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هكذا ُيحت َرم
الرئيس "التوافقي"
لنفترض أننا يئسنا من إمكان دفع نواب
التعطيل إلى التصرف كأي "بني آدم" طبيعي
انتخبه الناس لممارسة واجبه الدستوري،
فسنس ِّلم جدال ً بأننا أمام مهمة انتخاب
رئيس "توافقي" يلغي مرشحَ ْي "التحدي"
الزغرتاويّيْن ويفتح الباب لجملة أسماء
"وسطية" أو "رمادية" متفاوتة الدرجات.
معظم االتصاالت التي يُحكى عنها تدخل
في إطار تأمين أكبر قدر من التوافق على
اسم من النوع المذكور .ميشال معوّض ال
يمكن أن يم ّر رغم أنه ابن "شهيد الطائف"
ويمتلك ميزات الفهم والعلم والنزاهة ،ذلك
ألن مشروع الدولة السيدة مؤجّ ل فيما تغيير
هوية لبنان قائم على قد ٍم وساق.
اإلتيان بسليمان فرنجية المكفول لناحية
"حماية ظهر المقاومة" بل تشكيله ظهيرا ً
آمنا ً هو حلم "حزب الله"ُ .
فرضه داخليا ً فيه
احتمال ،لكن تسويقه خارجيا ً صعب كونه
استمرارا ً لعهود "المنظومة" التي أفلست
لبنان ولـ"الخط" الذي دمّ ر مقومات الدولة
وعالقاتها العربية وألحقها بقوى االستبداد
من دمشق التي يفاخر بصداقة رئيسها ،إلى
طهران الوالغة في دم فتياتها ،وصوال ً إلى
موسكو التي تجمع المرتزقة للمشاركة في
العدوان.
لو خففنا آالما ً على المواطنين ،وتعبا ً
على الرئيس بري والنواب عبر وقف
"لوتو" األسماء ،الستطعنا حصر "التوافق"
المنشود بمرشحَ يْن من غير إغالق الباب
أمام من يشبههما.
قائد الجيش وزياد بارود مطروحان
في الكواليس ولو أعلنا زهدهما .ال يلبيان
سياديّي  14آذار الراغبين في البدء فورا ً
بمسار العبور إلى الدولة ،وال إصرار  8آذار
على هيمنة المنظومة على القرار ورهنه
بصراعات اإلقليم ومصالح المحور الذي
تواليه .وإذا كانت مواقفهما "التوفيقية" من
مسائل جوهرية تتعلق ببناء الدولة ومستقبل
السالح ّ
تؤهلهما للوصول ،فإنها ستكون
حتما ً نقطة ضعف وربما سببا ً في تحويلهما
"مديري أزمة" في أحسن األحوال.
إذا نضجت مساعي "التوافق" ووقع الخيار
على أحد اإلسمين أو على ثالث يشبههما ،فمن
حق اللبنانيين عليه أن يبدأ
محترما ً نفسه
ِ
والثقة التي سيمحضه إياها الناس قبل كومة
النواب .وألنه يحظى بثقة "حزب الله" فواجبه
أن يعقد قبل االنتخابات اجتماعا ً صريحا ً مع
أمينه العام ليفهم منه إلى أي مدى يستطيع
الذهاب في استعادة الدولة .فهل يريده الحزب
ّ
واجهة لعقد اتفاقات مع صندوق النقد
وضخ
بعض األوكسجين في شرايين االقتصاد أم
سيتعامل معه كرأس دولة كامل األوصاف؟
هل سيتيح له الوصول الى استراتيجية دفاع
مآلها وضع قرار السلم والحرب في مجلس
الوزراء أم يريده غطا ًء شبيها ً بإميل لحود
وميشال عون؟ هل يريده الحزب رئيسا ً يدير
النزاعات في حكومة يتمسك فيها "الثنائي"
بوزارة المال أم سيتيح له التعامل مع حكومة
إصالحية منسجمة تعيد اللعبة الديموقراطية
إلى البرلمان؟ هل يريده الحزب غطا ًء لمتابعة
تدمير القضاء أم راعيا ً لسلطة قضائية
مستقلة تعيد األمل للبنانيين بدولة مؤسسات؟
هل سيسمح له الحزب بضبط المعابر
الشرعية وغير الشرعية؟ ...هي بضعة أسئلة
تختصر مسار والية الرئيس العتيد ك ّله مثلما
تختصر أزمة لبنان اقتصادا ً وهوية وكياناً.
يجب أن يحصل المرشح التوافقي
ٍ
المحترم َ
إجابات واضحة
نفسه على
ِ
يحوِّلها ،إذا ارتضاها ،إلى التزامات أمام
ً
مشفوعة
اللبنانيين في جلسة القسم
بجدول
ٍ
زمني ،فيدخل بعبدا واثق الخطوة ،يمأل
الكرسي ،ال ليُكمل الفراغ أو ينضم إلى
عهود الـ"تنذكر ما تنعاد".
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قصة سلك
ّ
محطة التزلّج في األرز...
ّ
رمانة أم قلوب مليانة؟
ّ

سجال "النصاب" الرئاسي يحتدم ...و"المسرحية" مستمرّة!

باسيل "يحرق" فرنجيّة في باريس:
الرسالة وصلت إلى "حزب الله"!

من الجلسة االنتخابية الرئاسية السابعة في مجلس النواب أمس (رمزي الحاج)

مَ ن يعرف جربان باســيل عــن كثب ،مــن الحلفاء قبل
الخصوم ،يدرك جيدا ً أنه "شــخصية تعمّ دت مراكمة حيثيتها
عىل األزمات وأتقنت ّ
فن افتعالها للعوم عىل ظهرها" ،بحســب
تعبري أحد املق ّربني الســابقني منه ،فهــو "يجهد يف التخطيط
إلثارة املشــاكل والعداوات لكي يقتات من جناها سياســيا ً يف
لعبة تكريــس الدور والوجود عىل الســاحة الوطنية" ،جازما ً

بأنه "ال وجود لهفوة غري مقصودة يف قاموس باســيل بل كل
يرسبه لإلعالم بدءا ً من
يشء له مغزى ومعنى وراء ما يقوله أو ّ
تسجيل "البلطجي" الذي أراد من ورائه إطالق رشارة االشتباك
املبارش مــع نبيه بري ،وصوال ً باألمس إىل التســجيل الصوتي
املرسب الذي أراد من خالله "حرق" سليمان فرنجية يف باريس
ّ
الرئاسية".
الرتشيحات
قائمة
من
اسمه
وشطب
١٣

حل مجلس إدارة بنك إسالمي؟
بعد فرتة طويلة من اإلستنسابية يف تطبيق التعاميم ومخالفة أصول
العمل املرصيف ،يظهــر أن مرصف لبنان قد بدأ أخــرا ً باتخاذ االجراءات
"التفليســية" بحق بعض املصارف املخالفة ،والعاجزة عن اإلســتمرار.
وبحســب معلومات متداولة فان "املركزي" حل مجلس إدارة أحد البنوك
االسالميةّ ،
وعي وصيا ً عليه من قبله .هذه العملية ليست االوىل ولن تكون
االخرية كما يظهر.
وهي تأتي بعد تعيني مرصف لبنــان مدراء بدالء ملرصفني تجاريني،
هما :النائب السابق لحاكم مرصف لبنان سعد عنداري مديرا ً بديالً ملرصف
فدرال بنك ،ورئيس لجنة الرقابة السابق عىل املصارف سمري حمود مديرا ً
بديالً ملرصف االعتماد التجاري .فهل بدأ "عقد" املصارف غري القادرة عىل
االستمرار بـ"االنفراط"؟ وهل سيســتطيع "املركزي" تطويق تداعيات
املصارف التي قد "ته ّر" املرصف تلو اآلخر .سؤال برسم القادم من األيام.

"العمالي"
يح ّ
ذر من تداعيات
زيادة تعرفة
١١ +
الكهرباء

أحكام غيابية في قضية إسقاط الطائرة الماليزية

تمديد شتوي لـ"اتفاق الحبوب"

الوكالة الذر ّية تندّد بعدم تعاون طهران

النظام اإليراني للغرب:
لسنا ليبيا وال السودان
كما جرت عادة قادة ومسؤويل "محور املمانعة" بالهروب إىل األمام
يف مواجهة الثورات الداخليّة وتخويــن املحتجّ ني واتهام الدول األجنبية
بحياكة املؤامرات ضدّهم ،وصوال ً إىل إغراق بالدهم بحروب أهلية طاحنة
من ج ّراء االضطهاد والقتل املمارس من قبل أنظمتهم التي تمتهن سياسة
قمعية دموية ممنهجة ،إتهم وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبد
اللهيان أمس إرسائيل وأجهزة استخبارات غربية بـ"التخطيط" لحرب
أهلية يف إيران ،حيث تخرج تظاهرات تُطالب بإسقاط نظام الجمهورية
اإلسالمية لم تســتطع طهران اخمادها ،ال بل تزداد االحتجاجات زخما ً
مع تصاعد حدّة القمع يوما ً بعد يوم.
١٣

خالل توزيع المواد الغذائيّة في خيرسون أمس (أ ف ب)

يف قرار يُعيد بعــض الطمأنينة املفقودة
يف زمن الحروب واالضطرابات ،خصوصا ً من
خالل تهدئــة املخاوف من حصول أزمة غذاء
عاملية قد تتســبّب بموجة مجاعات واسعة،
ُمدّد االتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من
موانئ أوكرانيا ألشهر الشتاء األربعة .ويف هذا
الصدد ،أكد األطراف األربعة املشاركون يف هذا
االتفاق ،أي أوكرانيا وروســيا وتركيا واألمم
املتحدة ،اســتمرار هذا التفاهم "من دون أي

تغيري" ،بحسب وزارة الخارجية الروسية.
ولفت الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
إىل "أهميــة وفائدة" هــذا التفاهم "لإلمداد
واألمــن الغذائــي يف العالم ،مــع نحو 500
سفينة وأكثر من  11مليون طن من الحبوب
واملنتجات الغذائية ت ّم تسليمها منذ الصيف"،
فيما كشــف الرئيس األوكرانــي فولوديمري
زيلينســكي أن كييف عرضت "تمديد مبادرة
البحر األسود إىل أجل غري مسمّ ى".
١٣

٢
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ض في معركته ...والداعمون ثابتون
مع ّوض ما ٍ

ْ
وهم صناعة الرؤساء
الوطني الح ّر» النائب
يلجأ رئيس «التيار
ّ
جبران باسيل بعد إخفاقه في احتالل مرتبة
مرشح لرئاسة الجمهورية إلى اإليحاء ّ
بأن
بإمكانه الحصول على موقع صانع الرؤساء في
حركته ومواقفه وتصريحاته ،ال سيما األخيرة
من باريس.
ّ
المرشح متع ّذر عليه ،حتّى
االرتقاء إلى مرتبة
لو كان ذلك من أجل المناورة بترشيحه لكي
يتم ّكن من المساومة على هذه الصفة .لذلك يلجأ
إلى الضجّ ة التي تنتهي بأن ال رئيس للجمهورية
الباريسي على قدر ما يعده
من دوننا ،من المنبر
ّ
ّ
سينسق معه في حال البحث
«حزب الله» بأنّه
عن مرشح آخر غير سليمان فرنجية.
فباسيل والرئيس السابق ميشال عون
يرفضان فرنجية منذ أن امتنع عن التصويت
للجنرال عام  ،2016ويأخذان عليه عدم مراعاة
العالقة معهما خالل مرحلة تواجدهما في
الحكومات نفسها خالل عهد عون ،وعدم ردّه
الوطني الح ّر»
الجميل لمشاركة ناخبي «التيار
ّ
في إنجاح المرشح الذي دعمه فرنجية في
بش ّري ويليام طوق ،ضد الئحة حزب «القوات
اللبنانية» في االنتخابات النيابية األخيرة.
كما ّ
أن من يعرفون كيف تفكر قيادة «التيار»
يعتقدون أنها تعتبر تمثيل فرنجية المسيحيين،
حتى في قضاء زغرتا قد تراجع ،بحيث بات
أكثر ضعفا ً من السابق وأن الكتلة النيابية التي
تشمل نجله طوني هي من  4نواب ثالثة منهم
نجحوا بأصوات ال يمون عليها فيما نواب «التيار
الوطني الح ّر» يتو ّزعون على معظم األقضية،
ّ
ولو ّ
أن بعضهم نجح بفضل دعم ناخبي «حزب
الله» لهم ...إلى غيرها من الحجج التي تق ّلل من
حظوظ رئيس «تيار المردة» في الرئاسة األولى،
وفق منطق العونيين.
مرة أخرى يستفيد باسيل من حليفه «حزب
الله» من أجل اإليحاء بقوته .وهو إذ يعتبر
إفقاد جلسات انتخاب الرئيس نصاب الثلثين
دليالً على أنّه ال رئيس من دونه ،فإنه يقفز
فوق واقعة ّ
أن النواب الشيعة الـ 27المنتمين
للحزب وحركة «أمل» ،زائد بعض حلفائهم،
حتى من تكتل «لبنان القوي» ،كفيل بجمع
الثلث زائدا ً واحدا ً ( 43نائباً) لتطيير النصاب
القانوني للجلسات طالما القوى السياسية
األخرى السيادية والتغييرية المعارضة ومعها
المستقلون ،مشتتة ،ويتغيّب في كل مرة بعض
نوابها.
ّ
الوطني الح ّر»
«التيار
أصوات
أن
األمر
واقع
ّ
يجري توظيفها حاليا ً بتطيير النصاب .وقد
يكون األصح أن يقول باسيل إنه ال تطيير
للنصاب من دوننا ،قبل أن يعتبر أن ال رئيس من
دوننا .ففي اللحظة التي يضمن «الحزب» إقناع
بعض الكتل األخرى بفرنجية ،أو بأي مرشح
آخر ،سيمضي به من دون تردّد ،حتى إذا لن
يصوّت «التيار الح ّر» لمصلحته .فـ»الحزب»
على رغم كل مراعاته لحليفه تتفوّق حساباته
اإلقليمية على الموقف الداخلي ،الذي يطوّعه
حسبما يخدم أهدافه اإلقليمية.
باستطاعة باسيل وغيره اللعب على
اإللتباسات اإلعالمية الهتمام الخارج بإنهاء
ّ
للتوهم بأنه عنصر مق ّرر في
الفراغ الرئاسي،
االستحقاق الرئاسي ،في مرحلة الجمود التي
تغلب على المعالجات للمأزق .فالمعطيات التي
في حوزة مراجع معنية تشير إلى أن العواصم
المتابعة لوضع لبنان وال سيما واشنطن ،لم تبدأ
بإيالء أهمية استثنائية ،للفراغ الرئاسي.
فالتقارب األميركي  -الفرنسي في ملفات
عديدة ،قد يترك لباريس مهمة استطالع الموقف
وإمكانات التدخل ،خصوصا ً ّ
أن واشنطن قدّرت
عاليا ً الدور الذي أدّاه الرئيس إيمانويل ماكرون
في المساعدة على إنجاز ملف ترسيم الحدود
البحرية بين لبنان وإسرائيل .وتقول هذه
المعطيات أيضاً ،إنّه على رغم ك ّل التسريبات
عن اقتراح هذه العاصمة أو تلك اسما ً أو أكثر،
ّ
فإن ما يؤكد عليه سفراء الدول الكبرى أنهم لن
ينزلقوا إلى هذه اللعبة ،حتى لو ت ّم ذكر أسماء
من قبل محدّثيهم اللبنانيين .كما ّ
أن التعليمات
لديهم من عواصمهم تقضي بعدم الدخول في
أي بحث في األسماء .وإذا كان لذلك من داللة
حسب تلك المراجع ،فهي أن فكرة التسوية على
الرئاسة اللبنانية لم تنضج بعد في الخارج حتى
لو كانت العواصم تلحّ على انتخاب الرئيس
الجديد وتشكيل حكومة.

خفــايـــا
يشري مرشــح لرئاسة
الجمهوريــة إىل ّ
أن اتفــاق
الرتسيم شــمل اتفاقا ً موازيا ً
هو بمثابة أداة تنفيذية لالتفاق
تشمل س ّلة رئاسية وحكومية
وإدارية.
طلــب رئيس حزب بارز
من نواب كتلته عدم التطرق يف
اإلعالم إىل زيارة خارجية يقوم
بها ،وذلك قبل مغادرته بريوت.
ترشيح مع ّوض صامد

أالن ســـركــيــس
انضمت جلسة األمس االنتخابية
إىل أرشــيف الجلســات التــي لــم
يتم ّكن خاللهــا نواب األمة من تأدية
واجباتهم ،فيما بقي التعطيل السالح
األقوى بني يديّ قوى  8آذار و»التيار
الوطني الح ّر» .وقد ّ
رســمت الجلسة
األخــرة التــي ّ
ظل رئيــس حركة
ّ
املرشح
«اإلستقالل» ميشال معوض
األســايس فيها ،موازين القوى م ّرة
جديدة ،ولم يربز أي معطى جديد يد ّل
عىل ّ
أن حدثا ً كبريا ً حصل أو باإلمكان
البناء عىل معطيات قد تقلب املوازين
الداخلية.
وعىل عكس مــا يحاول «الفريق
املمانــع» الرتويج لهّ ،
فإن ترشــيح
معوّض مــا زال يحظى بتأييد القوى
األساسية التي كانت تُش ّكل نواة 14
آذار وعىل رأســها «القوات اللبنانية»
و»التقدّمي اإلشــراكي» و»الكتائب
اللبنانيــة» و»الوطنيــن األحرار»
وبعض املستق ّلني السنّة أمثال النواب
أرشف ريفي وفــؤاد مخزومي وبالل
الحشيمي .وتحاول هذه القوى فرض

إنتهت جلسة األمس من حيث
بدأت الجلسات األخرى التي
لم توصل إلى انتخاب رئيس
توازن يف وجه «حــزب الله» و»التيار
الوطني الحــ ّر» وحركة «أمل» ،لذلك
فإن اإلستمرار بدعم ترشيح معوّض
قائــم عىل رغم أن حظوظه ليســت
مرتفعة.
ويف الســياق ،فإن حزب «القوات
اللبنانية» يُعترب الداعم األول ملعوض،
وتؤ ّكد قيادته ونوابه الثبات عىل املوقف
حيث ال مجال للتنــازل أو الدخول يف
تســويات تؤدّي إىل والدة رئاسية من
رحم قوى  8آذار أو انتخاب رئيس بال
موقف أو حيثية .لذلــك ،فإن الثبات
«القواتــي» هو محاولــة لتصحيح
املسار املنبثق بعد  2005والذي استغ ّله
«حزب الله» لتوســيع رقعة سيطرته
عىل مفاصل الدولة.
وعىل رغم عدم اإلطمئنان الدائم
إىل مواقف رئيــس الحزب «التقدمي
اإلشــراكي» وليد جنبــاط ،إال أن

باسيل يسعى لرفع العقوبات عنه:
ّ
تحقق
هدف زيارة باريس
أعلن رئيــس «التيار الوطني الحر» النائب جربان باســيل أنّه لم
يرتشــح لرئاســة الجمهورية «لتســهيل األمور وهو تنازل عن حق
أسايس ،أما إذا كان األمر سيصوّر عىل غري هذا النحو ونُتّهم بالتعطيل
فيكون منافيا ً للمنطق».
وأكــد يف حديث إىل قنــاة «فرانس  ،»24أنــه «التقى من يجب أن
يلتقيهم يف باريس وبطلب منه» ،موضحــا ً أن «الهدف من الزيارة قد
تحقق».
وقال« :عادة ال أفصح عن اللقاءات التي أقوم بها ،األزمة مركبة يف
لبنان ،وأحد أهم أوجهها هو الشــغور الرئايس ،فهناك شغور حكومي
وغياب لإلصالح وشــلل مؤسساتي ،واملؤسســة الوحيدة القائمة أي
مجلس النواب ال تقدر بحسب نظامنا أن تقوم وحدها بالبلد».
وأشــار إىل أنه عرض «تصو ّرا ً كامالً لح ّل يخرجنا من الجمود وال
يتع ّلق فقط باألســماء» ،الفتا ً اىل أن «هناك مرشحني يدعمهم الخارج
إنّما ثمــة فرصة أمــام اللبنانيني للمجيء برئيس صنــع يف لبنان».
وأضاف« :ال نريد طرح مرشــح غري جــدّي ال فرصة لديه يف الوصول،
ولذلك نصوّت بورقة بيضاء ،لتفــادي الفراغ وللوصول اىل تفاهم عىل
رئيس كي ينجح».
وجدّد موقفه بعدم دعم ترشــيح رئيس تيّار «املردة» ســليمان
فرنجيــة «ألنّنا ال نتفق معه عىل الربنامج الســيايس اإلصالحي ببناء
الدولة مع تفهمنا ملواقف أطراف أخرى مثل «حزب الله» بحماية البلد
واملقاومة وغريه» ،معتــرا ً ّ
أن «األولوية اليوم لبناء الدولة من دون أن
يتعارض ذلك مع حماية لبنان».
ّ
بحقه ،رأى باسيل
وعن العقوبات األمريكية
أنها «لســبب وحيد هو العالقة مع حزب الله»،
مشريا ً إىل أنّه «يقوم بمسعى مكشوف بموجب
ّ
حقه بالتقــدم باملراجعة اإلدارية الالزمة لدى
واشنطن لرفع العقوبات ،ألنّه ليس هناك أيّ
دليل أو ورقة رغم مطالبته بتقديمه بشــكل
مبارش ومك ّرر» ،وشدّد عىل «أنه ال يوجد أي ربط
إطالقا ً بني ترسيم الحدود البحرية
الجنوبيــة الــذي حصــل
وموضوع العقوبات».

موقف نــواب «اللقاء الديموقراطي»
ّ
يــدلن عىل
الواضــح وتصويتهــم
اســتمرار دعــم ترشــيح النائب
الزغرتاوي ،وذلك لفرض توازن ّ
معي،
ولم تصل أي إشارات من املختارة تد ّل
عىل أن جنبالط دخل يف تســوية مع
«حزب الله» أو الرئيــس نبيه ب ّري،
وبالتايل فإن مواقفه ســتبقى ثابتة
يف دعم معوّض حاليــاً ،إىل أن يحني
موعد التســوية ربما ،ويف هذا الوقت
ّ
يصطف إىل جانب
فإن «اإلشــراكي»
«القوات» يف املعركة الرئاسية.
ويحــاول حــزب «الكتائــب
اللبنانية» جاهدا ً تأمني أوسع مروحة
توافق بني القوى املعارضة ،وما زال
عىل مواقفه الداعمة ملعوض ويسعى
إىل توسيع بيكار دعمه ،ولهذا الغرض
فإنه سيكثّف اللقاءات مع املعارضني
من أجل الوصول إىل رقم أكرب وفرض
معادلة جديــدة ،مع العلم أن مهمته
ليست سهلة أبدا ً وتحفل باملطبّات.
وتتّســع مروحة تأييــد النواب
«التغيرييني» واملستق ّلني ملعوض ،لكن
هذا األمر يحتاج إىل متابعة حثيثة ،يف
حني ّ
أن مواقف بعض النواب الســنّة

ال تزال جهــات ترفض
االلتــزام بمقتضيــات قانون
الرشاء العام وتتم ّرد عىل هيئة
الرشاء العــام ،ويف طليعة تلك
الجهات رشكة «امليدل ايست».
أمثال ريفي ومخزومــي ثابتة يف دعم
معوض ،بينما تكتّل «اإلعتدال الوطني»
يشهد ضياعا ً حقيقياً.
إذاً ،إنتهت جلسة األمس من حيث
بدأت الجلســات األخرى التي لم توصل
إىل انتخاب رئيس جديــد للجمهورية،
بينما تبقى األنظار شاخصة إىل مواقف
الدول الكربى املعنية بالشأن اللبناني.
ومن جهتهــا ،تبدو تلك الدول غري
مهتمة بما فيه الكفاية باإلســتحقاق
الرئايس ،بينما تســقط كل النظريات
التي تتحــدّث عن إمــكان قيام قطر
بوســاطة جديدة تكون عىل شــاكلة
مؤتمر الدوحة الذي عقد يف أيار ،2008
والسبب يعود إىل أن األمريكي واإليراني
يتواجدان يف لبنان بشكل مبارش وليسا
بحاجــة إىل وســطاء ،وبالتايل فإن أي
حلحلة عىل هذا الصعيــد قد تؤدّي إىل
ح ّل رئايس ،عندها تصبح األسماء غري
مهمة بل املهم أن باب التســوية يكون
قد ُفتح عىل مرصاعيه.

«"الفيديو الباريسي »"
يولّع "الجبهة البيروتية»"
«الوطني
فيما العالقات بني التيّارين
ّ
الح ّر» و»املــردة» متوتّرة منذ بداية عهد
الرئيس السابق ميشــال عون ،وزادت
حدّتها مع ميــل الثنائي الشــيعي إىل
ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية،
ُرسب لرئيس
انترش تســجيل صوتي م ّ
«التيّار» جربان باســيل خالل لقاء مع
كوادره يف باريــس يُهاجم فيه فرنجيّة،
ّ
الحصــة األكرب من االنتقادات،
الذي نال
إضافــة إىل رئيس مجلــس النوّاب نبيه
ب ّري.
وبحسب التســجيل ،اعترب باسيل
ّ
أن «فرنجية ال يش ّكل خطرا ً علينا ،فهو
«يَ ْز َغر» ويرتاجــع يف زغرتا ،عىل عكس
«التيار» الذي ّ
توســع بعد فوزه بمقاعد
نيابية يف دوائر انتخابية جديدة» .وأشار
إىل ّ
أن «هدف اســتخدام الورقة البيضاء
يف جلســات انتخاب رئيس للجمهورية،
قدر وقيمة».
إيصال
ٍ
رئيس ذات ٍ
وقال« :أهون يش نجيب فرنجية».
حصلنا عىل ضمانات كثــرة ،ومناخد
ّ
واملؤسســات
يل بدنا ياه بالدولة واألمن
والنفط» ،مضيفــاً« :مــاذا أقول لكم
إن انتخبت ســليمان فرنجيــة؟ املركز
يحتاج لهيبة وهــل بإمكاني أن أعدكم
بأنه سيحارب الفســاد؟ ستقولون يل،
لقد تحملنا ك ّل هــذا الضغط حتى تأتي
بفرنجية رئيساً؟».
وشدّد باسيل عىل أنه «بالنا ما فيهم
يجيبوا رئيس للجمهورية وما ح نسجل
ع حالنا إنه انتخبنا حدا متل ســليمان
فرنجية « ،مردفاً :كي ال نعود ملعادلة الـ
 90الحريــري  -ب ّري – الهراوي ،لتصبح
اليوم ب ّري -ميقاتي -فرنجية».

