،وكالوست
عىل األستاذ الدويل الكبري إيغور
ايفيموف (موناكو) ،وأســعد
عــى األســتاذ الــدويل الكبري
الفرنــي أنطوني كوســتن.
كما تعادل األســتاذ االتحادي
اللبنانــي أنطوان ّ
قســيس مع
األســتاذ الدويل الكبري التونيس
أمري الزعبــي ،واللبناني أديب
ارقدان مع األستاذ الدويل الكبري
الرويس ألكسندر رايتنسكي.

آالف المتفرّجين يحضرون تمرين األرجنتين
حرض آالف من املتف ّرجني أمس ملتابعة
تمرين األرجنتني األول خالل معســكرها
القصري يف أبــو ظبي اإلماراتيــة ،تمهيدا ً
ملشــاركتها يف مونديال قطــر  2022الذي
ينطلق األحد.
وأقامت األرجنتــن تدريبا ً مفتوحا ً يف
اســتاد آل نهيان بنادي الوحدة الذي عجّ ت
مد ّرجاته ،وأشــارت تقارير اىل حضور 11
ألف متفرج دخلوا ببطاقات مدفوعة الثمن
اىل امللعب.
ونال النجــم ليونيل مييس ( 35عاماً)
التشجيع األكرب من املد ّرجات التي هتفت
باســمه مع ك ّل كرة يلمســها ،كما نزل
شــخصان اىل أرضية امللعــب يف محاولة
منهما ملصافحته من دون أن ينجحا يف ذلك،
بعدما تم إبعادهما من قبل رجال األمن.
وكان ميــي ،أفضل العــب يف العالم
ســبع مرات ،خاض  75دقيقة من مباراة
فريقه باريس ســان جرمان أمام اوكسري
يف املرحلة الخامســة عــرة من الدوري
الفرنيس األحد (5-صفــر) ،قبل أن يصل
االثنني اىل أبو ظبي.
ولم يتــدرب الالعبون باولــو ديباال
والوتارو مارتينيــز ونيكوالس غونزاليس

يُتوقع أن يعود الالعب الدولي
جاد خليل المحترف مع فريق
سلوغا كراييفو وصيف بطل
صربيا لكرة السلة الى صفوف
دينامو لبنان للدفاع عن ألوانه
في بطولة لبنان في المراحل
الحاسمة ،وذلك بعد االتفاق
المبدئي مع المد ّرب الوطني
جاد الحاج وإدارة النادي .وكان
خليل شارك مع منتخب األرز
في المباراتين األخيرتين في
النافذة الخامسة لنهائيات القارة
اآلسيوية اللتين إستضافهما
لبنان وقدّم مستوىً الفتاً،
حيث سجّ ل أمام نيوزيالند 11
نقطة و 5تمريرات حاسمة
و 4ريباوندز ،وأمام الهند 15
نقطة و 9تمريرات حاسمة و3
ريباوندز.

صراع الهدّافين

يحتدم الصراع بقوة على
صدارة ترتيب الهدافين لدوريّ
الدرجة الثانية لكرة القدم
قبل ختام مرحلة الذهاب التي
ستشهد منافسات حاسمة
نهاية األسبوع الحالي ،إذ
يتصدّر ثالثة العبين الترتيب
وهم محمد جواد (بنت جبيل)،
وحسن فقيه (الرياضي
العباسية) ،وعلي الموسوي
(الراسينغ) برصيد  7أهداف
لك ّل منهم ،بينما إحت ّل أربعة
العبين المركز الثاني برصيد 6
أهداف ،وهم إبراهيم أبو جبل
وحسين ع ّز الدين (الراسينغ)،
مصطفى حالق (المب ّرة)،
ومحمد حالوي (األهلي
النبطية) .والالفت ّ
ان هدّافي
الراسينغ الثالثة أحرزوا 19
من أصل  23هدفا ً لفريقهم
حتى اآلن.

