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ّ
مرشح النائب الوقح
ال ب َّد من التوقف عند الصوت
الذي ناله الموقوف بدري ضاهر في
الجلسة السابعة العقيمة النتخاب
رئيس للجمهورية اللبنانية .ذلك أن
العبَث النيابي المتمادي وص َل بهذه
التسمية الى مستوى غير مسبوق من
االستهتار يتجاوز حرية النائب في
كتابة أسماء وهمية تُحتسب ملغاة،
أو القدرة على خرق العرف الطائفي
بخبث تآمري مكشوف ،أو محاوالت
تجزية الوقت برمي أسماء أشخاص
لحرق حظوظهم.
ال عجب في أن يحاول أحد نواب
هذا البرلمان َّ
دس اسم موقوف مشتبه
به في تفجير المرفأ في صندوق
ً
االقتراع الرئاسي
مساهمة منه ومن
مع ِّلميه في حملة التضليل التي
يخوضها الفريق العوني وحلفاؤه في
" 8آذار" ،لوضع قضية "الموقوفين"
على ذمة التحقيق في موازاة مَ ن
صاروا في ذمة الله .والنائب الوقح
الذي وضع اسم بدري ضاهر يحاول
عن سابق تصور وتصميم رفع اسم
موقوف يجب أن َّ
يبت أمره المحقق
العدلي الى مستوى معتقل سياسي،
علما ً بأن هذا الشخص بالتحديد يجب
أن يكون في ذيل قائمة المظلومين،
وأن "العدالة للموقوفين" يجب أال تمر
على جثث ضحايا التفجير الرهيب وأال
تكون ذريعة لش ّل القاضي األساسي
لمصلحة
اختراع سياسي اسمه
ٍ
"القاضي الرديف".
تسمية بدري ضاهر ليست
"مهضومة" كتسمية مريام كلينك،
ً
موحية
وال
بحنين يساريّ قديم عبر
ٍ
إحياء ذكرى سلفادور الليندي الذي
قتله قبل نصف قرن أتباع واشنطن
من العسكريين التشيليين الفاشيين،
وال تفيد بارتباكٍ مفهوم لدى النواب
"االعتداليين" و"التغييريين" .فهي
ال تحمل سوى معنى تحدي أهالي
الضحايا وفريق كبير من اللبنانيين
أصيب جراء "تفجير النيترات"
ويشعر بالقهر ألن فريقا ً آخر يضم
النائب "الكريم" ،يريد طمس الجريمة
ومنع الحقيقة وتكريس اإلفالت من
العقاب وإفهام الجميع بأن "شريعة
الغاب" عادية ويجب أن يتعوّد عليها
اللبنانيون.
ليس االقتراع وحده لبدري ضاهر
باعثا ً على االستياء في معرض مناسبة
جدية مثل االنتخابات الرئاسية.
مثير ٌة للقرف طبعا ً هي وجوه النواب
الضاحكة على الشاشات قبل ك ّل
جلسة وبعدها ،أو تصريحاتهم التافهة
عن "عدم نضج" الظروف النتخاب
من يمأل كرسي بعبدا ،أو إلقاء تبعة
التعطيل على من ينتخِ ب ال على من
بات كـ"خروف بافلوف" معتادا ً
االقتراع في الدورة األولى والخروج
حين ّ
يرن جرس تطيير النصاب.
ال يذ ِّكر وضع اسم السجين
بدري ضاهر ال بنيلسون مانديال
وال بقديس حبيس ،بل يؤ ّكد من
جديد أن "المنظومة الفاسدة" التي
ثارت عليها  17تشرين ال تزال
قادرة على العربدة والتحكم بمصير
اللبنانيين عبر تحقير القانون ودولة
المؤسسات ،وإبقاء رئاسة الدولة
شاغرة حتى يحين موعد الشراء
والبيع لدى الراعي االقليمي.
بدري ضاهر خالصة "المنظومة"
وابنها البار ونموذجها المثالي ،هو
ّ
ٌ
مرشحٌ
مطابق لمواصفاتها ،وستَكبر
به لو جعلته "فخامة الرئيس"!
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مع ّوض يعزّز مواقعه :أخوض معركة لبنانية في مواجهة الصفقات الخارجية

"حزب الله" يسترجع "األفندي":
"ورقة بيضاء" ...بالزائد!
مرىض غســيل الكىل مهددون بحياتهم،
وأدويتهم ومســتلزمات عالجهــم الطبية
عرضة لالنقطــاع ،ال يهمّ .اللبنانيون عموما ً
لن يكونوا قادرين عىل االستشفاء ّ
ألن نقابة
املستشــفيات أعلنت أمس أنها "سوف ترى
نفسها مضطرة إىل عدم استقبال املرىض عىل
نفقة وزارة الصحــة" ،ال يهمّ ...املهم واألهم
أن تعيد املنظومــة الحاكمة تنظيم صفوفها
وتعزيــز قبضتها عىل الدولة ومؤسســاتها
وتبسط سطوتها عىل كامل مفاصل السلطة،
والباقي كله تفاصيل.
فبعد طول ّ
لف ودوران وتسطري للقرارات
املسقطة للطعون االنتخابية ،وصل املجلس
الدســتوري إىل "لبّ الطعــون" أمس فأعاد
فيصل كرامي إىل مقعد طرابلس الســنّي بدل
رامي فنج ما انســحب إبطاال ً لنيابة فراس
سلوم لصالح حيدر نارص عن املقعد العلوي،
فــكان لـ"حــزب الله" مــا أراد منذ لحظة
إعالن سقوط "األفندي" يف صناديق االقرتاع
حتى اسرتجعه ساملا ً غانما ً إىل بيئته النيابية
الحاضنة لينض ّم إىل "رفاق السالح" يف املجلس
صوتا ً إضافيا ً إىل جانب خيــارات "الحزب"
االســراتيجية ...و"ورقة بيضــاء" بالزائد
يف الحســابات الرئاســية إىل أن يحني موعد
التســوية الخارجية عىل رأس الجمهورية،
وهو ما بدا جليــا ً يف أول ترصيح لكرامي إثر
صدور قرار "الدستوري" ،حني أعاد استنساخ
خطاب املمانعة يف تربير تعطيل االستحقاق
الرئايس مؤكدا ً استحالة انتخاب رئيس جديد
"من دون توافق" مسبق.
١١

سالمة يطمئن اللبنانيين ...الذهب "بخير"!

ّ
يتوسط سبائك الذهب في خزائن مصرف لبنان
سالمة

خـــــــالـــد أبـــو شـــــــقـــرا
بعدما أكد حاكم مرصف لبنان رياض ســامة يف تموز
الفائت عــدم قيام "املركــزي" بأية عمليــات مالية عىل
احتياطي الذهب ،أعلن البارحــة إنتهاء التدقيق ومطابقة
النتائج مع أرقام املرصف ،مرفقا ً الخرب بصورة له يتوسط

توقيف العب كرة قدم شهير ...واغتيال عنصر في "الباسيج"

"تحقيق دولي" في قمع النظام اإليراني

يف وقت تزداد فيه عمليــات القمع الدموية
لنظام الجمهورية اإلسالمية بحق الثائرين عليه
واملنادين بإسقاطه ،خصوصا ً مع خروج "ثورة
النساء" عن سيطرة أجهزته التي اعتادت اخماد
نريان أي انتفاضة شــعبية برسعــة ،األمر الذي
فشلت يف تحقيقه أخريا ً ما دفعها إىل الخروج عن

طورها بممارســة سياسة قتل ممنهجة واسعة
النطاق بحــق املحتجّ ني .وبهدف جمع أد ّلة حول
هذه االنتهــاكات التي تُرتكب تمهيــدا ً ملالحقة
محتملة للمســؤولني عنها ،ق ّرر املجلس األممي
لحقوق اإلنســان أمس فتــح تحقيق دويل حول
القمع.
١١

"الذهبيات" .وذلك جريا ً عىل النصيحة األجنبية التي تقول:
"عندما يقول شخص ما إنه ال يمكنك فعلها ،إفعلها مرتني
والتقط صورة" .ولكن بدال ً من أن "يكحّ ل" الحاكم التدقيق
باسم الرشكة املدققة وإظهار الوثائق واملستندات" ،أعماها"
بحســب مصدر متابع ببيان "من ســطرين" يزيد اللبس
والغموض يف ما خص مصري إحتياطي الذهب.
١١

إجتماع روسي  -أوكراني في اإلمارات

موسكو تحارب األوكرانيين
بالعتمة والعطش والصقيع
ّ
واملسية املكثّفة ض ّد
بفعل الرضبات الروســية الصاروخيّة
البنى التحتية الحيوية ألوكرانيا ،خصوصا ً منشآت الطاقة ،غرقت
البالد ،وبينها العاصمة كييف ،يف العتمة ،بينما يُعاني السكان من
الصقيع مع اشــتداد الشتاء الذي يُصبح قارســا ً ج ّدا ً مع الوقت،
وهي اسرتاتيجية خبيثة لكرس روح املقاومة لدى الشعب األوكراني
وتهجريه من أرضه ،وصفها الغرب بأنها "جريمة حرب"١١ .

البرازيل تستعرض أمام صربيا ورونالدو يدخل التاريخ

البرتغالي رونالدو متخطيًا الدفاع الغاني

عانت الربازيل يف الشــوط األول
قبل أن تجد نفسها يف النصف الثاني
من املواجهة وتتخطى رصبيا بهدفني
َ
نظيفــن يف إفتتــاح مبارياتهــا يف
مونديال قطر .وواجــه أبطال العالم
خمس م ّرات دفاعا ً رصبيا ً قويا ً أبقى
مرماه بعيدا ً عن الخطر حتى الدقيقة
 62عندما ه ّز ريشارليســون الشباك
الرصبية بمتابعة الكرة داخل املرمى
الخايل ،قبل أن يســجّ ل الهدف الثاني
بعد عرش دقائق بطريقة "أكروباتية"
رائعة جدا ً أنهت اللقاء بنكهة برازيلية
بإمتياز.
وعىل املقلب اآلخر ،لم تكن مباراة
الربتغــال وغانا عادية بالنســبة اىل
الربتغايل كريســتيانو رونالدو ،فقد
أدخلته التاريخ من بابه العريض بعدما

أصبح أول العب يسجّ ل يف خمس نسخ
من نهائيات كأس العالم ،متخطيا ً رقم
األسطورة الربازيلية بيليه الذي سجّ ل
يف أربع نهائيات .وكانت فرحة النجم
الربتغايل مزدوجة ،إذ ســاهم بهدفه
بفوز بالده عىل املنتخب األفريقي ولو
بصعوبة بالغة (.)2-3
ويف مباراتَــن أخريــن أمس لم
ترتقيا اىل املســتوى املطلوب ،تعادلت
كوريا الجنوبية واألوروغواي ســلباً،
وفازت سويرسا عىل الكامريون (.)0-1
ويف برنامــج اليوم أربع مباريات
بتوقيت بريوت :ويلــز مع إيران (12
ظهراً) ،قطر مع الســنغال (الثالثة
بعد الظهر) ،هولندا مــع اإلكوادور
(السادســة مســاءً) ،وانكلرتا مع
الواليات املتحدة (التاسعة ليالً).

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

"«تمديد"» الحلف مع باسيل
يساوي التمديد للفراغ
لم يعد هناك من حرج عند أي من األطراف في
تمديد الفراغ الرئاسي وفي استئناف ما يسميه
رئيس البرلمان نبيه بري «المهزلة».
ما يراهن عليه القادة السياسيون باستثناء ق ّلة
منهم هو أن يعتاد اللبنانيون على المسرحية من
دون أن ّ
يرف لهم جفن .وهؤالء القادة يدركون في
أعماقهم ّ
أن عامة الناس منشغلة عن االستحقاق
الرئاسي بأحوالها اليومية المضنية والمأسوية جراء
ضيق وسائل العيش والتهاب األسعار ،أو في أحسن
األحوال ،تنصرف إلى متابعة المونديال .فالجميع
يبدو في إجازة من انتخاب الرئيس وبات مس ّلما ً به
ّ
أن ال جديد قبل نهاية العام ،وبعد أسبوعين يدخل
البلد في إجازة األعياد الفعلية .وفي السنة الجديدة
سيتم إلهاء الناس بسعر الصرف الجديد للدوالر
والدوالر الجمركي وآثاره على األسواق...
في فصول الملهاة التي يتع ّرض لها الجمهور
اللبناني أيضا ً ّ
أن «حزب الله» سيضطر مرة أخرى
إلى تحميل جمهوره وقواعده الحزبية عبء استمرار
التحالف مع «التيار الوطني الحر» ورئيسه النائب
جبران باسيل بقراره تجاوز المواقف التي أعلنها
األخير في باريس حيث رفض حجج األمين العام
السيد حسن نصر الله بتأييد ترشيح رئيس «تيار
المردة» سليمان فرنجية .كما رفض حجة نصر الله
ّ
بأن األولوية هي لحماية المقاومة.
ويبدو أن قرار «الحزب» هو عدم القيام برد فعل
الوطني الحر» ،والحفاظ
على كالم رئيس «التيار
ّ
على العالقة معه نظرا ً لغياب التحالفات البديلة
له على الساحة المسيحية ،رغم ما تركته حمالت
األخير من استياء لدى القيادة والقاعدة الحزبيتين.
فالسواد األعظم من جمهور «الحزب» وقواعده بات
ينظر إلى باسيل وتياره على أنه معادٍ  ،وأنه يتصرف
على قاعدة أنا أو ال أحد ،ويتعاطى مع باسيل على
أنّه إذا لم يكن هو في رأس السلطة فهو يريد رئيسا ً
خاضعا ً له ليمارس عليه ومن خالله ،صالحيات
الرئاسة كما لو ّ
أن عمه العماد ميشال عون ما زال
أن جزءا ً كبيرا ً
يسكن في قصر بعبدا .فضالً عن ّ
من جمهور «الحزب» وقواعده ،مثل جمهور وقواعد
أحزاب وزعامات أخرى في المعارضة وفي معسكر
خصوم قوى  8آذار ،ينظر إلى سياسات «التيار
الحر» على أنها سبب رئيس من أسباب األزمة
االقتصادية المالية التي ينوء تحتها البلد ،ويطرح
التساؤالت منذ سنوات حول جدوى التحالف معه.
تقفز قيادة «الحزب» فوق هذه االعتبارات وتعتمد
خطاب الدعاية والتعبئة التي تحرف جمهوره
وقواعده عن اتساع رقعة الخالف مع باسيل باتهام
الخصوم ،في معركة الرئاسة األولى على أنهم
«أذناب وعمالء ألميركا وإسرائيل» ،وتتجاهل ّ
غضها
النظر عن ممارسات حلفائها الفاسدة عبر تفردهم
بالسلطة ،الذي تسبب بتعميق مآسي اللبنانيين.
يتحمل «حزب الله» األثمان الباهظة لتحالفه مع
باسيل مثلما فعل طوال فترة والية العماد عون،
طالما لم يضمن وصول الرئيس الذي يطمئن
إليه ،وطالما ّ
أن الظروف اإلقليمية التي تملي عليه
تجيير نفوذه في لبنان لمصلحة إيران تفرض
عليه االحتفاظ بالحليف المسيحي المناهض
لمواقف خصومه اآلخرين في الساحة المسيحية،
وفي طليعتهم حزب «القوات اللبنانية» ،وحزب
«الكتائب».
قد يكون هجوم باسيل على فرنجية أفاد األخير
سواء في أوساط قوى  8آذار وربما في صفوف
بعض من هم في المعسكر اآلخر ،أيضاً ،من النواب
المترددين في تأييده .لكن حاجة «الحزب» الستمرار
تحالفه مع «التيار الحر» تمدد قسرا ً «تفاهم مار
مخايل» الذي أعلن باسيل سقوطه بالممارسة أكثر
من مرة ،ما يحول دون استثمار فرنجية لسقطات
حليف الحليف لدى القوى المحلية والخارجية،
الجتذاب تأييدها ،باسم التمايز عن العهد الرئاسي
السابق.
فضالً عن ّ
أن إصرار «الحزب» على استخدام
ورقة التحالف مع باسيل رغم ك ّل الخالف معه،
يساوي التمسك بالسياسات التي اعتمدها طوال
السنوات الست الماضية لبنانيا ً وإقليمياً ،والرغبة
في التمديد للمرحلة السابقة ،فإنه بذلك يمدد للفراغ
القاتل الحالي ،إلى أن تحين له فرصة التمديد للنهج
السابق في الرئاسة المقبلة.
إذا كان باسيل غارقا ً في حالة اإلنكار لما تسببت
به سياسات العهد السابق من أضرار فإن الحزب»
بهروبه إلى األمام في اإلصرار على تحالفه معه،
يثبِّت مسؤوليته عما وقع فيه البلد وعن إدامة أزمته.
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«"القوات"» أمام مواجهة بال سقوف...
إذا وقع المحظور!
أالن ســــركـــيـــس
لم يحدث أي أمر عىل الســاحة
املسيحية يوحي بقرب تحقيق إجماع
عىل أحد املرشحني املحتملني ،لذلك ما
زال كل فريق يبحث عن تحقيق خرق
ما يف جدار األزمة الرئاسية .ويف وقت
يبقى الخالف مشــتعالً بني رئيس
«التيار الوطني الح ّر» النائب جربان
باسيل ومنافسه رئيس «تيار املردة»
ســليمان فرنجية عىل الرئاســة،
يحاول أكــر تكتل مســيحي ،أي
«القوات اللبنانية» ،تجميع أكرب عدد
من األصوات ملرشــحه رئيس حركة
«اإلستقالل» النائب ميشال معوض،
معتمدا ً اللعبة الربملانية إليصاله.
ووســط هذه املعارك الربملانية
التي تُخــ َّرب مــن الــدورة األوىل
لإلنتخــاب ،بــرز كالم لعــدد من
شــخصيات  8آذار ومــن ضمنهم
رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام
وهاب يقــول إن «الدكتور ســمري
جعجع ال يُع ّ
طل النصــاب إذا تأمّ ن
 65صوتا ً لفرنجية ويترصّ ف كرجل
دولة» .وتبدو مهمّ ة تأمني هذا الرقم
صعبة من دون موافقة باسيل الذي
يؤ ّكد مرارا ً وتكرارا ً رفضه لرتشــيح
فرنجية ،يف حني تُرصّ «القوات» عىل
ّ
مرشــحا ً من صفوف  8آذار
رفضها
وحليفا ً لـ»حزب الله» وتشــدّد عىل
استمرار املواجهة لهذا النهج.
وأمام تعقيدات املشهد السيايس

أكثر فأكثر ،فإن لـ»القوات» موقفا ً
من النصاب ،لكنها تعترب ّ
أن فرضية
تأييد باســيل لفرنجية ال تزال بعيدة
املنال .من الواضح ّ
أن باســيل غري
قادر عىل الرتاجع ألن كلفة الرتاجع
باهظــة بعد املواقــف األخرية التي
اتخذهــا .لكن بمعــزل عن موقف
باسيل فإن «القوات» تتحدّث باملنطق
الســيايس ،إذ ال يمكنهــا أن تحمّ ل
الفريــق اآلخر مســؤولية التعطيل
طوال الفــرات املاضية ،من تعطيل
الحكومات ألجل توزير باســيل أو
الحصول عىل حقائب معينة ،وكذلك
المشهد يتكرر أسبوعيًا (فضل عيتاني)
تعطيــل اإلنتخابات الرئاســية بني
عىل حساب الدولة.
عامــي  2007و 2008وبني 2014
ً
وتقول «القــوات» إنّه «إذا نجح
إضافــة إىل وضع معادالت
و،2016
الفريــق اآلخــر بتأمــن  65صوتا ً
بالقبول بهذا الشــخص أو الفراغ،
ملرشــحه وبات بحاجــة إىل نصاب
ومن ثــ ّم تتعاطى بنفس أســلوب
الثلثني ،فنحن سنع ّ
الفريق املع ّ
طل النصاب م ّرة
طل.
واثنتني وثالثا ً وأربعاً،
وتك ّرر «القوات»
ملحاولة إقناع وسحب
موقفهــا بوجود «ال
مــن انضــم لفريق
كبرية» عــى انتخاب
تكرّر «"القوات"» موقفها
املــواالة ومحاولــة
رئيــس مــن  8آذار،
وتوضح أنّه ال تراجع بوجود «"ال كبيرة"» على تجميــع صفوفنــا
عن هذا األمر ّ
ألن أي انتخاب رئيس من  8آذار كمعارضــة من أجل
ّ
أن نمنــع إنتخــاب
الصف
رئيس من هذا
بمعزل عن اسمه سيش ّكل إستكماال ً
رئيس حليــف لـ»حزب الله» .أمّ ا إذا
وجدنا أنّــه بعد إقدامنا عىل التعطيل
للنهج القائم والذي ك ّرسه الرئيسان
عدّة جلســات وليس بإمكاننا خرق
إميل لحود وميشــال عون ،وبالتايل
كتلة الفريــق اآلخــر وال إمكانية
فــأيّ رئيس حليــف لـ»حزب الله»
لتوحيد املعارضة عندها «ال حول وال
هو استمرار ملسلسل النزف والعزلة
قوّة».
والتخبّط والفساد وتغطية «الدويلة»

وأمــام هــذا الســيناريو فإن
«القــوات» ســتقول لجمهورهــا
وللبنانيني« :نحن يف معارضة رشسة
ونحن رأس حربتها وسنواجه العهد
والفريق الســيايس الذي يدعمه ولن
نــردد يف التصدي له منــذ اللحظة
األوىل ،ولذلك ســنعارض هذا الفريق
وسنحمّ ل النواب مسؤولية خيارهم
أمام الناس والله والتاريخ ،وال سيّما
الشــعب الذي انتخب هكــذا نواب،
وســنكون أمام مواجهة كارسة بال
ســقوف وال هوادة فيها وال تسوية
وال تراجع ،ولن نمنــح فرصة لهذا
الفريق».
وال تنطلــق «القــوات» مــن
حسابات شــخصية بل من موقف
وطنــي ،لكــن يف املقابــل ،وعىل
رغم تقدّمها يف الشــارع املســيحي

إعتكاف القضاة :بين التضحية والضحيّة!
طـــونـــي كـــرم
تطول الئحــة التحديّات التي
تواجهها السلطة القضائية يف لبنان،
ومعها اآلمال املعقــودة عىل إقرار
قانون استقالليتها وإعادة انتظام
مجتمع
عملها تحقيقــا ً للعدالة ،يف
ٍ
يشــهد انهيار طبقاته اإلجتماعية
الوســطى والدنيا ،كما ســلطاته
الدســتوريّة ،ج ّراء تحكم أطماع أو
«طموحات» بعض القوى السياسيّة
بمستقبل أبنائه.
وإن كانــت تبعــات اإلنهيار
اإلقتصادي واملايل كبرية عىل جميع
اللبنانيــنّ ،إل أن تداعياتهــا عىل
الســلطة القضائية وقصور العدل
كما املحامني واملواطنني تتفاقم يوما ً
بعد يوم ،ما دفع اىل التســاؤل فعالً
عن املســتفيدين من رضبها عمداً،
بعدما تحوّل حــق الدفاع املرشوع
يف القانون ،إىل أسلوب سائد لتقديم
طلبات ر ّد للقضاة لوقف التحقيقات
يف امللفات الشــائكة .وهــذا ما برز
جلياً ،يف ملف تفجــر مرفأ بريوت
القضائي ،قبــل أن يصبح التعطيل
رائجا ً بشــكل أوســع ،مــع لجوء
النائبة العامة اإلســتئنافية يف جبل
لبنان غادة عون إىل األسلوب نفسه
بوجه النائب العام التمييزي القايض
غسان عويدات ،بعد استدعائها إىل
التحقيق عىل أثر الشكوى التي تقدم
بها رئيس مجلس النواب نبيه بري
وعقيلته بحقها ،كمــا فعلها أيضا ً
وكيل الدفاع عن رئيسة هيئة إدارة
السري هدى ســلوم ،املحامي مروان
ضاهر ،بتقديمه دعوى ر ّد القاضية
نازك الخطيب يف ملف التحقيقات يف
النافعة.
وإذ اعتــر نقيــب املحامــن

نارض كاســبار أنّه من غري املقبول
«إســتنكاف» القضاة عــن القيام
ّ
الحــق ،ربــط اإلرضاب
بإحقــاق
املفتوح بمخطــط ممنهج لتعطيل
العدالة والح ّد من الدعاوى املرفوعة
من املودعــن بوجه املصــارف...
لتتصاعد يف السياق نفسه ،أصوات
املحامني املطالبة باتخاذ الخطوات
املطلوبة ووضح حــ ٍّد لهذا اإلنهيار
املتمادي يف البلد والقضاء الذي يدفع
املواطنني إىل استيفاء حقهم بالذات
وكأننا يف رشيعة الغاب.
ومــع مناشــدة القضــاة
«التضحية يف سبيل الوطن واستئناف
عمل املحاكم» ،رغم أحقية املطالب
والهموم املعيشــية التي تدفعهم إىل
اإلعتكاف ،أوضحت جهات متابعة
ّ
أن «القضاة يف توقــف قرسيّ عن
العمل ج ّراء اســتحالة وصولهم إىل
قصور العدل التي تفتقد إىل الكهرباء
والقرطاسيّة كما امليزانية املطلوبة
للصيانــة والنظافــة» .وذلك قبل
الحديث عن املطلب األسايس بإقرار
قانون استقالليّة القضاء ،وحمايته
من التدخالت السياسيّة.
ومع اإلقرار ّ
أن هذا اإلجراء دونه
معوقات ،يضع القضــاة يف صلب
مطالبهم الحصــول عىل ضمانات
مادية ال تتعدى راتبا ً الئقاً ،وضمانا ً
صحيا ً وتقديمات تعليميّة ،وأبسط
مقومــات العمل يف قصــور العدل
من أجل اســتئناف العمل كاملعتاد.
وعن املســاعدة املاليّة التي لحظتها
املوازنة بزيادة ضعفي أساس الراتب
لجميع املســتفيدين مــن القطاع
العــام ،وتحويل  20مليــار لرية إىل
صندوق تعاضد القضاة إلستفادتهم
من هذا املبلغ ،شــددت األوســاط
نفسها عىل ّ
أن الدستور الذي يعترب

هل يوجد مخطط ممنهج "«إلذالل القضاة»"

تشديد على وجوب التمييز
ّ
وموظفي
بين القضاة
القطاع العام
القضاء سلطة مستقلة ،يوجب عدم
املقارنة بني القضاة الذين ال يتجاوز
قاض ،واملوظفني يف
عددهم الـ ٍ 600
القطاع العام ،حيث تتطلب تسوية
رواتبهم ،خطــة متكاملة لن ترى
النور يف القريــب العاجل ،خصوصا ً
ّ
وأن الزيــادة عىل بــدل النقل التي
أقرتها الحكومة منذ أشهر لم يتم إىل
اآلن ،تحويلها إىل القضاة.
وعن املســاعي التي يقوم بها
وزير العدل هنري الخوري والتي من
شــأنها أن تكون مُرضية للجميع،
تحدثت الجهات نفسها ،عن غياب
اإلقرتاحات الجديّة التي من شأنها
أن تدفــع القضــاة إىل إســتئناف
عملهم ،رغــم تســيريهم لألمور
امللحة واملســتعجلة ،من بينها ّ
البت
يف طلبات إخالء السبيل للموقوفني،

ومتابعة امللفات املرتبطة باألحداث،
والنفقة ،إىل جانب إســتئناف عمل
النيابــات العامــة وعــودة قضاة
مجلس الشورى إىل عملهم.
ّ
وكأن
وترى أوســاط متابعــة
هنــاك مخططا ً ممنهجــا ً «إلذالل
القضــاة» ،تحديــدا ً بعــد تجاهل
املوازنة التــي أقرها مجلس النواب
قبل أســابيع ملطالبهم ،والتي عمد
النــواب إىل مناقشــتها والتصويت
عليها يف خضم اإلرضاب الذي ينفذه
القضاة ،وذلك بعــد أن عمد رئيس
مجلس النواب نبيــه بري ورئيس
حكومــة ترصيف األعمــال نجيب
ميقاتــي اىل الضغط عــى حاكم
مرصف لبنان رياض سالمة من أجل
حثّه عىل الرتاجع عن قراره بتحويل
رواتب القضاة عىل سعر  8آالف لرية
قبل أشهر بدل  ،1507لتؤكد جهات
أخرى توجّ ه القضاة اىل التشدد عىل
وجــوب أن يتم دفــع رواتبهم عىل
أساس ســعر صريفة (أي ما يزيد
عن  30ألف لرية) بعدما أعلن حاكم
مرصف لبنان عن نيّته رفع ســعر

محـــــليـــــات
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العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

خفــايـــا
يف أول ظهــور علني له بعد
خروجه من الســجن مطلع شهر
آب الفائت ،شــارك الوزير السابق
ميشال سماحة ،يف جنازة الفنان
روميــو لحــود يف كاتدرائية مار
جرجس ـ وسط بريوت.
ســأل نائب ســني شارك
حديثــا ً يف لقاء دعــا إليه مرجع
رســمي ،عن موقف رئيس «تيار
املســتقبل» ســعد الحريري من
الرئاسة ال سيما وأنّه ال يجيب عىل
هاتفه إال مــا ندر فأجابه املرجع:
«كونوا عــى اســتعداد النتخاب
ســليمان فرنجيــة عندما يحني
الوقت فهــذا موقف الحريري قبل
أن يكون موقفي».
لم تنجح محاوالت التوافق
التي حصلت يف الساعات املاضية
لتزكية اســمني إلفتــاء طرابلس
وع ّكار ،والتي شــجّ ع عليها ،من
خلف الكواليس مفتي الجمهورية
اللبنانية ،ويبــدو أن األمور حتى
اللحظــة تتجه نحــو انتخابات
حامية عىل إفتاء املنطقتني.
والوطني ،ال يمكنهــا املواجهة لوحدها،
بل ّ
إن مثل هكــذا مواجهات تتط ّلب تأليف
معارضة وطنية تتمثّل فيها ك ّل األطياف،
ّ
ألن املشكلة الناجمة عن تح ّكم «حزب الله»
بالبلد ،ال تطال فريق «القوات» لوحده ،بل
كل اللبنانيني الذين وصلوا إىل جهنم ج ّراء
اإلدارة السيئة للبالد.