كالم باسيل ،استدعى ر ّدا ً من املكتب
االعالمي لــرّي الذي قــال« :يف جميع
الحاالت ما كان األمر عليه يف العام 1990
نعتقد بأنه أفضل ممّ ا ُقدّم لنا يف السنوات
ّ
يتلخص :عون -
الســت املاضية والذي
باسيل – جريصاتي».
من جهتــه ،كتب النائــب طوني
فرنجيــه عرب حســابه عــى «تويرت»:
«ســيبقى ســليمان فرنجيه شخصية
وطنية جامعة تتخطى محاوالت الت ّلطي
وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع املختلفة
التي أرهقت البالد والعبــاد» ،مضيفاً:
«نحن أيضاً ،ال نتّفــق معك يف الربنامج
السيايس واإلصالحي لبناء دولة .جربنا
وشفنا ...أوصلتنا إىل جهنّم».
يف املقابــل ،توجّ ه الوزير الســابق
سليم جريصاتي إىل ب ّري قائالً« :يُرشّفني
ّ
أن مــا ّ
تعيني به هو هــذا املثلث ،الذي
لم يضعني يومــا ً يف خصومةٍ مع قيمي
األخالقيّة والوطنيّة والعلميّة التي تُعرف
جيّدا ً ماضيا ً وحديثاً .الذم والجحود ليسا
من شيم الكبار».
ويف محاولــة للملمــة شــظايا
املرسب ،صدر عن باســيل
الفيديــو
ّ
حزبي ،أشار فيه إىل أن «التيّار
تعمي ٌم
ّ
يف مرحلــة م ّد جســور وتواصل مع
كل القــوى الراغبة ،ولذا مطلوب عدم
مهاجمة أحد يف اللقاءات الداخلية وعىل
اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي»،
مشدّدا ً عىل أن باسيل «لم يتهجّ م عىل
أحد بل أوضح يف اجتماع داخيل للتيّار
يف باريس أســباب عدم تأييد فرنجية
بأن التيار ال يرغب بالعودة داخليا ً إىل
زمن .»2005 1990-
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ترفض اعتبار اإلجراءات المتخذه بمثابة حملة تطهير لمصلحة باسيل

كتيلي لـ"نداء الوطن" :نفضة شاملة لـ"التيار" قريبًا» ...هذه تفاصيلها
«التيار الوطني الحر» مقبل على ورشة عمل
تنظيمية ،يعيد من خاللها إحياء نفسه
بعد خروجه من السلطة ،واعدًا بأن تكون
السنة المقبلة «سنة التيّار بامتياز» .فيجري
مع نهاية الشهر الجاري إنتخابات داخلية
الختيار ممثلي أقضية وقطاعات ،يليها بعد
أسبوعين انتخاب أعضاء المجلس السياسي
ومجلس التحكيم واللجنة الرقابية .هي
استحقاقات دورية ،لكن مواعيدها تغيّرت
استثنائيًا ربطًا بانتهاء والية الرئيس ميشال
عونّ .
أما على الصعيد التأديبي ،فيكشف
«التيار» عن دراسة ملفات ما يقارب 62
منتسبًا إليه التخاذ اجراءات بحقهم ،منذ
االنتخابات النيابية إلى اليوم.

"«في السنوات اإلحدى عشرة الماضية أجرينا 11عملية إنتخابية على مستويات مختلفة"

فيما يقع يف إختصاص مجلس الحكماء
غـــادة حــالوي
محاســبة النواب والــوزراء والرئيس
بعدما أحيــا «التيار الوطني الح ّر»
ونوابه».
ّ
مناسبة  13ترشين ،وواكب انتهاء والية
تشــف
وترفض الحديث عن وجود
ّ
يتحض
الرئيس ميشال عون الرئاسية،
أو محاسبة انتقامية ألسباب سياسية،
لورشــة داخلية تنظيمية وسياســية،
«اإلجــراءات جاءت محــض قانونية
وتلتزم نصــوص النظام الداخيل .طلبنا
تعيده من خانة «الحــزب الحاكم» ،إىل
من هيئات األقضية رفع
خانة التيار الســيايس،
تقارير ،وتــ ّم التأكد من
الذي يرأســه طامح إىل
املعلومــات الواردة فيها
الرئاسة ،ورئيس لتكت ّل
المطلوب من باسيل
ّ
تشف،
تجنّبا ً ألي محاولة
نيابي مســيحي واسع،
لــه كلمتــه الفصل يف وفق المقربين "«مراجعة ثم صدر قرار عن مجلس
التحكيم بحق املخالفني
اإلنتخابات الرئاسية.
حقيقية يعيد معها
ولهم حق اإلســتئناف.
أوىل مهمــات هذه
تفنيد أخطائه التي
وبنــاء عليه تــم فصل
الورشــة إعادة االعتبار
ارتكبها واألخذ في
زياد أسود وماريو عون
إىل النظــام الداخــي
وآخرين ،فيمــا وُجّ هت
والجداول الزمنية التي اإلعتبار وجود مجلس
يفرضهــا عــى صعيد قيادي يشاركه الرأي»" رســائل تنبيه لآلخرين،
لكن لم يضجّ بها اإلعالم
اإلنتخابــات الداخلية
ألنهم غري معروفني».
بأوجهها املختلفة ،والتعيينات .ســبق
ويف حني تكشــف عن إجــراءات
ذلك ،حملة «تطهــر» وطرد محازبني
ســتتخذ بحق ما يقارب  62شــخصاً،
ُف ّست وكأنها رغبة من رئيس «التيار»
ترتاوح بني الطرد والتأنيــب والتنبيه،
جربان باســيل بتحضــر األرضية من
معتربة أنّه «رقم طبيعــي مقارنة مع
حوله لخوض معركته الجديدة ،وإزاحة
اإلجراءات التي اتخذت عقب اإلنتخابات
ك ّل من يتعارض معه باملوقف.
املاضية حيث تم شطب  1600منتسب»،
تتحدث عن مسار يستلزم وقتا ً ما ّ
يؤخر
محاسبة المخالفين
إال ّ
بعض املحاســبات ،لغاية اليوم «هناك
أن نائبة رئيس «التيار الوطني»
ملفات ال تزال قيد الدرس يف لجنة املوارد
مارتني كتيــي تنفي هذا االســتنتاج
موضحــة ّ
البرشية قبل تحويلها إىل لجنة التحكيم
أن «التيــار» أجــرى ،بعد
التخاذ القــرار بشــأنها» .وتوضح ّ
أن
اإلنتخابــات النيابيــة ،تقييما ً لوضعه
االنتخابات الداخلية القريبة «تجربنا عىل
«ورشع يف محاسبة من أساء ولم يلتزم
ترسيع وترية العمل كي ال تبقى أسماء
بتوجيهات «التيــار» ،بدرجات مختلفة
ك ّل بحســب ما ارتكبه» ،مؤكدة ّ
من يفرتض اتخاذ إجراءات بحقهم عىل
أن من
لوائح الشطب فينتخبون أو يرتشحون».
يقوم بهذه املحاسبة «مجلس التحكيم،

ترفض اعتبار اإلجــراءات املتّخذه
بمثابة حملــة تطهري تصب يف مصلحة
باســيل وتعترب ّ
أن مثل هذا التوصيف
«مبالغة غــر واقعيــة» وتتابع «من
ينتخــب هــم  32الف شــخص ومن
الســذاجة القــول ّ
إن رئيــس التيار
يستطيع التأثري عليهم فردياً .ثمة أناس
يعتب عليهم التيار وآخرون لفظهم من
جسمه بسبب األداء وهؤالء يبقى مدى
تأثريهم محدوداً .ســبق وتحدثوا عن
انشقاق يف التيار وهذا غري صحيح ،منذ
اللواء ابو جمــرة ال أحد يؤثر بخروجه
ألن التيار أكرب من الــكل .التيار ينظف
نفسه عقب كل استحقاق ووفق آلياته
الداخلية .وطبيعي أن نكون أمام نسبة
خــروج مقبولــة كي ال نكــون حزبا ً
يستوعب اليل بيسوى واليل ما بيسوى».

اإلنتخابات الداخلية

يلتزم التيار بمواعيد إستحقاقاته
التي ّ
ينص عليها النظام الداخيل ،ولكن
اســتثنائيا ً هذا العــام حصل تأخري يف
إجراء االنتخابات ،بســبب اإلنشغال يف
التحضــر ملواكبة انتهــاء والية «األب
ّ
املؤســس» ،رئيس الجمهورية ميشال
عــون ،وقبلــه اإلحتفــال بذكرى 13
ترشيــن .وبات من املنتظــر أن تجرى
قريبــا ً االنتخابات الداخليــة إلختيار
ممثــي األقضية يف املجلــس الوطني،
ويف اإلنتشــار ،وقطاع الشباب واملرأة،
وبعدها مبارشة ينتخب املجلس الوطني
أعضــاء املجلس الســيايس ومجلس
التحكيم واللجنة الرقابية .أما انتخابات
الرئاسة فموعدها يف أيلول العام املقبل
حيث يت ّم الرئيس الحايل جربان باســيل

جبران باسيل :حزب الرئيس؟
ال يمكن الحديث عــن التغيريات التي يفرتض أن يجريها
«التيار الوطني الح ّر» ،من دون الســؤال عن موقع رئيســه
جربان باســيل منها ،خصوصا ً انّه بات عرضــة النتقادات
داخلية أيضاً .ال يرتدّد البعض يف اتهامه بأنّه حوّل «التيار» إىل
حزب الرئيس األوحد ،املتفــ ّرد يف القراراتّ ،
وأن النقاش معه،
وإن حصل ،لن يؤدي إىل أيّ تعديل يف قراراته أو تغيريها .لكن،
هل يمكن القول إن باســيل ،الذي ُ
سمّ ي يف وقت من األوقات
برئيس جمهورية الظل ،ســيكون مختلفا ً بعدما انتهت والية
الرئيس ميشال عون؟
املنتقدون ال يبدون متفائلني .بالنسبة إليهم ،لم يعد باسيل
يترصّ ف بواقعية حتى داخل تكتله النيابي .هم ال يعرفون إن
ّ
كان يرغب
بالرتشح إىل الرئاسة أو ال ،كما ال يسمعون منه أيّ
إشارة إىل خطة «ب» رئاسية .وأحياناً ،يستمعون إىل مواقف،
ال يصارحهم بها ،عرب وســائل اإلعالم .مسألتان برزتا حديثا ً

عىل خلفية نهاية العهد واإلنتخابات الرئاســية :انعدام الثقة
بني التكتل ورئيسه بنســبة كبرية ،وحرمة البحث يف البدائل.
الحديث عن نقاشــات صدامية بني نواب «التكت ّل» وباسيل،
صار متداوالً ،ويف حني يراه البعــض «دليل صحة وتجربة ال
نشــهدها يف اجتماعات الكتل»ّ ،إل ّ
أن الخشــية من اتساعها
لتصبح بقعة زيــت باتت قائمة ايضاً .املطلوب من باســيل
وفــق املقربني «مراجعة حقيقية يعيــد معها تفنيد أخطائه
التي ارتكبها واألخذ يف االعتبار وجود مجلس قيادي يشــاركه
الرأي».
بعد نهايــة العهد صار باســيل أمــام إامتحان صعب
«لحاجته اىل إجراء مراجعة ملســار التعاطي الحزبي داخلياً،
خاصة وأنّه ليس املؤسس للتيار ويع ّد من جيله الثاني ،أي أنه
ً
مماثل له
ليس ميشال عون واالستقطاب لشخصه لن يكون
ّال بالعمل الدؤوب واالداء واالستقطاب».

واليته الثانية .ويرافق ك ّل والية رئاسية
مجموعة تعيينــات يف اللجان والهيئات
ذات الطابع التنفيذي ،وأعضاء املجلس
الســيايس الســتة املنتخبني ،وأعضاء
لجنة الرقابة املاليــة وأعضاء مجلس
التحكيم.
وتتوقع كتييل ّ
أن «الســنة املقبلة
ستكون ســنة التيار بامتياز» ،متحدّثة
عن «نفضة شاملة سيشهدها التيارعىل
مراحل ال عالقة لها بانتهاء والية العهد
الرئاسية».

مــروع تطويــر النظام الســيايس
اللبنانــي الذي يحمل بــذور تناقضات
بصيغته املعرقلــة التي تمنع اللبنانيني
من التعامل بشكل إيجابي مع بعضهم
بدليل ما أثبته وجود الرئيس ميشــال
عون ،مدعوما ً بكتلته النيابية وشعبيته
يف سدّة الرئاســة ،لكنه لم يستطع أن
يحقق برنامجه السيايس».

أي ّ خطة عمل؟

تقــول كتييل إن «التيــار رشع يف
ورشــة عمل تحدّد موقعه وهويته بعد
انتهاء عهد الرئيس ميشال عون ،وبناء
تناقضات النظام السياسي
عليه تصدر خطة العمل للمؤتمر الوطني
عىل صعيد نظام املجلس السيايس،
املزمــع عقده يف آذار املقبــل إلقرارها.
تشــر كتييل إىل قيام التيــار بتعديالت
َ
َّ
ســنرى تعيينات جديدة يف األقضية أو
واملعي يف املجلس
املنتخب
«لتفعيل دور
اللجان املركزية .عدد كبري من املنتسبني
الســيايس ،كما صــار لزامــا ً عىل أي
عضو أن يتابع ملفا ً خاصاً ،سياســيا ً
أبدى رغبته باإلنتقال اىل مراكز معينة،
وآخرون فضلوا أخذ قســط من الراحة
أو إنمائيا ً أو إجتماعياً ،وهذا يشــجّ ع
من العمل الحزبي والسيايس ،ومن اليوم
عىل تقــدّم أصحاب الخــرة واإللتزام
وحتى نهاية العام نكون قد أنجزنا الشق
ويؤهلهم للعمل يف املجلس السيايس ما
الكبري منها عىل أن يق ّر
يضفي نكهــة إضافية
املؤتمــر الوطني الخطة
عــى اإلنتخابات ويرفع
التنظيمية والسياسية».
مســتوى التنافس عىل لتفعيل دور المنت َخب
وتــرى يف التيــار
امللفــات وليــس عىل
والمعيَّن في المجلس «نموذجــا ً يحتــذى به
املناصب».
السياسي وصار لزامًا
بني األحزاب السياسية
أمّ ــا يف مــا يتع ّلق
بالورقــة السياســية ،على أي عضو أن يتابع يف لبنــان بالنظــر اىل
تجربتــه .حتــى دعاة
فقــد «خــاض التيار ملفًا خاصًا سياسيًا أو
التغيــر واملجموعــات
االنتخابات النيابية عىل
إنمائيًا أو إجتماعيًا
أســاس مرشوع وطني
السياسية الناشئة ليس
منسجم مع ورقة األولويات الرئاسية،
عندها الحياة الديمقراطية التي يتمتع
ويرتكز يف عمله الســيايس إىل برنامج
بها .يف الســنوات اإلحدة عرشة املاضية
وطنــي واضح يناضل عىل أساســه».
أجرينا11عملية انتخابية عىل مستويات
يدرج التيار «نضاله الســيايس يف إطار
مختلفة».

التغيرات التي طالت النظام الداخلي
من التعديالت األساسية عىل النظام الداخيل:
 تخفيض عدد أعضاء مجلس القضاء املنتخبني من خمســة اىلثالثــة «بما ال يؤثر عىل وزن القضــاء يف املجلس الوطني ويفعل عمل
مجلس القضاء».
 تخفيض املجلس الوطنــي من  125ممثالً لألقضية إىل  ،75بناءعىل اقرتاحات تقدّم بها أعضاء مجلس القضاء إثر ورشة عمل.
 بات عضو املجلس الســيايس ملزما ً عند التقدم برتشــيحه أنيتعهد بمتابعة ملف من امللفات السياســية أو اإلجتماعية أو سواها
بهدف تفعيل عمل املجلس.
 معالجة بعض الثغرات يف النظام ،لها عالقة بعمل بعض الهيئاتخاصة يف قطاع املهن وقطاع االنتشــار ،صــار أعضاؤها مثل هيئة
القضاء ،معيّنني وليس منتخبني ،وصار كل تنفيذي معيّناً ،وك ّل تمثييل
ترشيعي منتخباً.
 -تعديل نظام مجلس التحكيم لناحية عدد األعضاء وآلية العمل.
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أسـعـد بـشـارة

أوهام في قراءة
الموقف السعودي
كان الفتا ً حضور رئيس «تيار المردة»
سليمان فرنجية منتدى «الطائف» الذي
ن ّ
ظمته السفارة السعودية في االونيسكو.
وتعمّ د فرنجية المشاركة مع معظم
كوادر «المردة» ،بما يوحي بأن قراره
هو امتداد للعالقة مع المملكة العربية
السعودية ،والتي بقيت قائمة ،على الرغم
من ارتباط فرنجية الوثيق بـ»محور
الممانعة».
أراد رئيس «تيار المردة» أن يُثبت
بهذا الظهور أنّه لم يكن في يوم من
األيام بعيدا ً عن التوجّ ه العربي ،وفي
التوقيت كان حضوره متالزما ً مع انتقال
«حزب الله» من مرحلة الغموض الى
مرحلة «نصف اإلشهار» في تعامله مع
االستحقاق الرئاسي ،باتجاه التلميح من
دون التصريح ،إلى توجّ ه لتبني ترشيح
فرنجية بشكل معلن.
وبمعزل عن كون قرار فرنجية
بالمشاركة الشخصية في المنتدى
منسقا ً مع «حزب الله»ّ ،
ّ
فإن نتائج
هذه المشاركة ،كما نتائج هذا المسعى
المستمر لنيل الغطاء العربي من
الباب السعودي ،لم تتضح بعد ،وسط
استنفار لدى أكثر من جهة لبنانية
لرصد الموقف السعودي من ترشيح
فرنجية ،علما ً ّ
أن بعض االشارات غير
الموثوقة بدأت تلمّ ح إلى إمكان ذهاب
المملكة إلى تقديم الغطاء الالزم الذي
سيؤمّ ن انتقال فرنجية إلى بعبدا ،ال بل
ّ
إن بعض المعلومات المتفائلة تحدثت
عن زيارة قام بها فرنجية إلى السفارة
العربية المؤثرة ،في استكمال لرحلة
التقارب هذه ،التي ال ب ّد أنّها ستنتهي
نهاية سعيدة ،كان يفترض أن تتحقق
في العام  2016لوال رفض «حزب الله»
التخلي عن ترشيح العماد ميشال عون
لصالح الحليف الموثوق الذي «ال يطعن»
بالمقاومة.
في المقلب اآلخر لهذا التفاؤل ،تبرز
مجموعة من األسباب التي تقطع الطريق
على رغبة فرنجية في التقارب مع
السعودية بما يوصل إلى موافقتها على
ترشيحه وترئيسه .الموقف السعودي من
الملف اللبناني بات مختلفا ً بشكل جذري
عن العام  .2016يومها تركت السعودية
للرئيس سعد الحريري أن يتبنى على
مسؤوليته مخاطرة انتخاب ميشال
عون ،فكانت النتائج كارثية ،وهي أدّت
من ضمن ما أدّت إليه ،إلى استقالة
الحريري ،وعودته إلى بيروت الستكمال
التسوية الرئاسية التي انتهت بـ»ثورة
 17تشرين».
أمّ ا اليوم فقد أصبح الموقف السعودي
من هذا الملف جذريا ً إلى درجة التشدد
في رفض استنساخ تجربة ميشال عون
في قصر بعبدا ،ولو برئيس كفرنجية
يختلف عن عون في األسلوب ،لكن ال
يمكنه أن يتمايز في الموقف السياسي
ولو قيد أنملة عن «حزب الله» .يتجاوز
الموقف السعودي نوستالجيا العالقة
التاريخية مع عائلة فرنجية ،إلى واقعية
ال تسمح بارتكاب الخطأ ذاته مرتيْن،
ولهذا لن تكرر المملكة خطأ العام
 ،2016ولن تقدّم الغطاء لخيار ت ّم
تجريبه.
ما بات ممكنا ً قوله في الموقف
السعودي من الملف اللبنانيّ ،
إن
المملكة بالتنسيق مع فرنسا ،يمكن
أن تبدي ايجابية في طرح اسماء
توحي بالح ّد المقبول من الثقة ،في
طليعة هؤالء المرشح «السيادي»
ميشال معوض الذي يحظى بدعم كتل
المعارضة والمستقلين ،أمّ ا إذا ّ
دقت
ساعة الكالم عن تسوية كبرى ،فإن
اسما ً واحدا ً يمكن الرهان عليه ،وهو
قائد الجيش العماد جوزيف عون ،وهذا
االسم بات فعالً ،الطرح األكثر جديّة في
الطريق للوصول إلى تسوية.

الـجــمـعــة  ١٨تشرين الثاني 2022

سجال بين نواب «"الكتائب"» و"»التنمية والتحرير»" وتكرار لمشهد التعطيل

شبه إجماع حول نصاب الثلثين
وبرّي يُذ ّكر بمواقف صفير والجميل

جانب من الجلسة (رمزي الحاج)

أكــرم حــمــدان
لم تتم ّكن جلســة إنتخاب رئيس
الجمهورية يف جولتها السادسة أمس،
من كرس الرتابة والروتني اللذين طبعا
الجلســات الســابقة ،رغم املحاوالت
التي حصلت عــى خلفية فتح النقاش
الدستوري حول نصاب الجلسات ،ورغم
اإلستعانة بعبارات من وزن «غري الئق»
و»الدبّابات واملالالت» وما شــابه ،ما
طبع بداية الجلسة بجولة «مناوشات»
كالمية بني نواب «الكتائب» ونواب من
كتلة «التنمية والتحرير».
ّ
وتبي أن «املادة رجلها من الشباك»
هي املادة  49من الدســتور التي تُحدد
آلية إنتخاب رئيس الجمهورية ،كما أن
النقاشــات التي طبعت بداية الجلسة
تدل عىل اإلرتبــاك يف املواقف والتداخل
بني السيايس والدستوري والقانوني ،إذ
كيف يُثار حديث عن املواد الدســتورية
التي تجعل مجلس النواب هيئة ناخبة
ورضورة البدء بالعملية اإلنتخابية ،ثم
يُفتح نقاش جانبي لتحويل الجلســة
إىل جلســة تفسري نص دستوري بشأن
النصاب وهناك شبه إجماع حوله؟
ويف وقائع الجلسة ،كشفت عملية
التصويــت وللمرة األوىل ورقة باســم
رئيــس «تياراملــردة» الوزيرالســابق
ســليمان فرنجية ،ونــال نائب زحلة
الكاثوليكي ميشال ضاهر صوتا ً واحدا ً
مــن دون أي اعرتاض عــى الخلفية
املذهبيــة ،وارتفعت أصــوات الوزير
الســابق زياد بــارود إىل ثالثــة ،ونال

عصام خليفة  7أصوات ،وبقي «لبنان
الجديد» عــى معدّله الســابق ،أي 9
أصوات ،يف حني بقي التوازن عىل حاله
بني النائب ميشال معوض الذي نال 43
صوتا ً والورقة البيضــاء التي حصدت
 46صوتاً ،وأضيــف إىل املعادلة عبارة
«دســتور جديد للبنــان جديد» وكذلك
«فالج ال تعالج ...بدها عصا».
وبينما حــر  112نائبا ً يف الدورة
األوىل ،قبل أن يتــ ّم تطيري النصاب بعد
إنتهاء الفــرز وإعالن نتائــج عملية
اإلقرتاع وتحديد موعد الجلسة السابعة
الخميس املقبل يف  24الجاري ،ســجّ لت
الجلســة مداخالت بالنظــام لعدد من
النواب كانت خالصتهــا تأكيد املؤ ّكد،
ّ
تمســك غالبية الكتــل والنواب
لجهة
بنصاب الثلثني لجلسة اإلنتخاب يف كل
الدورات.
وكانت الجلسة إنطلقت بعد تالوة
أســماء النواب املتغيّبــن بعذر واملواد
الدســتورية املتعلقة بإنتخاب رئيس
الجمهورية ،بســؤال للنائب ســامي
الجميل إىل رئيــس مجلس النواب نبيه
بــري حول املــادة التي يســتند إليها
للحفاظ عىل نصاب الثلثني يف الدورتني».
وقال« :إن املادة  49ال تتكلم عن نصاب،
بل عن إنتخاب رئيس بالثلثني يف الدورة
األوىل ،وإنتخاب بالنصــف زائدا ً واحدا ً
يف الــدورة الثانية ،لذلــك أتمنى أن يت ّم
تفســر النص الدستوري طاملا هو من
صالحيــات مجلس النــواب وأن نفتح
النقاش حول هذه النقطةّ ،
ألن الطريقة
التي تمّ ــت والجواب الــذي أعطيته يف

الجلســة املاضية كان غــر الئق بك
وباملجلس يا دولة الرئيس».
وهنا إعرتض نــواب كتلة «التنمية
والتحرير» ،وال سيما النواب عيل حسن
خليل وعيل خريــس وقبالن قبالن عىل
كالم الجميــل املوجه لــري ،ثم تدخل
النائبان إلياس حنكش ونديم الجميل.
وقــال النائــب قبــان« :يف العام
 ،1982أتــوا بالنــواب إىل املجلــس
ّ
باملــاالت والدبابات ليعملــوا نصاب
لبشــرالجميل» ،فر ّد عليه النائب نديم
الجميل بالقول« :خلصنا من طق الحنك
ومن املالالت تبعكــن» ،فأجابه قبالن:
«نحن من زمان خلصنا ،بس إنتو ما عم
تخلصوا».
بعدها ،ر ّد بري عىل مداخلة النائب
سامي الجميل قائالً« :الدستور اللبناني
أيّها الزميل الكريم ّ
ينص عىل أكثريتني:
أكثرية نصاب الجلسات يشء ،والدورات
يشء آخر ،فالجلســات دائما ً يجب أن
تكون بنصاب الثلثــن ،هذا األمر كان
دائما ً موضع نقــاش منذ العام 1927
وحتــى اآلن ،وأكرب دليل عــى ذلك ّ
أن
الشيخ سامي الجميل نفسه يف  1أيلول
 2007قال حرفياً« :ندعو املســيحيني
إىل املشــاركة بجلســة إنتخاب رئيس
الجمهورية وعدم رضب نصاب الثلثني،
وأن الخطر األكرب يف تخ ّ
طي املؤسسات».
وتابع بري متوجّ ها ً للجميل« :هذا
ترصيحك يف واحد ايلول  ،2007و»بيّك
الله يطوّل بعمرو ،روح إســالوا شو
بيقول أنا بقبل ،بــدك أكثر من هيك؟
كما أن البطريــرك صفريـ رحمه الله

من ص ّوت لميشال ضاهر؟
خـــاص "« -نــداء الــوطـــن"»
األرجح ّ
أن الورقة التي حملت اسم ميشال ضاهر ،هي التي
أخرجت جلسة األمس من رتابتها األسبوعية ،ال سيما والنائب
الزحيل ّ هو من أبناء الطائفة الكاثوليكية ،ليسجّ ل بذلك سابقة
جديدة يف تصويــت النواب بخروجهم عــن «العرف» القايض
بالتصويت ملاروني لرئاسة الجمهورية ...ولهذا لم يبادر رئيس
مجلس النواب نبيه بري إىل الغاء الورقة عىل اعتبار ّ
أن الدستور
ال ّ
ينص رصاحة عىل حرص املوقع األول باملوارنة.
وهذا األمر ،أعاد إىل األذهان الســؤال الــذي وجّ هه نائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يف الجلســة االنتخابية

األوىل ،إىل بــري« :هل من الرضوري أن يكون رئيس الجمهورية
مســيحيا ً مارونيا ً وفق القوانني؟» .فرد عليه بري« :هذا عرف
وشكلك طمعان فيها!».
نائب رئيس مجلس النواب قال بعد خروجه من الجلســة
إنّه أعاد التصويت لزيــاد بارود ،ومع ذلك ثمة من يعتقد أنّه قد
يكون وراء ورقة ضاهر ،خصوصا ً ّ
وأن أيا ً من النواب لم «يعرتف
رصاحة» بأنّه هو من وضعها .كما ّ
أن بعض الشكوك تدور حول
أحد النواب «التغيرييني» الذي يكون خلف تلك الورقة انطالقا ً من
قناعاته غري الطائفية.
ولكن الخالصة األبرز التي ســجّ لت أمس ،تكمن يف حصول
«الكاثوليك» عىل صوت رئايس!