بطولة لبنان للرماية

ميسي خالل تمارين األرجنتين (أ ف ب)

وخواكني كوريا مــع املجموعة التي بدأت
التمرين بعد وصولهم املتأخر.
وشــارك يف التدريب األول  15العبا ً من
بينهم  3حراس مرمــى ،يف انتظار وصول
بقية الالعبني من تشكيلة الـ 26العبا ً التي
أعلنها املدرب ليونيل سكالوني بعد انتهاء
ارتباطاتهم مع أنديتهم.
ويتخلل معســكر األرجنتــن ،بطلة
 1978و ،1986خوض مبــاراة ودية أمام
اإلمارات املضيفة غداً.
وتستهل األرجنتني مبارياتها يف الحدث
العاملي امام السعودية يف  22الجاري ،ضمن
منافسات املجموعة الثالثة التي تضم أيضا ً
بولونيا واملكسيك( .أ ف ب)

أحرز طالل كرم لقب المرحلة
الثانية من بطولة لبنان
للعام  2022في الرماية على
االطباق من الحفرة األولمبية
(تراب) للفئة (أ) ممتاز،
والتي أجريت على حقل نادي
"ليبانون كاونتري كلوب"
بمشاركة  25رامياً ،وتحت
إشراف اإلتحاد اللبناني للعبة.
ففي المرحلة النهائية أصاب
كرم  32طبقا ً من أصل ،50
متفوّقا ً على منافسه أشرف
ع ّلوش الذي ح ّل ثانيا ً بفارق
أق ّل من طبق واحد عن البطل،
فيما ح ّل مروان عبد اللطيف
ثالثا ً ( 21طبقا ً من أصل ،)35
ووليد نجّ ار رابعا ً ( 7أطباق
من أصل .)35
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

مرشح رعد الشبحي
المتكلمون الواعظون الثابتون
كل أحد :غبطة البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
ومتروبوليت بيروت للروم األرثوذكس
الياس عودة والحاج محمد رعد .أمس
األول دعم بطريرك الروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي شقيقيه عودة
والراعي لجهة حث النواب المتقاعسين
على القيام بواجباتهم فيما احتاج الحاج
رعد إلى إسناد نوعي ،فأحال التصدي
للراعي ،إلى المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد قبالن الذي حدد للبطريرك
الماروني المقبول والمرفوض .من رعد
بتطلع تقيلة .رعد ثقيل.
كل أحد تقيم المقاومة اإلسالمية
ذكرى أو تحيي يوما ً أو تُدخِ ل إلى
روزنامتها مناسبة وتوكل إلى الحاج
رعد أن يعتلي منصة واعظا ً في جمهوره
بكالم مقعّ ر مؤدبا ً اآلخرين بلهجة
اإلستعالء وفائض اإلستقواء.
«نعرف ما نريد ونتحرك من أجل أن
يأتي إلى الرئاسة من نريد» عال .وهل
من تريده شبحا ً يا حاج؟ أو مستحي
فيه؟ أليس لدى مرشحكم اسم وكنية
وصفة ووظيفة وحلة ونسب وبطاقة
هوية وجهة ضامنة وقوة داعمة؟ ماذا
تعملون كي يأتي من تريدونه رئيسا ً
سوى «تمليق» الصهر و»تشتشته»
ومراعاة خاطره ولو استغرق األمر
سنتين وأكثر؟
حين يرعد رعد ،يطلق الكالم قذائف
طائشة وعشوائية ولو بدا في قمة الرزانة
وهو يكشر عن أنيابه ويكز على أضراسه
ويشد على الحروف حتى يكاد ينفتق.
للحاج وجماعته أن يعملوا ليالً
ونهارا ً لرئيس بمواصفات باتت معروفة
ومعلوكة وليس له أن يخوّن من يريد
رئيسا ً من مقلب سياسي آخر ،اسمه
الكامل ميشال رينيه معوّض .عمره 50
عاما ً يرأس «حركة اإلستقالل» .وهو نائب
عن زغرتا وكل لبنان .يوحي الحاج أن
بضاعته الرئاسية محلية مائة بالمائة
ومكفولة لست سنوات ال يمكن أن تزيح
عن الخط قيد أنملة ،ويرى أن خصومه
يريدون رئيسا ً يأتي به اآلخرون من
خارج البالد ليصبح رئيسا ً للبالد.
يرى الحاج ما يريد .يرى كوابيس.
يرى أيادي شيطانية .يرى مؤامرات ،يرى
دمى برلمانية يرى أزالم سفارات .ويرى
نفسه بالمرآة ح ّرا ً وسيما ً ممتلئا ً عزة.
اآلخرون عبيد .أو فستق عبيد.
حين يرعد رعد ،ينسى تماما ً أن
«حزبه» وُلد العام  1982خارج البالد،
ويتناسى أن مرجعية مرجعيته خارج
البالد ،وأن تمويله من خارج البالد .وأن
سالحه من خارج البالد .وأن هندامه
وثقافته المستجدة وأناشيده من خارج
البالد .وأن بيئته تكاد تكون بلدا ً خارج
البلد ودويلة خارج الدولة.
حين يرعد رعد ينسى ويتناسى أنه
انتُخب كنائب كي يقوم بواجبه الدستوري
ال كي يصنّف المرشحين لرئاسة
الجمهورية بين بلدي وبين «شغل ب ّرا»!