٣
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كرامي نائبًا من جديد ...ولكن "«هذه المرّة غير»"
كـــلــيــر شــكــر
عاد فيصل كرامي نائباً .باألساس هو
لم يقتنع يوما ً ّ
أن «قائمة اإلرادة الشعبية»
التي كان قطبهــا الطرابليس ،خرجت من
االســتحقاق بحاصلني انتخابيني اثنني،
فيما هو ســقط برضبة األصوات امللغاة،
القاضية .يف تلك الليلة ،وقبل إعالن النتائج
رسمي ،ترصّف كرامي عىل أساس
بشكل
ّ
أنّه مــن الفائزين .لم يخطــر يف باله ّ
أن
لجان القيد ســرمي ذلك الك ّم الكبري من
األصوات يف س ّلة املهمالت ،لتحيله إىل الئحة
الخارسيــن .وحتى مع صــدور النتائج،
لــم يتوقف كرامي عن التأكيــد :أنا نائب
بشهادة الطرابلسيني ،حتى لو لم تحتسب
ك ّل أصواتهم.
هكذا ســارع إىل تجميع الوثائق التي
تثبت صحّ ة أقواله ،وتؤكد ّ
أن ما حصل ليل
 15أيار ،لم يكن بريئا ً أو عبثياً ،ال بل مدبّراً،
بدليل أنّه يف منتصف تلك الليلة راح يتقبّل
التهاني بفوزه بعدما وردته اتصاالت من
لجان القيد تفيد بإعادة انتخابه نائباً ،إىل
حني اســتيقظ صباحا ً عىل خرب سقوطه
عىل فارق  46صوتا ً فقط .وهو الفارق بني
حواصل الئحة «اإلرادة الشــعبية» والئحة
«التغيري الحقيقي» التي خاض من خاللها
ايهاب مطر االستحقاق.
أكثــر من ذلك ،بدأت تــرده اتصاالت
من بعض القضاة الذين شــاركوا يف عمل
لجان القيد يفيدونه برمــي كميّة كبرية
من األصوات بشــكل غري طبيعي بسبب
أخطاء ال يفرتض احتسابها أنّها أخطاء،
من دون تســجيل اعرتاضات من جانب
املندوبني .ال بل بلغه كالم ورد عىل ألســنة

خصومه عن «ذبحــه» يف منطقة البداوي
حيث ثقل آل كرامي .ولهذا انطلق يف رحلة
ّ
ليتبي هول الفاجعة
التنقيب بني األرقام
التي مُني بها ج ّراء إلغاء مئات األصوات.
وعىل سبيل املثال ّ
أن صندوقا ً رقمه ،176
ألغي بسبب صوت واحد ،ويف الصندوق 51
صوتا ً لكرامي.
وعىل هذا األســاس ق ّرر خوض غمار
الطعن الدستوري بناء عىل األد ّلة والرباهني
التي تم ّكــن من تجميعهــا والتي بيّنت
ملحاميه وللقانونيــن املعنيني ّ
أن حظوظ
قبول الطعن مرتفعــة جداً .وإذ باملجلس
ّ
التوقعات التي سادت
الدســتوري يؤكد
طوال األسابيع املاضية.
عــاد «األفندي» إىل مجلــس النواب.
املسألة ليست عابرة ،وال هو نموذج Copy-
 Pasteلـ»رفاقه» وحلفائه .ال يرأس الشاب
الطرابليس كتلــة ،وال يمثل زعامة عابرة
ّ
املتغيات الجذرية
للمناطق .لكنّه ،يف ضوء
التي طرأت عىل الساحة السنية بعد خروج
رئيس تيار املســتقبل سعد الحريري من
املعادلة الداخلية واحمرار عني «حزب الله»
من رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي ،وحيثية كرامي العائلية ،سيدخل
ّ
املرشــحني لرئاسة الحكومة،
حتما ً نادي
حتى لو ظروفها ال تزال صعبة جداً .لكنّه
ســيكون حتما ً من بني أعضاء «القائمة
الذهبية».

حتى لو ظروفها ال تزال صعبة
جدًا لكنّه سيكون حتمًا من بين
أعضاء «"لقائمة الذهبية"»

صحيح أنّه يف السياسة االسرتاتيجية
حليف لـ»حزب الله» لكنّه تم ّكن من إضفاء
بعض التمايز عىل حركته السياسية ،سواء
من خالل عالقته الجيّدة مع املســؤولني
األتراك أم مــن خالل حرصه عىل تحصني
عالقته باململكــة الســعودية ،بدليل ّ
أن
السفري السعودي وليد البخاري ال يستثنيه
من لقاءاته الدوريــة .وآخرها حصل منذ
أسابيع قليلة .حتى أنّه نجح يف نسج عالقة
الوطني الح ّر» رغم بعض
طيبة مع «التيار
ّ
النزالت التي سادت العالقة يف وقت سابق،
ولكن جرت معالجتها .فيما عالقته برئيس
«تيار املردة» ســليمان فرنجية أكثر من
ممتازة ،وبينهما «عرشة عمر».
انطالقا ً من هذا الواقع ،سارع كرامي
إىل تسطري أوّل مواقفه السياسية املتصلة
بامللف الرئايس ،من خــال تأكيده أنّه «ال
يمكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون
توافق وحوار» .وهذا ما يوحي ّ
بأن رئيس
«تيار الكرامة» يف ّكــر منذ مدّة يف كيفية
مقاربة هذا االســتحقاق من خالل العمل
عىل إنشــاء جبهة سياســية تض ّم نوابا ً
أصدقاء وحلفاء لتكون واحدة من مكونات
«برملان الرئيس».
مضت ستة أشهر عىل إقفال صناديق
االقرتاع ،ومضت أســابيع عىل بدء إعالن
نتائــج الطعون الـــ 15املرفوعــة أمام
املجلس الدســتوري .لكل خميس حكاية
عند كرامي .ينتظــر معها خروج الدخان
األبيض من مدخنة املجلس ،الذي استسهل
إصدار إقرارات ر ّد الطعون يف الدعاوى غري
املثرية للجدل ،والتي لم يجد فيها ما يكفي
من ثغــرات قد تدفعه إىل قــرار معاكس.
وترك الدعاوى الدسمة إىل املراحل النهائية.

ّ
تمكن من إضفاء بعض التمايز على
حركته السياسية

وها هي قد ح ّلت .يف امليزان الســيايس ،لم
يسبّب قرار املجلس الدستوري ،يف قراريْه
األخريين ،أي إســقاط نيابة ك ّل من رامي
فنج وفراس الس ّلوم ملصلحة فيصل كرامي
وحيدر نــارص ،أيّ خلل يف تركيبة الربملان
السياســية ،عىل اعتبــار ّ
أن قوى الثامن
من آذار ربحت كرامي وخرست الســ ّلوم
الذي كان التحق بالكتلة املؤيدة لفرنجية،
فيما تعادلت األرقــام ضمن «مجموعات
التغيرييني» بعد خروج فنج ودخول نارص
مكانه وهو الذي خاض املعركة االنتخابية
ضمن الئحة «انتفض للســيادة للعدالة»
املعارضة.
بلغة األرقام ،حصلــت الئحة اإلرادة
الشــعبية عىل  29,277صوتاً ،فيما نالت
الئحــة انتفض  14,181صوتــاً .أما عىل
مستوى األصوات التفضيلية ،فقد صوّت
لكرامي  6,494طرابلســياً ،فيما صوّت
لنارص  313صوتا ً تفضيلياً.
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الرصف الرســمي إىل  15ألف لرية خالل
أسابيع.
وتتكثــف اإلتصاالت بــن القضاة
الذين وجدوا نفســهم يف املأزق ذاته مع
املواطنني ،من أجل العودة عن اإلرضاب
وتسيري شــؤون املواطنني الذين تعود
عليهــم األرضار بالدرجــة األوىل لتعذر
حصولهم عىل حقوقهم وإنصافهم كما
مقاضاة خصومهم .وهذا ما ســيتضح
بعد أيام ،يف حني يشدد البعض اآلخر عىل
أن الرجوع عن اإلرضاب من دون تحقيق
املطالب دونه محاذير تحول دون العودة
مجددا ً إىل املطالبة بحقوقهم ،مع العلم
أن رشيحة مــن القضــاة تف ّكر جديا ً
ّ
بوقف االعتكاف والعودة للعمل لتسيري
شؤون املحاكم.
وعىل الرغم مــن التعويل عىل دور
الســلطة القضائية يف إعادة النهوض
يف البلــد ومحاســبة املتورطني يف نهب
املال العام والفســاد ،تقاطعت املطالب
املحذرة من اإلســتهتار املتمادي يف هذا
املرفق العام القضائي واإلنزالق أكثر إىل
اإلنحدار مع تقدم عــدد من القضاة يف
وزارة العدل بطلب إنهاء خدماتهم.

لم يفاجئ قــرار املجلس الدســتوري
الطرابلسيني ال سيما لجهة استعادة فيصل
كرامي مقعده النيابي ،علمــا ً ّ
أن األمر كان
مــدار أحاديث طرابلســية منذ أســابيع،
وترجيحات تفيد بــأن كرامي ،وفور صدور
قرار الدستوري سينضم إىل كتلة رئيس «تيار
املردة» سليمان فرنجية النيابية.
القــرار أتى بعــد نحو  6أشــهر عىل
اإلنتخابــات النيابية ،وأبطــل نيابة الدكتور
رامي فنج وفراس السلوم وأعلن فوز فيصل
كرامي عن املقعد السنّي مكان فنج ،وحيدر
نارص عن املقعــد العلوي مكان الســلوم،
واألخري مــن الئحة فنج نفســها (إنتفض
للسيادة للعدالة).
فنج الذي تب ّلغ القرار رســميا ً بعد ظهر
أمس ،قال لـ»نــداء الوطن»« :أرقامنا كانت
واضحة وفوزنا أيضاً ،وهذا القرار الذي صدر
بإبطال نيابتي الذي ال يخلو من السياســة
لن ّ
يغي يف ثوابتي شــيئا ً وســنكمل املسرية
التي بدأناها ســواء يف املجلس النيابي أم من
خارج املجلس وهــي ثوابت  17ترشين ،من
أجل الوصول إىل لبنان ح ّر» .وشــدّد فنج عىل
ّ
أن األيام املقبلة «ستكشــف ك ّل يشء ونحن
سنستكمل تحمّ ل املسؤولية والناس هم الذين
ســيحكمون يف النهاية وهم الذين سيقولون
كلمتهم ويتحدثون عنا وعنها ونحن إىل جانب
الناس من أي موقع كنا».
وقد اختلطت املشــاعر يف طرابلس كما
اختلطت اآلراء بشــأن هذا القرار .وإذا كان
الجميع يجمع عــى نزاهة فنج فإن البعض
اآلخر يــرى أن طرابلس بحاجــة إىل خربة
كرامي يف السياســة ،يف وقت يرى آخرون أن
األخري قد أخذ فرصته يف الســابق ولم ينجح
يف رفع شــأن مدينته ومنطقتــه .أما فراس
الســلوم باإلجمال فيمكن القول إنه لم يكن
حارضا ً كثريا ً يف يوميات مدينته خالل األشهر
الستة التي قضاها نائبا ً عن املدينة مثله مثل
نواب آخريــن ،يف حني أن حيدر نارص ال يزال
اســما ً جديدا ً عىل كثريين مــن أبناء املدينة،
ويف ســرته املهنية ،حاز نارص عىل «البورد

األوروبي» يف الجراحة العامة وجراحة الجهاز
الهضمي من بلجيكا ،والتحق بجامعة باريس
 »6حيــث عمل ملدة عامني يف قســم جراحة
الجهاز الهضمي واألورام يف مستشفى جورج
بومبيدو «باريس  .»15كما نال شــهادة يف
علم أورام الرسطان من كلية الطب يف جامعة
هارفــرد األمريكيــة ،إضافة إىل «ماســر»
يف الجراحــة العامة من جامعــة إيدنربغ يف
بريطانيــا وهو عضو يف الجمعيــة العاملية
لجراحة املنظار.
يف طرابلس ،ســبق لكثريين أن أكدوا ّ
أن
قوى  8آذار لن تــرك حليفها كرامي خارج
املشــهد النيابي ،لكن األخري ويف أول ترصيح
علني حــول الطعون ونتائجها قال إنه «كان
واثقا ً من فوزه ّ
وأن الحق قد عاد إىل أصحابه
وأنه سيعلن مواقفه السياسية وتموضعاته
للمرحلة املقبلة يف األيــام القادمة»؛ يف وقت
ال يرى كثريون أنه ســيخرج عن الخط الذي
ينتمي إليه سياســيا ً وسيكون أقرب إىل كتلة
فرنجية النيابية.
ّ
وترتقب منطقة الشمال أيضا ً طعنا ً آخر
يف انتخابات عكار مقدّما ً من املرشــح حيدر
عيىس ضد النائب أحمد رستم .فهل سيكون
قبول أول طعن يف الشــمال ور ّد طعون باقي
املناطق ،فاتحة الطعون الشمالية؟
وكان املجلس الدستوري التأم يف مق ّره
أمــس ،برئاســة القايض طنوس مشــلب
وحضور األعضاء القضــاة :عوني رمضان،
الربت رسحان ،رياض أبو غيدا ،عمر حمزة،
ميشــال طرزي ،فــوزات فرحــات ،الياس
مرشقاني ومــراي نجم .وقــد خالف قرار
املجلس نائب رئيســه القايض عمر حمزة،
مع ّلــاً رأيــه ،ورأى وجــوب ر ّد الطعن يف
املراجعتني باألساس.
يف الســياق ،قال مشــلب« :كان هناك
طعــن مقدّم من كرامــي ونارص ضد نفس
األشخاص ،وضمّ ينا الطعنني وأعدنا فرز 50
قلما ً تقريباً» ،مشريا ً إىل ّ
أن «الفارق بني الئحة
فنج والالئحة األخرى كان بســيطاً» .وعن
الطعنني املتبقيني ،كشــف مشلب أن «نتائج
املتن وعكار تحتــاج إىل بعض الوقت لتظهر
وربّما سيتم اإلعالن عنها بعد أسبوعني».

الفائزان والخاسران

فنج والسلوم «"نائبان سابقان" أم ماذا؟
خــاص " -نــداء الــوطــن"
نيابتي رامي فنج وفراس
بعد قرار املجلس الدســتوري بإبطال
ّ
الخارسيْن ،أشار األمني العام
الســ ّلوم ،ويف اســتيضاح عن وضعية
َ
ملجلس النوّاب عدنان ضاهر يف اتصال مع «نداء الوطن» إىل أن مصطلح
«نائب سابق» ال ينطبق عليهما ،باعتبار أن نيابتهما ملغاة «كأنها غري
موجودة يف األساس» ،وبالتايل لن يرتتّب أي تعويضات مادية أو مالية
لهما.
وحول أحقيّة فيصــل كرامي وحيدر نــارص باملطالبة بمفعول
ّ
ومخصصاتهما كتعويض عن األشــهر الســابقة،
رجعي لرواتبهما
أي منذ إعالن نتائج اإلنتخابــات النيابية حتى تاريخ إعالن فوزهما،
أوضح الضاهر أن «نيابتهما تبدأ مع قرار املجلس الدستوري وبالتايل
ّ
مستحقات مالية بمفعول رجعي».
ال

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

أسـعـد بـشـارة

كيف ستواجه المعارضة
تعطيل اإلستحقاق
الرئاسي؟
بعد جلسات سبع فشلت في تأمين
النصاب وانتخاب الرئيس ،بات ال ب ّد من
تقييم مختلف من قبل قوى المعارضة
التي عليها إعادة درس ك ّل ما قامت به
حتى اآلن والتفكير بخيارات جديدة.
طبعا ً ال تعني الخيارات الجديدة التغيير
في اسم المرشح ،بل االستمرار بدعم
ترشيح النائب ميشال معوّض ،الذي
بات استمراره الشخصي في المعركة،
بمثابة التضحية التي تتّصل بعدم
ترك الساحة للفراغ بل باالستمرار مع
المعارضة وبها ،إلى مرحلة يتم فيها
االتفاق على استراتيجية مختلفة ،تهدف
ّ
المرشح ألن
للخروج من نفق الفراغ
يطول ،حتى تدق الساعة الرئاسية
لـ»حزب الله» ،الذي يحجز كتلته
النيابية والكتل التابعة لها وراء الورقة
البيضاء بانتظار التوقيت المالئم داخليا ً
وإقليمياً.
يقود «حزب الله» حملة السيطرة
مجددا ً على كرسي الرئاسة بشكل
يختلف جذريا ً عن العام  .2016يريد
«الحزب» أن يرتّب بيته الداخلي قبل
أن يتّجه إلى إشهار دعم «رئيس
المردة» سليمان فرنجية ،وال يقتصر
هذا االنتظار على الترتيب الداخلي
بل ينتظر الظرف اإلقليمي المؤاتي
إليران ،باعتبار ّ
أن ورقة الرئاسة مادة
ابتزاز إضافية يمكن استعمالها على
طاولة المفاوضات مع الواليات المتحدة
األميركية التي ال تأبه إلى اآلن بك ّل ما
يتّصل بالملف اللبناني.
في سياق إدارة «حزب الله» معركة
السيطرة مجددا ً على كرسي بعبدا،
يلعب «الحزب» بعض المناورات
المكشوفة ،فيقوم بإلهاء هذه المرجعية
السياسية أو الدينية بلعبة استدراج
البحث ببعض األسماء ،وعندما
يبدأ الكالم الجدّي ،يرفض أسماء،
ويتذ ّرع ّ
بأن حلفاءه ومن ضمنهم
النائب جبران باسيل يرفضون أسماء
أخرى ،وتستم ّر الدوّامة إلى أن يشاء
«الحزب» أن يق ّرر ّ
بأن التوقيت أصبح
مناسباً .عندها لن ترى أثرا ً لمعارضة
باسيل أو حرد فرنجية أو أيّ حليف
آخر ،فالجميع سيسير ،بعد أن يكون
«الحزب» قد كافأه بهدية على قياسه،
وستفتح الطريق إلى الجلسة والنصاب
واالنتخاب.
بعد هذه الجلسات االستعراضية،
ّ
توصل الكثير من العارفين الى اقتناع
ّ
بأن «حزب الله» يلعب لعبة الوقت
الضائع ،وال يريد أن ينتخب رئيسا ً
في هذا التوقيت .هذا االقتناع يلهج
به بعض من فاوض «الحزب» بشكل
مباشر أو غير مباشر ،فقد استدرج
«الحزب» بعض هؤالء الى طرح األسماء،
ثم رمى كل اسم بفيتو ،علما ً ّ
أن معظم
األسماء التي طرحت ،تصنّف عمليا ً
خارج االصطفافات ،وتوضع في خانة
المرشحين الوسطيين أو الرماديين،
ومع ذلك القت الرفض ،ما أكد ّ
أن
االستحقاق الرئاسي مؤجّ ل وليس
مطروحا ً على طاولة «الحزب».
انطالقا ً من هذه الحقيقة الثابتة وحتى
إشعار آخر ،تدرس قوى المعارضة
مجتمعة الخيارات البديلة التي يفترض
أن تتبنّاها ،في مرحلة الفراغ المفروض
بقوة السالح ،وهذه الخيارات تتراوح بين
رفع السقف السياسي ،وبعض الخطوات
في مجلس النواب ،التي يمكن أن تتبنّاها
الكتل مجتمعة ،للضغط بهدف كسر هذا
االنسداد ،مع العلم ّ
أن كسر نيابة رامي
فنج في المجلس الدستوري المسيّس،
سيؤدي إلى إضعاف قوى المعارضة،
وإلى رفد كتلة «الحزب» وحلفائه بنائب
إضافي يع ّزز الغلبة العددية ،في مجلس
الـ. 2022
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«"خميس الملل"» :سلفادور أليندي وبـ
أكـــرم حـــمــدان
بمــا ّ
أن لــك ّل جولة من جلســات انتخــاب رئيس
الجمهورية اإلفرتاضية نجما ً وعنواناًّ ،
فإن النائب سجيع
عطية شــ ّكل عنوان الجلسة األخرية بعدما تحدث عن ملل
الناس وتعب النواب من الجلســات اإلنتخابية التي تحتاج
إىل توافق غري متوفر حتى اآلن ،وســجل مداخلة مكتوبة،
بالنظام ،انتهــت إىل مطالبة رئيس مجلــس النواب نبيه
بري بكرس الجمود والرتابة اللذين تُعاني منهما الجلسات
وتشكيل لجنة من مجلس النواب وبرعاية بري إلجراء حوار
جدّي يؤدي إىل الخروج من املأزق.
ّ
ولكن السؤال :هل حان وقت الخروج من هذا املأزق؟
وفق املواقف واملعطيات املتوفرة حتى اآلن ال يبدو ّ
أن الوقت
قد حان ،فموعد الجلسة الثامنة تحدّد يوم الخميس املقبل
يف األول من كانون األول ،ومشهد تطيري النصاب تك ّرر للمرة
السابعة رغم محاوالت بعض النواب ممارسة الضغط عىل
زمالئهم عرب مطالبتهم بالبقاء داخل القاعة.
ونتيجة فرز األصوات التي حصلت يف الدورة اإلنتخابية
األوىل ،أفضــت إىل  50ورقــة بيضاء 42 ،صوتا ً ملرشــح

ثم تحدث النائب أديب عبد املسيح بالنظام ،مشريا ً إىل
املعارضة النائب ميشــال معوّض« 8 ،لبنــان الجديد»6 ،
تهديد للسلم األهيل وللنواب من خالل تظاهرة إحتجاجية
أصوات لعصام خليفة ،صوتان للوزير السابق زياد بارود
أمام فندق فينيسيا للمودعني الذين طالبوا بإعادة أموالهم.
وصوت لبدري ضاهر وورقة ملغاة ُكتب عليها اسم الرئيس
وســجّ لت الجلســة بعدما انتهت عملية الفرز إعادة
التشييل السابق سيلفادور أليندي.
إحتســاب لألصوات وفتحت الباب أمــام املطالبة مجدّدا ً
وكان الحضور بلغ أثناء عملية التصويت  110نواب،
بالتصويت اإللكرتوني.
بينما تغيّب بعذر النواب :سينتيا زرازير ،أسعد درغام ،عيل
ومن مفارقات جلســة األمس ّ
أن بري
عسريان ،ميشال املر ،نديم الجميل ،إلياس
طلب إختتام محرض الجلسة وغادر القاعة
حنكش ونجاة صليبا.
فيمــا النواب يحاولون إحتســاب النصاب
وبعد تالوة املواد الدســتورية املتعلقة
عمار :قائد
علي ّ
وعدد الحضور الذي أعيــد أكثر من مرتني
بانتخاب رئيس الجمهورية وال سيما املواد
 49و 74و 75واملــواد املتع ّلقــة بالعملية الجيش جوزاف عون ولم يتجاوز الـ 77نائباً .كما شهدت القاعة
ّ
ووضاح
ســجاال ً بني النائبني ســليم عون
اإلنتخابية يف النظــام الداخيل للمجلس ،ال قدّم نموذجًا طيّبًا
تبي ّ
الصادق إنتهى بعدما ّ
أن النقل املبارش قد
ســيما املادة  ،112أثار نائب رئيس املجلس
المؤسسة
في إدارته
ّ
النيابي إلياس بو صعب عن املادة  112التي
توقف وبعدما طلب بو صعب من التجهيزات
تتحدّث عن كيفية إحتساب التصويت بالورقة البيضاء أو
الصوتية فصل الصوت عن القاعة.
األوراق امللغاة ،الفتا ً إىل ّ
أن عبارة «لبنان الجديد» تعترب ملغاة
وبعيد الجلســة تك ّررت املواقف خارج القاعة ،فأعلن
أو يجب أن تُلغى ،فر ّد عليه الرئيس بري بالقول :ال ،ال تعترب
النائب ميشــال معوّض «اإلنتقال مــن  45صوتا ً إىل 47
ملغاة .وهنا ع ّلق بعض النواب بالقول إن هناك شــخصا ً
صوتا ً تصويتا ً وتأييداً ،مــن خالل إعالن النائب مارك ضو
باالتفاق مع النائبة نجاة عون صليبا التصويت يل إنطالقا ً
اسمه «لبنان» وعائلته «الجديد».

