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في ذكرى اإلستقالل" ...مش ماشي الحال"
بــــشــــــارة شــــــربــــل

٣

 16صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة
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ال يحلــو الكالم عن ذكرى اســتقالل فيما يشــغر
موقع الرئاســة ويغيب أي عرض عسكري يوحي بوحدة
املؤسسات حتى ولو كانت موضع تنازع بني أهل السلطة
الفاقدي الصدقية واإلحساس.
لســنا يف معرض ندب حظنا يف مناسبة يفرتض أن
تُذ ِّكرنا بأيام افتخار .وبدال ً من رضب أخماس بأســداس
مســ ِّلمني أمرنا اىل من يخطط لتغيــر الهوية وطبيعة
الكيان وتيئيس الناس ،األجدر أن نتســاءل عمّ ا بقي من

هذا االستقالل لنقول برصاحة" :مش مايش الحال".
ال رضورة للتذكــر بتفــ ّكك أركان الدولة الســيّدة
ُ
وتشــخيصها ال
وبانهيار االقتصاد .والكارثة بال ألغاز،
يحتاج مراكز دراسات .وإذ يمكن اختصارها بتواطؤ أهل
الســلطة واملال مع الوصاية ثم مع السالح غري الرشعي،
ّ
فإن ما يوجب النقاش هو سؤال هل أن النظام السيايس
هو بؤرة طبيعية إلنتاج أزمات مســتعصية ،أم أن ح َّ
ظه
العاثر س َّلمه اىل "عصابة أرشار"؟.
يحق للبنانيني الذيــن دفعوا أكثر من مئة ألف قتيل
ّ
التمسك بـ"اتفاق
وقدْرا ً واســعا ً من التهجري والتدمري

الطائف" الذي أرىس مجددا ً قواعد للسلم األهيل" .تنذكر
ما تنعاد" تخرج صادقة من صــدور من عَ لِموا الحرب
وذاقوها ،مثلما برزت قناعة لدى جيل شــبابي خرج يف
 17ترشين مطالبا ً باستعادة الدولة .ولكن الوقائع تثبت
أن "املنظومــة" ،بمتحوراتها املتعــدّدة ،والتي طبقت
نســختها الخاصة مــن "االتفاق" منذ اغتيــال رينيه
مرشوع يتجاوز قــدرة احتمال
معوض ،مســتم ّرة يف
ٍ
"الطائــف" نصا ً وروحاً ،رغم مــرور ثالثة عقود ،وهو
وقت غري قليل ،ورغــم تعدد املآيس ووصول البالد مرات
اىل حافة الحرب األهلية.
١٣

سالمة :الدوالر  15000ليرة اعتبارًا من شباط

"اللوالر" بسعر جديد ...و"الهيركات" دائم

مــــدارات 10
أسباب اإلخفاقات
الروسية ...تحليل
دبلوماسي منشق
عن الكرملين

العـــالـــم 12
تحذير من شتاء ُيهدّد
الماليين ...وكييف تعثر
على "مواقع تعذيب"
روسيّة

عىل وقع قرقعة طبول االنهيار ومن تحت أنقاض
األعمدة الوطنية املتداعية ،اقتصاديا ً وماليا ً ومعيشيا ً
واجتماعياً ،بفعل إمعان املنظومة الجهنمية الحاكمة
يف تقطيع أوصال البلــد وقطع طريق اإلصالح ،أطل
حاكم املرصف املركزي رياض ســامة أمس ليؤكد
امليض قدما ً باتجاه تكريس السياســات الرتقيعية
الهادفة إىل تعويم السلطة وإعادة املالءة إىل الخزينة
املنهوبة ،فأعلن ّ
أن "سعر رصف الدوالر (الرسمي)
ســينتقل من  1500اىل  15000الف لرية اعتبارا ً من
شباط املقبل" ،مع االشــارة اىل ان السحوبات من
الودائع الدوالرية (التي تحولت اىل لوالر ،اي قيمتها
اقل من قيمة الدوالر "الفرش" الحقيقي) ستحصل
عند الســعر الجديــد .ما يعني ان الهــركات (اي
االقتطاع القرسي) بالنسبة لتعاميم معينة سيكون
أكثر من  60%بأســعار اليوم (نحــو  40الف لرية
للدوالر) ،علما بأن الدوالر يف الســوق املوازية يرتفع
باضطراد ما يزيد نســبة "الهــركات" حتماً .ولم
يذكر الحاكم أثر تطبيق السعر الجديد عىل ميزانيات
املصارف ،ال سيما رساميلها التي ستنخفض اىل حد
االضمحالل ،ألن معظمها محسوب عىل  1500لرية.
وإذا طبق الســعر الجديد تصبح املصارف يف حالة
افالس معلن رسمياً ،ولو أنها كذلك نسبيا ً منذ اليوم
األول لتوقفها عن سداد الودائع ألصحابها ١٣ .

أمام مدخل "بنك البركة" إثر اقتحامه من قبل أحد المودعين في بيروت أمس (فضل عيتاني)

ّ
تشن حملة قمع عسكر ّية ضدّ األكراد
طهران

اإليرانيّون ينقلون ثورتهم
إلى ساحات "المونديال"
العـــالـــم 12
ّ
مدمر يضرب جاوا
زلزال
اإلندونيسيّة

شعارات الثورة كانت حاضرة بق ّوة خالل المباراة التي جمعت إيران وإنكلترا أمس (أ ف ب)

اآلالف ُيشيّعون ضحايا الغارات التركيّة

تــعـــود الـخـمـيـس
بمناســبة عيد االستقالل
تحتجب "نداء الوطن" عن
الصدور ورقيا ً غدا ً األربعاء
 23ترشيــن الثاني لتعود
اىل قرائها يــوم الخميس
 24منه.

أردوغان يُل ّوح بـ"عمليّة برية" في سوريا
بعد سلســلة من الغارات الرتكيّة الجوّية الكثيفة عىل مواقع لألكراد يف ســوريا
والعراق ،فضــاً عن هجمات صاروخية عدّة عىل األرايض الرتكية من ســوريا ،لوّح
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان باحتمال إطالق "عملية برية" يف ســوريا ،فيما
شــيّع اآلالف يف مدينة املالكية  11شــخصا ً ُقتلوا ج ّراء الرضبــات الرتكية .وإذ قال
أردوغان للصحافيني األتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر حيث شارك يف
افتتاح مونديال " :2022ال ش ّك يف أن هذه العملية لن تقترص فقط عىل عملية جوية"،
أوضح أن "الوحدات املعنية ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ستُق ّرر معا ً الصالحيات التي
يجب أن تلتزم بها قواتنا الربية" ،مشريا ً إىل أن هناك "مشاورات" جارية.
١٣

ّ
توســعت دائرة "التحــ ّركات الثورية"
اإليرانية لتشمل مالعب "املونديال" عىل جبهتَي
الجمهور الثائر وبعض الالعبني الرافضني قمع
النظام لشعبهم ،إذ انطلقت املباراة بني املنتخب
اإليراني ونظريه اإلنكليزي قبل صافرة الحكم
بطابع سيايس واضح تمثّل بامتناع الالعبني
اإليرانيني عن أداء النشيد الوطني خالل عزفه،
تضامنا ً مع املحتجّ ني الذين يُواجهون أجهزة
نظام الجمهورية اإلسالمية باللحم الحي.

ومع خطوة الالعبني ،علت أصوات الجماهري
املشــجّ عة إليران يف امللعب ،فيمــا بدت الدموع
ظاهرة عىل وجوه البعض وسط هتافات مؤيّدة
لبعــض الالعبني املتعاطفني مــع الثورة بينما
برزت صيحات اســتهجان ض ّد العبني موالني
للنظام .كما رفع املشجّ عون علما ً إيرانيّا ً ضخما ً
مكتوب عليه شــعار "ثورة النســاء"" ،إمرأة،
حياة ،ح ّرية" وأطلقوا هتافات تُنادي بإسقاط
النظام وبـ"املوت لخامنئي".
١٣

مونديال قطر :إنتصاران إلنكلترا
وهولندا وتعادُل ويلز والواليات المتحدة

هدف اإلنكليزي ساكا في المرمى اإليراني (أ ف ب)
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ّ
المرشحين
حراك بكركي والفرنسيين :تنقيح الئحة
أالن ســركـــيــس
تُخيّم غيــوم التشــاؤم يف أجواء
البطريركي يف بكركي بســبب
الرصح
ّ
عدم القدرة عــى انتخاب رئيس جديد
للجمهوريــة ،يف حــن أن البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يُحمّ ل النواب مسؤولية التأخري
الحاصل.
يتط ّلــع الراعــي إىل اســتحقاق
الرئاســة من زاوية حرمان البالد من
ّ
حقها بأن يكون لها رأس يســارع إىل
معالجة اإلنهيــار الحاصل وتطويقه.
وإذا كان يحمّ ــل النــواب املنتخبــن
املســؤوليةّ ،إل أنه يُصــوّب باتجاه
املع ّ
طلني ســواء أكانوا مســيحيني أم
غري مسيحيني ،ويحاول حرش الفريق
املع ّ
طــل الذي يُصــوّت بورقة بيضاء
وال يتج ّرأ عىل وضع اســم مرشــحه.
وك ّل ذلك من أجل الدفع باتجاه إنجاز
االستحقاق ووقف حالة الشغور.
وإذا كانــت العوامــل الداخلية
ال تســاعد حاليا ً عىل إتمــام عملية
اإلنتخــابّ ،إل ّ
أن البطريــرك يحاول
تحريك اإلستحقاق من بوابة عالقاته
املميزة بالرئاســة الفرنسية ورغبة
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون يف
تحقيق خرق ما عىل الساحة اللبنانية
يُنهي الشــغور الرئايس .ويف السياق،
علمت «نــداء الوطــن» ّ
أن التواصل
املســتم ّر بني بكركي واإلليزيه أفىض
أخريا ً إىل اتفــاق مبدئي يقيض بقيام
باريس بسلســلة إتصاالت مع الدول
الفاعلة يف امللــف اللبناني وعىل رأس
تلك الــدول الواليات املتحدة األمريكية
والســعودية وإيــران ،وذلك من أجل
إيجاد أجواء مناســبة وتهيئة تسوية
إقليميــة توصل إىل انتخــاب رئيس
حسب مقتضيات املرحلة املقبلة.
ومن جهة ثانية ،لن يقترص نشاط
ماكرون عىل الخارج بل إن الدبلوماسية

خفــايـــا
توقف طــرف يف فريق 8
آذار عند املوقــف املتقدّم لكتلة
«الجمهورية القوية» من مسألة
النصاب يف جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية واعتــره تعبريا ً عن
أداء مؤسســاتي بعيــد عــن
الشعبوية.
يشــكو وزير سيادي من
استمرار ّ
تدخل فريق املستشارين
الذي كان يف القرص الجمهوري يف
عمل وزارته.
يســتبعد مصدر نيابي أن
يدعــو الرئيــس نبيه بــري إىل
جلســات ترشيعيــة يف املرحلة
الحالية يف ظــل مقاطعة الكتل
النيابية املسيحية.
غياب حدّ أدنى من القواسم المشتركة بين المسيحيين

الوطني حيث يعمل الراعي
املســتوى
الفرنسية سواء يف وزارة الخارجية أم
ّ
عىل توســيع «بيكار» عمله ليشــمل
من خالل السفرية الفرنسية يف بريوت
آن غريو ســتقوم بسلســلة إتصاالت
الساحة اللبنانية ك ّلها.
ولكن ما يُعيق عمــل بكركي هو
مع أفرقــاء الداخل ،وذلــك من أجل
غياب ح ّد أدنى من القواسم املشرتكة
صوغ مبادرة تكون قريبة من مبادرة
بــن املســيحيني ،إذ ّ
إن
ماكرون التي أعلن عنها
الخالفــات تبلــغ ذروتها
بعد انفجــار املرفأ ،لكن
حتى داخل الفريق الواحد،
بنكهة رئاسية.
يف حني ّ
أن التواصل شــبه
بدوره ،ســيواصل
يحاول الفرنسي ّ
مقطوع بــن البطريركية
البطريــرك الراعــي
خط
الدخول على ّ
مســاعيه عىل خ ّ
و»حزب اللــه» عىل رغم
طني:
ّ
األسماء المرشحة
املحــاوالت الحثيثــة التي
الخــط األول مســيحي
يبذلها البعض إلعادة وصل ما انقطع،
بامتياز ،وذلــك لتقريب وجهات النظر
خصوصا ً أن «الحــزب» يُعترب الالعب
بني األقطاب املســيحيني ،من دون أن
األكرب عىل الســاحة وال يستطيع أحد
تصل الفكرة لعقد قمّ ــة لألقطاب يف
بكركــي .أمّ ا الخــ ّ
ط الثاني فهو عىل
القيام بأي تسوية من دونه.

إىل ذلك ،قد تشــهد األيــام املقبلة
عملية تنقيح يف األســماء املرشــحة
للرئاســة ضمن الالئحــة التي تعمل
بكركــي عليها ،بعد ســقوط معظم
األسماء بســبب «الفيتوات» املتبادلة
ورفــض األقطــاب املســيحيني لها،
بينما ال يزال اسم قائد الجيش العماد
جوزاف عون خارج دائرة املفاوضات
أو الحرق.
وتحاول باريس الدخول عىل خ ّ
ط
ّ
لكن املشكلة التي
األسماء املرشــحة،
تواجهها هي ّ
أن معظم األســماء التي
تطرحها أكاديمية بامتياز أو إقتصادية
وال عالقة لها بالواقع السيايس اللبناني
الذي تصفــه اإلدارة الفرنســية بأنه
أشبه بـ»غابة ذئاب» ،لذلك ّ
فإن ك ّل ما

يحصل بني اإلليزيه وبكركي لن يوصل
إىل نتيجة يف القريب العاجل.
ويقــرأ الراعي مجريــات األمور
واتجاهاتها ،لذلــك يُرصّ عىل أن يقوم
النــواب بواجباتهم مــن دون تردّد،
وعندهــا يُنتخب مــن يتخ ّ
طى رقمه
الـ 65صوتا ً ّ
وإل فإن الدوّامة الحالية
ستبقى هي نفســها ولن يصل لبنان
إىل أي تسوية رئاســية .إذا ً قد تواجه
األسماء التي ســتُطرح مجددا ً مصري
األســماء الســابقة التي ُ
طرحت ولم
الق طريــق التأييد ،يف حني ّ
أن املنطق
تُ ِ
يقول ّ
إن ك ّل اسم يُطرح حاليا ً سيواجه
الحــرق إىل أن يحني موعد التســوية
الكربى التي يبدو أنهــا ال تزال بعيدة
املنال.

مرحلتان قبل أن ينتقل «"حزب الله »" إلى ّ
مرشح ثالث
راكــيــل عــتــيّــق
باتت فرنســا «رأس الحربة» يف امللف
الرئايس ،بحســب مصادر ديبلوماســية
م ّ
طلعة ،وذلك ضمــن إطار امللف اللبناني
ً
ٍ
وبتكليف
عامة ،الذي تســ ّلمته مبارش ًة،
أوروبي وبتنسيق مع واشنطن ،أق ّله منذ
بدء األزمة أواخر عام  2019وما بعد انفجار
 4آب  .2020فهي من خالل خ ّ
ط التواصل
«املوثــوق» الذي فتحته مع إيران و»حزب
الله» ،بالتوازي مع عالقتها التحالفية مع
الواليات املتحدة والسعودية ودول الخليج،
باتت تش ّكل وسيطا ً بني األفرقاء يف الداخل
والدول املؤثرة يف لبنــانّ .
لكن هذا العمل
الفرنيس عىل الخط الرئايس لم ينضج بعد
ويتط ّلب وقتاًّ ،
ألن باريس تقود مفاوضات
غــر مبارشة ،بــن أفرقاء منقســمني
عموديــاً ،إن يف الداخل أم الخارج ،فمهمة
إيجاد رئيس يكون مع «الحزب» والفريق
املعارض يف لبنان يف آن وليس استفزازيا ً ال
للرياض وال لطهران وال لواشنطن ،ليست
ســهلة التحقيق فــوراً ،خصوصا ً يف ظ ّل
غياب أي قنوات حوار داخلية جدية تتالقى
مع هذا الحوار الخارجي.
كذلك تد ّل مواقف األطراف السياسية
املختلفة يف الداخل عىل عدم الوصول بعد
ّ
للتخل عن أسلحة
إىل مرحلة االســتعداد
املعركة والدخول يف حــوارات واتفاقات
وتسويات .لذلك ال يزال هناك أمام الالعبني
يف الداخل« ،متّسع» من الوقت ،حتى لو لن
يسمح الخارج بأن يطول أكثر من أشهر،
للمناورة واستخدام ك ّل أوراقهم رئاسياً.
هذا ما يحاول فعله رئيس «التيار الوطني

البحث يف اسم ثالث ،يتفق عليه مع باسيل
الحــر» النائب جــران باســيل ،ويأتي
رسب» عىل ّ
ث ّم مع أفرقاء املعارضة ،سيُقدم عىل هذه
ترشح رئيس «تيار
هجومه «ا ُمل ّ
الخطوة «عاجالً أم آجالً».
املردة» سليمان فرنجية ضمن هذه اللعبة.
ويف حني يعترب «الثنائي الشيعي» ّ
أن
يــرخ هذا الهجوم عىل مرشــح
لذلك لم
ِ
فرنجية مرشــح توافقي وغري استفزازي
«حــزب الله» أي تداعيات حاســمة عىل
حتى للســعوديةّ ،إل ّ
أن جهات سياسية
موقف «الحزب» الذي يســتم ّر يف حركته
ّ
وكأن كالم باســيل لم يكن،
الرئاســية،
معارضة تعترب أنّه «مرشــح فريق» وال
عىل رغــم تأثرياته العمليــة أق ّله يف هذه
يمكن أن يشــ ّكل تقاطعا ً داخلياً ،حتى لو
تقاطعت دول خارجية عىل اسمه .إنطالقا ً
اللحظة السياسية .فـ»الثنائي الشيعي»
من ذلك ،ترى مصادر سياســية م ّ
ّ
ال يــزال ّ
طلعة،
بــأن ورقة
يعب عــن اقتناعه
ّ
أن «حــزب اللــه» يجدّد،
فرنجية لــم تحرتق بعد،
عىل لســان املســؤولني
ال من نار باســيل وال من
والقياديني فيه ،تأكيده أنّه
نــار أي «فيتو»
خارجي««" .الحزب"» في حاجة إلى
يريد رئيســا ً «مضموناً»،
واملتعارف عليه تاريخياً،
يتوقف أمام ُّ
ّ
ترشح
أن الــدول تكون واضحة أن
ّ
ّ
وأن هذا الرئيس املضمون
فرنجية وأن يبقى
ال يخرج عن سياق باسيل
يف امللف الرئايس اللبناني،
من خالل وضعها «فيتو»
وفرنجية ،ألنّــه مُضطر
صامدًا بدعمه
عىل أسماء معيّنة.
ألن يتعــدّى عتبتني ،قبل
ومثل باسيل يحاول «حزب الله» أيضا ً
الوصول اىل البحث يف اسم مرشح ثالث:
العتبة األوىلّ ،
أن فرنجية كانت لديه
«اللعب» يف الوقت الضائــع ،فيما عملياً،
حظوظ رئاســية يف عام  2008فذهبت
وانطالقا ً من السياســة التــي ينتهجها
الرئاســة اىل العماد ميشــال سليمان،
«الحزب» أخرياً ،خصوصا ً يف ملف الرتسيم
كذلك يف عام  2016فذهبت الرئاسة إىل
البحري ،يظهر أنّه ي ْؤثر عدم تعميق األزمة
عون ،ومع حلول االســتحقاق الرئايس
وعزلــة البلد ومواجهــة املجتمع الدويل.
عــام  ،2022كان فرنجيــة أعلن أنّها
إنطالقا ً من ذلك تعترب جهات سياســية
ّ
عدّةّ ،
يرتشح بها للرئاسة.
امل ّرة األخرية التي
أن «حزب الله» يعرف تمام املعرفة،
إن «حزب الله» مُحرج شــكالً
وبالتايلّ ،
ّ
أن املرحلة الحالية ال تتحمّ ل رئيســا ً مثل
ّ
يتخل عن
تجاه فرنجيــة وال يُمكنه أن
الرئيسني إميل لحود وميشال عون ،وأنّه
دعمه بسهولة ،ويريد تظهري أنّه حاول
وعىل رغــم تفضيله وصــول فرنجية أو
املستحيل وحارب حليفه باسيل من أجل
باسيل إىل ســدّة الرئاسة األوىل ،ال يمكنه
فرنجية ،حتى إذا اضطر يوما ً إىل التخيل
تحمُّل تكلفة هــذه املعركة وال تداعياتها.
وبالتايل ترى ّ
أن ُّ
عن دعمه فرنجية ،يكون ذلك نتيجة أنّه
تمسك «الحزب» بفرنجية
حاول ولم يفلــح .لذلكّ ،
إن «الحزب» يف
ليس نهائياً ،وأنّه عــى رغم رفضه اآلن،

باتت فرنسا «"رأس الحربة"» في الملف الرئاسي (رمزي الحاج)

حاجة اىل أن يتوقف أمام ُّ
ترشح فرنجية
وأن يبقى صامــدا ً بدعمه ،لكي يعطي
هذه اإلشــارة لجميع حلفائه ،ال سيما
أنّــه ال يتحمّ ل يف هذه املرحلة خســارة
أيّ من حلفائه ،خصوصا ً املســيحيني
منهم ،مهما كان حجمهم «الشــعبي»
والنيابي .وهذه «االســتماتة» يف دعم
فرنجيــة تح ّلله يف مرحلة الحقة من أيّ
مسؤولية يف خســارة حليفه التاريخي
املعركة الرئاسية ،بعد أن يكون «جاهد»
إليصاله وحاول م ّرات مع باســيل لكنه
لم يقتنع.
العتبة الثانية ،أن يكون باسيل غادر
ُّ
ترشحه جدياً ،فهو لغاية اللحظة ال يزال
مقتنعا ً ّ
بأن لديه حظوظــاً ،إنطالقا ً من
تجربة عون الذي كانت حظوظه الرئاسية

معدومة عام  2014وانتُخب رئيســا ً عام
 .2016ولذلك يســتم ّر باسيل يف التشديد
علناً ،عــى رضورة أن يدعم «حزب الله»
املرشــح األكثر تمثيالً ومن ضحّ ى أمام
«الحــزب» ودفــع األثمان ومــن يطرح
معادلــة التكامل بني املقاومــة والدولة،
ويعني بذلك «نفسه» فقط.
وبعد تجــاوز «حزب اللــه» هاتني
العتبتني ،ســيبدأ ،بحسب ما ترى جهات
سياســية ،البحث يف اســم ثالث يش ّكل
حالة مشــركة مع الفريــق املعارض يف
البلد ،وذلك بالتعاون والتكافل والتضامن
مع باســيل وفرنجية يف ٍ
وقت يكونان قد
ســ ّلما بعدم إمكانية وصول أيّ منهما اىل
كريس رئاسة الجمهورية ،وتكون «املهلة
الرئاسية الدولية» قد انتهت.
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لهذه األسباب لم يعلن "الحزب" عن اسم
مرشحه رسميًا بعد
غــادة حـــالوي
حتى الســاعة لــم يعلن «حزب الله» اســم
مرشــحه الرئايس رصاحة .لم يجاهر برتشيحه
رئيس «تيار املردة» ســليمان فرنجيــة وال يزال
مستعدا ً لإلقرتاع بورقة بيضاء يف جلسات انتخاب
الرئيس الربملانيــة .يكتفي بتحديــد مواصفات
الرئيس التي يقدمها عىل سبيل رشوط إستباقية
ألي مرشح محتمل.
ّ
يتقصد ترك البــاب مواربــا ً متجنبا ً تقديم
مرشحه عىل أنه مرشــح مواجهة .يتجنب بذلك
املواجهة عالنية بني الخصــم والحليف يف آن .هو
ليس مســتعجالً عىل التسمية ويربطها بتحضري
مرسح اإلنتخابات بشــكل صحيح ،وحني ينتهي
التفاوض مع الفريق اآلخــر يرشّ ع أبواب املعركة
لفوز حليفه .واملــرح هنا محيل وإقليمي ودويل
يف آن .همسه باسم سليمان فرنجية يف الكواليس
ال يدفعه يف العلــن إىل القول إنّه لم يقطع الطريق
عىل أي طامح بالرتشح وإنّه ال محاذير إلنتخاب أي
شخصية طامحة باستثناء رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمري جعجع وهو ليس مرشحاً .يتحدث
عن عالقة طيبة تجمعه باملؤسســة العســكرية
وقائدهــا جوزاف عــون لكن ال يفوتــه التذكري
بالتجربة املرة مع قائد الجيش الســابق ميشال
سليمان بعدما صار رئيساً.
مشكلته يف إعالن مرشحه ،متعددة األوجه .ال
يريد استباق املعنيني بالتسمية كي ال يظهر بمظهر
املتبني ملرشح مســيحي ماورني قبل أن يعلن أهل
البيــت موافقتهم عليه ،ويريــد أن يؤمّ ن األرضية
املناسبة لذلك انتخابياً .منذ بداية االستحقاق وقبلها
لم يتوقف إعالن رئيس «التيار الوطني الحر» جربان
باسيل عن رفضه باملطلق ترشيح فرنجية .أي أنه

٣

يرفض انتخاب حليف الحليف .فكيف له أن يستبق
بني «حزب الله» وباســيل ،أي بني الحليفني وقد
االعالن عن مرشحه قبل التوافق داخل البيت الواحد.
كان مطلب باســيل منه واضحاً :اسحبوا ترشيح
فرنجية وأنا لست مرشــحا ً فلنتحاور عىل خيار
هنــاك وجهتا نظر حيال املوضــوع :األوىل وتقول
ثالث .ويشــكل رفض باسيل عقبة رئيسية ّ
تؤخر
بتجاوز باسيل والتفاوض مع اآلخرين لتأمني عبور
تبني ترشيح فرنجية علناً.
املرشــح إىل بعبدا أي أن يكون انتخاب فرنجية عىل
ويقع يف أســباب الرتيث أيضاً ،أن املشــهد
حساب العالقة مع باسيل ،والثانية تنصح بالتمسك
اإلقليمي املتعلق باملوقف السعودي لم يتوضح بعد.
بفرنجية وباسيل ورفض انتخاب األول من خارج
حاليا ً ال تواصل سعوديا ً مع «حزب
إرادة األخري .يريد «الحزب» أن يربح
الله» ولم يفتــح باب املقايضة بني
باسيل وفرنجية وال يريد ربح فرنجية
الرئاستني األوىل والثالثة .اإلتكال هنا
عىل حســاب العالقة مع باســيل،
عىل الفرنسيني يف تدوير الزوايا.
وهذه هي املعادلــة التي يقتنع بها كان مطلب باسيل
ثمة قائــل ّ
إن القصد من عدم
رئيس «تيار املردة» بالنظر اىل حيثية واضحًا :إسحبوا ترشيح
املجاهرة بالتســمية مرهون بجالء
الوطني الح ّر» النيابية
رئيس «التيار
ّ
فرنجية وأنا لست
وموقعه مســيحيا ً وترؤسه تكتالً
الصورة تماماً ،فربما يلمس فرنجية
نيابيا ً يحتاجه فرنجية يف الحكم ،ال مرشحًا فلنتحاور على أن حظوظ انتخابــه باتت ضعيفة
فيرتاجــع .لكن هناك مــن يقول
أن يتحول اىل كتلة مسيحية معارضة
خيار ثالث
ّ
إن «حــزب الله» وكمــا تعامل مع
يف مواجهته.
ترشــيح عون برفض «الخطة باء» ولو إفرتاضياً،
منزعج من هجومه عىل رئيس مجلس النواب
فهو يرفض «الخطة باء» وهو حني يتبنى ترشيح
نبيه بري وعىل فرنجية ،وشــظايا نريانه ال توفر
فرنجية فسيميض به حتى النهاية .
«الحزب» وتــؤذي «التيار» الذي كان يســعى إىل
أكثر من أي وقت مــى كل األطراف املعنية
تصحيح عالقته مع اآلخرين انطالقا ً من عني التينة
باإلســتحقاق الرئايس تبحث عن تسوية وتبادر
ولكنــه ال يملك حيال ذلك ّإل الســعي إىل التهدئة.
إليها يف اتجاهات مختلفة .قصد باســيل فرنسا
يجد له مصلحة يف إقناع باسيل بفرنجية وال يريد
ألجلها .قــدم عرضا ً رئاســيا ً متكامــاً أودعه
االساءة للعالقة معه رغم نظرتهما املختلفة للملف
الرئاسة الفرنسية ،وبالتوازي ينفتح الفرنسيون
الرئايس.
عىل «حزب اللــه» وتبحث معه بكركي عن «كلمة
فإذا كان «حزب الله» يرغب يف فرنجية لقربه
سواء» رئاســية .كله ال يزال يف إطار البحث األويل.
من بري وعالقته مع سوريا وألنّه مرشح ال يستفز
ولكن متى نضجت التســوية فإن الجميع سيجد
السعودية ويعزز الهدنة معها ومع السنة ويحمي
نفسه أمام أمر واقع وسينزل كل طرف عن شجرة
له سالحه وينهي التوتر بامللف املايل واإلقتصادي،
مواقفــه العالية بمن فيهم باســيل .وإىل أن تجد
فإن «التيار» يميض يف رفضه ،والعالقة حاليا ً بني
التسوية من يسوّق لها ويقدم عليها فإن املخاض
الحليفني مقطوعة حول امللف الرئايس .ولذا يمكن
الرئايس ال يزال عسرياً.
إعتبــار أن الكباش الحقيقي حول الرئاســة هو

طوني فرنسيس

فوز قطر ومحنة لبنان
فازت قطر ولو ّ
أن منتخبها خسر في أولى مبارياته.
فازت كأول دولة عربية في استضافة الحدث العالمي الذي
تنتظره شعوب كرة القدم م ّرة ك ّل أربع سنوات ،ونجحت في
إعداد المالعب والتجهيزات التي تضعها في مصاف الدول
ٍ
أحداث عالمية بهذا الحجم والتأثير
القادرة على استضافة
واالستقطاب.
اآلن انتهى زمن المالحظات ،بما في ذلك بعض الحمالت
التي استهدفت الدولة العربية الخليجية ،ونجحت قطر في
االفتتاح واالنطالق في موسم سيكون هو نقطة الجذب
واالهتمام على مدى نحو شهر .لم تكن قطر وال دول الخليج
األخرى تحلم قبل عقدين أو ثالثة بما وصلته اليوم من تقدّم
واقتدار في استقبال وتنظيم أحداث دولية تاريخيةّ .
لكن
االرادة والقدرة اللتين توفرتا لدى قادتها جعلتاها تنطلق
بقوّة إلى عالم التحدّيات فتحقق نجاحا ً تلو النجاح .الكويت
تواصل بثبات عملية النمو والبناء االجتماعي والسياسي بعد
محنة الغزو ،البحرين تُنجز انتخاباتها ،اإلمارات تبني وتصل
إلى المريخ ،والسعودية تبدأ عملية بناء وتحوّل في إطار
رؤية  ،2030وعُ مان تواصل بثبات العمران وتوطيد الموقع
على الخليج وبحر مسقط.
يبدو الخليج في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين
وكأنّه نقطة االزدهار واالستقرار األبرز في عالم منهك
بالحروب والتوترات ،إليه تتجّ ه األنظار لطلب الدعم بالغاز
والنفط ،وفيه يستقر ويعمل ماليين العرب واألجانب .في
قطر ّ
تجسدت «لحظة الخليج» بوصفه قطبا ً عالميا ً أنجزه
أصحابه ،فيما تتلبد الغيوم من حوله ،من إيران إلى العراق
وسوريا ولبنان حيث تتقدم االيديولوجيات المذهبية على
حساب المجتمعات ومصالح الشعوب في التقدّم واالزدهار.
كان لبنان حلما ً لدول الخليج كما يقول حاكم دبي الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم .فيه بُنيت مدينة رياضية كانت
بين األوائل في العالم العربي .اآلن لبنان بفضل المافيا التي
تحكمه يتسوّل مشاهدة مباريات المونديال في قطر .لقد
قاده حُ ّكامه عكس السير طويالً ،فصارت دولة خليجية
صغرى تن ّ
ظم منافسات العالم ،وصارت ممنوعة عليه ،حتى
المشاهدة.