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تض ّم مجرة
درب التبانة
 400مليار نجم
و 2تريليون مج ّرة
مرئية.

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

الثلج يعود خجو ً
ال إلى جبال األلب بعد صي ٍ
ف حار (أ ف ب)

رواد فضاء يتدرّبون على ف ّوهة البركان
راكعا ً عىل حافة فوهة بركانية عميقة بإحدى جزر
الكناري اإلسبانية ،وتحديدا ً بحديقة «لوس فولكانيس»
الطبيعية يف النزاروتي ،يستخدم رائد الفضاء ألكسندر
غريست إزميالً ألخذ عينةٍ من صخور بركانية ويضعها
بعناية داخل كيس بالستيك أبيض ويقول« :تشعر كأنك
عىل سطح القمر» .يف حقول الحمم الربكانية السوداء
والتدفقــات الربكانية ،تتشــابه جيولوجيا النزاروتي
بشكل كبري مع طبيعة القمر واملريخ ،لدرجة أن وكالة
الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء األمريكية «ناســا»
أرسلتا رواد فضاء إىل هذه الجزيرة لتدريبهم.
وغريســت الذي أكمل مهمتَني يف محطة الفضاء
الدولية ،هــو واحد من حواىل عرشة رواد شــاركوا يف
دورة «بانجيا» التدريبيــة لوكالة الفضاء األوروبية يف

النزاروتي خالل العقد املايض .وتســعى «بانجيا» التي
سمّ يت تيمّ نا ً باســم القارة العمالقة القديمة ،إىل منح
الرواد وكذلك مهنديس الفضاء والجيولوجيني املهارات
ٍ
بعثات إىل كواكب أخرى .وهنا يتع ّلم
الالزمة للذهاب يف
املتد ّربــون طريقة تحديد عينــات الصخور وجمعها
وإجراء تحليل حمض نووي باملوقع للكائنات الدقيقة
وإبالغ مركز التحكم يف املهمة بما توصلوا إليه.
وأكمل غريســت دورته مع ســتيفاني ويلسون،
إحدى أبرز رواد الفضاء يف «ناســا» .وكالهما مرشحان
محتمالن للمهمات املأهولة إىل القمر .وقال املدير التقني
للدورة التدريبية فرانشيسكو ساورو« :هنا ،يوضعون يف
امليدان لتجربة استكشاف التضاريس ،وهو أمر سيتعني
عليهم القيام به عىل سطح القمر»( .أ ف ب)