ابتسامات وسالمات ...من خارج السياق
بينما يسود الخالف بني
القوى السياســية ويحول
دون اتفاقهــا عىل انتخاب
رئيس جديــد للجمهورية،
وبينما تمطر املنابر االعالمية
بوابــل مــن االنتقــادات
املتبادلة بني النواب ،تسجّ ل
تلــك الجلســات ،العقيمة،
دردشــات جانبيــة بــن
الخصوم فيهــا الكثري من
املــودّة واالنســجام .وقد
سجّ لت كامريا الزميل فضل
عيتاني بعض هذه اللقطات.
سالم بين الياس بو صعب وطوني فرنجية

نقاش و ّدي بين طوني فرنجية وميشال معوض على مسامع فادي كرم

حتّى الصنوبر ُمنِي بنكسة :الموسم ليس بخير
الــنــبــطــيــة  -رمــال جــونــي
لســاعات طويلة تجلــس كاملة
حمزة ،السيدة الخمسينية ،تُفتِّح أكواز
الصنوبر .منذ زمن طويل وهذا عملها،
فهي الوحيــدة يف منطقة النبطية التي
تملك ّ
كسارة صنوبر تعمل فيها وابنها.
ال تخفي صعوبة العمل ،غري أنّها تؤ ّكد
أنّه بات مصدر رزقها الوحيد.
أمام ّ
كســارة الصنوبــر يف بلدة
كفررمــان تجلس كاملــة تحيط بها
ّ
شــاق عىل
أكواز الصنوبر ،فهذا العمل
ما تقول ،يحتاج جهــدا ً خاصاً ،نظرا ً
لصعوبته ،رغم ّ
أن كلفة كيلو الصنوبر
ّ
الكسارة،
ال تتجاوز الـ 100ألف لرية يف
وهي كلفــة تراها محــدودة مقارنة
بحجم التعب ،غري أنهّ ــا تؤكد أنّها لن
ّ
تتوقف بل ســتكمل يف عمل نزع حبوب
الصنوبر منها ،وتع ّربها تمهيدا ً لنقلها
إىل املرحلة الثانية.
أكثر من  6مراحــل تم ّر بها رحلة
نزع الصنوبر من حبّاته الســوداء ،من
تفتيحه اىل نزع البــذر عن الكوز ومن
ثم إزالة األوســاخ ،بعدها يذهب نحو
التنظيف والغسل ليدخل اىل آلة التكسري،
ويخرج منهــا الصنوبــر األبيض ،أو
«النفط األبيض» ،نظرا ً لسعره املرتفع
الذي المس الـ 60دوالرا ً للكيلو الواحد.
تــو ّزع كاملــة مهامهــا بني كل
اآلالت ،فقــد خربت املهنــة عن ظهر
القلب .بفضلهــا ربّت أوالدها وما زالت
تساعدهم لتخ ّ
طي ظروف الحياة ،غري
أن ما يؤملها هــو ّ
ّ
أن كلفة العمل باتت
باهظة« ،مــا أنتجه يذهب الشــراك
املو ّلد الذي ســجّ لت فاتورته الشهرية

ّ
الكسارة
كاملة حمزة في

بنفســها لســنوات عدّة لتتشــاركها
الـ 30مليون لــرة» ،ومع ذلك تميض
اليوم مــع ابنها ،حيث تتــو ّزع املهام
كاملــة يف مهنتهــا األحــبّ إىل قلبها،
يف ما بينهما ،رغم أنّــه يحتاج إىل عدّة
فهي صديقتها اليوميــة ،ترافق أكواز
أشخاص.
الصنوبر ،وتخاطب حبّاتها الســوداء،
ش ّكلت ّ
كسارة الصنوبر دافعا ً لكثر
برأيهــا «العمل أفضل مــن البطالة»،
من أبنــاء املنطقة لالهتمــام بـ»رئة
وبمنظورها «التعــب أفضل من البكاء
الطبيعــة» أي الصنوبــر وقطفه ،غري
عىل األطالل».
ّ
تعترب ّ
أن املوســم مني حاليا ً بنكسة خطرية
كســارة الصنوبر التي تعمل
للمــ ّرة األوىل .هذا العام
فيهــا كاملة الوحيدة يف
املوســم ليس بخري ،ما
املنطقة ،ويقصدها كل
أدّى اىل تراجعه بنســبة
املزارعني الذين يهتمون
بالصنوبــر ،ليس فقط  75بالمئة من الموسم  75باملئة.
حبيبــات الصنوبر
من منطقــة النبطية،
فارغ بسبب إصابة
الســوداء بمعظمهــا
بل أيضا ً مــن حاصبيا
األشجار بالمرض
فارغة نتيجــة إصابة
ومرجعيــون وجزين،
الشــجر بمرض ،ما يعني يف حسابات
وتعيد الســبب إىل «الثقــة واألمانة»،
املزارعــن كارثة كبــرة ُمنُــوا بها،
وهي ســمة بارزة يف عملها .وقد بدأته
ّ
ّ
فالصنوبر بحســاباتهم هــو «برتول
وتتول املهمّ ة
يتوف
مع زوجها قبــل أن

أبيض» يــد ّر عليهم أرباحا ً طائلة ،هذه
األرباح طارت ،فقط ّ
ألن وزارة الزراعة
لم تبــادر اىل ّ
رش األشــجار باألدوية
ّ
وألن األهايل بمعظمهم
ملكافحة املرض،
لم يبالوا بــه .أحــراج الصنوبر ك ّلها
مريضة وهــذا ســيؤدّي اىل انخفاض
اإلنتاج .تــرب كاملة مثالً تركيا التي
ّ
رشت ك ّل أشجار الصنوبر حني رضبها
املرض حفاظا ً عىل هذه الثروة املهمّ ة،
«غري أنّنا يف لبنان نرتك ثرواتنا يف مرمى
األمراض».
كســارتها زرعت كاملة عددا ً
أمام ّ
من أشــجار الصنوبر ،تنتج ك ّل واحدة
ٍ
صاف ،وتعيد السبب
منها كيلو صنوبر
إىل اهتمامها بهذه األشجار فهي ترويها
وتغ ّذيها بالســماد العضوي ،وتؤكد ّ
أن
هذه الطريقــة الوحيدة ملواجهة األزمة
الجديدة.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

ـدري ضاهر يخرقانه
من الثوابت التي أدافع عنها» .من جهته ،أسف النائب
سامي الجميّل لـ»تكرار املشهد نفسه كل يوم خميس
يف مجلس النواب» ،مشــرا ً إىل ّ
أن «ما يحصل لم يعد
عملية إنتخابية إنما انتظار لتســوية أو صفقة ما
إلبقاء هذه املنظومة قائمة لتدمري ما ّ
تبقى من البلد».
وقال النائب عبد الرحمن البزري ّ
إن «اإلقرتاع ملصلحة
لبنان الجديــد يهدف إىل الحفــاظ عىل خصوصية
الساحة الوسطية يف املجلس النيابي وإبقاء الخطوط
مفتوحة مع مختلف القــوى التغيريية لكي تكون
هذه الساحة وازنة حني تصبح الظروف أكثر مالءمة
النتخاب رئيس جديد للبالد».
وأوضح النائب فريد هيكل الخازن أننا «نطرح
ســليمان فرنجيّه ألن لديه ما يكفــي من اإلنفتاح
والحكمة واإلعتدال ،ونتمنّــى التوافق بأقرب وقت
ممكن ّ
ألن البلد لم يعد يحتمل».
وقال النائب أســامة ســعد «إن الدكتورعصام
خليفة مرشــح جدّي واختيــاره والتصويت له هو
اختيار سيايس».
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عيل

حسن خليل إىل «التفتيش الجدّي عن صيغة للتفاهم
للخروج مــن حالة الجمود القائمــة ،ولنحكي مع
بعضنا البعض».
لكــن الالفت كان موقف عضو كتلــة «الوفاء
للمقاومة» النائب عيل عمّ ار الذي أ ّكد ّ
أن «البلد مأزوم
اقتصاديا ً ومعيشيا ً واجتماعياً ،ونخىش إذا إستم ّر هذا
الوضع أن يندفــع الواقع إىل انفجار إجتماعي كبري،
وهناك رضورة لــإرساع إىل الحوار ا ّلذي يؤدّي بدوره
إىل الوفاق» .ولفت إىل ّ
أن «قائد الجيش جوزاف عون
ّ
املؤسسة ،واستطاع من
قدّم نموذجا ً طيّبا ً يف إدارته
ّ
ولكن
خالل قيادته الجيش أن يحمي الســلم األهيل،
هذا األمر ليس له ربط باإلستحقاق الرئايس ،وال أقول
إنّه ليس ّ
مرشحا ً بل ليس له ربط» .وأعلن بو صعب
أنه صوّت للوزير ّ
السابق زياد بارود كما يف الجلسات
السابقة ،و ّ
ّ
أن «هناك مجموعة من النّواب كانت لديهم
مبادرة ،وفيها س ّلة أسماء وأنا إخرتت اسما ً منهاّ ،إل
أنّهم تخ ّلوا عنها ولم يلتزموا بها».
وكان النائــب جميل الســيّد أعلــن مقاطعته
الجلسة لعدم جدواها طاملا ليس هناك توافق بعد.

إبتسامات بين ميشال موسى وغادة أيوب (تصوير فضل عيتاني)
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إختفت الطوابع ...فظهرت في السوق السوداء!

مخاتير صيدا يطلقون الصرخة

صـــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
لم ترتك األزمات للمواطنني مجاال ً اللتقاط أنفاسهم،
يعيشــون كل يوم أزمة جديدة بتداعياتها السلبية عىل
ارتباط بالغالء وارتفاع األسعار ،بدءا ً من املازوت والبنزين،
مــرورا ً باألدوية وربطــة الخبز ،وصوال ً إىل املســتندات
املتعلقة بإنجاز املعامالت و»نجمها الالمع» الطابع املايل.
ما إن دخلــت املوازنة العامــة  2022حيّز التنفيذ
قبل أســابيع قليلة ،وبدأت املؤسسات العامة واملديريات
بتقايض الرســوم الجديــدة لقاء املعامالت الرســمية،
وخاصة ما يتعلق منها بإخــراج القيد الفردي والعائيل
والسجل العديل ووثائق الزواج والطالق والوالدة والوفاة،
حتى اختفت الطوابع بعد شحّ ها ،وفتحت أبواب االحتكار
يف الســوق الســوداء لتضيف عىل معاناة املواطنني همّ ا ً
جديداً.
ويقول مختار «حي الســبيل» نادر جميل البيالني
لـ»نداء الوطن»« :إن املواطنني ومنذ اإلنهيار اإلقتصادي
واملايل يعيشون األزمات املتتالية يف كل نواحي حياتهم ،ما
جعلهم فريسة لإلحتكار وشجع التجار واملافيات والسوق
السوداء ،لقضاء حوائجهم أو إنجاز معامالتهم الرسمية
وآخرها مــا يتعلق بالطوابع املالية التي إختفت بعد رفع
الرســوم فجــأة يف املعامالت الرســمية» ،ودعا وزيري
الداخلية واملالية اىل معالجة املوضوع رسيعاً.
إختفاء الطوابع واإلحتكار دفعا مخاتري صيدا اىل رفع
الرصخة بعدما باتوا يشــعرون باإلحراج أمام املواطنني،
لعجزهم عن تأمني مستلزمات املعامالت .ويقول مختار
«حي الكنان» خالد الســن لـ»نداء الوطن»« :إن مشكلة
شــحّ الطوابع أو فقدانها هي أ ّم املشاكل ،وخاصة طابع
الـ 10آالف لرية لبنانية ،التي تواجه املخاتري اليوم يف ظل
تردّي أوضاع الدوائر الرسمية».
وتختلف رســوم الطوابع بني واحــد وآخر وهناك

أربعة أنواع منهــا 5000 ،2000 ،1000 :و 10000آالف
لرية لبنانية ،الطلب عــى األخري بات كثيفا ً نظرا ً الرتفاع
كلفة املعامالت التي تحتاج اىل الطوابع األكثر قيمة كما
حال إنجاز إخراج القيــد الفردي أو العائيل والذي يحتاج
إىل طابعني من فئة عــرة آالف و 5طوابع مختار (ألف
لرية) ،إضافــة إىل طابعني من فئة ألف لرية ،بينما وثائق
الزواج ،الوالدة الوفاة ،الطــاق تحتاج أيضا ً إىل طابعني
من فئة عرشة آالف و 5طوابع مختار (ألف لرية) ،وطابع
خمسة آالف لقاء إيصال بطاقة الهوية وخمسة طوابع
عرشة آالف للسجل العديل.
وبني اإلحتكار واإلحراج ،تداعــى مخاتري صيدا إىل
إجتماع اســتثنائي ،أطلقت خالله رابطة مخاتري مدينة
صيدا رصخة إىل وزير الداخلية والبلديات القايض بســام
مولوي ،دعت فيها إىل تأمني مســتلزمات املعامالت من
طوابع وأوراق إلخراجات القيــد ولوثائق الوفاة والوالدة
والزواج والطالق وغريها بشــكل عاجــل ّ
ألن املواطنني
يعانون من عدم إنجازها رسيعا ً ويقعون فريســة تجار
السوق السوداء.
وأوضح رئيــس الرابطة املختــار إبراهيم عنرت ّ
أن
اإلجتماع «جاء بعد مراجعة املواطنني املتكررة لنا وللغبن
الذي يقع عليهم نتيجة القرارات العشوائية التي لم يخطط
املسؤولون لها كما يجب» ،وأضاف« :قرروا رفع الرضائب
عىل إخراج القيد من األلف إىل العرشين ألفاً ،أي  20ضعفاً،
واملواطن ي ّ
نئ بهذا الغبن ونسأل املسؤولني ما هي خطتكم
لتأمني الطوابع املفقودة ومستلزمات املعامالت من أوراق
وإخراجات قيد ووثائق والدة وإيصاالت يف املالية ملعامالت
الوفيات وغريها؟ رفعنا الصوت منذ أكثر من شــهر ولم
نجد آذانا ً صاغية ،واليوم نرفع الرصخة برضورة توفري
كل الطوابع وال سيما طابع  10آالف ألنه اليوم بات أولوية
وعدم تأمينه بوفرة يسهل عىل السمارسة وتجار السوق
السوداء إبتزاز املواطنني لرشائه بأسعار خيالية».

مســـاحة حـــرّة

الشراكة الوطنيّة في خطر!
الـعــمــيــد الــركــن وهــبــي قــاطــيــشــه
عندما ينبّه غبطة البطريرك بشارة الراعي ،يف خطبه
األسبوعية منذ فرتة طويلة ،إىل خطورة انعكاس الوضع
الحايل يف لبنان عىل الرشاكة الوطنية ،إذا ما استمر تعطيل
الدولــة؛ يعني ّ
أن الوحدة الوطنية يف خطر؛ مع ما يرتتب
عىل ذلك من تداعيات اسرتاتيجية عىل مستقبل هذا الكيان
.
فالبطريركية املارونية ال تتناول املطبخ الســيايس
اليومي يف لبنان ،بقدر ما تتحدث عن مصري هذا الكيان
الذي تأسس عىل مثلث الحرية والديموقراطية والحياد.
وعندما يتع ّرض أحد األضالع الثالثة ألســس هذا الكيان
للضعف أو للمصادرة ،ترفع بكركي الصوت عاليا ًللتحذير
بأن املساس بأحد هذه األسس ،يُع ّرض الرشاكة الوطنية
للخطر .فكيف إذا كانت هذه األسس الثالثة اليوم تتهاوى
معاً ،مهددة بانهيار الكيان وانفكاك الرشاكة الوطنية؟
عمليَّا ً األســس الثالثة مهددة اليوم معاً ،وعىل كل
املســتويات ،منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصوال ً
إىل اغتيال لقمان سليم .ومن قمع املواطنني واملرشحني
لإلنتخابات النيابية يف الجنــوب والبقاع ويف كل الدورات
اإلنتخابية؛ وصوال ً إىل تعطيل املجلس النيابي لســنوات
عديدة ،وفرض انتخاب رئيس للجمهورية يستمد قوته
من السالح غري الرشعي ،وحتى ملنع تشكيل الحكومات
ّإل برشوط الحليف امللتحف بالدويلة وسالحها ،وانتهاء
بخطف لبنان مــن حياده التاريخــي ورميه يف محور
«املمانعــة» الغريبة عــن ثقافته وتاريخــه .ك ّل هذه
املمارســات تعيها بكركي منذ ســنوات ،ولكنّها كانت
تراهن عىل وعي الجماعة من بعض مكونات «املمانعة»،
خصوصا ً بعدما تداعت األعمدة األساســية الثالثة لهذا
الوطن وهو مرشف عىل اإلنهيار.
انتفض الشــعب اللبناني عام  2019عىل الوضع،
فتعرض للقمع والقتــل؛ وبدل أن يرتجم تلك اإلنتفاضة

عمليَّا ً يف اإلنتخابات النيابية قبل أشــهر ،بشكل عقالني
تبي ّ
منطقي يخدم املصلحة الســراتيجية العليــاّ ،
أن
بعض ممثيل هؤالء املنتفضني ،يحملون أثقاال ً تاريخية
كيدية ومصالح شخصية ،تحُ ُّد من ارتقائهم إىل املستوى
الســراتيجي ملعالجة األزمة ،وإنقاذ هــذا الوطن من
الضياع .وللعدالة وعدم التجنّي ،يمكن القول ّ
إن كثريين
من النواب الذين يدّعون اإلستقاللية أو يمارسونها ،هم
أيضا ًلم يرتقوا إىل املستوى السرتاتيجي الذي يعالج األزمة
الحالية.

التصدّي للمعالجة

فمــع ّ
أن ك ّل مكوّنــات املعارضــة مجمعون عىل
توصيف األخطار ،وترتيبها حسب خطورتها بدءا ًبالخطر
األهم من بينها كلها ،ال بل مســببها أي الســاح غري
الرشعي لـ»حزب الله» ،وإقرارهم بذلك يومياً ،إال ّ أنهم لم
بشكل منطقي وعميل وديموقراطي،
يتصدوا ملعالجتها
ٍ
ّ
الذي يفرض عليهــم جميعا ً
التخل ،ولــو موقتاً ،عن
اإلختالفات يف ما بينهم ،أو مع بقية مكونات املعارضة،
األقل خطــرا ً عىل الكيان ،للتصدي للخطر األهم أي تمدُّد
الدويلة .وبمعنى أدق ،البدء بانتخاب رئيس للجمهورية
من غري صناعة محور املمانعة وحلفائه ،ومن ثم التصدّي
بعدها لك ِّل األزمــات الداخلية :اإلقتصاد ،املال ،العالقات
الخارجية ،حدود الدولة التهريــب ...وبالتايل «الحقني»
يختلفوا مع بقية املكونات؛ ألنــه ال يمكن إصالح هذه
الدولة قبل انتشالها من براثن الهيمنة اإليرانية.
أمّ ا وقد عجزعد ٌد كبري من نواب األمة ،عن اإلرتقاء إىل
بشكل منطقي ،بدءا ً من الخطر
معالجة أزمة هذا الوطن
ٍ
األهم والداهم واملسبب ،وخوفا ً من اإلمعان يف تداعي هذا
الكيان ،جاءت خطابات البطريــرك املحذرة من انهيار
الهيكل .هنا تربز أسئلة عديدة عىل ألسنة املواطنني:
الســؤال األول :هل هناك دولة أو شــعب يف العالم
يرىض بأن يحمل أحد مكونات هذه الدولة السياسية أو

املذهبية أو الحزبية ...سالحا ً خارجا ً عن القانون؟ طبعا ً
ال يوجد .فإذا قالوا للممانعة ،يتكرر السؤال :ممانعة من
ملن وكيــف؟! وإذا تذرعوا بحجة ،لم تعد تنطيل عىل أحد،
محاربة إرسائيل كما يدّعي حاملوه؛ فإرسائيل عدو ٌة لكل
الوطن وليس «للحزب» وحــده ،وثانيا ً إرسائيل ترضب
«الحزب» ورعاته اإليرانيني يف سوريا وصوال ً إىل البوكمال
فعل أليٍّ من «الحزب»
عىل حدود العراق ،من دون أيّ ردة ٍ
أو رعاته ،لذلك فحجة الحزب باتت سخيفة.
وإذا كان ملحاربة اإلرهاب «الداعيش» كما يسوّقون،
فالشعب اللبناني ليس داعشياً ،واملمانعة هي الني أنقذت
«داعش» من املوت يف جرود عرســال .لذا فالقناعة لدى
كل اللبنانيني ّ
أن الهدف الوحيد لســاح «الحزب» يبقى
السيطرة عىل الساحة اللبنانية وسلخ لبنان عن هويته
الجغرافيةوالثقافيةوالتاريخية.
الســؤال الثاني :هل يدرك املمانعون ّ
بأن تعطيلهم
النتخــاب الرئيس ســابقا ً وحاليّاً ،هو إلغــاء للنظام
الديموقراطي؟ إذ بذلك هــم يُح ِّكمون األقلية باألغلبية
بـ»أوليغارشــية» تقول :إمّ ا أن توافقوا عىل رئيس من
قبلنا ،أو ال رئيس وال جمهورية .فأيّ دولة ديموقراطية يف
العالم تمارس هذا النوع من الحكم الديكتاتوري؟

عجز البرلمان

تجاه العجز املتمادي للربملــان اللبناني يف انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،أخذ بعض اللبنانيني يراهنون
عىل الخارج إلنتاج اإلستحقاق؛ متناسني ّ
أن هذا الخارج
سوف يركز عىل تســوية تهدف إىل منع حصول فوىض
يف لبنان برئيس تســووي يؤمّ ن اإلستقرار األمني ،يدير
األزمة من دون أن يتصدّى لح َّلها؛ ما يعني تفاقم األزمة
السياسية والحياتية ،واستمرار النزف اإلقتصادي واملايل
واستباحة الحدودّ ...
ألن مصلحة «الحزب» اليوم تقيض
بتسوية رئاسية ،يكون له فيها ّ
حصة تخوله استخدام
حق الـ»فيتو» الذي اقتطعه لنفســه يف لبنان ،فيخدم

املرشوع االسرتاتيجي للدويلة وحلفائها وصوال ً إىل انهيار
ّ
فــإن ح ّل األزمة جذريَّا ً مرتبط بوعي نواب
الهيكل .لذلك
األمة لخطورة هذه األزمــة ،والبدء بمعالجتها باختيار
رئيس يعاونونه عىل ح ِّلها بشكل مبارش.
أمّ ا املوضوع األكثر غرابة اليوم ،فهو يف دعوة «حزب
الله» وإرصاره عىل التوافق عىل رئيس للجمهورية ،ليكون
ّ
الحصة الكربى ،بعد أن عجز عن تسويق «ميشال
له فيه
ثان» ،ويحتفظ بـ»الفيتو» الذي يسمح له بالتح ُّكم
عون ٍ
بالدولة ومستقبلها .وهنا يربز السؤال :إذا كان «الحزب»
مؤمنا ًبمبدأ التوافق ،فهل يعترب سطوته عىل الحدود الربية
والبحرية والجوية ،وسالحه غري الرشعي ،وسياسة لبنان
الخارجية ،والتهريب ،و 7إيار واإلغتياالت ...كلها أمور،
مع جوهريتها يف مصري لبنان ،ال تستأهل التوافق؟! طبعا ً
هدف «الحزب» واضح يف التس ُّلط عىل هذا الوطن ،وتهجري
شعبه وإفراغه من طاقاته ،واإلحتفاظ بذميني يشكلون
له واجهة ورقة التني وصوال ً إىل تغيري هويته.
تتجــاذب الســاحة اللبنانية منذ أكثــر من عقد،
سياســتان :األوىل اســراتيجية بعيدة املدى ،ينتهجها
وإستيعابي ،تؤمّ ن
«الحزب» ويناور بداخلها بشكل واسع
ّ
له تحقيق أهدافه عىل املدى البعيد .والثانية تكتية يومية،
يرتق أصحابها
أي سياسة املطبخ والنكد
ّ
اليومي ،التي لم ِ
إىل مســتوى األزمة املصريية ،فلم يتحــرروا من أثقال
املايض ،بحيث باتوا عاجزين عن التصدي اسرتاتيجيَّا ًلهذه
األزمة؛ فتشتَّتت أصواتهم لتخدم ،بشكل مبارش أو غري
مبارش ،األهداف السرتاتيجية للفريق اآلخر.
طبعا ً اللبنانيــون ،أو كثريون منهــم ،ال يمكنهم
اإلستمرار يف العيش يف كنف دولة يديرها «الحزب» كنسخة
مستحدثة عن والية الفقيه يف إيران .لذلك بدأت األصوات
ترتفع يف بكركي ،وعىل لســان بعض القادة السياسيني
يف اإلعالم ،وبشــك ًل أع ّم يف الصالونات السياســية ،بأن
الرشاكة الوطنية يف خطر .لذلك يجب التنبُّه والقول بكل
برصاحة إن الرشاكة الوطنية يف خطر.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

بسـام أبو زيـد
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خالد المجذوب إلى الحرّية ...بال قرار قضائي!