العريضة النيابية عالقة في عنق زجاجة "التشريع"
طــونــي عــطــيــة
بعد توقيــع العريضة اإلتهامية مــن قبل ُ
خمس
ّ
يشــق «ملــف الخلوي» رحلته
أعضاء مجلس النوّاب،
الربملانية بصعوبة ،وســط عقبات سياسية وقانونية،
أبرزها ،دعوة الهيئة العامة لإلنعقاد يف ظ ّل اإلنقســام
الســيايس والدســتوري الحاصل حول امكانية عقد
جلسة ترشيعية ،والتجربة امل ّرة للمجلس األعىل ملحاكمة
الرؤســاء والوزراء الذي وُلد ميتــاً ،حتى بات يُرضب
به املثل يف إفالت املســؤولني أصحــاب الحصانات من
املحاسبة ،ليصحّ به القول« :مقربة العدالة».
يف هذا اإلطار ،أشــار عضو تكتــ ّل «الجمهورية
القويّــة» النائب جورج عقيــص يف حديث لـ»نداء
الوطــن» ،إىل ّ
أن «دعوة الهيئة العامــة لإللتئام هو
محل اجتهاد قانوني ودستوري» ،مشدّدا ً عىل أنّه «ال
يجوز الترشيع تحــت أي ذريعة ،عمالً باملادة  74من
الدســتور التي ّ
تنص عىل أنه «إذا خلت سدّة الرئاسة

رامــــي الريــــــــس
سياسة الكذب على اللبنانيين مستمرة في فصولها
المختلفة ال سيّما في قطاع الكهرباء والطاقة الذي
بات يرقى إلى مستوى األزمة الوطنيّة الكبرى ،نتيجة
اإلخفاقات المتتالية في إيجاد الحلول المناسبة له
على مدى سنوات طويلة رغم أنّه ملف تقني بالدرجة
األولى ،أو أق ّله هكذا يفترض أن يكون!
إن اإلصرار على مقاربة هذا الملف بخلفيّات
سياسيّة وليس تقنيّة هو ما أدّى عمليّا ً إلى تعطيل
الحلول المطلوبة وجعل تكاليفه الباهظة ترهق كاهل
الخزينة والموازنات المتالحقة ،من دون تحقيق
الهدف المنشود أال وهو توفير الطاقة للبنانيين أسوة
بما تقوم به كل دول العالم ،وهو من أبسط الخدمات
(وال يمكن تصنيفه ضمن «حقوق المواطن» ألنه
أبسط من ذلك بكثير).
من الكذبات الكبرى التي لُ ّفقت للبنانيين هي ّ
أن
وزارة الطاقة والمياه حُ رمت على م ّر السنين من
إمدادها باألموال المطلوبة للقيام بدورها في توفير
الكهرباء؟ ماذا عن الملياري دوالر سنويا ً التي كانت

بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر ،فألجل
هيئة املجلس ،التي درست املستندات وامللفات ،إضافة إىل
انتخــاب َ
الخ َلف يجتمع املجلس فورا ً بحكم القانون،
اإلحالة الواردة من قبل قايض التحقيق يف بريوت أســعد
وإذا اتفق حصول خالء الرئاســة حال وجود مجلس
بريم ،حول هدر وســوء إدارة واختالس املال العام يف ما
ّ
النواب منحالً ،تدعى الهيئات الناخبة من دون إبطاء
يخص «مبنى قصابيان» واملدعــي العام املايل القايض
ويجتمع املجلــس بحكم القانون حــال الفراغ من
عيل ابراهيم ،داعيا ً إىل توقيــع عريضة نيابية ملحقة،
األعمال االنتخابية».
لكي تستطيع لجنة التحقيق وضع يدها
وأكد عقيص ّ
عىل كامل ملــف اإلتصاالت من التخابر
أن الدســتور حسم
غري الرشعي واإلنرتنــت إىل التعاقد مع
هذه اإلشكالية ،إذ لم يذكر يف مواده أي
الرشكات وصــوال ً إىل قضيــة «مبنى
اســتثناء قد يحوّل املجلس النيابي إىل
عقيص :لمحاكمتهم
قصابيان» ،وتحديد املخالفات واإلخالل
هيئة ترشيعية يف ظ ّل الفراغ الرئايس.
أمام القضاء العادي
بالوظيفة العامة لدى الــوزراء كافة،
وأضــاف أن «الجمهورية القويّة»
ســيتّخذ القرار املناسب واملنسجم مع كأي مواطن عادي سندًا وأن ال يكون امللف محصورا ً بوزيرين أو
الدســتور ،الفتا ً إىل ّ
ثالثة فقط».
أن «موقف التكت ّل
لقانون العقوبات
وعن املجلــس األعــى ملحاكمة
هو يف اتجاه فتــح ملف اإلتصاالت عىل
الرؤســاء والوزراء ،اعترب عقيص ،أنّه «ال قيمة له وإن
مرصاعيه اســتنادا ً لتقرير ديوان املحاسبة حول قطاع
اإلتصاالت بني  2004و ،2020الذي ش ّكل مصدرا ً مهمّ ا ً
ّ
نص عليه الدســتور ،ألن التجربة التاريخية للمجلس
واإلتجاه العاملي يف الدول الديمقراطية ،ترفض املحاكم
للهيئة النيابية املشرتكة بني لجنة اإلدارة والعدل ومكتب

اإلستثنائية ،باستثناء رئيس الجمهورية كونه يرمز إىل
وحدة البالد ورأس السلطات ويقسم اليمني الدستورية،
لــذا ينبغــي أن تكون أصــول مالحقتــه ومحاكمته
استثنائية».
أمّ ا بخصوص الوزراء ،فشدّد عىل وجوب محاكمتهم
أمام القضاء العادي كأي مواطن عادي ســندا ً لقانون
العقوبات ،منتقداً« :منذ  30عامــا ً حتى اليوم ،ونحن
يف موضع جدل عقيم بشــأن تحديد اإلخالل بالواجبات
الوظيفية وكيفية تمييزها عن الجرائم العادية املنصوص
عنها يف قانون العقوبات».
يف الختام ،أكد ّ
أن «املسار الحقيقي لتعزيز الشفافية
واملساءلة ومكافحة الفساد ،يبدأ بأول قانون إصالحي
عرصي يؤدّي إىل إلغاء املحاكم اإلستثنائية ويف مقدّمها
املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء والــوزراء وحرصها
برئيس البالد فقط» .ويف سبيل الوصول إىل هذه الغاية،
أردف عقيص« :نحن بحاجة إىل تعديل دســتوري ،لكن
التوقيت والظروف ال يسمحان بذلك».

«"كذبات كهربائيّة"» جديدة ُت ّ
لفق للّبنانيين!
تُصرف لها إما بواسطة سلفات الخزينة أو من ضمن
الموازنة العامة؟ من موّل السفن التركيّة التي ُربضت
على الشاطئ اللبناني لسنوات عديدة بينما كانت
مهمتها مؤقتة لثالث سنوات فقط ،وصارت عقودها
تمدد نتيجة الفشل في تطبيق خطط الكهرباء
المتالحقة؟
واستطراداً ،من رفض التفاوض مع الصناديق
العربيّة (مثل الصندوق الكويتي والصندوق
السعودي والصندوق العربي) التي أبدت استعدادها
مرارا ً وتكرارا ً لمساعدة لبنان على معالجة جذريّة
لمشكلة الكهرباء ،من خالل تقديم قروض ميسرة
بفوائد متدنية جدا ً (تجعلها أقرب ألن تكون هبة
وليست قرضاً) وفترات سماح تصل إلى خمس
سنوات وفترات سداد طويلة تصل إلى ثالثين عاماً؟
أليست الشفافيّة التي تعمل بموجبها تلك الصناديق
هي التي دفعت الجهات القيّمة على وزارة الطاقة
أق ّله منذ العام  2008لرفض جميع تلك العروض
المناسبة جدا ً لحاجات لبنان ووضعه المالي؟

األرقام مذهلة بالمناسبة وهي التي تدحض ك ّل
المزاعم بغياب التمويل عن مشاريع الكهرباءّ .
إن
مجموع التحويالت الماليّة إلى مؤسسة «كهرباء
لبنان» بين عامي  1992و( 2007قبل إستالم «التيار
الوطني الحر» للوزارة) بلغت نحو  8,511مليار
دوالر أي ما نسبته  20,5بالمئة من قيمة التحويالت
اإلجماليّة؛ بينما بلغت قيمة التحويالت بين عامي
 2008و 2019نحو  32,9مليار دوالر أي ما نسبته
 79,47بالمئة .وتشمل هذه المبالغ خدمة الدين التي
غالبا ً ما يتغاضى عنها «التياريون»!
فكيف يستوي المنطق القائل ّ
إن المؤسسة لم تن ْل
الدعم المالي المطلوب خالل هذه السنوات؟ وهل
يمكن تناسي حقبة أواخر التسعينات ،ال سيّما سنة
 ،1998حيث بلغت نسبة التغذية  24ساعة يوميا ً في
معظم المناطق اللبنانيّة؟
إن اإلصرار على ربط إطالق أي خطة كهربائيّة
بالموافقة المسبقة على إقامة معمل جديد في
سلعاتا كان السبب الرئيسي في عدم قيام وزراء

الطاقة بتنفيذ خطة الكهرباء ،رغم معرفتهم ّ
أن
الجدوى اإلقتصاديّة والهندسيّة من إقامتها معدومة،
ولكن طغت «الجدوى الشعبويّة» على ما عداها في
هذا المجال ،باإلضافة طبعا ً إلى األفكار الطائفيّة
والتقسيميّة التي تسيطر على سلوكيّات ذاك الفريق.
والفريق ذاته ع ّ
طل تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع،
وهي من المطالب اإلصالحيّة األساسيّة ،بهدف تعديل
القانون لتعديل صالحياتها وإفراغها من مضمونها
ليُبقي الصالحيّات بيد الوزير ،ما يتيح إستمرار
التدخالت والصفقات والسمسرات!
إذا كان رفع التعرفة الكهربائيّة بات «الش ّر الذي
ال ب ّد منه» نتيجة إنهيار قيمة العملة الوطنيّة اللبنانيّة
والتراجع الدراماتيكي لمداخيل مؤسسة كهرباء
لبنانّ ،
فإن عدم إقرانه بإصالحات هيكليّة جديّة
في القطاع يعني عمليّا ً المزيد من الهدر من دون
طائل .أمّ ا الكالم عن الساعات العشر من التغذية ال
يعدو كونه كذبة متممة لسياسة الكذب والنفاق على
اللبنانيين.
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أسـعـد بـشـارة

وريث عون «"المبدئيّ»"
الوطني الحر» جبران
زار رئيس «التيار
ّ
باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري
س ّراً ،ولم يكن باالمكان ارتكاب هذا اللقاء
الليلي ّال سراً .اذ ال يجوز بعد هذا الك ّم
من االتهامات والزعيق ،أن يسير المدّعي
العام سيرا ً على األقدام ،إلى بيت المتّهم،
السترضائه ،والستجداء صفقة رئاسية
تكون استكماال ً لصفقات ُرتبت سابقا ً في
االدارة والحكومة وتوابعهما.
هذا هو وريث الرئيس ميشال عون.
ال يخجل في الصباح من أن يتّهم ك ّل
آخر بالفساد واإلجرام ،وال يرف له جفن
في المساء ،بأن يشرب نخب «الفاسد»
و»المجرم» ،طمعا ً بأن يعقد معه صفقة
مدهنة.
هذا هو وريث عون الذي تع ّلم من عمه
الكثير وبسرعة قياسية .تجاوز الصهر عمه
في ترتيب الصفقات على حساب كرامة
المؤيّدين والمصدّقين والمهللين .في معركة
 15كانون الثاني  ،1986انصاع قائد
الجيش يومها لطلب سوري بإخراج ايلي
حبيقة المحاصر في الكرنتينا ،أمالً في أن
يسجّ ل له نظام حافظ األسد هذه المكرمة
ويترجمها في الرئاسة ،وحين سبق اتفاق
ريتشارد مورفي -األسد األحالم الرئاسية،
سارع عون إلى االتفاق مع سمير جعجع،
وبالكاد لم تكن قد جفت همسات التخوين
واالتهام بالميليشيوية .أسقط عون مع
جعجع جلسة انتخاب سليمان فرنجية
الجدّ ،وأسقطا اتفاق مورفي -األسد،
ّ
ومرشحه مخايل الضاهر ،وأقسم الجنرال
في ربع الساعة األخير من عهد الرئيس
أمين الجميل على أن ال يضرب «القوات»،
لينكث بقسمه بعد عودته من تونس ،بعدما
ّ
وليشن بعدها
الح له بريق أمل بالرئاسة،
«حرب التحرير» ،وما تالها من معارك
دموية مع «القوات اللبنانية» ،استعان فيها
بعتاد الجيش السوري وقذائفه.
لم يكن الجنرال العائد من باريس أقل
«مبدئية» من جنرال المنفى الذهبي .عاد
وفي يديه عرضان :واحد لـ»حزب الله»
والثاني لقوى  14آذار ،والعرضان عرض
واحد :من يجعلني رئيسا ً أمشي معه .وفاز
«الحزب» بالعرض وانقلب عون على تاريخ
أراد من بعض البسطاء أن يصدّقوا أنّه
يؤمن به.
لم ّ
يرف للجنرال جفن وهو يتقلب بين
الصباح والمساء .هذه وصية ثابتة حفظها
جبران باسيل ويطبّقها جيداً:
«اسمع يا عماه ،إحرص وأنت على المنبر
تهاجم فساد نبيه بري ،و»إجرام» سمير
جعجع ،و»داعشية» الحريرية السياسية،
ووليد جنبالط «سارق» أجراس كنائس
الجبل ،على أن توصل رسالة لجميع هؤالء
بأنك الوحيد القادر على اسقاط التهم
عنهم ،اذا ما رتّبوا الصفقة المناسبة معك.
ناسك سيصدقونك مهما «تشقلبت» فال
تأبه ،المهم أن تكون الصفقة مربحة ،كما
فعلت أنا مع سعد الحريري «الداعشي» في
التسوية الرئاسية ،ومع «المجرم» سمير
جعجع في «اتفاق معراب» ،وكما فعلت انت
حين ن ّ
ظمت مصالحة دير القمر مع «سارق
األجراس» وليد جنبالط».
«اسمع يا عماه ،الغاية تبرر الوسيلة،
وأنت تع ّلمت هذا جيدا ً على يديّ  ،ولذلك
تستحق التهنئة بعد لقائك «الفاسد» نبيه
بري ،ومحاولتك استمالته إلى اتفاق تلغي
فيه أي أمل لمن تخاف من وصولهم إلى
بعبدا .هذا مسعى يا عماه ،يستأهل منك أن
تنام في سرير عين التينة فال عليك .المهم
تحقيق الغاية ،فطنّش عن الوسيلة».
«صحيح يا عماه ّ
أن «داهية» عين التينة
أحالك الى حسن نصرالله ،وأفهمك ّ
أن سيد
تفاهم مارمخايل هو مرجعك ومصدر
القرار ،لكن ال بأس كانت خطوة تكتيكية
صحيحة ولو فشلت .ولتعلم في النهاية ّ
أن
كل الدروس والعبر التي اكتسبتها مني ،ال
بد أنّها ستعطيك النتائج المتوخاة ،فهذه
أساليب ج ّربتها قبلك ،واتبعتها ك ّل مدارس
االنتهازية ،وفي ك ّل م ّرة كان القطاف وافراً،
والله ولي التوفيق».

الـثـلـثـاء  ٢٢تشرين الثاني 2022

الـ»"كابيتال كونترول"» يُمهد لـ»"جهنم»"
تصفية المصارف
أكـــرم حـــمــدان
عاد النقاش والســجال مجدّدا ً حول مرشوع قانون
الـ»كابيتال كونرتول» بعدما ح ّ
ط رحاله عىل جدول أعمال
اللجان النيابية املشرتكة ،وسط تشكيك بعض متابعي هذا
امللف بإمكانية التوصــل إىل نتيجة فعلية بعد مرور ثالث
ســنوات عىل بداية األزمة واإلنهيــار املايل ،يف حني تُوحي
املواقف املعلنــة وغري املعلنة للقوى السياســية والكتل
النيابية بأن هناك تفاهما ً ما عىل الســر بهذا املرشوع إىل
األمام ال ســيما وأنّه من العناوين والخطوات واإلجراءات
املطلوبة من صندوق النقد الدويل.
هذه التفاهمات تُرجمت يف جلســة اللجان النيابية
املشــركة أمس من خالل الســر قدما ً يف إقرارعدد من
فقرات املادة الثانية من القانون ،بعدما كانت أق ّرت مادته
األوىل األسبوع املايض ،عىل أن يُستكمل النقاش يف جلستني
تعقدان أسبوعيا ً وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب
الياس بو صعب بعد الجلسة أمس ،بعد اإلتفاق مع رئيس
مجلس النواب نبيه بري.
وامللفــت يف ما أعلنه بو صعــب ّ
أن الفقرات التي ت ّم
إقرارها هي من التعاريف ضمن املادة الثانية ،وأن النقاش
توقف عنــد أهم تعريف وهو املتعلــق باألموال الجديدة،
قبل الدخول يف املادة الثالثة ،وهي املرتبطة بإنشــاء لجنة
خاصة ترشف عىل تطبيــق الـ»كابيتال كونرتول» ،وهنا
بيت القصيد ،وفق توصيف بو صعب.
ما أعلنه نائب رئيس مجلس النــواب وما تبعه من
مواقف لعدد من النواب والكتل ،أوحى بوجود شبه تفاهم
إلقــرار هذا املــروع ومن ثم مرشوعي إعــادة هيكلة
املصارف والتوازن املايل لكي تصبح هذه املشاريع الثالثة
جاهزة ضمن س ّلة واحدة تودع أمام الهيئة العامة ملجلس
النــواب كي تأتي يف إطارالتكامل مــع خطة التعايف التي
أعدّتها الحكومة.
هذا التزامن الذي ّ
عب عنه بشكل واضح عضو تكتل
«الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان ،سبقه طرح
عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله الذي أثار
«وجود رشكات ومصارف تعمل مــع وزارة املال لقبض
املســتحقات من املكلفني اللبنانيني «كاش» وتسديدها

جانب من جلسة اللجان المشتركة أمس (فضل عيتاني)

بالشيكات بعد رشائها من السوق يف
إىل «جهنّــم التصفيــة» و»جنّة
ّ
إعادة الهيكلــة» ّ
وتحقق أرباحا ً طائلة
أقل من سعرها
ألن الحديث عن
ُ
الدولة،
وخزينة
املواطن
عىل حساب
هد من دون أدنى الســر بالقوانني الثالثــة يُثبت
م
ت
محاوالت
ّ
و ّ
أن هناك مصارف ورشكات محظية شك لتضييع حقوق المودعين نظرية التمييز بني األموال القديمة
ّ
حصلت عىل إمتيازات يف هذا املجال،
واملؤهلة وغري
واألموال الجديــدة
أن املصارف نفسها ترفض حتى لو حاولوا اإليحاء بحمايتها
خصوصا ً ّ
ّ
املؤهلــة وينســف الودائــع عرب
عبر نص في القانون
قبول الشيكات لتســديد القروض،
تســميات من صنــف الصندوق
وتمتنع عن إعطــاء حتى املوظفني
الســيادي وغريه ،تؤدّي جميعها
رواتبهم دفعة واحدة ،فضالً عن حجزها أموال املودعني».
إىل إعطاء صالحيات إســتثنائية ملرصف لبنان بشكل
وتمّ ت مطالبــة الجهات القضائية بالتحقيق يف هذه
مبارش أو غــر مبارش ومن خــال اللجنة املزعومة
القضية ،ملعرفة مالبساتها وتكليف نائب رئيس حكومة
والهيئــة املرصفية العليا التــي تُعطي حاكم مرصف
ّ
امللف والعــودة بأجوبة حول
ترصيف األعمــال متابعة
لبنان سلطة إستنســابية لتحديد املصارف ،وبالتايل
األسئلة التي طرحها النواب نظرا ً لغياب وزير املال.
تصنيفها من دون أن تُســأل أو حتى يسأل مجالس
بدوره ،عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أرشف
إدارتها عن تعثرها وعدم قدرتها عىل اإليفاء بالتزاماتها
بيضون قال لـ»نداء الوطن»« :نحن نعترب أن األساس هو
وتطبيق القوانــن  267و 11091و 2867كما يحصل
حماية أموال املودعني واعتبارها مقدّسة وهو ما ت ّم تثبيته
اآلن مع مصــارف «الربكة»« ،فيدرال بنك» و»اإلعتماد
يف املــادة األوىل ،ونحن مع أن يكون النص املتعلق بتعريف
الوطني» ،والخالصة إعفاء رؤســاء وأعضاء مجالس
األموال الجديدة واضحا ً ّ
وشفافا ً وال لبس فيه لكي ال يفسح
إدارة املصارف من أي مســؤولية أو محاسبة بحجة
يف املجال ألي إستنسابية من قبل املصارف ومرصف لبنان،
الدخول يف «جنّة الهيكلة».
وترى املصادر ّ
لذلك نحن مع ضبــط املصطلحات وتوضيحها من خالل
أن كل ما يجري هو محاوالت تُمهّ د من
النقاش الجدّي الذي يحصل داخل اللجان والذي يصب يف
دون أدنى شــك لتضييع حقوق املودعني حتى لو حاولوا
غالبيته يف خانة حماية أموال املودعني».
اإليحاء بحمايتها عرب نص يف القانون ،بينما هي محمية
بحكم الدســتور الذي يُعترب أقوى مــن القانون .وتختم
املصادر ّ
بأن األيام املقبلة ستُربهن صحة هذه التوجهات
سطو موصوف؟!
من خالل التصفيات التي تجرى اآلن مع عدد من املصارف
يف املقابل ،ترى مصــادر متابعة مللف الـ»كابيتال
كونرتول» ّ
ودفع مبلغ الـ 75مليون لــرة كضمان للوديعة والباقي
أن مــا يجري هو تمهيد لعملية «ســطو
«كلفنا خاطرك» و»العوض بسالمتك».
موصوف» من خالل تدابــر وإجراءات وقائية توصل

الجميّل في الذكرى الـ 16الستشهاد نجله:
دمه ودم رفاقه أمانة في ضميرنا
كم نحتاجك بعد  79عامًا
كــــريــــم مـــكـــتّــــف

عائلة الجميّل خالل القداس في كنيسة مار ميخائيل في بكفيا

يف الذكــرى الـ 16إلستشــهاد
الوزيــر بيار الجميّــل ،أقيم قداس
وجناز يف كنيســة مار ميخائيل يف
بكفيا ،حرضه الرئيس أمني الجميّل
وعقيلته ،رئيس «الكتائب اللبنانية»
ســامي الجميّل وعقيلتــه ،النواب
نديم الجميّل ،الياس حنكش ،سليم
الصايغ ،غســان ســكاف ،النائب
السابق فارس سعيد ،الوزير السابق
آالن حكيم ،وأعضاء املكتب السيايس
الكتائبي.
يف كلمته قال الرئيس الجميّل:
«إن لقاء األوفياء هو فعل إيمان بكل
مسرية الشــهداء» ،الفتا ً اىل ّ
أن «مَن
خ ّ
ط طريق النضال واملقاومة بدمه
لن يتمكن أحد مــن محوها مهما
طال الزمن ،فهذا الفعل يبقى مغروزا ً
بالقلوب واألفكار والضمري».
وأشــار اىل «أننا هنا لنؤكد أن
نضالنا مستمر وأن هذه الشهادة لم
تذهب هدراً ،ال بل عىل العكس تزيد

إيماننا وتشبثنا بالحق وباملسرية».
وقال« :يحاولون خلق معارك جديدة
ويُلهوننا عن املعركــة الحقيقية»،
وشدد عىل أن «الدم الذي سكبه بيار
ورفاقه أمانة يف ضمرينا ،وأيا ً كانت
املعارك الجانبية التــي يفرضونها
علينا وكأنها النضال نقول لهم كال،
لن نخضع ولن نركع ولن نرتك األمور
الهامشــية عىل أهميتها تُلهينا عن
املعركة األساسية وهي املقاومة من
أجل السيادة ودور لبنان ورسالته».
كاهــن الرعيــة األب أنطوان
األشــقر قال يف العظة التي ألقاها:
«الشيخ بيار كان مؤمنا ً بأن نضاله
وحياته عــى األرض إىل نهاية لكن
بدايته ستكون يف السماء» ،موضحا ً
أن «أيــام بيــار كانــت قليلة لكن
إنجازاته ومواقفه كانت كبرية جداً».
وأكد أن «بيار كان رائدا ً بمواقفه
وبكلمته وبعملــه ،وهذا ما يجعلنا
ّ
نتحس عىل غياب بيار وأمثاله».