جعي المونديال
وميزات جديدة لمش ّ
أعلنت رشكة «غوغل» عن ميزات جديدة ستضيفها إىل خدمة
البحث وخرائطها ومنصة «يوتيوب» ،لتســاعد ّ
عشاق كرة القدم
بالرشق األوسط وشمال أفريقيا يف االطالع عىل أخبار كأس العالم
قطر  ،2022وتفاصيل املباريات والالعبــن والعثور عىل أماكن
مختلفة ملشاهدة تلك اللحظات الحاسمة داخل قطر وخارجها.
ويمكن لجماهري كرة القدم مواكبة آخر تفاصيل البطولة،
عرب البحث عن «كأس العالم» ،والنقر عىل رمز الجرس املوجود
يف الزاويــة العلوية اليمنى ّ
لتلقي إشــعارات مســتمرة حول
املباريات أو الفرق أو الالعبــن .كما يمكن تثبيت لوحة نتائج
املباريات عىل الشاشــة الرئيســة للموبايل املتوفرة حاليا ً عرب
ً
مجموعــة من اإلحصائيات
نظــام «أندرويد» .وتقدم «غوغل»

والتفاصيــل األخرى ،من ضمنها اللحظات املتعلقة بتســديد
األهــداف ،باإلضافة إىل تقييم أداء الفــرق واحتمال فوزها أو
خســارتها ،ويتغري التقييم طوال فرتة املباريــات .كما توفر
ملشجعي كرة القدم معلومات تفصيلية حول أي مباراة ،بما يف
ذلك مقياس احتمال الفوز أو الخسارة.
وأمام عشــاق كرة القدم فرصة لعيش أجواء هذه الرياضة
مع غريهم حول العالم عرب تقييم الالعبني بنا ًء عىل أدائهم ،سواء
يف مباراة واحدة أو أكثــر ،ومقارنة تصنيفهم مع العبني آخرين
بالوسط الريايض .كما ستكون هناك لعبة تفاعلية متوفرة عىل
بحث «غوغل» تطلب من األشــخاص اختيــار ودعم فريق واحد
خالل كل مباراة ،وتسجيل أكرب عدد من األهداف االفرتاضية.

تفشل مجددًا في عالج األلزهايمر
ً
انتكاسة
واجهت مجموعة األدوية السويرسية «Roche
أخرى يف تجربة كلينيكية لعالج مرض األلزهايمر ،مع فشل
تجارب املرحلة الثالثة من دراسة عالج  Gantenerumabيف
تحقيق أهدافها .وقالت املجموعة إن «هذا العالج التجريبي
ّ
يحقق أهدافه األساسية يف دراسة رسيرية من مرحلتَني
لم
ســمّ يتا  Graduate Iو Graduate IIحول إبطاء التدهور
املعريف لدى أشــخاص يعانون شــكالً خفيفا ً من املرض».
وأظهرت الدراســات الخاصة بهذا العالج التجريبي تباطؤا ً
يف التدهــور املعريف لــدى املرىض الذين ما زالــوا يف مرحلة

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

مبكرة من املرض لكنه «غــر دال إحصائياً» كما أوضحت
املجموعة الســويرسية .وتخ ّ
طط  Rocheلتقديم البيانات
خالل مؤتمر طبي حول مــرض ألزهايمر من املقرر عقده
يف سان فرانسيســكو يف الفرتة من  29ترشين الثاني إىل 2
كانون األول  ،2022للمساعدة يف تقدّم العمل عىل عالج لهذا
ّ
املعقد» ،عىل ما أعلن ليفي غارواي ،كبري املسؤولني
«املرض
الطبيني ومدير تطوير املنتجات يف الرشكة.
وشملت التجارب التي اســتمرت أكثر من  27شهراً،
 1965شخصا ً يف  30بلداً( .أ ف ب)
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