أي طرابلس يمثّل كرامي؟

زحـلـة  -لـوسـي بــارســخــيــان

عاد فيصل كرامي إلى الساحة النيابية في طرابلس
عن طريق المجلس الدستوري ،وأصبح بحكم النيابة
ممثالً لهذه المدينة في المجلس النيابي ،ولكن ما لن
يتغير في غيابه عن الندوة البرلمانية وفي حضوره،
هو خياراته السياسية وفي مقدمها أنه سيكون
شريكا ً لـ»حزب الله» في الكثير من األمور والقضايا
السياسية .فهو ال يقف مثالً في صف من يعارضون
سالح «حزب الله» ولكن قد يكون له مالحظات على
ّ
دوره اإلقليمي وتحديدا ً في ما ّ
التدخل في اليمن
خص
ّ
في مواجهة التحالف العربي ال سيما وأن كرامي أبدى
في الفترة األخيرة حرصا ً على العالقات مع المملكة
العربية السعودية وهو ال يريد تخريب هذا الحرص.
يعود فيصل كرامي إلى الساحة النيابية في
طرابلس وهو يمثّلها مع ألد خصومه .فهو أصبح نائبا ً
عن المدينة في مواجهة نائب سني آخر هو اللواء
أشرف ريفي ،ولكن المواجهة األكبر لكرامي هي مع
نائب «القوات» في المدينة إيلي خوري ،فهو كان قد
سعى بكل ما يملك من قوة وعناوين وفي مقدمها
اتهام «القوات» باغتيال عمه الرئيس رشيد كرامي
كي يحول دون وصول مرشح «القوات» إلى البرلمان،
ّ
ولكن محاوالته هذه باءت بالفشل وأصبحت «القوات»
ً
بشكل او بآخر تمثل جزءا من الرأي العام الطرابلسي
في البرلمان.
هذا الواقع المتمثّل في العالقة مع السعودية
وبوجود معارضين أقوياء له على الساحة الطرابلسية،
وفي ظل انكفاء الرئيس نجيب ميقاتي وغيره من
سياسي
دور
السياسيين في طرابلس عن لعب ٍ
ٍ
وشعبي على ساحتها ،قد يفرض على كرامي
ٍ
المزيد من الحذر في التعامل مع المسائل السياسية
واالقتصادية واالجتماعية في لبنان كي يتجنّب
ردات الفعل التي قد لن تكون في صالحه فيستغلها
خصومه من أجل توجيه اللوم له وتأليب الرأي العام
الطرابلسي ضده.
في طرابلس الكثير من القضايا التي سيكون
كنائب وفي
كرامي على تماس معها من موقعه
ٍ
طليعتها أوضاع الناس المعيشية والصحية وحاجاتهم
ً
إضافة إلى مسألة
اليومية ومطالباتهم بالمساعدة،
الوضع األمني والعمل على المساعدة في مواجهة أي
اهتزاز ،واألهم ّ
أن طرابلس التي تشكل الجزء األساس
من الساحة السنية معنية بهموم الطائفة ودورها
وترفض بشكل أو بآخر أي محاولةٍ لمصادرة قرارها
أو إلحاقه بأي جهة ما ،ولم َ
تنس الساحة السنية
الطرابلسية جريمة تفجيري مسجدي السالم والتقوى
وهي جريمة ما زال ينتظر الطرابلسيون إنزال العقاب
بمن خطط لها ّ
ونفذها ،من داخل الحدود وخارجها.

بعد محــاوالت عائلة املجذوب
من بلدة غــزة يف البقــاع الغربي
تحويل قضية إبنهــا املوقوف ،إىل
قضية رأي عــام ،مطالبة بمراعاة
حالته الصحية يف تعجيل محاكمته،
وإعالنــه بريئا ً وفقــا لقناعاتها،
خرج خالد املجذوب ليل األربعاء اىل
الحرية ،ولكن ليس بقرار قضائي.
فقد غــادر رسيره يف مستشــفى
تعنايل ،حيث كان يعالج منذ ستة
أشــهر من مرض التشمّ ع الكبدي،
متخ ّ
طيا ً الحراسة األمنية املوضوعة
عليه من قبل عنرصين ،ذكرا أنهما
خدّرا ،ليظهر يف رشيط فيديو وهو
يخرج مرتديا ً ثيابه بكل هدوء من
غرفته .صادف حينهــا مم ّرضة،
فألقى التحية عليها ،ومن ثم توجه
ّ
متنقالً يف أرجاء املستشفى
للخارج
حتى القسم الذي تخ ّزن فيه أدوات
املستشــفى ،ولم يُشــاهد راكضا ً
سوى يف باحة املستشفى الخارجية،
عندما تبعه عنارص األمن الخاص يف
املستشفى بعدما إشتبهوا بأنه قد
يكون ّ
لصاً.
«نداء الوطن» كانت قد نرشت
قصة خالد .وهو رجل أعمال لبناني
مقيــم منذ  35ســنة يف الربازيل.
وخالل زيارة لــه اىل لبنان يف العام
املايض تو ّرط يف مشــكل وضعه يف
مرمى عمليــة تصفية وقعت عىل
طريــق معمل البصــل يف منطقة
مجدل عنجــر ،بينما كان وزوجته
بســيارة ،تتبعها ســيارة سيدة
ســورية كانوا قد أمضــوا معها
وقتا ً يف البقــاع ،فقضت برصاص
املعتديــن ،وذكر أنهــا املقصودة
بعملية التصفية.
منذ توجهــه اىل مخافر األمن
لإلدالء بإفادته تحوّل خالد وزوجته
ومدّعى عليــه ثالــث يف القضية
متّهمــن .إال أنــه بقــي املوقوف
الوحيد يف القضيــة ،ليتحوّل خالل
فرتة سجنه موقوفا ً مريضا ً بمرض
التشمّ ع الكبدي .وهكذا أمىض خالد
األشهر الستة األخرية يف مستشفى
تعنايــل ،بعدما صــدرت تقارير
طبّية عديدة حــول صحته أوصت

من اعتصام عائلة المجذوب أمام قصر العدل في أيلول الماضي

بتمديد فرتة عالجه ،قبل أن يف ّر من
املستشــفى عشية نقله اىل السجن
مجدداً.
وفقا ً لقريبني منه «كان مقررا ً
نقل خالد اىل السجن يف  22ترشين
الجاري إثــر تعافيه من مرضه ،إال
أنّه لم يتحمّ ــل هذا الخرب ،فأصيب
بهبــوط كبــر بالضغــط ،وكان
يفرتض التأكد من عدم إصابته بأي
نوع من الشلل .ولذلك بعدما أمىض
ليلة يف غرفــة العناية الفائقة ،نقل
إىل غرفة عادية مجدّداً ،وكان ينتظر
التمييز يف مسألة نقله اىل السجن،
خصوصا ً أنّه حتى لو تعاىف من داء
التشــمّ ع الكبدي ،فهو لم يكتسب
املناعة الكافية التي تسمح بعودته
اىل مكان كالســجن ،هــذا فضالً
عن حاجته لدخول الحمام بشــكل
متك ّرر».
وأرصّ القريبون عىل تربير فعلة
خالد ،محمّ لني القضاء ومماطلته
ببت قضيته مسؤولية القرار الذي
اتخذه .علمــا ّ
أن عائلة خالد كانت
نظمت إعتصامــا ً كبريا ً أمام قرص

العــدل يف زحلة لتطالــب القضاء
بإطــاق رساح مــروط أقلــه،
وإتهمت قايض التحقيق األول بعدم
النظر يف قضيته بعدما دخل القضاة
يف إعتكافهم .وبحسب هذه املصادر
لم يحصل أي تقدّم يف ملف خالد منذ
تحركها أمام قرص عدل زحلة.
إال ّ
أن مصادر قضائية رفضت
ربط فرار خالد بتأخري بت قضيته،
وأوضحت أنّه «عىل رغم اإلعتكاف،
فقد تم النظر بملفه استثنائيا ً كونه
مريضاً ،والنيابــة العامة أصدرت
مطالعتهــا منذ  3أســابيع ،وهي
مطالعة مــن  37صفحة احيلت اىل
قايض التحقيــق األول الذي ينظر
بالقضية ،إال ّ
أن أحد املدعى عليهم
يف الدعوى ،وهو عيل ي .قدم دعوى
مخاصمة الدولة عن أعمال القضاة
بوجه ســامة ،وطالب برفع يدها
عن امللف».
وإعتربت املصادر ّ
أن هذا امللف
تعرض لكثري من األساليب امللتوية
التي حاولــت الضغط عىل القضاء
إلنتزاع قرار ملصلحتهــا .ورأت ّ
أن

من خلقــوا العراقيل وإســتفادوا
من الثغــرات القانونية ،ربما كانوا
يخططون لتهريب خالد ،وهي كلها
أمور غري قانونية.
يف املقابل ،إتخــذ امللف منحى
جديــداً ،ليتوســع التحقيق حول
تقصــر أو تواطــؤ العنــارص
املولجة بحراســة خالد ،علما ً أنّه
وفقــا ً للمعلومــات كان هناك 16
عنرصا ً أمنيــا ً يتناوبون عىل عملية
الحراسة عىل باب الغرفة رقم 411
يف املستشــفى التــي كان يفرتض
بعيل أن يكون نزيالً ســجينا ً فيها.
وبحسب املعلومات فإن التحقيقات
تجرى بــإرشاف القيــادة األمنية
املركزية .بمــوازاة تنفيذ عمليات
دهم طالت عــدة منازل يف منطقة
البقاع الغربي ،أسفرت عن توقيف
عمر إ .ابن شــقيقة خالــد الذي
كان يحــر له الطعــام يوميا ً اىل
املستشــفى ،ومحمد عبد اللطيف
م .شقيق زوجة خالد ،باإلضافة اىل
العثور عىل السيارة التي يعتقد انها
استخدمت يف عملية الفرار.

مســـاحة حـــرّة

ّ
الملف اللبناني الشائك :أي ّ دور لفرنسا؟
مـــجــيــد مـطـــر
الوطني الح ّر» جربان
بعد زيارة رئيــس «التيار
ّ
باســيل إىل فرنســا الكتشاف مســار االنتخابات
الرئاسية ،يجوز السؤال عن الدور الفرنيس يف لبنان
ومدى تأثريه محلياً :هل يملك الفرنســيون األدوات
الالزمة لتفعيل ذلك الدور؟ أم هو مج ّرد «نوستالجيا»
إىل املايض الذي تخ ّ
طته األحداث الجيوسياســية يف
املنطقة؟
ال خــاف حول أن فرنســا تملــك القدرة عىل
املبــادرة يف لبنان ،عىل غرار ما حــدث بعد انفجار
مرفأ بريوت حني حــر الرئيس الفرنيس ايمانويل
ماكرون شــخصيا ً إىل بريوت ،للمجاهرة ّ
بأن «األم
الحنون» تقف إىل جانب «االبن الضال»ّ ،
وأن عقوقه
ال يلغي حرص األم عىل هذا البلد العجيب.
فانــرى حينهــا الرئيس الفرنــي إىل تقديم
مبادرة سياســية أعادت الروح إىل السلطة املشكو
منها شعبياً ،فســ ّلمها مجددا ً زمام األمور ،لدرجة
ّ
أن املســؤولني يف لبنان أطاحوا بمبادرته ،وتالعبوا
بها ،فآلت للفشــلُ .
خ ِذ َل الفرنسيون بعدما جوبهوا
الوطني الحــ ّر» مدعوما ً من «حزب
برفض «التيار
ّ
الله» ،ودفعوا الرئيس سعد الحريري إىل العزوف عن
التأليف الحكومي.
هكذا لفظت مبادرة ماكرون أنفاسها األخرية،
لتكشف عن واقع أليم ،ال يريد الفرنسيون االعرتاف
به :تراجع تأثريهــم يف لبنان لصالح العبني آخرين!

تبــن الحقا ً ّ
ّ
أن الرئيس الفرنيس قد بالغ بتقدير
وقد
نفســه وتقدير موقع بالده ،التي تبحث عن مؤثّرين
معروفني ،لتتواصل معهم ،ع ّلها تحفظ ماء وجهها
أمام الفرنسيني والعالم.
فبعد عزوف الحريري ُكل َ
ِف ميقاتيُ ،
وســهّ ل له
تشــكيل حكومته ،وذلك بعد تفاهم رئايس إيراني-
فرنيس ،ليظهر بوضــوح ّ
أن ايــران يف لبنان دولة
عظمىّ ،
وأن فرنسا مجرد العب بحاجة آلخرين عىل
الساحة اللبنانية.
حتى الرئيس السابق ميشال عون ،الذي لجأ إىل
ســفارتها ،فأنقذته من مصري محتوم ،بعد هزيمته
املدوّيــة يف  13ترشيــن من العــام  ،1990وإعالن
استســامه عرب ّ
بث إذاعي ،بدا بإســقاطه املبادرة
الفرنسية كمن يقدّم الدور اإليراني ،ويعطيه األولوية
عىل حســاب الدور الفرنيس ،إلدراكه أنّه ال يستطيع
أن يحكم بــا رىض «حزب الله» ،وأن طموح صهره
ّ
يتحقق خارج املنظومة اإليرانية يف لبنان.
الرئايس ال
فبدا العونيــون ،ومنهم من يحمل الجنســية
الفرنســية ،أنهم ناكرو الجميــلّ ،
وأن مصالحهم
وجشــعهم لتحصيل قطعة من جبنة املحاصصة،
تتغ ّلب عىل املبادئ والقيم .فســاهموا بجعل التأثري
اإليراني أساســياً ،والدور الفرنــي ثانوياً .أمّ ا عن
دورهم يف تشتيت املصلحة الوطنية اللبنانية ،فحدّث
وال حرج.
وما د ّل عــى تراجع الدور الفرنــي يف لبنان
أيضاً ،عجز املسؤولني الفرنسيني أنفسهم عن تنفيذ

تهديداتهم بفرض عقوبات عىل املعرقلني لتشــكيل
الحكومة آنذاك ،وقبلوا بالتأثري اإليراني الذي يستند
إىل هيمنــة وتفوق الحليف اللبناني الذي ال يترصف،
ّإل بهدى والية الفقيه.
ففرنســا التي كان لها اليد الطوىل يف تأســيس
الكيــان اللبنانــي ،والتي تعي أهميتــه الجغرافية
عىل الســاحل الرشقي للمتوســط ،ملواجهة النفوذ
الربيطاني ،خــرت نفوذها بعد الحــرب العاملية
الثانية ،ولــم يبق لها ّإل التأثري العاطفي والثقايف إىل
ح ٍّد ما.
فقد ّ
حصل بشــارة الخوري وريــاض الصلح
االســتقالل من فرنســا بدعم خارجي ،بريطاني
بالتحديد ،ثم جاء انتخاب كميل شــمعون املرفوض
فرنســياً ،فعادوا وقبلوا به راضخني لألمر الواقع.
كذلك جــاء انتخاب فؤاد شــهاب برىض مرصي -
أمريكي ،وقس عىل ذلك إىل يومنا هذا.
وتجدر اإلشارة إىل ّ
أن الدور الفرنيس بعد التمديد
للرئيس إميل لحود ،قد عاد قويا ً ألســباب معروفة،
أوّلها رفــض إدارة الرئيس بوش تلك الخطوة ،توتر
العالقة مع دمشق ،عالقات الرئيس رفيق الحريري
الدولية ،إهتمام الرئيس جاك شــراك شــخصيا ً
بامللف اللبناني ،صداقته القوية بالرئيس الشــهيد.
كل تلك العوامل ش ّكلت روافد جدية يف عودة التأثري
الفرنيس .ثم ما لبث أن عاد إىل الخفوت بعد وصول
الرئيس بــاراك أوباما إىل الرئاســة األمريكية الذي
رسم سياسة خارجية تتيح إليران التف ّرد بالهيمنة

عىل لبنان والعراق ،تُرجم ذلك بوصول ميشال عون
إىل الرئاســة ،فحدثت تحوّالت سياســية خطرية،
عزلت لبنان عن محيطه العربي ،وف ّرطت بعالقاته
الخارجية ،وشوّهت صورته التاريخية لدى أصدقائه
الدوليني.
صحيح ّ
أن رشكة «توتــال» قد حازت ترخيص
التنقيب عن الغــاز يف املياه اللبنانية ،وصحيح أيضا ً
ّ
أن فرنســا قد أدّت دورا ً يف تقريــب وجهات النظر
بني مختلف األفرقــاء ،إنّما هذا مــا كان ليتم لوال
رضورات الحرب الروسية -األوكرانية ،فوصل ملف
الرتســيم إىل خواتيمه املرضية من دون أن ينعكس
بالرضورة اتســاعا ً يف دائرة التأثري الفرنيس يف امللف
الرئايس ،خصوصا ً ّ
أن األمريكي موجود ،كما اإليراني
والسعودي.
فإذا وضعنــا الواليــات املتحــدة جانبا ً كون
مصالحهــا محفوظة ،تحديدا ً مــن اإليراني ،يبقى
القــول ّ
إن الدور الفرنيس يتأرجح بني عاملني ،األول
سيايس تمثّله إيران من خالل حليفها املس ّلح ،والثاني
اقتصادي تمثله السعودية القادرة منفردة إذا أرادت
أن تخرج لبنان من أزمته االقتصادية ،إنّما لن تقوم
بهذه الخطوة من دون وضوح األفق السيايس الذي
يشري إىل عودة لبنان إىل الحضن العربي.
ومن دون التقاء هذين العاملني ،ال قدرة لفرنسا
عىل إيجاد الحلول .وبني هــذه الحدّين مطلوب من
الفرنســيني خفض ّ
توقعاتهم ،فح ّل امللف اللبناني
الشائك ،يتجاوز قدرتهم املنفردة.

nidaalwatan.com
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بعد مشاركته في فيلم "فرح" الذي نال الجوائز

الممثل يوسف بولس:
نريد نصوصًا مميّزة وشخصيات صعبة
ينطلق فيلم «فرح» في الصاالت اللبنانية بعد حصوله على عدد من
الجوائز ومشاركته في مهرجانات عالمية .فقد فاز بجائزة لجنة التحكيم
في مهرجان تشيلسي السينمائي الدولي في نيويورك ،وحصل على
جائزة أفضل فيلم عربي وأفضل إخراج فني في مهرجان اإلسكندرية
السينمائي لدول البحر المتوسط .كذلك فاز بجائزة أفضل فيلم روائي
طويل باختيار الجمهور وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفيلم اللبناني

في كندا .هذا وأطل ّ الفيلم بعرضه العالمي األول في مهرجان بيروت
الدولي لسينما المرأة ،كما شارك في مهرجان سان دييغو للفيلم
العربي».نداء الوطن» تواصلت مع الممثل الشاب يوسف بولس الذي
يشارك في بطولة «فرح» مع ستيفاني عطالله ،مجدي مشموشي،
أسعد رشدان وغيرهم ،مع اإلشارة الى ّ
أن الفيلم من تأليف اللبنانية
حسيبة فريحة التي تشاركت اإلخراج مع البريطاني كنتن أوكسلي.

ريــــتــــا ابــــراهــــيــــم فــــريــــد

اإلشارة اىل أننا كنا قد بدأنا التصوير يف اليوم األول
من ثــورة  17ترشين ،ورغــم ك ّل الظروف التي
واجهناها خالل تلك الفــرةّ ،
نفذنا العمل بكثري
من الحبّ والفــرح وبتقنية عالية من اإلحرتاف.
وأنا شــخصيا ً أبحث عن هذا النــوع بالذات من
األعمال ،وهــي التي تســتهويني ،حيث تكون
الظروف اإلنتاجية متكاملة من جميع النواحي،
وتؤمّ ن الراحة للممثــل ،وبالتايل تفتح له مجاال ً
أوسع لإلبداع.

ماذا يعني لك أن تشارك في بطولة فيلم نال
هذا العدد من الجوائز؟
هذه الجوائــز هي بمثابة تقدير لــك ّل فر ٍد من
طاقم العمل .فنحن لم ننــل جائزة «أفضل ممثّل أو
أفضل ممثّلة» ،بل جائــزة أفضل عمل .وهذا بالتايل
وســام عىل صدر العمل كك ّل ،يؤ ّكد عىل الفوز الذي
ّ
حققناه جميعاً ،ويشري اىل ّ
أن العمل كان متكامالً من
جميع النواحي ،وأنجز بحرفية عالية خوّلته أن ينال
ك ّل هذه الجوائز.
كممثّل لبناني ،ألي مدى تشعر بالفخر؟
أنا أعترب ّ
أن التميّز هو أمر طبيعي جدا ً بالنسبة
للبنانيــن ،مثلهــم مثــل الجميع ،وهــو ال يدعو
لإلستغراب .فحني يتميّز ممثّل يف دولة أجنبية مثالً،
ملاذا ال يســألونه عن ذلك؟ حني نثابر ،من الطبيعي
أن ننجح ،سواء كنا لبنانيني أو بريطانيني أو من أية
ري جدا ً عىل
جنســية أخرى .علما ً أنّي أشعر
بفخر كب ٍ
ٍ
ُ
حظيت بفرصة املشاركة يف
الصعيد الشخيص ،كوني
هذا العمل.
ً
مباشرة للمشاركة في
الالفت أنّك دخلت
يتضمن شخصيّات مركبة .ألي
عمل صعب
ّ
ٍ
ّ
تشكل هذه التجارب تحدّيًا للممثّل في
مدى
بداية مشواره؟
عال ،لكن بالنسبة
بالفعل ،مســتوى العمل ٍ
يل ولزمالئــي املمثلني ،ال مجال ألقــ ّل من ذلك.
علينا أن نبحث عن النصــوص املميّزة واألدوار
الكبرية والشخصيات الصعبة والعميقة ،ضمن
مساحة درامية واســعة ،كي ننجح يف تأديتها
ُ
لســت مشهورا ً بما يكفي
بشكل محرتف .ربّما
ٍ
اليوم ،والكثري من املنتجني لم يســمعوا باسمي
بعد ،لكن حني سيســمعون بــه ،أريد حينها أن
أؤ ّ
ُ
لســت ممثّل كومبارس ،ولم أط ّل
كد عىل أنني
بشخصية الشــاب الوسيم الذي يخرج دوما ً من
الفيال ويركب سيارة فخمة.
أنا فنان أجمــع بني املوهبــة واألكاديمية.
بالتايل ليس لديّ مكان ألق ّل من ذلك ،ولن أسمح
بأن يُنظر إيل ّ بأق ّل من ذلك.

بوستر الفيلم

في مهرجان تشيلسي في نيويورك

مخرج أجنبي في
كيف تصف تجربة العمل مع
ٍ
ظل ّ إنتاج أجنبي؟
العمل ُ
كتــب باللغة اإلنكليزيــة .األمر الذي

ش ّ
كل تحديا ً بالنســبة لنا ،حيث عملنا عىل لبننة
ّ
النص ونقله اىل اللغة العربية التي تشبهنا وتشبه
الجمهور اللبناني والعربــي الذي نتوجّ ه له .مع

ظهر في اإلعالن الترويجي لفيلم «فرح» أنّ
البطلة تعاني من هلوسات وتتناول الحبوب
المهدّئة .ماذا عن موضوع الص ّحة النفسية
الذي يطرحه العمل؟
هذا الفيلم يُعترب من ضمــن األعمال التي تر ّكز
وبشــكل
بالفعل عىل موضوع الصحّ ة النفســية،
ٍ
خاص موضوع العالج النفيس باألدوية.
شك يف ّ
ال ّ
أن الجيل الجديد منفتح بالفعل عىل
هذه املسألة ،خصوصا ً ّ
أن الوضع النفيس الجماعي
تأثّر كثريا ً بعد جائحة كورونــا .وآمل من ك ّل من
ســوف يشــاهد هذا العمل أن يعــي أكثر أهمية
الصحة النفســية ،ال ســيما حني يتسبّب العالج
الخاطئ بتدمري أرسة بكاملهــا ،وهذا ما تُظهره
أحداث الفيلم.

ّ
تشكل عنصرًا أساسيًا في أحداث الفيلم ،بحسب ما أشار المخرج كنتن أوكسلي .برأيك أين يمكن للشباب اللبناني أن يجد
مسألة البحث عن الفرح
الفرح في ظل ّ هذه األزمات؟
ك ّل شــخص منّا يمكنه أن يبحث عن الفرح يف املكان الذي يشــعر فيه ّ
أن روحه من الداخل تشــعر بالراحة .أنا مثال ً أجد الفرح يف وقويف عىل خشبة
املــرح ،أو باألعمال الفنية التي أنجزها .أجده أيضا ً بالتواجد ضمن عائلتي وأقربائي ،خصوصا ً أنني اليوم أعيش خارج لبنان ،والغربة دفعتني كي أقدّر
وبشــكل عام ،عىل ك ّل منّا أن يســتمع اىل صوت الطفل الصغري املوجود يف داخلهّ ،
ألن هذا الصوت بح ّد ذاته قادر عىل أن يمنحه
أكثر أهمية وجود العائلة.
ٍ
السالم والفرح.
تقول إنّك تجد الفرح بالوقوف على المسرح ،علمًا أنك دخلت في مجال التمثيل بداية من هذا المكان مع األب فادي تابت .ماذا تعني خشبة
المسرح بالنسبة اليك؟
كنت فيها يف نيويورك ،وأثناء ّ
املرسح بالنســبة يل كوكب آخر .حتى أنا نفيس أكون مختلفا ً حني أط ّل عىل املــرح .يف الفرتة التي ُ
تنقيل بني العروض املرسحية،
كنت أشاهد عروضا ً كوميدية .ما يعكس تع ّ
ُ
ُ
«فتحت
طيش كي أقف مجددا ً عىل الخشبة .أنا ابن مرسح .وحني
وعيني حمراوين من كثرة البكاء ،رغم أنّي
كنت أخرج
ّ
ّ
ّ
ُ
وأظن أننا إذا أردنا تكريم أيّ نج ٍم أو ممث ّ ٍل مخرضم ،فليكن ذلك عىل خشبة املرسح ،حيث سيشعر بأنفاس الجمهور
وجدت نفيس واقفا ً عىل املرسح.
الفن
عينيّي» يف
ويتلمّ س بنفسه الطاقة والضحك والبكاء ،ويستمع اىل التصفيق املبارش والتفاعل املبارش.