ماذا ننتظر بعد تسعة وسبعين عاما ً من االستقالل؟
كنا ننتظر اليوم إعالن ميالد فجر جديد مشرق للوطن مفعم باألمل واالزدهار،
كنا ننتظر ان نفاخر بغ ّرة أعيادنا ،لنعلي الهامات والرؤوس بتاج العز واالفتخار،
كنا ننتظر األمن واألمان ،والتقدم واالزدهار.
تراه ماذا حل بوطني بعد تسعة وسبعين عاماً ،اي لعنة أصابته لنجد الفوضى
حولنا ،واليأس متحكما ً بشبابنا ،والقنوط متربصا ً بنا ،ما هذا االنحالل القاتل
للدولة ومؤسساتها وإداراتها ،وما هذه الفوضى االجتماعية والسياسية واالقتصادية
التي مني بها لبنان؟
هل نستحق ان نسير بعد تسعة وسبعين عاما ً من االستقالل نحو المجهول،
نحو الضباب والسواد القاتم ،هل أضعنا بعد تسعة وسبعين عاما ً البوصلة بفراغ
رئاسي قاتل ،اين الحكماء والفهماء والمثقفون ينتشلون ما تبقى من هذا الوطن؟.
بعد ستة عشر عاماً ،نستذكر في هذا اليوم المجيد الراحل الشهيد بيار الجميل،
الذي آمن بأن االستقالل نعمة ومسؤولية ال يمكن اكتسابه والحفاظ عليه ّإل ببذل
النفس والتضحيات والتخلي عن الذات ومد الجسور ،فانضم الى قافلة االبطال
ً
خدمة للبنان وإعالء لمكانته وصيانة
الشهداء وقدم نفسه على مذبح هذا الوطن،
لوحدته ،ومحافظة على هويته ومقوماته والدفاع عن مقدساته ،بعد ان استلهم ما
ينطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة.
ايها الشهيد الشاب الذي قدم نفسه من اجل صون العيش المشترك بين
جميع أبناء الوطن بمختلف طوائفهم ،من أجل تغليب االنتماء الوطني وجعله
فوق كل انتماء آخر ،للمحافظة على كرامة الوطن واستقالله وحريته ،عبر كسر
الهوة العميقة بين الدولة وشعبها ،فاقتربت منهم وسمعت همومهم ووقفت على
حاجاتهم ونظرت في مطالبهم ،بحب المتنا ٍه وعطاء ال ينضب ،فآمنت بقدراتهم
وأحبوك.
كم نحن بحاجة اليك اليوم اكثر من أي يوم مضى ،بعد تسعة وسبعين سنة من
ِ
عتبات التاريخ فارسا ً بيدك عل ٌم ارتسمت عليهِ االرز ُة
االستقالل ،ان تطل علينا عند
رم ُز الخلود.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩١السنــــة الـرابـعـة
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الشرخ بين «"المعارضات »" يتفاقم :ماذا عن الرئاسة؟
طـــونــي كـــرم
تتفاقــم اإلختالفات السياســيّة بني القوى
املعارضــة لخط «املمانعة» عند كل اســتحقاق،
ِ
ج ّراء غياب الخطاب الوطني والقضيّة املشــركة
بينهم ،وتقدّم املصالــح الخاصة واإلنتخابيّة عىل
التوافق حول كيفيّة مواجهة التحديات املتفاقمة
يف لبنان .وهذا ما طبع مســار املداوالت الحاصلة
قادر عىل
رئــايس
مرشــح
يف الكواليس بحثا ً عن
ٍّ
ٍ
ٍ
خرق إيجابي مع الكتــل النيابية األخرى
تحقيق
ٍ
بعدما بات ترشيح النائب ميشال معوض يدور يف
حلقة مفرغة.
وتربز هنــا ،محاولــة تف ّرد أطيــاف «لقاء
الثلثــاء» النيابي الذي يضــم «الكتائب اللبنانية»
وكتلــة «تجدد» ،وبعــض النواب املســتقلني يف
فرض خيارهم الرئــايس الجديد عىل رشكائهم يف
«املعارضة» ورفض مشــاركة «القوات اللبنانية»
و»التقدمي اإلشرتاكي» يف مداوالتهم األوليّة حول
املرشــح الرئايس املفرتض ،تحديــدا ً بعد موقف
نبيه
«القــوات» املؤيد ملوقف رئيس مجلس النواب
االختالف "«القواتي"» "« -الكتائبي"» يتجدّد!
بــري وآخرين ،بوجوب اعتمــاد نصاب الثلثني يف
أحزاب املنظومة ،أ ّكد ضو أن إرصارهم عىل نصاب
كافة جلســات إنتخاب الرئيس ،يف وجه مطالبة
الثلثني يف الجلســات الرئاسيّة ينطلق من وضعهم
«الكتائب اللبنانية» وبعض املشــاركني يف «لقاء
كمرجع لفهم الدســتور عىل
الطائفية
«امليثاقية
الثلثاء» كما نواب الـ  ،13باعتماد نصاب النصف
ٍ
حساب حسن ســر الحكم ووقف شلل الدولة»،
زائدا ً واحدا ً ( 65نائباً) يف الدورات التي تيل.
مشريا ً إىل ّ
أن «منطقهم هذا يضعنا بموقف مختلف
ومع تقاطع العديد من القوى السياسيّة عىل
جوهرياً» ،للروابط التي تجمعهم (اإلشــراكي –
ّ
أن التعطيل يف هذه الحالة قــد ينتقل من الجولة
القوات) مع أحزاب املنظومة الطائفية
الثانية إىل األوىل من خالل عدم تأمني
املوالية ،والتي تصب يف «صون النظام
نصاب الثلثني الواضح يف الدستور،
الطائفــي ،أي امليثاقية واملحاصصة
فإن الــر ّد األويل لـ»الكتائب» عىل
خص مسألة ترشيح ميشال معوض بــاإلدارة واإلقتصــاد» ،ليختم ضو
موقف «القوات» يف ما ّ
يدور في حلقة
تغريدته مؤكدا ً أن قربهم من الكتائب
النصاب القانوني ،أتى رسيعا ً مساء
ينطلــق عــن قناعتهم املشــركة
السبت الفائت ،عرب ندوة «املحامني مفرغة والبحث عن
الديمقراطيــن» يف الحــزب ،التي بديل دونه محاذير! «برضورة تحــدي املرجعية الطائفية
لتفسري الدستور ومطالبتهم بالنصف
أعلنت رفضها التصويت ملرشحي
زائدا ً واحداً».
«القــوات اللبنانية» و»التقدمي اإلشــراكي» يف
ومــع انضمام ضــو إىل جبهــة «الكتائب»
نقابة املحامني قبل ساعات من اإلنتخابات ،بعدما
وتأكيده عىل اإلختالف الجوهــري مع «القوات»
كان توجه «الكتائــب» للتصويت لهم ،يف محاولةٍ
و»اإلشرتاكي» ،رأت أوساط متابعة يف هذه املواقف
إلعادة إحياء التحالف بني «السياديني» أو ما عُ رف
تعميقا ً للرشخ بني «املعارضة» وتكريس رشذمتها،
يوما ً بقوى « 14آذار».
التي أصبحت معارضات تضم« :القوات اللبنانية»
ولــم يقف التمايــز بني املعارضــة عند هذا
و»اللقاء الديمقراطي» من جهة ،و»لقاء الثلثاء»
الحدّ ،ليجيب النائب مــارك ضو عرب «تويرت» عن
ً
رافعة له ويضم
النيابي الذي تشــكل «الكتائب»
األســباب التي تحول دون التماهي مع «القوات»
كتلة «تجدد» و»مرشوع وطن اإلنســان» وبعض
و»اإلشرتاكي» .فبعد وضعهم يف الخانة نفسها مع
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نواب « 17ترشيــن» وآخرين مــن جهة أخرى،
إىل جانب إئتالف نواب الســنّة الوســطيني ،الذين
يحاولون التأكيد عىل تمايزهــم وعدم إنجرارهم
يف أيٍّ من األحالف قبــل أن يكون لهم دور بارز يف
حســم هوية الرئيس العتيد للجمهورية وإختيار
رئيس الحكومــة .وال يكتمل «موزاييك» املعارضة
مــن دون التوقف عند ما تبقى من «لقاء الـ ،»13
من قوىً يســارية معارضة للمنظومة وأحزابها
والتي تعمــد إىل الطلب من اآلخرين تبني خياراتها
والسري بها ،وهذا ما القى معارضة كبرية من داخل
«تكتل الـ »13قبل انفراط عقده.
ّ
الهشــة للمعارضة،
وأمام هذه املشــهدية
ٍ
خلف للمرشح الرئايس ميشال
أصبح البحث عن
معــوض ،دونه محاذيــر ال ب ّد مــن مقاربتها
بطريقــة واقعيّة آجــاً أم عاجــاً ،من خالل
إســتعادة األحزاب الكربى املبــادرة باتجاه لم
شمل القوى السيادية حول مرشوع وطني عابر
للطوائف واملناطق ،عىل أن ترتجم هذه املساعي
قادر عىل حماية الدولة
رئيس
من خالل إنتخاب
ٍ
ٍ
بمؤسســاتها من التحلل الحتمي ،قبل أن تجد
هذه القوى نفسها أمام القبول الحتمي بمرشح
«املمانعة» الوســطي .وهذا ما يع ّد امتدادا ً لعهد
الرئيس السابق ميشال عون.

بسـام أبو زيـد

اإلستقالل هو
أن تكون لبنانيًا
ليس االستقالل احتفاال ً وطنيا ً أو عرضا ً
لهو ألوالدنا حين يحملون
عسكرياً ،وال هو مشهد ٍ
علم البالد وينشدون النشيد الوطني .قد تكون
ً
حقيقي
مكملة للتعبير عن استقالل
هذه المظاهر
ّ
ولكنّها في ظل استقالل معدوم أو منقوص
ال تعبّر عن المعنى الحقيقي لإلحتفال بهذه
المناسبة.
االستقالل يعني أن ال تكون ألي سلطةٍ أو دولةٍ
شكل من األشكال
أو جهةٍ أجنبيةٍ سيطرة بأي
ٍ
على البلد ومقدّراته وعلى الدولة وقوانينها
ودستورها وعلى حدودها ،وتحويل البلد إلى
ساحةٍ للصراعات وتصفية الحسابات ،وهذه
هي حال لبنان اليوم ،ما يعني أن ال استقالل.
االستقالل يعني أن يكون والء أبناء الوطن
ألوطان أخرى وال لمشاريع سياسيةٍ
لوطنهم ،ال
ٍ
تمت للوطن بصلةّ ،
ودينيةٍ ال ّ
وأل يكون بعض
أهل هذا البلد يتفوّقون بالقوة على أقرانهم،
يفرضون عليهم ما يرغبون ويشيطنونهم إن
تصدّوا لهم وطالبوا بممارسةٍ ديمقراطيةٍ سليمة.
االستقالل يعني أن تتمتع بعالقات من الن ّد
ٍ
عالقات معها ،فال
للن ّد مع ك ّل الدول التي تقيم
ٍ
بعالقات مع كل دول العالم
يجوز أن تف ّرط
كرمى لدولةٍ واحدةٍ ،تفرض عليك من خالل
عالقات دوليةٍ وإقليميةٍ
ٍ
أنصارها في لبنان نمط
ال أحد يرغب فيها نظرا ً للضرر الذي ألحقته
وتلحقه بالبلد .االستقالل يعني أن تحترم جيش
بالدك وأن ال تقلل من شأنه وأن تترك له وحده
قرار الحرب والسلم وأن تطلق يده في حماية
الحدود ،وأن ال تستجلب األعداء للبالد فتثير
مخاوف أهلها لتدّعي حمايتهم في ما بعد.
االستقالل ال يعني أن تأخذ البالد والعباد
ً
رهينة ،وأن ترفض إطالق سراحهم وإعادتهم
إلى الحياة الطبيعية ألنك ستخسر بعض
«علي
نفوذك وسطوتك ،فتطبق القول الشائع
َّ
وعلى أعدائي» .فال رئيس وال حكومة وإدارة
وال اقتصاد وال أمن .االستقالل هو أن تتركوا
لبنان وشأنه ،وأن تتركوا شعبه يعيش برفاهية،
وأن تلتزموا بمشروع لبناني يحفظ اللبنانيين
في بلدهم .االستقالل هو أن ال نخاف من قول
الحقيقة ومن المطالبة بالحق وأن ال نقبل الظلم.
االستقالل بعبارة واحدة هو أن تكون لبنانيا ً وفي
لبنان.

مرقص عن «"النصاب الرئاسي"» :يرمي إلى تنظيم اإلنتخاب وليس إعاقته

اليوم  22من الشغور الرئاسي (رمزي الحاج)

ويف ما يتع ّلق بالجــدل القائم حول رضورة
الـــشــمــاعـــي
د .مــيــشــال
ّ
«أن كثرا ً
وجــود ثلثي النــواب ،يعترب مرقــص ّ
يرصّ ون عىل ّ
أن نصاب الثلثني هو املطلوب .ومن
دخلنا يف اليوم  22من الشغور الرئايس ،و ّملا
أه ّم روّاد هــذه النظرية األخريةّ ،
العلمة الدكتور
ّ
التوصل إىل انتخاب الرئيس
يســتطع نوّاب األمّ ة
إدمون رباط ،الذي اعتمد عىل قاعدة التفســر
العتيد .ليس لســبب ّإل ّ
ألن بعضهم ما زال حتّى
التي تأخذ بعض مواد الدستور الواضحة ،بهدف
الســاعة يرصّ عىل فهم الدّستور كوجهة نظر ال
تفسري املواد الغامضة».
سيّما من حيث مسألة النصاب.
ويف قراءة واضحة لفلسفة دستور «الطائف»
وللوقوف عند هذه املسألة التي باتت تش ّكل
يرى ّ
«أن فلسفة النصاب هي ملنع تف ّرد ق ّلة قليلة
إشكاليّة الساعة ،كانت لـ»نداء الوطن» دردشة
من أعضاء الهيئة الناخبة بانعقاد الجلســات،
مع رئيس مؤسسة  JUSTICIAاملحامي الدكتور
ّ
تعسف األقلية وليس تح ّكم األكثرية».
خوفا ً من
بول مرقص الذي أ ّكد أنّه «بحســب الدســتور،
ويف هــذه القراءة نظــرة متقدّمة جــ ّدا ً لفهم
الــري بغالبية ثلثَي
يُنتخب الرئيس باالقرتاع
ّ
الديمقراطيّة اللبنانيّة التي تقوم
أعضاء مجلس النــواب يف الدورة
عىل حفظ حقوق األقليّة ،وليس
األوىل ،بينما تكفي الغالبية املطلقة
عىل تح ّكم األكثريّة.
( 56صوتا ً وليــس  )34النتخابه
يف دورات االقــراع التي تيل ذلك»«" .فلسفة النصاب هي
ويتابــع الدّكتور مرقص يف
ّ
الرتشح يستند لمنع تفرّد قلّة قليلة قراءته الدّســتوريّة للمادة 49
وبالنســبة إىل آليّة
أيضــا ً إىل الدّســتور فيلحظ أن ّ
فيجزم بأنّه «يجب احرتام الغاية
ه
من أعضاء الهيئة الناخبة
ّ
التي يستهدفها الترشيع ،وهي
املرشــح أن يعلن
«ال يفرض عىل
ّ
ترشحه للرئاسة ،وإنّما يجب عىل بانعقاد الجلسات خوفًا اإلنتخاب وليس عدم اإلنتخاب،
تعسف األقلية
من
َ
ّ
فالنصاب ينطــوي عىل تنظيم
املنتخب أن يكون متمتّعا ً بالرشوط
تحكم األكثر ّية"» اإلنتخاب وال يرمــي إىل إعاقته،
التي ّ
تؤهلــه للنيابة (الربملان) بما وليس ّ
ولذلك ،يحتمل التفسري اإليجابي
فيها رشط الجنسية».
ّ
املوسع لصالح إجراء اإلنتخاب .فالنصاب ال يمكن
أمّ ا عن الغالبيّة التي ذكرتها املادّة  49فيؤ ّكد
أن يتّخذ مطلقا ً كحائل قانوني دون اإلنتخاب».
الدكتور مرقص ّ
أن «كلمة غالبية الواردة يف هذه
ويســتعيد التجارب التي «ثَب َُت من خاللها،
املادة ال تعني النصاب حرفياً ،بل فقط عدد الذين
ال سيّما يف مناســبة اإلنتخابات األخرية لرئيس
يقرتعون فعالً يف الجلســة .إنه يكفي يف األحوال
الجمهوريــةّ ،
أن عددا ً من النواب يســتفيد من
العاديــة ليكون االجتماع قانونيــاً ،أي أن يض ّم
ّ
النص الرصيح يف املادة  49من الدســتور
غياب
نصاب الجلسات العادية املنصوص عليه يف املادة
اللبناني املتع ّلقة بانتخــاب رئيس الجمهورية،
 34من الدستور ،أي الغالبية املطلقة من مجموع
حيث اكتفى املرشِّ ع الدســتوري بذكر الغالبية،
أعضاء النواب».

إفرتاضــا ً منه ْ
أن ال حاجة لفــرض النصاب عىل
اعتبار ّ
أن اإلنتخاب ســلطة واجبة املمارسة من
النواب» .لكن لألســف يف الحالة اللبنانيّة كان ال
ب ّد لذلك املــرّ ع أو أليّ مرشّ ع آخر قد يعمل عىل
تطوير الدّســتور ،أن يضع قيودا ً وضوابط عىل
عمل النائب وك ّل مســؤول يف الدّولــة اللبنانيّة
تفرض عليه ممارسة الواجبات املناطة به تحت
طائلة إقالته من وظيفته العامّ ة.
ويف مســألة التعطيل يرى مرقــص أنّه «ملا
كان عدد من النواب قد ّ
توخی اســتخدام تعطیل
النصاب ،كوســيلةٍ للتعبري الســيايس وللتعبري
عن خياراتــه اإلنتخابية عوض اللجوء إىل التعبري
عن خياراتــه السياســية واإلنتخابية يف املوقع
الصحيح ،فقد أســفر عن تعطيل التئام املجلس
وخالء سدة الرئاسة» .وهذا بدوره ما أوصل البلد
إىل حالة الفراغ وليس ّ
الشــغور؛ ما ترك تداعيات
سلبيّة ج ّدا ً عىل صورة لبنان الدّولة والجمهوريّة
انعكست ق ّلة ثقة يف امليدانني العربي والدّويل.
ويختم حديثه موضحا ً كيفيّة تجنّب الفراغ
يف الحكم انطالقا ً من روحيّة وفلســفة دستور
«الطائــف»؛ فيلحــظ أنّه «ثمة قاعــدة تحكم
عدم الفــراغ يف الحكم ،أال وهي اســتمرار عمل
املرفق العام الدســتوري بمعنى أنّه ال انقطاع يف
الحكم .ج ّل ما يف األمر ّ
أن الســلطة اآلفلة وهي
هنا الحكومــة ،عليها التزام الحــ ّد األدنى من
أعمال الحكم الرضورية لتسليم الرشعية إىل من
يخلفها ،ليس ّإل».
لذلك ،ال يمكن مستقبالً ألي مرشّ ع يف لبنان
ّأل يأخذ يف الحســبان هذه النوايا غري النظيفة.
وحذار أن يكــون ما يراد منهــا تدمري القاعدة
ِ
الوجوديّة التي قام عليها هذا البلد!

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩١السنــــة الـرابـعـة
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ّ
متوفرة ...على "الواتساب" والشنطة!
األدوية التركية
لجأ بعض الصيادلة لتأمني الدواء عرب بعض التجار
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
ّ
غري
املرخصني ،والذيــن ال يعرف مصدر الدواء الذي
يبيعونــه ،وال يقدّمون فيه أي فاتورة .وبحســب
تســود اإلنطباعات يف أوســاط صيادلة لبنان
بعض الصيادلة ،صار بعــض هؤالء التجار يبيعون
ّ
بــأن املهنة التــي تصنّف أنها من األكثــر تنظيماً،
الدواء علنا ً ويعرضونه عرب صفحات مواقع التواصل
تتع ّرض حاليا ً لـ"غزوة" من "تجّ ار الشنطة" ،الذين
االجتماعــي ،وأحيانــا ً يجد الصيديل نفســه داخل
يحاولون إخرتاق السوق ،حتى عرب بعض الصيدليات
مجموعة "واتســاب" تســوّق لألدوية املتوفرة مع
واألطباء ،لتحقيق أرباح تجارية ،قد ال يعرف من هم
تحديد أسعارها.
املستفيدون منها بشكل أسايس ،ولكن رضرها ثابت
حــاول أحدهــم التواصــل مع إحــدى هذه
عىل صحّ ة الناس وسالمتهم أوالً.
ّ
التحفظ الشــديد ملؤسســها يف
املجموعات ،فالحظ
هــذه الظاهرة تفاعلت يف منطقــة البقاع قبل
كشــف هويته .وبعد أخذ ورد مــع "األدمن" وافق
أيام ،مع مصادرة فرع أمن الدولة يف املنطقة ،كميات
عىل نقل الدواء إىل مندوب ،عىل أن
أدوية كانت تباع بواسطة سيدة يف مخيم
يسلم يف مكان عام ،وبعيدا ً من أي
لالجئني الســوريني يف قضاء زحلةّ .إل
مراقبة.
يبي ّ
ّ
أن بحثــا ً قليالً يف املوضــوع ّ
أن ما
سلوم :الحل بفتح
وفقــا ً لعاملــن يف القطاع،
فعلته الســيدة ليس سوى نقطة يف بحر
ّ
المنظم ورفع
مخالفات ترتكب يف هذه املهنة ،وبعضها اإلستيراد
ّ
تفشــت هذه الظاهرة إثر األزمة
بمســاعدة أطبــاء وعاملــن بقطاع الدعم واعتماد البطاقة اللبنانية التي أدّت اىل فقدان بعض
األدوية ،خصوصا ً تلك التي بقيت
الصيدلة.
الدوائية
مدعومة ،وأيضا ً بعد حادثة إنفجار
يف إحدى الصيدليات حرض شــاب
املرفأ ،حيث سمحت دول كثرية بنقل األدوية بكمّ يات
عارضا ً عــى صاحب الصيدلية تأمــن كمّ يات من
اىل لبنان ،وأحيانا ً بذريعة إســتخدامها كمساعدات
األدوية املفقودة من الســوق منذ مدة .بضاعة هذا
إنسانية ،بينما نجد أن بعض هذه األدوية طرحت يف
التاجر من منشــأ تركي ،قال ّ
إن لديه وصوال ً اليها،
السوق السوداء.
وبالكميات التي تحتاجهــا الصيدلية .ولدى إيضاح
إال ّ
أن تداعيات هذه الفوىض كما يرى العاملون
صاحــب الصيدلية أنه ال يتعاطــى باألدوية التي ال
يف القطاع ليست عىل الصيديل حرصاً ،بقدر ما تش ّكله
تدخل عرب الطرق الرســمية ،عرض األخري مجدّداً،
من خطر عىل صحة املواطــن .خصوصا أنّه ال أحد
أن يحوّل لــه الصيديل الزبائن الذين يحتاجون للدواء
يعلم مصدر الدواء ،وما إذا كان صالحا ً أو غري صالح،
مبارشة .وهذا بالطبع ليس حالً يرىض به الصيديل.
وبالتايل ليس هناك مرجع للعودة اليه يف حال ظهرت
هذه الحادثة ليســت وحيدة .بل يقول عاملون
أي عوارض جانبية لــه .أي ّ
أن الدواء الذي يمكن أن
يف القطاع إنه بفقــدان الدواء الرشعي الذي يفرتض
ّ
يتحوّل سمّ ا ً يف حال كان فاسداً ،أصبح سلعة يتاجر
املرخصني،
أن يدخــل اىل لبنان عن طريق الــوكالء
بها ،واألمر ال يقترص عىل الــدواء الرتكي إنما هناك
وإرصار بعــض األطباء عىل وصف أدوية مفقودة يف
السوري والهندي وااليراني.
الســوق ،ورفضهم البديل املصنع محليا ً األقل كلفة،

ل يحرّك المقاهي :فرصة ال تتكرّر
«المونديا »

بينمــا يرشح صيادلــة ّ
أن "الدواء املســتورد
بفاتورة رســمية يكون خاضعا ً للمراقبة منذ بداية
عملية التصنيــع يف املخترب اىل املســتورد ،ومرفقا ً
بفاتورة رسمية ،ويعطى كل دواء رقماً ،أو lock no
مرتبطا ً بكافة املعلومات عن تاريخ الصنع وطبخة
الدواء ،خصوصا ً ّ
أن هناك طبخات من اهم املختربات
تسحب أحيانا بعد أن يتبني فيها خلل".

نقيب الصيادلة

وميّز نقيب الصيادلة جو سلوم بني األشخاص
الذين يحرضون الدواء بشكل فردي لعالج طارئ،
وبني من يمارســون تجارته بطرق غري رشعية.
وأكد لـ"نــداء الوطن" ّ
أن "هــذه الظاهرة هي
نتيجة ألزمة فقــدان بعض الــدواء التي تجعل
املواطنني يلجأون اىل الســوق الســوداء" .وح ّذر
من ّ
أن "غالبية هــذه األدوية تكون إمّ ا قد نقلت
بطريقة خاطئــة ،أو أنها مــزوّرة ،أو متالعب
بتاريخ صالحيتها" .واعتــر ّ
أن "الحل الوحيد
هو بدخول أي دواء إذا كان حائزا ً عىل شهادات
الجودة بالطرق الصحيحة املعتمدة ،أما دخوله
باالطر غري الرشعية فيع ّرض ســامة املريض
للخطر".
وعن لجــوء بعض األطبــاء والصيدليات
للتســويق لهذا الدواء املســتورد بشكل غري
رسمي ،لفت ســلوم اىل أنّه يف بعض الحاالت
من
إح
دى
م
يكون لدى الصيدلية توقيع وزير يســمح لها
جم
وع
ات واتساب ال
تي تس ّوق أدوية تركية
باإلســترياد بما يعرف بإمضاء الوزير ،وهنا
ّ
ولكن
محصور،
يكون الدواء ملرىض محدّدين ،وبعدد
هناك حاجة للجوء ال للدواء الرتكي وال الســوري او
كان،
أينما
وتبــاع
مشــكلتنا بالكمّ يات التي تدخل
غريهما من األدوية املهربة" .إضافة إىل ان الح ّل برأيه
ّ
إجراءات
خذ
ت
ت
صيادلة،
و"كتفتيش صيــديل ونقابة
يكون أيضا ً "عرب تطبيق اإلجراءات التنظيمية ،ومن
ّ
ً
مسجّ
ولكن
ا
رسمي
ل
غري
بحق كل صيدلية تبيع دواء
بينها إعتمــاد البطاقة الدوائية ورفع الدعم ك ّليا ً عن
ً
ّ
يكون
لن
وحينها
،
ال
أو
الدواء
توفر
يف
هو
الجذري
ل
الح
الدواء مقابل دعم املريض وليس السلعة".

وجيه ...الطالب الجامعي وعامل «الدليفري»
صــيــدا  -مـحـمـد دهـشــة

أعالم الفرق تجتاج الواجهات

الــنـبـطـيـــة  -رمــال جــونـــي
ما ف ّرقته السياسة اللبنانية سيجمعه املونديال،
ك ّل املشجّ عني جهّ زوا أعالمهم ،فسوق األعالم انتعش،
حيث انترشت بسطات البائعني بكثافة عىل طرقات
النبطيــة ويف القرى« .اإلقبال كبــر» يقول أبو عيل
ريحان صاحب احدى البسطات ،الفتا ً اىل ّ
«أن االسعار
تتفاوت بني علم وآخر حســب النوعية» ،وإن جزم
ّ
بـ»أن الصيني يغزو االسواق ،وأعالم القماش باهظة
الثمن والظــروف املادية لم تمنع أحدا ً من رشاء علم،
فالناس تنتظر املوسم بفارغ الصرب».
اىل جانــب األعالم رفعت اليافطــات الرياضية
عىل الرشفات ،ونشــط ّ
عشــاق الفوتبــول برشاء
بدالت فِ رقهم اســتعدادا ً للذهاب اىل املقاهي ملشاهدة
االستحقاق الريايض االه ّم يف العالم.
فكيف يبدو املشهد يف املقاهي؟
حسن بصار صاحب مقهى يف منطقة النبطية،
ينتظر املونديال بفارغ الصرب ،يؤ ّكد أنّه «فرصة ذهبية
لتحريك العجلة االقتصادية ،وك ّل الناس ســتلجأ اىل
املقاهي ملشــاهدة مباريات كأس العالم ،فق ّلة تملك
إشرتاكا ً خاصا ً باملونديال» .اعتمد حسن ،كما يقول،
نظام تخفيض لجذب ّ
عشــاق كرة القدم اىل مقهاه،
أع ّد العدّة وجهّ ــز األعالم وكل تفاصيــل املونديال،
ّ
بـ»أن معظم املشاهدين سري ّكزون عىل تناول
يجزم
القهوة أو الشاي والنرجيلة» ،األخرية سيّدة الجلسات
وسعرها ال يتجاوز الـ 45الف لرية ،و»مع كل نرجيلة
كوب قهوة مجّ اناً» ،يريد أن يجذب أكرب عدد ممكن،
«املونديال فرصة إقتصادية ال تتك ّرر».
تســتع ّد مطاعم ومقاهي النبطيــة للمونديال
عىل اعتبار أنّــه فرصة اقتصاديــة ذهبية لتحريك
عجلتها الراكدة ،واعادة الزخم اليها ،فاالســتحقاق
الريايض يجمع الك ّل حوله بعيدا ً من السياسة وأزمات
البلد ،وهو الوحيد الــذي يتعاطى معه اللبناني عىل
أنّه «الفرح» ،عىل ما يقول بســام يوســف ،جازما ً

بأنّه ســيتابع فريقه االملاني يف إحدى «الكافيهات»
الشــعبية املنتــرة يف املنطقة ،بعدمــا اتفق مع
رفاقه عىل الحضور يوميــا ً ملتابعة مباريات الكأس
العاملية .ال يقف عند الكلفة التي تفرضها املشاهدة،
«بيكفي كوب نســكافيه أي  40الــف لرية» ،كلفة
يومية سيدفعها ،علما ً أنّه ال يزور «الكافيه» ّال م ّرة
أسبوعياً« ،ولكن للفوتبول رضورياته».
ال يخفي ياسني جمعة صاحب مقهى يف املنطقة
ّ
املتوقع ملشاهدة مباريات كأس العالم،
حجم اإلقبال
رفع شاشة عمالقة وأرفقها بأعالم الدول املشاركة،
لن يزيد األسعار ،عىل ما يقول ،ما يريده تحقيق أرباح
مقبولة تعوّض خسارة املوســم ،الفتا ً اىل ّ
أن معظم
املتابعني سيكونون من الشــباب وبالتايل تركيزهم
ســيكون عىل النرجيلة ،املنافس األبــرز للمونديال،
ويرتاوح سعرها بني الـ 45و 80الفاً ،حسب املطعم
و»الكافيه» ،فمن دونهــا ال طعم للمباريات عىل ما
يؤكد ،من هنــا رفع عدد النراجيــل لديه اضافة إىل
االستعانة بالقهوة العربية الضفاء نكهة خاصة عىل
مقهاه.
يراهن أصحاب املقاهي عىل غياب اشــراكات
القنــوات عن املنازل ،يعوّلون عىل موســم أكثر من
مربح ،ال سيّما و ّ
أن املونديال يأتي يف ظروف اقتصادية
صعبــة يبحث من خاللها الناس عن فســحة فرح،
وبالتايل ستتحول املقاهي الشــعبية تحديدا ً مراكز
استقطاب غري مسبوقة ،فـ»املونديال بيجمع» عىل
ما يؤكد فادي ضاهر الذي ســيتابع فريقه الربازييل
يف «كافيه» يف بلدته حومني ،فك ّل رفاقه سيجتمعون
داخلها ،كل واحد منهم يشجّ ع فريقاً.
حكما ً املنافسة ستكون محتدمة بني املشجّ عني
لكنّها لــن تصل إىل احتــدام السياســة اللبنانية،
«فالزكزكة» ستكون سيّدة كل مباراة ،حيث سينقسم
ّ
ولكن التشــجيع
الشــباب بني الفريقني الخصمني،
سيكون بروح رياضية من دون االنزالق اىل إشكاالت
بسبب خسارة هذا الفريق أو ذاك.