ـ إتخذ موقفا ً حادا ً وجازما ً ونهائيا ً يف
هذا األمر ،النــص واضح هو بأكثرية
الثلثني للنصاب ،يف الدورة األوىل ينتخب
الرئيس بأكثرية الثلثــن ،ويف الدورة
الثانية باألكثرية املطلقة ،فهل املطلوب
إنتخاب رئيس يف  33صوتاً»؟
بعدهــا توالت مداخــات النواب
ّ
فعــر أمني رس كتلة «اللقاء
بالنظام،
الديموقراطــي» النائب هــادي أبو
الحســن عن موقــف الكتلــة املؤيد
لنصاب الثلثني يف كل الدورات ،وكذلك
أعلن النائب جورج عــدوان ّ
أن تكتّل
«الجمهوريــة القوية» مــع نصاب
الثلثني و»لكن نتمنــى عىل النواب أن
يمارســوا دورهم ومســؤوليتهم يف
صندوق االقرتاع».
ولم يكــن موقف عضــو تكتل
«لبنــان القوي» النائب ســليم عون
مختلفا ً عن تأييد نصاب الثلثني ،سوى
لجهة املطالبــة باإلطالع عىل محارض
مناقشــات الطائــف ،قطعــا ً لكثرة
اإلجتهادات والتفسريات.
وكانت مداخالت للنــواب إلياس
جرادي ،ملحم خلف ،كميل شــمعون
ّ
ووضــاح الصادق ،ودعــت إىل جعل
الجلسات مفتوحة وعبارة عن جلسات
حوار جدّية وهادئة ربّما تُمهّ د إلنتخاب
رئيسّ ،
ألن إنتظــار اإلتفاق الخارجي
سيكون عىل حساب لبنان واللبنانيني،
كما ّ
عب النائب جرادي.
لكن النائب جميل السيد كان أكثر
وضوحــا ً عندما قــال« :آخر إنتخاب
لبنانــي للرئيس حصل ســنة 1970
وبعدها لم يحصــل إنتخاب رئيس إال
ّ
لتدخل خارجي ،وسنبقى عاجزين
بناء
عن إنتخــاب رئيــس إال إذا حصلت
تسوية ما».
ووصف ما يجــري داخل القاعة
«بالنقاشــات التقنية التــي ال تؤدي
إىل إنتخاب رئيس ،كمــا أنه ال تعديل
للدســتور إال بوجود حكومة ،والتغيّب
عن الجلسات والخروج من الجلسات
ّ
حــق ألي نائب ،ويف نظــام التصويت
هناك ثالث أكثريات ،الحكومات ممكن
أن تخرج بـ  33صوتا ً وكذلك القوانني».
وقبيل بدء عمليــة اإلقرتاع ،أرصّ
النائب فراس حمدان عىل تكرار السؤال
الــذي طرحه النائب ســامي الجميل
للرئيس بري :وفق أي مادة وأي مستند
قانوني؟ فر ّد بري قائالً« :املادة  49من
الدستور».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٨السنــــة الـرابـعـة

لبنان ص ّوت
ضدّ اتهام إيران
بالتمييز ضدّ األقليات
خـــاص "« -نـــداء الـــوطـــن"»
صادقت اللجنة الثالثة للجمعية
العامة لألمــم املتحدة عىل مرشوع
قرار كندا ونيوزيلندا بشــأن حالة
حقــوق اإلنســان يف إيــران .وقد
صادقت «لجنة الشؤون االجتماعية
واإلنســانية والثقافيــة» عىل هذا
القــرار ،الذي تتهم إيــران بموجبه
بالتمييز ضد األقليات ،مساء األربعاء
بأغلبيــة  79صوتا ً مقابل  28صوتا ً
ضده وامتناع  68عن التصويت.
ّ
تبــن وفــق مصــادر
وقــد
ديبلوماســية ّ
أن لبنــان صوّت ض ّد
القرار ،أسوة بما فعله العام املايض
حني صوّت أيضــا ً ض ّد قرار مماثل،
فيما علم ّ
أن السفري االيراني مجتبى
أماني الذي زار وزيــر الخارجية يف
حكومة ترصيف األعمــال عبد الله
بو حبيب ،لم يثر املسألة ،كذلك األمر
بالنسبة للسفرية األمريكية دوروثي
شــيا التي التقت بدورها بو حبيب
ولم تتط ّرق إىل القرار.

الـجــمـعــة  ١٨تشرين الثاني 2022

ي افرام وعالمة
«"الدستوري"» يحافظ على نياب َت ْ
ال جديــد يف قرارات املجلس الدســتوري الناظر يف
الطعون النيابية ،فال إبطال نيابات وال إعادة انتخابات،
بل ر ّد الطلبــات إىل أصحابها والحفــاظ عىل عضوية
النوّاب ،إذ أصدر يف بيــان ،قرارين نهائيني ب ّرد الطعون
يف مراجعتني ،األوىل حملت الرقــم  ،2022/13املقدّمة
من املستدعي :واصف الحركة ،واملستدعى ضده :النائب
فــادي عالمة عن املقعد الشــيعي -يف دائرة جبل لبنان
الثالثة  -بعبدا ،والثانية حملت الرقم  ،2022/14املقدمة
من املســتدعي :ســيمون صفري ،واملستدعى ضدهما:
نعمه افرام وفريد الخازن .عن املقعد املاروني -يف دائرة
جبل لبنان األوىل -كرسوان وجبيل.
وكان املجلس التأم يف مق ّره أمس برئاسة القايض
طنّوس مشــلب وحضــور األعضاء القضــاة :عوني

رمضان ،ألربت رسحان ،ريــاض أبو غيدا ،عمر حمزة،
ميشال طرزي ،فوزات فرحات ،إلياس مرشقاني ومرياي
نجم .إىل ذلك ،يبقى أمام املجلس  4طعون ،هي:
 حيدر زهر الدين عيىس ض ّد النائب أحمد رســتمالفائز عن املوقع العلوي يف عكار.
 النائب الســابق فيصل كرامي ض ّد النواب راميفنج ،إيهاب مطر وفراس الس ّلوم.
 جــاد غصن ض ّد النائــب رازي الحاج الفائز عناملقعد املاروني يف املتن والنائب أغوب بقرادونيان الفائز
عن املقعد األرمني يف املتن.
ّ
املرشح عن املقعد العلوي يف طرابلس،
 حيدر نارصض ّد إيهاب مطر الفائز باملقعد السنّي يف طرابلس وفراس
الس ّلوم الفائز باملقعد العلوي يف طرابلس.

تقرير "«اإلشراف على اإلنتخابات"» معلّق!
أعلنت هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات ،يف بيان« ،انتهاءها من إعداد تقريرها النهائي بأعمالها يف مراقبة اإلنتخابات
النيابية العامة تنفيذا ً ألحكام الفقرة األخرية من املادة  19من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم .»2017/44
وأشــارت الهيئة ،إىل أنه «تع ّذر عليها طباعة هذا التقرير بصيغته النهائية بسبب إقدام املالك الرشكة العقارية
العربية ش.م.ل .أريسكو ،عمدا ً ومن دون مســ ّوغ قانوني ،عىل قطع التيار الكهربائي عن مق ّرها ،خالفا ً ملندرجات
عقد اإليجار معها ،وذلك منذ ما يقارب الثالثة أشهر من دون أن تنجح املساعي املبذولة مع وزارة الداخلية والبلديات
كجهة مســتأجرة ملعالجة هذه املسألة وتأمني بدائل ،األمر الذي ترك آثاره السلبية عىل أعمال الهيئة ،ومن بينها عدم
ّ
املختصة وفقا ً لألصول» .وأكدت أنها
إصدار تقريرها النهائي يف مهلة أقصاها  2022/11/15وإبالغــه من املراجع
«تجهد يف طباعة وإصدار تقريرها النهائي يف األيام املقبلة».

قاسم :لم نعلن المرشح الذي سنص ّوت له
قال نائــب االمني العام لـ»حزب
الله» الشــيخ نعيم قاســم ،خالل
رعايتــه اطــاق مســار االســتاذ
الجامعي« :يفرتض أن ننتخب رئيسا ً
للجمهورية يعترب ّ
أن املشكلة املركزية
يف لبنــان اقتصادية ،ال أن يحرض لنا
مشــاكل اخرى مفتعلة ترصفنا عن
املشكلة االقتصادية وتضيع الجهود
ّ
واالوقات وتكون سببا ً
لتدخل االجانب
يف لبنانّ ،
ألن ما نعانيه اليوم هو هذا
الوضع االقتصــادي املتدهور» .ودعا
«اىل اختيار رئيس نتوافق عليه ونتّفق
عليه ،عىل أن يكون لديه ه ّم مركزي
اسمه املشــكلة االقتصادية مع كل
تداعياتهــا املختلفة .أمــا القضايا
االخرى السياســية التــي هي محل
نقاش ســيايس او غري ذلك فتناقش
يف املحافل الداخلية املختلفة من دون
ان تكون يف صدارة األمر ،ألن تصدير
املشكلة غري االقتصادية عىل حساب
املشــكلة االقتصادية يفاقم الوضع
االقتصادي وال يحل املشاكل االخرى

لرئيس «"صاحب خيار سياسي واقتصادي"»

التي يتحدثون عنها» .وطالب برئيس
«يعمل ألمرين اساســيني :يعمل يف
السياسة الستقالل لبنان واملحافظة
عىل قوته وقدرتــه وحماية اراضيه
ومياهه وثروته ،ويف االقتصاد يحمل
مــروع خطة انقاذيــة يعمل عىل
إقرارها يف الداخل بحســب القنوات
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الدستورية املعروفة ويعمل بكل جهد
ليجمع اللبنانيــن حول هذه الخطة
االنقاذية للمعالجة».
واضــاف« :نريد رئيســا ً يحمل
خيارا ً سياسيا ً وانقاذيا ً ينقل بلدنا من
الواقع الذي هو فيه اىل الواقع االفضل
الذي فيه الحل».

واعلن «اننا كـ»حــزب الله» لم
ّ
املرشح الذي سنصوّت
نعلن حتى اآلن
له رغبة منّا العطاء املزيد من الوقت
للحوار مع القوى السياسية املختلفة
والكتــل النيابيــة املختلفــة ،ع ّلنا
نســتطيع اختيار الرئيس املناســب
بالتعاون والتشارك ،والورقة البيضاء
التي نضعهــا يف صندوق االقرتاع هي
اشارة ايجابية وفتح الطريق لالتفاق،
ونحــن ال نريــد املنــاورة كما فعل
بعضهم بطرح اســم للحرق كمعرب
للخيار الحقيقي الــذي يريدونه ،ال
نريد ان نلعب بأعصــاب اللبنانيني،
نريــد ان نعمل بوضــوح وبرصاحة
ونريد ان نحقق هــذا الهدف بأرسع
وقــت ،اي نحن مــع انتخاب رئيس
للجمهورية بــأرسع وقت رشط ان
يملك املواصفات التي تجعله صاحب
خيار سيايس واقتصادي ينسجم مع
لبنان القوي املســتقل الذي ال يكون
تابعاً ،ثــم نعالج املشــاكل االخرى
بالتفاهمات املختلفة».

بسـام أبو زيـد

فرنسا مع «"الحزب »"
و"»الحزب"» مع فرنجية
يريد «حزب الله» في شكل واضح ،أن يفرض
ّ
مرشحه لرئاسة الجمهورية كائنا ً من كان ،على
ك ّل اللبنانيين وإيصاله إلى قصر بعبدا بك ّل
الوسائل المتاحة ،ولكن المشكلة تبقى اآلن من هو
المرشح الذي سيتبناه «الحزب» .ما زال «حزب
ّ
لمرشحيه النائب جبران باسيل
الله» يعطي فرصة
ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية كي يتوافقا
على من سيكون الرئيس ،علما ً ّ
أن «الحزب» قد
العتبار واح ٍد فقط،
حسم خياره في اتجاه فرنجية
ٍ
وهو أنّه ال يريد هذه المرة أن يختلف مع رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،ولذلك سيتبنى فرنجية
بدال ً من باسيل.
من الواضح ّ
أن «حزب الله» وبحسب ما يُنقل
عن قياداته أنّه أعطى ً
مهلة لباسيل وفرنجية
كي يتوافقا ،وهي في الحقيقة مهلة كي يس ّلم
باسيل باألمر الواقع لصالح فرنجية تلقائياً،
ويشير البعض إلى ّ
أن هذه المهلة شارفت على
نهايتها ولكن البعض اآلخر يقول إنّها قد تمتد
حتى شهر آذار المقبل ،وفي حال لم يس ّلم باسيل
بقرار «الحزب» غير المعلن حتى الساعة بترشيح
فرنجية عندها سيلجأ إلى آخر الدواء وهو الكي
ويعلن قراره ملزما ً كل حلفائه به بوسيلة أو
بأخرى.
ويقول متابعون لتح ّرك «حزب الله» ّ
إن إلزام
حلفاء «الحزب» وفي مقدّمهم «التيار الوطني
الحر» بقرار ترشيح فرنجية وتأييده هو حركة
استراتيجية ال يمكن التهاون أو التخلي عنها،
فهذا التأييد من قبل الحلفاء سيعطي «الحزب»
ً
ً
مطلقة في التح ّرك تجاه بعض خصومه
حرية
كي يفرض عليهم تبني فرنجية مرشحا ً ورئيساً،
ويعتقد «الحزب» في هذا المجال ّ
أن «الحزب
التقدمي اإلشتراكي» سيكون اللقمة السائغة
األولى التي ستسقط في فمه ،ثم يأتي «تكتل
االعتدال الوطني» فيسقط أيضا ً وسط شائعات
تتردد عن أن رئيس الحكومة السابق سعد
الحريري يدفع هذا «التكتل» عن طريق النائب
مرشح
السابق هادي حبيش ،باتجاه تأييد أي
ٍ
ال يتبناه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع حتى ولو كان رئيس «التيار الوطني الحر»
جبران باسيل .أمّ ا الجهة الثالثة التي ستسقط بين
ف ّك ْي «حزب الله» فستكون نوابا ً سنّة من بيروت
ونوابا ً مستقلين ليتحقق له بذلك جمع  86نائبا ً
ً
إضافة إلى تأمين
من دون خشية من التعطيل
انتخاب فرنجية ربّما من الدورة األولى.
ال يعتمد «الحزب» في كل السيناريو هذا على
نفسه فقط ،بل ّ
إن فرنسا وبالتحديد الرئيس
الفرنسي ايمانويل ماكرون يساعده في ذلك على
الرغم من كل التحفظات السعودية واألميركية،
وعندما يُسأل الفرنسيون عن ذلك يجيبون
بالسؤال التالي :هل يمكن انتخاب رئيس من دون
االتفاق مع «حزب الله»؟

زمن البطاريات والـ ...UPSراجع
الـنـبـطـيــة  -رمــال جــونــي
ّ
تحضوا ،زمــن البطارية والـUPS
راجع .واألخري هو جهاز التزويد املستمر
للطاقةٌ .كثــر من الناس ينتظرون عودة
تغذية مؤسســة كهرباء لبنان ملدّة 10
ســاعات يوميا ً لتشــغيل نظام التغذية
الرديفة ،واالستغناء عن كهرباء االشرتاك
التــي ّ
قضــت مضاجعهم .غــر ّ
أن ما
يخشونه هو أن يدخل قطاع بيع البطارية
والـــ UPSعىل خــط إرتفاع األســعار
ّ
تتوقعه
ثالث وأربع مــرات ،وهو أمــر
جمال يونس .غري أنّها تؤكد إستعدادها
ّ
ســيخفف كلفة الفاتورة
لرشائهما ما
الشــهرية بمعدّل النصف إن لم نقل أق ّل.
وفق جمال التي أرهقتها فاتورة االشرتاك
وقد المست عتبة الثالثة ماليني شهرية،
فإن «كهربــاء الدولة» مع نظام التزويد
املستم ّر ســيكون كافياً ،مستذكرة زمن
املايض قبل وصول إشرتاكات املو ّلدات إىل
املنازل ،حينها كانــت هذه األنظمة هي
الحارضة كبديل عــن التيار الكهربائي،

واليوم يف خض ّم األزمة ،عودته باتت أمرا ً
البطارية ،جهّ ز مو ّلــدا ً كهربائيا ً صغريا ً
ّ
متوقعاً.
كان قــد إحتفظ به منذ مــا قبل عرص
االشــراك ،واليوم آن اوانه .وبرأيهّ ،
أنعشت خطة الدولة بتأمني الكهرباء
فإن
 10ساعات يومياً ،قطاع بيع البطاريات
الفاتورة الرسمية الصادرة عن مؤسسة
وأنظمة التزويد املستمرة ،بعد أفول نجمه
كهربــا لبنان لن تكــون بحجم فاتورة
لسنوات طويلة ،فمعظم العاملني يف هذا
االشــراك بل أق ّل بالنصف تقريبا ً «وهو
القطاع بدأوا يعــدّون العدّة ،من تخزين
أمر نتحمّ له ،عكس اليوم».
ال ينكر أبو نمر ارتفاع
البطاريات واألنظمة وكل
نســبة الطلــب عىل رشاء
املستلزمات التابعة لهما،
البطاريات والـ ،UPSوهو
فنقطة الصفــر اقرتبت،
ألنّ في كل أزمة
يعمل يف هــذا القطاع منذ
ال ســيّما بعد تزايد الطلب
سوقًا سوداء يخشى زمن ،ويؤكــد ّ
أن رشيحة
عليها.
راح أحمد عيىس يبحث المواطنون اليوم أن كبــرة من األهــايل بدأت
االســتعداد لــراء هذه
عن بطاريــة و ،upsفهو
يريد أن تكــون ك ّل العدة يستغل ّ التجار إقبالهم املعــدات «ألنّها ســتكون
جاهزة قبل إلغاء االشرتاك ،على شراء البطاريات البديل األرخص ،فالبطارية
والـّ ups
يوفــران كهرباء
يأمــل يف أن يكــون وعد فيرفعون أسعارها
الدولة صادقــا ً هذه املرة،
 24أىل  48ساعة ،ويم ّكنان
فك ّل الوعود الســابقة باءت بالفشل .ما
املواطن مــن إضاءة الغرف وتشــغيل
يطمــح إليه هو أن يتخ ّلــص من عبء
التلفزيون وجهاز توليد االنرتنت ،وهذا كل
فاتورة االشــراك ،ومن تالعب أصحاب
ما يحتاجه .أمّ ا باقي االدوات الكهربائية
فيمكنها انتظار التيار الكهربائي».
االشــراكات بجيوب النــاس .اىل جانب

األجهزة البديلة

ما يخشاه أبو نمر هو ارتفاع األسعار
مع ارتفاع الطلب عليها« ،فالبطارية 24
فولت ســعرها  220دوالراً ،أما الـ UPS
فســعره  100دوالر» .ويقــول« :هناك
نوعــان من الـ upsاألجنبــي والتصنيع
املحيل وهــو أرخص بكثري ،والناس تلجأ
ّ
وألن يف كل أزمة سوقا ً سوداء،
للوطني».
يخىش املواطنون اليوم أن يستغ ّل التجار
إقبالهم عــى رشاء البطاريات فريفعون
أســعارها ،عىل ما يقول حسن ابراهيم،
مبديا ً خوفــه من دخول هــذا القطاع

الســوق الســوداء ،فتصبح البطارية
بـ 300وأكثر .إذ عادة ما يلجأ التجار إىل
توسيع هامش األرباح ،ولو عىل حساب
الناس.
ّ
باملحصلة ،هل نكــون أمام تراجع
قطاع املو ّلــدات التجارية الذي ح ّل لزمن
طويل مكان مؤسسة كهرباء لبنان؟ أم
ســتكون وعود الدولة فارغة؟ الجواب
حكما ً بداية الشــهر املقبــل مع دخول
التسعرية الجديدة ملؤسسة كهرباء لبنان،
حيّز التنفيذ.
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الموسم مستمرّ والتحقيقات جارية

رمانة أم قلوب مليانة؟
قصة سلك
محطة التزلّج في األرزّ ...
ّ
ّ

ٌ
همس ُيسمع عند أعتاب أعلى ّ
قمة
إذا أردنا أن نعرف ماذا حصل في محطة التزلّج في األرز فعلينا أن نعرف ماذا يدور في القرنة السوداء .هو
قصة قطع سلك محطة األرز ،ليست ّ
رمانة بل ّ
القصةّ ،
ّ
قصة قلوب مليانة .القضاء فتح محضرًا .التحقيقات قيل إنّها
في شمال لبنان واشيًا بأن
ّ
القصة الكاملة؟
جارية .ومحطة التزلّج في األرز خسرت (موقتًا) جزءًا من نشاطها و»مكملين» بأجزا ٍء أخرى .فماذا في
نـــوال نــصــر
الطقس ممطر .طريق جونيه أصبحت
نهرا ً جارفاً .الناس يف مســتنقع كبري .نعرب
الدرب صعــودا ً صعودا ً نحــو منطقة هي
واألرز توأم .هي منطقة تنتظر عىل أح ّر من
الجمر ثالثة أشهر سياحية يف السنة فأتاها
سفهاء محاولني إنهاء املوسم قبل أن يبدأ.
السفيه قادر عىل ارتكاب أيّ يشء.
ّ
الدرب ،تحت غزارة املطر ،يف
نتســى يف
ِ
التقاط الصوّر املشــهدية« .طرابلس قلب
العروبة» .عبــارة جديدة عُ ّلقت عىل آرمات
عىل الجانبني .نعرب أميون ،الكورة ،كوسبا،
رشــدبني ،قرص االحوال ،طورزا .هنا لواء
عبدين،
املشــاة العارش .نتابع صعودا ً نحو
مدير المحطة وأحد أصحابها إيلي فخري
برحليون ،بيال ،قنــات ،بيت منذر ،بزعون،
الجبل فيجيب «ال رسقات هنا وال مشــاكل
بقرقاشــا ،ووردة الجبل حرصون ...الربد
ّ
كــف .ال نعرف ملاذا حصل
وال حتى رضبة
يشت ّد واملطر أيضاً .ورجال ،يف املقلب الثالث
ما حصــل .نحن نعيش من «ورا» موســم
من العمر ،يُشعلون ما يُدفئهم ،ويتسامرون
التزلج ،إذا راح رحنا .الدولة ما عرفت شــو
حول األسعار والسياسة والرئاسة واملازوت
صار بدك ياني انا أعرفّ .
وحق املسيح عرفنا
والعتمة والقهر والســفاهة .رائحة الرتاب،
بالخرب كما عرفتم أنتم به .جيّد ان ال ناطور
املجبولــة بالعرق ،طيّبــة .نصل اىل برشّي
يف الجرد فلو كان لقتلوه .مجرمون .خراب
فتزداد رائحة الرتاب طيبا ً وألوان الشــجر
األرز خراب برشّي».
بجمال ليس بعده جمال .أوراق
تسحر الناظر
ٍ
شــجر تموت وأوراق تولد .ندخل يف شارع
إستعداد للموسم الجديد
ضيّق .هنا شــارع الكاردينال مارنرصالله
نرتك الرجل الذي يتّكئ عىل أدوات التزلج
بطرس صفري .شــارع تاريخي تراثي ومنه
ومزالق «الرتينو» يندب ح ّ
ظه يف بلد يتح ّكم
نعود أدراجنا اىل قلــب مدينة جربان خليل
فيه وبه السفهاء .نصعد يف سيارة مجهّ زة
جربان برشّي التي ترتفع عن سطح البحر
نحو األعايل ونحن نستمع اىل معلومات أحد
 1500مرت واملسافة بينها وبني طرابلس 58
أصحاب مؤسسة تييل سكي األرز لإلستثمار
كيلومرتا ً وبينها وبني بريوت  130كيلومرتاً.
الســياحي ومديرها اييل فخــري .وأوّل ما
نم ّر من أمام دير مار ليشع القديم .نم ّر من
يُطمئننا عنه هو ان املصاعد السفىل ال تزال
أمام جادة سمري فريد جعجع .شالالت املياه
تعمل والخراب طال املصعد العلوي فقط .هو
تنزل وفرية جميلة .مركز مديرية املخابرات
األجمل بالطبع لدى املتزلجني لكن النشاط
 فرع الشــمال هنا .ونتابع نحو أرز الربّ .األكثر يرتكــز عند املصعدين الســفليني.
التعليمات واضحة :ممنوع الصيد منعا ً باتاً.
ومركز للدرك عنــد مدخل مح ّ
ويستطرد :طول املصعد العلوي  1800مرت
طات التز ّلج.
أمّ ا املصعدان السفليان فطولهما ألف مرت.
وثكنة يوسف رحمة أيضا ً هنا.
ما كان يجعل من محطة
نســأل عنــارص نادي
التزلــج يف األرز األطول».
ضبــاط األرز عــن الطرق
طمأننا اييل فخري ان 20
املؤديــة اىل جــرود القرنة
بين قضاء بشري
يف املئة من نشاط املحطة
الحمراء حيث أتى ســفهاء
وقطعوا سلك محطة التزلج والضنية أزمة من زمان توقف لكن هناك  80يف املئة
فيجيبون عن طــرق ثالث :حول مياه الينابيع في سيعمل.
نقــف عنــد ارتفاع
واحــدة من هنــا .وواحدة
القرنة السوداء
 2049مرتاً .وننظر اىل فوق.
من عيون أرغش وثالثة من
غمامة بيضاء كثيفة تمنع الرؤية والثلوج
الضنية .ومن فعلوا فعلتهم لم يم ّروا «أكيد»
تتســاقط فوق ،يف مــكان حصول جريمة
من هنا.
قطع السلك عىل ارتفاع  2869مرتاً .ويقول:
أعمار
من
الشــجر
األرز.
منطقة
هنا
ٍ
املحطة بنتها رشكــة أملانية والبارحة ،قبل
عديدة .شجر معمّ ر موغل يف التاريخ وشجر
يومني من حصول الجرم ،أتى مندوبون من
غرس حديثا ً وشجر أرز يبس وهرم يف مكانه.
قبلها للتأكد مــن درجة األمان -كما دائماً-
وكأن أشجار األرز يف لبنان هي أيضا ً تتضاءل
وكان كل يشء مستقراً».
وتضمح ّل .ننتظــر عند أعتاب املحطة ،عند
ثمّ ة عمال يشتغلون استعدادا ً للموسم
حاجز ليس فيه إال عنرص جيش واحد مبلل
املقبل .ويقول فخري «ليس ســهالً وصول
من املطر يف «الزمهرير» ،وصول أحد رشكاء
الجناة اىل هنا وســهل أيضاً» .لم نفهم ما
املحطة األربعة وهو اييل فخري ليصعد بنا
قصده فطالبناه بمزيد من اإليضاح؟ أجاب:
اىل مكان «الجريمة» .ونحن يف املكان نسأل
ّ
يتقصد الخراب تكون األمور ســهلة
«من
رجالً يبيع -أو كان ينــوي أن يبيع -لوازم
عليه .ومن فعل فعلته يعرف ماذا يفعل .هو
التزلج عن معلوماته عمــا حصل يف رأس

عنرص مــن الدرك ،بحســب عامل يف
املحطــة ،كان أوّل من صعــد نتيجة بالغ
ُقدم اىل املوقعة .والــدرك ال يملك آليات وال
عتادا ً للصعود وال حتى قرطاســية .وحتى
الجاكيت التي ارتداهــا العنرص لتقيه من
الربد اســتعارها من عامل كان يف املحطة.