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال تتخذ قراراتك بشكل عشوائي
قبل أن تستشري أشخاصا ً مروا
بتجارب مماثلة عاطفياً.

تملك الكثري من املؤهالت
يف الحب ،ولكن عليك أن تعرف
كيف تستغلها جيدا ً وال تدخل
يف دوامة الشك مع الحبيب.

تتمتع برسعة بديهة وبأفكار ذكية،
كثّف اتصاالتك ،وك ّرر املحاوالت
ومارس جميع صالحياتك.

خال من املشاحنات
يوم ِ
والظروف الضاغطة ،وتسود
سماءك أجواء لطيفة ومشجّ عة
عىل التعبري عن عواطفك.

ن ّ
ظم الشؤون املالية وقيّم
الحسابات وامتنع عن املخالفات
القانونية وال تهمل واجباتك
حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.

أمامك طريق سالك نحو
االستقرار يف العالقة العاطفية،
تجنّب الخالفات وابتعد عن كل
ما قد ييسء إليك.

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

تظهر قدرة كبرية عىل التأقلم
مع األوضاع املستجدة،
وتتخلص برباعة من كل
العقبات التي تقف يف وجهك.

شخص ما يحاول التقرب منك
أعطه فرصة .اندفاعك قد يؤثر
سلبا ً يف عالقتك باملقربني منك،
فكن حذراً.

تتلقى اتصاالت متعددة لدعمك
والوقوف إىل جانبك ،فحاول
االستفادة من ذلك لفتح صفحة
جديدة يف حياتك املهنية.

عليك التحدث بوضوح وحسم
إىل الرشيك بشأن ترصفاته معك
قبل فوات األوان.

عليك ان تتح ّرر من القيود املفروضة
عليك ،وبذلك يمكنك أن تقدم عمالً
أفضل يف مرشوعك الجديد.

بعض االنفعاالت غري مربّرة ،وهي
تؤدي اىل تأزم العالقة مع الرشيك،
لذا عليك أن تكون ذكيا ً وان تعرف
كيف تتخطى العقبات معه.
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"ما َبين َبين" يخ َتتم فعالياته

اختتم املركز الثقايف الربيطانــي يف لبنان مهرجان «ما بني
بــن»  In Betweenبربنامجه املتعدّد األوجُ ــه واملكوَّن من 23
نشاطا ً عىل مدى خمســة أيام .ون ُ ّ
ظمت النشــاطات يف تسعة
مواقع مختلفة بجميع أنحاء بريوت ،ومنحت الفنانني الشــباب
ً
الناشئني وأكثر من  25محرتفا ً لبنانيا ً وبريطانيا ً
فرصة للتواصل
بشكل إحرتايف ٍّ من خالل تشبيكٍ
واسع بني القطاعات اإلبداعية،
ٍ
ٍ
بما يف ذلك الفنون البرصية ،الرقص وفنون األداء ،واملوســيقى
واأللعاب االفرتاضية.
وخالل النشاط الختامي يف ،BDD - Beirut Digital District

ت ّم الكشف عن  ،Fields of Powerوهي جدارية تعاونية تُع ّزز الوعي
البيئــي وتمكني املرأة ،وذلك بحضور الســفري الربيطاني يف لبنان
هايمش كاول ،مدير الفنــون العاملي يف املجلس الثقايف الربيطاني
سكندر هوندل ،ومديرة املجلس الثقايف الربيطاني ميسا ضاوي.
ّ
نفذ الجدارية الفنان سامر بو صالح والفنانة االسكتلندية
كرمز
ويعمل
الخارجي،
BDD
مدرج
وســط
مورســي،
لورين
ٍ
للصداقة والتبــادل الثقايف واإلبداعي بني لبنان واململكة املتحدة.
وتمثّل اللوحة تعاونا ً بني املجلس الثقايف الربيطاني يف لبنانArt ،
 ،of Changeو ،Open/Close Dundeeو.BDD

جدار ّية Fields Of Power

جــــــــــائـــــــــــزة

"غونكور تالميذ الثانويات" لسبيل غصوب
حصلــت رواية الكاتب الفرنيس اللبناني الشــاب ســبيل غصوب
 Beirut Sur Seineعــى جائزة «غونكور تالميــذ الثانويات» .وأعلنت
لجنة التحكيم ،التي تض ّم تالميذ ثانويات من كل أنحاء فرنســا ،مَ نْح
هذه الجائزة األدبية املرموقة لرواية غصوب الصادرة عن دار «ستوك»،
وهي الثانية له.
ويتناول الصحــايف الفرنيس اللبناني البالغ  34عاما ً يف هذه الرواية

ٍ
حوارات مع والدَيه اللذين انتقال
موضوعَ ــي األرسة والهجرة ،من خالل
إىل باريس عام  1975واستق ّرا فيها اتّقا ًء من الحرب التي اندلعت بلبنان
سنتذاك واستمرت  15عاماً .وكانت رواية غصوب أيضا ً أُدرجت يف أيلول
َّ
املرشــحة لنَيل جائزة «غونكور»
الفائت ضمن القائمة األولية لألعمال
األدبية العريقة ،لكنها استُبعِ دت باملراحل الالحقة.
(أ ف ب)

سبيل غصوب

تونس تحصد "جائزة األدب العربي"

يامن المناعي

فــاز الروائــي التونيس يامــن املناعي
بـ»جائزة األدب العربي» يف فرنسا عن روايته
«الهاويــة الجميلة»  Bel Abîmeالتي تتناول
موضوع العنــف يف املناطق األكثــر فقرا ً يف
بالده .وأطلقت مؤسسة «جان لوك الغاردير»
باســم الصناعي والقطب اإلعالمي الفرنيس
( ،)2003-1928و»معهــد العالــم العربي»
برئاســة وزير الثقافة الفرنيس السابق جاك
النغ ،الجائزة عام  ،2013ويحصل الفائز بها
عىل مبلغ  10آالف يورو.
ويُقيم املناعي ( 42عاماً) يف فرنسا منذ أن

كان يف الثامنة عرشة .وتتناول روايته الصادرة
بالفرنسية عن منشــورات «إليزاد» التونسية،
قصة صبي يف الخامســة عرشة ُ
سجن بعدما
قتل والده .وأشــادت لجنة التحكيم بـ»الرواية
ٍ
بسيط
بأســلوب
القصرية املشــوِّقة املكتوبة
ٍ
وقــويٍّ يف آن ،والتي تفضح من خالل مســار
مراهق مُتمــ ِّرد ،مظالم املجتمــع القايس يف
الضواحي الشــعبية التونسية» .وسبق أن فاز
يامن بـ»جائــزة الكتاب الربتقالية» يف أفريقيا
عن الرواية نفسها.
كما مُنح تقدي ٌر خاص للكاتب الســوداني

حمور زيادة عن روايتــه «الغرق» الصادرة عن
دار «العني» ،والتي تتناول ّ
قصة قريةٍ عىل ضفاف
نهر النيل ه ّزها العثور عــى جثة مراهقة عام
 .1969وصدرت الرواية يف فرنســا عن دار «آكت
ســود» بعنوان «غريقات النيــل» Les Noyées
 . Du Nilوتشــ ّكل «جائزة األدب العربي» إحدى
الجوائز الفرنســية النادرة التــي تُكافئ الكتب
األدبية العربية .وهي تشــجّ ع عمــاً أدبيا ً أ ّلفه
كاتــبٌ يتحدّر مــن إحــدى دول جامعة الدول
العربية ،سواء كان صادرا ً بالفرنسيّة أو مرتجما ً
إليها( .أ ف ب)

مــــتــــحــــف

"نابو" يفتتح معرضه الجديد
أعلن متحف «نابو» عن افتتاح معرضه الجديد
«بريوت  1918-1840صور وخرائط» ،غدا ً الســبت
 26ترشين الثاني بتمام الساعة  11:00قبل الظهر،
بالتزامن مع صــدور كتاب باللغــة اإلنكليزية من
مج ّلدَين حــول التصوير الشــميس وتاريخ املدينة
يحمل عنــوان A Visual and 1918-Beirut 1840
.Descriptive Portrait
ويش ّكل املعرض الذي يســتم ّر ملدة ستة أشهر،
ً
صور نادر ٍة تُع َرض للم ّرة األوىل ،منها
رحلة فريد ًة بني
ٍ

ما اقتناه املتحف يف العام املايض وضمَّ ه إىل مجموعته
الخاصة ،لتُ ّ
جســد حكايات األجداد عن بريوت ،هذه
املدينة املتوســطية التي ،وعــى الرغم من تع ُّرضها
للمحن والكــوارث واملصائب ،عرفــت كيف تكون
مركزا ً اقتصاديا ً وثقافيّا ً مهمّ اً ،ال بل األه ّم يف الساحل
الرشقي للمتوسط ،لغاية العام .1920
كما تُصــوِّر املجموعــة املعروضــة تآلفا ً بني
ً
ُ
حقبة
فريسم ا ُملشاهد
الصورة الفوتوغرافية والنّص،
ً
برصية كادت تكون مفقود ًة مــن تاريخ العاصمة

من صور بيروت النادرة

بشكل رسيع من قريةٍ صغري ٍة إىل مدينةٍ
التي تحوّلت
ٍ
توازي بهندســتها وأهمّ يتها املدن الحديثة .فتؤ ّرخ
ُ
الصوَر النادرة هذه ما كان قابعا ً يف ســ ّلة النسيان،

من منازل وجدران وحارات وشــوارع وأبراج داخل
جدران الســور القديم وخارجها ،التق َ
طتها عدسات
املصوّرين املحرتفني والهواة عىل ح ّد سواء.

متحف لندن إلى موقعه الجديد
إنطلقت عملية توضيب محتويات «متحف لندن» الشهري ،الذي ينتقل من موقعه
لسوق ذات نمط فيكتوريّ  .وبعد نحو
موقع جدي ٍد يقع يف اإلطار التاريخي
الحايل إىل
ٍ
ٍ
ٍ
خطوات قليلةٍ  ،يف السوق
نصف قرن ،ينتقل املتحف إىل مبنى مهجور عمالق عىل بُعد
ا ُملغ ّ
طاة بـ»ســميثفيلد» .ومن املق َّرر أن تبدأ عملية االنتقال التي تقدَّر تكلفتها بنحو
 250مليون جنيه اسرتليني ( 286مليون دوالر) يف مطلع كانون األول ا ُملقبل وتستم ّر
ثالث ســنوات .وقال مدير املتحف فينبار وويل« :بعض محتويات املتحف صغري جداً،
ّ
ويتعي تاليا ً تغليف كل قطعة عىل حدة،
وبعضها ضخم بك ّل ما للكلمة مــن معنى،

ننفذ هذه املهمة ّ
بحذر شديدّ .
بدقة كبرية».
وترقيمها عىل حدة ،وتسجيلها ،ثم نقلها
ٍ
أما السوق الفيكتورية التي يقع فيها املق ّر الجديد الذي سيَستوعب عددا ً أكرب بمرتَني
أو ثالث م ّرات من الناس ،فصمَّمها املهندس املعماري هورايس جونز بعد عام ،1860
وهو أيضا ً مصمِّم جرس «تاور بريدج» الشــهري .وست ُم ّر قطارات حقيقية يف قاعاته
وسيكون بوسع الزوار رؤيتها .كما سريوي املتحف الجديد ،الذي ي َّ
ُتوقع افتتاحه سنة
 ،2026قصة لندن منذ بداياتها حتى الحرب العاملية الثانية ،مرورا ً بالحقبة الرومانية
وبأحداث كالطاعون وحريق لندن الكبري والحروب( .أ ف ب)

Social Media

األوساط العلمية تخشى فقدان
ّ
وأخصائيو الفريوسات واألوبئة جهودَهم عرب
منذ أيّام يُكثّف أطباء طوارئ
منصات أخرى يف حال تع ّ
ٍ
طلت
«تويرت» ،إلعالم ا ُملستخدمني بكيفية متابعتهم عرب
الشــبكة االجتماعية التي اســتحوذ عليها امللياردير إيلون ماسك .فمنذ جائحة
«كوفيد ،»-19لجأ عــد ٌد كبريٌ من الخرباء الصحيني إىل املنصــةُ ،متّخذين منها
ً
جدية للحصول عىل املعلومات ومشــاركة أبحاثهم وإيصال رسائل مرتبطة
أدا ًة
بالصحة العامة ،وحتى إقامة عالقات عمل مع زمالئهم .واعترب عالم الفريوسات

لدى جامعة «مانيتوبا» الكندية جايسن كيندراتشوكّ ،
أن الجائحة ش ّكلت «نقطة
تحوُّل يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للباحثني» .ويشارك عدد
كبري من الخرباء أسماء صفحاتهم يف شبكة «ماستودون» ،فيما يشارك آخرون
رابطا ً لحساباتهم يف منصة «سابستاك» .ويقول كيندراتشوك« :سنجد شبكات
أخرى يف حال تع ّ
طل تويرت» ،مضيفا ً «األمر سيستغرق وقتاً ،ولألسف لن تنتظرنا
ُ
تواصل جديدة»( .أ ف ب)
األمراض ا ُملعدية حتى نجد آليات

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩٣الســـنة الـرابـعـة
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الب ّواب :حل ّ األزمة سياسي ّ وتحقيق العائدات من مرافق الدولة العامة

وخطة التعافي؟
أموال المودعين ...بين تصفية المصارف
ّ
بــاتــريــســيــا جـــالد
شــدّد البنك الدويل يف تقريره األخري عىل رضورة
امليضّ قدما ً يف توزيع الخســائر املالية بصورة أكثر
إنصافا ً للمســاعدة يف وضع االقتصاد اللبناني عىل
مســار التعايف .ورأى أنه «مع زيادة الخسائر املالية
عن  72مليار دوالر أمريكــي ،أي ما يعادل أكثر من
ثالثة أضعاف إجمايل الناتــج املحيل يف العام،2021
ّ
فإن تعويم القطاع املايل بات أمرا ً غري قابل للتطبيق
نظرا ً لعدم ّ
توفر األموال العامة الكافية لذلك؛ فأصول
الدولة ال تســاوي سوى جزء بســيط من الخسائر
املاليــة املقدَّرة ،كما ال تزال اإليــرادات املحتملة من
النفط والغاز غري مؤ َّكدة ويحتاج تحقيقها سنوات».
مقابل تلك املشهدية تبدو أيضا ً أصول املصارف
املقدّرة قيمتهــا نحو  5مليــارات دوالر غري كافية
بدورهــا اىل إعادة األمــوال اىل املودعني التي تقارب
قيمتهــا  83مليار دوالر .من هنا كيــف يبدو الح ّل
األجــدى للمــودع الســتعادة أمواله بأق ّل نســبة
«هريكات» وخسارة ممكنة؟
أطلقت حكومة الرئيــس نجيب ميقاتي خطة
التعايف اإلقتصادية وتوعّ ــدت يف خاللها إعادة نحو
 100ألف دوالر اىل املودعني أكانت باللرية وفق ســعر
رصف دوالر السوق الســوداء أم بالعملة الخرضاء،
فأثارت سجاالت وحظيت برفض من الجمعيات التي
تدافع عن حقوق املودعني ،متسائلة عن الحسابات
التي تتخ ّ
طى هذا الرقم وســبب عدم توفري الضمانة
لتسديدها.
ويعترب الخبري االقتصادي واألســتاذ الجامعي
وعضو مجلس إدارة جمعية «إرادة» بســام البوّاب
خالل حديثه اىل «نداء الوطن» أن «خطة الحكومة لن
تحافظ عىل كامــل أموال املودعني ،فالدولة اللبنانية
غري مفلسة ولديها مقوّمات تد ّر ايرادات من مرافقها
العامة مثل املرافئ واملطار وصوال ً اىل األمالك البحرية
والكازينو التي ال ب ّد من اإلستفادة منها».
وإذ اعترب أن الخطة حظيت بالرفض من املودعني
واملصــارف ومن اإلقتصاديــن والقطاع الخاص أو
العام ،أشــار اىل أنها تدمّ ر اإلقتصاد اللبناني وتعيده
اىل نقطة الصفر ،بعيدا ً عن بدء مســار اإلصالحات
وإعداد صندوق سيادي.
والخرق بدأ كما يوضح البوّاب «من الدولة التي
لم تســدّد األموال املرتتبة عليهــا اىل مرصف لبنان
واألخري اىل املصارف التي تتقاعس بدورها عن تسديد

المستشفيات
تطالب بمستحقاتها
أعلنت نقابة املستشفيات أن وزارة
الصحة العامة عمدت أخريا ً اىل التوقيع
مع املستشــفيات عىل ملحــق للعقد
املوقع عن سنة  2022كما والعقد العائد
لســنة  2023كي تتم ّكن من تســديد
املستحقات العائدة للمستشفيات عن
ســنة  .2022ولكن كــي تصبح هذه
العقود ســارية املفعول فهي بحاجة
اىل مرســوم يصدر عن مجلس الوزراء
وهو أمر يبدو متع ّذرا ً حاليا ً ما يعني أن
املستشفيات لن تحصل يف املدى املنظور
عىل املســتحقات العائدة لسنة .2022
طالبة من رئيس مجلس الوزراء إيجاد
الطريقة الالزمة كي تصل املستشفيات
اىل مستحقاتها.
ولفتت اىل أن «املستشــفيات التي
تعاني من الوضــع االقتصادي املأزوم
ليس لها القدرة عــى تحمّ ل تداعيات
هذا الواقع وهي سرتى نفسها مضطرة
اىل عدم اســتقبال املــرىض عىل نفقة
وزارة الصحــة العامة ال ســيما أنها
تسدّد كل مشــرياتها وأجورها بشكل
ّ
ماسة اىل قبض
شــهري وهي بحاجة
مستحقاتها بشكل منتظم.
وحــ ّذرت النقابة من عــدم تم ّكن
املستشــفيات مــن تأمــن األدويــة
واملســتلزمات الطبية ملرىض غسل الكىل
ما ســيضطرها اىل تحميل هؤالء املرىض
كلفــة عالجهم وهذا أيضــا ً يرسي عىل
املرىض الذين يتلقون العالج الكيميائي.

باسم الب ّواب

الودائع ألصحاب الحسابات .وح ّل تلك املسألة يتط ّلب
استعادة الثقة يف البلد ،وإيجاد مخرج سيايس يؤدي
اىل انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة ،عندها
يت ّم وضع اإلصالحات وتعهّ دات الدولة لصندوق النقد
الدويل عىل السكة الســليمة» ،األمر الذي يشدّد عليه
املجتمع الدويل .ولكن لغاية اليوم ال يرى البوّاب «أية
نيّة من املســؤولني إلقرار إجراءات إصالحية وإنما
نيّة لالســتفادة من األموال املوجودة بل املتبقية لدى
مرصف لبنان والتي ال تتجاوز الـ 9مليارات دوالر».

الدمج المنشود

أما عن خيــار الدمج أو إعــادة هيكلة القطاع
املرصيف املطروحــة ،ومطلب إعــداد قانون له من
املجتمع الدويل الســيما البنك الدويل وصندوق النقد،
اعتــر البوّاب أنه مــن املتعارف عليــه أن «بعض
املصارف حتى قبل األزمة لم يكن يتبع األصول بشكل
دقيق وعددها كبري نسبة اىل حجم السوق اللبنانية،
ولكن لم يتّخذ مرصف لبنان خطوات حاسمة باعتبار
أن هذا اإلجراء ال يحمل طابع الرضورة».
الفتا ً اىل «أنه ال ب ّد من رشاء املصارف التي كانت
متعثّرة قبل األزمــة وال تزال من البنوك الكبرية التي
تتمتّع بالسيولة ،عندها سيت ّم ّ
توفر سيولة يف السوق
بقيمة تفوق تلك التي كانت متواجدة يف السابق».
كما تتوجّ ب عىل البنوك إعادة اســتقطاب رأس

ال نيّة إلقرار إجراءات إصالحيّة وإنما هناك
نيّة لإلجهاز على ما ّ
تبقى من اإلحتياطي
املــال األجنبي ،وهكــذا تت ّم إعادة األمــوال التي ت ّم
ّ
وضخها يف االقتصاد .فمرصف
تحويلها يف الســابق
لبنــان كان يطالب املصارف بإيداع نســبة  3%من
إجمايل الودائــع بالعمالت األجنبيــة لدى املصارف
املراسلة ،فهذه النســبة يجب عندها أن ترتفع مع
الوقت ،فتســتعيد املصارف دورهــا وتعود عجلة
اإلقراض للقطاع الخاص».
إذا ً إن ح ّل مشكلتنا املالية واإلقتصادية وإعادة
أموال املودعني بحســب البــوّاب «يتط ّلبان قرارا ً
سياسيا ً ال يُتّخذ من قبل املنظومة بسبب ترسيخ
عوامل الفســاد والفوىض والهــدر ،فلبنان ليس
البلد الوحيد الذي يم ّر بمشاكل إقتصادية ومالية
ونقدية بل ســبقته اليونــان وقربص واألرجنتني
وفنزويال».

إستعادة األموال خالل  15عامًا

ويرى أن «األموال لن تعود اىل املودعني بأي خطة
كانت خالل ســنة أو ســنتني أو ثالث بل من املقدّر
أن ترتاوح الفرتة بني  10و 15ســنة ،مع «هريكات»

مقنّع بسبب التضخم» .الفتا ً اىل أنه «فور عودة الثقة
اىل القطاع املرصيف ومرصف لبنان والدولة ،يســتعيد
املودع ودائعه عىل مراحل عىل وقع اســتعادة العجلة
اإلقتصادية دورانها ومن واردات الدولة ،فتت ّم عندها
إعادة الجدولة لفرتة  15ســنة» .مؤ ّكدا ً أن «الدولة
ليست مفلسة وال يمكن أن تكون مفلسة ،والوضع
الــذي تتخبّط بــه ال ينطبق عليه ســوى توصيف
اإلفالس اإلحتيايل».
أما عملية اإلقتحامات املرصفية التي باتت عادة
يومية أو الدعاوى التي تقــام ضدّها بهدف ،فإنها
وكما يجمع عليه اإلقتصاديون وإن ح ّلت مشــكلة
بعض املودعني نظرا ً اىل حاجتهم اىل األموال املحجوزة
لديهــا ،إنما لن تعيد أموال كل املودعني حتى يف حالة
إشهار اإلفالس.
إذا اســتعادة أمــوال املودعني هــي اليوم بني
شــاقوفني عدا خطة إعادة الهيكلــة ،أحالهما م ّر،
تصفية أو إفالس املصــارف وعدم كفاية املوجودات
واألصــول لتســديد قيمة الودائع ودفع مؤسســة
ضمان الودائع مبلــغ الـ 75مليون لرية الذي لم يعد
يســاوي  2000دوالر أمريكي من  50ألف دوالر وفق
ســعر رصف الـ 1515لرية ،أو السري بخطة تضمن
حسابات الـ 100ألف دوالر ،او «تشمري» السياسيني
عن ســواعدهم ووضع مصالحهــم الخاصة جانبا ً
والرشوع يف نهضة البلد؟

كيف زادت التنزيالت الضريبية واحتسبت الرسوم وفق «"صيرفة"»؟
أعلنــت وزارة املالية زيادة التنزيالت
الرضيبية خمسة أضعاف ،كما مضاعفة
تنزيل ســكن املالك ،توســيع الشطور
ثالثة أضعاف لتعزيــز العدالة الرضيبية،
تخفيض القيمــة التأجريية من  5يف املئة
من قيمة العقار إىل  2.5يف املئة وتخفيض
معدّل الرسم عىل نقل ملكية العقار املبني
وغري املبني من  5يف املئة اىل  3يف املئة.
ويأتي ذلك كمــا أعلنت يف بيان أمس
بعد صدور قانون موازنة  2022ووضعه
موضع التنفيــذ ،وبعد أن لحظت املوازنة
يف بعــض موادها نصوصــا ً تصحيحية
للوضع املستجد نتيجة فرق سعر الرصف

والتشوّهات الناتجة عن تعدّده ،وتحديدا ً
املواد التي ّ
نصت عىل توســعة الشطور يف
احتساب املعدالت الرضيبية وتلك املرتبطة
برفــع التنزيالت العائليــة وحفاظا ً عىل
عدم تحميــل أي عبء رضيبي إضايف عىل
املواطنني.
وأضافت أنه تماشيا ً مع مواد موازنة
 2022أصــدر وزيــر املاليــة يف حكومة
ترصيف األعمال يوســف الخليل ســتة
قرارات قضت بتطبيق سعر رصف صريفة
الستيفاء بعض الرسوم وحملت القرارات:
األول :تحديــد القيمــة التخمينية
لجميع الحقوق واألمــوال املنقولة وغري

املنقولــة التي تؤول إىل الغري باســتثناء
الدولة والبلديات بطريق اإلرث أو الوصية
أو الهبــة أو الوقف بــأي طريق آخر بال
عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
الثانــي :تحديــد القيمــة باللرية
اللبنانية للمبالغ املذكــورة يف الصكوك
والكتابات بالعملة األجنبية الحتســاب
الطابع املايل.
الثالث :تحديد القيمة باللرية اللبنانية
للتخمينات التــي تجريها الوحدات املالية
املختصة برضيبة األمالك املبنية.
الرابــع :تحديــد قيمــة العقار أو
الحق الخاضعة لرســوم الفراغ واالنتقال

العقارية .علما ً أن «التخمينات العقارية
تحتسب الرســوم عىل سعر صريفة عىل
 50يف املئة فقط من املبلغ املقيم بالدوالر
األمريكي».
الخامس :تحديد دقائق تطبيق أحكام
املادة  35من القانون النافذ حكما ً رقم 10
تاريــخ ( 2022/11/15قانون املوازنة
العامة .)2022
الســادس :تحديد القيمــة الفعلية
باللــرة اللبنانية للرواتــب واألجور التي
تستحق عىل أرباب العمل لصالح العاملني
لديهم كليا ً أو جزئيا ً بالدوالر األمريكي أو
بأي عملة أجنبية أخرى.