األزمة اإلقتصادية واملعيشية
املتفاقمــة منعــت الكثــر من
طالب لبنان من إكمال دراســتهم
الجامعية .ع ّلقــت أحالمهم حتى
إشــعار آخر .بعضهم تركها سعيا ً
وراء تأمني لقمة العيش ومساعدة
عائلتــه ،والبعض اآلخــر أصيب
باليأس واإلحباط ،إذ ما نفع العلم
اذا لم يجد عمــاً ،والبعض الثالث
تحدّى الظــروف الصعيــة وقر َّر
الجمع بينهما عىل قاعدة «شــدّة
وتزول ولن تطول».
الصيــداوي وجيــه محمود
حنقري ( 18عاماً) ،واحد من هؤالء
الطالب الذين قر ّروا عدم اإلستسالم
والتأقلم مــع الواقع املؤلم ،فجمع
بني دراســته الجامعيــة وعمله
الحر «الدليفري» ،ليصيب هدفني
معاً :تحقيق حلمه بنيل الشــهادة
الجامعية ومســاعدة والده الذي
يعمــل يف بيع الخضــار والفواكه
يف أحد املحال يف شــارع الشاكرية
املزدحم يف املدينة.
عند مدخل املحل ،يجلس وجيه
عىل كريس بالستيكي ،يفتح كتابا ً
ويراجــع مادة ،بانتظــار أن ّ
يرن
هاتفه إليصــال طلب لزبون إعتاد
أن يُلبّي حاجتــه ،ويقول لـ»نداء
الوطن»ّ :
«إن األزمــة االقتصادية
ح ّ
طمت أحالم كثــر من الطالب،
فجأة وجدوا أنفســهم عالقني بني
الرغبة يف العيش الكريم ومساعدة
العائلة وبــن إكمال الدراســة،
فتف ّرقــوا ،ك ّل حســب ظروفــه
العائلية واملالية» ،ويضيف «قررت
خوض غمار التحدّي ،أدرس اليوم
يف الجامعــة اللبنانيــة الدولية -
إختصــاص املعلومــات اإلدارية،
ويف الوقت نفسه أعمل «دليفري»
ّ
فأخفف
وأسدّد األقساط عن نفيس
مرصويف عن والدي وكأنّني أساعد
عائلتي».

ال يخفــي وجيــه ّ
أن وضوح
الرؤيــة وتنظيم الوقــت هما من
اسباب النجاح ،ويؤكد «أضع نصب
عينــي ثالثة أهــداف :العمل وقد
اخرتته ح ّرا ً «دليفري» كي ال أرتبط
بدوام عمل يمنعنــي عن حضور
حصص الجامعة والنجاح ،العمل
«دليفــري» يف الوقت الذي ال أكون
فيه موجودا ً يف الجامعة ،ومساعدة
والدي يف العمل حــن يحتاج لذلك
وقــت االزدحــام والــذروة عنده
وخاصة يف عطلة نهاية األسبوع».
إعتاد وجيه البقاء صباحا ً مع
والده قبل بدء دوام الجامعة ،ينتظر
طلبا ً ليســارع إىل تلبيته بعد وضع
الكتاب جانبا ًعىل مقربة من الخضار
والفواكه ،عىل متن دراجته النارية
الصغرية قبل أن يعود مجدّدا ً ليك ّرر
الفعل ذاته بني الدراســة واإلنتظار
واملســاعدة ،ويقول« :أغلب زبائني
يطلبون أغراضا ً من السوبرماركت
أو املطاعم أو الســوق التجاري أو
الخضــار والفواكه ومســتلزمات
ّ
الخفية
الحياة اليومية .الرزق يحب
وخاصة يف هــذه األوقات العصيبة،
ومن يملك كفاف عيشه كأنه يعيش
ملكاً ،لقد تغــرت مفاهيم الحياة
ويجب التأقلم معها».
التعايش مع النمط الجديد لم

وجيه حنقير وكتابه

يلغ حلم وجيه املســتقبيل« ،أدعو
ِ
الله دوما ً أن يســاعدني عىل إنهاء
دراســتي الجامعيــة ،واإللتحاق
بوظيفة محرتمــة يف رشكة كربى
خارج لبنان .هنا يبدو تحقيق هذا
الحلم مســتحيالً ،ألنني يف نهاية
ّ
سأشــق طريقــي يف هذه
املطاف
الحياة ،وســأكون كما كل أترابي
أمــام إمتحان صعــب ،النجاح أو
الفشل».
حكاية وجيه مثل حكاية آالف
الشــباب وقد أجربتهــم الضائقة
املعيشية عىل ترك العلم ،بل حوّلتهم
عمّ اال ً يف املطاعم ومحطات الوقود
والـ»دليفــري» ،وعدد قليل منهم
جمع بني اإلثنني ســيما وأن الفقر
فرض عىل عدد كبــر من األهايل
تسجيل أوالدهم يف املدارس الرسمية
بعد عجزهم عن تأمني األقســاط
وأجرة النقل عدا عن املســتلزمات
الدراسية والحاجات اللوجستية.
ويؤكــد والد وجيــه محمود
حنقري ،وهــو ربّ أرسة مؤلفة من
أربعــة أفــرادّ ،
أن الظروف صعبة
للغاية ،ولكن يجــب أن ال يتوقف
الزمن عند حدود اليأس« ،فبالعلم
نســتطيع تغيري األوضــاع نحو
األفضــل وبناء مجتمع تســوده
العدالة».

محـــــليـــــات
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العماد عون :لن نسمح
ّ
بالمس بالسلم األهلي ّ

لفت قائد الجيش العماد جوزاف عون يف «أمر اليوم» عشــية عيد
االســتقالل ،اىل ّ
أن عيد االستقالل التاســع والسبعني يط ّل علينا «فيما
وطننا يم ّر بظروف استثنائية تتط ّلب من الجميع ،مسؤولني ومواطنني،
ّ
والتحل باملسؤولية والتعاون من أجل املصلحة الوطنية
الوعي والحكمة
ّ
املؤسسات»
العليا ،يف انتظار استقامة الوضع السيايس واستعادة انتظام
وشــدّد عىل ّ
أن «االســتقالل هو ثمرة النضال املــرف الذي خاضه
اللبنانيون ،كما أنّه ثمرة التحدّيات املصريية التي واجهوها وتغ ّلبوا عليها
بوحدتهم وعزيمتهم وصوال ً إىل بناء وطن عىل أســس متينة ،لذا يجب
علينا أن نحافظ عليه ونحميه».
وإذ اعترب ّ
أن «إنجاز ملف ترســيم الحدود البحرية» يمثّل «بارقة
أمل لبلدنــا ،وخطوة مهمّ ة عىل طريق تعافيه مــن أزمته الحالية عرب
استثمار جزء أســايس من ثروته الطبيعية» ،شدّد عىل ّ
«أن هذا اإلنجاز
يحتاج إىل مؤسســات الدولة لتحميه وتواكبه ملــا يف ذلك من مصلحة
للوطن واللبنانيــن» .وقال« :بانتظار ذلك ،ومــع دخول البالد مرحلة
الشغور الرئايس وارتفاع سقف التجاذبات السياسية ،يبقى حفظ األمن
واالســتقرار عىل رأس أولوياتنا .لن نسمح بأي ّ
مس بالسلم األهيل وال
بزعزعة الوضع ألي أهداف .مهمّ تنا كانت وستبقى املحافظة عىل لبنان
وشعبه وأرضه» .وخاطب العســكريني بالقول« :تثبتون يوما ً بعد يوم
أنّكــم نموذج نادر بني جيوش العالم ،فق ّلما يواجه جيش هذا القدر من

التحدّيات يف غضون ســنوات معدودة ويبقى يف أعىل درجات الجهوزية
واالنضباط والتفاني وااللتزام .واجهتم بشــجاعة وصمت ك ّل حمالت
التجنّي رغم الظروف االقتصادية واملعيشية التي تم ّرون بها ،وبقيتم عىل
مناقبيتكم يف التعاطي مع كل األحداث والحوادث التي شــهدها وطننا.
بقسمكم ويقظتكم حميتم لبنان وتستم ّرون يف حمايته حتى آخر قطرة
دم يف عروقكم .ك ّل ذلك بالتوازي مع مهمّ تكم األساسية يف التصدّي للعد ّو
اإلرسائيــي وأطماعه من جهة ،كما لإلرهــاب ومخططاته التخريبية
من جهة أخــرى .عيونكم عىل الحدود كما عىل الداخل ،وتتابعون تنفيذ
مهمّ اتكم بالتعاون والتنســيق مع قوة األمم املتحــدة ّ
املوقتة يف لبنان،
للمحافظة عىل االستقرار يف الجنوب».
وأضــافّ :
«إن الجيوش تبنى لألوقات العصيبة .قوة لبنان ووحدته
من قوّتكم .إعلموا ّ
أن ثقة اللبنانيني واملجتمع الدويل بكم هي أســطع
برهان عىل أهمّ ية دوركم ،فال تضعفوا أمام األخطار ،وال تعبأوا بحمالت
التجنّي واالتهامات الباطلة».
وختم قائد الجيش« :يف ذكرى اســتقالل وطننا ،نجــدّد التزامنا
بقســمنا لحمايته والدفاع عنه .هذا الوطن الــذي عانى من تحدّيات
وحروب كثرية يف تاريخه ينهض دوماًّ ،
ألن أبناءه عىل اختالف أطيافهم
يرفضون االستســامّ ،
ّ
متمســك بقيم الرشف والتضحية
وألن جيشه
والوفاء ،فباإلرادة تنجيل الصعاب وينترص الوطن».

قضاء وال قدرًا
اللواء ابراهيم :ما حل ّ بوطننا ليس
ً
اعترب املدير العــام لألمن العام
اللواء عبــاس ابراهيــم ،يف نرشته
التوجيهية اىل العســكريني ّ
أن لبنان
يم ّر اليوم «بأســوأ مراحله ،وما نزل
بنا وأنزل علينا ،لم يسبق أن سجّ له
تاريخ هذا الوطن الــذي تحوّل من
مصدر للحضارة إىل مرتع لإلنهيارات
بكل تعابريها القاســية التي لم تبق
ال برشا ً وال حجراً ،وهذا ما يستدعي
منّا ،نحن أبناء القســم لله وللوطن،
أن نكون عىل أهبة اإلســتعداد ملا قد
يحصل عىل كل املستويات ،خصوصا

لن يكون لنا وطن طالما ّ
أن
مسؤولين يدّعون أنّهم ضمانة
الدولة

أننــا مســؤولون أمــام اللبنانيني
لصون الوطــن وحمايته يف وجه كل
العاتيات».
ورأى ّ
أن «مــا ح ّل بوطننا ليس
قضاء وال قدراً ،بل هو نتيجة لسياق
داخيل عقيــم أتى عــى كل يشء،
حتى صار لبنــان بحاجة إىل بطاقة
تعريف جديدة عن دوره ووظيفته يف
الداخل ويف محيطه االقرب والبعيد.
وبعدما كان لبنــان مصدرا ً للحرف
وللحضــارة االنســانية التي ترتكز
عىل الحرية والتعدد الثقايف والديني،
صار مرتعــا ً للطائفيــة واملذهبية
واملناطقية ،وســاحة لالســتزالم
الغريــزي اللذين رضبــا مفاصل
الدولة بك ّل مؤسســاتها .وطاملا ّ
أن
هناك مسؤولني يدّعون أنّهم ضمانة
الدولة ،فلن يكون لنا وطنّ ،
ألن الدول
ال تقــوم عىل ضمانات أشــخاص،
بل املؤسســات الدستورية وااللتزام
بتطبيق القوانني هما وحدهما اللذان
يبنيــان الدول ويحميان مســتقبل
األجيال».
رسا ً ّ
أن ك ّل يشء
وأضاف« :ليس ّ
سقط ،وسقطت معه األخالق والقيم،
وباتت لغة الكراهية والحقد والرياء
ورشاء الذمم سمة منصات استظ ّلت
الحرية وتعطيــل القضاء ،فرضبت

عرض الحائط مفاهيم حرية التعبري
ومعايري رشف املهنة ،فكان االنهيار
عىل ك ّل املســتويات مما أفقد لبنان
مهمّ ته ورســالته ،وال قيامة لدولة
او خالص لوطن اال بإعــادة احياء
الدولة الحديثة املوحّ دة والقادرة عىل
حماية ذاتها وشــعبها ،بعدما صار
لبنان عاريا ً من كل أدواره ووظائفه،
فيما القتال عىل جنس املالئكة يمت ّد
فصوال ً وأشكاال ً ال ليشء ،إنما لربهنة
قدرة هذا وذاك عــى أهليته لقيادة
هذه الجماعة أو تلك».
ودعا ابراهيم العســكريني اىل
«الصمــود مهما اشــتدّت االزمة»،
وقال« :ها نحن نم ّر يف أحلك ظروفها،
ونخترب قســاوة املحــن والتجارب.
كونوا كما عهدكم وطنكم وشعبكم،
أبطاال ً يف وجــه ك ّل عــدوان ،أبناء
القانون واملؤسسات ال ابناء الظروف
الفئوية وال منافعها اآلنية .سيكتب
التاريخ أننا ما اســتكنا وال رضخنا.
كما ســيكتب أيضا أننا ما ارتضينا
هوانا ً ألجل مكاسب شخصية ،فنحن
واياكم وجميع اللبنانيني أبناء الدولة،
أبناء لبنــان الجامع ،العربي الهوية
واالنتماء ،النهائي الكيان واملتمسك
بالعيش املشــرك الواحد .عشــتم
وعاش لبنان».

القاضي العنيسي
يطلب إنهاء خدماته
خـــاص "« -نــداء الــوطــن»"
تقــدّم القايض فادي العنييس من وزير العدل يف حكومة ترصيف األعمال هنري خوري،
بطلب إنهاء خدماته يف ســلك القضاء ،طالبا ً منه قبوله بعد موافقة مجلس القضاء األعىل.
ويشغل القايض العنييس رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة االستئناف يف الشمال .ومىض
عىل وجوده يف القضاء  30عاماً.
ولدى محاولة «نداء الوطن» اســتيضاح أسباب خطوته ،رفض الترصيح عمالً بموجب
التحفظ ،مكتفيــا ً بالقول« :يكفي أن يتط ّلع املرء إىل ما حولــه ويراقب الوضع حتى يأتيه
الجواب الشايف».
أن معلومات «نداء الوطن» تكشــف ّ
إال ّ
أن العنييس ،قد وجــد أخريا ً أمامه فرصة عمل
بني لبنان ودول الخليج ،وعمله ســيكون حتما ً يف مجال القانون ،وهذه الفرصة قد ال تتك ّرر
بالنسبة اليه ،خصوصا ً يف ظل الوضع املادي واملعنوي الحايل والذي بات مزعجا ً جدا ً له ،شأنه
شأن سائر القضاة».
ّ
تجدر االشــارة إىل ّ
محققا ً عدليا ً رديفا ً يف قضية
أن العنييس كان قد رفض سابقا ً تعيينه
انفجار مرفأ بريوت ،بعد ورود اسمه ضمن قائمة أسماء قضاة ُرشحوا لهذا املنصب ،ويأتي
رفضــه هذا ،وفق املعلومات ،انطالقا ً من أن هذا التدبري هو يف رأيه غري قانوني ،إذ إنّه يف ظل
وجود األصيل ال مكان أبدا ً للوكيل.
ويصبــح طلب العنييس انهاء خدماته نافذا ً بعد شــهرين تلقائيــا ً يف ظل تع ّذر صدور
مرســوم بانهائها بغياب وجود رئيس جمهورية ،بل يتم االكتفاء بموافقة مجلس القضاء
األعــى أوال ً ومن ثم موافقة وزير العدل عىل انهائها ،علمــا ً ّ
أن العنييس هو قايض التحقيق
العديل يف قضية اغتيال الوزير الشــهيد بيار الجميل ومرافقه بعدما وصل هذا امللف إليه بعد
 15عاما ً عىل اغتياله.

٧

«"لن نسمح بزعزعة الوضع"»

اللواء صليبا :العاصفة
شارفت على نهاياتها
يف نرشته التوجيهية إىل العسكريني ،ملناسبة العيد التاسع
والسبعني لالستقالل ،قال املدير العام ألمن الدولة اللواء طوني
صليبا إن عيد االستقالل يم ّر هذه السنة «يف ظروف استثنائية
وصعبة عليكم وعىل كل اللبنانيني ،يف ظل تعثّر أصاب معظم
القطاعات واملؤسســات ،وهو ما شجّ ع ضعاف النفوس عىل
استسهال تخ ّ
طي القوانني ملصالح شخصية ومالية ،وصوال ً
إىل تهديد االنتظام العام بمختلف فروعه ومتشعباتهّ .إل أنّكم
وكما يف كل مرحلة مفصلية دقيقة ،وقفتم كرامة ،ورفضتم
إباء ،وبادرتم شــجاعة ،ورصدتم حنكة ،متس ّلحني بإخالص
وأمانة ،بكل ما نشــأتم عليه يف املديرية العامة ألمن الدولة،
لتقولوا لكل املحاوالت املشــبوهة تلكّ ،
بأن الشغور يف بعض
املؤسسات السياسية ،ال يعني البتة شغورا ً يف األمن ،الذي هو
ركيزة وجود األوطان واستمرارها».
وخاطــب صليبا العســكريني بالقول« :أعــرف جيدا ً
الظروف االقتصادية الصعبة التي تم ّرون بها ،وأعرف املعاناة
اليومية التي تعيشــونها لتأمني متط ّلبات العيش الكريم لكم
ولعائالتكم ،لذا ،ســتبقى املديرية العامــة ألمن الدولة عىل
تصميمها يف تأمني املساعدات العينية التي من شأنها س ّد بعض
ثغرات االنهيار االقتصادي الذي رضب لبنان ،وهي لجزء يسري
ّ
تستحقون ،وعىل رغم ك ّل هذا ،رآكم اللبنانيون أبطاال ً يف
ممّ ا
عمليات الدهم ملطلوبني وإلرهابيني وملحتكرين ولفاســدين
جمعوا ثروات عىل حساب كرامة اللبنانيني ،فبقيتم نورا ً بوجه
ّ
عشــاق الظلمة ومخ ّ
ططاتهم ،عنيت بهم أعداء ثالثة تبقى
مواجهتهم عىل رأس أولوياتنــا ،العدو اإلرسائييل ،واإلرهاب،
والفساد ،الذين ال انكفاء معهم وال تل ّكؤ وال هوادة».
ورأى صليبا ّ
أن «العاصفة التي رضبت لبنان شارفت عىل
عيص عىل االندثار ،وقيامته
نهاياتها ،ولبنان الذي تعرفــون
ّ
مســؤولية أبنائه متعاونني مع كل مؤمن بالحوار والتآخي
واإلنسان ،ال بل ك ّل مؤمن بالحياة».

أخبار سريعة
ّ
يذكرنا
دريان :لرئيس
برجال اإلستقالل
دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان« ،أعضاء المجلس
النيابي الى القيام بواجباتهم والى
اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى االستقالل
باالتفاق والتوافق على انتخاب رئيس
جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات
التي تذكرنا برجال االستقالل الذين
ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم».
وقال« :إن ذكرى اإلستقالل تم ّر هذا
العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة
غائبة عن تلبية احتياجات الناس من
كهرباء وماء والعديد من متطلبات
العيش الكريم ،وال يستقيم الوضع في
لبنان إال بانتخاب رئيس للجمهورية
وتشكيل حكومة واستعادة العالقات
اللبنانية العربية ،وبخاصة من دول
مجلس التعاون الخليجي كما كانت في
السابق ،وغير ذلك يبقى كالما ً بكالم
وتضييعا ً للوقت ونخشى أن نصل إلى
يوم ال ينفع فيه الندم».
وناشد «القوى السياسية أخذ العبر
والدروس من رجال اإلستقالل بوحدة
موقفهم والعمل المشترك ومعالجة
قضاياهم الوطنية بجرأة وإقدام وإعادة
الثقة قبل فوات األوان».

قاسم ُيدين التحرّكات
«"المشبوهة"» ضدّ إيران
دخل»حزب الله» على خط االحتجاجات
االيرانية ،ودوّن نائب االمين العام
للحزب الشيخ نعيم قاسم تغريدة اعتبر
فيها ّ
أن «ما يجري في إيران من قبل
المجموعات المدَّعية للحرية لالنقالب
على الجمهورية اإلسالمية هو عنف
وإجرام ،فهم يقتلون العناصر البريئة
في الشارع إلحداث الفوضى ،وهم ق َّلة
مشبوهة تعتمد على توجيهات أميركا
وإسرائيل» .واعتبر ّ
أن «الشعب في
إيران عبَّر عن ُّ
تمسكه بجمهوريته
اإلسالمية وقيادتها من خالل التظاهرات
المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء
المظلومين ،وإيران التي صمدت ثالثا ً
وأربعين سنة قادرة بإذن الله أن
تتجاوز هذه المحنة» .ودان ما سمّ اه بـ
«التحركات المشبوهة لجماعة أميركا
وإسرائيل ضد الجمهورية اإلسالمية»،
مؤكدا ً أن «كلنا ثقة بحكمة القيادة
والحرس والشعب في حماية جوهرة
الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في
منطقتنا».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن مزايدة
صادرعن دائرة تنفيذ جب جنني
(الرئيس التقي)
املنفــذة :تغريد عبــد املنعم عمريي/
وكيلها املحامي تركي عراجي
املنفذ بوجههم :فاطمة ومريم حســن
عمــري /الال  -مجهولتي محل اإلقامة
حالياً.
السند التنفيذي :قرار الغرفة اإلبتدائية
األوىل يف البقاع الناظرة بالقضايا العقارية
رقم  2019/69تاريــخ 2019/4/2
موضوع االستنابة املســجلة لدى دائرة
تنفيذ زحلة برقم  2022/209والواردة
اىل دائرتنــا بتاريــخ 2022/3/29
واملسجلة برقم أساس .2022/2
العقار موضوع املزايدة ،مســاحته
ومحتوياته 1101 :الال ،مساحته 762
م ،²يمكن الوصول اليه عرب طريق فرعية
معبدة من الشــارع الرئييس للبلدة من
ضمن االمتداد السكني لبلدة الال .أرضه
سهلية منبسطة مستطيلة الشكل ،قليل
العرض وغري صالــح للبناء ،وتوجد فيه
 9شــجرات تني عمرها حوايل  30سنة
وشــجرتي زيتون عمرها حــوايل 15
ســنة وهو مصون من الناحية الغربية

عند حدود العقــار املجاور له غربا ً ومن
الناحية الجنوبية عنــد الطريق الفرعية
املوصلــة للعقار تصوينــة من أحجار
الدبش يوجد فيها فتحة حوايل مرتين عند
تقاطعها مع تصوينة آلل القادري ،ومن
الناحية الرشقية أرض متصلة مع العقار
املجاور مــع وجود بعض أحجار الدبش
القديمة التي كانت تفصل بني العقارين
وكذلك من الناحية الشمالية وأرضه حاليا ً
محروثة وال توجد أي انشاءات.
الحقوق العينية :ال يوجد
التخمني 914400000 :ل.ل
بدل الطرح 914400000 :ل.ل
تاريخ املزايدة :الثالثاء 2022/12/20
الساعة  12ظهرا ً يف قاعة املحكمة.
رشوط املزايدة :عــى الراغب بالرشاء
وقبل املبــارشة باملزايدة إيداع قيمة بدل
الطرح مــن صندوق الخزينــة أو لدى
مرصف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
جب جنني أو بموجب كفالة معادله وعليه
اتخــاذ محل إقامة ضمــن نطاق دائرة
تنفيذ جب جنني إذا لم يكن له مقام فيه
وعليه إيداع كامل الثمن خالل  3أيام من
تاريخ املزايدة تحت طائلة اعتباره ناكالً
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة

وتعاد املزايدة عىل عهدته وعليه دفع كافة
الرسوم يف مهلة عرشين يوما ً من تاريخ
اإلحالة بما فيها رسم الداللة.
 3ترشين الثاني 2022
رئيس القلم بالتكليف
محمد رشانق

وفيــــــــات
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 ً

املناضل العميد رجا حرب

املنتقل إىل رحمته تعاىل يوم الخميس 17
ترشين الثاني 2022
تقبل التعازي غدا ً األربعاء الواقع يف 23
ترشيــن الثانــي  2022يف دار الطائفة
الدرزيــة ،بريوت من الســاعة الحادية
عرشة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.