...على األرض (تصوير رمزي الحاج)

سقطت على ظهرها

السلك المقطوع

يتطلّب األمر تصنيع سلك جديد

قطع نصف السلك بصاروخ وعاد وابتعد عنه
وأطلق الرصاص عليه من بعيد ألنه يدرك انه
ّ
سيلتف عليه
لو قطعه ك ّله بالصاروخ كان
ويقتله ألن ضغط السلك ،ويزيد عن  80طناً،
سيقيض عليه».
بنيت محطة التزلج عام 2005 2004-
واكتشــف اييل فخري الحــادث حني نظر
من تحت اىل مقاعــد املحطة العلوية فرآها
متســاوية يف األرض .يقول «حصل ذلك ليل
األربعاء ،يف التاسع من ترشين الثاني .كان
الغيم كثيفاً .وايام الغيم واملطر ننجز األعمال
الداخلية .نهار الجمعة صعدنا اىل املوقع وكنا
كلما اقرتبنا اكثر نالحظ ان املقاعد ليست يف
مكانها ،ليســت يف الهواء ،بل مستوية مع
األرض .وحني وصلنا رأينــا ما رأيناه180 .
كرسيا ً عىل األرض وسلك بطول  1800مرت
صعودا ً ومثله نزوال ً عــى األرض .والفاعل
يحتاج اىل موتور ومقص وإضاءة واىل خبري
يف قطع سلك كهربائي».

شكوى ضد مجهول

أزمة من زمان وزمان حول مياه الينابيع يف
القرنة السوداء .فالثلوج يف املشاعات العالية
تنــزل يف آبار وينابيع تســتفيد برشّي من
قسم منها ،ومن قسم آخر تستفيد الضنية،
لكن ما يحصــل أن مواطنني من قرية بقاع
صفرين يف أعايل الضنية يعمدون ســنويا ً
اىل م ّد نباريج تمنع امليــاه من تغذية اآلبار
وتأخذها اىل بلدتهم .ويف كل مرة ،هناك من
يعمد اىل إعادتهــا عرب قطع النباريج ،فتبدأ
املشاكل .فهل يمكن أن يكون هناك من أراد
قطع الســلك إنتقاما ً من قطع النباريج؟ ال
أحد يتهم وال أحد ينفي .فاملشــاكل قائمة
منذ زمــن طويل وربما يكون هناك من أراد
الدخول اليوم بــن الجهتني إلحداث رشخ
أكرب .لذلك ،ال يفرتض أن يُقفل التحقيق ض ّد
مجهول ألن ذلك ســيو ّلد مزيدا ً من املشاكل
يف املنطقة ،بني جانبني ،ضفتني ،الجميع يف
ُكتب املحرض وسجلت شكوى ضد مجهول
منأى عنها.
وتحولت اىل فــرع املعلومات وصعدت األدلة
إحتقان النفوس يتكرر كل سنة ،ال بل
الجنائية ومخابــرات الجيش والتحقيقات
يف كل ســنة مرات .هذا ال يعني بالطبع أن
رسية.
أصحاب تلك النفوس املحتقنة هم من فعلوا
فهل نكتفي بما قيــل لنا؟ هل ننتظر
ذلك .ال يشء أكيد .حصل ذلك يف أعايل الجرد،
التحقيقــات ونقطة عىل ســطر جريمة
يف ليلة بــاردة جداً ،تحت
جديدة؟
املطر ،ومن فعلها لم يكن
نــودّع مدير املحطة
بالتأكيد واحداً .أيّ طريق
ونحن ننظر اىل تفاصيل
الجرد الشمايل العايل .كلبٌ «"وحق ّ المسيح عرفنا بالخبر ســلك ليقطع السلك؟ ال
جميل لطيف يدور حولنا كما عرفتم أنتم ولو كان أحد يعرف .مــا دافعه اىل
ذلك؟ التحقيقات يفرتض
يف الصقيع .فمــاذا أتى
هناك ناطور في الجرد
أن تُظهــر الخيط األبيض
بــه اىل هنا؟ يجيب عامل
لكانوا قتلوه»"
من الخيط األســود .أين
فوق :رأينــاه عىل القرنة
كانت القوى األمنية؟ ثمة كالم بأن املؤسسة
السوداء يوم اكتشفنا الجرم .لحق بنا مثل
العســكرية قررت قبل عامني إقامة حاجز
ظلنــا وأبى ان يبتعد .وضعناه يف الســيارة
من امليلني ،من ميــل برشي ومن ميل بقاع
ونزلنا به اىل هنا .غريبٌ وجوده .نقول له Sit
صفرين ،للحــؤول دون حدوث أي تطورات
فيجلس .نقول له  comeفيأتي .يبدو مدرباً.
سلبية بني الجانبني ،لكن ،لسبب مجهول،
ترى أتى مع الســفهاء املجرمني ونســوه
أزيــل الحاجزان ،وبقي حضور عســكري
وهربوا .من يدري؟ ال يشء ثابت ومؤكد .يف
خجول ،متمثل بنقطة للجيش اللبناني يقف
كل األحوال ،هو اآلن يف أمان.
عليها عنرص واحد.
نعود وننزل من الجرد العايل ســائلني
بالعودة اىل محطة التزلج .هناك أربعة
مستفهمني من األهايل عن رأيهم بما حصل؟
رشكاء يديرونها .إثنان من آل كريوز وواحد
هل من يُضمر رشاً؟ هل من مشاكل حصلت
من آل فخري وسيدة من آل سكر .والخسائر
أخريا ً يف املنطقة؟
(الظاهرة حتــى اآلن) ُقدرت قيمتها بمبلغ
يرتدد اسم القرنة السوداء بني مواطنني
 700ألــف دوالر (نذكر أن القيمة اإلجمالية
كثرييــن .فما بني قضاء بــري والضنية
للمحطة ثالثــة ماليني دوالر) .فالســلك
املقطوع يفرتض اإلتيان به من أملانيا وهو
غري جاهز بل يحتــاج اىل تصنيع .يعني قد
يم ّر املوسم قبل وصول السلك .لكن ،املوسم
سينطلق من دون القسم العلوي وهذا خرب
سا ّر اىل محبي التزلج.
«كلــو رسي» .هكــذا يختم كل من
تحدثوا يف قضــاء برشي عمّ ا أل ّم بمحطة
التزلــج .اليوم ،هــ ّم كل األهايل فوق هو
«موســم التزلج» لكــن ،ال يمنعهم كل
القلق والربد والظروف السيئة من اإلرصار
عىل حســن ضيافة الزائر .نرشب القهوة
البرشاوية .ونقرأ ونحن عائدون عبارات
جربان خليل جربان عىل جداريات برشي:
البغض جثّة راقدة .ولوال الضيوف لكانت
البيوت قبوراً.
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"ما بين بين" الماضي والمستقبل من منظور  22فنانًا

مارك معركشَ :ف ْلنه َت ّم بالقطاعات اإلبداعية
بمبادرةٍ من المجلس الثقافي البريطاني في لبنان وبالتعاون مع مصنع «أبرويان» في برج ّ
حمود؛ انطلق األربعاء
ْ
بين» بنسخته األولى بمشاركة  22فنانًا بصريًا ناشئًا وحشد من المثقفين والفنانين
الفائت مهرجان «ما بينَ
التشكيليين واإلعالميين.

جــــــورج بــــــو عــــــبــــــدو
يشــ ّكل معرض Anatomy of a Fall
تجمّ عا ً لـ 11مصوّرا ً فوتوغرافيا ً يرشحون
من خالل صورهم تفاصيل املايض بدءا ً من
انفجار املرفأ واألزمات املتتالية التي عصفت
بالبالد وصوال ً اىل املستجدّات الراهنة .ولع ّل
ّ
حــث الجمهور عىل
أجمل ما يف املناســبة
ماض أليم عرب وضع قطعتي
التصالح مع ٍ
قمــاش كبريتني عىل املدخــل مع عبارتني
بالعربية واإلنكليزية تح ّركان ذاكرة انفجار
املرفأ« :شو يليل بيذكرك بهل نهار؟» وHow
 are you feeling insideمع أقال ٍم مربوطة
بخيط تدعو الجمهور اىل اإلدالء بدلوه عمّ ا
اختلج بداخله من مشــاعر يوم االنفجار
وما الذي يشعرون به اليوم ففاضت األقالم
بذكريات تد ّل يف معظمهــا عىل أن الجرح
لم يندمل بعد .وكان الجمهور عىل موع ٍد -
بعد التجوّل يف أرجــاء املعرض  -مع إعادة
افتتاح ســينما «رويال» يف الشارع املقابل
من املصنع بعد إغالقه ملدّة  40عاماً ،وذلك
بعدما أعــاد ترميمه رجــل األعمال مالك
 Union Marksمارك حديفة وابنه املخرج

اسكندر هوندل

ميا بركات

وليد الميس

عرض مرسحي
السينمائي كارل ،فكان أول ٍ
فيه لـــ  ،She-Wolvesالتي روت قصص
حاكمات إنكلرتا املنسيات.
ويف حديث لـ»نداء الوطن» أ ّكد مدير
الفنون لدى املجلس الثقايف الربيطاني يف
لبنان وسوريا مارك معركش أنه النشاط
األول للمجلس الثقايف الربيطاني يف بريوت
بمشــاركة  28مؤسســة ثقافية وفنية.
ويضيف معركش أن الهدف األسايس من

هذا النشــاط هو اإلهتمــام بالقطاعات
اإلبداعيــة كونهــا تعترب عامالً رئيســا ً
للنهوض باالقتصــاد؛ موضحاً« :بعد عام
ونصف من بناء قدرات الفنانني والتفكري
املتواصل؛ وصلنا اىل صيغة ترجمة األعمال
اىل واقع يربط الفنــان والجمهور ،ومن
هنا إنطلقت فكرة مهرجان «ما بني بني»
الذي أردنا من خالله الرتكيز عىل الفنون
البرصية واملوسيقى وفن األداء والرقص

واأللعــاب االفرتاضية ،إيمانــا ً منّا بأن
التعدديــة يف األعمال الفنية تشــ ّكل نواة
املهرجان وتخلق رابطا ً قويا ً مع املجتمع».
بدوره أ ّكــد مدير الفنون الشــاملة
للمجلس الثقايف الربيطاني اسكندر هوندل
أهمية هذا املهرجان بصياغة لغة تخاطب
بني بريطانيا ولبنان مشــراً« :ما نحاول
فعله هو تقريب وجهــات النظر الثقافية
بني البلدين وإنشاء ورشة عمل إبداعية بني

تحريك ذاكرة اإلنفجار

صور عقب إنفجار المرفأ (تصوير سعيد فرح)

املايض واملستقبل» مثنيا ً عىل أهمية الفنون
والثقافة يف التصدّي لألزمات املتتالية.
وأشــارت املهندســة ميــا بركات
بتجهيــز معدني
املشــاركة يف املعرض
ٍ
وضعت يف أعاله دائرة تدور عىل نفســها
يمكن التحكــم برسعتها يدويا ً وبداخلها
ً
كلمة اىل أهميــة الدور الفعّ ال
ف ٌم يتمتم
الذي يؤديه الفنان يف تغيري املستقبل عرب
نظرته لألمور ،فبمجرد التفكري بهذا األمر
يستطيع الفنان اإلحساس بوجوده ،لذلك
ابتكرت وحيا ً آللة زمنيّة تتيح لألشخاص
التحكم بالوقت.
أما وليــد امليس ّ
فعب عــن رؤيته
للمستقبل بتناوله موضوع األمن الغذائي
واألزمــة املحدقة بكوكبنــا بفعل النمو
البرشي املتصاعد واالســتهالك املتزايد،
مستعمالً قفصا ً حديديا ً بداخله ويسل ّ
ط
امليس الضــوء عىل املواد الضــارة التي
تُحقن فيهــا الدواجــن وكيف تنعكس
سلبا ً عىل حياة البرش اليومية عرب تناولنا
املنتجــات واللحوم املصنّعــة مؤكدا ً أن
قفــص كبري أصبحنا
األرض تحوّلت اىل
ٍ
جميعا ً أرسى فيه.

الشجرة المقاومة للباطون
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يتنــاول لقــاء  All Hands On Deckقطــاع
الرقص من خالل دعوة املحرتفني للمناقشة واتخاذ
اإلجراءات التي تساعد بتنمية القطاع .يف ستايشن،
يتم إطالق مجلــة  AMBIT 248التي تطرح فكرة
الحرب من خالل تفســرات فنيــة جديدة .يتخلل
الحدث معرض ملساهمات الفنانني يف املجلة ويختتم
بأداء شعر .وتس ّلط حفلة إطالق  SHURUQالضوء
عىل مشهد موسيقي جديد من لبنان بثالثة عروض.

السبت  19تشرين الثاني

يعقد حدث احرتايف للتعارف الرسيع (فرصة
للتواصل) لبــدء تبادالت مثمرة بــن الفنانني
الناشئني وأكثر من  25محرتفا ً لبنانيا ً وبريطانياً.
تستمر املحادثات بشكل غري رسمي مع الكشف
عن جدارية تعاونية حول الوعي البيئي وتمكني
املرأة تحمل عنــوان  ،FIELDS OF POWERيف
 .Beirut Digital Districtكذلــك يتــم افتتاح
الرتكيب الرقمي Nine Earths؛ الذي يستكشف

العالقة بني األحداث اليومية واالستخدام البرشي
املفرط ملــوارد األرض ،باإلضافة اىل إطالق
عمل
ٍ
فكاهــي جديد لـــ  Art of Booبعنــوان The
 Philosopherبمعرض وحديث يف مركز جريدة
السفري .ويف األمســية كذلك مرسحية «فطائر
ببندورة» لهبة نجم ويعرض Echo in the Dark
نماذج جديدة مــن التعايش البيئي يف عمل فني
منسوج من املوســيقى واألداء التشاركي ،مع
حفلة يف .B018

األحد  20تشرين الثاني

يبدأ النهار بجولة الستكشاف ّ
فن الشارع بني
الحمرا وعاليه .وتعرض «إلعب» مجموعة مختارة
من األلعاب اإللكرتونية اللبنانية ،وتناقش القطاع
من التصميم إىل التطوير ،فضالً عن مرسحية .Fled
ويختتــم املهرجان بإصدار خــاص من مرسحية
«فرحة»؛ تدعو الجمهور إىل زيارة شقق مختلفة يف
مبنى من ثالثينــات القرن العرشين يف برج حمود،
وإلقاء نظرة خاطفة عىل حياة سكانها الحميمة.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

دافع عن إنجازاتك اليوم وال
تتهاون بها ،فالجميع يحاول أن
يدفعك إىل مواجهة قرارات صعبة
يعتقدون أنك عاجز عن اتّخاذها.

يثري هذا اليوم املشاعر ويُكسبك
هالة كبرية وجاذبية تمارسها
عىل الجنس اآلخر.

إنجازات مهنية الفتة ودقة يف
التنفيذ وصوال ً إىل النجاح ،وهذا
سيكون عنوان املرحلة املقبلة إذا
قمت بالخطوات الالزمة.

ال تكن قاسيا ً مع الرشيك
فغايته تبقى راحتك وسعادتك،
واندفاعه قد يكون السبب يف
ارتكابه األخطاء.

تترسع يف الحكم عىل اآلخرين
ال
ّ
إذا لم تكن متأ ّكداً ،فقد تجد
نفسك يف مواجهة مع الشخص
املعني باملواجهة.
غري
ّ

الصرب هو من أبرز صفاتك ،وهذا
يجعلك أكثر قربا ً من الرشيك
ومثاال ً يحتذى يف هذا املجال.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تحمّ ل الرشيك مسؤوليّة
كل األخطاء القديمة ،وحاول
أن تتخ ّ
طى ذلك برحابة صدر،
واستعد حياتك الجميلة معه.

تنشط كثريا ً هذا اليوم
عىل مستوى االتصاالت وتبادل
املعلومات ،وقد تقوم بعمل
مشرتك ومثمر مع أحد الزمالء.

يسعدك الرشيك باقرتاحاته
الجيّدة ،فتطمنئ ويساعدك
عىل تخطي العقبات التي كنت
تخىش مج ّرد ذكرها.

توقع هذا اليوم مفاجأة ما
تتع ّلق بوضع مايل عىل األرجح
وله عالقة بشؤون شخصية.

ال تف ّرط يف مركزك املهني
من أجل أمور تافهةّ ،
وإل دفعت
ثمن اندفاعك غري املربَّر.

مساعدة الرشيك يف محنته
النفسية مهمة جداً ،وإيجاد
عامل االرتياح بينكما مفيد أيضاً.
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علي الهادي طليس يستحق ّ "غينيس" التزوير
تضجّ مواقع التواصل االجتماعي
منذ بضعة أيام بإنجازات الشاب عيل
الهادي طليس الــذي ادّعى تحقيقه
معجزات عدة يف الحقل العلمي .نجح
إبن بلدة بريتــال البالغ من العمر 19
عاماً ،يف خداع النــاس بعدما ظهر يف

مقاطع فيديو يقــول فيها إنه حصل
عىل ثالث شــهادات ُ
ســجّ لت و ُدوِّنت
بموســوعة «غينيس» وهي« :أصغر
مهندس يف العالم» ،و»أصغر مخرتع
مرشوع
ينــال براءة اخــراع عــن
ٍ
متكامــل نظريا ً وعمليّــاً» ،و»أصغر

دكتور محارض يف الجامعة» .واحتفل
الجمهور بالشــاب الفطن ووضعت
«يافطــات التبجيــل» يف االحيــاء
والشوارع لـ»مبدع بريتال» .ورسعان
ما تبني ّ
أن ك ّل ادعاءات طليس محض
أكاذيب فقد نفت موسوعة «غينيس»

من شهاداته المز ّورة

لألرقام القياســية الخرب ،مؤكد ًة أن
هذه األرقام القياســية غــر موثَّقة
بعد أو ال تعود إىل عــي الهادي بل إىل
آخرين .كما ذكرت املوســوعة تلقيها
طلبَــن من طليــس لتحطيم األرقام
القياســية وهما «أصغر مهندس يف
العالم» و»أصغــر دكتور محارض يف
جامعة» ،ولكنهما مج ّرد طلبني ينتظر
ّ
املختص
دراستهما رسميا ً من الفريق
باألرقام القياسية.
ويبدو ّ
أن طليس قام كذلك بتزوير
عددٍ من الشــهادات كشهادة جامعية
من جامعة فلوريــدا عام  2019علما ً
أنه لم يســافر إىل أمريكا أبدا ً بل كان
طالب مدرسة يف لبنان يف العام املذكور،
باالضافــة اىل تزويره جائــزة Hult
 ،Prizeإذ ال وجود الســمه عىل موقع
الجائزة اإللكرتوني ،فضالً عن دكتوراه
فخرية مــن The California Church
 &University Instituteالتي يبدو أنها
ليست حتى جامعة أصالً!

طابع باسم
ميشال شيحا

أعلنت «مؤسســة ميشال شــيحا» إصدار
«ليبان بوســت» طابعا ً وغالفا ً ّ
مرقما ً لليوم األول
باســم املف ّكر والكاتب ميشال شــيحا ملناسبة
عيد االســتقالل بالتنســيق مع وزارة االتصاالت
واملؤسسة .وقالت يف بيان« :سيت ّم هذا العام تكريم
شــيحا والد الدســتور اللبناني الذي روّج لفكرة
لبنان ح ّر ،مستق ّل وديمقراطي» .وتصدر الطوابع
الربيدية منذ العام  1919إحيا ًء لذكرى تاريخ لبنان
من خالل شخصياته وأحداثه وأماكنه البارزة.

نصار يُطلق "عيدا عالشتوية"
ّ
أطلق وزير السياحة يف حكومة ترصيف األعمال وليد ّ
نصار أمس ،من مركز التدريب واملؤتمرات «امليدل إيست» بمطار رفيق الحريري
الدويل ،الحملة الســياحية الشتوية «عيدا عالشتوية» .ورعى إطالق جمعية « 100%لبناني» ســياحة النبيذ يف لبنان ،بحضور حشد من
الســفراء وأعضاء من املجلس األوروبي للمسارات الثقافية ،وشخصيات ديبلوماســية وأصحاب وكاالت واتحاد النبيذ .وأعلن ّ
نصار أن
الوزارة بصدد تحضري حدث مه ّم خالل الربيع املقبل ،يقيض بإقامة أطول طاولة لتذوُّق النبيذ بالعالم ،كما وإنشــاء نقابة ألصحاب بيوت
الضيافة التي تجاوز عددها الـ 50بيتاً.

جورج الصافي في "ذاكرة اإلفتتاح"
عىل وقع إحدى عرشة أغنية وطنية ووجدانية،
أبحر عُ ّشــاق الطرب واللــون الغنائي اللبناني يف
أمســيةٍ موســيقيةٍ عابقةٍ بالرتاث واألصالة عىل
مرسح «مرشوع األندلس» بدولة الكويت .ووسط
حضور حاشــ ٍد ألبناء الجالية اللبنانية ،استعادت
ٍ
أكاديمية «لويــاك» للفنون – «البا» أول احتفاالت
«سينما األندلس» أيام الستينات من القرن املايض،
والتي أحياها حينها الفنــان الكبري وديع الصايف
وفرقة «األنوار» اللبنانية.

وتحت عنوان «ذاكرة االفتتاح» ،انطلقت األمسية
الغنائيــة ،وصدحَ صوت الفنان جــورج الصايف ،نجل
مســرجعا ً أيّام الزمن الجميل وسط تفاعل
الراحل،
ِ
الجمهور وتصفيقه الحاد .فاألمســية التي غنّى فيها
الصايف األغاني ذاتها التي أنشــدها والده بذلك الوقت،
مك ِّررا ً الربنامج نفســه ،المســت قلوب مُحبّي الفن
األصيل وأثارت حنينهم إىل بــاد األرز ،وأعادت إحياء
ذكرياتهم وسط مح ّ
ط ٍ
ات من الفرح والدموع .وترافقت
الحفلة مع دبكةٍ لبنانيةٍ
بلباس فلكلوريٍّ تقليديّ .
ٍ

وواكبت األمســية فرقة «البا» املوسيقية تحت
قيادة املايسرتو يوســف بارا ،وفرقة «البا» للرقص
بقيــادة الكوريوغــراف ابراهيم مزنّر ،اســتكماال ً
لفعاليّات «ذاكرة األندلس» ،ضمن ســياق التعاون
املشــرك مع رشكة «أجيال» العقاريــة الرتفيهية،
والذي يقيض بإقامة سلســلة أنشــطة استثنائية
ٍ
ٍ
ٍ
واحتفاالت ثقافية
وندوات
وحلقات حواريّة
متميّزة
ٍ
وعروض سينمائية عىل
وأمســيات غنائية
وتراثية
ٍ
مدى سنةٍ كاملة.

جـــــــائـــــــزة

جائزة "السينما األوروبية في بيروت" لثالثة أفالم
حرضت أجواء جائحــة «كوفيد  »19 -واملواضيــع املتع ّلقة
بالــذكاء االصطناعي يف محتــوى األعمال التي تنافســت ضمن
مسابقة األفالم اللبنانية القصرية يف الدورة السابعة والعرشين من
مهرجان السينما األوروبية التي ُو ِّزعت جوائزها مساء األربعاء يف
بريوت .ومُنحت الجوائز التي أعلن عنها ســفري اإلتحاد األوروبي
لدى لبنان رالف ط ّراف يف صالةٍ تابعةٍ للمعهد الفرنيس يف بريوت ،إىل
ثالثة أفالم ،أحدها تحريكي اسمه  H.E.R.Aلعالء فليفل ،والثاني
روائي بعنوان  A Broken Fanألســعد خويــري ،والثالث وثائقي
روائي ألحمد نابليس هو .Black Mouse
ويتمحور  Black Mouseحول ظروف بناء معرض طرابلس الدويل

مـتـحـف

ونظرة سكان عاصمة الشــمال ونقمتهم عىل هذا املبنى املهجور .أما
شــخص يتع ّرف عىل الذكاء االصطناعي من
 ،H.E.R.Aفيتناول قصة
ٍ
خالل امرأ ٍة تَظهر له يف املرآة وتعكس مشــاعره وشهواته .واستوحى
 A Broken Fanاألوراق التــي يلصقها الباحثون عن عمل عىل جدران
املدينة ،ليتناول من خالله موضوع البطالة .وع َكســت النتيجة «تنوّع
األنماط الســينمائية» لألفالم اإلثنَي عرش ا ُملد َرجة ضمن املســابقة،
عىل ما قالت عضو لجنة التحكيم رينيه عويط .والحظت أن األرشطة
الوثائقية والتحريكية والروائية «ال يشبه بعضها بعضاًّ ،
لكن الجامع
املشــرك بينها هو التميّــز يف طريقة الرسد وكيفيــة إيصال الفكرة
بأسلوب متني»( .أ ف ب)
ٍ

تاريخ نيويورك الثقافي في "متحف برودواي"
تش ّكل مرسحيات حي «برودواي» الشهري جزءا ً ال يتجزأ من املشهد
الثقايف يف نيويورك ،وقد بات لهذه األعمال االســتعراضية متحف خاص
بقلب الرئة الثقافية لهذه املدينــة األمريكية الكربى .ورغم العدد الكبري
موقع
من املتاحف واملؤسســات الثقافية فيها ،كانــت املدينة تفتقر إىل
ٍ
َّ
مخص ٍص بالكامل لتاريخ «برودواي» ومســارح هذا الحي الذي يش ّكل
عنرصا ً أساســيا ً من هوية املدينة وتدر إيرادات تقرب من ثالثني مليون
دوالر من مبيعات التذاكر أسبوعياً.
ّ
مؤســي املتحف
وقالت املنتجــة املرسحية جويل بوردمان ،إحدى
ا ُملقــام عىل ثالث طبقات قرب ســاحة «تايمز ســكوير» ،إن« :الفكرة
تكمن يف إظهار التقدير لعمل األشخاص الذين سبقونا» .ويروي املتحف
تاريخ ممت ّد عىل نحو قرنَني من الزمن ،ويســتعرض أكثر
محطات من
ٍ
من  500مرسحية اســتعراضية من خالل الفتــات وأزياء وبورتريهات
ً
إضافة إىل كافيترييا مُعاد تشكيلها من مرسح قديم.
لنجوم ســابقني،

ويف نهايــة الرحلة داخله ،يمكن دخول الكواليس للتع ّرف إىل أرسار إنتاج
العروض واملهن املختلفة املرتبطــة بذلك .كما ُ
خصصت بعض الصاالت
ألعمال طبعت تاريخ املرسحيات االســتعراضية ،بينها The Phantom
ٍ
 of the Operaالتي تسدل الســتارة نهائيا ً يف شباط  2023بعد  35عاما ً
ً
إضافة إىل The
عىل الخشبة ،يف ديمومةٍ قياسيةٍ عىل مسارح «برودواي»،
 Lion Kingو .The Wizard Of OZوتش ّكل هذه املسارح الـ 41الشهرية،
أحد أبرز عنارص الجذب الســياحي يف نيويورك وأحــد أهم مح ّركاتها
الثقافية واالقتصادية والســياحية .وقبل الجائحة ،كانت إيرادات هذه
املســارح تتخطى بسهولة  30مليون دوالر أسبوعياً ،وصوال ً حتى إىل 50
مليونا ً خالل أسبوع عيد امليالد.
ً
ملحوظة ،لكن مع ذلك استعادت
وشهد موسم  2022-2021اضطرابات
«برودواي» جماهريها خالل األشهر األخرية ،وبعض املرسحيات االستعراضية
املقدَّمة حاليا ً اكتملت حجوزاتها تماماً( .أ ف ب)