بوتين يح ّ
ذر من تحديد أسعار النفط الروسي
واإلتحاد األوروبي يفشل في وضع سقف للغاز
تفاعلت مســألة تحديد سقف ألسعار الغاز الرويس
امس ،ويف حني ح ّذر الرئيس الرويس فالديمري بوتني أمس
من «تداعيات خطرية» يف حال فرض ســقف عىل أسعار
النفط الرويس ،أعلن وزراء الطاقة يف دول االتحاد األوروبي
فشلهم يف االتفاق عىل تحديد سقف ألسعار الغاز للحد من
تداعيات أزمة الطاقة يف القــارة ،يف ظل خالفات عميقة
بشأن مقرتح اعتربه عدد منهم «مهزلة».
وســيجتمع الــوزراء يف النصــف األول من كانون
األول عىل أمل تجــاوز الخالفات ،كما قال وزير الصناعة
والتجارة التشــيكي جوزيف ســيكيال الذي تتوىل بالده
الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي.

وأعلــن بوتني تحذيــره ،خالل مكاملــة أجراها مع
رئيس الوزراء العراقي محمد شــياع الســوداني ،وفق
بيان للكرملــن ،معتربا ً ّ
إن «مثل هذه اإلجراءات تتعارض
ٍ
مع مبادئ العالقات التجارية وســتؤدي عىل األرجح إىل
تداعيات خطرية عىل سوق الطاقة العاملية».
ويعلــن تحالف الدول الراغبة يف فرض ســقف عىل
أســعار النفط الرويس ،والذي يض ّم اىل مجموعة السبع
واالتحاد األوروبي وأســراليا ،الح ّد األقىص الذي يعتزم
وضعه «يف األيام املقبلة» ،وفقا ً ملســؤول يف وزارة الخزانة
األمريكية  .ويتمثل الهدف يف الوصول إىل ح ّد أقىص لسعر
املحروقات الروسية ،يمكن وضعه قبل دخول العقوبات

األوروبية الجديدة حيّز التنفيذ اعتبارا ً من  5كانون األول.
وتشمل حزمة العقوبات الجديدة خصوصا ً منع رشكات
التأمني وإعــادة التأمني من تغطية النقل البحري للنفط
ّ
املشغلني األوروبيني يف حال وجود اتفاق
الرويس ،وإعفاء
إذا ت ّم بيع النفط بســعر أدنى أو مســاو للسقف املحدّد
مسبقاً.
والهدف من تحديد ســعر النفط الذي تبيعه روسيا،
هو تقليل مواردها املالية وبالتــايل قدرتها عىل مواصلة
الحرب يف أوكرانيا ،واحتواء االرتفاع يف أســعار الطاقة،
ومع ذلك ،يجب أن يظ ّل هذا السعر أعىل من سعر اإلنتاج،
لتشجيع روسيا عىل االستمرار يف بيع الخام( .أ ف ب)
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إقـــتـــصـــاد
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٥تشرين الثاني 2022

ميقاتي" :الليلرة" أو برنامج إصالحي مع صندوق النقد
أعرب رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي عن قناعتــه أنه «ال مخرج
لألزمــة االقتصادية النقديــة الراهنة التي
يعاني منها لبنان مــن دون إقرار االتفاق
النهائي مع صنــدوق النقد بما يؤمّ ن تدفق
مداخيل بالعمــات األجنبية اىل لبنان ،أكان
من خــال صندوق النقد مبــارشة أم من
خالل الــدول املانحة يف ما بعــد ،والتي لن
تم ّد يد املســاعدة إذا لم يكن هنالك مراقب
دويل لإلصالحات أال وهــو صندوق النقد».
جاء ذلك خــال «منتدى بريوت االقتصادي
 »2022الذي عقده إتحاد املصارف العربية
وافتتح أمس يف فندق فينيسيا تحت عنوان
«التجارب العربيــة يف اإلصالح االقتصادي
وصوال ً اىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل».
وأضــاف ميقاتي «إن إبــرام االتفاق
ســيم ّكن أيضا ً من وضع البالد عىل س ّكة
النمــو االقتصادي اإليجابي وســيح ّد من
الضغــوط االجتماعيــة واالقتصادية التي
تعاني منها األرس اللبنانية بشكل عام.
مؤكــ ّدا ً التزامهم بإنجــاز كل ما هو
رضوري من اجل إعــادة لبنان ،اىل خارطة
االتزان املايل والنقــدي يف ميزان املدفوعات
والحســاب الجاري ،ومن أجل ضبط العجز
يف املوازنة وصوال ً إىل اســتدامة الدين العام.
وهــذا النهج يتعزز عرب إنجــاح املباحثات
مع الصنــدوق والتي نعتربها فرصة مهمة
وأساسية للبنان واللبنانيني».

وقال« :األزمة الراهنة والتي يعاني منها
القطاع املرصيف منذ ترشيــن األول ،2019
هي أزمة قطاعية ( ،)systemic crisisتعود
جذورها اىل أوضاع اقتصادية غري منتظمة
واىل ماليــة عامــة واهنة يف ظــ ّل تعرض
ملحوظ مليزانيات املصارف ملخاطر القطاع
العام» ،الفتــا ً اىل أن «عمق األزمة التي يم ّر
بها االقتصاد اللبناني وتشعّ بها يستوجبان
قرارات شــجاعة وقوانني إصالحية إلعادة
هيكلة القطاع املرصيف ليصبح يف وضع سليم
بعد عقود من السياسات االقتصادية واملالية
الخاطئة أو غري املتوازنة .هذا ما ورد يف صلب
مرشوع قانون إعادة هيكلة القطاع املرصيف
عىل مستوى اإلطار التنظيمي ،حيث برزت
أهمية تمتني القطاع املرصيف بجهود إعادة
الهيكلة لتعزيــز وضعيته املالية وحوكمته
وقدرتــه عىل مواجهة الضغوط يف ســبيل
إعادة دوره املميز يف االقتصاد اللبناني».
مذ ّكــرا ً أن هناك خياريــن متاحني،
األول الذي يجب تجنّبــه بكل الطرق يتمثّل
بســيناريو املراوحة والجمود والالإصالح
والذي قد يؤدي يف نهاية املطاف إىل «الليلرة»
املطلقة ،يف حني أن الخيار الثاني يقوم عىل
إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصالحي
مع صندوق النقد الدويل من شأنه أن يكون
املفتاح للتصحيح الــروري للوضع املايل
بشكل عام.
وتابع« :باختصار ،الخروج من املأزق

ميقاتي متحدثًا خالل المنتدى اإلقتصادي

يجب أن يكون عن طريق ح ّل عام وتسوية
عامــة تنطوي قبــل كل يشء عىل انتخاب
رئيــس للجمهوريــة يف أرسع وقت ممكن
وتشكيل حكومة جديدة واإلرساع يف عجلة
اإلصالحات املنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع
صندوق النقــد الدويل وبالتايل الحصول عىل
املساعدات الدولية املوعودة ،وذلك يف سبيل
احتواء املخاطر الكامنة حاليا ً كرشط مسبق
ألي نهوض اقتصادي مرجــ ّو عىل املديني
املتوسط والطويل».
وتمنّى رئيس بنك الكويت الدويل سالم
عبــد العزيز الصباح وضــع خطة تضمن
إستعادة أموال املودعني العرب حفاظا ً عىل
الثقة بلبنان وقطاعه املرصيف ،والتي حتى لم

تتأثر ودائعهم أبدا ً طيلة األحداث اللبنانية،
حيث حافظ القطــاع املرصيف اللبناني عىل
صالبته وقوّته ومتانتــه ،لذلك نتط ّلع بأمل
كبــر إىل املحافظة عىل القطــاع املرصيف
اللبناني واستمرار العمل فيه.
ورأى أمني عام اتحاد املصارف العربية
وســام فتوح «أن تعــايف االقتصاد ممكن
والحلول للخروج من نفق األزمة االقتصادية
واملاليــة متوفرة وممكنــة» ،عارضا ً رؤية
اتحاد املصارف العربية عىل أســس علمية
وعمليــة ومنطقية ،لكيفيــة الخروج من
املــأزق والحفاظ عىل أمــوال املودعني ،فال
نهوض للبنان واقتصــاده من دون قطاعه
املرصيف».

مســـاحة حـــرّة

إقتصاد "المِ غ َرفة" َبد ً
ال من المعرفة
جـــان-كــــلود سعــــاده

(*)

مواز ال توجد فيه هذه املنظومة ا ُملمســكة
يف عالــم ٍ
بالبلد كانت لتكون األمور أفضل وحياة الناس يف مكان آخر
أسو ًة ببالد كثرية ،قريبة وبعيدة ،عرفت كيف تقرأ حركة
التطوّرالتكنولوجي وإتجاهات األسواق واستفادت منها
لتبني لها مكانة عىل الســاحة العامليّة فحققت مستقبالً
أفضل لشعوبها .أما نحن ،يف «جمهورية راية العِ ّز» فلدينا
املنظومة الشهرية والعبور من حفرتها إىل عالم أفضل غري
ّ
متوفر حالياً.
التوجّ ه نحو إعتمــاد التكنولوجيا كقطاع قائم بذاته
ويش ّكل رافعة ودعم لجميع القطاعات اإلقتصاديّة األخرى
ليس أمرا ً مُســتج ّداً ،ال بل يُشــ ّكل الحل املثايل للدول التي
تُعاني من صغر املســاحة ونُدرة الثروات الطبيعية ،لكن
يف املقابل لديها ثروة فكريــة وعلميّة وفائض يف العنرص
البرشي الذي يتمتع بدرجــة عالية من التعليم والتدريب.
لكن إنشــغاالت الحكومات اللبنانيــة ووزارات اإلقتصاد
والتخطيــط كانت يف مكان آخر غري إختيار نوع اإلقتصاد
الذي علينا اعتماده وكيفيّة تأمني رشوط النجاح له.
فماذا فعل لبنان الرســمي يف مجال تطوير إقتصاد
املعرفة والتكنولوجيا عدا إضاعة الفرص التي إســتفادت
منها دول أُخرى؟

مصرف لبنان

يف الســنوات التي ســبقت االنهيار ( 2014و 2015
و  )2016قام مرصف لبنــان بالتدخل بما ال يعنيه تحت
ستار «تنشيط إقتصاد املعرفة» ،فأطلق حزمة من الحوافز
املالية بقيمة  400مليون دوالر للبنــوك يف إطار التعميم
رقم  331الصادر يف  22آب  2013بهدف «تعزيز االستثمار
يف الرشكات الناشــئة» .فقدّم مرصف لبنان يف إطار هذا
التعميم إىل املصارف واملؤسسات املالية فرصة لالستفادة
من تسهيالت يقدمها لهم من دون فائدة لفرتة تمتد اىل سبع
سنوات (قابلة للتمديد) رشط املساهمة ،عىل مسؤوليتهم
الكاملــة ،يف رأس مــال الرشكات املبتدئــة والحاضنات
ومرسعات األعمال ( ،)acceleratorsبهدف
()incubators
ّ
دعم إقتصاد املعرفة يف لبنــان وتطويره واللحاق بالثورة
الرقميــة يف العالم .ويف حني كان مــرف لبنان يضمن
 75%من اإلستثمارات ،تقيض الصفقة بأن تستثمر البنوك
ّ
َّ
الخاصة يف
واملؤسسات املالية ضمن حدود  3%من أموالها
ّ
ٍ
بشكل مبارش أو من خالل
ية،
ل
مح
ناشئة
رشكات
رسملة
ٍ
صناديق تمويل .م ّرة أخرى تم إستعمال ودائع اللبنانيني
من دون علمهم يف مشاريع ال تم ّ
ُت إىل دور املرصف املركزي
بصلة ولو أنها خلقت بعض النقاش املفيد يف حينها ورفعت
مستوى اإلهتمام بهذا القطاع .يف املقابل كانت اإلستفادة
األكيدة من نصيب بعض املرصفيني واملقربني وطبعا ً كانت

هناك ّ
حصة «للمستشــارة التنفيذية املمتازة» ورشكتها
والرشكات العاملة معهــا ،يف تنفيذ هذه الربامج وتنظيم
املعارض واملؤتمــرات مع ما يتأتى عــن ذلك من منافع
مختلفة.

خطة «ماكنزي»

تبع ذلــك يف  2017توكيل رشكة «ماكنزي» أو فرعها
ّ
املحل بالقيام بدراسة وتوصيات بهدف وضع «رؤية لبنان
اإلقتصادية» والتي عمليّا ً لم يتم اإلســتفادة منها بيشء
يذكر ،قبل بدء رحلة الســقوط إىل جهنم تحت تأثري ثقل
خســائر مرصف لبنان ومغامرات املصارف وعجز الدولة
الغارقة يف الفســاد .وقد وضعت خطة «ماكنزي» قطاع
التكنولوجيا وإقتصاد املعرفــة بني القطاعات التي يجب
الرتكيز عليهــا ،رغم أنها اعتربت «لبنان متأخرا ً عن كافة
دول الرشق األوسط األخرى يف مجال الرقمنة».
واعتربت خطة «ماكنــزي» أن أبرزالتحديات يف وجه
تطوّر هذا القطاع هي «التوافر املحدود للمواهب يف املجال
الرقمي واإلفتقار إىل املتطلبات التنظيمية الرئيسية» .فمن
ناحية توافر املواهــب املطلوبة لنمو القطاع الرقمي ،رأت
الدراسة أنه بالرغم من وجود قاعدة مواهب قوية يف لبنان،
تعترب الرشكات الناشئة املحلية أن الوصول إىل هذه املواهب
من بني أبرز الصعوبات التي تواجهها .كما يعترب أصحاب
املشاريع اإلقليميون أن لبنان هو املصدر األول للمواهب يف
مجال اإلبتكار والتسويق ،لكنه متأخر عن غريه من حيث
املهارات الفنية األساسيّة.
هــذا وقد رأت الدراســة أن هذا القطــاع يعاني من
تدني مســتوى األنظمة مثل القوانني املرعية لتأســيس
الرشكات والتداول بأســهمها .وذكــرت أن هناك عقبات
أمام إيجاد األفكار الجديدة لبناء الرشكات الناشــئة وذلك
لضعف اإلنفاق عــى البحث والتطويــر وانخفاض عدد
براءات االخرتاع وصعوبة ممارســة األعمال يف لبنان ،كما
شددت عىل أهميّة تســهيل الوصول اىل األسواق العامليّة.
ومن العقبات األخرى التي تُضعف قدرة لبنان التنافسيّة
يف مجال التكنولوجيا وإقتصاد املعرفة :القوانني القديمة،
عدم وجود ترشيعات مناســبة ،وجود حكومة غري فعالة
يف صياغة الترشيعات وإقرارها ،وإرتفاع التكلفة املرتبطة
بإجراءات ممارسة األعمال التجارية يف ظل تعدد الجهات
املعنية وإنتشار الفساد الحكومي.
وخلصت الدراســة إىل اإلشــارة إىل رضورة تحسني
بيئة األعمال من خالل تخفيض تكلفة ممارســة األعمال
ومكافحة الفساد يف القطاع العام ،وبالتايل رفع مستويات
قدرة لبنان التنافسية.
هنالك إمكانيــة وحاجة لتحويل لبنــان إىل بلد رائد
إقليميا ً وعامليّــا ً يف مجال التكنولوجيا عموما ً وتطبيقاتها
يف ّ
كافة املجاالت من التكنولوجيــات املالية واإلبداعية إىل

التعليمية والصحية والزراعيــة والنقل والطاقة النظيفة
وا ُملتجددة ،واعتماد التكنولوجيا بشكل واسع يف القطاعات
ً
ً
إضافة إىل إعتماد الخدمات الحكومية
كافــة،
اإلقتصادية
الرقمية وما يرافق ذلك من تســهيل للمعامالت ومكافحة
للفســاد اإلداري .فلبنــان لديه مجموعة مــن القدرات
التفاضليّة التي يمكن تطويرهــا والبناء عليها للوصول
إىل مكانة مُتقدّمة يف مجال التكنولوجيا وإقتصاد املعرفة
ليس أقلها القدرات العلمية واألكاديميّة واملواهب اللبنانية
املقيمة واملنترشة.
كمــا أن توفري الظروف لجعل لبنــان مركزا ً إقليميا ً
وعامليّا ً موثوقا ً يف مجال التكنولوجيا ســيجذب الرشكات
املتعددة الجنســيات مع مــا يرافقها مــن فرص عمل
وإستثمار وتطوير منتجات ورشكات ذات قيمة مرتفعة،
عدا تأثري ذلــك عىل بناء الثقة والســمعة اإليجابية للبلد
وقطاعاتــه كافة .ال ننىس رضورة العمل لتخ ّ
طي العوائق
أمــام تطوير هذا القطاع مثل تطويــر خدمات الكهرباء
واإلتصاالت ورضورة تحديث الترشيعات املرافقة ملمارسة
األعمال.
إن إقتصاد املعرفة يمكنه أن يكون الرافعة اإلقتصادية
الرضورية يف هذه املرحلة لسد عجز امليزان التجاري ،عرب
تصدير خدمات الربمجة والتكنولوجيا وتطوير الرشكات
الناشــئة التي يمكن أن يتم يف مرحلة الحقة اإلســتحواذ
عليها من قبل مستثمرين أو رشكات التكنولوجيا العاملية
املعروفة ،بأســعار تفوق بأضعاف أيّة أرقام يتم تداولها
عن قروض صندوق النقد أو جهــات أخرى ،وهذا يؤمن
دخول كميّات كبرية من الدوالرات إىل البلد ويؤدي إىل هجرة
عكسيّة للمواهب تُساهم يف إعادة الثقة إىل البلد.

المرض اللبناني

كالعــادة ،املوهبة اللبنانية يف تدمــر الذات والتلهي
باملشاكل السخيفة جعلتنا نتأخر عن التطور التكنولوجي
الذي وصلت إليه بعض الــدول العربية أو الدول املجاورة
يف مجال إقتصاد املعرفــة والتكنولوجيا .فعوض البحث
عن الفرص املتاحة للتقدّم والرتكيز عىل تطوير قطاعات
مثل إقتصــاد املعرفة كان تركيز الكارتيــل الحاكم عىل
«إقتصاد امل ِ َ
غرفة» ،فغرفوا من املال العام من دون حسيب
أو رقيب ثم عمدوا إىل رسقة مدخرات اللبنانيني وتبديدها
فكان النــزول إىل جهنم هو النتيجــة الحتمية إلبداعات
هذا الكارتيل .فبينما تجتهد حكومــات العالم يف تطوير
إقتصاداتها وتنويع مصادر دخلها بهدف تحســن حياة
شــعوبها؛ تمكنت الدولة اللبنانية مــن أن تدخل التاريخ
كأوّل دولة ترسق شعبها وهي تحاول اآلن إستكمال عملية
الرسقة عرب ترشيعها بقوانني.
@JeanClaudeSaade
(*)خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
برنامج إصدار فواتري الهاتف
للعام 2023
تُعلن املديرية العامة لإلستثمار والصيانة
يف وزارة االتصاالت أن إصدار كشــوفات
الهاتف لعام  ،2023يتم وفق االلية التالية:
أ -تاريخ إصدار فواتري الهاتف:
 15 - 1من كل شــهر :إصدار فاتورة
الشهر السابق
 14 - 2من كل شهر :إنتهاء مهلة دفع
فاتورة الشهر السابق املطروح
مالحظة :يصدر شهريا ً بالغ عن اإلدارة
يحــدد تواريخ الطرح واملهــل الزمنية
القانونية املتعلقة به.
ب -طريقة دفع الفواتري:
 - 1لدى أي صندوق من صناديق قبض
الفواتري التابعة لوزارة االتصاالت عىل كافة
االرايض اللبنانية (نقدا ً او بالتقسيط)
دوام عمل الصناديق هو كالتايل:
 من الســاعة  8:00صباحــا ً ولغايةال  15:00بعــد الظهر (ايــام :االثنني،
الثالثاء ،االربعاء ،الخميس)
 من الســاعة  8:00صباحا ً ولغاية ال 12:00ظهرا ً (يوم الجمعة)
 - 2لدى اي مرصف عرب توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة او
اكثر (لالستعالم اتصل بمرصفك).
 - 3مكاتب  LibanPostمقابل 2.000
ل.ل .للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500
ل.ل .للفاتــورة الواحدة عرب االشــراك
بخدمة "جباية من العنوان" (لالشرتاك
بهذه الخدمة يمكــن االتصال عىل الرقم
 - 01/629629مقسم )333
 - 4مكاتب رشكة ويسرتن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 - 5مكاتــب رشكة ويســرن يونيون
 BOB FINANCEبكلفة  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة.
 - 6مكاتب رشكة .WHISH MONEY
 - 7عرب شــبكة االنرتنت عىل موقع هيئة
اوجريو ()ogero.gov.lb
يف حال التخلف:
 - 1تُقطع خطوط املشرتكني املتخلفني
عن الدفع باتجاه واحد "لالســتقبال
فقط" ملدة اسبوعني من تاريخ إنتهاء
مهلة الدفع.
 - 2تُقطع خطوط املشرتكني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني ملدة شــهر اي
بعد انقضاء اسبوعني من قطعها بإتجاه
واحد وإستيفاء الغرامة عن إعادة وصل
الخــط ( 11.000ل.ل ).اعتبارا ً من هذا
التاريخ.
 - 3تُلغى اإلشرتاكات املتخلفة واملقطوعة
باإلتجاهني لعدم الدفع بصورة مؤقتة
بعد مرور شــهر واحد عــى تاريخ
قطع االشــراك ويعاد وصله بعد تسديد
املتأخرات املستحقة إضافة اىل رسم إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل).
 - 4تُلغى اإلشــراكات بصورة نهائية
بعد مرور ثالثة اشهر عىل تاريخ اإللغاء
املؤقت وتحرر االرقــام امللغاة وتُحصل
املتأخرات بالطرق القانونية املعمول بها.
 - 5يُحرم املشــرك امللغــى رقمه من
الحصول عىل إشــراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتري املستحقة عليه.
مالحظة :يمكن للمشــرك امللغى رقمه
تسديد املتأخرات إضافة اىل غرامة تأخري
وفق آلية التقســيط املعتمدة يف املناطق
كافة والحصول عىل إشرتاك جديد ويُلغى
عقد التقسيط بعد مرور سبعة ايام عىل
تاريخ إستحقاق القسط وتنفذ اإلجراءات
القانونية.
امكانية الحصول عىل قيمة الفواتري:
عرب االتصال عىل املجيــب الصوتي رقم
 1515او عــر موقــع هيئــة اوجريو
()ogero.gov.lb
كما تُذكر املشــركني باحكام املرسوم
رقــم ( 93/4565املــادة الثالثة منه)
وتعديلــه باملرســوم  11682تاريــخ
 1998/01/30لجهــة تحديــد مهلة
اربعة اشهر لإلعرتاض بعد إنتهاء املهلة
املحددة للدفــع واملذكورة اعاله ووجوب
تقديم طلب االعرتاض يف املنطقة الهاتفية
التابع لها رقم املشرتك.
بريوت يف 16 :ترشين الثاني 2022
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية
املهندس باسل األيوبي
التكليف 543

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

"حزب الله" يسترجع "األفندي"" :ورقة بيضاء"...

وتحت هذا الشــعار ،انعقدت الجولة االنتخابية السابعة وطارت،
من دون أن تقدّم أو تأخــر يف التموضعات النيابية بني كتل  8آذار وكتل
املعارضــة ،فانتهت إىل مــا انتهت إليه ســابقاتها يف صناديق االقرتاع
مع تســجيل إضافات جديدة يف قائمة الرتشيحات الخ ّلبية والتسميات
واملســمّ يات الفولكلورية التــي تتقاطع يف أهدافها مــع لعبة تضييع
الوقت وإطالة عمر الشغور ،بينما سجّ لت جلسة األمس إعادة احتساب
لألصوات بعدما انتهت عملية الفرز األوىل ما ع ّزز القناعة بالحاجة امللحّ ة
إىل اعتماد التصويــت االلكرتوني يف املجلس ،لتكون النتيجة النهائية 50
ورقة بيضاء مقابل  42صوتا ً للنائب ميشال معوض و 8أصوات لعصام
خليفة وصوتــان لزياد بارود وصوت لبدري ضاهر وورقة ملغاة حملت
اسم الرئيس التشييل السابق سلفادور أليندي.
ومع تكرر ســيناريو تعطيل النصاب فور انتهاء الدورة االنتخابية
األوىل ،تكررت املواقف نفســها خارج القاعة العامــة من قبل نواب 8
آذار واملعارضة والتغيرييني ،يف حني اســرعى االنتباه موقف لـ»حزب
الله» عىل لســان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب عيل عمّ ار أشاد
فيه بمناقبية قائد الجيش العمــاد جوزيف عون بوصفه «قدّم نموذجا ً
ّ
طيّبا ً يف إدارته
املؤسسة العســكرية واستطاع من خالل قيادته الجيش
ّ
أن يحمي الســلم األهيل» ،قبل أن يستدرك عمّ ار باإلشارة إىل أن تنويهه
بقائد الجيش غري مرتبط باالستحقاق الرئايس «لكنني ال أقول إنّه ليس
ّ
مرشحا ً بل (هذا املوقف) ليس له ربط» باالستحقاق.
أما عىل ضفة املعارضة ،فعزز معوّض مواقعه الرئاســية من خالل
تأكيده نيل تأييد نائبَي حزب «تقدّم» مارك ضو ونجاة صليبا لرتشيحه
واالتفاق معهما عىل التصويت له يف الجلســات الرئاســية ،متوجها ً يف
الوقت عينه إىل ســائر نواب التغيري واالعتــدال بالقول« :نحن معارضة
متنوعة ويجب بناء جســور ّ
ألن هناك خوفا ً من تســوية وعلينا إنقاذ
البلد» .وإذ شدد عىل أنه يخوض «معركة لبنانية» يف مواجهة «الصفقات
الخارجية» التي ينتظرها فريق «األوراق البيضاء» ألنها «ســتكون عىل
حســاب الشــعب اللبناني» ،أضاف معوّض« :ما يحصل لم يعد عملية
إنتخابية إنما انتظار لتســوية أو صفقة ما إلبقاء هذه املنظومة قائمة
لتدمري ما ّ
تبقى من البلد» ،مشددا ً عىل أنه ي ّ
ُفضل خوض «معركة صعبة»
عىل أن يكون «شاهد زور» ،مع إبداء انفتاحه عىل أي ترشيح آخر يؤمن
املبادئ الوطنية التي يخوض املعركة الرئاسية عىل أساسها «وليطرحوا
ّ
علينا
مرشحا ً إنقاذيًّا وسياديًّا وسأكون أوّل من يُؤيّده».