٨

Life
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ُ
ص
رق
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م
ل
بيار جعجع :أح
ٍ
من ُ
تصل إلى العالمية
الص ّم ِ

ة معيّن ٍ
من يعتبر أن الموسيقى والرقص التعبيري ّ حكرٌ على فئ ٍ
ة
من األشخاص ُ
المكتملي الحواس ،لم يلتقِ بالشاب الطموح بيار
جعجع ،ذلك المحارب الذي رفض االستسالم أمام انتكاسات الحياة
واعتلى المسارح والشاشات ُم ِّ
شك ً
ال حالة إستثنائية استطاعت تحريك
ّ
الخشبة بلغة اإلشارة .بدأَت تجربة بيار مع الرقص قبل أن
يتمكن
من الفهم العميق للموسيقى .اقتحم عالم الرقص من
أبواب
ٍ
عدة منها الفولكلوري ّ والمعاصر ،الباليه جاز والباليه كالسيك ،ونجح
ســــيـــلــــفــــانــــا أبــــي رمــــيــــا
متى وكيف بدأت الرقص؟
كنت يف الثامنة من عمري عندما بدأت
ّ
أتحســس رغبتي يف الرقص ،وكان ذلك
عندما رأيت مايكل جاكســن ،فأرصرت
ٍ
ّ
متخصصة،
صفوف
عىل أن أتســجّ ل يف
لكن ذلك لم يكن باألمر الســهل َكوني ال
أســمع ،فبعدما عانيت من حالة صم ٍم
كامــل حتى الخامســة عرشة،
وبُكــ ٍم
ٍ
ُ
ٍ
ٍ
وتدريبات مكثّفةٍ لدى
لعالجات
خضعت
ْت بفضلها جزءا ً بسيطا ً
أخصائيني استعد ُ
من الســمع والنطق .وخالل هذه املرحلة
حصلت عىل أداة املساعدة عىل السمع ،ما
ســاهم يف تعزيز فهمي املوسيقى وعمّ ق
إحســايس بها ،رغم أنّه ليس من السهل
الرقص مع هذه األداة أيضاً.
منذ طفولتي وأنا مُغرم باملوســيقى
ّ
متخصص
والرقص .تخ ّرجت مــن معهد
للصم والبكم  ،IRAPوحصلت عىل شهادة
إجازة يف التدريب عىل الســمع والنطق .ويف
الرابعة عرشة من عمري دخلت عالم ال ّرقص
وبدأت أتــد ّرب عىل الرقص الكالســيكي
بتمارين الباليه التقليدي و»الباليه جاز».
ما هي الصعوبات التي واجهتها؟
عانيــت يف بدايــة حياتــي الفنية
وخصوصا ً
ّ
بسن املراهقة من صعوبةٍ يف
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كيفية جعل جســدي وحركاتي تتفاعل
ٍ
تدريبات كثرية
مع املوســيقى ،لكن بعد
وإرصار كبري استطعت تخ ّ
طي الحواجز،
ٍ
وأصبحت اليوم أقدّم دروســا ً يف الرقص
التعبريي واملعارص والباليه الجاز وغريها
ّ
متخصــص يف منطقة عني
داخل معهد
عار املتن .أع ّلم تالمــذة تصل أعمارهم
إىل الـ 19عاما ً معظم فنون الرقص من
سولو وجاز ودبكة.
َّ
المفضل لديك ولماذا؟
ما نوع الرقص
ّ
املفضــل لديّ الرقص
يبقى النوع
التعبريي املعارص ،كونه يشــ ّكل منربا ً
أنقل من خالله أحاســييس إىل العالم.
قدّمت الكثري مــن العروض واللوحات
الراقصة هنا ويف الخارج أبرزها «اللغة
األم» ،»Entre Chains« ،و»تواصــل»
مع الفنان جورج كرونيس وهو عازف
ٍّ
أغان نمســاوي يمتاز
ومغــن ومؤ ِّلف
ٍ
بعزفه عىل آلــة «الفيــوال دا غامبا»،
وغريها الكثري.
أخبرنا عن مشوارك الراقص؟
تع ّلمت الرقص بني لبنان وفرنســا.
شــاركت يف الكثري من األعمال مع كبار
الفنانني ،عــى املرسح وعىل الشاشــة
الصغرية .وعىل مــرح املدينة يف بريوت
افتتحت عريض الخاص الرســمي األول

 Pirouetteثمرة كفاح بيار جعجع

ّ
بصياغة طريقته الخاصة في التفاعل مع الموسيقى .الشاب
األصم
ٌ
منذ الوالدة ،هو اليوم على عتبة عامه الـ،44
رهف
راقص ماهرٌ ُم َ
ٌ
َّ
شغوف بالرقص والموسيقى لدرج ٍ
اإلحساس،
ة مك َن ْت ُه من تعليم
فنّه لآلخرين وممارسته ُ
بقدسيّ ٍ
ة تتجاوز التص ّور .نجح عن جدارةٍ بترك
ّ
بصمته في عالم ٍ ملي ٍء بالتحديات ،هو الذي
تمكن رغم صممه من
التفاعل ببراعة مع الموسيقى والسيطرة على حركات جسده .وكان
لنداء الوطن معه الحديث التالي:

بعنوان «اللغــة األم» (تنفيــذ وإضاءة
وديكور محمد فرحات) .كما شــاركت
يف العديد مــن املرسحيات مــع املؤلف
املوسيقي اللبناني أسامة الرحباني.
رقصت مع فرق فولكلورية محلية
كبرية من بينها «كركال» التي ّ
أسسها عبد
الحليم كركال عام  .1968كما شاركت يف
ٍ
استعراضات غنائيةٍ راقصة للمغنية هبة
طوجي .وتم ّكنت يف السنوات األخرية من
تحقيق حلمي عرب تأسيس معهد للرقص
خاص بي أع َ
ّ
طيته اسم .Pirouette
هل واجهت أي انتقادات عندما بدأت
بالرقص؟
لألســف مجتمعنا يشفق عىل إنسان
الحاجــات الخاصة ،يســمّ يه «مُعاقاً»،
ٍ
بنظرات ال ترحم ،أغلبيتها سلبية.
ويرجمه
 43عاما ً وأنا أحارب من أجل فكر ٍة اعتربها
أهيل واآلخرون ســخيفة .ولكن رغم كل
ذلك واظبْت والحمدالله وصلت.
أحبّ الرقص ولديّ موهبة عىل الرغم
من أنني أصمّ! صحيح أنني ال أســتطيع
السمع ولكن لديّ إرادة قوية وسأستم ّر.
أخبرنا ماذا تشعر وأنت ترقص.
الرقص مالذي ،أشعر معه بالحرية.
أستطيع خالله أن ّ
أعب ،أن أضحك وأبكي
وأنتفض ،تماما ً كما فع ْلت خالل تأديتي

لوحة «انفجــار  4آب» التي لن أنىس أبدا ً
كمية األلم الذي أحسسته خاللها.
أخبرنا عن تجربتك في Arabs Got
Talent؟
تجربة فريدة ومرحلة لن أنســاها
من حياتي! تم ّكنت يف الربنامج العربي
الضخم هذا من لفت نظر لجنة التحكيم
والجمهور العربــي الذي صوّت يل حتى
وصلت إىل مرحلــة التصفيات النهائية،

وهو ما أعتربه إنجــازا ً مهما ً خصوصا ً
أني َّ
تلقيت تكريما ً واهتماما ً خاصا ً من
املطربة نجوى كرم التي قالت يل يومها:
«رأيت إبداعا ً وفنا ً وحبا ً وإحساساً» .أمّ ا
العميد عيل جابر فقال« :أنت مَ ثَل كبري
لآلخرين» وتمنى لو كان باســتطاعته
منحي «الباز» الذهبي ...كذلك أشــاد
املمثل أحمد حلمي برقيص ،قائالً« :أنت
كتلة من املشــاعر واألحاسيس ترقص
بكل ما لديك».

كيف تكون ردود فعل النـــاس عندمـــا يعرفــــون أنـــــك
أصم وترقص؟
ّ
األكثرية تتفاجأ ،بعضهم يمتعــض والبعض اآلخر يُبدي
إعجابه بموهبتي الفريدة .مع العلم أني تع ّرضت كثريا ً للتنمّ ر
يف بداياتي ،لكن ال التنمّ ر وال فقدان ســمعي تم ّكنا من الوقوف
يف وجه إرصاري عىل إكمال ما بَدأْت.

ما بالنسبة إىل عالم الرقص ،وهذه التدريبات هي التي تحافظ
عىل نضارة برشتي وجسدي املمشوق.
لم تحوّلني حالتي املرضية الخاصة إىل
شخص يعاني من
ٍ
َ
العقد أو االكتئاب ،بل عملت طوال حياتي عىل زرع الثقة بنفيس
معتمدا ً عىل إيماني بالله وحبي للحيــاة ،ولجأ ْ ُ
ت للعالج حتى
استعدْت جزءا ً بسيطا ً من سمعي.

هل تعتقد أن حالتك الطبية تؤثر في أدائك الراقص؟
أبدا ً فحالتي الطبية اجتَزتُها بــكل عراقيلها وتم ّكنت من
تجييش حوايس األخرى يف سبيل سماع املوسيقى عىل طريقتي.
ومن جهةٍ أخرى أنا أتدرب يوميا ً بني ســاعتَني وثالث ساعات
سن صغري ٍة نوعا ً
للحفاظ عىل رشاقتي ،وال سيّما أني لم أعُ د يف ٍ

ما حلم بيار جعجع؟
أحلــم بالتقدّم وتطويــر ذاتي فال حــدود للفن والرقص
ّ
واملوهبة .حلمي تكوين فرقة رقص من ُ
خاصة بي أَجول
الص ّم
ري يدمج هذه الفرقة مع
لعمل
بها العالم ،كما أطمح
ٍ
ٍّ
فنــي كب ٍ
فرق عامليّة.
ٍ

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتمتع باملهارة التي تخولك
دخول أي مهنة تختارها لذلك
ال تقلل من أهمية ما أنت عليه.

ال تدمّ ر عالقتك بالحبيب بسبب
أمور تافهة وغري مهمة ،فأنت
ال تتحمل فراقه.

تشعر ببعض امللل مما يجعلك
تف ّكر يف تغيري عملك بهدف
استعادة الحماسة التي فقدتها.

تثري إعجاب املحيطني بك
بطريقة دفاعك عن حقوقك
وبعدم تركها تذهب هباء.

ال تكثر الكالم عن العمل
مع الحبيب بل استبدله بكالم
رومنيس وجميل.

الفرصة متاحة لك لتنطلق
يف أعمالك وتجني أرباحا ً
طائلة كنت تحلم بها.

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

ستجتمع باألصدقاء قريبا ً
وتميض معهم وقتا ً مميزا ً
وممتعا ً ينسيك هموم العمل.

تتلقى عروضا ً وفرصا ً كثرية
يف هذه الفرتة وسيكون النجاح
قريبا ً جدا ً منك.

إستفد من الطاقة اإليجابية التي
تتمتع بها للقيام بأمور مفيدة
ومس ّلية برفقة الرشيك.

يرتاح بالك بعد أن تتخلص
من مسألة عالقة كانت تشغل
بالك منذ فرتة.

غريتك العمياء تزعج الحبيب
كثريا ً وقد تؤدي إىل تدمري العالقة
بينكما.

ستتخطى الهواجس واملشاكل
النفسية وتشعر براحة بال
يف هذه الفرتة.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩١السنــــة الـرابـعـة
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MOVIES

OUR RATING

...I Am Vanessa Guillen

جريمة قتل صادمة من أرض الواقع

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يعــرض فيلــم ( I Am Vanessa Guillenأنــا
فانيســا غيلني) ،للمخرجة كريستي ويغنر ،القصة
الكامنة وراء مقتل الجندية فانيسا غيلني ( 20عاماً)
يف قاعدة عسكرية يف تكساس .أكثر ما يثري الصدمة
هو تع ّرضها للقتل عىل يد جندي آخر ،وقد اضطرت
عائلتها للنضال طويالً لتحقيق العدالة .تقول ويغنر:
«تتمحور هذه القصة يف األســاس حول التغلب عىل
أكرب الصعاب باسم العائلة والحب والعدالة .ال يسهل
التطرق إىل مســائل الجيش األمريكي ،فهو جزء من
أكرب وأقوى املؤسســات يف الواليــات املتحدة .أثناء
تحضري الفيلم ،كان مدهشا ً أن نشاهد هذه العائلة،
يف أحلك لحظات حياتها ،وهــي تضع حزنها جانبا ً
وتخرج للعلن وتحارب يف سبيل الخري العام».
ُو ِلدت غيلني يف هيوستن ،تكساس ،يف العام ،1999
وهي ابنة روغيليو وغلوريا غيلني .كانت مجتهدة جدا ً
يف املدرسة وممتازة يف الرياضة ،وانخرطت يف صفوف
الجيش األمريكي يف حزيران .2018
تد ّربت غيلني عىل إصالح املدفعيات واألســلحة
الصغرية أثناء وجودها يف الجيش ،وكانت متمركزة
يف قاعدة «فورت هود» ،تكســاس ،وهو موقع يمتد
عىل  300ميل مربّع ويُستعمَ ل منذ العام .1942
لكن يف  22نيســان  ،2020أصبحت غيلني يف عداد

املفقودين .ذكــرت قناة «يس إن إن» أنها شــوهدت
للمرة األخرية وهي ترتدي قميصا ً قطنيا ً أســود اللون
مع رسوال ريايض بنفســجي ،ثم و ُِجــدت مفاتيح
ســيارتها وغرفتها ،وبطاقة هويتهــا ،ومحفظتها،
الحقا ً يف مســتودع األســلحة الذي كانت تعمل فيه يف
ٍ
وقت سابق من ذلك اليوم» .ذكر الخرب أيضا ً أن الجيش
«عــرض يف البداية مكافأة بقيمة  15ألف دوالر مقابل
أي معلومات عن مكان وجودها ،لكنه عاد وزاد قيمة
املكافأة إىل  25ألف دوالر منذ ذلك الحني».
لكن حني اختفت غيلني ،كشفت والدتها أن ابنتها
كانت قد أخــرت عائلتها بأنهــا تع ّرضت للتح ّرش
الجنيس من جندي لم تكشــف عن اســمه يف «فورد
هود» .يف هذا السياق ،تقول املمثلة سلمى حايك التي
شــاركت يف إطالق حملة للبحث عن الشابة املفقودة:
«حني نصحتها والدتها باإلبالغ عنه ،قالت لها فانيسا
ّ
يصدقهن أحد».
إن نسا ًء أخريات أبلغن عنه ولم
ثم م ّر شــهران من دون أن يعثــر عليها أحد.
رصّ حت محامية عائلة غيلني ،ناتــايل خوام ،لقناة
«يس بي إس نيوز» ،بــأن العائلة لم َ
تتلق املعلومات
التي تبحث عنها وأضافــت« :يجب أال يحصل ذلك.
وقعت املشكلة يف قاعدة عســكرية تابعة للحكومة
الفدرالية .يُفرتض أن يرتفع مســتوى املحاســبة،
ويجب أن تُف َرض تدابري حماية فاعلة هناك أكثر من
أي مكان آخر .كيف ي َ
ُعقــل أال يقدّم أحد أجوبة عىل
جميع األسئلة املطروحة؟».
يف  30حزيران ،و ُِجدت بقايا برشية عىل طول نهر
ّ
وتبي الحقا ً أنها تعود
«ليون» يف «بيلتون» ،تكساس،
إىل غيلني .قبل العثور عىل تلــك البقايا ،كان الجيش
قد اســتجوب مُشــتبهَ ني بهما :الجندي آرون ديفيد
روبنسون ( 20عاماً) وحبيبته سيسييل آن أغيالر (22
عاماً) ،وهي زوجة جندي آخر لكنها منفصلة عنه.
استدعت الرشطة أغيالر الســتجوابها مجدداً،
فأخربتهم بأن روبنســون اعرتف لها بقتل جندية يف

فـي الـصـاالت

قاعدة «فورت هود» .وبحســب إفادة خطية الحقة
طلبتها وكالة إنفاذ القانون« ،سجّ لت أغيالر مكاملة
هاتفية يقول فيها روبنسون« :لقد عثروا عىل البقايا
يا عزيزتي».
عثــر املحققون عىل جثة غيلــن بحلول موعد
جلســة االســتماع يف املحكمة ،وهرب روبنســون
من الحجز يف وحدته العســكرية حيث و ُِضع تحت
الحراسة بحجّ ة انتهاك تدابري الحجر الخاصة بأزمة
كورونا .هرب روبنسون لساعات عدة قبل أن تُحدد
رشطة «كيلــن» موقعه ،فأطلق عىل نفســه النار
ومات قبل القبض عليه.
أُلقِ ي القبض عىل أغيالر بتهمة مساعدة روبنسون
يف تقطيع جثة غيلني ودفنها .يف  2تموز  ،2020اتُّ ِهمت

أغيالر بالتآمر والعبث باألدلة ،وأدانتها بعد سنة هيئة
محلفــن كربى بإحدى عرشة تهمــة .من املنتظر أن
تَ ْمثُل أمام املحكمة يف  23كانون الثاني .2023
منذ مقتل غيلني ،دعت عائلتها إىل تحقيق العدالة
وتحســن طريقة تعامل الجيش مع قضايا التحرش
الجنيس .يف كانون األول  ،2020واجه  14قائدا ً أمريكيا ً
ومســؤولون آخرون يف «فورت هــود» تدابري تأديبية
بســبب «إخفاقاتهم يف القيادة» بعــد إجراء تحقيق
بحقهم .اكتشــف التحقيق أن قاعــدة «فورت هود»
كانت متساهلة مع قضايا االعتداء والتحرش الجنيس.
يف كانون الثاني ّ ،2022
وقع الرئيس جو بايدن
أمرا ً تنفيذيا ً يعتــر التحرش الجنيس جُ ْرما ً بموجب
القانون املوحّ د للقضاء العسكري.

غــــــــــيــــــــــاب

 Black Pantherيتصدّر لألسبوع الثاني
تصــدّر فيلــم Black Panther: Wakanda
 Foreverشبّاك التذاكر يف صاالت السينما األمريكية
ِّ
محققا ً  67.3مليون
لألســبوع الثاني عىل التوايل
لكن هذه اإليــرادات أق ّل بقليل من ُّ
دوالرّ ،
توقعات
الصناعة رغم العائدات العاملية التي حققها الفيلم
والبالغة حاليا ً  546مليــون دوالر .ويقدّم الفيلم
ً
تحية لتشــادويك بوزمان ،نجم الفيلم األول من
 Black Pantherوالــذي توىف عام  2020برسطان
القولون عن  43عامــاً .ويظهر املمثل يف اإلصدار
الجديد م ّر ٍ
ات عدّة يف مشاهد استذكار للمايض.
وح ّل يف املركز الثاني فيلم الرعب-الكوميدي
الجديد  The Menuمن إنتــاج  Searchlightمع
تحقيقه تسعة ماليني دوالر يف الفرتة من الجمعة
إىل األحد .ويؤدي دور البطولة فيه ريف فاينز بدَور
ً
ً
ً
ومخيفة ملجموعةٍ
متقنة
وجبة
طا ٍه مشهور يُع ّد
ّ
يستحقون وليس لديهم أي فكرة
من األثرياء ممّ ن
عمّ ن سيقدِّم أو ما سيُقدَّم لهم.
ويف املركــز الثالث جاء فيلــم The Chosen

 season 3: episode 1&2املســيحي واملمــوَّل
ِّ
محققــا ً  8.2ماليني دوالر من اإليرادات.
جماعياً،
فيما ح ّل فيلم البطل الخارق  Black Adamباملركز
الرابع حاصدا ً  4.5ماليــن دوالر .وتراجع الفيلم
الكوميــدي الرومنــي  Ticket To Paradiseإىل
املركز الخامس مع  3.2ماليني دوالر( .أ ف ب)

رحيل المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب
ّ
توف املخرج الفرنيس جان-ماري سرتوب
بسال ٍم بمنزله يف ســويرسا عن  89عاماً ،عىل
ما أع َلن «األرشيف الوطني السويرسي للفيلم
السينمائي» .وكان سرتوب من عظماء حركة
املوجة الفرنســية الجديدة لألفالم وحصل عىل
جائزة مهرجــان  Locarnoالســينمائي عن
مجمل أعماله.
وُلد ســروب عام  1933يف متز بشمال رشق
فرنسا ،بدأ عمله كمساع ٍد لبعض أه ّم ُ
صنّاع األفالم
الفرنســيني يف ذلك العرص بمن فيهم جان رينوار
وجاك ريفيت وروبرت بريســون .ويف الســتينات،
غادر فرنســا متوجّ ها ً إىل أملانيا حيث أخ َرجَ أفالما ً
ويي (توفيت عام .)2006
مع زوجته آنذاك دانييل ّ
وتحدّى الزوجان الرسد التقليدي واألنماط الجمالية
يف أفال ٍم عدّة أشــهرها From The Clouds To The
 )Resistance (1979و .)Sicilia (1999والحقــاً،
عاش إىل جوار املخرج الفرنــي جان-لوك غودار
الذي تويف يف أيلــول املنرصم عــن  91عاماً .وقال

فريدريك مري مدير « :Cinematheque Suisseشكرا ً
لك جان-ماري عىل كرمك ونظرتك الحادة إىل العالم
التي هي أم ٌر موضوعي للغاية .سنحافظ عىل إرثك
ونجعله يسطع»( .أ ف ب)

إلتون جون يو ّدع الواليات المتحدة
أحيــا املغني الربيطاني إلتون جون حفلته األمريكيــة األخرية من جولته الوداعية
بعرض متأ ّل ٍق يف لوس أنجليس ،املدينة التي ســاعدته يف انطالقه إىل الشــهرة العاملية
ٍ
قبل نصف قرن .واعتىل جون خشــبة مرسح «دودجر ستاديوم» ،ملعب البيسبول الذي
ً
حفلة
اســتضاف اثنَني من أشهر عروضه خالل مســرته الفنية يف العام  ،1975وأحيا
قال إنها «مميّزة وعاطفية جداً» وقد بُثَّت مبارش ًة عىل منصة «ديزني .»+ورصّ ح« :كما
ّ
ٍ
بجوالت موسيقيةٍ وستكون هذه آخر حفلة يل يف أمريكا
ســأتوقف عن القيام
تعلمون،
وكندا» ،قبل أن ينض ّم إليه زوجه ديفيد فورنيش وابناهما.
وقد حظي املوســيقي الربيطاني البالــغ  75عاما ً بعالقة حــبٍّ طويلةٍ مع لوس
أنجليس .فوفق ما جاء يف فيلم  )Rocket man (2019الذي روى السرية الذاتية للمغنّي،
دفع قوي من خالل عرضه األول بالواليات املتحدة بملهى
حصلت مسريته الناشئة عىل ٍ
«تروبادور» اللييل يف ويســت هوليوود عام  .1970وخالل النصف األول من السبعينات،

أصدر جون عددا ً كبريا ً من األغاني الناجحــةَ ،
ٍ
بأغنيات
وهيمن عىل قوائم أغاني البوب
مثل  Your Songو .Tiny Dancerوبلغت تلك الحقبة ذروتَها يف لي َلتني أســطوريتَني عام
ري مُرتديا ً نســخة مُصمَّ مة
 1975يف ملعب «دودجــر» حيث قدّم أدا ًء أمام
جمهور غف ٍ
ٍ
ّ
خصيصا ً من زي فريق البيسبول.
ويف إيماء ٍة إىل املايض ،ظهر إلتون مجدّدا ً عىل خشــبة املرسح األحد إلحياء الحفلة
مرتديا ً رداء حمام يحمل شــعار فريق «دودجر» وقبعة بيسبول مط َّرزة باللؤلؤ .وقال:
«كونــوا لطيفني مع بعضكم بعضاً ،اتفقنا؟ وداعاً!» قبــل أن يغني Goodbye Yellow
ً
أوشحة من الريش
 Brick Roadبحضور حواىل  55ألف شــخص ،العديد منهم يضعون
ونظارات شمســية وقماشــا ً من الرتتر مُســتوحى من املغني .تجدُر اإلشــارة إىل أن
ّ
بعروض فرديةٍ
تحض فيلما ً وثائقيا ً عن إلتون جون الذي لم يســتبعد قيامه
«ديزني»+
ٍ
عندما تنتهي الجولة يف العام ( .2023أ ف ب)
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الـثـلـثـاء  ٢٢تشرين الثاني 2022

أسباب اإلخفاقات الروسية
تحليل دبلوماسي منشق عن الكرملين
طوال ثالث سنوات ،كانت أيام العمل تبدأ بالطريقة نفسها .في الساعة
ُ
كنت أستيقظ ّ
السابعة والنصف صباحًا،
وأطلع على األخبار وأتجه إلى
العمل مع البعثة الروسية في مكتب األمم المتحدة في جنيف .كان
هذا الروتين اليومي بسيطًا ومتوقعًا ،وهو جزء أساسي من حياة أي
ُ
دبلوماسي روسي .لكن تغيّر كل شيء في  24شباط .حين
فتحت
ُ
هاتفي لالطالع على األنباء،
شاهدت خبرًا صادمًا ومريعًا :بدأت القوات

الروسية الجوية تقصف أوكرانيا .تعرّضت خاركيف وكييف وأوديسا
للقصف ،وراحت القوات الروسية تخرج من شبه جزيرة القرم وتتجه إلى
ّ
مدينة خيرسون الجنوبية،
ودمرت الصواريخ الروسية المباني ودفعت
ُ
السكان إلى الهرب.
شاهدت فيديوات االنفجارات وصفارات اإلنذار
ُ
المرافقة للغارات الجوية ،ورأيت الناس وهم يهربون وسط حالة من الذعر
ُ
التام.
أخبرت زوجتي بأنها «بداية النهاية» ،وقررنا أن أستقيل من عملي.

بـــــوريـــــس بـــــونـــــدرايــــــف*

بعد غــزو أوكرانيــا ،أصبح إنكار
وحشــية روســيا ونزعتها القمعية
مســتحيالً .كان ذلك التحــرك ين ّم عن
وحشية فائقة ،وهو يهدف إىل إخضاع
دولة مجــاورة ومحو هويتها العرقية،
ويمنح موســكو العذر الــذي تريده
لســحق أي معارضة محلية .ترســل
الحكومــة اآلن آالف املجنديــن لقتل
األوكرانيني .تثبت هذه الحرب أن روسيا
لم تعد مجــ ّرد ديكتاتورية عدائية ،بل
أصبحت دولة فاشية.
أدى الغــزو الرويس إىل تقوية حلف
الناتــو وفرض عقوبــات صارمة بما
يكفي لتقليــص االقتصــاد الرويس.
لكن تعطي األنظمة الفاشية الرشعية
لنفسها عرب فرض نفوذها بدل تحقيق
املكاســب االقتصادية ،وأصبح بوتني
عدائيا ً ومنفصــاً عن الواقع لدرجة أال
يوقفه أي ركــود اقتصادي .يريد بوتني
تحقيق االنتصــار العظيم الذي وعد به
لتربير اســتمرار حُ ْكمه .هو لن يوافق
عىل وقف إطالق النار إال ملنح اسرتاحة
للقوات الروســية قبل متابعة القتال.
األحوال ،ســتحصل روسيا عىل فرصة
وإذا فــاز يف أوكرانيا ،مــن املتوقع أن
إلعادة بناء نفسها إذا رحل بوتني من
يهاجم دولة ســوفياتية سابقة أخرى
الســلطة ،وقد تتخىل أخريا ً عن أوهام
مثــل مولدوفا ،حيث تدعم موســكو
العظمة التي تتمسك بها اليوم.
منطقة انفصالية أصالً.
عىل مر الحرب ،بدأ القادة الغربيون
ال يمكن ردع الدكتاتــور الرويس إال
يالحظون إخفاقــات الجيش الرويس.
بالطريقة التــي اقرتحها وزيــر الدفاع
لكنهــم ال يدركــون عىل مــا يبدو أن
األمريكي ،لويد أوســتن ،يف شهر نيسان،
السياســة الخارجية الروسية أصبحت
ما يعني إضعــاف البلد «لدرجة أن يعجز
مفككة بالقدر نفســه .تكلم عدد كبري
عن تكرار التحــركات التي قام بها لغزو
من املســؤولني األوروبيني عن رضورة
أوكرانيا» .قد يبدو هذا الهدف بعيد املنال،
التفاوض وعقد تســوية إلنهاء الحرب،
لكن تراجعت قوة الجيش الرويس بدرجة
وقد يضغطون عــى أوكرانيــا إلبرام
كبــرة ،وخــر البلد جزءا ً مــن أفضل
صفقة مماثلة إذا ســئمت بلدانهم من
جنوده .وبدع ٍم من حلف الناتو ،تستطيع
تحمّ ل التكاليف املرتبطة
أوكرانيا أن تهزم روســيا
بدعم كييف عىل مستوى
رشقــا ً وجنوبــا ً يف نهاية
الطاقة واالقتصاد .حتى
املطاف ،كما فعلت شماالً.
أن الغــرب قــد يحاول
ســيواجه بوتــن،
إقناع كييف بعقد السالم
إذا تعــ ّرض للهزيمــة،
إذا أطلــق بوتني تهديدات
وضعا ً خطريا ً محليا ً ألنه
قد يقرر الرئيس
سيضطر لتفسري فشله في النهاية االنسحاب عدائيــة باســتعمال
األسلحة النووية.
يف تحقيــق التوقعــات
املنتظــرة منــه أمام ويطلب من منظمي
لكن طاملا يبقى بوتني
الحملة الدعائية
يف الســلطة ،لــن تتمكن
النخبة الحاكمة وعامة
الناس ،ويجب أن يخرب الروسية لوم المحيطين أوكرانيا مــن التفاوض
عائالت الجنــود القتىل به على هذه الهزيمة مــع أحد يف موســكو .ال
يمكن التحاور مع وزارة
بأســباب ســقوطهم
المحرجة كما فعل
الخارجيــة أو أي جهاز
بال مــرر .ونظــرا ً إىل
البعض بعد الخسائر
حكومــي رويس آخــر
تصاعــد الضغوط عىل
بطريقة جديــرة بالثقة
البلد بســبب العقوبات،
في خاركيف
ألن هذه األطراف كلها هي
ســيضطر لتقديم هذه
امتداد لبوتني وأجندته اإلمربيالية .بعبارة
التفســرات كلها فيما يواجه الروس
أخرى ،ســيكون وقف إطالق النار مج ّرد
وضعا ً أســوأ من ظروفهم الراهنة .قد
فرصة كي تعيد روســيا تسليح نفسها
يفشل يف هذه املهمة ويواجه ردة فعل
قبل استئناف الهجوم.
عنيفة ويتم اســتبعاده .أو قد يبحث
ال يمكــن ردع بوتني إال إذا تع ّرض
عن كبش فداء أو يُسقِ طه املستشارون
لهزيمة شاملة .يستطيع الكرملني أن
والنواب الذين يُهدد بطردهم .يف مطلق

يكذب عىل الروس كما يشاء ،ويمكنه
أن يأمر الدبلوماســيني بالكذب عىل
جميع األطــراف األخرى .لكن ال يهتم
الجنود األوكرانيون بأخبار التلفزيون
الرويس الحكومي ،ولــم يكن إخفاء
الهزائم الروســية عن الــرأي العام
الرويس ممكنا ً حني نجح األوكرانيون
يف اسرتجاع معظم مقاطعة خاركيف
خالل بضعــة أيام من شــهر أيلول
املايض .ردا ً عىل هذا الحدث ،اشــتكى
املحللــون عــى التلفزيــون الرويس
من الخســائر املتالحقة .عىل مواقع
التواصل االجتماعــي ،انتقد املحللون