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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روسيا تتجه إلى الخراب االقتصادي
بعد الغزو الروسي ألوكرانيا في شهر شباط الماضي ،بدا االقتصاد الروسي محكومًا باالنهيار .هددت العقوبات الدولية
بخنق االقتصاد ،ما يعني تراجع قيمة الروبل وتعثّر األسواق المالية الروسية .في الوقت نفسه ،بدا الروس العاديون
في طريقهم إلى الحرمان .لكن مرّت أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب ولم يتحقق هذا السيناريو بعد .بل تشير
مجموعة من البيانات إلى نشوء وضع معاكس وحفاظ االقتصاد الروسي على تماسكه .زادت قوة الروبل مقابل
الدوالر ،وقد يقتصر االنكماش على أقل من  3%في العام  2022رغم تراجع الناتج المحلي اإلجمالي الروسي.
كــونــســتــانــتــيــن ســونــيــن

وراء االنكمــاش املعتــدل للناتج
املحيل اإلجمــايل وأرقام التضخم ،تبدو
األرضار الحقيقيــة حادة :من املتوقع
أن يواجه االقتصاد الرويس فرتة طويلة
من الركود .كانت الدولة تتدخل أصال ً يف
القطاع الخاص قبل الحرب ،وأصبحت
تلك النزعة أكثر وضوحــا ً اآلن ،وهي
تجازف بكبح االبتكار وفعالية السوق.
لضمان استمرارية االقتصاد الرويس،
تقــي الطريقــة الوحيــدة بإقرار
إصالحات كربى (لكنها تبقى مستبعدة
حتــى اآلن) ،أو إحــداث اضطــراب
روسيون ينتظرون تحصيل أموالهم من بنك ألفا | موسكو 27 ،شباط ٢٠٢٢
مؤسيس مشابه ملا حصل عند سقوط
املرتبطــة بالتكنولوجيــا الغربية ،بدأت
القصري .لم يكن هذا الرتاجع يف الواردات
االتحاد السوفياتي.
متوقعاً .لو ّ
روسيا مرحلة جديدة حيث ّ
يرسخ الرشكاء
توقع البنك املركزي الرويس
مع بدء الحرب ،يف شــهر شــباط
السياسيون قبضتهم عىل القطاع الخاص.
ذلــك الرتاجع الهائل ،مــا كان ليفرض
وبداية آذار ،ســارع الــروس إىل رشاء
أصبحت هذه الخطة قيد التطوير منذ وقت
قيودا ً صارمة عــى الودائع بالدوالر يف
الــدوالر واليورو لحماية أنفســهم من
طويل .بعدما تأثرت روسيا باألزمة املالية
شهر آذار ملنع انهيار قيمة الروبل.
أي انهيــار محتمــل لعملــة الروبل.
أعطت العقوبــات االقتصادية آثارا ً
العاملية يف العام  2008أكثر من أي بلد آخر
وخالل األشهر الثمانية الالحقة ،راحوا
يف مجموعة العرشين ،عمد الرئيس الرويس
فوريــة أخرى أيضاً ،فقــد أصبح إنتاج
يشــرون املزيد يف ظل تصاعد الخسائر
فالديمري بوتني إىل تأميم الرشكات الكربى.
الســيارات والطائرات
الروسية يف أوكرانيا .يف
حتى أنه وضعها تحت ســيطرة الحكومة
شــبه مســتحيل بعد
الحــاالت العادية ،كان
مبــارش ًة يف بعــض الحــاالت ،أو جعلها
منع روســيا من تلقي
هذا الوضــع ليؤدي إىل
تحت إرشاف البنــوك الحكومية يف حاالت
اإللكرتونيــات الدقيقة،
انهيار قيمة الروبل ألن
أخرى .تماشــيا ً مع متطلبات الحكومة،
والرقائــق ،وأشــباه
العملــة املحلية تصبح
كان متوقعــا ً أن تحافظ تلــك الرشكات
محكومة باالنهيار حني بعدما تأثرت روسيا باألزمة املوصــات .بــن آذار
عىل فائض من العمال يف جداول الرواتب.
يشرتي الناس العمالت المالية العالمية في العام وآب ،تراجعــت صناعة
وحتى الــركات التي بقيــت جزءا ً من
الســيارات الروســية
األجنبية .لكن بســبب
القطاع الخاص ُمنِعت من طرد املوظفني.
العقوبــات املفروضة  2008أكثر من أي بلد آخر بنسبة هائلة وصلت إىل
في مجموعة العشرين
هذه التدابري منحت الشعب الرويس شكالً
 ،90%وكان الهبــوط
عــى البلــد ،أوقفت
مــن األمــان االقتصادي ،لفــرة ّ
مؤقتة
يف إنتــاج الطائــرات
الــركات التي كانت
عمد الرئيس الروسي
عــى األقل ،ويُعترب هذا االســتقرار جزءا ً
تستورد الســلع قبل فالديمير بوتين إلى تأميم مشابهاً .ينطبق الوضع
أساسيا ً من األســباب التي تجعل بوتني
نفســه عــى إنتــاج
الحــرب رشاء العملة
الشركات الكبرى
يحافظ عىل دعم ناخبيه .لكن ال مفر من
األســلحة التــي تبقى
لتمويل تلــك الواردات.
ً
أن تصل الرشكات إىل حالــة من الجمود
من أولويات الحكومة.
نتيجــة لذلك ،تراجعت
كذلــك ،أخطأ كل من ّ
إذا كانت تعجز عن إعادة هيكلة نفســها
توقــع أن تُعوّض
الواردات بنسبة  40%يف الربيع ،فزادت
وتحديث عملها وطــرد املوظفني لزيادة
الطرقــات التجارية الجديدة عرب الصني،
قــوة الروبل مقابل الــدوالر يف املرحلة
أرباحها .ليس مفاجئا ً أن يبلغ نمو الناتج
وتركيا ،ودول أخرى غري خاضعة لنظام
الالحقة .ال يعني ذلــك أن العقوبات لم
املحيل اإلجمايل يف روســيا  0.8%سنوياً،
العقوبات ،عن خسارة الواردات الغربية.
تنجح ،بل إن أثرها عــى الواردات كان
بــن العامــن  2009و ،2021وهو أقل
باإلضافــة إىل تداعيــات العقوبات
قويــا ً بدرجة غري متوقعــة عىل املدى
عملياً ،لطاملا كان االقتصاد الرويس يف قبضة الحكومة .لكن بدأت
التدابري التي اتخذها بوتني يف الفرتة األخرية تزيد ســيطرة الحكومة
بدرجة غري مسبوقة .يف هذا الســياق ،يقول الخبريان االقتصاديان
أندريه شــليفر وروبرت فيشني إن األمر الوحيد الذي يُعترب أسوأ من
الفساد بحد ذاته هو الفساد الالمركزي .يكون الوضع سيئا ً بما يكفي

أصبح املسؤولون الحكوميون والجنراالت
من املستوى املســجّ ل قبيل انهيار االتحاد
العســكريون والبريوقراطيــون يف أعىل
السوفياتي ،خالل السبعينات والثمانينات.
كانت الرشكات الروسية تتعامل أصالً
املراتب (كان جزء كبري منهم من أصدقاء
بوتني) ومن أصحاب املاليني .يف املقابل ،لم
مع قوانني تحرمها من االســتثمار قبل
يتحسن مستوى معيشة الروس العاديني
الحرب ،وواجهــت قطاعات متقدمة مثل
خالل العقد املايض.
الطاقة ،والنقل ،واالتصاالت (أي املجاالت
لكن منذ بداية الحرب ،أحكمـــت
التي كانــت لتصبح أكرب مســتفيد من
الحكومــة قبضتهــا
التقنيات واالستثمارات
عــى القطــاع الخاص
األجنبيــة) أكثر القيود
بدرجة إضافيــة .بدءا ً
رصامــة .اضطــرت
مــن شــهر آذار ،أق ّر
الرشكات الناشــطة يف
الكرملني مجموعة من
هذه القطاعات للحفاظ
القوانــن والتنظيمات
عىل روابــط وثيقة مع
حرصت الشخصيات التي
التي تمنــح الحكومة
املســؤولني الحكوميني
تتولى حماية الحكومة
الحق بإغالق الرشكات،
والبريوقراطييــــــن
على إلغاء المنافسة
والتحكــم بقــرارات
لضمــان صمودها .يف
فمنعت االستثمارات
اإلنتاج ،وتحديد أسعار
املقابــل ،حرصت هذه
الشخصيات التي تتوىل الخارجية وفتحت تحقيقات الســلع ا ُملصنّعة .وبعد
حمايــة الحكومة عىل ضد الشركات التي تنشط إعالن التعبئة لحشــد
املجندين العســكريني
إلغــاء املنافســة التي
تواجهها تلك الرشكات ،من دون حماية الحكومة يف شــهر أيلول ،حصل
بوتني عىل ورقة ضغط
فمنعت االســتثمارات
أخرى إلخضاع الرشكات الروســية ،ألن
الخارجية ،ومــ ّررت قوانني تفرض أعبا ًء
رؤســاء الرشكات مضطرون للتفاوض
هائلة عىل الجهــات األجنبية التي تقوم
مع املســؤولني الحكوميني للحفاظ عىل
بأعمــال تجاريــة يف روســيا ،وفتحت
موظفيهــم والتأكد مــن إعفائهم من
تحقيقات ضــد الرشكات التي تنشــط
ً
التجنيد اإلجباري.
نتيجة لذلك،
من دون حماية الحكومــة.

حني تطلب الحكومة املركزية الفاسدة الرشاوى ،لكن من األسوأ أن
تتنافس مناصب حكومية مختلفة عىل تلك الرشــاوى .كان ارتفاع
معدالت النمو يف أول عقد من عهد بوتني ينجم جزئيا ً عن ســعيه إىل
تركيز الســلطة يف الكرملني ،لذا بدّد الجهات التنافسية القوية ،مثل
األوليغارشيني الناشــطني خارج أوساط الحكومة .لكن بدأ اإلرصار
عىل تشكيل جيوش خاصة وكتائب من املتطوعني يف املناطق لخوض
الحرب ضد أوكرانيا ينشــئ مراكز ســلطة جديدة ،ما يعني أن
الفساد الالمركزي سيعود للظهور يف روسيا.
هذا الوضع قد ينتج ظروفا ً مشابهة لفرتة التسعينات،
حني اتكل أصحاب الرشكات الروسية عىل األمن الخاص،
وروابطهم مع املافيا ،واملســؤولني الفاســدين ،ملتابعة
الســيطرة عىل رشكات خضعت للخصخصــة حديثاً.
استعملت العصابات اإلجرامية محاربني كانوا قد شاركوا
يف الحرب الروســية يف أفغانســتان ،فوفروا «الحماية»
ملن يمنحهم أكرب املبالغ أو رسقــوا الرشكات املربحة بكل
بســاطة .من املتوقع أن تضطلع جماعات املرتزقة التي ش ّكلها
بوتني للقتال يف أوكرانيا بدور مشابه يف املستقبل.
تســتطيع روســيا أن تحقق النرص يف أوكرانيا حتى اآلن .لم
يتضــح بعد معنى الفوز يف هذه الظروف ،فقد يُعترب احتالل بعض
بشــكل دائم شكال ً من االنتصار .أو ربما
املدن األوكرانية املدمّ رة
ٍ
تخرس روســيا الحرب ،لكن قد تعني هــذه النتيجة أن
يخرس بوتني ســلطته عىل األرجح .قد تســتلم
حكومة إصالحية جديدة السلطة ،وتسحب

القوات العسكرية ،وتفكر بتطبيق اإلصالحات ،وتتفاوض عىل رفع
العقوبات التجارية.
لكن بغــض النظر عن النتيجة النهائية ،ســتخرج روســيا من
الحرب تزامنا ً مع إرصار حكومتها عىل فرض ســلطتها عىل القطاع
الخاص بطريقة غري مســبوقة يف أي مكان آخر من العالم ،باستثناء
كوبا وكوريا الشمالية .ســتصبح الحكومة الروسية موجودة يف كل
مــكان ،لكنها لن تكون قوية بما يكفي لحماية الرشكات من املافيات
مرسحني يحملون األســلحة التي حصلوا عليها يف
املؤلفــة من جنود
ّ
زمن الحرب .يف البداية ،قد يســتهدف هؤالء الرشكات التي تجني أكرب
األرباح ،عىل املستوى الوطني واملحيل يف آن.
لتحريك نمو االقتصاد الرويس ،لن تكون اإلصالحات املؤسسية
الكربى كافية ،بــل تربز الحاجة أيضا ً إىل التحرر الذي اكتســبته
روســيا يف العام  .1991أدى انهيار الدولة الســوفياتية إىل تجريد
املؤسسات الناشطة يف تلك الحقبة من أهميتها .ثم بدأت يف املرحلة
الالحقة عملية شــاقة وطويلة لبناء مؤسســات جديدة ،وزيادة
قدرات الدولة ،والحد من الفســاد ،إىل أن وصل بوتني إىل الســلطة
وف ّكك مؤسســات الســوق يف نهاية املطاف وبنى نظامه الخاص
املبني عىل املحسوبيات .يبدو الدرس املستخلص من هذه التجربة
كلها قاتماً :حتى لو خرس بوتني ســلطته وأطلق َ
خ َلفه إصالحات
بارزة ،ســتحتاج روسيا إىل عرش سنوات عىل األقل قبل أن تعود إىل
مستويات اإلنتاج السابقة يف القطاع الخاص ونوعية الحياة التي
شــهدها البلد قبل ســنة واحدة فقط .هذه هي عواقب أي حرب
كارثية ومض ِّللة.
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أصحاب البنوك ال يريدون تحويل ودائع إلى أسهم

المصارف ترفض الـ  ...Bail inوالشامي يتنازل أكثر!

منيــــر يونـــــس
تعــددت محــاوالت نائــب رئيس
الحكومــة ســعادة الشــامي وفريقه
للوصــول اىل مرشوع معالجــة فجوة
الخســائر يف مرصف لبنان واملصارف،
وحماية ما أمكن من أمــوال املودعني.
تمخضت تلك املحــاوالت يف كل مرة عن
نسخة جديدة مطورة للمرشوع املذكور.
الالفت يف النســخة األخرية ،او تلك
املتداولة عىل أنهــا األخرية ،غياب امكان
تحويل ودائع اىل أســهم يف املصارف أو
ما يســمى  .Bail Inكان ذلــك متداوال ً
منذ  ،2020وتحديــدا ً يف خطة الزار التي
اعتمدتها حكومة حسان دياب ال سيما
يف الجزء الخاص منها بمعالجة مســألة
الودائع .ومنذ تلك السنة ،كان متوقعا ً ان
املصارف ترفــض (ضمنياً) مبدأ تحويل
ودائع كبرية اىل أسهم ملكية لديها .اال ان
محاربة الخطة من قبل جمعية املصارف
ركزت آنذاك عىل االســقاط الكامل لها
بمســاعدة حاكم مرصف لبنان رياض
سالمة ،ثم لجنة املال واملوازنة التي تولت
تهديم ارقام الحكومة عن الخســائر يف
مرصف لبنان والقطاع املرصيف.
مع مجيء حكومة نجيب ميقاتي،
أعيد بحث مســألة معالجة الفجوة مع
تكرار ذكر امكان تحويل ودائع اىل اسهم.
لكن يبدو ان ســعادة الشــامي ،وتحت
ضغط «اللوبي» املرصيف املدعوم نســبيا ً

من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،كما
تحت ضغط حاكم مرصف لبنان رياض
ســامة ،أراد إعطاء اصحاب املصارف
جملة هدايــا لعلهم يقبلــوا بمرشوع
ســمّ ي «اعادة التوازن للنظــام املايل يف
لبنــان» .وبني تلك الهدايــا اعتماد مبدأ
الودائــع املؤهلة وغــر املؤهلة ،وفكرة
انشاء صندوق الســرداد الودائع .ذلك
الصندوق ،وبعــد حماية مبلغ  100ألف
دوالر لكل مودع تدفعها املصارف القابلة
لالســتمرار ،توضع فيه بقيــة الودائع
والتي يفرتض انها تبلغ بتاريخ اليوم 75
مليار دوالر ،عىل افرتاض أن ودائع املائة
الف دوالر قد تبلغ نحــو  20ملياراً ،من
اصل إجمايل ودائــع دوالرية باقية تبلغ
نحو  95او  96مليار دوالر.
لكن ملــاذا قد يكون الشــامي منح
املصارف هدية اســقاط خيــار تحويل
الودائع اىل اسهم؟
أوالً :يف مــروع اعادة التوازن ذكر
لبنود تتصل بمــروع آخر هو مرشوع
قانــون اعــادة هيكلة املصــارف الذي
أعده مرصف لبنــان ولجنة الرقابة عىل
املصارف .فهل تركت مســألة الـ Bail
 Inللهيكلة املرصفيــة؟ اذا كان الجواب
«نعــم» ،ملــاذا إذاً ،عىل ســبيل املثال ال
الحرص ،توسع الشامي يف معالجات مثل
شــطب الفوائد منذ 2015؟ وملاذا توسع
يف مسألة الودائع غري املؤهلة علما ً بأنها
قد ترقى اىل فضيحــة اخالقية وقانونية

تظلم عرشات اآلالف الذين وثقوا برياض
سالمة واملصارف وحولوا ودائعهم باللرية
اىل دوالر ،فيأتي الشامي وبكل عني باردة
ليعتربها غري مؤهلة وطرح ردها باللرية
عىل أســعار أقل من الســعر السوقي
الحقيقي للدوالر!
ثانياً :ليس رسا ً ان اصحاب البنوك ال
يرغبون برؤيــة رشكاء لهم يف ملكياتهم
املرصفية .بعدما بنوا امجادهم و»لوبي»
نفوذهم وهويتهم الرأســمالية الخاصة
عىل ذلك املجد املرصيف« .مجد» اعطي لهم
يف لبنان تاريخيا ً ألسباب خاصة برتكيبة
هذا البلد اقتصاديا ً وفقا ً ملنظور سيايس
طائفي اقطاعي وتجاري معقد!
ثالثــاً :تحويل الودائــع الكبرية اىل
أســهم ملكية مرصفية قد يغري جذريا ً
هيــكل امللكيــات الكبــرة يف املصارف
اللبنانية .وبالتــايل يتحول جزء كبري من
رساميل املصارف من اصحابها الحاليني
اىل مودعني من آفــاق وهويات مختلفة.
وهنــا «ينتعش» حديــث غريب عن ان
اصحاب مصارف ال يريدون تغيري الهوية
الطائفية لبنوكهم (!).
رابعــاً :رب ســائل ملــاذا يــر
مرصفيون عىل اإلبقاء عىل ملكياتهم عىل
الرغم من تراجــع الناتج  ،60%وفقدان
ربح أســايس كان يأتي من الدين العام،
فضالً عن أن األزمــة طويلة واالنتعاش
الكبري املســتدام ليس منتظرا ً يف املديني
القريب واملتوســط؟ الجــواب موجود

بحصلي :نح ّ
ذر من اهتزاز األمن الغذائي
لم تلتئم الجلسة الثانية بعد للجنة التي ش ّكلها
رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيــب ميقاتي
لدراسة اللوائح التي ســتصدر عن السلع املستوردة
التي سيُفرض عليها رســم جمركي ملدة  5سنوات
بنسبة  10%اذا كان يصنّع لها مثيل يف لبنان بكميات
ّ
املحل وتلك التي تصنّف كســلع
تكفي اإلســتهالك
فاخرة .وعدم إصدار تلك اللوائح استدعى استغرابا ً
من نقابة مســتوردي املواد الغذائية برئاسة هاني
بحصيل الذي تساءل عن «عدم قيام الجهات املسؤولة
واملعنية يف الدولــة اللبنانية بإصدار لوائح الســلع
الغذائية الجديدة املعفاة من الرسوم الجمركية حتى
اآلن وعىل الرغم من صدور املوازنة العامة للعام 2022
يف الجريدة الرسمية».
وقالــت النقابة يف بيان إن األمــور ال تزال عىل
حالهــا ،فيما وبالتزامن مع صــدور املوازنة العامة
يف الجريدة الرســمية سارع املســؤولون اىل العمل
عىل إصدار لوائح الســلع التي سيضاف عليها رسم
جمركي نوعي بنسبة  10يف املئة».
واعتربت النقابــة أن «هذا املشــهد املتناقض

يطرح عالمة اســتفهام حقيقية عن مدى الجدية يف
تنفيذ الوعود بإضافة عدد كبري من الســلع الغذائية
األساسية عىل لوائح اإلعفاء من الرسوم الجمركية،
للتخفيف من األعباء املعيشــية عىل املواطنني الذين
يعانون من تآكل مداخيلهم وقدراتهم الرشائية بسبب
إنهيار العملة الوطنية».
وطالبت بإلحاح برضورة «إصدار لوائح السلع
الجديدة املعفاة من الرســوم الجمركية بالتزامن مع
لوائح السلع التي سيطالها الرسم النوعي الـ،10%
منعا ً للفوىض يف السوق» ،مشدّدة عىل «مبدأ الشفافية
بشكل عام وبالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص،
والذي تحرص عليه النقابــة لجهة تزويد املواطنني
باملعلومات الحقيقيــة والكاملة حول هذا املوضوع
ألهميته الكبرية واألساسية يف حياة املواطنني».
وحذرت من أن «عدم إصدار لوائح السلع الغذائية
الجديدة املعفاة من الرســوم الجمركية من شأنه أن
يؤدي اىل اهتزاز األمن الغذائي للبنانيني من باب عدم
قدرة نسبة كبرية من املواطنني عىل الحصول عىل ما
يحتاجونه من سلع غذائية».

جلسة إستثنائية لمجلس إدارة الضمان
عقد مجلــس إدارة الصنــدوق الوطني للضمان
االجتماعي جلســة اســتثنائية حضوريا ً وعن بعد ،يف
مقره يف املركز الرئييس ،برئاســة رئيس مجلس اإلدارة
باإلنابة غازي يحيى وحضور املديــر العام للصندوق
محمــد كركي ومفوضــة الحكومــة باإلنابة مارلني
عطالله وأعضاء مجلس اإلدارة.
وأعلــن املجلــس يف بيــان ،أنه «اتخــذ بإجماع
الحارضين واملشــاركني مــروع القرارين املتعلقني
باإلنهاء بمرشوع مرســومني :يقيض مرشوع املرسوم
األول بتعديل الحد األقىص للكسب الخاضع للحسوم يف
فرع التعويضــات العائلية املنصوص عليه يف املادة 68
(الفقرة  )2من قانون الضمان ليصبح //3,425,000
ل.ل .ثالثة ماليني وأربعماية وخمسة وعرشين ألف لرية
لبنانية فقط ال غري ويعمل بهذا املرســوم اعتبارا ً من
/2/1.2023
ويقيض مرشوع املرســوم الثاني بتحديد القيمة
الشــهرية للتقديمات العائليــة وطريقة توزيعها بني
الزوجة واألوالد عىل الشكل اآلتي:
املــادة األوىل :تحدد القيمة الشــهرية للتقديمات

العائليــة املنصوص عليهــا يف املــواد  46إىل  48من
قانون الضمــان االجتماعــي بمبلغ حــدّه األقىص
//675,000ل.ل .فقط ستماية وخمسة وسبعون ألف
لرية ال غري يوزع كما ييل:
 //180,000ل.ل .ماية وثمانون ألف لرية عن الزوجة. //99,000ل.ل .تسعة وتسعون ألف لرية عن كل ولد(لغاية خمسة أوالد فقط).
املــادة الثانية :تحــدّد القيمة الشــهرية للتقديمات
العائليــة املنصوص عليهــا يف املــواد  46إىل  48من
قانون الضمان اإلجتماعي للسائقني العموميني الذين
يقودون ســياراتهم بأنفســهم بمبلــغ حده األقىص
//390,000ل.ل .ثالثماية وتســعون ألف لرية فقط ال
غري يوزع كما ييل:
 //150.000ل.ل .مائــة وخمســون ألف لرية عنالزوجة.
 //48,000ل.ل .ثمانية وأربعون ألف لرية عن كل ولد(لغاية خمسة أوالد فقط).
املادة الثالثة :تلغى كل النصوص التي تتعارض مع
أحكام هذا املرسوم».

ضمناً ،أو بشكل غري مبارش ،يف مرشوع
إعادة التوازن الذي ينص عىل أن حقوق
املودعني (فــوق  100الف دوالر) تصدر
بها أوراق مالية او ســندات .وهناك من
يعمل عىل جعل هذه السندات حق ملكية
«مقدســاً» يف رقبــة الحكومــة ،ما قد
يفرس هوس مقولة «الودائع املقدســة»
لصاحبهــا رئيس مجلس النــواب نبيه
بري .إذ ربما يأتي يوم يربط فيه صندوق
االسرتداد بالصندوق السيادي املخصص
إليرادات (محتملة) مــن النفط والغاز،
او ســندات تتحول ملكيات بشــكل او
بآخر يف مشــاريع ومرافق عامة عرضة

للخصخصة او الرشاكــة بني القطاعني
العــام والخاص .لذا ،وبشــكل مرابض
ومتحفز ،تراهــن املصارف منذ اآلن عىل
تلك االحتمــاالت التي تفتــح لها آفاق
«بزنس» جديــدة بعدما تكون قد اعفيت
من رد نحو  80%من الودائع.
التنــازالت للمصارف عىل حســاب
املودعني مستمرة منذ اليوم األول الندالع
األزمة .وليس مســتغرباً ،مع منظومة
املصالح السياســية واملاليــة القائمة،
تقديم املزيد منها ال ســيما يف مرشوعي
قانوني الكابيتال كونرتول واعادة هيكلة
القطاع.

الصادرات النفطية السعودية
إلى أعلى مستوى منذ  29شهرًا
أظهرت بيانات من مبادرة بيانات املنظمات
املشــركة (جودي) أن صادرات الســعودية من
النفط الخام ارتفعت يف يلول للشــهر الرابع عىل
التوايل ،إىل أعىل مستوى يف  29شهراً.
وزادت صادرات الخام بنحو  1.6%إىل 7.721
ماليني برميل يوميا ً يف أيلول ،وهو أعىل مســتوى
منذ نيســان من عام  ،2020وذلك مقابل 7.601
ماليني برميل يوميا ً يف آب.
إال أن إنتاج أكرب دولة مصدرة للنفط يف العالم
تراجــع إىل  11.041مليون برميل يوميا ً يف أيلول،
مقابــل  11.051مليون برميل يوميا ً يف الشــهر
السابق.
وتقدم الرياض وأعضــاء آخرون يف منظمة
الدول املصدرة للبرتول (أوبك) بيانات صادراتها
الشــهرية إىل جودي ،التي تقــوم بنرشها عىل
موقعها اإللكرتوني.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العاملي
عىل النفط يف  2022للمرة الخامسة منذ نيسان،
كما قلصــت التقديرات للعــام املقبل ،وأرجعت
هذا إىل التحديات االقتصاديــة املتصاعدة بما يف

إنخفاض حيازة
السعودية من
السندات األميركية
أكــد تقرير ملوقــع «أرقام» تراجــع حيازة
السعودية من ســندات الخزانة األمريكية إىل 121
مليار دوالر خالل شــهر ايلول  ،2022بانخفاض
قدره  1.1مليار دوالر ،مقارنة بشهر آب أغسطس
 .2022وحافظت الســعودية عــى املركز الـ 16
ضمن كبار حاميل الســندات األمريكية يف شــهر
ايلول .2022
وتوزعت استثمارات الســعودية يف سندات
الخزانــة األمريكيــة إىل  102.89مليار دوالر يف
«ســندات طويلة األجل» تمثل  85%من اإلجمايل،
و 18.11مليار دوالر يف «ســندات قصرية األجل»
تشكل ما نسبته .15%

ذلك ارتفــاع التضخم وأســعار الفائدة .وقررت
أوبك وحلفاؤها ،ضمن املجموعة املعروفة باسم
أوبك ،+يف ترشين األول خفض اإلنتاج.
وقالت الســعودية ،أكرب منتــج يف أوبك ،إن
الخفض املســتهدف بواقع مليوني برميل يوميا ً
رضوري يف ظل ارتفاع أســعار الفائدة يف الغرب
وتباطؤ االقتصاد العاملي.
ومن املتوقع أن تعقــد املجموعة اجتماعها
القــادم يف فيينــا يف الرابع من كانــون األول.
وانخفض استهالك مصايف النفط الخام املحلية يف
السعودية بنحو  108آالف برميل يوميا ً إىل 2.693
مليون برميل يوميــا ً يف أيلول ،بينما هبط الحرق
املبارش للخام  142ألف برميل يوميا ً إىل  522ألف
برميل.
وأعلنــت رشكة النفط الســعودية العمالقة
أرامكــو امس أنهــا تخطــط لالســتثمار يف
مــروع بقيمة ســبعة مليــارات دوالر إلنتاج
البرتوكيماويات من النفط الخام من خالل رشكة
تكرير إس-أويل التابعة لها يف مدينة أولســان يف
كوريا الجنوبية.

إقـــتـــصـــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٨السنــــة الـرابـعـة

11

الـجــمـعــة  ١٨تشرين الثاني 2022

طالب باحتساب اول  300كيلوواط/ساعة بسعر  10سنتات

"العمالي" يح ّ
ذر من تداعيات زيادة تعرفة الكهرباء
طالب االتحاد العمــايل العام يف ما يتع ّلق
بتعرفــة الكهربــاء ،باحتســاب اول 300
كيلوواط/ساعة بســعر  10سنتات ومن ثم
احتساب  200كيلو بســعر  14سنتا ً ومن ثم
 200كيلو بـ  18سنتاً ،والباقي بـ 21سنتاً.
عقد رئيس االتحاد العمايل العام بشــارة
األسمر مؤتمرا ً صحافيا ً يف مق ّر االتحاد ،رشح
فيه "واقع الزيادة الطارئة عىل تعرفة الكهرباء
وتداعياتهــا الكارثية عــى مختلف رشائح
الشــعب اللبناني وعىل الصناعــة والزراعة
والســياحة وال ســيما عىل العمال والفقراء
وذوي الدخل املحــدود" ،وذلك يف حضور نائب
رئيس االتحاد حسن فقيه ،رئيس نقابة عمال
ومســتخدمي النقل املشــرك ريمون فلفيل،
وأعضاء هيئة املكتب يف االتحاد ونقابيني.
وقال األسمر "إن الواقع املايل الذي وصلت
إليــه مؤسســة كهرباء لبنان فــرض زيادة
التعرفــة األمــر الذي كان ال بــد وأن يحصل
لتحقيق التــوازن املايل لها ولكــن ليس عىل
حساب املواطن العامل وذوي الدخل املحدود.
وتطرق اىل هذه الزيــادة وكلفتها عىل الطبقة
الفقرية باألرقام:
يبلغ عدد املشــركني نحو مليون و250
ألف مشــرك أي أنه يوجد فواتري تعادل هذا
الرقم .وتتضمن كل فاتورة كهرباء مجموعة
رسوم" :رســم بدل تأهيل"" ،رسم العداد"،
رسم اإلســتهالك ،طابع مايل" ،تدوير األلف"
ورضيبة القيمة املضافة (.)TVA

ماذا تتضمن زيادة التعرفة؟

وتتضمّ ن الزيادة عىل التعرفة  3نقاط ال ب ّد
أن نفصلها باألرقام وفق اآلتي:
 Aرســم العداد الشــهري :هو اشرتاكيدفعه كل مواطن شــهريا ً عــن كل فاتورة
تلقائيا ً حتى لو لم يستهلك الكهرباء واملعروف
بما يسمى "إيجار عدّاد" .فقد كان هذا الرسم
إلشرتاك:
  15أمبــر  3600لرية شــهريا ً = $ 2.4(سعر رصف  1500لرية)
  20أمبري  4800لرية = $ 3.2وكلما زادت القدرات يزيد هذا الرسم.
وإذا اعتربنا أن نصــف العدادات يف لبنان
هي مــن فئة الـــ  15و  20أمبري (النصف =
 )625000 = 2/1250000يعني أن املواطنني
(املقصود بهم أصحــاب الحد األدنى والطبقة
العاملة) كانوا يدفعون ســنويا  36مليار لرية
أي ما يــوازي  24مليون دوالرســنويا قيمة
الرســم األول اما اآلن فقد تم فرض  21سنتا ً
عىل كل AMP 1ما يعني أن رسم الـ  15أمبري
أصبح 21سنتا اي  3.15بدال من  2.4دوالر.
والـ  20أمبري اصبح  4.2دوالر بدال ً من $ 3.2
املطلوب إعادة النظر بهذا الرسم من خالل
تخفيضه أو اعتماد بــدل مقطوع ال يتجاوز
الدوالر الواحد لكل  AMP 10لإلشرتاكات الدنيا
أو إعفاء أول  200كيلو من رسم اإلستهالك.

رسم بدل التأهيل

 -Bرســم بدل التأهيل :هذا الرسم صادر
بناء عىل قرارات مجلس ادارة مؤسسة كهرباء
لبنان بتاريخ  1996/3/12يفرض "بدل تأهيل
شــهري" بهدف تأهيل الشــبكات واألعمدة

تحذير وتقصير في الجباية
وتراكم فواتير
ح ّذر اإلتحاد العمايل من تداعيات هذه
التعرفة غري املدروســة والتي ال تنم عن
رؤية واقعية تهــدف اىل النهوض بقطاع
الكهرباء ملا فيه مصلحة املجتمع اللبناني
بأكملــه .وإذا كان املقصود تغطية عجز
الجباية مــن اإلدارات العامة وتقديم هبة
ملقدمــي الخدمات من جيــوب املواطنني
ســنضطر إىل دعوتهم اىل عدم دفع هذه
الفواتري الظاملة وستعاني املؤسسة مجددا ً
من الدوامــة ذاتها :تقصــر يف الجباية
وتراكم للفواتري غــر املدفوعة لنصل اىل
عجز إضايف يف ميزانية الدولة.

األسمر عارضًا خالل المؤتمر الصحافي لتداعيات زيادة التعرفة الكهربائية على الفقير

وغريها ملدة  7ســنوات من تاريخه (أي كان
يجب إلغاؤه يف العام  2003ولم يتم ذلك أي أننا
وبعد 26عاما ً ال نــزال ندفع هذا البدل لتأهيل
الشبكات والوضع كما ترونه حالياً.
إال أن هذا الرسم قد زاد ايضا ً بالدوالر حيث
كان محددا ً بخمسة آالف لرية شهريا ً للعدادات
بني  15و 40أمبريا ً وعرشة آالف لرية شــهريا
للعدادات فوق هذه القــدرة ويف حال اعتربنا
أن نصف العــدادات هي بقــدرة أقل من 40
أمبري يتبني أن قيمة رســم التأهيل الذي دفعه
اللبنانيون ســنوياً ،يعــادل 37:مليار و500
مليون لرية أي  25مليون دوالر سنوياً.
فيكــون اللبنانيون قد دفعوا رســوم بدل
التأهيل عن عدادات أقل من  40أمبري وخالل 26
سنة املاضية 650 :مليون ( $سعر رصف .)1500
إن اصحــاب الحــد األدنــى امللزمــن
باشــراكات قدرة  15و 20أمبري وليس لهم
الخيــار بأقل مــن ذلك كما هــي الحال لدى
إشرتاكات املولدات.
ُفرض عليهم رسم جديد كبدل تأهيل 4.3
 ...$ولو أن أصحاب القرار قاموا بترصيف الـ
 5000لرية املفروضة سابقا ً عىل دوالر 1500
لكانت النتيجة  3.2دوالرات إال أنهم لم يكتفوا
وزادوا العبء عىل كاهل هؤالء املواطنني.
هكذا يكون ما يتم استيفاؤه سنويا ً كبدل
تأهيل من عدادات الفقــراء 32 :مليون دوالر
و 250الف  $سنوياً.
وهنا نسأل عن الغاية والهدف من بدالت
التأهيــل إذا كان مــروع مقدمي الخدمات
والــذي كلف لغاية اآلن أكثر مــن مليار دوالر
ما زلنا بحاجة ألن نستويف له رسوما ً إضافية
للتأهيل.وإذا كان وال بد فلمــاذا من الطبقة
الفقرية واملتوسطة.
ودعا "العمايل" اىل إلغاء بدل التأهيل عىل
عدادات الـــ Monophaseوملا هي دون الـ 20
امبــر نهائيا ً وإذا كان ال بــد منها فيجب أن
تكون تصاعدية عىل كل  10امبري إضافية.

...واإلستهالك

 -Cالرســم عىل اإلستهالك :اعتمد النظام
القديم خمسة شطور تمت من خالله مراعاة
الطبقة الفقرية واملتوسطة؛
ورغم انها كانت ما دون الكلفة إال أن مبدأ
التسعري قد أخذ يف اإلعتبارالطبقات اإلجتماعية
كافة ،فهل لنا أن نفهم مبدأ اعتماد الشطرين
املحددين حاليا ً وعىل اية معايري تم اختيارهما
ومــا هو هذا الدعم الذي ذكرته املؤسســة يف
بيانها االخــر بأنه تم بـــ  100كيلوواط بـ
عرشة ســنتات هل يعني ممنوع عىل أصحاب
الدخل املحدود أن يضيئــوا أكثر من "ملبة" يف
الشهر؟

مقارنة مع تسعيرة
خطتي التعافي و"الطاقة"

كانــت خطة التعــايف املوضوعة من قبل
الحكومة وبالتنســيق مع البنك الدويل حددت
تســعرية مبيع الطاقة بـ 12سنتا ً ألول 300
كيلوواط و 18سنتا ً ملا بعد ذلك.
وكانت إحدى الرشكات ( ) AZOROMالتي
تولت دراسة واحتساب كلفة انتاج الكيلوواط
يف العــام  2009 2008-قــد حــددت كلفة
الكيلوواط الواحد بـ  21ســنتا ً حيث شملت
التكاليف املبــارشة وغري املبارشة ،يومها كان
متوسط سعر برميل النفط يف حينه  94دوالرا ً
أي مشابه للسعر املتداول اليوم.
ويف العــام  2010عندمــا وضعت وزارة

الطاقة خطة الكهرباء احتسبت كلفة الكيلوات
بـ  17.8ســنتاً .وكل ما ســبق لــم يأت عىل
ذكر الـ  27ســنتا ً فما هو املعيار الذي لجأوا
اليه وملاذا هذا الفارق بني الـ  10و 27ســنتا ً
(ونسمع همســا ً أنها ستزيد الحقا اىل  38كما
ورد يف القرار بأنه ســيتم النظر بالتسعرية كل
فرتة شهرين).

عملية حسابية
بعملية حســابية صغرية إن اشرتاك  15امبري إذا استهلك
صاحبه  300كيلوواط شــهريا ً وهو املعيار الذي وضعه نظام
املؤسسة تكون فاتورته الشهرية كاآلتي:
بدل تأهيل 4.3
رسم اشرتاك 3.15
 100كيلواط 10
 200كيلواط 54
11%رضيبة عىل القيمة املضافة 7.8
ــــــــــــــــــــــــــ عدا الكرس والطابع املايل
املجمــوع 79.25 :دوالرا ً (عىل منصــة صريفة 30300
لرية)= تقريبا ً مليونــن و 400الف لرية لبنانية .هذا يعني أنه
سيتبقى مئتا الف لرية من الحد األدنى لألجور .مع اإلشارة إىل
أن «رضيبة الـ  TVAتفرض عىل مجموع الرسوم واإلستهالك،
بما معناه أن هناك رضيبة عىل الرسوم.

غير اإلستهالك المنزلي

بالنسبة اىل غري اإلســتهالك املنزيل سواء
الصناعي أو الزراعي فال بــد من إعادة النظر
بالتســعرية تحت سقف الدراســات (خطة
التعايف) التي لــم تقرتح أكثر من  18ســنتا ً
وإعادة العمل بتسعريات الذروة والليل والنهار.
إن مؤسســة كهربــاء لبنــان عىل رأس
املؤسســات الخاضعة للتدقيق الجنائي ،لذلك
ندعو القيّمني واملعنيني اىل اعتماد الشــفافية
والعدالة يف هذا امللف ،علنا نتخطى هذه املرحلة
بأقل أعباء ممكنة عىل كاهل الفقراء وأصحاب
الدخل املحدود.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة

وفيــــــــات

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحة املالية
اإلقليمية يف محافظة عكار – الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول
أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية عكار-حلبا لتبلغ الربيد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم،
وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
وليد جنبالط
الحزب التقدمي االشرتاكي
آل حرب وعموم أهايل غريفة
ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألىس
قائد جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد
كمال جنبالط سابقا ً

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

الرقم
اسم املكلف
الرضيبي
130561
يوسف محفوظ محفوظ
295373
حسني احمد الفارس
844198
وديع كمال مخول
244928
وليد عمر مشمشاني
2681435
شفيق محمد محمود
183246
سهيل محمد توفيق الخرض
135030
وليد حسني السحمراني
3297318
أحمد محمود طالب
130561
يوسف محفوظ محفوظ
2054863
ديانا نبيه الخوري
2604062
زينب محمد عثمان
2473350
طه عمر عبدو
752983
فريد بهجت جرجورة
1505558
محمد يوسف يوسف
نبيلة ظهري أمني األسعد االسعد 758777
824231
هدية احمد خرض خليل
عبد الرزاق أحمد خرض خليل 1655750
96682
طالل غانم نعمان
2482402
نيال غانم نعمان
2422385
طوني غانم نعمان
2605623
امال غانم نعمان
1655106
نقوال نعيم فرح
44274
عبد الكريم محمد الرفاعي
180324
عثمان خالد عثمان
213361
رائد محمود البعريني
229596
رشكة البيادر للصريفة

رقم الربيد املضمون
RR195792910LB
RR195792937LB
RR195797395LB
RR195798197LB
RR195805105LB
RR195805114LB
RR195805131LB
RR195805145LB
RR195805159LB
RR195805162LB
RR195805176LB
RR195805180LB
RR195805193LB
RR195805202LB
RR195805216LB
RR195805233LB
RR195805247LB
RR195805445LB
RR195805454LB
RR195805468LB
RR195805471LB
RR195805508LB
RR195805658LB
RR195805803LB
RR195806375LB
RR195806392LB

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس الدائرة اإلدارية
مايا الزين
2022/10/27
التكليف 534

املناضل العميد رجا حرب

املنتقل إىل رحمته تعاىل يوم الخميس 17
ترشين الثاني 2022
يصىل عىل جثمانه يوم السبت الواقع فيه
 19ترشين الثاني  2022الساعة الواحدة
بعد الظهر يف مســقط رأســه غريفه
(الشوف).
تقبل التعازي بعد الدفن أيام السبت 19
واألحد  20واالثنــن  21ترشين الثاني
 2022من الساعة الرابعة حتى السابعة
مسا ًء يف دار البلدة  ،غريفه.
ويوم األربعاء الواقع يف  23ترشين الثاني
 2022يف دار الطائفــة الدرزية  ،بريوت
من الساعة الحادية عرش قبل الظهر حتى
الخامسة مساءً.
لالتصال والتعزية:
زوجتــه :مــي أبــو عســاف حرب
70984311
اوالده :حســام حــرب03358877 :
(مستشار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي
النائب تيمور جنبالط)
زوجته امييل وهاب حرب70774334 :
روال حرب03192554 :
جاد حرب71173031 :
اسامة حرب71611452 :
حــرب:
عمــاد
أشــقاؤه:
 00971551400113زوجته ريما بو
شمس الدین
املرحوم أسعد حرب زوجته احالم سعد
حرب71793029 :
شقيقاته :إيمان حرب زوجة دريد حرب:
70184479
لينــا حرب زوجــة رفعــت التيمائي:
03809910

١٢

العـــــالــــم

العـــدد  - 988السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  18تشرين الثاني 2022

بيونغ يانغ ُتطلق صاروخًا باليستيًّا ُ
وت ّ
حذر واشنطن

أخبار سريعة

الرياض وسيول :لتحويل العالقة الثنائيّة إلى "شراكة استراتيجيّة"
إتفقت الســعودية وكوريا
الجنوبية عىل تعزيــز العالقات
يف مجاالت رئيســيّة مثل الطاقة
والدفــاع ،فيما ّ
وقعــت اململكة
سلسلة اتفاقات أحدها يف مجال
الصناعــات البرتوكيماوية تبلغ
قيمته  6.7مليارات دوالر.
والتقــى الرئيــس الكوري
الجنوبــي يون ســوك يول وويل
العهد السعودي محمد بن سلمان
يف العاصمــة الكورية الجنوبية،
حيــث أعلنا عن خطــة لتحويل
العالقــة الثنائيــة إىل «رشاكة
اسرتاتيجيّة ترت ّكز عىل املستقبل»،
وفــق ما جاء يف بيــان صدر عن
مكتب يون.
وأعرب ويل العهد الســعودي
عن أمله يف توسيع نطاق التعاون
مع كوريــا الجنوبيــة من أجل
خطــة التنمية «رؤيــة اململكة
 ،»2030مشريا ً إىل سعي الرياض
إىل التعاون مع ســيول يف تطوير
الطاقــة املائيــة واســتخالص
الكربــون وتقنيــات املفاعالت
النووية الصغرية.

وأكــد بــن ســلمان ،الذي
بــدأ زيارته إىل كوريــا الجنوبية
األربعــاء ،أن الســعودية تأمل
يف توســيع التعاون مــع كوريا
الجنوبيــة يف مجــال الطاقــة
وصناعــة الدفــاع ومرشوعات
البناء عىل وجــه الخصوص ،إىل
جانب التعاون يف تعزيز القدرات
الدفاعية.
بدوره ،أعلن القرص الرئايس
يف سيول أن يون أعرب لويل العهد
الســعودي عن أمله يف أن ّ
يوسع
البلدان التعاون يف مجاالت البنية
التحتية والصناعــات الدفاعية
وغري ذلك من القطاعات ،ووصف
اململكة بأنها رشيك رئييس لبالده
يف االقتصاد وأمن الطاقة.
ويتط ّلــع الرئيــس الكوري
الجنوبــي إىل انضمــام رشكات
مح ّلية إىل مشاريع سعودية كربى
مثل مدينة «نيوم» املســتقبلية،
وتعزيز التعاون يف قطاعَ ي الدفاع
والطاقة .وخــال الزيارةّ ،
وقعت
حكومتــا ورشكات البلدَين ،بما
فيها عدد من أبرز املجموعات يف

الرئيس الكوري الجنوبي خالل استقباله ولي العهد السعودي في القصر الرئاسي في سيول أمس (أ ف ب)

سيول 20 ،اتفاقا ً تقريبا ً مرتبطة
بمجــاالت عدّة مــن الزراعة إىل
خطوط سكك الحديد.
وشملت االتفاقات استثمارا ً
ســعوديّا ً يف مرشوع «شاهني»
التابع ملصفاة «إس أويل» الكورية
الجنوبية ،الذي سيت ّم بموجبه بناء
منشآت إلنتاج البرتوكيماويات يف
كوريا الجنوبية.

بعد سيطرة الجمهوريين على "النواب"...
بيلوسي تتخلّى عن زعامة الديموقراطيين
بعدما فــاز الجمهوريون بالغالبية يف
مجلــس النواب األمريكــي ،أعلنت نانيس
بيلويس ( 82عاماً) ،الرئيسة الديموقراطية
ّ
التخل
ملجلس النواب يف الكونغرس ،نيّتها
عن ّ
تول هــذا املنصــب يف املجلس املقبل
املنبثق من االنتخابات األخرية.
وســارع الرئيس األمريكي جو بايدن
إىل اإلشــادة ببيلويس ،معتربا ً يف بيان أنها
«حمت ديموقراطيّتنا مــن التم ّرد العنيف
والدامي يف الســادس من كانون الثاني»
 ،2021يف إشــارة إىل الهجــوم عىل مبنى
الكابيتول ،ورأى أن بيلويس هي «رئيســة
مجلس النواب األكثر أهمية يف تاريخنا».
ونجح الجمهوريون يف انتزاع الغالبية
من الديموقراطيــن يف مجلس النواب ،ما
يضمن لهم قاعــدة ترشيعية وإن بغالبية
ضئيلة ،تُتيح لهــم معارضة برنامج عمل
بايدن خالل العامَ ني املقب َلني وتؤدّي بالتايل
إىل انقسام السلطة يف الكونغرس.
وبعد إعالن نتائــج التوقعات ،اعترب
زعيــم الغالبية الجمهوريــة يف مجلس
النــواب كيفن مكارثــي أن «األمريكيني
مستعدّون التجاه جديد ،والجمهوريون

يف مجلــس النواب مســتعدّون لتحقيق
ذلك» .وهنّأ بايــدن مكارثي بفوز حزبه
بالغالبية يف مجلس النــواب ،معربا ً عن
اســتعداده «للعمــل مــع الجمهوريني
يف املجلــس لتحقيــق نتائــج للعائالت
األمريكية العاملة» ،يف حني أعاد األعضاء
الجمهوريون يف مجلس الشيوخ انتخاب
زميلهم ميتش ماكونيــل زعيما ً لألقلية
الجمهورية ،عىل الرغم من التحدّي النادر
هذه امل ّرة بمنافسة أحد زمالئه له عىل هذا
املنصب الذي شــغله عىل مدى  15عاماً،
وهو ريك سكوت من فلوريدا.

"بلبلة ديبلوماسيّة" خالل زيارة
ديندياس إلى طرابلس
رفض وزير الخارجية اليوناني نيكــوس ديندياس ،الذي كان من املق ّرر أن يزور
طرابلس أمس ،مغــادرة الطائرة لدى وصوله إىل املطار ليتجنّب اســتقباله من قبل
نظريته نجالء املنقوش يف الحكومة الليبية يف الغرب ،التي تُش ّكك أثينا يف رشعيّتها ،ما
أثار بلبلة ديبلوماسيّة.
ور ّدا ً عىل الترصّ ف الديبلومايس اليوناني ،استدعت حكومة طرابلس السفري الليبي
لدى أثينا ،وكذلك القائمة بأعمال سفارة اليونان يف طرابلس لتبلغها احتجاجها.
أمّ ا يف أثينا ،فقد ألقت وزارة الخارجية اليونانية باللوم يف الحادث الديبلومايس عىل
بـ»التنصل من اتفاق» ّ
ّ
ينص عىل عدم عقد
الســلطات يف طرابلس ،واتهمتها يف بيان
لقاء بني ديندياس واملنقوش.
وأوضحت أثينــا أنه كان من املق ّرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني يف طرابلس
رئيس املجلس الرئــايس محمد املنفي فقط ،متجاهالً الحكومــة ،قبل أن يتوجه إىل
بنغازي ،مق ّر السلطات املتنافسة يف رشق البالد.
وعقب رفضه النــزول يف طرابلس ،ذهب دندياس إىل بنغازي .وقد نرش صورا ً عرب
«تويرت» ،تُظهر استقباله من طرف قادة تابعني للمشري خليفة حفرت.
وبعد لقائه عــددا ً من الربملانيني ،أكد الوزير اليونانــي امتنانه لرفضهم اتفاقية
«الرتسيم البحري» التي وقعتها طرابلس وأنقرة عام  .2019كما رفض املذكرة الثانية
املوقعة الشهر املايض حول التعاون املشرتك يف مجال الطاقة يف املتوسط.

تزامناً ،ذكر الجيش الكوري
الجنوبــي أن كوريا الشــمالية
أطلقت صاروخا ً باليستيّا ً قصري
املــدى ،يف أحــدث عملية إطالق
صــاروخ ضمــن موجــة غري
مســبوقة ،بينما اعتربت وزيرة
الخارجيــة الكورية الشــمالية
تشــوي ســون هــوي يف بيان
أن تحــ ّركات واشــنطن لتعزيز

ّ
املوسع» وإجراء تدريبات
«ردعها
مشــركة مــع حلفــاء أمنيني
إقليميني هي «أعمال حمقاء».
وحــ ّذرت تشــوي مــن أن
تعزيز واشــنطن التعاون األمني
مع طوكيو وســيول ،ســيؤدّي
إىل «ر ّد عســكري أشــ ّد رضاوة
من جمهورية كوريا الشــعبية
الديموقراطية».

كيشيدا يُعبّر عن مخاوفه األمنيّة لشي
ّ
عــر رئيس الــوزراء الياباني فوميو
كيشيدا للرئيس الصيني يش جينبينغ خالل
لقائهما األول يف بانكوك أمس ،عن مخاوفه
إزاء قضايــا األمن اإلقليمــي ،بما يف ذلك
مسألة كوريا الشمالية التي أطلقت يف اليوم
نفســه صاروخا ً يف آخر حلقة من سلسلة
تجارب صاروخية أجّ جت املخاوف النووية.
وعىل هامش قمّ ة «أبيك» ،قال كيشيدا
للصحافينيّ :
«عبت عــن قلق بالغ حيال
الوضع يف بحــر الصني الرشقي ،بما يف ذلك
جزر ســينكاكو ،واألنشــطة العسكرية
الصينية ،بما فيها إطالق صواريخ باليستية
من الصني ،وشــدّدت عىل أهمية الســام
واالســتقرار يف مضيق تايوان» .وأضاف:
«يف ما يتع ّلق بكوريا الشــماليةّ ،
عبت عن
توقعاتنا يف أن تلعب الصني دوراً ،بما يف ذلك
يف مجلس األمن الدويل».
توازياً ،أظهر فيديو سجّ له صحافيون
خالل قمــة «مجموعة العرشيــن» التي
استضافتها بايل األربعاء ،الرئيس الصيني
وهو يوبّخ رئيس الوزراء الكندي جاســتن
سبت تفاصيل عن محادثات
ترودو بعدما ُ ّ
عقدها الزعيمان إىل وســائل اإلعالم .ويف

اللقطة التي بلغت مدّتها دقيقة والتُقطت
عىل هامش القمة يف إندونيسيا ،يظهر يش
وهو يقول لــرودو من خالل مرتجم« :ك ّل
سب إىل الصحف .إنّه أمر غري
ما ناقشناه ُ ّ
الئق» .ويُضيف« :ولــم تكن هذه الطريقة
التي جرت فيها (محادثاتنا) ،أليس كذلك؟».
ويُتابــع« :إذا كانت هنــاك صدقية،
فيُمكننا إجراء محادثات بناء عىل االحرتام
املتبادلّ .
وإل ،فلن يكون من املمكن التنبؤ
بالنتائج» .ويظهر يش بعد ذلك وهو يُحاول
املرور من أمام تــرودو الذي يردّ« :يف كندا،
نؤمن بالحوار الحــر واملنفتح والرصيح،
وهذا ما سنواصله .ســنتط ّلع للعمل معا ً
بشــكل بنّاء ،لكن ســتكون هناك أمور ال
نتفق عليها».
عنــد هــذه النقطة ،يرفــع يش يده
ملقاطعته قائالً« :فلتخلق األجواء .فلتخلق
األجواء» ،ليبتســم بعد ذلك من دون النظر
مبارشة إىل ترودو ويُصافحه ويرتكه يُغادر
القاعة .وســعت الخارجية الصينية أمس
للتقليل من أهمية التسجيل ،الذي اعتربت
ً
نافية
أنه يظهر «حوارا ً عاديّاً» بني زعيمَني،
أن تكون كلمة ّ
«وإل» تنطوي عىل أي تهديد.