سالمة يطمئن اللبنانيين ...الذهب "بخير"!

بيان،
عىل الرغم من التطمينات الشــكلية التي أوردهــا الحاكم يف ٍ
فإن الغموض ما زال سيد املوقف .فـ»املركزي» لم يس ِّم رشكة التدقيق،
خصوصا ً بعدما أحجمت  KPMGعن املهمة .والتأكيد أكثر من مرة عىل
رضورة وجــود رشكة مختصة نظرا ً لتعقيدات العملية .ولم يحدّد حجم
االحتياطي النهائي ،وال مكوناته املختلفة من القطع الذهبية املوزعة بني
الســبائك والعمالت والحيل بأحجام وعيارات مختلفة ،وال كيفية تو ّزع
الكمية بني لبنان والخارج .كما أنه لم يكشــف عمّ ا إذا كان التدقيق قد
طال دفاتره ،ومــا إذا كان هناك رهن ما عىل جزء من الذهب .و»هذا ما
كان ينتظره املهتمون بالشــأن املايل والنقدي» ،بحسب املصدر ،الفتا ً إىل
أنه «يف حالة الرهن تكون الكمية موجودة يف الخزنة ،إنما ليست يف أمان،
واألهم أن العملية تكون مخالفة للقانون رقم .»1986/42
يف الوقــت الذي يعترب فيه البعض أن التشــكيك بأرقام «املركزي»،
وال ســيما يف ما يتعلق بالذهب ،هو نوع من أنــواع الهوس غري املربر،
يســأل املصدر عن مصري الودائع ،فأموال املودعني التي دأبت أسطوانة
املســؤولني عىل تكرار جملة أنها «بالحفظ والصون» ،لم يعد لها وجود.
وليس هناك ما يمنع أن يكون قد اســتخدم جزءا ً من الذهب بالطريقة
نفسها ،كســبا ً للوقت وعىل أمل إرجاعها عندما تتحسن الظروف .وهذا
ما يبدو أنه لم ولن يحدث.
مــا يزيد الغمــوض يف ما خص مصــر الذهب ،هو عــدم تقديم
«املركزي» أيــة تفاصيل رقمية واالكتفاء باإلعــان عن «إنجاز عملية
التدقيق يف موجودات خزنة املرصف من الذهب (سبائك ونقود معدنية)،
ّ
التــي أجرتها رشكة تدقيق عاملية
متخصصــة ومحرتفة يف هذا املجال،
ت ّم اختيارهــا وتكليفها من قِ بَل مفوَّض املراقبــة الخارجي للمرصف
وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدويل» .مضيفا ً أن «هذه الخطوة
تأتي بنا ًء عىل طلب صندوق النقد الدويل ،وتعزيزا ً للشفافية يف موجودات
ّ
«تبي لهذه الرشكة وبعد اســتكمال عملية
مرصف لبنان» .الفتا ً اىل أنه
التدقيق ،أن موجودات خزنة مرصف لبنان من الذهب (ســبائك ونقود
معدنيــة) مطابقة تماماً ،كمّ ا ً ونوعاً ،للقيود املســجّ لة يف الســجالت
املحاسبية لـ»املركزي»».
يذكر أن آخر مســح أجري عىل الذهب كان يف العــام  .1996وقد
عاد وأكد الحاكم عليه يف تموز الفائت إثر مســاءلة النائب ملحم خلف
عن حجــم احتياطي الذهب .وبحســب آخر األرقام املنشــورة ،يوجد
 9,222437.73أونصة ،منها  3,707703.13أونصة يف الواليات املتحدة
والباقي يف لبنان.

"تحقيق دولي" في قمع النظام اإليراني

ومرشوع قرار إرسال لجنة تحقيق إىل إيران للنظر يف ك ّل االنتهاكات
املرتبطة بقمع االحتجاجــات يف الجمهورية اإلســامية قدّمته أملانيا
وإيســلندا ،وقد أُق ّر بتأييــد  25دولة عضوا ً واعــراض  6دول (الصني
وباكســتان وإريرتيا وأرمينيا وكوبا وفنزويــا) وامتناع  16دولة عن
التصويت ،من بينها خصوصا ً قطر والربازيل.
وخالل مناقشة مرشوع القرار التي استغرقت النهار بطوله ،أطلق
املفوّض الســامي لحقوق اإلنسان فولكر تورك ،الذي لم َ
يلق بعد ر ّدا ً من
طهران عىل طلبه زيارتها ،ندا ًء إىل الجمهورية اإلســامية ناشدها فيه
«وقف االســتخدام غري املفيد وغري املتكافئ للقــوة» ض ّد املتظاهرين.
أن نحو  14ألف متظاهر سلمي أوقفوا ،ما يُش ّكل «رقما ً
وكشــف تورك ّ
صادماً».
ّ
ورأى تورك أن «الوضع الراهن ال يحتمل» ،قبل أن يُشدّد عىل مسامع
الصحافيني عىل «رضورة أن تستمع الحكومة إىل الشعب وأن تنصت إىل
ما يقول وتنخرط يف عملية إصالحية ّ
ألن التغيري حتمي» ،فيما ندّد العديد
من الديبلوماســيني الغربيني بالقمع الدامي لالحتجاجات يف إيران الذي
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أدّى إىل مقتل نحو  420شــخصاً ،بينهم  51طفالً ،وفقا ً ملنظمة حقوق
اإلنسان يف إيران.
ورأى مستشــار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان ّ
أن نتيجة
التصويت هي «دليل واضح عىل اإللتزام الدويل املتزايد محاســبة النظام
اإليراني عىل قمعه الوحيش للشــعب اإليرانــي» .ورحّ بت منظمة العفو
الدولية بـ»قرار تاريخي» ،معترب ًة أنّــه يُمثّل «خطوة مهمّ ة نحو إنهاء
اإلفالت من العقــاب!» ،فيما رأت لويس مكرينان املســؤولة يف منظمة
«هيومن رايتس ووتش» ّ
أن قرار املجلس «خطوة مرحّ ب بها».
يف املقابل ،انتقــدت معاونة نائبة الرئيس اإليراني لشــؤون املرأة
واألرسة خديجة كريمي أمام املجلــس يف جنيف ،الدول الغربية ،معترب ًة
أنهــا تفتقر إىل «الصدقيــة األخالقية» .ونــددت بالعقوبات األمريكية
واألوروبّية عىل بلدها .ومن رابع املســتحيالت أن تســمح الجمهورية
اإلسالمية لهذه البعثة بدخول أراضيها.
وبينما كان أعضاء املجلس مجتمعــن يف جنيف يف اجتماع طارئ
لبحث امللف اإليراني ،أعلنت وكالة «فارس» اإليرانية لألنباء ّ
أن السلطات
يف الجمهورية اإلســامية أوقفت العب كرة القدم الشهري فوريا غفوري
بتهمة «إهانة وتشويه ســمعة املنتخب الوطني واالنخراط يف الدعاية»
ض ّد الدولة.
وأشارت «فارس» إىل أنه جرى توقيف غفوري الذي خاض  28مباراة
دولية وصوال ً إىل العام  ،2019بعد حصة تدريبية لفريقه فوالد خوزستان
بناء عىل قرار من السلطة القضائية .ونرش الالعب اإليراني الدويل السابق
عــي كريمي املنارص للثورة صورة لغفوري عرب حســابه عىل «تويرت»
دعما ً له .وكتب كريمي« :من أجل فوريا املرشّ ف».
وفيما عمّ ت اإلرضابات املدن اإليرانية أمسُ ،قتل عنرص يف «الباسيج»
عىل يــد «معادين للثورة» يف مريوان يف محافظة كردســتان الواقعة يف
شمال غرب إيران ،بحسب «فارس» التي ذكرت ّ
أن «عيل فتاحي ...اغتيل
مســاء األربعاء عىل يد مرتزقة العدو واملعادين للثورة ألنّه كان عضوا ً يف
الباسيج».
ويف األثناء ،أوقف شخص يحمل الجنســيّتَني اإليرانية والربيطانية
ومرتبط بـ»أعمال الشــغب» وعىل «اتصال بوســائل إعالمية معادية»
للجمهورية اإلسالمية ،كما ادّعت «فارس» ،يف حني ب ّررت طهران قصفها
جماعات كردية إيرانية معارضة يف كردستان العراق بالتشديد يف رسالة
إىل مجلس األمن الدويل عىل عدم وجود «خيار آخر» لديها لحماية نفسها
من «جماعات إرهابيّة».

موسكو تحارب األوكرانيين بالعتمة والعطش...

وبعد  9شــهور من بدء الغزو الرويس ،أمىض ماليني األوكرانيني من
دون كهربــاء ومياه ،يف ظ ّل الربد .ويف كييــف التي هطلت عليها أمطار
باردة تســاقطت عىل الثلوج ،ظ ّل نحو  70يف املئة من السكان من دون
كهرباء صباح أمس ،بحســب بلدية املدينة التي أوضحت أنه تم إصالح
شبكة املياه بعد الظهر ،يف حني بالكاد تجاوزت درجات الحرارة الصفر.
لكن وزارة الدفاع الروســية ادّعت أن قصفها لم يستهدف كييف،
متّ ً
همة املضــادات الجوية األوكرانية بأنّها مســؤولة عن األرضار التي
لحقــت بالعاصمة .ويف خاركيف ،ثاني كربى مدن البالد عىل الحدود مع
روسيا ،استم ّرت «مشــكالت اإلمداد بالكهرباء» ،بحسب الحاكم أوليغ
سينيغوبوف.
كما تأثرت بقية أنحاء أوكرانيا إىل ح ّد كبري بانقطاع الكهرباء ،لكن
عمليات إعادة وصل البنى التحتية الحيوية بالشبكة تستم ّر تدريجيّاً ،يف
حني أعلنت الرئاسة األوكرانية افتتاح حواىل  4آالف نقطة تدفئة يف كافة
أنحاء البالد.
واســتم ّر القصف الرويس مخ ّلفا ً  4قتىل و 10جرحى يف خريسون
التي انســحبت منها موسكو قبل أســبوعَ ني ،و 6قتىل و 30جريحا ً يف
فيشغورود قرب كييف ،فيما اعتربت الخارجية الفرنسية أن «االستهداف
املمنهج للسكان مع اقرتاب فصل الشتاء يرتجم رغبة روسيا الواضحة
يف جعل الشعب األوكراني يُعاني ،وحرمانه من املاء والتدفئة والكهرباء
لتقويض قدرته عىل الصمود» ،مشــدّد ًة عىل أن هذه األعمال ترقى بك ّل
وضوح إىل «جرائم حرب» .ودعا الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي
منظمة األمــن والتعاون يف أوروبا إىل طرد روســيا من صفوفها ،وذلك
خالل مداخلة عرب الفيديو أثناء جلسة يف وارسو عقدها املجلس الربملاني
لهذه املنظمة الدولية .كما ندّد زيلينســكي خالل كلمة عرب الفيديو أمام
مجلس األمن الدويل بارتكاب «جرائم ض ّد اإلنســانية» ألنه «مع درجات
حرارة تحت الصفر يجد ماليني األشــخاص أنفســهم من دون مصادر
طاقة ومن دون تدفئة أو ماء».
من جانبه ،قال وزير الطاقة األوكراني غريمان غالوشتشنكو« :إذا
لم تحصل رضبات جديدة ،ســنتم ّكن من تقليص نقص (الكهرباء) يف
نظام الطاقة بحلول نهاية اليوم (أمس)» ،واصفا ً الوضع بـ»الصعب»،
بينما قدّرت االســتخبارات العســكرية األوكرانية أن روسيا «تحتاج إىل
أسبوع تقريباً» لالستعداد لرضبة كثيفة أخرى.
ويف غضون ذلكّ ،
حضت روســيا أوكرانيا عىل االنصياع ملطالبها ،إذ
رأى املتحدّث باســم الكرملني ديمرتي بيسكوف أن «أمام قيادة أوكرانيا
فرصة لحل النــزاع من خالل تلبية كافة مطالب الجانب الرويس ووضع
ح ّد للمعاناة املحتملة للمدنيني».
توازياً ،طلب وزير الدفاع البولندي ماريوس بالشتشــاك من أملانيا
ّ
تســليم أوكرانيا شــحنة صواريخ «باتريوت» أرض  -جو
مخصصة يف
األصل لبولندا ،وذلك ملســاعدة كييف يف الدفاع عن نفســها يف مواجهة
روسيا ،فيما أق ّر الربملان األوروبي حزمة دعم مايل ألوكرانيا تبلغ قيمتها
 18مليار يورو ،يف خ ّ
طة ما زالت املجر تُعرقل تطبيقها.
كذلــك ،أعلن رئيــس وزراء املجر فيكتور أوربــان أن برملان بالده
سيُصادق عىل انضمام فنلندا والسويد إىل «حلف شمال األطليس» العام
املقبل ،علما ً أن ملف انضمام البلدَين ال يــزال مع ّلقا ً بانتظار مصادقة
بودابست وأنقرة.
ديبلوماســيّاً ،أوضحت مســاعدة وزير الخارجية والتعاون الدويل
للشؤون السياسية اإلماراتي النا نسيبة يف بيان أن اإلمارات تؤمن إيمانا ً
راسخا ً بأن الديبلوماسية ال تزال هي الســبيل الوحيد إلنهاء األزمة ،يف
الوقت الذي نقلت فيه وكالة «رويرتز» عن مصادر م ّ
طلعة أن ممثلني من
روســيا وأوكرانيا اجتمعوا يف اإلمارات األسبوع املايض ملناقشة إمكانية
تبادل أرسى الحرب واســتئناف صادرات األمونيا الروســية إىل آســيا
وأفريقيا عرب خط أنابيب أوكراني.
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باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
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واشنطن ألنقرة :لوقف فوري للتصعيد في سوريا
فيما انهالت االنتقــادات من القيادات
الكردية يف ســوريا تجاه واشــنطن التي
ّ
بالتخل عنهم وتركهم يف مواجهة
اتّهموها
العدوان الرتكــي عىل مناطقهم ووحداتهم،
دعت الواليات املتحدة أمس إىل «وقف فوري
للتصعيد» يف شمال سوريا ،حيث تُ ّ
نفذ تركيا
رضبــات جوّية طالت عــرات املواقع يف
مناطق نفوذ «قوات سوريا الديموقراطية»
(قســد) ،حليفة التحالف الــدويل بقيادة
واشنطن.
وأبدى الناطق باســم وزارة الخارجية
األمريكيــة نيــد برايس قلق بــاده البالغ
«إزاء األعمــال العســكرية األخــرة التي
تُزعزع اســتقرار املنطقة وتُع ّرض املدنيني
واألفراد األمريكيني للخطــر» .وبينما أبدى
كذلك تفهّ مــه أن «لدى تركيا مخاوف أمنية
مرشوعــة يف ما يتع ّلق باإلرهــاب»ّ ،
عب يف
الوقت ذاته عن «مخاوفنا الجدّية إزاء تأثري
التصعيد يف ســوريا عــى مواجهة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» وعىل املدنيني عىل جانبَي
الحدود».
ويف الوقت الــذي يُلوّ ح فيــه الرئيس

قمة عربية  -صينية
في السعود ّية

كشــف القنصل الصينــي العام
يف دبي يل شــيوي هانغ أن السعودية
ستســتضيف قمة عربية  -صينية يف
أوائل كانــون األوّل املقبــل ،وتحديدا ً
خالل األيام العرشة األوىل من الشــهر،
معتربا ً أن هذا «يُع ّد حدثا ً كبريا ً لتحسني
العالقات الصينيــة  -العربية وعالمة
بــارزة يف تاريخ العالقــات الصينية -
العربية».
وكان وزير الخارجية الســعودي
األمري فيصل بن فرحــان قد تحدّث يف
ترشين األول عن زيارة مرتقبة للرئيس
الصيني يش جينبينغ إىل اململكة العربية
الســعودية ،مشــرا ً إىل انعقاد قمة
ســعودية  -صينية ،وقمة خليجية -
صينية ،وقمة عربية  -صينية.
وتأتي هــذه القمة بينما تشــهد
العالقات الســعودية  -األمريكية توترا ً
إثر قرار اململكة خفــض إنتاج النفط
من خالل تحالف «أوبك بالس» .وكان
الرئيس الصيني قد زار الســعودية يف
العام .2016

الرتكي رجب طيــب أردوغان بتنفيذ عملية
برية محتملة يف ســوريا ،نبّهــت املتحدّثة
باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا
زاخاروفا مــن أن إطالق القــوات الرتكية
لعملية عســكرية برية يف شــمال سوريا
ســيزيد التوتر يف املنطقة ،محــ ّذر ًة من أن
مثل تلك العملية إذا حصلت ستؤدّي أيضا ً إىل
زيادة نشاط املس ّلحني.
لكنّها أضافت« :نحن عىل اتصال وثيق
مع الجانب الرتكي يف الشأن السوري ونتفهم
مخاوفه من التهديدات ألمن البالد القومي»،
يف حني أبدى مبعوث الرئيس الرويس الخاص
إىل سوريا ألكســندر الفرينتييف استعداد
َ
ّ
رئيس سوريا
منصة للقاء
موسكو لتوفري
وتركيا ،مشريا ً إىل أن أنقرة «قد ترتاجع» عن
القيام بعملية عسكرية برية يف سوريا.
ميدانيّــاً ،أعلنت «قســد» مقتل  8من
مقاتليها ج ّراء قصف تركي اســتهدف ليل
األربعاء مواقع عنارص مولجة حماية مخيّم
الهول يف شــمال رشق سوريا ،حيث يقطن
عرشات اآلالف من النازحني وأفراد عائالت
تنظيم «الدولة اإلسالمية».

ماليزيا :أنور إبراهيم
رئيسًا للوزراء

إستهدفت أنقرة بشكل ّ
مركز بنى تحتية عدّة في شمال سوريا (أ ف ب)

واستهدف الطريان الرتكي مواقع تابعة
لعنــارص حماية املخيّــم بخمس رضبات،
وفق ما أفاد متحدّث كردي ،ما أثار حالة من
الهلع داخل املخيم ،وفق «املرصد الســوري
لحقوق اإلنسان».

وأفاد مدير املرصــد رامي عبد الرحمن
عن «هدوء نســبي» أمس مع شبه ّ
توقف
للقصف الجوي الرتكي ،بعد تصعيد األربعاء
مع استهداف أنقرة بشكل مر ّكز بنى تحتية
ومنشآت نفط وغاز وأهدافا ً عسكرية.

عُ يّن المعارض اإلصالحي
أنور إبراهيم رئيسا ً للوزراء
في ماليزيا ،بحسب القصر
الملكي ،ما يضع ح ّدا ً لحال
من عدم اليقين شهدتها البالد
بعدما فشل أي من تحالف
المعارضة والكتلة المنافسة
له في الحصول على غالبية
في االنتخابات التشريعية
السبت .وصدر عن القصر
الملكي بيان جاء فيه أن
زعيم المعارضة أنور إبراهيم
عُ يّن «رئيس الوزراء العاشر
لماليزيا»ّ .
وحقق بذلك إبراهيم
( 75عاماً) حلمه بأن يُصبح
رئيسا ً للوزراء ،وهو حلم يرافقه
منذ  25عاماً ،متوّجا ً مسيرة
سياسية مضطربة.

باكستان :تعيين رئيس
جديد لألركان العامة

جنين تتفادى مواجهات بين الفلسطينيين
والقوات اإلسرائيليّة
بعدما احتجزها مقاتلون فلسطينيون داخل مخيّم جنني،
أُعيدت جثة الشــاب اإلرسائييل الدرزي تــران فريو إىل عائلته
صباح أمس ،تتويجا ً ملفاوضات مكثّفة أتاحت تفادي مواجهات
«عنيفة» ،بحســب الجيش اإلرسائييل ،فيما كان رئيس الوزراء
اإلرسائييل يائري البيد قد توعّ د الخاطفني بـ»دفع ثمن باهظ» إذا
لم يُعيدوا جثة الشاب.
وذكر الجيش اإلرسائييل يف بيان أنه «إثر جهود قوات األمن
وبالتنســيق مع السلطات الفلســطينية ،نقلت جثّة إرسائييل
قىض الثلثاء يف حادث مروري يف جنني إىل عائلته يف إرسائيل» ،يف
حني كانت عائلة الشاب فريو البالغ  17عاما ً قد تحدّثت عن أن
مس ّلحني خطفوه من مستشفى يف جنني بعدما أُصيب بجروح
بالغة يف حادث سري يف املدينة.
وأكدت وكالة األنباء الرســمية الفلسطينية (وفا) «نجاح
ً
موضحة أنها
جهود اإلفراج عن جثمان الشــاب تريان فريو»،
جاءت بـ»تعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس ومتابعة
من رئيس جهاز املخابــرات العامة اللواء ماجــد فرج وقادة
األجهــزة األمنية ومحافظ جنني وقواهــا الوطنية وفعالياتها
ّ
ومؤسساتها».
وبحســب الوكالة ،فقد ُ
ســ ّلم الجثمان «مــن مق ّر جهاز
املخابرات العامة يف جنني للهالل األحمر الفلســطيني (جمعية
إســعاف) الذي قام بدوره بتســليمه للجانب اإلرسائييل» .ولم
تُعلن أي جهة مسؤوليّتها ،لكن مصادر مح ّلية أوضحت لوكالة
«فرانس برس» أن مقاتلني فلسطينيني احتجزوا الجثة يف مخيّم
جنني حيــث يتمركز عنارص من «فتــح و»حماس» و»الجهاد
اإلسالمي».

الصين تفرض إغالقًا عامًا على الماليين
فرضت السلطات يف مدينة تشنغتشو
الواقعة يف وسط الصني والتي تض ّم مصنعا ً
ضخما ً لهواتف «آي فــون» ،إغالقا ً عاما ً
أمس عىل  6ماليني شــخص يف الكثري من
أحياء وســط املدينة ملكافحة «كوفيد»،
بعدما أثار ّ
تفش الفــروس احتجاجات
عنيفة وحالة ذعر.
ويأتي هذا اإلجراء بعدما تظاهر مئات
العمال األربعاء أمام أكرب مصنع لهواتف
«آي فون» األمريكية يف العالم ،يف مواجهة
عنارص من الرشطة كانوا يحملون هراوات
ويرتدون بزات حماية بيضاء.
ويفرض القرار الصادر مساء األربعاء
عىل جميــع الســ ّكان القاطنني يف  8من
مناطق املدينة الخضوع الختبار «بي يس
آر» بصورة يومية وعىل مدار أيام اإلغالق
العام الخمســة ،اعتبارا ً من منتصف ليل
اليوم.

أخبار سريعة

وتشــمل هذه اإلجراءات أكثر من 6
ماليني شخص ،أي أكثر من نصف سكان
تشنغتشو ،لكنّها ال تشمل منطقة املصنع
الذي تملكه رشكة «فوكسكون» التايوانيّة
والــذي يخضع لقيــود صارمة ملكافحة
«كوفيد» منذ أسابيع عدّة.
وعمالً بسياســة «صفــر كوفيد»
الصارمة املطبّقة يف الصــن ،يؤدّي أدنى
ارتفاع بعــدد اإلصابــات إىل إغالق مدن
بأكملهــا ووضــع املصابــن يف الحجر
ّ
لكــن هذه االســراتيجية تُثري
الصحي.
تملمالً واستياء لدى جزء كبري من السكان.
وعــى الرغم مــن هــذه اإلجراءات
الصارمة ،عاود عدّاد اإلصابات االرتفاع ،إذ
كشفت وزارة الصحة تسجيل عدد قيايس
جديد من اإلصابات خالل الـ 24ســاعة
األخرية بلــغ  31444حالة ،منها 27517
حالة لم تُظهر أعراضاً.

خالل مراسم دفن فيرو أمس (أ ف ب)

وقال مســؤول عســكري إرسائييل للصحافة األجنبية خالل
مؤتمر صحايف« :من وجهة نظرنا ،كانت هناك طريقتان الستعادة
الجثة :إمّ ا عرب الســلطة الفلسطينية ،وإما عرب عملية مس ّلحة يف
املدينة ،يف املخيّم ،من املرجح أنها ستكون عنيفة ج ّدا ً ج ّداً».
وأوضح املسؤول أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس
أجرت مفاوضات مكثفة يف الساعات األخرية إلقناع املقاتلني بإعادة
ّ
املحل.
الجثة تفاديا ً ملواجهات عنيفة ،ولعواقب عىل االقتصاد
ويف أعقاب احتجاز جثة الشــاب اإلرسائييل ،أغلق الجيش
معابــر بني إرسائيل وجنني ،غري أنه عــاد وأعلن فتحها صباح
أمس .وبعد نقل رفات فريو ،قدّم البيد تعازيه لألرسة واملجتمع
الدرزي عموماً ،فيما شكر وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس
املسؤولني الفلسطينيني عىل «هذه اللفتة اإلنسانية التي جاءت
بعد خطوة بائسة وغري إنسانية».

محكمة جزائر ّية تقضي بإعدام  49شخصًا
قضــت محكمــة جزائريــة أمس
بإعدام  49شــخصا ً إلدانتهــم بتهمة
إحــراق مواطــن والتنكيــل بجثته يف
منطقــة القبائل يف العــام  ،2021لكن
األحــكام ســتُ ّ
خفض إىل الحبس مدى
الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام اإلعدام
يف البالد منذ العام  .1993وذكرت وكالة
األنباء الجزائريــة أن محكمة الجنايات
االبتدائيــة يف الدار البيضــاء يف الجزائر
العاصمة ،دانت املتّهمني يف قضية اغتيال
جمال بن اســماعيل الذي كان قد توجّ ه
إىل بلــدة «األربعاء نايث إيراثن» يف والية
تيزي وزو للمشــاركة يف إخماد حرائق
حصدت خالل أسبوع أرواح  90شخصا ً
عىل األق ّل يف آب من العام املايض.
وأشــارت الوكالــة إىل أن املحكمة
أصدرت أيضا ً أحكامــا ً «ترتاوح ما بني
 10سنوات وسنتَني ســجنا ً نافذا ً بحق
 28متّهماً ،باإلضافة إىل غرامات مالية
ترتاوح مــا بني  100ألــف و 200ألف
دينار جزائري ،فيمــا قضت برباءة 17

متّهما ً آخريــن» .ويُالحق الضالعون يف
هذه القضية بتهم عدّة ،ال سيّما جناية
ارتكاب «أعمــال إرهابيــة وتخريبية
تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية»،
و»املشــاركة يف القتل العمدي مع سبق
اإلرصار والرتصد» و»التعــدّي بالعنف
عىل رجال القــوة العمومية» ،و»نرش
خطــاب الكراهيــة» و»التحريض عىل
تحطيم ملك الغري والتجمهر املســلح»،
وفق الوكالة.
وكان جمال بن اســماعيل يبلغ 38
عاما ً حني ذهب طوعا ً إىل بلدة «األربعاء
نايــث إيراثــن» للمســاعدة يف إطفاء
الحرائق .وعندما علــم ّ
بأن البعض من
ســكان البلدة اشتبه بضلوعه يف إشعال
الحرائق كونه غريبا ً عن املنطقة ،سارع
لكن حشدا ً
ّ
إىل تسليم نفســه للرشطة،
غفريا ً من املواطنــن الغاضبني انتزعوه
من أيدي قوات األمــن وع ّذبوه ورسقوا
متع ّلقاته الشــخصية وأحرقــوه حيّا ً
ومثّلوا بجثّته.