الــروس املؤيدون الســتعمال القوة
الرئيس بوتني مبارش ًة ،فكتب أحدهم
منشورا ً القى رواجا ً واسعا ً حيث َ
سخِ ر
من بوتني ألنه أرشف عىل افتتاح عجلة
الشــمس الدوارة تزامنا ً مع انسحاب
«أنت تن ّ
َ
ظم
القوات الروسية ،فتساءل:
حفال ً بقيمــة مليون روبــل يف هذه
الظروف .ما خطبك؟».
ر ّد بوتني عىل تلك الخســارة وعىل
منتقديه عرب تجنيــد أعداد هائلة من
النــاس .أعلنت موســكو أنها بصدد
تجنيد  300ألــف رجل ،لكن قد يكون
العدد الحقيقي أعىل بكثري .عىل املدى

قد يســتمتع املحللون الخارجيون بمشاهدة روسيا
وهــي تم ّر بأزمــة داخلية كربى .لكن يجــب أن يفكروا
مليــا ً قبل أن يتمنوا انهيار البلد ،وال يقترص الســبب عىل
وصول ترسانة روسيا النووية الضخمة إىل أي ٍد مشبوهة.
يعاني معظم الروس من حالة نفســية شــائكة بسبب
الفقر والحمــات الدعائيــة املكثفة التــي تنرش الكره
والخوف ومشــاعر الفوقية واليأس يف آن .إذا تفكك البلد
أو واجه كارثة اقتصادية وسياسية ،قد يخرج الروس عن
السيطرة ،فيتوحّ دون وراء زعيم أكثر عدائية من بوتني ثم
تندلع حرب أهلية ،أو تزيد العدائية تجاه العالم الخارجي،
أو يتحقق األمران معاً.
إذا فازت أوكرانيا وسقط بوتني ،أفضل ما يستطيع
الغرب فعله هو االمتناع عن إهانة روسيا وتقديم الدعم
لها .قد تبدو هــذه الخطوة غري منطقيــة أو بغيضة،
ويُفرتض أن ترتافق أي مســاعدات محتملة مع رشوط

الطويل ،لــن يح ّل التجنيد مشــاكل
بوتني .تعاني القوات الروسية املسلحة
من تراجع املعنويات ونقص املعدات،
وال يمكن حل هذه املشاكل عرب إعالن
التعبئة .يحظى الجيش األوكراني من
جهته بدعم غربي واســع ويمكنه أن
يُلحِ ق هزيمة كربى بالقوات الروسية،
أراض
فيجربها عىل االنســحاب من
ٍ
أخرى .حتــى أن أوكرانيــا قد تهزم
الجنود الــروس يف أجزاء مــن إقليم
دونباس حيث يتقاتــل الطرفان منذ
العام .2014
يف هذه الحالة ،قــد يصبح بوتني
محارصاً ،فري ّد عىل الهزيمة عرب إطالق
هجــوم نــووي .لكن يحــب الرئيس
الرويس حياته املرتفة ويُفرتض أن يدرك
أن استخدام األسلحة النووية قد يطلق
حربــا ً قادرة عىل قتله هو شــخصياً.
قد يأمر بوتني بإعالن تعبئة عامة ،ما
يعني تجنيد جميع الشــبان الروس،
لكن تعطــي هذه الخطوة اســراحة
مؤقتة للبلد بكل بساطة .وكلما زادت
أعداد القتىل الروس خــال القتال ،ال
مفر مــن أن يواجه بوتــن معارضة
داخلية متوســعة .قد يقرر الرئيس يف
النهاية االنسحاب ويطلب من منظمي
الحملة الدعائية الروسية لوم املحيطني
به عــى هذه الهزيمــة املحرجة ،كما
فعل البعض بعد الخسائر يف خاركيف.
ّ
لكن هذا النهج قد يدفع بوتني إىل طرد
مساعديه ،فيصبح استمرار الدعم من
ً
نتيجة
أقرب حلفائه بالــغ الخطورة.
لذلك ،قــد يقع أول انقــاب داخيل يف
موسكو منذ إسقاط نيكيتا خروتشوف
يف العام .1964
إذا رحل بوتني من السلطة ،سيكون
مســتقبل روســيا مبهماً .قــد يحاول
َ
خ َلفه أن يتابع الحــرب ،إذ يأتي معظم
مستشاري بوتني األساسيني من األجهزة
األمنية .لكــن ال أحد يف روســيا يتمتع
بمكانته ،لذا قــد يدخل البلد يف حالة من
االضطراب الســيايس ،حتى أنه قد يغرق
يف الفوىض.

صارمة تتعلق باإلصالح السيايس .لكن ستحتاج روسيا
إىل مســاعدات مالية بعد الخسارة ،وقد تكسب الواليات
املتحدة وأوروبا النفوذ يف أي رصاع عىل السلطة بعد عهد
بوتني إذا قدّمتا تمويال ً وافراً .يمكنهما أن تساعدا واحدا ً
من الخرباء االقتصاديني املرموقني يف روســيا كي يصبح
رئيســا ً موقتاً ،أو قد تســاعدان القوى الديمقراطية يف
روســيا عىل كسب النفوذ .ومن خالل تقديم املساعدات،
قد يمتنع الغرب عن تكرار ترصفاته خالل التســعينات،
حني شعر الروس بأن الواليات املتحدة خدعتهم ولم يجد
الشعب صعوبة يف تقبّل خسارة إمرباطوريتهم .تستطيع
روســيا يف هذه الحالة أن تطلق سياسة خارجية جديدة
ّ
تنفذها طبقة من الدبلوماســيني املحرتفني .سيتمكن
هؤالء أخريا ً مــن فعل ما عجز عنه الجيــل الراهن من
الدبلوماســيني ،فيحوّلــون روســيا إىل رشيكة عاملية
مسؤولة ونزيهة.

*كان بوريس بونداريف دبلوماســيا ً يف وزارة الخارجية الروسية بني العامني  2002و ،2022وأصبح حديثا ً مستشار البعثة
الروسية يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف ،لكنه استقال يف شهر أيار احتجاجا ً عىل غزو أوكرانيا.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com

11

العـــدد  - 991الســـنة الـرابـعـة الـثـلـثـاء  ٢٢تشرين الثاني 2022

تحضير دعوى قضائية ضد مصرف لبنان

ّ
تقض مضجع البنك المركزي
أزمة بنك البركة

خالـــد أبــــو شقـــــرا
يتجه بنــك الربكة لــدرس جدوى
تقديم دعوى ضد مرصف لبنان وجهات
أخرى مثل الهيئة املرصفية العليا .وذلك
بعدما اقــدم حاكم مرصف لبنان رياض
ســامة عىل توقيع حل مجلــس ادارة
البنك وتعيني مدير موقت الدارته ،بحجة
مخالفة تطبيق عدد من التعاميم .وهناك
مشــاورات عىل هذا الصعيــد بني بنك
الربكة وعدد من املستثمرين الخليجيني يف
القطاع املرصيف .وسألت مصادر متابعة
عما اذا كان حاكم مرصف لبنان رياض
ســامة قد ارتكب خطأ كبريا ً بالتعرض
لبنك خليجي ،وعما اذا كان ذلك مناسبا ً يف
هذه الظروف التي يمر بها لبنان مرصفيا ً
نتيجة اخطاء مردهــا االول واالخري اىل
مرصف لبنان نفسه قبل اي طرف آخر.
واكدت مصــادر مرصفية ان صلية
التعاميــم التي أطلقها البنــك املركزي
منذ بداية اإلنهيار ،بدأت بالتساقط عىل
رؤوس بعض املصارف بشكل استنسابي.
فاملرصف الذي تصيبه يخرج من السوق
من دون حتــى أن "يحفظ ماء وجهه"
بإعادة الهيكلة املنتظــرة ،ومن تخطئه
يســتمر بالعمل كـ"زومبي بنك" إىل أمد
غري منظور بعد.

التعميم 154

عىل سبيل املثال هناك التعميم 154
الصادر عن مرصف لبنان بتاريخ  27آب
 ،2020تحت عنوان  :التدابري االستثنائية
إلحياء عمل البنوك العاملة يف لبنان .ففي
التعميم مادة اشكالية لم تطبق من قبل
اي مرصف وتنــص عىل حث (أي الطلب
باملونة!) من قــام بالتحويل إىل الخارج
أكثر مــن  500ألــف دوالر ،بني  1تموز
 2017وآب  ،2020عــى إيداع  15%من
املبلغ يف "حساب خاص" ملدة  5سنوات
اذا تعلق األمر بالزبائن ،و 30%اذا تعلق
بتحويالت رؤســاء واعضــاء مجالس
ادارات املصــارف وكبــار املســاهمني
فيهــا واالدارات التنفيذية العليا وعمالء

املصــارف مــن االشــخاص املعرضني
سياسياً .مما سبق لم يتحقق يشء يذكر،
فلماذا ال يتحرك سالمة والهيئة املرصفية
العليا للحث عىل تطبيق رد تلك التحويالت
التي تشــكل بداية حــل لقضية الودائع
برأي كثريين ؟
اىل ذلك هناك يف التعميم ما ييل:
خال من أي
 إنشاء حساب أجنبيٍ
التزامات لدى البنوك املراسلة يف الخارج.
عىل أن ال يقل هذا الحســاب يف أي وقت
عــن  3%من إجمــايل الودائع بالعمالت
األجنبية .
 إعادة بنــاء و /أو زيادة رأس مالاملرصف ،حســب الحاجــة ،خالل الربع
األول مــن العام  ، 2021وبمجرد امتثاله
لكافة اإلجراءات القانونية املعمول بها.
 اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــةوالتنظيميــة الالزمة إلعطــاء املودعني
إمكانية توافقية لتحويــل ودائعهم إىل
أســهم رأســمالية و /أو إىل "ســندات
دائمة قابلة لالســرداد والتداول وقابلة
للتحويــل" والتي قد تمنــح ألصحابها،
اعتمــادا ً عــى البنك املصــدر( .الرغبة
الوقائية)

فتشوا عن التعميم 158

غني عن القول أنــه من غري املؤكد
مــدى التزام املصارف الواحد والســتني
(بحســب العــدد املنشــورعىل موقع
جمعيــة املصــارف) ،بتطبيق الرشوط
"االختيارية" ،والجربية يف هذا التعميم.
إال أنه من املرجح جدا ً أن املصارف ،التي
تستنســب يف تطبيق التعاميم األبســط
مثل التعاميم  158و 161و 151وقانون
الدوالر هي التي تزعج مرصف لبنان.

هذا ما يقودنا إىل االستنتاج الثاني،
بان القصة ليســت قصة "رمانة" إعادة
الهيكلــة وتنظيم العمل املــريف ،إنما
قلوب مليانة من عــدم تطبيق التعميم
 158تحديدا ً (إعطاء املودعني  400دوالر
نقدا ً و 400دوالر عىل سعر  12ألف لرية).
وهذا ما أكــده الكتاب الــذي أعلم فيه
مرصف لبنان بنــك الربكة ،بحل مجلس

إدارته وتعيني ويص عليه .حيث شــدد يف
متنــه عىل عدم التــزام املرصف املذكور
بالتعاميــم  44و 154و ،94وال ســيما
التعميــم  .158فبنك الربكة وبحســب
شهادات املتعاملني معه لم يطبق التعميم
األخــر .األمر الذي يفاقم من شــكاوى
املودعني وتأففهــم ويحرج الحاكم أمام
هؤالء.

الضبابية في التعامل

وعليه فان "تأديــب" البنك املركزي
للمصارف املخالفــة ال يرتبط بالحرص
عىل إعــادة تكوين رســاميلها ،وزيادة
مالءتهــا بالعملــة االجنبيــة ،وأخــذ
االحتياطــات املطلوبة ،إنمــا لتخفيف
الضغوط عليه .والدالئل عىل ذلك:
 إن مرصف لبنــان لم ينرش لغايةاللحظة نتائج إعادة رســملة املصارف،
مع العلم بســماحه بتكوينها بمختلف
االدوات الرأســمالية .أي أنه لم يشرتط
زيادتها بشكل حرصي بالنقد الصعب.
 لم يعرتف لغاية اللحظة بخسائرهبدليــل عدم طلبــه من املصــارف أخذ
مؤونات عىل شهادت االيداع لديه املقدرة
بـــ  86مليار دوالر ،بأكثــر من  ،2%يف
حني طلب تشــكيل مؤونات عىل سندات
"اليورو بوندز" التــي تحملها املصارف
(مقدرة حاليــا ً بحدود  8مليارات دوالر)
بنسبة  .45%تلك السندات كانت قيمتها
االســمية قبل االزمة نحو  15مليارا ً ثم
حصلت منهــا بيوعات واتخــذ مقابل
الباقي مؤونات بنسبة معينة .
 معرفته أن قيمة الودائع االجنبيةاملكونــة يف املصارف املراســلة تقل عن
نســبة  3%املطلوبــة ،وأن املصــارف
تحتســب االموال الطازجة (حســابات
الفريش دوالر) من ضمنها.
خالصــة القــول أن حاكم مرصف
لبنان ،متخفيــا ً وراء قرارات تصدر عن
الهيئــة املرصفية العليــا ،يريد تمضية
الوقت املتبقي من عمر واليته التي تنتهي
يف تموز القادم من دون اي مشاكل تذكر
عىل صعيــد تطبيق التعاميــم الخاصة
بالســحوبات .وال يعبأ كثريأ بالتعاميم

تراجع الليرة يمحو أرباح بنك الشارقة
أدى تراجع ســعر رصف اللرية اللبنانية إىل محو
أرباح "بنك الشــارقة" خالل األشــهُ ر التسعة من
العام الجاري وتحوّلها إىل خســائر .وأظهرت بيانات
البنك ،الذي يمتلك كامل أسهم "بنك اإلمارات ولبنان"
اللبناني ،تحوُّل أرباح بـ 175مليون درهم أي ما يعادل
 47,500مليون دوالر خالل األشــهُ ر التســعة األوىل
من العام الجاري إىل خســائر تقدر بنحو  282مليون
درهم (اي ما يعادل  77مليــون دوالر) ،بعد تطبيق
املعيار املحاسبي رقم  .21وتطبيق املعايري املحاسبية
األخرية خفــض حقوق املســاهمني  57%من 3.3
مليارات درهم ( 810ماليني دوالر) إىل  1.4مليار درهم

( 378مليون دوالر) .واملعيار املحاســبي الدويل رقم
 21أدى إىل تحويل كل دوالر يف القوائم املالية للبنك إىل
 5.1ســنتات ،وهو ما أثر يف نتائج األعمال خالل تلك
الفرتة ،وفق البيانات املالية للمرصف املدرج يف سوق
أبوظبي لألوراق املالية .ويرى البنك أن فك ربط اللرية
اللبنانية بالدوالر األمريكي هو مطلب أسايس لصندوق
النقد الدويل مقابل تقديم أي دعم للدولة ،وســيرتتب
تلقائيا ً عىل فك ربط اللرية اللبنانية بالدوالر األمريكي،
وســيكون لذلك تأثري إيجابي كبري تلقائيا ً يف مستوى
حقوق املســاهمني للرشكــة ،إذ ّ
إن نحو  80%من
أصولها والتزاماتها مقومة بالدوالر األمريكي.

مؤشر األسعار يرتفع  158.5%في سنة
إرتفــع "مــؤرش أســعار
االســتهالك يف لبنان لشهر ترشين
األوّل  ،2022بنســبة 14,65%
مقارنة مع شــهر أيلــول ،2022
كما أعلنت إدارة اإلحصاء املركزي
يف رئاســة مجلس الوزراء ،أمس.
وعــى صعيد ســنوي اي مقارنة
مــع ترشيــن األول  2021إرتفع
ّ
مؤش اسعار اإلســتهالك بنسبة
.158,46%
ووزعت إدارة اإلحصاء جدوال ً
باالرتفــاع الحاصل يف كل باب من
أبواب اإلنفاق بــن ترشين االول

 2022وكانون االول  2019كاآلتي:
املتوسط العام:
املــواد الغذائيــة واملرشوبات غري
الروحية5884,51% :
مرشوبات روحيــة وتبغ وتنباك:
359,50%
االلبسة واالحذية4111,14% :
إيجار21,27% :
إيجار قديم20,76% :
القيمــة التأجرييــة للمالكــن:
16,40%
ماء وغاز وكهربــاء ومحروقات
اخرى1500,83% :

أثاث وتجهيــزات منزلية وصيانة
مستمرة للمنزل4267,81% :
الصحة1338,28% :
النقل3758,42% :
إتصاالت719,26% :
االستجمام والتســلية والثقافة:
1610,95%
التعليم333,85% :
مطاعم وفنادق7777,45% :
ســلع وخدمــات متفرقــة:
2910,48%
الرقم القيايس السعار االستهالك
1499,00%

مودع يقتحم بنك البركة في منطقة المل ّ

الخاصة باعادة الهيكلــة ،ألن ذلك بات
مرتبطا ً بمــروع قانون اعده بالتعاون
مع لجنة الرقابة عىل املصارف ،وينتظر
ان تقــره الحكومة لتحيلــه اىل مجلس
النــواب .لكن ذلك متعــذر حاليا ً بحكم
الفــراغ الرئــايس وعمــل الحكومة يف
ترصيف االعمال يف اضيق الحدود.

رد صاعق

يف املقابل يرص بنــك الربكة عىل ان
مرصف لبنان اصل املشــكلة باحتجازه
 80%مــن الودائع لديــه ويمنع البنوك
من الوصول اليها .وان اعــادة الهيكلة

الشــاملة هــي بيت القصيــد املطلوب
الوصول اليــه وليس اي تعاميم مرحلية
تكتيكية اخرى .
وأكد بنــك الربكة يف بيــان رفضه
تفســر مرصف لبنــان للوضع يف ظل
فشــله يف تقديم خطة إعادة هيكلة ذات
مصداقية وشــاملة للقطاع املرصيف ،مع
مراعاة مصالــح جميع األطراف املعنية.
كما ألقى املرصف بالالئمة عىل "املركزي"
لجهة عدم توفري الوصول إىل األصول التي
وضعها "الربكة" مــع املصارف األخرى
لدى مــرف لبنان ،مما ســيم ّكن من
استئناف األنشطة املرصفية العادية.

 165مليون دوالر من الكويت
للسكن والترميم والطاقة الشمسية
تنــاول رئيس حكومة ترصيــف األعمال
نجيب ميقاتي يف الرساي مــع رئيس مجلس
اإلدارة املدير العام ملرصف اإلســكان أنطوان
حبيب موضوع قــرض الصنــدوق الكويتي
ّ
املخصص للمرصف وكيفية تحريكه.
وقال حبيب بعد اللقــاء :التقينا ميقاتي
بحضور رئيس مجلــس اإلنماء واإلعمار نبيل
الجرس ،وذلك ملتابعــة تحريك قرض الصندوق
الكويتــي ،وكانــت اآلراء متفقــة .وطلــب
ميقاتي منــا ومن الجرس زيارة حاكم مرصف
لبنان لتنســيق املواقف .وبعد ذلك سنقوم اذا
تطلب األمر ،بزيــارة دولة الكويت للقاء وزير
الخارجية ســمو الشيخ ســالم الصباح الذي
هو يف الوقت ذاته رئيــس الصندوق الكويتي،
وهــو نصفه لبناني ونصفــه كويتي ومتعلق
جدا ً بلبنانيّتــه وبأصدقائــه اللبنانيني ،وانه
لفخر كبري لنا بــأن يكون عىل رأس الخارجية
الكويتية.
وأضاف :هــذه الزيارات كلهــا من أجل
تسييل التحويل الذي أق ّر ويبلغ نحو  50مليون
دينار كويتي اىل مرصف اإلسكان ،أي ما يعادل
نحو  165مليون دوالر إلعطاء قروض سكنية
وقروض للرتميم والطاقة الشمسية.
وعن املانع الذي يحول دون تســييل العقد
أوضح حبيــب أن "ال مانع يف ذلك ،كانت هناك
ظــروف صحية وسياســية مرتبطة بالوضع
الســيايس اللبناني ،وأعتقد أن هذه الظروف
تحسنت اليوم.

ولفت اىل ان املقرتضني يواجهون صعوبات
يف الحصول عىل مستندات من الدوائر الرسمية،
ألن موظفي القطاع العام يداومون مرة واحدة
يف األســبوع ولذلك يُضطر املقرتض إىل انتظار
دوره للحصول عىل أوراقه .أعطينا اآلالف من
املوافقات املبدئية .اما األمر الثاني فهو رفض
أصحاب الشــقق ورشكات الطاقة الشمسية،
استالم الشيكات وطلبهم الحصول عىل الدوالر
نقداً ،لذلك قررنــا أن يكون املبلغ الذي نعطيه
للمقرتض بنســبة  50يف املئة نقدا ً باللرية و50
يف املئة شــيكات باللرية أيضــاً ،ومع كل ذلك
هناك صعوبة يف القبول بهذا املوضوع ،ونحن
نعالجه ضمن إمكاناتنا .فعندما بدأنا بإعطاء
القروض كان ســعر رصف الــدوالر األمريكي
آنذاك نحــو  20ألف لرية ،واآلن أصبح نحو 40
ألفاً.

١٢

العـــــالــــم

العـــدد  - 991الســـنة الـرابـعـة الـثـلـثـاء  ٢٢تشرين الثاني 2022

تحذير من شتاء يُهدّد الماليين...
وكييف تعثر على "مواقع تعذيب" روسيّة
بعد سلســلة مــن الرضبات
الروســية املدمّ رة التي استهدفت
البنى التحتيــة األوكرانية للطاقة،
ح ّذرت منظمة الصحــة العاملية
أمس من أن الشــتاء سيُهدّد حياة
ماليــن األوكرانيــن ويُع ّرضهم
للخطر ،وقــال املديــر اإلقليمي
ملنظمة الصحــة يف أوروبا هانس
كلوغ« :ببســاطة ،هذا الشــتاء
سيكون مسألة بقاء».
ويف غضون ذلك ،أعلن االدّعاء
العــام األوكراني أنــه عَ ثر عىل 4
«مواقــع تعذيب» اســتخدمتها
القوات الروسية يف مدينة خريسون
يف جنوب أوكرانيا والتي استعادتها
قوات كييف يف  11ترشين الثاني،
متّ ً
همة موســكو بارتكاب جرائم
حرب يف املنطقة.
ّ
محققني
وأكــد االدعــاء أن
مبــان ،بينها
أوكرانيــن زاروا 4
ٍ
«مراكــز احتجاز موقــت» قبل
الحرب« ،حيــث احتجز املحت ّلون،
أثنــاء االســتيالء عــى املدينة،
أشــخاصا ً بشــكل غري قانوني
وع ّذبوهم بوحشية».
وكشــف أنــه بعــد  10أيام
من اســتعادة الجيش األوكراني

السيطرة عىل خريسون يف أعقاب
هجوم مضاد استم ّر شه َرين «ت ّم
االســتيالء عىل قطع من هراوات
مطاطية ومرضب خشــبي وأداة
استخدمها املحت ّلون لصعق مدنيني
ّ
متوهــج
بالكهربــاء ومصبــاح
ورصاص».
توازياً ،توعّ د الكرملني بالعثور
عىل املسؤولني عن مقتل مجموعة
من الجنــود الــروس يف أوكرانيا
ومعاقبتهــم عمّ ا وصفــه بأنه
«عملية إعــدام» ،يف حني أوضحت
كييف ّ
أن هؤالء الجنود ُقتلوا بعدما
تظاهروا باالستسالم.
وقال املتحدّث باسم الرئاسة
الروســية دميــري بيســكوف
للصحافة« :من الطبيعي أن تبحث
روسيا بنفســها عن أولئك الذين
ارتكبــوا الجريمة .يجــب العثور
عليهم ومعاقبتهــم» ،الفتا ً إىل ّ
أن
موســكو ســتتوجّ ه إىل الهيئات
الدولية لهــذا الغرض «إذا كان من
املمكن أن يكون ذلك مفيداً».
تزامنــاً ،تحــدّث الرئيــس
الفرنيس إيمانويــل ماكرون مع
نظــره األوكرانــي فولوديمــر
زيلينسكي يف اتصال عاجل ،يف ظ ّل

مصافحة السيسي وأردوغان
بداية صفحة جديدة؟
بعدمــا تصافح
الرئيســان املرصي
عبد الفتاح السييس
والرتكي رجب طيب
أردوغان للم ّرة األوىل
عىل هامــش افتتاح
كأس العالــم لكرة
القدم يف قطر األحد،
أوضــح املتحــدّث
الرسمي باسم رئاسة
الجمهورية املرصية بسام رايض أن املصافحة هذه تأتي يف إطار
التأكيد املتبادل عىل عمق الروابــط التاريخية التي تربط البلدَين
والشعبَني املرصي والرتكي ،الفتا ً إىل أنه «ت ّم التوافق عىل أن تكون
تلك بداية لتطوير العالقات الثنائية بني الجانبَني».
من جهته ،اعترب الرئيــس الرتكي يف ترصيحات أدىل بها عىل
متن الطائرة يف رحلة عودته من قطر ،أن املصافحة التي حصلت
بينه وبني الســييس كانت خطوة أوىل نحو مزيد من التطبيع يف
العالقات بني البلدَين ،كاشفا ً أن تح ّركات أخرى ستليها.
وأوضــح أردوغان أن طلب أنقرة الوحيد من مرص هو تغيري
أســلوبها تجاه وضع تركيا يف البحر املتوســط ،مؤكدا ً أنه يُريد
أن تكون االجتماعات مع مرص عىل مســتوى أعىل ،واستئناف
محادثــات التطبيع .وأمل يف أن «ننقل املرحلــة التي بدأت بيننا
وبني الجانب املرصي لنقطة جيّــدة الحقا ً عرب محادثات رفيعة
املستوى».

عقد طويل األمد
بين قطر والصين

خالل حفل تكريمي في "يوم الكرامة والحرية" في لفيف أمس (أ ف ب)

تع ّرض محطة زابوريجيا للطاقة
النووية لـ»تهديدات» مســتم ّرة،
وقد ُق ِصفت مــ ّرة أخرى يف نهاية
األسبوع املايض.
وأكد الرئيس الفرنيس يف كلمة
من باريس خــال املؤتمر الدويل
لدعم مولدوفا التي تأثرت بالغزو
الرويس ألوكرانياّ ،
أن االتصال يأتي
يف «سياق ال يزال صعبا ً ج ّداً» ،مع
«القصف الذي تع ّرضت له أوكرانيا

مجدّداً ،والتهديدات التي تُخيّم عىل
محطة زابوريجيا».
وأشار إىل ّ
أن «مع ك ّل انتصار
عســكري ألوكرانيا ،كاســتعادة
منطقة خاركيف وكذلك استعادة
خريســون ،تر ّد روســيا بقصف
جديد عىل البنى التحتية األساسية
ألوكرانيا» ،فيما احتفلت أوكرانيا
املغطاة بالثلج بالذكرى التاســعة
النطالق ثــورة «امليدان األوروبي»

املواليــة للغرب ،والتــي أطاحت
الرئيــس فيكتــور يانوكوفيتش
املوايل للكرملني بعد حملة قمع أدّت
إىل مقتل أكثر من  100شخص.
إىل ذلــك ،عرضــت الحكومة
األملانية عىل وارسو تزويدها بنظام
دفاع مضــاد للطائرات والعرتاض
الصواريخ من طــراز «باتريوت»
بعد ســقوط صــاروخ يف بولندا
األسبوع املايض أوقع قتي َلني.

ّ
وقعت قطر اتفاقا ً مدّته  27عاما ً
مع الصين لتزويدها بالغاز المسال،
في خض ّم أزمة طاقة عالمية.
وبموجب االتفاق ،تعتزم شركة
قطر للطاقة ،وفق ما أعلن رئيسها
التنفيذي وزير الدولة القطري
لشؤون الطاقة سعد بن شريدة
الكعبي« ،توريد  4ماليين ّ
طن
سنويّا ً من مشروع توسعة حقل
الشمال الشرقي للغاز الطبيعي
المسال» على مدار  27عاماً.
وكشف أن «هذا العقد يُعتبر
األطول في تاريخ صناعة الغاز
المسال» ،معتبرا ً أن هذا االتفاق
«سيُع ّزز العالقات الثنائية المتميّزة
بين جمهورية الصين الشعبية
ودولة قطر ،وستُساعد على تلبية
احتياجات الصين المتزايدة من
الطاقة» .وتُش ّكل الدول اآلسيوية،
خصوصا ً الصين واليابان وكوريا
الجنوبية ،السوق الرئيسية للغاز
القطري ،والذي استحوذت عليه
الدول األوروبّية بشكل متزايد منذ
بدء الغزو الروسي ألوكرانياّ .
لكن
المفاوضات مع األوروبّيين تعثّرت
مع رفض ألمانيا ودول أخرى
توقيع اتفاقات طويلة األمد.