إعفاء مسؤولين عراقيين من مناصبهم
بعدما اندلع حريق جديد فجر الخميــس يف صالة داخل مطار بغداد الدويل من دون أن
يُســفر عن وقوع ضحايا ،وهو الثاني من نوعه خالل  3أيام فقــط ،أعفى رئيس الوزراء
العراقي محمد شياع السوداني  3مســؤولني من مناصبهم ،هم مدير عام سلطة الطريان
املدني ومدير مطار بغداد الدويل ومدير أمن املطار.
وتوجه السوداني إىل املطار و»شدّد عىل متابعة التحقيق للوقوف عىل األسباب الحقيقية
وراء تكرار الحرائق خالل األيام األخرية» ،بحسب مكتبه .وطال الحريق صالة نينوى لكبار
الشخصيات املكوّنة من طابقني فجر الخميس ،وفق ما أفاد بيان رسمي صادر من مديرية
الدفاع املدني.
وأوضح بيان الدفاع املدني أنــه ت ّم «إخماد الحريق الذي اندلع يف الطابق األريض لصالة
كبار الشــخصيات وعدد من مكاتب السفر» ،مطالبا ً بـ»فتح تحقيق واستدعاء خبري األدلة
الجنائية لرفع العيّنات وتحديد أسباب اندالع الحريق».

أردوغان يتحدّث
عن لقاء األسد
كشف الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان أمس أنه قد
يُعيد النظر في العالقات مع
الرئيس السوري بشار األسد بعد
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
المق ّرر إجراؤها في تركيا في
حزيران من العام المقبل .ور ّدا ً
على سؤال حول احتمال عقده
لقاء مع األسد ،أجاب أردوغان
أنه ال يوجد استياء أو خالف
أبدي في السياسة ،وذلك وفق
تعليقات أدلى بها خالل رحلة
عودته من بالي .وقبل شهر ،ذكر
أردوغان أنه قد يلتقي مع األسد
عندما يكون الوقت مناسباً ،الفتا ً
إلى أنّه لن يستبعد ذلك.

ميانمار :اإلفراج
عن آالف السجناء
أطلق المجلس العسكري الحاكم
في ميانمار (بورما) أمس سراح
 5774سجيناً ،بينهم السفيرة
البريطانية السابقة فيكي باومن
وزوجها الفنان البورمي هتين
لين والصحافي الياباني تورو
كوبوتا والمستشار األسترالي
لحكومة أونغ سان سو تشي
المخلوعة شون تورنيل ،الذين
غادروا البالد على الفور .وذكرت
المجموعة العسكرية في بيان
أن هؤالء األجانب الثالثة «صدر
عفو عنهم وطردوا» ،فيما كشف
مسؤول كبير لوكالة «فرانس
برس» أن هذا اإلفراج حصل
«بمناسبة العيد الوطني» للبالد.
وأشار مصدر رسمي إلى إطالق
سراح أجنبي رابع هو كياو
هتاي ،وهو بورمي يحمل جواز
سفر أميركيّاً ،وكان على متن
الطائرة التي هبطت في بانكوك
وتق ّل األجانب المح ّررين.
وتحدّث ضابط كبير عن اإلفراج
عن  3وزراء سابقين في حكومة
أونغ سان سو تشي التي ال تزال
مسجونة وتخضع للمحاكمة.

كازاخستان ُتعلن إحباط
انقالب
قبل أيام قليلة من انتخابات
رئاسية يفترض أن تسمح
بطي صفحة عام أسود في
أكبر دولة في آسيا الوسطى،
أعلنت كازاخستان أمس أنها
اعتقلت  7من أنصار أحد
المعارضين في المنفى بتهمة
التخطيط لـ»انقالب» .وادّعت
لجنة األمن القومي في بيان أن
الموقوفين جزء من «مجموعة
إجرامية ناقشت منذ أشهر
خططا ً لتنظيم أعمال شغب
وانقالب وإعالن حكومة موَقتة»،
مشير ًة إلى أنهم «يتعاطفون
مع المصرفي الهارب مختار
أبليازوف» ،المعارض في
المنفى ،والذي «يُشاركونه
اآلراء نفسها» .وأشارت إلى
أن هؤالء الموقوفين كانوا
يُخ ّ
ططون خصوصا ً «لإلعداد
ألعمال شغب ومهاجمة مبان
ً
موضحة
لقوات حفظ النظام»،
أنه «منذ أحداث كانون الثاني
واصلت عناصر متط ّرفة إعداد
خطط لزعزعة استقرار البالد
واالستيالء على المدن في
كازاخستان ،بما في ذلك ألماتي
وأستانا» ،وهما تواليا ً أكبر
مدينة في البالد وعاصمتها.

تــتــــــــمــات
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العـــدد  - ٩٨٨السنــــة الـرابـعـة

باسيل "يحرق" فرنجيّة في باريس...

فبحسب ما جاء يف التســجيل من عبارات هادفة إىل تهشيم صورة
فرنجية أمام الفرنسيني وتقزيم حجمه «الصغري» الذي يرتاجع حتى يف
زغرتا ،رأى مصدر قيادي يف قوى  8آذار من مؤيدي ترشــيح فرنجية ّ
أن
جوهر حديث باســيل لم يكن موجها ً ضد فرنجية بقدر ما كان يحمل
رســالة مبارشة إىل «حزب الله» ال ســيما حني قال يف التسجيل بلسان
العونيني« :تحمّ لنــا كل هذا الضغط حتى نأتي بفرنجية رئيســاً؟» يف
إشارة إىل الضغوط التي يعترب باسيل أنه تحملها شخصيا ً بعد خضوعه
للعقوبــات األمريكية نتيجة تغطيته لـ»الحزب» وســاحه يف لبنان ويف
املحافــل الدولية والعربيــة ،وأردف املصدر« :هذا هو جوهر الرســالة
وأعتقد أنها وصلت».
ويف خالصة «الرســالة» جاء ر ّد باسيل عىل تدشــن «حزب الله»
خطواته األوىل نحو املجاهرة برتشــيح فرنجية ليشــدد قائالً« :بالنا ما
فيهم يجيبوا رئيس للجمهورية وما رح نســجّ ل عىل حالنا أننا انتخبنا
حدا مثل ســليمان فرنجية» ،وهو كالم موجه إىل حارة حريك بالدرجة
األوىل وإن كان ألبســه طابــع العداوة مع ترويكا «بــري – ميقاتي –
فرنجية» ،األمر الذي اســتدعى جملة ردود مبارشة من رئيس املجلس
النيابي الذي اعتــر ّ
أن «ما كان األمر عليه يف العــام  1990أفضل مما
ُقدّم لنا يف السنوات الســت املاضية والذي يتلخص بـ :عون  -باسيل –
جريصاتي» .أما عىل «جبهة بنشــعي» فتوىل النائب طوني فرنجية الرد
مبارش ًة عىل باســيل بالقول يف تغريدة« :ونحن أيضــا ً ال نتفق معك يف
الربنامج الســيايس واإلصالحي لبناء دولة« ،جربنا وشفنا» أوصلتنا اىل
جهنم» ،وذلك بالتوازي مع إعادة منارصي «تيار املردة» التداول بتغريدة
سابقة لرئيس «التيار» ســليمان فرنجية عىل تويرت جاء فيها« :األقزام
عند مغيب الشمس ترى خياالتها أكرب».
ويف الســياق عينه اســرعى االنتباه أمس الهجوم الرصيح الذي
شنّه النائب آالن عون عىل ترشــيح «الثنائي الشيعي» فرنجية لرئاسة
الجمهورية ،مبديا ً امتعاض «التيار الوطنــي» من تبني حليفه «حزب
الله» فرنجية «مرشــحا ً وحيداً» للرئاســة وأضاف« :من غري املسموح
أن يقول لنا «الحزب» أنا ال أثق إال بشــخص سليمان فرنجية ،فإذا كان
«حزب الله» ال يثق إال بفرنجية فهذا يعني أن املشــكلة فيه هو وليست
يف ســائر اللبنانيني» ...وتعقيبا ً عىل هذا املشهد ،توقعت مصادر واسعة
االطالع عىل أجواء «التيار الوطني» أن «يتصاعد املســار التصعيدي من
جانب «التيار» حتى يرتاجع «حزب الله» عن ترشــيح فرنجية وإال ّ
فإن
باســيل لن يتوانى عن تجاوز الخطوط الحمــر يف عالقته مع «الحزب»
داخليا ً وخارجياً ،ألنه ببســاطة ليس مستعدا ً ألن يطلق النار عىل رأسه
إذا أرصّ السيد حسن نرصالله عىل ترشيح فرنجية حتى ولو ك ّلفه األمر
إعالن «تفاهم مار مخايل» منتهي الصالحية».
يف الغضون ،تستمر مرسحية «الورقة البيضاء وتعطيل النصاب» يف
مجلس النواب تحت وطأة استمرار حالة التخبط يف صفوف قوى  8آذار
حيال مسألة الرتشيحات الرئاســية ،فأعادت جلسة االنتخاب السابعة
أمس استنســاخ نتائج ســابقاتها يف صندوق االقرتاع وســط احتدام
ســجال النصاب القانوني املطلوب يف الدورة االنتخابية الثانية ال سيما
بني النائب ســامي الجميل وعدد من النواب التغيرييني من جهة ورئيس
املجلس ونواب «حركة أمل» من جهة ثانية ،يف حني برز تأكيد عضو تكتل
«الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان عىل موقف التكتل الداعي إىل
وجوب اإلبقــاء عىل اعتماد نصاب الثلثني النتخــاب رئيس الجمهورية
يف الدورتني األوىل والثانية وما يليها من دورات «رغم عدم ذكر مســألة
النصاب يف الدستور» ،لكنه شدد يف الوقت عينه عىل ّ
أن العقبة الرئيسية
أمام إنجاز االستحقاق الرئايس تتمثل يف تعمّ د عرقلة العملية االنتخابية
من قبل بعض النواب ّ
ألن «الدستور يمنع أيضا ً مقاطعة الجلسات وهذه
مسؤوليتهم النيابية».

تمديد شتوي لـ"اتفاق الحبوب"

وســارع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش إىل الرتحيب
بالنبأ ،يف بيان نرشه مركز التنســيق املشــرك املتمركز يف اســطنبول
ويُرشف عىل تح ّركات الســفن عرب مضيق البوسفور ،مؤكدا ً أن «األمم
املتحدة ملتزمة التزاما ً كامالً إزالة العقبات التي تُعرقل تصدير املنتجات
الزراعية واألسمدة من روسيا االتحادية».
نوويّاً ،تبنّى مجلــس الحكام يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ً
جديدا ً يدعو روســيا إىل االنسحاب من محطة زابوريجيا النووية ووقف
ما تقوم به ض ّد املواقع النووية يف أوكرانيا .وأوضح ديبلوماسيان لوكالة
«فرانس برس» أن القرار الذي قدّمته كندا وفنلندا وافقت عليه  24دولة
عضوا ً يف املجلس من أصل  ،35وصوّتت روسيا والصني ضدّه.
ميدانيّاً ،استهدفت رضبات روســية جديدة مدنا ً يف مختلف أنحاء
أوكرانيا ،حيث أحدثت سلسلة الهجمات شلالً يف البنى التحتية األوكرانية
للطاقة ،إذ بات أكثر من  10ماليني شــخص من دون كهرباء ،خصوصا ً
يف منطقة كييف ،يف الوقت الذي تســاقطت فيــه الثلوج األوىل عىل هذه
املناطق ،يف حني كشف وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا أن خرباء
أوكرانيني وصلوا إىل بولندا للمشاركة يف التحقيق الهادف إىل تحديد مصدر
إطالق الصاروخ الذي أســفر سقوطه عىل بلدة برزيفدوف يف بولندا عن
َ
شخصني.
مقتل
ويف الســياق ،حمّ ل وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن روسيا
مسؤولية ســقوط الصاروخ يف بولندا ،بينما أوضح الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينســكي أنه «ال يعرف ماذا حــدث» يف بولندا ،وقال« :ال
نعرف عىل وجه اليقني .العالم ال يعــرف .لكنّني متأكد من أنه صاروخ
رويس ومتأكــد كذلك من أنّنا أطلقنا النار مــن أنظمة للدفاع الجوي»،
معتربا ً أنّه «فقط بعد التحقيق ســيكون من املمكن استخالص النتائج»
يف شأن مصدر إطالق النار.
ً
وعىل صعيد آخر ،حكمــت محكمة هولندية غيابيّــا عىل  3رجال
بالسجن املؤبّد بتهمة إسقاط طائرة الخطوط الجوية املاليزية يف رحلتها
رقــم «ام اتش  »17فــوق أوكرانيا يف  .2014وأوضــح رئيس املحكمة
هندريك ستينهاويس أن «املحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة»
عىل الروســيَّني إيغور غريكني وسريغي دوبينســكي واألوكراني ليونيد
خارتشينكو ،الذين دينوا بالقتل ولعبوا دورا ً يف تدمري الطائرة.
وبقــي املتّهمون أحراراً ،ورفضوا حضور املحاكمة التي اســتم ّرت
عامَ ني ونصف عام يف هولندا وجرت بعد تحقيق دويل .ورحّ ب زيلينسكي
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بهذا «القرار املهــم» .وقال إن «معاقبة ك ّل الفظائع الروســية  -أمس
واليوم  -ستكون حتمية» ،بينما ندّدت روسيا بـ»حكم سيايس» معترب ًة
أن املحاكمة تكاد تكون «واحدة من أكثر املحاكمات فضائحية يف تاريخ
العمليات القضائية».
وفيما رحبت واشنطن بالحكم معترب ًة أنه «مرحلة مهمة» الحقاق
العدالة ،اعترب األمني العام لـ»حلف شــمال األطليس» ينس ستولتنربغ
أن الحكم «يُشــ ّكل يوما ً مهمّ ا ً للعدالة» ،مؤكدا ً أنّه «ال يُمكن االفالت من
العقاب يف جرائم مماثلة».
إىل ذلك ،كشفت روســيا أنها ستجري محادثات ثنائية مع الواليات
املتحدة يف العاصمة املرصية القاهرة خالل الفرتة من  29ترشين الثاني
إىل  6كانون األوّل ،يف شــأن استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة
«نيو ستارت» النووية.

النظام اإليراني للغرب :لسنا ليبيا وال السودان

وبعد تزايد عمليات القتل التي تستهدف املحتجّ ني وعنارص «الحرس
الثوري» اإليراني و»الباســيج» ،قال عبد اللهيان ّ
إن إرسائيل و»أجهزة
االستخبارات وبعض السياسيني الغربيني خ ّ
ططوا لحرب يُرافقها تدمري
إيران وتُف ّككها» ،مشريا ً إىل أنّه «يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا وال
السودان .اليوم األعداء يستهدفون سالمة إيران وهويّتها اإليرانية ،لكن
حكمة شعبنا أحبطت خ ّ
طتهم».
ويف الســياق ذاته ،نقلت وكالة أنباء «فارس» عــن قائد «الحرس
الثوري» اإليراني الجنرال حسني سالمي قوله يف قم ّ
إن «الواليات املتحدة
وإنكلرتا وأملانيا وفرنســا وإرسائيل والســعودية وحلفاءها يستعدّون
ملحاربة الله ورسوله والشــهداء» ،معتربا ً أن «هذه مؤامرة ضخمة عىل
األمة ،وبعض األشــخاص داخل البالد أصبحوا دمى يف يد العدو لتدمري
األمة اإليرانية».
تزامناً ،نــزل آالف املتظاهرين إىل الشــارع يف مــدن إيرانية عدّة،
خصوصا ً املدن الكردية .وذكرت منظمــة «هنكاو» الحقوقية ّ
أن قوات
األمن قتلت متظاه َرين يف بوكان ويف سنندج ،وهما منطقتان ذات غالبية
كرديــة ،فيما كانت املنظمة قد أفادت عن مقتل  10أشــخاص األربعاء
برصاص قوات األمن.
وتحدّثت وكالة أنباء «إرنا» عن أن الضابط يف الرشطة حسن يوسفي
طعن م ّرات عدّة يف ســنندج يف محافظة كردســتان ،مشري ًة إىل مقتل 4
عنارص من قوى األمن أمس ،أحدهم يف سنندج ،بينما ُ
طعن عنرصان من
ّ
التدخل ّ
ألن مشاغبني كانوا
«الباسيج» يف مدينة مشهد أثناء «محاولتهما
ّ
محلتهم» .وتويف ضابط يف الرشطة،
يُهدّدون تجّ ارا ً إلجبارهم عىل إغالق
كان قد جُ رح يف أصفهان األربعاء ،يف املستشــفى متأثرا ً بجروحه ،وفق
الوكالة.
ويف حادثَــن آخ َرين ،قتل مســ ّلحون عىل متن دراجــات نارية 9
أشــخاص ،بينهم إمرأة وطفالن ،وفق ما ذكر اإلعالم الرسميُ .
وقتل 7
أشــخاص يف مدينة إيذة و 2يف أصفهان ،حيث أطلق مهاجمان عىل متن
د ّراجة نارية النار من أسلحة آلية عىل عنارص من «الباسيج» ،ما أسفر
عن مقتل عنرصَ ين وإصابة اثنني آخ َرين بجروح ،بحسب «فارس».
ويف حني تتّهم السلطات عنارص مجهولة بإطالق النار من عىل متن
د ّراجاتهم النارية ،توجّ ه عائالت القتىل أصابع االتهام نحو أجهزة النظام
نفسها .وتُفيد «منظمة حقوق اإلنسان يف إيران» ّ
بأن قوات األمن قتلت
 342شخصا ً منذ بدء االحتجاجات ،بينهم  43طفالً و 26إمرأة.
نوويّــاًّ ،
تلقت إيران من جديد تحذيرا ً لعدم تعاونها يف امللف النووي.
فقد تبنّى مجلس الحكام يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا قرارا ً
يُندّد بعدم تعاون إيران ،وافقت عليه  26دولة عضوا ً يف الوكالة من أصل
 ،35وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية وكالة «فرانس برس» .وصوّتت
ضدّه روسيا والصني ،بينما امتنعت  5دول وغابت دولتان عن التصويت.
قرار يف حزيران.
وهذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام ،بعد ٍ
أمّ ا السبب وراءه فهو نفسه ويتمثّل يف عدم وجود إجابات «ذات صدقية
ّ
املخصب التي عُ ثر عليها يف  3مواقع
تقنية» يف ما يتع ّلق بآثار اليورانيوم
النصّ ،
ّ
فإن املجلس «يُعرب عن قلقه العميق» يف
غري مُعلن عنها .ووفق
مواجهة هذه املشكلة التي ال تزال بال حل «بسبب التعاون غري الكايف من
قبل إيران».
ّ
النص أن املجلس «يرى أنه من الــروري وامللح» أن تُقدّم
وذكــر
طهران عىل الفور «إيضاحات» يف شــأن وجود جزئيات من اليورانيوم،
وكذلك الســماح بـ»الوصول إىل املواقع واملعدّات» ،من أجل «الســماح
بجمع العيّنات».
وبينما ح ّذرت السفرية األمريكية لورا هولغيت من أن «عىل إيران أن
ّ
فسيتعي عىل املجلس
تعلم أنها إذا فشلت يف التعاون لح ّل هذه القضايا،
اتخاذ مزيد من اإلجراءات» ،ســارعت طهران إىل التنديد بالقرار معترب ًة
أنه لن «تكون له أي نتيجــة» وقد «يؤثر يف التعاون» بينها وبني الوكالة
الذرية.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1ع َبس وأفرط في العبوس
 توكيل شخص بفعل أمر مانيابة عن غيره.
 - 2العب كرة مضرب ألماني
معتزل.
 - 3من األلبسة  -آلة طرب.
 - 4ابيض  -برد  -منخفض
باألجنبية.
 - 5وعاء الخمر  -قايض.
 - 6أغنية لعبد الحليم حافظ -
أعلى جبل في نيوزيلندا.
 - 7أطول أنهر فرنسا  -عشاء
باألجنبية.
 - 8دولة أوروبية.
 - 9ماء كثير جا ٍر  -الدرج.

عموديا :

 – 1ضغط على  -مدينة أميركية.
 - 2ممثلة أميركية.
 - 3ما يصيب الجلد من آثار نتيجة
مالمسته ا لنا ر  -ما يتسا قط
بغزارة.
 - 4للنداء  -مطربة لبنانية.
 - 5ارتقاء واعتالء  -ضمير متصل.
 - 6قلب اإلناء على رأسه  -إله -
صفقة باألجنبية.
 - 7طري ورخــو  -أوعية من
بالستيك أو قماش أو ورق.
 - 8يقاسون ويعانون.
 - 9فنانة لبنانية راحلة.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :مينسك  -برك  - 2 -صوفي مارسو  - 3 -اسعاد يونس 4 -
 رف  -فك  - 5 -يحب  -الشوف  - 6 -نبادل  -يلو  - 7 -يل  -يألو - - 8نبيب  -مدلل  - 9 -مي  -افرزته.
عموديا - 1 :مصارين  -نم  - 2 -يوسف حبيبي  - 3 -نفع  -بالي 4 -
 سياق  -با  - 5 -كمد  -الي  - 6 -ايفل  -امر  - 7 -بروك شيلدز 8 - -رسن  -ولولت  - 9 -كوسوفو  -له.

سودوكو

من أمام مبنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس األول (أ ف ب)
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األوروغواي ...التاريخ العريق والتألق الدائم
في هذه الحلقة من سلسلة
"موندياليات" ،تلقي "نداء
الوطن" الضوء على منتخب
األوروغواي صاحب التاريخ
العريق والحضور القوي ّالدائم،
ّ
وتتضمن هذه المحطة:
 - 1إنجازاته السابقة
في كأس العالم،

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

رالـــــف شـــــربـــــل

إنجازاته السابقة في كأس العالم
فاز باللقب م ّرتني عامَي  1930و .1950إســتضاف أول نســخة من كأس العالم يف العام  1930وفاز بها عىل حساب املنتخب األرجنتيني
يف النهائــي ( .)2-4ويف العام  ،1950تغ ّلب يف النهائي عىل الربازيل بنتيجة ( )1-2يف عقر دار األخرية أمام نحو مئتي ألف متفرج .يف الســنوات
الخمسني األخرية ،كان أبرز انجاز له وصوله اىل نصف نهائي مونديال جنوب أفريقيا .2010

لويس سواريز الهداف التاريخي لمنتخب األوروغواي

أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ انطالق المونديال
* جوزيه ناســازي :هو قائد أول منتخب أحرز كأس العالم سنة .1930
فاز أيضا ً مع منتخب بالده بمســابقة «كوبا أمريكا» يف أربع مناسبات يف
أعوام  1923و 1924و 1926و.1935
* هيكتور سكاروني :كان مهاجما ً معروفا ً بمهاراته املميزة .فاز بـ»كوبا
أمريكا» أربع م ّرات يف أعوام  1917و 1924و 1926و 1927وبكأس العالم
سنة  .1930يف رصيده  31هدفا ً يف  51مباراة دولية.
* خوان ألربتو ســيكافينو :أحد أفضل الالعبني يف تاريخ «ال سيليستي».
قاد املنتخب األوروغواياني للفوز بكأس العالم ســنة  1950حيث سجل
هدفا ً يف املباراة الحاسمة ضد الربازيل.
* أوسكار ميغويز :هو الهداف التاريخي لألوروغواي يف املونديال برصيد
ثمانية أهداف يف ســبع مباريات ،منها خمسة أهداف يف مونديال 1950
الذي فازت به األوروغواي.

* أليسيدس غيغيا :الالعب الذي تســبّب بأكرب نكسة رياضية يف تاريخ
الربازيل ،فقد ســجّ ل هدف الفــوز لألوروغواي ضــد الربازيل يف املباراة
الحاسمة عىل ملعب «املاراكانا» سنة .1950
* أوبدوليو فاريال :كان مدافعا ً صلباً ،وهو قائد املنتخب الذي فاز بكأس
العالم ســنة  1950ضد الربازيل يف عقر دارها ،حيــث لعب دورا ً كبريا ً يف
ذلك اإلنجاز التاريخي .شــارك أيضا ً يف مونديــال  1954الذي احتلت فيه
«ال سيليســتي» املركز الرابع .فاز كذلك بـ»كوبا أمريكا» سنة  1942مع
منتخب بالده.
* انزو فرانشسكويل :صانع األلعاب األنيق امللقب بـ»األمري» .فاز بـ»كوبا
أمريكا» ثــاث م ّرات يف أعــوام  1983و 1987و .1995يُعترب أحد أفضل
الالعبني يف تاريخ األوروغواي .شــارك يف املونديــال م ّرتني عامَ ي 1986
و ،1990لكنّه لم يرتق اىل مســتوى اآلمال الكبرية املعقودة عليه يف كلتا

نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام
* لويس ســواريز :هو النجم األول لهذا املنتخب منذ ســنوات طويلة وأفضل العب يف تاريخ األوروغواي .قاد
بالده إلحراز لقب «كوبا أمريكا» ســنة  ،2011حيث فاز بجائزة أفضل العب يف تلك البطولة .يشارك يف املونديال
للمرة الرابعة بعد أعوام  2010و 2014و .2018تعترب تجربته املونديالية مزيجا ً بني التألق واثارة الجدل .ساهم
بشكل كبري يف وصول بالده اىل نصف نهائي مونديال  2010حيث سجل ثالثة أهداف يف تلك البطولة (هدف أمام
املكسيك يف الدور األول وهدفان أمام كوريا الجنوبية يف الدور ثمن النهائي) ،كما أنه أنقذ بالده من الهزيمة أمام
غانا يف ربع النهائي بعد تصديه بيده لكرة كانت ستدخل شباك الحارس موسلريا يف اللحظات األخرية من الشوط
اإلضايف الثاني.
يف مونديال  ،2014تألق أمام إنكلرتا حيث ســجل هدفني منحا الفوز لبالده ضد فريق قائده يف ليفربول ستيفن
جــرارد ،لكنه تهوّر يف املباراة أمام إيطاليا حيث قام ّ
بعض املدافع االيطايل جورجيو كييليني ،ما أدّى اىل ايقافه
عن اللعب ألربعة أشهر .يف مونديال  ،2018سجل هدفني (واح ٌد يف مرمى السعودية وآخر يف مرمى روسيا) .هو
الهداف التاريخ لـ»ال سيليســتي» برصيد  68هدفا ً يف  134مباراة دولية .تقدّم يف العمر ولم يعد يف أوج عطائه،
وهذا ينطبق أيضا ً عىل زميله يف املنتخب كافاني.
* ادينســون كافاني :أحد أبرز املهاجمني يف تاريخ األوروغواي .فــاز بـ»كوبا أمريكا» عام  2011مع منتخب
بالده .يف رصيده خمســة أهداف يف ثالث مشاركات ســابقة يف العرس العاملي يف أعوام  2010و 2014و2018
(هــدف يف مونديال  2010وآخر يف مونديال  2014وثالثة أهــداف يف مونديال  .)2018هو ثاني أفضل هداف يف
تاريخ بالده برصيد  58هدفا ً يف  133مباريات دولية .لع ّل أبرز مباراة له بقميص األوروغواي كانت يف ثمن نهائي
مونديال  2018حيث سجل ثنائية ّ
أهلت بالده عىل حساب الربتغال ،قبل أن يخرج مصابا ً يف تلك املباراة ،ما تسبّب
يف غيابه عن الخسارة يف ربع النهائي أمام فرنسا.
ّ
وحسه التهديفي العايل.
* داروين نونيز :مهاجم مميّز يستطيع صناعة الفارق بفضل قوته ورسعته
* الحارس فرناندو موسلريا :أحد أبرز ركائز هذا املنتخب منذ سنوات طويلة .يشارك يف املونديال الرابع له بعد
أعوام  2010و 2014و .2018تألق كثريا ً يف مونديال  2010حيث لم يدخل شــباكه أيّ هدف يف مباريات الدور
األول وتعملق يف ركالت الرتجيح أمام املنتخب الغاني يف الدور ربع النهائي .كذلك ســاهم بقيادة بالده للفوز
بـ»كوبــا أمريكا» عام  2011من خالل عروضه املميزة يف تلك البطولة ،ال ســيما تألقه يف ربع النهائي أمام
األرجنتني .عىل الرغم من تقديمه بطولة جيدة يف مونديال  ،2018اال أنه ارتكب خطأ تســبّب يف الهدف الثاني
لفرنســا يف مباراة دور الثمانية .يحمل الرقم القيايس بعدد املباريات بقميص األوروغواي يف املونديال برصيد
 16مباراة.
* فيديريكو فالفريدي :هو حاليا ً أبرز عنرص يف خط وسط هذا املنتخب .فرض نفسه نجما ً كبريا ً يف ريال مدريد
وساهم بتتويجه هذا العام بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر االسباني وكأس السوبر األوروبي.
* دييغو غودين :قائد هذا املنتخب وصاحب الرقم القيايس يف عدد املباريات الدولية بقميص األوروغواي برصيد
 159مباراة دولية .يشــارك يف املونديال الرابع له بعد أعوام  2010و 2014و .2018لع ّل أبرز أهدافه يف مسريته
الدولية كان هدفه الذي منح بالده التأهل اىل الدور الثاني عىل حســاب إيطاليا يف مونديال  .2014فاز بـ»كوبا
أمريكا» عام  2011مع منتخب وطنه.
* رودريغو بيتانكور :يقدّم عروضا ً قوية جدا ً مع ناديه توتنهام .هو أحد أبرز العبي خط الوســط يف صفوف
«ال سيليستي».
* خوسيه ماريا خيمينيز :قلب الدفاع القويّ الذي يشارك يف موندياله الثالث (شارك يف مونديايل  2014و.)2018
سجل هدف الفوز عىل مرص يف الدور األول من مونديال .2018

املناسبتني .هو املثل األعىل لألســطورة زين الدين زيدان ،حتى ّ
أن األخري
سمّ ى إبنه البكر انزو .سجّ ل  17هدفا ً يف  73مباراة دولية.
* ألفارو ريكوبا :أحد أبرز املواهب يف تاريخ الكرة األوروغوايانية .شارك يف
مونديال  2002وسجّ ل ً
هدفا ضد السنغال يف تلك البطولة.
* دييغو فورالن :قاد بالده للظفر بـ»كوبا أمريكا» سنة  2015وللوصول
اىل نصف نهائي مونديال  .2010شــارك يف املونديال ثالث م ّرات يف أعوام
 2002و 2010و .2014يف مونديــال  ،2010فــاز بجائزة الكرة الذهبية
ألفضل العب يف البطولة بعد تقديمه أدا ًء أســطوريا ً وتســجيله خمسة
أهداف رائعة وحاســمة (وتوّج هدافا ً لها بالتساوي مع ويسيل سنايدر
وتوماس مولر ودافيد فيا) .سجل  36هدفا ً يف  112مباراة دولية .قاد بالده
للفوز بـ»كوبا أمريكا» يف العام  2011حيث سجل هدفني يف النهائي أمام
الباراغواي.

مشواره في التصفيات
تأهل منتخب األوروغواي كثالث مجموعة "الكونميبول" خلف املنتخبَني الربازييل واألرجنتيني ،حيث تم ّكن
من تحقيق  28نقطة من خالل فوزه بثماني مباريات وتعادله يف أربع ،فيما تج ّرع طعم الهزيمة يف ّ
ست مناسبات.

دييغو غودين قائد منتخب األوروغواي

دييغو فورالن أفضل العب في مونديال 2010

نقاط ضعفه

نقاط قوته
أوالً ،وجــود العديد من الالعبــن أصحاب الخربة
الكبرية يف املونديال الذيــن يدركون كيفية التعامل مع
مثل هذه املباريات .ثانياً ،اللحمة املوجودة يف هذا الفريق
حيث ال مكان لألنانية .ثالثاً ،بروز بعض النجوم الجدد
الذين يستطيعون صناعة الفارق وعىل رأسهم نجم ريال
مدريد فيديريكــو فالفريدي .رابعاً ،غياب الضغوط عن
هذا املنتخب ،فهو ليس مطالبا ً بالفوز باللقب كغريه من
املنتخبات الكبرية.

يف البدايــة ،االتكال الكبري عــى العديد من
الالعبـــن الذين أصبـحوا يف خريف مسيـرتهم
الكرويـــة امثــــال لويس ســواريز ودييغو
غودين .كذلك ،أداؤه املتذبذب يف السنوات األخرية
حيث يبدو مســتواه بعيدا ً جدا ً عن عمالقي كرة
أمــركا الالتينية الربازيــل واألرجنتني .وأخرياً،
بطء هذا املنتخب بســبب معــدل أعمار العبيه
املرتفع.

حــــظــــوظــــه
وقع يف املجموعة الثامنة اىل جانب الربتغال وكوريا الجنوبية وغانا ،حيث من املرجّ ح أن يتنافس مع الربتغال
عىل زعامة املجموعة .سيكون مفاجئا ً تخ ّ
طيه الدور ربع النهائي.

الريــــاضيــــة
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األرجنتين في الدوحة
وإنفــانتينو بـال منـافـس
وصل املنتخب األرجنتيني بقيادة نجمه
ليونيل مييس إىل العاصمة القطرية الدوحة،
اســتعدادا ً لخوض غمار منافسات مونديال
 .2022ح ّ
طــت طائرة منتخــب الـ"تانغو"
يف الدوحة آتية من أبــو ظبي ،حيث خاضت
األرجنتني مباراة اســتعدادية مــع اإلمارات
وفازت بخماسية نظيفة ،رافعة رصيدها إىل
 36مباراة عىل التوايل من دون خسارة.
وستكون هذه النسخة من كأس العالم
املشاركة املونديالية األخرية ملييس ( 35عاماً)
الفائز ســبع مرات بالكرة الذهبية ،يف وقت
تربز فيه األرجنتني يف طليعة املرشحني إلحراز
اللقب .ويخوض "ألبيسيليستي" أوىل مبارياته
يف مونديال قطر أمام السعودية الثالثاء املقبل،
ضمن منافسات املجموعة الثالثة التي تضم
أيضا ً املكسيك وبولونيا.

سمح لرئيسيه السابقني بالبقاء يف الرئاسة
لواليات متتالية من خالل ضمان دعم غالبية
املصوتني :الربازييل جواو هافيالنج الذي استلم
املهمة مــن  1974إىل  ،1998والســويرسي
جوزيف بالتر من  1998إىل .2015
وكان إنفانتينو الذي انتخب للمرة األوىل
يف العام  2016بوعد "استعادة صورة فيفا"
الــذي كان وقتها غارقا ً يف فضيحة فســاد
عاملية ،أعلن ترشــحه لوالية ثالثة رسميا ً يف
 31آذار املايض ،من دون أن يتقدم أي مرشح
ملنافســته .ومع ذلك ،أعلــن االتحاد األملاني
األربعــاء أنه لن يدعمه ،وأنــه كان يود منه
"مزيدا ً من االهتمام بحقوق اإلنسان والتزاما ً
أكرب بالقضايا اإلنسانية".

يتخطى ضيفه أطلس
أنترانيك
ّ
بفارق سلّة واحدة
ّ
حقق فريق أنرتانيك فوزا ً صعبا ً ومثريا ً جدا ً عىل ضيفه أطلس بفارق
ســلة واحدة فقط وبنتيجة ( )87-89عىل ملعب ســنرت ديمرجيان يف
النقاش أمس يف افتتاح املرحلة السادســة من بطولة لبنان لكرة السلة،
األرباع (.)71-68()53-48()25-28
وكانت املباراة متّجهة اىل التعادل قبــل أن يحصل وليم صوان عىل
ثوان وســط
خطأ ورميتني ح ّرتني ســجّ لهما بنجاح قبل النهاية بثالث ٍ
نسبي عىل
حبس أنفاس ال مثيل له ،بعدما سيطر الفريق البقاعي بشكل
ّ
معظم فرتات اللقاء .وكان جوردان جاكسون أفضل مسجّ ل يف صفوف
صاحــب األرض برصيد  35نقطة و 8ريباوندز و 5تمريرات حاســمة،
وأضاف زميله صوان  16نقطة و 6ريباوندز .يف املقابل برز ميلس كارتر
يف صفــوف الفريق الخارس ،حقق "الدوبل دوبل" محرزا ً  30نقطة و16
ريباوندز و 4تمريرات حاســمة ،تاله ويلسون سيدني برصيد  29نقطة
و 7ريباوندز.
بهذا الفوز رفع أنرتانيك رصيده اىل تســع نقاط وأطلس اىل ثماني
نقاط.

ج ً
جاكسون مس ّ
ال "دانك" في سلة أطلس

العبو األرجنتين لدى وصولهم إلى الدوحة (أ ف ب)

إصابة غايا

تع ّرض الظهري األيرس ملنتخب إســبانيا
إنفانتينو ّ
خوســيه غايا "اللتواء طفيــف يف الكاحل
مرشح وحيد
األيمن" خــال التمارين ،لكــن ذلك ال يهدّد
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) أن
مشاركته يف مونديال قطر.
رئيســه منذ العام  2016السويرسي جياني
وغاب غايا عــن املبــاراة التحضريية
إنفانتينو ،ســيكون املرشــح الوحيد يف آذار
األخرية التي خاضها أمس فريق املدرب لويس
املقبل لوالية ثالثة عىل التوايل.
إنريكــي امس امــام األردن يف عمّ ان ،بعدما
وقال "فيفا" يف بيان قبل ثالثة أيام عىل
أثبت فحص الرنني املغناطييس الذي خضع له
انطــاق نهائيات كأس العالــم يف قطر" :لم
الالعب اصابته.
يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل االتحادات
وتأتي إصابة ظهري فالنســيا البالغ من
األعضاء يف فيفا قبل املؤتمر االنتخابي املقرر
العمر  27عاما ً قبل ستة أيام من املباراة األوىل
يف كيغايل يف  16آذار ."2023
وكان تجديــد والية إنفانتينــو متوقعا ً
إلســبانيا يف نهائيات قطر ضد كوستاريكا،
ضمن منافســات املجموعة الخامسة التي
كون النظام االنتخابــي للفيفا ،الذي يعتمد
تضم أملانيا واليابان.
عىل صــوت لكل اتحاد منضــو تحت لوائه،
لكــن اإلصابــة ليســت خطرية
وســيبقى غايا مــع املنتخب
اإلســباني الذي ســافر اىل
الدوحــة مبــارشة بعد
انتهــاء مباراتــه مع
األردن (.)1-3
ويحق ألي منتخب
أن يجــري تعديالً عىل
تشــكيلة الـ 26العبا ً
للنهائيات قبل  24ساعة
مــن مـــوعد املباراة
عملة تذكارية لمناسبة المشاركة الرابعة لإلكوادور في كأس العالم
األوىل.

١٥

أخبار سريعة
الشوم متفائل بحذر

أعرب المدير الفني لنادي
سبورتينغ سامي الشوم عن تفاؤله
الحذر بشأن تأهل فريقه الى
سداسية األوائل لدوريّ الدرجة
الثانية لكرة القدم ،مشيرا ً الى ّ
أن
األمر يتطلب أوال ً فوزه على األهلي
صيدا في المرحلة األخيرة من
الدوريّ التي تقام نهاية األسبوع
الجاري ،وإنتظار نتائج بقية
الفرق .أضاف :قدّمنا مستوى غير
مقبول مع إنطالق الموسم الحالي،
إال ّ
ان الفريق عاد ووجد نفسه في
المراحل األخيرة .يُذكر ّ
ان ثالثة
فرق ضمنت تأهلها الى ُسداسية
األوائل وهي الراسينغ ،األهلي
النبطية واإلصالح البرج الشمالي.

أجانب جدد لبيبلوس

مشجعة للبرازيل جالسة في "ساحة األعالم" في الدوحة (أ ف ب)

المغرب تستدعي زروري

اســتُدعي أنس زروري ،العب وســط
برينيل اإلنكليزي ،إىل تشكيلة منتخب املغرب
التي تستعد للمشاركة يف مونديال قطر ،بدال ً
من املصاب أمني حارث ،بحســب ما أعلن
اتحاد اللعبة .وقال االتحاد املغربي يف بيان:
"وجه السيّد وليد الركراكي ،مدرب املنتخب
الوطني الدعوة إىل أنــس زروري ،املحرتف
ضمن فريق برينيل اإلنكليزي لالنضمام اىل
بعثة املنتخب الوطني بقطر للمشــاركة يف
نهائيات كأس العالــم" .وكان زروري (22
عاماً) الذي يحمل الجنســية البلجيكية قد

مثّل منتخباتها للفئــات العمرية ،قبل ان
يق ّرر ارتداء ألوان املغرب.
والتحــق زروري بمنتخبــه الجديد يف
مدينة الشــارقة اإلماراتيــة ،عىل هامش
املبــاراة الودية امام جورجيــا امس (2-
صفر) ،قبل مشاركته يف املونديال بمجموعة
تضم كرواتيا وبلجيكا وهولندا .وكان حارث
( 25عاماً) تعرض اللتــواء قوي يف الرباط
الصليبــي لركبته اليرسى قــد يبعده عدة
اشــهر ،خالل مباراة فريقه مرسيليا ضد
موناكو يف الدوري الفرنيس األحد املايض.
(أ ف ب)

اإليراني لورباريزنغينيه يتصدّر
بطولة بيروت الدولية للشطرنج

ض ّم نادي بيبلوس أجنبيَين
جديدَين الى صفوفه هما
األميركيان فيكتور برمودز
(30عاماً) هداف الدوري العراقي
لكرة السلة الموسم الفائت مع
فريق السماوة بمعدل  31نقطة
للمباراة ،ودونتاريوس جيمس (23
عاماً) القادم من دوري الجامعات
األميركي اللذان سيخوضان أولى
مبارياتهما الرسمية بعد ظهر اليوم
أمام الحكمة ضمن بطولة لبنان.
وكان الالعب األميركي المخضرم
كريس دانيلز الذي وصل الى لبنان
األسبوع الماضي للدفاع عن ألوان
الفريق الجبيلي عاد أدراجه بعدما
رفضت إدارة النادي طلبه مضاعفة
عقده غير المتفق عليه مسبقاً.

"طاولة" :دورة جزين
الدولية

كبار الحضور يتابعون منافسات البطولة

بفارق نصف نقطة ،تصدّر األستاذ الدويل الكبري
اإليراني شــاهني لورباريزنغينيه ترتيب النســخة
الحادية عرشة من بطولة بــروت الدولية املفتوحة
للشــطرنج البالغة جوائزها النقديــة  6آالف دوالر
والتي ين ّ
ظمها نادي رابطة قدامــى فرير نوتردام يف
فرن الشباك ،بإرشاف االتحاد اللبناني للعبة ،وبدعم
من االتحادات الدويل واآلسيوي والعربي ،وبمشاركة
أكثر من  100العبة والعب من  15جنسية ،يتقدّمهم
 11أســتاذة وأســتاذا ً دوليا ً كبرياً .ووصل اىل بريوت
األمني العام املساعد لالتحاد العربي للشطرنج رجائي
السويس ،وافتتح بمعية رئيس االتحاد اللبناني خالد
بديع ومدير البطولة الياس خريالله ،الجولة السادسة
التي واصــل فيها لوربازيزنغينيــه إنتصاراته ،وفاز
عىل األســتاذ االتحادي السوري مالك قنيحيل ،لينفرد
بالصدارة بعد منافسة حامية ميّزت غالبية الجوالت

السابقة .وكان قنيحيل فاز عىل األستاذ الدويل الكبري
املرصي هشــام عبــد الرحمن .وكان بــارزا ً تعادل
اللبناني جورجيو كالوســت مع األستاذ الدويل الكبري
الفرنيس أنطوني كوستن ( 4،5نقاط) .ويملك خمسة
متبارين  5نقاط ،هم :األســتاذان الدوليان الكبريان
البلغــاري مومشــيل ميكولوف وايغــور ايفيموف
(موناكو) ،إضافة إىل قنيحيل وعبد الرحمن واألستاذ
االتحادي اللبناني فيصل خرياللــه (أول اللبنانيني يف
الرتتيب العام املوقت) .وبني الذين يبلغ رصيدهم 4،5
نقاط ،اللبنانيان جو أسعد وأديب أرقدان.
وشــهدت الجولة السادســة فوز خريالله عىل
بطل لبنان األستاذ االتحادي عمرو الجاويش ،وأسعد
عىل األســتاذة الدولية الليتوانية سالوميغا زكسايت،
وأرقدان عىل االســتاذ االتحادي السوري أرام الشيخ
آدم.

في اليوم األخير من منافسات
اإلناث للدورة الدولية للناشئين
بكرة الطاولة التي ينظمها االتحاد
اللبناني للعبة في جزين ،خسرت
اللبنانيّة بيسان شيري في الدور
النصف نهائي أمام ماريا لوكيانوفا
من كازاخستان ( )3-2ضمن فئة
تحت  11سنة .وفي فئة 19-18
سنة ،خسرت اللبنانية مريم الهبش
أمام القبرصية ميليتي فوتين
( )3-0واللبنانية فاطمة الدقدوقي
أمام اإليرانية رحيمي إلينا ()3-0
في الدور الثاني ،فيما توّجت مينج
وينغ الم (هونغ كونغ) بطلة هذه
الفئة .وفي الختام ،و ّزعت الكؤوس
على الفائزات .وتنطلق اليوم
مباريات الذكور ( 5فئات عمرية)،
على ان تختتم الدورة األحد المقبل.
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الجلسة السادسة

عمــــــاد موســــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

بيروت ما بتموت
«بيروت ما بتموت».
ُ
سمعت أحدهم في صالون
ك ّلما
تلفزيوني ينطق بتلك الجملة/الكليشيه
ُ
«بيروت ما بتموت»
رغبت قذفه بطنجرة
«بامية» كي ال يكرر مثل هذا الكالم
في حياته ،هذا إن ُكتبت له الحياة من
جديد .نصحني أصدقاء أن أكتفي برمي
المستهدف ،فنانا ً كان أو نائبا ً أو سيدة
شأن عام بالطنجرة من دون البامياء،
فضيعان الطبخة فيه .لو يعلم هؤالء حجم
كراهيتي للبامياء ألثنوا على خياري.
مَن ذا الذي طلع بهذا الشعار؟ في خالل
بحثي طلع بوجهي النجم هشام الحاج،
الذي غنى «بيروت ما بتموت» في ذكرى
انفجار  4آب .ومن عيون الشعر الغنائي
سمعت الحاج يشدو في مطلع رائعته:
«لبنان يا لبنان خبرني
عم يوجعك قلبك يا تقبرني»
أنسن الشاعر مصطفى الحايك البلد،
ُ
وخاطبه بحنو أم على طفلها.
وضعت
الخافق المع ّذب ،واستمعت
يدي على
ِ
كبيروتي حتى العظم ،الى كلمات
«ملطوشة» من هنا وهناك فـ»قومي من
تحت الردم» صارت «قومي انفضي عنك
ردم ذ ّلن» .أوووف .بطح الحايك قباني.
وفي جملة تقريرية كتب الشاعر «لكن
ضروري يعرفوا ك ّلن بيروت ّ
ست الك ّل ما
بتموت» ضروري قلت؟ وهل ّ
ست الك ّل
على صلة قرابة بـ»بي الكل» أو هي
الشقيقة التوأم لست الدنيا «تاع» نزار.
قبل هشام الحاج غنى زميله سعد
رمضان»آخ يا بيروت يا روح ما
بتموت» وأعاد اإلعتبار لنزار بتبنيه
ّ
«ست الدني» كلقب إلتصق بالعاصمة
اللبنانية حتى أن ماجدة الرومي ،وإلى
جانب «يا ست الدنيا يا بيروت» غنّت
«جاي من بيروت» من شعر عبدالله
األبنودي .وممّ ا كتبه بالعامية المصرية:
«مهما الليل يليل ومهما الحزن يتطول
دي شعوب ما بتموت وال راح تموت/
بيروت»
ودا أنا راجل من الشعب الما بيموت.
والدليل أنني أكتب وأعطس في آن.
يخال إلي أن كل قصيدة لبيروت
تحتاج إلى ثالث مفردات حتمية وفعل
«ياقوت» و»بيوت» و»تابوت» و»ما
بتموت» .ولشاكر لعيبي
كتاب حسرة الياقوت في حصار
بيروت ،حسرتي أنني لم أقرأه ،لكنني
أشاهد التلفاز ودعاياته واألفالم
الترويجية ،فإذا التقى دربي بيروت في
عرس كروي ،سمعت المع ّلق يهتف بيروت
ما بتموت ،وإذا افتتح مغامر مطعما ً فاخرا ً
في الطريق الجديدة رفع الفتة الله حريري
وبيروت ما بتموت .وكلما أُضيء زاروب
حي بيروتي بهمة متب ّرع قال ال ّ
فض
في ّ
فوه»بيروت ما بتموت».
وبناء عليه أقترح على وزير
السياحة ،بعد نجاح حملة «أهال
بهالط ّلة» رفع شعار بيروت ما
بتموت في موسم األعياد وطنجرة
البامية على عاتقي ...وجايي دورك
يا طائر الفينيق.

"متحف الجحيم" يص ّور "عقوبات" ما بعد الموت
تحتــوي فيــا  Haw Parيف
ســنغافورة ،باإلضافة إىل املنحوتات
ٍ
متحــف فري ٍد من
واألشــجار ،عــى
نوعه يُعــرف بـ»متحــف الجحيم».
وتصــوّر املنحوتات الرســومية فيه
العقوبات املحتملة ما بعد املوت ،مثل
أجساد موضوعة عىل مذراة ،ورؤوس
مقطوعــة تبكي دموعاً ،وشــياطني
بعيون متوحشــة تتغــذى من تناول
األعضــاء الداخلية .وعىل مدى أجيال،
نُظمت رحــات مدرســية ميدانية
ألطفال ال تتجاوز أعمارهم ســتة أو
ٍ
ســبعة أعوام إىل هــذا املعرض الذي
يحكي قصة «محاكم الجحيم العرش»،
وهي تجربــة البوذية بعد املوت حيث

تصدر أحكاما ً عىل النــاس بنا ًء عىل
أفعالهم عىل األرض ،ثم يُحكم عليهم
بشــكل آخر ،سواء
بالوالدة من جديد
ٍ
كحيوان أو كإنسان آخر.

ويهدف جيــا أيــادوراي ،املؤ ّرخ
الذي أعــاد وضع تصــوُّر املتحف ،إىل
تثقيــف النــاس عىل نظــرة األديان
املختلفة ملواضيــع مثل الحياة واملوت،

مع االســتمرار يف كونه مكانا ً ممتعا ً
للزيارة ،آمالً يف أن يســ ّلط الضوء عىل
القواسم املشرتكة بني املعتقدات ،سواء
أكانت صينية أم ال.
وتم ّكن «متحــف الجحيم» من أن
يكون غري منطقي وممتعــاً ،لكن مع
ّ
وحس
حفاظه عىل احرتام تنوّ ع األديان
الفكاهة الخفيف .وعند افتتاحهُ ،ك ّلف
املجتمع املكســيكي املحيل ببناء مذبح
 Dia De Los Muertosالتقليــدي ،الذي
عُ رض بجــوار مذبح بــوذي ملهرجان
الشبح الجائع ( )Hungry Ghostإلظهار
مدى تشــابه اإلثنني .وحتى اآلنّ ،
حقق
املتحف نجاحا ً باهراًُ ،
وصنّف باملرتبة 11
بني أفضل مناطق الجذب يف سنغافورة.

ُتجيز بيع اللحوم اإلصطناعية
تلقــت رشكــة Upside Foods
ّ
املتخصصة يف زرع
األمريكية الناشــئة
خاليا حيوانية إلنتــاج لحوم من دون
قتل الحيوانات ضوءا ً أخرض من إدارة

األغذية والعقاقري األمريكية  FDAعن
األساليب اإلنتاجية التي تعتمدها.
ونقل بيــا ٌن للرشكة التي تتّخذ من
كاليفورنيا مقراً ،عن ا ُملشارك بتأسيسها

ومديرها العام أوما فاليتي قو َله« :أطلقنا
الرشكــة يف عال ٍم ميلء باملتشــ ّككني،
ً
بصمــة بالتاريخ بعدما
ونضــع اليوم
أصبحنا أول رشكة تتلقى هذه الرسالة
من إدارة األغذيــة والعقاقري بما يتع ّلق
باللحوم ا ُملنتَجة باملخترب» ،مشــرا ً إىل
ً
ّ
أن ما ُ
رئيسة نحو
ســجّ ل يمثّل «خطو ًة
حقبةٍ جديد ٍة يف إنتاج اللحوم» .وال يزال
ٍ
عقبات عدّة قبل أن
أمام الرشكة اجتياز
تتم ّكن من املبارشة ببيع منتجاتها ،ومن
بينها عمليات تفتيــش تُجريها وزارة
الزراعة األمريكية.
وذكرت إدارة األغذيــة والعقاقري
ّ
«بدقة» البيانات واملعلومات
أنّها قيّمت
التي ّ
وفرتها الرشكة بشــأن أساليبها

وليــس لديها «أســئلة إضافية يف هذه
املرحلة حول اســتنتاجاتها بما يتعلق
بالسالمة الغذائية ،إال ّ
أن هذا التدبري ال
يُصنَّف إجراء موافقة» .وتطمح رشكات
ناشــئة عدّة إلنتاج وتسويق ما يسمّ ى
بـ»اللحوم املخربية» أو االصطناعية ،ما
يُتيح للبرش استهالك الربوتني الحيواني
ً
من خالل أســاليب تحمل آثــارا ً
بيئية
أق ّل ممّ ا تتســبّب به تربية الحيوانات،
وال تؤذي هــذه الكائنات .وتختلف هذه
املنتجات عــن البدائــل النباتية ل ّلحوم
كـ»لحم الســتيك» املصنــوع من فول
الصويا ومكوِّنات أخرى مشابهة ل ّلحوم
من ناحيــة امللمس والنكهــة لكنها ال
تحوي بروتينات حيوانية( .أ ف ب)

تطلب من مقدّميها تقليل الكحول
هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

«شجرة املنشينيل»
األخطر يف العالم
بسبب سائلها السام
املسبِّب للتق ّرحات
وثمارها القاتلة
املعروفة
بـ «تفاح املوت».

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

طلبت شبكة  CNNاإلخبارية األمريكية من مُذيعيها
الشــهريين تقليل تناولهم الكحول مبــارش ًة عىل الهواء
خالل حفلة رأس الســنة .ويف لقا ٍء حرضه رئيس القناة
الجديد كريس ليخت ،أ ّكد األخري ّ
أن «اســتهالك الكحول
عىل الهواء يُضعف مصداقية فِ َرق القناة ويق ّلل من احرتام
املشاهدين لهم».
وخالل الســنوات األخــرة ،اعتــاد األمريكيون رؤية

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

اإلعالمي أندرسون كوبر وزمالئه يتناولون الكحول يف ساحة
«تايمز ســكوير» بمدينة نيويورك تزامنا ً مع إقامة الحفلة
وراءهم .وأثار عد ٌد من اللقطات ضجّ ًة كبري ًة بينها ما أظهر
كوبــر ينهار من الضحك ،وأخرى بدا فيها ا ُملقدِّم املشــارك
آندي كوهني وهو يحاول تناول جرعات متتالية من التيكيال.
أما زميلهما دون ليمــون ،فقد قام بثقب أذنه مبارش ًة عىل
الهواء خالل إحدى حفالت رأس السنة( .أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :
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