واشنطن تؤكد إلتزامها الثابت تجاه الفيليبين

نتنياهو يربح دعوى
ضدّ أولمرت

خالل زيــارة تهدف إىل مواجهة توســع نفوذ
الصني يف آسيا وتعزيز العالقات الثنائية التي شهدت
توترا ً عىل خلفية انتهاكات لحقوق اإلنسان يف البالد،
أكدت نائبة الرئيس األمريكي كاماال هاريس لرئيس
الفيليبني فرديناند ماركوس التزام الواليات املتحدة
الثابت تجاه مانيال.
وقالت هاريس ملاركوس يف مسته ّل املحادثات
يف القرص الرئايس يف مانيال« :نقف معكم يف الدفاع
عن القواعد واألعراف الدولية املتع ّلقة ببحر الصني
الجنوبي» ،مشــدّد ًة عىل أن «هجومــا ً عىل القوات
املس ّلحة الفيليبينية ،وعىل سفن أو طائرات يف بحر
الصني الجنوبي ،من شأنه أن يُفعّ ل التزام الواليات
املتحدة الدفاعي املشرتك ...هذا التزامنا الثابت تجاه
الفيليبني».
من ناحيته ،أكد ماركوس أنه «ال يرى مستقبالً
للفيليبــن ال يتضمّ ن الواليات املتحــدة» .والتقت
هاريس أيضا ً نظريتها الفيليبينية ســارة دوتريتي،
ابنة الرئيس السابق رودريغو الذي استدعت حربه
الداميــة عىل املخدّرات تحقيقــا ً دوليّا ً يف انتهاكات
مفرتضة لحقوق اإلنسان.
ّ
ومعقدة
وترتبط الواليات املتحدة بعالقة طويلة
مع الفيليبــن ،ومع عائلة ماركــوس الذي حكم
والده املســتعمرة األمريكية السابقة لعقدَين بدعم
من واشــنطن التي اعتربته حليفــا ً يف فرتة الحرب
ّ
لكــن العالقات توتّرت بــن البلدَين خالل
الباردة.
حكم دوتريتي ،بينما تسعى واشنطن اآلن إىل تعزيز
تحالفها األمني مع مانيال يف ظ ّل الرئاسة الجديدة.
ويشــمل ذلك معاهدة دفاع مشــرك واتفاق
تعاون دفاعي مع ّزز يعــود إىل العام  2014ويُعرف

ربح رئيس الوزراء اإلسرائيلي
المك ّلف بنيامين نتنياهو أمس
دعوى قضائية رفعها في
وقت سابق ض ّد سلفه إيهود
أولمرت بتهمة التشهير .وقضت
محكمة «هشالوم» في تل أبيب
الساحلية بتشويه أولمرت سمعة
عائلة نتنياهو من خالل وصفه
أفرادها بالمرضى العقليين.
واعتبر القاضي عاميت ياريف
أن «إطالق نعت مريض عقليّا ً
على شخص ما يُمكن أن يكون
مهيناً» ،وعليه حكم لصالح
نتنياهو .وأمر القاضي أولمرت
بدفع  62500شيكل إسرائيلي
(نحو  18ألف دوالر أميركي)
كتعويض ،باإلضافة إلى 35
ألف شيكل رسوما ً قضائية.
وأشاد محامي رئيس الوزراء
المك ّلف يوسي كوهين بالحكم،
مشيرا ً إلى «تح ّ
طم مؤامرة
أخرى من األكاذيب» الموجهة
ض ّد العائلة.

مدمر يضرب جاوا اإلندونيسيّة
زلزال
ّ
رضب زلزال بقوّة  5.6درجات جزيرة جاوا اإلندونيســية
أمس ،ما تسبّب بمقتل  162شــخصا ً وإصابة املئات وترضّ ر
مبان واهتزاز بعضها وصوال ً إىل العاصمة جاكرتا عىل بعد 100
ٍ
كيلومرت .وعالج أطباء مرىض يف الهواء الطلق بعد الزلزال الذي
شعر به سكان يف أماكن بعيدة مثل العاصمة جاكرتا ،وتركت
املستشفيات يف بلدة سيانجور يف جاوا الغربية من دون كهرباء
لساعات عدّة.
وتحدّثت وكالــة إدارة الكوارث اإلندونيســية عن أن 25
شــخصا ً ما زالوا محارصين تحت األنقاض مع حلول الليل،
مشري ًة إىل ترضّ ر أكثر من  2000منزل ونقل  5000شخص إىل
مراكز اإلجالء.
مبان يف ســيانجور وقد
ّة
د
ع
إعالم
وســائل
وأظهرت
ٍ
انهارت أســطحها ،فيما دعت مديرة املصلحة اإلندونيسية
لألرصــاد الجوية دويكوريتا كرناواتي النــاس إىل «البقاء

أخبار سريعة

خارج املباني يف الوقت الحايل ،إذ قد نشهد توابع محتملة».
وذكرت مصلحة األرصاد الجوية اإلندونيســية أنها سجّ لت
 62ه ّزة ارتدادية يف سيانجور بعد الزلزال راوحت قوتها بني
 1.8و 4درجات .وحدّد مركز الزلزال يف منطقة سيانجور يف
جاوا الغربية ،بحســب هيئة املسح الجيولوجي األمريكية،
وشعر به أيضا ً سكان جاكرتا عىل بُعد  100كلم ،حيث نزل
السكان املذعورون إىل الشوارع.
وكان الرئيــس الفرنيس إيمانويل ماكــرون أوّل رئيس
دولة يتقدّم بالتعازي إلندونيســيا ،وكتب« :رضب إندونيسيا
هذا الصباح زلزال بقوة مدمرة ومميتــة .أفكاري مع جميع
الضحايا».
وتشهد إندونيســيا بانتظام زالزل أو انفجارات بركانية،
بسبب موقعها عىل «حزام النار» يف املحيط الهادئ حيث تلتقي
الصفائح التكتونية.

ماركوس خالل لقائه مع هاريس في مانيال أمس
(أ ف ب)

اختصارا ً بـ  EDCAويُتيح للجيش األمريكي تخزين
معدّات وإمدادات دفاعية يف  5قواعد فيليبينية .كما
يسمح للقوات األمريكية بالتناوب يف الخدمة يف تلك
القواعد العسكرية.
وتوقف العمل باالتفاق خــال عهد دوتريتي،
لكن الواليــات املتحدة والفيليبــن تعهّ دتا ترسيع
تطبيقــه يف مواجهة توســع نفــوذ الصني .وقبل
اجتماع هاريس بماركوس ،قال مســؤول أمريكي
لصحافيني طالبا ً عدم كشف اسمه« :حدّدنا مواقع
جديدة وبدأنا عملية مع الفيليبني لوضع اللمسات
األخرية عليها».
ومن بني املبادرات التي ســتُطلق خالل زيارة
هاريس ،محادثات يف شــأن اتفاق نووي مدني بني
الواليــات املتحدة والفيليبني .وســتتوجه هاريس
اليــوم إىل جزيرة باالوان يف بحــر الصني الجنوبي،
حيث تتنازع الصني السيادة عىل مساحات يف البحر
مع الفيليبني وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام.

مقتل فلسطيني
في الضفة
ُقتل فلسطيني برصاص الجيش
اإلسرائيلي فيما جرح  4آخرون
خالل عملية عسكرية في مدينة
جنين شمال الضفة الغربية.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية
في بيان مقتضب إلى مقتل
«مواطن متأثرا ً بجروح حرجة
أُصيب بها برصاص االحتالل
الحي في البطن في جنين».
وبحسب مكتب محافظة المدينة،
ّ
فإن «محمود السعدي ( 19عاماً)
أُصيب بعيار ناري في البطن خالل
مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي».
في المقابل ،ذكر الجيش أنه
«خالل العملية أطلقت النيران
وعبوات ناسفة على الجنود الذين
ر ّدوا بالذخيرة الحية تجاه المشتبه
فيهم بإطالق النار وت ّم تحديد
إصابة» ،موضحا ً أنه ّ
نفذ «أنشطة
في بلدة وادي برقين واعتقل
مشتبها ً فيه يُدعى راتب البالي».

تــتــــــــمــات
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في ذكرى اإلستقالل" ...مش ماشي الحال"

ُ
واملشكلة يف ال يمكن
ال يمكن االكتفاء بسذاجة القول أن «الطائف» ممتاز
ُ
االكتفاء بســذاجة القول أن «الطائف» ممتاز
واملشكلة يف التطبيق ،وأن عدم
اكتمال بنوده أودى اىل نقصان كماله .فالطائف كسائر االتفاقات أُقر استنادا ً
اىل موازين قوى ،لكنه ُ
طبِّق وفق روح الهيمنة واالنتقام من دولة املؤسسات،
فتم «تشليعُ ها» باملحاصصة والزبائنية واعتبارها مغانم حرب ،ما قد يعني أن
اعتماد سائر مندرجاته لن يأتي بنتيجة أفضل.
كانت  17ترشين آخر محاولة لتصحيح املســار عىل مشــارف االنهيار
الكبري .أجهضهــا «حزب الله» رافضا ً أن يرى فيهــا هاجس إصالح داخيل،
بل «مؤامرة» تشــبه «الربيع العربي» يَخىش أن تطيــح مرشوعه االقليمي
وااليديولوجي .وإذ تكشــفت االنتخابات عن اســتعصاء إضايف تمثل يف كتلة
شــيعية مرتاصة تنتج بصناديق االقرتاع «حق نقــض» وطنيا ً يلغي جميع
مستويات املمارســة الديموقراطية وآلياتها ،فإنه صار لزاما ً ف ّك أرس الدولة
واملكونات الطائفية وسائر املواطنني باقرتاحات تخرتق جسد تركيبة النظام
ما دام غري مج ِد اإلرصار عىل إنقاذ القلب بالنبض االصطناعي.
ُ
استكمال بنود الطائف بحذافريها رائع لو يتم.
ومطالبة البطريرك الراعي
بمؤتمر دويل اقرتاحٌ مهم لو يحظى برعاية دولية ملموسة ،فتطبيق القرارات
األممية سيشكل رافعة الستعادة الدولة سواء يف ظل الطائف أو غريه ...مداورة
الرئاســات فكرة إصالحية إضافية قد تُعفي من أكذوبــة دعوة الطائفيني
والعلمانيني الحاملني اىل إلغاء الطائفية السياسية ،وتُغني عن االشتباك حول
الصالحيات واملهل وســائر «الثغرات» ،وتضع حدا ً لـ»ألعاب الخفة» الخبيثة
التي تُلمح اىل خرق األعراف املذهبية يف انتخاب الرئيس ...الخ.
لن يكون عدم انتخــاب رئيس نهاية العالم ،بل ســببا ً لتعطيل النظام
بالكامل وإعالن فشــله النهائي وفتح الباب لألخطــار والطموحات وربما
الحلول التي تدوم لعقود .تبقى األولوية لس ّد الفراغ يف بعبدا .أما الرئيس العتيد
فيجب أن يخوض خالل واليته غمار صيغة خالقة لـ«عيش مشــرك» جديد،
ألنه «مش مايش الحال» ولن يميش بالرتقيع.

"اللوالر" بسعر جديد ...و"الهيركات" دائم

وقال ســامة أمس لـ»قناة الحــرة» ضمن برنامج املشــهد اللبناني:
«سيصبح العمل بالتعميمني  151و  158عىل  15000بدل  8000و،12000
وهي مرحلة باتجاه توحيد أسعار الرصف مع سعرين فقط مرحلياً15000 ،
و سعر صريفة» ،متجاهالً السعر الرائج يف السوق املوازية ،واملقرتب حاليا ً من
 40الف لرية للدوالر .فتوحيد ســعر الرصف ،برأيه «ال يمكن تحقيقه رضبة
واحدة ،لذلك ســتكون هذه املرحلة األوىل لغاية أن تصبح «صريفة» من يحدد
السعر حســب العرض والطلب» .وأكد أن مرصف لبنان سيكون باملرصاد اذا
اراد التدخل يف ســوق القطع قائالً« :هناك يف السوق  70تريليون لرية لبنانية،
وبإمكاننا ل ّم كل ال ّلريات عندما نقرر ،فاألسواق تعرف هذا اليشء .وإذا قررنا،
يمكننا وضع مليار دوالر لتجفيف الســوق من اللــرات» .اما ملاذا ال يفعلها
ويخفض سعر الدوالر جذرياً ،فرتك الجواب يف علم الغيب .إذ إن ما يشري إليه،
عىل ســبيل التهديد ،ليس مجديا ً عمليا ً ألن كلفته عالية مما تبقى من أموال
املودعني ،وأثره محدود يف وقت قصري محدد ،لتعود بعده قوى السوق األخرى
للتحكم بسعر الرصف املوازي ،كما حصل أكثر من مرة منذ بدء انهيار العملة
الوطنيــة التي باتت فاقدة  96%من قيمتها ،رغم ،وبفعل ،فقدان االحتياطي
أكثر من  20مليار دوالر منذ أواخر .2019
عىل صعيد آخر ،أشــار اىل «ان االحصاءات األخرية يف مرصف لبنان ّ
تبي
نموا ً اقتصاديا ً يف  2022بنسبة  ،2%وارتفاعا ً يف حركة االسترياد لتبقى املشكلة
يف القطاع العام الذي يخلق الثقل عىل االقتصاد» .وهو بذلك يكرر ســمفونية
قديمة منذ اقرار سلســلة الرتب والرواتــب يف  ، 2017قافزا ً فوق حقيقة ان
االسترياد ،الذي يتغنى بارتفاعه من جديد ،جزء أسايس من الضغط عىل سعر
الرصف بفعل الحاجة اىل املزيد من الدوالرات.
وعن تمويل زيــادات رواتب موظفي القطاع ،قال إن «هذه مســؤولية
الدولة وليس مرصف لبنان ،فإذا لجأ مرصف لبنان اىل طبع العملة فإنه يخلق
تضخما ً أكرب من التضخم الناتج عن تراجع سعر رصف اللرية .لذلك فاملطلوب
خطوات اصالحية وتأمني مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات» ،يف اشارة اىل
الدوالر الجمركي الذي أجلت وزارة املالية اعتماده بعد رفض الرئيس نبيه بري
ذلك بأمر مبارش وجهه اىل وزير املالية يوسف الخليل.
وأشــار اىل أنه «قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و 300مليون
لرية (شهريا) وأصبحت تساوي  3تريليون و 300مليون لرية .أي أن مرصف
لبنان سيضخ خالل األشــهر الـ 3املقبلة ،مع املفعول الرجعي 340 ،مليون
دوالر .وت ّم تأمني الدوالرات من دون إضعاف البنك املركزي وبشكل ال يوصلنا
اىل األسوأ».
وأوضح أن املوجودات الخارجية ملرصف لبنان ،السائلة واملتاحة للترصف
بها ،تبلغ  10,3مليارات دوالر .وبذلك يكتم سالمة ما كان يشري اليه دائما ً عن
ان االحتياطي االلزامي غري قابل لالستعمال ،والذي عىل أساسه أوقف الدعم،
ليبقيه يف نطاق ضيق جداً.
وأفــاد بأن صندوق النقــد كان نصح بأن تأتي زيــادات القطاع العام
مدروسة «أي أن تطال املوظفني العاملني ولكن هناك من هم ربما خارج البلد.
لذلك فإن إعادة النظر بطريقــة إدارة الدولة رضورية .فليس مرصف لبنان
هو القادر لوحده عىل حل كل يشء» .ويف ذلك تكرار شبه دائم من سالمة بأن
املشكلة األساس تكمن يف القطاع العام ،وال يعرتف باالنهيار املرصيف الذي أودى
بودائع الناس وبدد منها نحو  100مليار دوالر يف ثقب اسود بني مرصف لبنان
واملصارف.
بالنسبة للكهرباء ،أ ّكد سالمة انه لن يموّل رشاء الفيول من احتياطيات
املرصف املركزي .وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد الحق
بعد ستة اشهر ،و»ســتتفق معنا حول كيفية تأمني الدعم لهذه االعتمادات،
عىل ان ال يكون مصدرها احتياطيات املــرف املركزي .وهذه املبالغ يمكن
تأمينها من خالل الجباية ،ونعتقد أنه بإمكانهم جباية ما يساوي  300مليون
دوالر».
وعن ح ّل مجلس ادارة بنك الربكة قال سالمة« :ليس مرصف لبنان الذي
يتخذ هــذا القرار ،إنما الهيئة املرصفية العليا وذلك بعد عدة جلســات وبعد
االســتماع اليهم» .وأكد ان املطلوب تطبيق تعاميم مرصف لبنان ،واملصارف
التي ال تطبق التعاميم تحال اىل الهيئة املرصفية العليا ،وهي هيئة مســتقلة
عن مرصف لبنان وقراراتها غري قابلة للمراجعة» .وقال «ان لدى البنك نقص
سيولة ونقص رأس مال» .موضحا ً «أن تعيني مدير موقت للبنك ليس بهدف
إفالســه» ،آمالً «أن يتمكن هذا املدير من تأمني التوازنــات وأن تكون هذه
املحاولة ناجحة» .وحول إعادة الودائع أشار اىل أنه يجب تأمني السيولة لذلك
وخلق حركة اقتصادية.
تزامناً ،أعلن رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي أمس «أن
املجلس التنفيــذي لربنامج األغذية العاملي قــ ّرر يف اجتماعه األخري يف روما
تخصيص مبلغ  5مليارات و 400مليون دوالر أمريكي للبنان للسنوات الثالث
املقبلة ،مع وعد بأن تكون املنتوجات املشــراة لغاية املساعدات الغذائية من
لبنان بالكامل» .جاء اإلعالن بعد اجتماع عقده أمس ميقاتي مع مدير برنامج
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األغذية العاملي يف لبنان عبدالله الوردات.
وقال :يقوم الربنامج اليوم برصف مســاعدات بنسبة  70%للسوريني
 30%للبنانيني بما مجمله  700مليون دوالر يف السنة تقريباً ،ولكن بعد اجتماع
املجلس التنفيــذي للربنامج يف روما يومي الخميس والجمعة املاضيني ،وبعد
هذا اللقاء ت ّم اإلتّفاق عىل تخصيص  5مليارات و 400مليون دوالر للبنان خالل
الســنوات الثالث املقبلة  ، 2025 ،2024 ،2023عىل ان يكون ذلك بالتساوي
بني اللبنانيني والسوريني بنسبة  50%لكل منهما ،وسيت ّم الرتكيز عىل زراعة
القمح لزيادة اإلنتاج املحيل من هذه املادة األساسية ،وسيتم التنسيق يف العمل
الفني مع وزارة الزراعة ومع منظمة األغذية والزراعة الدولية يف لبنان» الفاو»
وسنكون رشكاء مع الحكومة اللبنانية بشكل فعال.

اإليرانيّون ينقلون ثورتهم إلى ساحات "المونديال"

وكان الفتــا ً قيام املحتجّ ني يف داخل إيران بإطــاق هتافات ض ّد النظام
مع ك ّل هدف يُســجّ ل ض ّد بالدهم من داخل منازلهــم يف املدن اإليرانية ،وفق
تسجيالت مصوّرة ،يُســمع فيها البعض يقول« :املوت للجمهورية الخارسة
بـ 6أهداف» ،يف وقت اتّهمت فيه مجموعــات حقوقية قوات األمن اإليرانية
باســتخدام الرصاص الحي وأســلحة مختلفة لقمــع املحتجني يف املناطق
الكردية يف غرب إيران ،يف تكثيف للحملة األمنية التي أودت بـ 13شخصا ً خالل
الساعات الـ 24األخرية.
وسجّ لت تظاهرات حاشدة ض ّد النظام يف عدّة بلدات خالل األيام األخرية،
أشعلتها خصوصا ً جنازات محتجّ ني ُقتلوا بأيدي عنارص األمن خالل تظاهرات
سابقة .وذكرت مجموعة «هنكاو» الحقوقية أن القوات اإليرانية قصفت مدن
بريانشهر ومريوان وجوانرود ،إذ نرشت تسجيالت مصوّرة ُ
سمع فيها صوت
األسلحة الثقيلة والرصاص الحي.
وح ّذرت «هنكاو» من أنه يف ظ ّل «مواجهات حادة» بني املتظاهرين وقوات
األمن يف جوانرود ،بات هناك نقص يف مخزون الدم الذي يحتاج إليه املصابون
يف مستشفياتها .وتأتي موجة العنف األخرية مع استمرار القلق حيال الوضع
يف مهاباد ،حيث تُفيد مجموعات حقوقية ّ
بأن قوات األمن أرســلت تعزيزات
كثيفة يف إطار حملة أمنية واسعة.
بدورها ،نرشت «منظمة حقوق اإلنســان يف إيران» تسجيالت مصوّرة
تُظهر قوات األمن وهي تُطلق الرصاص الحي يف اتّجاه املتظاهرين يف بريانشهر.
كما أظهرت التسجيالت والدة كاروان قادر شكري وهي ترمي نفسها يف اتّجاه
جثة ابنها بينما كانت تُنقل لتُدفن .وهتف املشيّعون باللغة الكردية« :أمي ال
تبكي سنثأر» ،بحسب املنظمة.
وهذه التطــوّرات دفعت وزير الخارجية األمريكــي أنطوني بلينكن إىل
التعبري عن قلقه البالغ «حيال التقارير لجهة أن الســلطات اإليرانية تُصعّ د
العنف ض ّد املحتجني ،خصوصا ً يف مدينة مهاباد» ،مؤكدا ً مواصلة «الســعي
ملحاسبة املتو ّرطني» ودعم الشعب اإليراني.
توازياً ،شــنّت إيران ليل األحــد  -اإلثنني رضبات جديــدة بالصواريخ
ّ
واملسيات اســتهدفت فصائل معارضة كرديّة إيرانيّة متمركزة يف كردستان
العراق ،أدّت إىل مقتل أحد عنارصها ،بعد أق ّل من أسبوع عىل رضبات مماثلة
استهدفت هذه الفصائل.
وبينما أعلنت أجهزة مكافحة اإلرهاب يف كردســتان العراق ّ
أن «الحرس
الثوري (اإليراني) اســتهدف مجدّدا ً أحزابا ً كرديّة إيرانيّة» ،أعربت الحكومة
ً
رافضة أن تتحول بالدها
العراقية عن «إدانتها الشــديدة» للقصف اإليراني،
«ساحة لتصفية الحسابات».
ودانت القيادة العســكريّة األمريكيّة للرشق األوسط (سينتكوم) يف بيان
«الرضبات اإليرانيّة عرب الحدود» ،معترب ًة ّ
أن «هجمات عشوائيّة وغري قانونيّة
ُ
كهذه تُع ّرض املدنيّني للخطر وتنتهك الســيادة العراقيّة وتقوّض أمن العراق
والرشق األوسط واستقرارهما».
ويف األثناء ،استدعت وزارة الخارجية اإليرانية األحد سفري اململكة املتحدة
لدى طهران سايمون شــركليف للم ّرة الرابعة منذ بداية االحتجاجات التي
ته ّز إيران منذ أكثر من شه َرين« ،لالحتجاج عىل هجوم شنّته أخريا ً مجموعة
عنيفة عىل السفارة اإليرانية يف لندن» ،بحسب وكالة «إرنا».
نوويّاً ،كشفت إيران أنها اتخذت إجراءات أولية للر ّد عىل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة ،مشري ًة إىل أن
«تنفيذ هذه اإلجــراءات ّ
تحقق ...خالل وجود مفتيش الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف مجمّ عي التخصيب يف نطنــز وفوردو» .كما أملحت إىل احتمال إلغاء
الزيارة املقبلة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل إيران.

أردوغان يُل ّوح بـ"عمليّة برية" في سوريا

ّ
وكشــف أن العملية ّ
ّ
«توغلت
ومسية» ،الفتا ً إىل أنّها
«نفذتها  70طائرة
 140كيلومرتا ً يف شمال العراق و 20كيلومرتا ً شمال سوريا» .وأكد أنه لم يُجر
«أي محادثة» مع الرئيس األمريكي جو بايدن أو نظريه الرويس فالديمري بوتني
يف شأن هذه العملية.
وجــدّد أردوغان أيضــا ً تحذيراته من أن أولئك الذيــن يُهاجمون تركيا
سيدفعون ثمنا ً باهظاً ،وقال« :ســبق أن ح ّذرنا :سنجعل من يزعجوننا عىل
أراضينا يدفعــون الثمن» ،يف وقت أصابت فيه قذائــف صاروخية مصدرها
سوريا ،مساء األحد وصباح اإلثنني ،الحدود الرتكية واألرايض الرتكية ،ما أسفر
عن سقوط قتي َلني ونحو  30جريحاً.
ويف السياق ،أعلن وزير الداخلية الرتكي سليمان صويلو مقتل طفل يبلغ
 5أعوام ومد ّرسة شــابة يف مدينة كركاميش الرتكية صباح اإلثنني من جراء
صاروخ أطلق من سوريا ،يف حني كان قد أشار سابقا ً إىل مقتل  3أشخاص.
ويف ســوريا ،أســفرت الرضبات عن مقتل  37شــخصاً ،غالبيّتهم من
املس ّلحني ،بحســب «املرصد السوري لحقوق اإلنسان» ،بينما أعلن املقاتلون
األكراد عن مقتــل  10مدنيني يف القصف الذي اســتهدف خصوصا ً مدينتَي
كوباني واملالكية.
وأوضحت «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) أن أنقرة شنّت رضبات
جوّية جديدة أمس .وقال ناطق باسم «قسد» لوكالة «فرانس برس» إن تركيا
شنّت غارات جديدة قرب كوباني ،وهو ما أكده «املرصد السوري» .واستهدفت
غارة موقعا ً لقوات النظام السوري ،بحسب املرصد.
ويف مدينة املالكية ،شــيّع آالف األشخاص ،الذين توافدوا من قرى ومدن
عدّة 11 ،قتيالً سقطوا يف الغارات التي دمّ رت محطة كهرباء ،وبينهم مراسل
وكالة «هاوار» التابعة لإلدارة الذاتية الكردية .وخالل التشييعّ ،
لفت الجثامني
بالعلــم الكردي األحمــر واألصفر واألخرض ،ووضعت صــور القتىل عليها،
وعلت هتافات املشــيّعني «الشهداء ال يموتون» و»روج أفا (غرب كردستان)
ستبقى» .كما وضعت عائلة الصحايف عصام عبدالله كامريته عىل نعشه.
ويف برلني ،قال الناطق باسم الخارجية األملانية كريستوفر بورغر خالل
مؤتمر صحايف« :يجب حماية املدنيــن يف ك ّل األوقات» ،واصفا ً التقارير عن
سقوط ضحايا مدنيني ج ّراء الغارات الجوية الرتكية بأنها «مقلقة ج ّداً» .ودعا
تركيا إىل «الر ّد بطريقة متناسبة وباحرتام القانون الدويل» ،موضحا ً أن أملانيا
ّ
حضت «تركيا وجميع املشاركني اآلخرين عىل عدم القيام بأي يشء من شأنه
أن يؤدّي إىل تفاقم الوضع املتوتر باألساس يف شمال سوريا والعراق».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1يناضلون ويكافحون.
 - 2إحدى محافظات اليابان -
سئم وضجر.
 - 3سعدان  -السرور.
 - 4سرعة ُ -ج ْحر العقرب أو
العنكبوت.
 - 5تدريبات  -آخر الدواء.
 - 6ممثل سوري راحل.
 - 7أحد الشهور  -ماع وسال.
 - 8قبلة باألجنبية  -أبنية ضخمة
من الحجارة الصلبة لها جدران
مثلثة الشكل.
 - 9دولة آسيوية.

 – 1جمهورية روسية.
 - 2نجم غناء بريطاني راحل.
 - 3ملك ا لغا بة  -رئيسي
وجوهري.
 - 4ضمير متصل  -فراش.
 - 5متاجر  -أحد الوالدين.
 - 6حاكم  -ط َرحها وألقاها.
 - 7هرب  -قاب َل بين.
 - 8طعم ا لحنظل  -د ولة
أميركية.
 - 9ا لعشب ا ليا بس  -في
البيضة.

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 :القزويني  - 2 -كميل شمعون  - 3 -تاس  -والده - 4 -
باشر  -عر  - 5 -حانق  -ساه  - 6 -حذاء  -الم  - 7 -كارل  -مع 8 -
 بري  -بارون  - 9 -ابحار  -قلع.عموديا  – 1 :اكتدح  -كبا  - 2 -لما  -أحارب  - 3 -قيس بن ذريح
  - 4زل  -اقال  - 5 -وشوش  -بر  - 6 -يمارس  -ما  - 7 -نعل -العرق  - 8 -يودعها  -ول  - 9 -نهر  -مانع.
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إنكلترا  2-6وهولندا  0-2وبايل يُنقذ ويلز
حققت انكلرتا فوزا ً عريضا ً
عىل ايران  ،2-6ونجحت ويلز
يف انتــزاع التعادل من الواليات
املتحــدة  1-1يف الجولة االوىل
من منافسات املجموعة الثانية
لكأس العالم  2022املقامة يف
قطر ،فيما فــازت هولندا عىل
السنغال 2-صفر يف املجموعة
االوىل.
كانــت قطــر املضيفــة
اســتهلت املونديال امس االول
بالســقوط امام االكــوادور
2صفر ،يف افتتــاح البطولةضمن املجموعة االوىل ،لتتصدّر
بالتــايل االكــوادور وهولندا
بنفس فارق االهداف.

انكلترا  -ايران

اكتســح منتخــب إنكلرتا
نظــره اإليرانــي  2-6ضمن
املجموعة الثانية ،وحقق ثاني

أكرب انتصاراته يف كأس العالم،
يف مباراة بدأها املنتخب االيراني
برسالة سياسية عندما رفض
العبــوه أداء النشــيد الوطني
تضامنــا ً مــع االحتجاجات
الداميــة التــي تشــهدها
الجمهورية اإلسالمية.
وتنــاوب عــى تســجيل
أهداف "األســود الثالثة" جود
بيلينغهام ( ،)35بوكايو ساكا
( 43و ،)62رحيم ســتريلينغ
( ،)1+45ماركوس راشــفورد
( )71وجــاك غريليش (،)90
فيما أحرز مهدي طارمي هديف
إيــران ( 65و 13+90من ركلة
جزاء).
وبهذه النتيجــة ،حققت
إنكلــرا ،رابعة مونديال 2018
ووصيفــة كأس أوروبا ،أكرب
فوز لهــا بمباراتها االفتتاحية
يف تاريخها املونديايل ،وهو ثاني

أكرب انتصار لها يف كأس العالم
عموما ً بعد فوزهــا عىل بنما
( )1-6يف مونديال .2018
وانطلقــت املبــاراة قبل
صافرة الحكم بطابع سيايس،
عندما امتنع العبــو املنتخب
اإليراني الـ 11عن أداء النشيد
الوطني خــال عزفه ،تضامنا ً
مع االحتجاجات التي تشهدها
الجمهورية اإلسالمية.
وتشــهد إيــران منذ نحو
شــهرين ،احتجاجات أعقبت
وفاة الشــابة مهســا أميني
( 22عامــاً) بعد ثالثــة أيام
من توقيفها مــن قبل رشطة
األخالق لعدم التزامها القواعد
الصارمة للباس يف الجمهورية
اإلسالمية.
ومع خطوة الالعبني ،علت
أصــوات الجماهري املشــجعة
إليــران يف امللعــب ،فيما بدت

الدمــوع ظاهرة عــى وجوه
البعض.

الواليات المتحدة  -ويلز

ويف املجموعــة ذاتها ،أنقذ
مهاجم لوس أنجليس إف يس
األمريكي غاريث بايل منتخب
بالده ويلز من الخســارة أمام
الواليــات املتحــدة ،بإدراكه
التعادل  1-1عىل اســتاد أحمد
بن عيل يف الريان.
وكانت ويلــز يف طريقها
إىل تكليل عودتها إىل النهائيات
للمــرة األوىل منذ العام ،1958
عندما بلغت ربــع النهائي يف
باكورة مشــاركاتها يف العرس
العاملــي ،بخســارة ،بعدمــا
تقدمت الواليــات املتحدة عرب
مهاجم ليــل الفرنيس تيموثي
ويــاه ،نجل جــورج الرئيس
الليبريي الحــايل ونجم باريس

ج ً
كاليسن (إلى اليسار) مس ّ
ال هدف هولندا الثاني (أ ف ب)

سان جرمان الفرنيس وميالن
اإليطايل سابقاً ،يف الدقيقة .36
لكن النجم السابق لريال مدريد
اإلسباني بايل أدرك التعادل يف
الدقيقة  82من ركلة جزاء.
وتصدرت إنكلرتا املجموعة
برصيــد ثالث نقــاط ،بفارق
نقطتني عــن الواليات املتحدة
منافســتها يف الجولة الثانية
الجمعــة ،وويلــز التي تالقي
إيران يف اليوم عينه.

هولندا  -السنغال

يف املجموعــة االوىل وعىل
ملعــب الثمامة ،حقق املنتخب
الهولنــدي عــودة موفقة اىل
نهائيــات كأس العالــم ،بعد
غياب عن نسخة  ،2018بفوزه
الصعب عىل نظريه السنغايل 2
صفر.وبعدمــا افتتحــت قطر
املضيفة منافســات املجموعة
والنســخة الثانية والعرشين
من النهائيات بالخسارة أمام
اإلكــوادور صفــر -2األحد،
أكملت هولنــدا الجولة األوىل
بثالث نقاط يف مستهل عودتها
اىل البطولة ،بفضل هديف كودي
غاكبــو ( )84والبديــل ديفي
كاليسن (.)90+9
وغابت هولندا عن نسخة
 2018بعدمــا حلــت وصيفة
يف  2010بقيــادة بــرت فان
مارفيك وثالثة يف  2014بقيادة
مدربها الحــايل العائد لويس
فان غال.
وبصدمة خســارة نجمها
األول ســاديو مانيه بســبب
إصابــة حرمته مــن خوض
النهائيــات ،ويف ظهورها األول
األول كبطلة إلفريقيا (،)2021
استهلت الســنغال بقيادة أليو
سيســيه مغامرتها املونديالية
الثالثة ،بعد ( 2002ربع نهائي
و 2018الدور األول) ،بخسارة
يف مواجهتهــا األوىل مع فريق

"الطواحني" الــذي بدأ بدوره
املباراة من دون نجم برشلونة
اإلســباني ممفيس ديباي قبل
دخوله يف الشوط الثاني.
وحافظ املنتخب الهولندي
عىل ســجله الخايل من الهزائم
للمباراة السادســة عرشة عىل
التــوايل منذ تعيني فــان غال
يف صيف  2021مدربــا ً للمرة
الثالثة بعــد خيبة الخروج من
ثمن نهائي كأس أوروبا.
وتقــام الجولــة الثانية
الجمعة ،حيــث تلتقي هولندا
مع اإلكوادور ،والســنغال مع
قطر.

مباريات اليوم

وتقــام اليــوم  4مباريات،
فتلتقــي يف املجموعــة الثالثة
األرجنتــن مــع الســعودية،
واملكسيك مع بولونيا ،ويف الرابعة
الدنمــارك مع تونس ،وفرنســا
حاملة اللقب مع اسرتاليا.
يف املجموعــة الثالثــة،
يخــوض النجــم األرجنتيني
ليونيل ميــي الخطوة االوىل
من رقصته األخرية يف صفوف
منتخــب "ألبيسيليســتي"،
عندما يواجه نظريه السعودي
عىل ملعب لوسيل.
وكان ميــي الحائز عىل
الكــرة الذهبية ســبع مرات،
قــد رصّ ح بأن نســخة 2022
ســتكون األخرية له ،وال شك
يف أنه يريدها تتويجا ً ملســرة
مظفــرة فاز خاللهــا بجميع
االلقــاب املمكنــة يف صفوف
برشــلونة االسباني ثم باريس
ســان جرمان الفرنيس ،كما
ّ
توج مع بالده بـ"كوبا امريكا"
يف العام  2021ليقودها إىل اوّل
لقب قاري منذ .1993
ويشارك مييس ( 35عاماً)
يف املونديال الخامس له ،وكانت
ابرز نتيجة له حلوله وصيفا ً يف
نسخة الربازيل .2014

متفرقات من المونــديال

ّ
"كش ملك" وغريليتش يهدي هدفه
كريستيانو لميسي
أكــد النجم الربتغايل كريســتيانو
رونالدو أنه يود أن يكون "الالعب الذي
يقــول ملييس كش ملــك" ،عىل هامش
مونديــال  ،2022الــذي يبحــث فيه
الغريمان االزليان عــن لقب عاملي أول
مع بلديهما .وظهــر رونالدو اخريا ً يف
إعالن رائع جنبا ً إىل جنب مع منافســه
االزيل األرجنتينــي ليونيل مييس ،حيث
تم تصويــر الثنائــي وهمــا يلعبان
الشطرنج .وقال" :أود أن أكون الالعب
الذي يقول ملييس كش ملك .حدث ذلك يف
لعبة الشــطرنج ويف كرة القدم سيكون
مذهالً".
وفاز ميــي بجائزة الكرة الذهبية
ســبع مرات ويعتربه الكثريون أفضل
العب يف تاريخ كرة القدم.
وع ّلــق رونالدو" :حتــى لو فزت
بكأس العالم ،فإن هذا الجدل سيستمر.
بعض الناس يحبوننــي أكثر ،والبعض
اآلخــر يحبونني بدرجة أقــل ،كما هو
الحال يف الحياة .وستكون كأس العالم
دائما ً مناسبة لذلك".

الهدف "هد ّية"

أهــدى العــب وســط املنتخــب

اإلنكليزي جاك غريليش هدفه يف مرمى
إيــران ( )2-6إىل الطفــل فينالي (11
عاماً) املصاب بالشــلل الدماغي بعدما
كان وعده باحتفال خاص.
وســجل غريليش الــذي دخل يف
الشــوط الثاني ،الهدف السادس ،ولم
َ
ينس أن يلــوح بذراعيه عــى طريقة
أمواج ،بالقرب من قائم الركنية ،مثلما
كان طلب منه الصبــي الصغري عندما
التقيا قبل انطالق املونديال.
وكان نجم مانشسرت سيتي التقى
باملشــجع الشــاب كجزء من أنشطة
مؤسســة ســيتي يف املجتمع ،بعد أن
كتب له األخري رســالة طويلة ليعرب له
عن إعجابه الريايض به ،وأيضا ً لتفاني
غريليش ناحية أخته الصغرية هويل التي
تعاني من نفس اضطراب النمو.
وكان غريليش وعــد باحتفال من
اختياره يف حال تسجيله هدفا ً إلنكلرتا،
وهــذا ما حصل .ولم يكــن من املمكن
أن يحلم فينالي من دون شــك بفرصة
أفضل بكثري من هذه.

ال لشارات "المثليين"

أعلنت ســبعة منتخبــات أوروبية

غريليتش (الرقم  )7مسج ً
ال الهدف السادس النكلترا (أ ف ب)

مشاركة يف مونديال قطر ،أنها عدلت عن
قرارها بارتداء قادتها شارة دعم املثليني
خالل املباريات لتجنب العقوبات ،معربة
يف بيان مشــرك عن "خيبــة أمل" من
االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا).

وأصدرت منتخبــات إنكلرتا ،ويلز،
بلجيــكا ،الدنمــارك ،هولنــدا ،أملانيا
وســويرسا بيانا ً قالت فيه إن "فيفا كان
واضحــا ً جدا ً يف أنه ســيفرض عقوبات
رياضية إذا ارتدى قادتنا شــارات داعمة

للمثليني يف امللعب" .وأضافت" :ال يمكننا
وضع العبينا يف موقف يمكنهم من خالله
مواجهة عقوبات رياضيــة ،لذلك طلبنا
من القادة عدم محاولة ارتداء" الشارات
يف مباريات كأس العالم( .أ ف ب)

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩١السنــــة الـرابـعـة
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أخبار سريعة
حمدانّ :
أرشح البرازيل

ّ
رشح المد ّرب والمح ّلل الكروي
حسين حمدان عبر صحيفتنا
منتخب البرازيل إلحراز لقب
مونديال قطر على رغم المنافسة
الصعبة التي تنتظره أمام منتخبات
عريقة كاألرجنتين وهولندا وألمانيا،
إضافة الى المنتخب البرتغالي
الذي ّ
توقع له أن يكون الحصان
األسود في المسابقة .وعن مباراة
اإلفتتاح بين اإلكوادور وقطر ،رأى
حمدان ّ
أن مستواها الفني جاء دون
الوسط ،وظهر على العبي المنتخب
"العنّابي" اإلرتباك والتشنّج
والضياع على أرض الملعب،
والسبب يعود الى رهبة المباراة
اإلفتتاحية التي تابعها الماليين من
عشاق اللعبة من مختلف أنحاء
العالم.

رأسية لألميركي سارجنت باتجاه مرمى ويلز (الرقم )24

وتخــوض األرجنتني غمار
هذه البطولة متسلحة بسلسلة
من  36مباراة دون خســارة
عىل مــدى الســنوات الثالث
االخرية .ويف حال ُقدّر لها الفوز
عىل الســعودية فأنها ستعادل
الرقم القيايس املوجود يف حوزة
املنتخب االيطايل.
يف املقابــل ،يتعــن عىل
املنتخــب الســعودي خوض
"مبــاراة العمــر" إذا ما أراد
تحقيق نتيجــة ايجابية امام
العمالق االمريكي الجنوبي.
وينعم املنتخب الســعودي
الذي يضم  12العبا ً من الهالل
بطل آســيا ،باالستقرار الفني
ّ
تــول املــدرب الفرنيس
منــذ
هريفيه رونــار تدريبه يف تموز
 ،2019حيث نجح يف قيادته اىل
النهائيات للمرة السادســة يف
تاريخه بعــد تصدره مجموعة
ضمت اليابان واسرتاليا.
وعىل اســتاد  ،974الوحيد
الــذي ســيُف ّكك بالكامــل
مــن بــن مالعــب املونديال
الثمانيــة ،تتواجــه بولونيا
وهدافهــا املخــرم روبرت
ليفاندوفسكي مع املكسيك.

يف مشــاركته التاســعة،
أبرزهــا يف  1974و،1982
يعوّل املنتخــب البولوني عىل
ليفاندوفســكي ( 34عامــاً)،
أفضل هداف يف تاريخ بولونيا
( 76يف  134مبــاراة دوليــة)
والــذي يرغــب بتعويــض
مشــاركة محبطة يف ،2018
عندما تذيــل فريقه مجموعته
يف دور املجموعــات واخفق يف
تسجيل أي هدف .ويف املجموعة
الرابعة ،يستهل منتخب فرنسا
حملة الدفاع عن لقبه من دون
أفضل العب يف العالم مهاجمه
كريم بنزيمــة الغائب لالصابة
بمواجهة أســراليا عىل ملعب
الجنوب.
غري ّ
أن غياب بنزيمة صبّ
يف مصلحة اعادة إحياء الثنائية
بني كيليان مبابــي وأوليفييه
جريو التي قادت فرنســا قبل
أربعة أعــوام اىل لقبها الثاني،
بمؤازرة من أنطوان غريزمان.
يف املقابــل ،احتاجــت
أســراليا للمــرور بامللحــق
الدويل للحــاق بركب املنتخبات
املتأهلة إىل قطر ،وهي تتحرض
ملباراتها األوىل بتشــكيلة من

ليدو تحت اإلختبار

ميسي خالل تمارين االرجنتين لمواجهة السعودية (أ ف ب)

دون نجوم مــن العيار الثقيل.
وتأمــل أســراليا يف تحقيق
فوزهــا األوّل يف النهائيات منذ
مونديال جنوب أفريقيا 2010
( 5هزائم مقابــل تعادل) .ويف
املجموعــة ذاتها وعــى ملعب
املدينة التعليميــة ،تأمل تونس
يف تحقيــق مفاجأة مــن العيار

الحكمة يقسو على أطلس ويستر ّد الصدارة

سيّدات لبنان الى نصف نهائي
بطولة غرب آسيا

إختتام "طاولة" جزين
الدولية

إســر ّد فريق الحكمة صدارة بطولة لبنان
لكرة الســلة من فريق بريوت فريست ،بفوزه
الكبري عىل مضيفه أطلــس بفارق  41نقطة،
وبنتيجــة ( )71-112عــى ملعب مدرســة
الراهبات األنطونيــات يف زحلة أمس يف إفتتاح
املرحلة الســابعة من بطولة لبنان لكرة السلة،
األرباع (.)52-85()34-50()14-33
وكان األمريكــي كليف ألكســندر أفضل
مســجّ ل يف اللقــاء بإحــرازه  32نقطة و11
ريباونــدز محققــا ً "الدوبل دوبــل" للفريق
األخــر ،وأضاف مواطنه كــرون روش 19
نقطة و 7ريباوندز .يف املقابل ،حقق ويلســون
سيدني بدوره "الدوبل دوبل" يف صفوف الفريق
البقاعي بتســجيله  26نقطة و 12ريباوندز،
وحذا ميلز كارتــر حذوه محرزا ً  22نقطة و12
ريباوندز.
بهــذا الفوز رفع الحكمــة رصيده اىل 14
نقطة يف املركز األول موقتا ً من دون أيّ خسارة
هذا املوسم ،فيما رفع أطلس رصيده اىل  9نقاط
َ
فريقي املريميني وأنرتانيك.
متساويا ً مع

فرحة منتخب السيدات بالفوز على قطر

مباراتا اليوم

وتستكمل املرحلة السابعة اليوم بمباراتَني،
فيلعب ليدرز مع " "NSAعىل ملعب مدرســة
اللويزة – ذوق مصبح الساعة الخامسة إال ربعا ً
عرصاً ،وبيبلوس مع الريايض يف جبيل الساعة
السابعة والنصف مساءً.

الثقيل ،أمــام منتخب دانماركي
يســعى بدوره إىل اكمال مسريته
الناجحة التي بدأها يف أمم أوروبا
الصيف املايض.
هنا برنامج مباريات اليوم
بتوقيت بريوت:
 املجموعة الثالثة:األرجنتــن  -الســعودية

(لوسيل) 12.00
املكســيك  -بولونيــا ()974
18.00
 املجموعة الرابعة:الدنمــارك  -تونــس (املدينة
التعليمية) 15.00
فرنسا  -أســراليا (الجنوب)
.21.00

كشف مصدر مق ّرب من النادي
الرياضي لصحيفتنا ّ
أن الالعب
األميركي ريكي ليدو سيكون تحت
اإلختبار في المباريات المقبلة
قبل المواجهتَين المرتقبتَين مع
فريقي الحكمة وبيروت فيرست.
وكان ليدو خاض أولى مبارياته
الرسمية أمام فريق ""NSA
ضمن المرحلة السادسة من بطولة
لبنان لكرة السلة وشارك لمدة
 26دقيقة مسجالً  26نقطة ،من
بينها أربع ثالثيات من أصل 13
تسديدة .يُذكر ّ
أن ليدو الذي ح ّل
بدال ً من مواطنه مايكل غاالس كان
مبتعدا ً عن المالعب لنحو ستة
أشهر قبل انضمامه الى النادي
الرياضي.

العب الحكمة باتريك بو عبّود

تأهل منتخب لبنان للسيدات يف الكرة الطائرة اىل الدور النصف
نهائي مــن بطولة غرب آســيا األوىل التي تســتضيفها العاصمة
األردنيــة عمّ ان ،بعد فوزه الكبري أمس عــى نظريه القطري بثالث
مجموعــات متتاليــة ( .)14-25()11-25()6-25وهــو الفوز
َ
يخرسن
الخامس عىل التوايل لسيّدات لبنان من خمس مباريات ،ولم
سوى مجموعتَني.
وبإنتصــاره النظيف عىل قطر ،واصــل منتخب األرز عروضه
الرائعة والقويّة يف البطولة ،وهو ســيلتقي عند الساعة الثالثة من
بعد ظهر اليوم بتوقيت بريوت املنتخب اإلماراتي الفائز عىل خصمه
السوري بنتيجة ( )1-3أمس أيضاً.
َ
خطفن األضواء بشكل كبري يف
وتســعى ســيدات األرز اللواتي
عمّ ان ،اىل حســم مواجهة اليوم والتأهل اىل املبــاراة النهائية التي
ّ
وعيونهن مصوّبة نحو إحراز اللقب املرموق
ســتقام غدا ً األربعاء،
يف نسخته األوىل.

أحرزت إيران (فئة تحت الـ11
سنة) ومصر (فئة  15 – 14سنة)
وماليزيا (فئة  19 – 18سنة)
الميداليات الذهبية للدورة الدولية
في كرة الطاولة التي ن ّ
ظمها
االتحاد اللبناني للعبة بالتعاون
مع ّ
مؤسسة "األرض البيضاء"
على طاوالت مجمّ ع "خليل وليندا
سليم" في جزين والتي دامت
أسبوعا ً كامالً ،فيما أحرز ميشال
أبي نادر الميدالية الوحيدة للبنان
في الدورة لفئة تحت الـ 11سنة
بفوزه في الدور نصف النهائي
على القطري عيسى الحداد (،)0-3
قبل أن يخسر النهائي أمام اإليراني
فراز شكيبا بالنتيجة ذاتها .وفي
الختام و ّزعت الدروع والجوائز على
الفائزين.
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عيد فيروز
في فيديو لم تتخ ّ
ط ثوانيه العشرين.
تط ّلعت فيروز مبتسمة باتجاه كاميرا
«موبايل» ابنتها ريما وإلى جانبها
قالب حلوى .ثم أشعلت فيروز بعود
ثقاب شمعة تتوسط القالب .إحداهن
تغني «هابي بيرث داي» .صوت
مبتهج طالع من عتمة .تنتهي اللقطة
واسم ريما الثالثي وسط الشاشة،
أقرب ما يكون الى إزعاج متعمّ د.
يشوش على الثواني العشرين .ريما
الوكيلة الحصرية لعيد والدتها،
ومنتجة كل اللحظات الغالية .ماذا
علينا أن نفعل؟ أن نتقدّم بأسمى آيات
الشكر واإلمتنان ألنها أشركتنا ،من
بعيد ،في عيد من نحب؟
فيروز األيقونة الساكنة في
اشتياقنا وصباحاتنا وحزننا الجميل
وخفقات القلب الخارجة عن معدّالتها
الموسمية ،عايدتنا بعيدها الذي
يصادف عشية عيد اإلستقالل.
إستقالل جمهورية التناقضات.
اإلستقالل اللبناني أصغر سنا ً من
نهاد حداد ،بثمانية أو تسعة أعوام.
فقد اإلستقالل األول رونقه .وفقد
اإلستقالل الثاني خيرة مفكريه
وسياسييه ونخبه الشابة .ولم تفقد
فيروز مساحة حب ولو بحجم كف يد.
قبل أعوام دعتنا للتحايل على مرور
الزمن واإلختباء خلف وهم.
«تعا َت نتخبّى من درب األعمار
وإذا هنّي كبروا نحنا بقينا صغار
وسألونا وين كنتو ...وليش ما كبرتوا إنتو
منق ّلن نسينا
واللي نادى الناسَ ..ت يكبروا الناس
راح ونسي ينادينا».
نحن أيضاً ،نسينا أن نكبر .ومن كبر،
غادره وجهه األول وسافر.
نسينا العمر مع ابتسامة ،ال هي
ابتسامة عجوز في الثامنة والثمانين وال
هي ابتسامة سيدة في الثامنة واألربعين،
وال هي ابتسامة شابة في أول العشق
وعمر الزهر.
كل
من
والعشرين
الحادي
في
تشرين
ٍ
ثان نشكر الله أننا ننتمي إلى العصر
ٍ
الرحباني ،وإلى مدن الدهشة والشعر.
ننتمي إلى فيروز النائية والقريبة في
آن .وقد خاوى صوتها كيان العاشقين
وانبالج الفجر على الرمل الناعم كقدم
طفلة في أول مشيها.
«نطرتك أنا
ندهتك أنا
رسمتك على المشاوير.
يا هم العمر
يا دمع الزهر
يا مواسم العصافير».
من غنى مثلما غنت السيدة
فيروز؟ ومن انتظر مثلما انتظرنا
اغنية تتكرر سنوات وعقودا ً وتتجدد
كمواسم العصافير؟
من حظ عيد اإلستقالل ،مهما ساءت
األحوال ،أن موقعه على الروزنامة
يفتح القلب كباقة ياسمين في يد
يسمى الصغيرة.

تحتوي اليابان
هــــــــــــــل عىل عددٍ
هائل
ٍ
تعـــــــــــلم من الجُ زر يصل
إىل  6,852جزيرة.

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

من وادي قنّوبين (بعدسة جورج بوعبدو)

القمامة لحماية المناخ
ٍ
وبوقت
يف ظ ّل الرتاخي يف تطبيق قوانــن البيئة،
يقدّر البنك الدويل أن التلوث يقتل ما ال يق ّل عن  30ألف
شخص يف مدن نيجرييا كل عام ،جاء معرض Trashion
 Showتزامنــا ً مع اختتام قادة العالم أســبوعَ ني من
ٍ
محادثات تقودها األمم املتحدة بشأن املناخ يف مرص.
وخالل املعرض ،أعاد نشــطاء مراهقــون معنيّون
باملناخ يف الغوس تدوير القمامة إىل مالبس .وقال تشينيدو
موغبو ِّ
مؤسس مبادرة «األصابع الخرضاء للحياة الربية»،
وهي جماعــة محافظة تعمل مع نشــطاء بيئينيّ :
«إن
املعرض يهدف لزيادة الوعي بمشــكلة التلوث البيئي» .يف
وقت تُعَ ّد الغوس واحد ًة من أكثر املدن األفريقية ازدحاما ً
ٍ

بالسكان ،حيث يزيد عددهم عن  15مليون نسمة ،وتُنتج
ما ال يق ّل عــن  12ألف طن مرتي مــن النفايات يومياً.
وبالتعاون مع النشطاء والعارضني الشباب ،تقوم املبادرة
ممكن من املواد البالســتيكية .حيث
قدر
عىل تدوير أكرب ٍ
ٍ
تُن َّ
ٍ
تنظيف للنفايات يف قنوات الرصف الصحي
ظم عمليات
والشواطئ ،ثم يتم اســتخدام البالستيكية منها يف صنع
أقمشةٍ وتفصيلها لعرض األزياء هذا.
من جانبهــا ،قالت ناثانيال إيديغــوا البالغة من
العمر  16عاماً ،وهي مغ ّ
طاة بمالعق بالستيكية حمراء
وقماش ،إنها «انضمت إىل نســخة هذا العام كعارضة
أزياء إلحداث تغيري».

كبسوالت قابلة للتحلُّل من
يف محاولةٍ منها لدرء املنافســن
الذين يحاولون دخول ســوق القهوة

املنزليــة ا ُملربــح ،من خــال بدائل
صديقة للبيئة ،تطرح «نسربيســو»،

الرشكة الفرعية ملجموعة «نســتله»
الســويرسية كبســوالت قهوة قابلة
للتح ُّلل خالل العام املقبل.
وتُطلق الرشكــة التي تصنع آالت
قهوة منزلية وكبسوالت وأكسسوارات
تابعــة لها ،كبســوالت ورقي ًّة يمكن
تحويلها إىل سمادٍ باملنزل« ،يف فرنسا
وســويرسا عام  ،2023قبل أن تنترش
يف األســواق األخرى مع حلول العام
 ،»2024عىل ما قال الرئيس التنفيذي
للرشكة غيوم لو كانف.
ومثل الكبســوالت التي أُعلنت يف
ٍ
سابق من الشهر الحايل من قبل
وقت
ٍ

«نســكافيه دولتيش غوستو» ،وهي
عالمة تجارية أخرى لرشكة «نستله»،
ً
ً
َ
رقيقة من البوليمري
طبقة
ســتوضع
الحيوي القابل للتسميد داخل األختام
الورقية يف القهــوة إلبقائها طازجة.
وأوضــح لو كانــف أن كبســوالت
«نسربيســو» الجديدة التــي يمكن
اســتخدامها يف اآلالت الحالية للعالمة
التجارية ،لن تح ّل مكان كبســوالت
األملنيوم بل ستقدّم «بديالً» لألشخاص
الذين يرغبون بتحويل كبسوالتهم إىل
ســمادٍ بدال ً من االضطرار ألخذها إىل
نقاط إعادة التدوير( .أ ف ب)

في اليابانَ ...ورق المراحيض َيقي من االنتحار
تبنّــت جامعات مقاطعة يامانــايش اليابانية يف
ً
غريبــة وفريد ًة ملكافحة
غرب طوكيــو أخريا ً مبادر ًة
االنتحار ،تتمثّل يف الطبع عىل ورق املراحيض رســائل
تُســاهم بإبعاد هــذه الفكرة عــن رؤوس ضحايا
ٍ
بأحــرف زرقاء عىل هذه
محتمَ لــن .ويمكن القراءة
ً
األوراق البيضاء« :عزيزي ،أنت الذي تميض أياما ً
صعبة
يف التظاهــر بأن كل يشء عىل ما يــرام ...ليس عليك
إخبارنا بكل يشء لكن لــم ال تخربنا بالقليل فقط؟».
ّ
متخص ٌ
ص يف
وباإلضافة إىل هذه الرســائل التي كتبها
الصحة العقلية وا ُمل َ
رفقــة بأرقام هواتف للوقاية من

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

االنتحار ،هناك أيضا ً صو ٌر مهد ٌ
ِّئة عىل ورق املراحيض،
مثل قطةٍ متكوّر ٍة عىل نفسها.
وقد و ّزعت ســلطات يامانايش ستة آالف من هذه
األوراق عىل  12جامعة محلية خالل الشــهر املايض.
وقال املســؤول يف املقاطعة كينيــي ميازاوا« :تكون
بمفــردك يف الحمام ...ونحن نشــعر بأنه يف مثل هذه
األوقات يمكن أن تخطر يف بالك األفكار السيئة».
وكما هي الحال يف كثري من البلدان األخرى ،لوحظ
ارتفا ٌع كبريٌ يف عدد حاالت االنتحار باليابان مع جائحة
«كوفيد  »19التي ع ّززت عزلة العديد من الناس .ففي

العام  ،2020انتحر حواىل  500طفل ومراهق يف البالد،
وهو عدد قيايس وطنــي يُعادل ضعف ما كان عليه يف
العام  ،2016وفقا ً ألرقام وزارة الصحة( .أ ف ب)
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