عُ يّن الجنرال سيد عاصم
منير قائدا ً جديدا ً لهيئة
األركان العامة في باكستان،
وهو منصب مهم في هذه
الجمهورية اإلسالمية التي
تملك السالح النووي .واختار
رئيس الوزراء الباكستاني
شهباز شريف الجنرال
منير «باستخدام صالحياته
الدستورية» ،بحسب ما
كتبت وزيرة اإلعالم مريم
أورنجزيب في تغريدة .وال
يزال يتعيّن على الرئيس
عارف علوي الموافقة على
هذه التسمية .وعلوي عضو
الحزب المعارض «حركة
اإلنصاف الباكستانية» بزعامة
رئيس الوزراء السابق عمران
خان .ويح ّل الجنرال منير،
المسؤول حاليّا ً عن إمدادات
الجيش الباكستاني والنقل،
مكان الجنرال قمر جاويد
باجوا ،الذي سيتقاعد بعدما
قاد هيئة األركان منذ تشرين
الثاني .2016

غرامة ضخمة على حزب
بولسونارو
فرضت المحكمة االنتخابية
العليا في البرازيل غرامة مالية
ضخمة على حزب الرئيس
اليميني جايير بولسونارو ألنّه
طلب منها إلغاء أصوات فاز
بها الرئيس المنتخب لويس
إيناسيو لوال دا سيلفا .واعتبر
رئيس المحكمة ألكسندر دي
مورايس ّ
أن الدعوى التي
قدّمها الحزب الليبرالي الثلثاء
كانت مدفوعة بـ»سوء نيّة»،
وبالتالي فقد ق ّررت المحكمة
تغريمه مبلغا ً يُناهز 4.2
ماليين دوالر .وكان الحزب قد
طلب من المحكمة االنتخابية
العليا إلغاء األصوات التي
أدلى بها الناخبون في أكثر
من  280ألف صندوق اقتراع
إلكتروني بدعوى «أعطال»
شابتها وحرمت ّ
مرشحه
الفوزّ .
لكن المحكمة رفضت
هذه الحجّ ة ،مؤ ّكدة في قرار
«عدم وجود أد ّلة وظروف
تُب ّرر إجراء عملية ّ
تحقق
استثنائية» من عمل حوالى
 280ألف صندوق اقتراع
إلكتروني استُخدمت في
التصويت.

الريــــاضـــية
رالـــــف شـــــربـــــل

مـوند
يـــاليــات
تحليل
وأرقام ()1
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الـجـمـعـة  ٢٥تشرين الثاني 2022

ألمانيا مستمرّة باإلنحدار والسعودية
ل األرجنتين
تفرم ُ

ّ
تخصص صحيفة «نداء الوطن» صفحة أسبوعية لتحليل نتائج
مباريات مونديال قطر  2022وأداء المنتخبات المشاركة .وفي
ّ
سيتم التطرّق الى جميع المباريات التي أجريت بين
الحلقة األولى،
 20تشرين الثاني يوم افتتاح النهائيات و 23تشرين الثاني .2022

قطر ...تميّز في التنظيم على عكس اللعب
أبدعــت قطر يف تنظيم هذا املونديال مــن خالل التطور الالفت يف املالعب والبنية التحتية وســهولة
املواصالت وغريهاّ ،
لكن منتخبها الوطني أحبط جمهوره بســبب أدائه الهزيل أمام منتخب اإلكوادور ،إذ
ّ
استحق األخري الفوز يف افتتاحية املونديال ،حيث تفوّق يف جميع الخطوط عىل املنتخب املضيف.

هجوم إنكليزي ناري ّ
قدّمت إنكلرتا عرضا ً هجوميا ً رائعا ً نجحت بفضله يف ه ّز شــباك ايران بنصف دزينة من األهدافّ .
وألن كرة
القدم تعطي دائما ً فرصا ً للتعويض ،أنىس بوكايو ســاكا الجماهــر اإلنكليزية ركلته الرتجيحية التي أطاحت
بآمال إنكلرتا بالفوز بيورو  ،2020من خالل تســجيله ثنائية رائعة يف أوىل مباريات منتخب «األسود الثالثة» يف
هذا املونديال .لكن لع ّل أبرز ســلبيات هذا املنتخب تكمن يف األداء املتذبذب لدفاعه ،أمّ ا أه ّم سماته فهي التناغم
املوجود بني الالعبني وتعدّد مصادر الخطورة ودكة البدالء املميزة .يف املقابل ،تُعترب ايران أضعف منتخبات هذه
املجموعة ،ومن املستبعد أن تنافس عىل إحدى بطاقتي التأهل اىل الدور الثاني.

هولندا كما ّ
توقعناها
ّ
مستحق عىل
إرتقى املنتخب الهولندي اىل مستوى اآلمال الكبرية املعقودة عليه ،فقد نجح بتحقيق فوز
حساب بطل أفريقيا منتخب السنغال .ولم يكن الفوز سهالً ،حيث انتظرت جماهري «الطواحني» الهولندية
ثان عندما كانت املباراة تلفظ أنفاسها األخرية.
حتى الدقيقة  84لكي تشاهد الهدف األول الذي تبعه هدف ٍ
ويبقى أبرز األســباب التي قادت هولندا لهذا الفوز هو التألق الكبري لحارســها ،والتبديالت التي قام بها
املدرب القدير لويس فان خال ،خصوصا ً زجّ ه بالالعب ميمفيس ديباي الذي ساهم يف الهدفني ،إضافة اىل
رعونة مهاجمي السنغال الذين تفننوا بإضاعة الفرص.

الواليات المتحدة وويلز ...صراع على المركز الثاني
إنتهــت املباراة بالتعادل اإليجابي ( )1-1وهو تعادل منطقي يف ظ ّل التقارب بني مســتوى املنتخبَني ،ما يرتك
الرصاع مفتوحا ً بينهما عىل بطاقة التأهل الثانية ،ومن املستبعد أن يستطيع أحدهما مزاحمة إنكلرتا القوية جداً.

مفاجأة سعودية ونكسة أرجنتينية
يف مباراة كان من املفرتض أن تكون سهلة لـ»األلبيسيلستي» ،نجح األخرض السعودي يف قلب الطاولة
عىل مييس ورفاقه بفضل الشــخصية القوية ألبناء املد ّرب الفرنيس هــريف رينار الذين تفوّقوا بدنيا ً عىل
أبناء املدرب ليونيل سكالوني .كذلك ،من الجدير التوقف عند الفنيات العالية للمنتخب العربي التي تج ّلت
َ
هدف صالح الشهري وسالم الدورسي الرائعَ ني .أمّ ا األرجنتني فبدأت املباراة بقوة ،إال أنّها قدّمت شوطا ً
يف
ثانيا ً كارثياً ،إذ إنها لم تستطع أن تفيق من الصدمة التي تع ّرضت لها بسبب الضغط السعودي الذي أثمر
عن هدفني يف بداية الشوط الثاني .وقد حرم املنتخب السعودي نظريه األرجنتيني من معادلة رقم إيطاليا
القيايس بسلسلة املباريات من دون هزيمة.

كرواتيا والمغرب ...تعادل عادل
يف مباراة دفاعية قليلة الفرص ،تم ّكن «أسود األطلس» من الحصول عىل نقطة ثمينة من وصيف النسخة املاضية
من املونديال املنتخب الكرواتي .هذا األخري بدا بعيدا ً جدا ً عن املستوى الذي ظهر به يف روسيا  ،2018بسبب معدّل األعمار
املرتفع وغياب الهدّاف الحقيقي .أمّ ا املغرب فأ ّكد أنه يمتلك املقومات لينافس عىل إحدى بطاقتي مجموعته املتوازنة.

ألمانيا وعروضها اإلنحدارية ...هل تو ّ
دع المونديال باكرًا؟

تعادل بطعم الفوز لتونس
دخل املنتخب الدنماركي مباراته مع نظريه التونيس مرشــحا ً فوق العادة للفــوز بها نظرا ً لتألقه يف
املناسبات الكبرية األخرية ،ال سيما يف مونديال  2018ويورو ّ .2020
لكن نسور قرطاج نجحوا بالصمود أمام
هجمات الفريق االسكندينايف.

أوتشوا والتألق الدائم في المونديال
يف ك ّل مونديال يصنع الحدث ،ويف هذا املونديال لم ّ
يغي عادته .إنه جيريمو أوتشــوا الذي تألق م ّرة جديدة
متصدّيا ً لركلة جزاء ّ
نفذها ليفاندوفسكي ،ليمنح املكسيك نقطة ثمينة أمام بولندا .يف هذه املباراة ،كان املنتخب
املكســيكي هو األفضل ،لكنّه لم يســتطع ترجمة أفضليته اىل أهداف ،فانتهى اللقاء بتعادل أبيض ،أمّ ا بولندا
فتبدو أضعف منتخبات هذه املجموعة.

جيرو ...مصائب قوم عند قوم فوائد
بعد عودة بنزيما اىل املنتخــب الفرنيس ،أصبح أوليفييه جريو العبا ً بديالً رغم تألقه الكبري مع نادي ميالن
وتاريخــه املميز مع منتخب بالده .أبعدت اإلصابة بنزيما عن املونديــال ،فانتهز جريو الفرصة وقاد «الديوك»
الفرنسية اىل تحقيق فوز عريض بنتيجة  -1 4ضد «الكانغورو» األسرتايل .لم يكن جريو الالعب الفرنيس الوحيد
الذي تألق ،فمبابي ورابيو وغريزمان وديمبييل أبدعوا جميعهم يف ّ
شن العمليات الهجومية عىل املرمى األسرتايل.
الشق الدفاعي بسبب الغيابات الوازنة يف خ ّ
ّ
طي
من ناحية أخرى ،يبدو فريق املدرب ديدييه ديشان أق ّل صالبة يف
الوسط والدفاع ،أمّ ا أســراليا فتبدو أضعف منتخبات هذه املجموعة .ومن الجدير بالذكر إعتالء جريو صدارة
هدّايف املنتخب الفرنيس عرب التاريخ برصيد  51هدفا ً بالتساوي مع تيريي هنري.

إسبانيا ...المنتخب المثالي
من الصعب وصف منتخب بـ»املثايل»ّ ،إل ّ
أن العرض الذي قدّمه «املاتادور» أمام كوستاريكا يالمس الكمال ،فقد
ســيطر «ال فوريا روخا» منذ الدقيقة األوىل حتى الدقيقة األخرية عىل املباراة مكتسحا ً خصمه بسباعية نظيفة .بدا
املنتخب االسباني األفضل فنيا ً وتكتيكيا ً واألكثر إمتاعا ً يف البطولة ،فهو منتخبٌ شاب مدجّ ج باملواهب الصاعدة كجايف
وبيدري ،مدعّ م ببعض عنارص الخربة املخرضمني مثل بوســكيتس وجوردي ألبــا ،ويمتلك دكة بدالء مميزة ومد ّربا ً
عبقرياً .أمّ ا املنتخب الكوستاريكي فلم يسدّد أيّ كرة عىل املرمى اإلسباني طوال اللقاء ،وهو بدون شك أسوأ املنتخبات
املشاركة يف هذا املونديال .هذه املباراة أكدت ّ
أن إسبانيا هي من أبرز املرشحني للفوز باللقب.

ألمانيا واستمرار اإلنحدار
بعد خروج أملانيا من الباب الضيق يف مونديال  2018إثر خســارتيها أمام املكسيك وكوريا الجنوبية،
عمّ ق «الســاموراي» الياباني جراح «املانشــافت» وألحق به هزيمة تاريخية بنتيجة ( .)1-2هذه املباراة
تشــبه كثريا ً سيناريو لقاء األرجنتني مع السعودية ،فاألملان قدّموا شــوطا ً أول جيدا ً وسجّ لوا من عالمة
الجزاء هدف التقدم بواســطة نجم مانشســر ســيتي الكاي غوندوغان ،إال ّ
أن اآلسيويني نجحوا بقلب
الطاولة يف الشــوط الثاني .لعــ ّل أبرز نقاط ضعف األملان هي يف خط الدفاع الــذي ارتكب هفوات قاتلة،
باإلضافــة اىل عدم امتالكهم هدّافا ً كبرياً .أمّ ا اليابان فأكدت أنها منتخبٌ ال يســتهان به وال ينقصه يشء
للتأهل للدور الثاني للمرة الرابعة يف تاريخه.

فوز غير مقنع لبلجيكا

ُ
تنجح تنظيميًا وتخفقُ في مباراتها اإلفتتاحية
قطر

شــتّان ما بني بلجيكا  2018وبلجيكا  ،2022فاملنتخب الذي كان صاحب أفضل أداء يف مونديال 2018
تراجع بشــكل كبري يف ظ ّل تقدّم أبرز ركائزه يف العمر .ظهر املنتخب البلجيكي بطيئا ً أمام كندا التي تفوّقت
عليه يف األداء وعدد الفرصّ ،
لكن براعة كورتوا وباتشــواي وبعض األخطاء التحكيمية سمحت للشياطني
الحمر باقتناص انتصار مه ّم بهدف نظيف .هذه املجموعة تبدو األكثر توازناً ،فمســتوى املنتخبات األربعة
(بلجيكا – كندا – كرواتيا  -املغرب) متقاربٌ جداً.
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الريــــاضيــــة
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٥تشرين الثاني 2022

تتخطى صربيا وتخسر نيمار وكريستيانو
البرازيل
ّ
تغ ّلبــت الربازيــل عــى رصبيا
بهدفني نظيفني يف مســتهل مشوارها
يف مونديــال قطر  2022يف كرة القدم،
عىل استاد لوســيل ضمن منافسات
املجموعة السابعة.
سجّ ل مهاجم توتنهام االنكليزي
ريشارليسون الهدفني يف الدقيقتني 62
و ،73والثاني من مقصية رائعة.
وكــ ّرر املنتخب الربازيــي بالتايل
فوزه عىل رصبيا بالذات ،بعد النسخة
املاضية يف روســيا يف العــام 2018
وبالنتيجــة ذاتها بهدفــن لباولينيو
وتياغو سيلفا.
ولم يخرس املنتخــب الربازييل يف
آخر  15مباراة يف دور املجموعات ففاز
يف  12وتعادل يف .3
تصدّر مجموعته يف النسخ العرش
االخرية كمــا لم يخــر يف آخر 19
مباراة افتتاحيــة محققا ً الفوز يف 16
منها ،من ضمنها املباريات االفتتاحية
الخمس يف الســنوات التي شــهدت
تتويجه بألقابه الخمسة حتى اآلن.
ســيطرت الربازيل عــى املباراة
بشكل كبري ،فيما اعتمدت رصبيا عىل
الدفاع المتصاص الهجمات الربازيلية،
لكنها عجزت عن منع ريشارليســون
من تحقيق الثنائية.
وشــهدت املباراة خــروج نجم
الربازيــل نيمار مصابــا ً ( ،)79وهو

تلقى اســعافات مــن الطاقم الطبي
الربازيــي داخل امللعــب وعىل مقاعد
االحتياط.

سويسرا  -الكاميرون

ويف املجموعــة ذاتهــاّ ،
دشــنت
الكامــرون عودتها إىل نهائيات كأس
العالم بخســارة أمام سويرسا بهدف
سجّ له «ابنها» بريل إمبولو عىل ملعب
الجنوب يف الوكرة.
وسجل إمبولو ،الكامريوني األصل
واملولود يف العاصمــة ياوندي ،الهدف
الوحيد يف الدقيقة  48وبدا متأثرا ً ولم
يحتفل.
وغابت الكامريون التي تشارك يف
النهائيات للمــرة الثامنة يف تاريخها،
عن النسخة األخرية يف روسيا ،ومُنيت
بخسارتها الثامنة عىل التوايل والثالثة
عرشة يف  24مباراة.
يف املقابل ،حققت ســويرسا التي
تخوض العرس العاملــي للمرة الثانية
عرشة والخامســة عىل التوايل ،فوزها
الثالث عــر يف النهائيات التي بلغت
ربع النهائي فيها  3مرات.
والكامــرون هــي أول منتخب
أفريقي يبلغ ربع النهائي عندما فعلها
يف العــام  1990ومفاجأتــه املدوية
يف املبــاراة االفتتاحيــة بتغلبــه عىل
االرجنتني حاملة اللقب 1-صفر.

البرتغال  -غانا

يف املجموعــة الثامنــة ،قــاد
كريستيانو رونالدو الربتغال لفوز مثري
عىل غانا  ،2-3فدخل التاريخ بعدما بات
أول العب يســجل يف خمس نسخ من
النهائيات.
وبعد شــوط أول عقيــم ،افتتح
رونالدو ( 37عاماً) التســجيل ألبطال
أوروبــا  2016من ركلة جــزاء جدلية
( ،)65ثــم وبعدمــا أدرك أندريــه أيو
التعادل لغانا ( ،)73عاد جواو فيليكس
ومنح الربتغاليني التقدم ( ،)78وأضاف
البديل رافايل لياو الثالث ( ،)80قبل أن
يقلص البديل عثمــان بوكاري الفارق
(.)89
وبعد ساعات عىل اإلعالن عن فسخ
عقده مع مانشســر يونايتد اإلنكليزي
بسبب انتقاده النادي ومدربه الهولندي
إريك تن هاغ ،نزل كريستيانو رونالدو اىل
أرضية «استاد  »974كاملهاجم الرصيح
الوحيد يف تشــكيلة املــدرب فرناندو
ســانتوس ،بعدما كان كثر الحديث عن
امكانية ابقائه عىل مقاعد البدالء.
فانضــم رونالدو بذلــك اىل نادي
الالعبني الذين خاضوا النهائيات خمس
مرات اىل جانب غريمه األرجنتيني ليونيل
ميــي ،الحارس املكســيكي غيريمو
أوتشــوا ،ومن ســبقهم :املكسيكيان
الحــارس أنتونيو كارباخــال ورافايل

العبو سويسرا يحتفلون بعد الفوز على الكاميرون (أ ف ب)

ماركيز والحــارس اإليطايل جانلويجي
بوفون واألملاني لوتار ماتيوس.
وبمشاركته امس ،خاض رونالدو
أيضــا ً البطولة الكــرى العارشة عىل
التوايل ،إذ خــاض أيضا ً خمس نهائيات
يف كأس أوروبا منذ  ،2004ليصبح أول
العب أوروبي يحقق هذا األمر.
ثم جــاء االنجاز األكرب بتســجيله
هدف االفتتاح مــن ركلة جزاء انتزعها
بنفســه ،ليجــد طريقه اىل الشــباك
للمونديال الخامس ،هــو الذي افتتح
رصيده بهــدف يف  ،2006ثــم مثله يف
 2010و ،2014قبل أن يسجل أربعة يف
 ،2018من بينها ثالثية يف مرمى إسبانيا
(.)3-3
وتجاوز النجم الربتغايل األسطورة
الربازيليــة بيليه الذي ســجل يف أربع
نسخ ( 1958و 1962و 1966و،)1970
واألملانيــان أوفه زيلر الذي ســجل يف
نفس النســخ التي ســجل فيها بيليه،
ومريوســاف كلــوزه ( 2002و2006
و 2010و.)2014
وعزز رونالدو سجله كأفضل هداف
دويل بـ 118هدفا ً يف  192مباراة ،وبات
عىل بعد هدف من معادلة األســطورة
أوزيبيــو كأفضــل هــداف برتغايل يف
نهائيات كأس العالم ،لكن األخري سجل
جميع أهدافه التسعة يف نسخة واحدة
يف .1966

األوروغواي  -كوريا

ويف املجموعة ذاتها ،استهل منتخب
األوروغواي مبارياته يف املونديال بتعادل
ســلبي أمام كوريا الجنوبية ،عىل استاد
املدينة التعليمية يف العاصمة الدوحة.
وعاند الحظ منتخب «ال سيليستي»
الذي صد له القائم كرتني ،ملدافعه دييغو
غودين ( )44والعب الوســط فيديريكو
فالفريدي (.)89
وهي املشاركة الرابعة عرشة ملنتخب
االوروغواي املتوّ ج باللقب العاملي مرتني
يف  1930و.1950
ولعب املدرب دييغو ألونســو ورقة
الشــباب يف الهجــوم ،فدفــع بالثنائي
داروين نونييــس ( 23عاماً) وفاكوندو
بيليســري ( )20إىل جانــب املخرضم
لويس ســواريز ( ،)35فيمــا قرر ترك
املخرضم اآلخر إدينســون كافاني (35
عاماً) عىل مقاعد البدالء.
يف املقابــل ،اعتمدت كوريا الجنوبية
بــارشاف مدربها الربتغــايل باولو بينتو
بدورها عىل هجوم ثالثــي بقيادة نجم
توتنهام االنكليزي هيونغ-مني سون.
والحقت لعنة عــدم الفوز منتخب
االوروغــواي يف مســتهل مبارياتــه يف
املونديــال ،اذ لم يحصــد النقاط الثالث
ســوى مرة واحدة يف مشاركاته الثماني
األخــرة كانت عىل حســاب مرص (1-
صفــر) يف روســيا  ،2018يف مقابل 4

الحارس الكوري الجنوبي يتصدّى سابحًا لتسديدة أوروغوايانية (أ ف ب)

متفرقات من المونــديال

إحياء ذكرى مارادونا وفليك يهدّد العبيه
إختار خافيري معلوف تكريم ذكرى أســطورة
األرجنتني دييغو مارادونــا ،بارتداء القميص الذي
لعب به الراحل ضد إنكلرتا يف ويمبيل ،لكن مشجعني
آخرين يف املونديال املقام حاليا ً يف قطر ســيكونون
أكثر صخبــا ً بالتأكيد اليوم ،خــال إحياء الذكرى
الثانية لرحيله.
ويتزامن إحياء الذكرى الثانية لرحيل األسطورة
مع املبــاراة املصريية ملنتخب بالده ،الذي يلتقي غدا ً
مع املكســيك يف مواجهة يحتاج اىل الفوز بها ،بعد
سقوطه يف مستهل مشــوار ليونيل مييس ورفاقه
امام السعودية .2-1
ومع األمل بأن يســتلهم رجــال املدرب ليونيل
سكالوني من هذه املناســبة كي يعودوا اىل سباق
التأهل لثمــن النهائي ،ما زال معلــوف وكثر من
مشــجعي األرجنتيني لم يســتوعبوا صدمة رحيل
األسطورة عن  60عاما ً بأزمة قلبية.
والقميص الذي ارتــداه مارادونا خالل مباراة
ضد إنكلرتا يف العــام  ،1980هو من أثمن املقتنيات
التي يملكهــا معلوف من بــن مجموعة من ألف
قميص كروي ارتداها العبــون يف املباريات وتُقدّر
قيمتها بمليون دوالر وفق صاحبها.
وقال معلوف« :سأرتدي القميص لبعض الوقت

كدليل احــرام» ،مضيفا ً من منزله يف الدوحة حيث
يحتفظ بالقمصان وغريها من التذكارات الكروية:
«كلنا نعــرف قصته لكننا نعلــم جميعا ً األثر الذي
تركه عىل اللعبة».
كما يملك معلوف ،املشــهور مــن بني محبي
جمع التذكارات الرياضية ،قميصا ً أرجنتينيا ً ملطخا ً
بالدماء كان يرتديــه ماريو كيمبس يف املباراة امام
فرنسا خالل كأس العالم  1978التي أحرزت لقبها
بالده.
ت ّم طي هذا القميص بالقرب من قميص ريفر
باليت الــذي كان يرتديه يف العــام  1931كارلوس
بوسيل ،الذي شارك يف أول كأس عالم قبلها بعام.
وجــاء كثريون ملشــاهدة اللوحــة الجدارية
الضخمة ملارادونــا بالقرب من اســتاد خليفة يف
الدوحة ،ويف السقوط الصادم امام السعودية ،وضع
كثر أقنعــة عليها وجه مارادونا ،كما حملوا الفتات
ورفعوا قمصانا ً تحمل اسم األسطورة.

فليك يهدّد

هدد مدرب املنتخب األملاني هانزي فليك العبيه
األساســيني أن أيا ً منهم ليــس ضامنا ً مركزه ،بعد
السقوط األربعاء أمام اليابان ( )2-1يف بداية مشوار

مشجعون أرجنتينيون يرفعون مجسمًا لمارادونا (أ ف ب)

أبطال العالم أربع مرات يف مونديال قطر.
وقبل أيام من املوقعة املنتظرة يف الجولة الثانية
من منافســات املجموعة الخامســة ،بــن أملانيا
وإســبانيا االحد ،وعد فليك بالتدقيق يف كافة املراكز
قبل اتخاذ قراره بشأن التشكيلة.

وأكد فليــك أن أولويته محصــورة باختيار
«أفضــل  11العبــاً» للمباراة التي ســيخوضها
«اإلســبان بنفس الطريقة» ،كمــا وعد مدربهم
لويس إنريكي بعد الفوز الكاسح عىل كوستاريكا
7-صفر.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩٣السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٥تشرين الثاني 2022

أخبار سريعة

«تاريخـي»

الحاج نقوال :أش ّ
جع البرازيل

ريشارليسون يسجل بمقصية رائعة هدف البرازيل الثاني (أ ف ب)

تعادالت و 3هزائم.
والتقــى املنتخبــان للمــرة الثالثة
يف نهائيــات املونديــال ،حيــث تفوقــت
األوروغــواي يف املباراتني الســابقتني مع
فوزيــن يف دور املجموعات يف العام 1990
(1-صفر) ،وثمــن النهائي يف العام 2010
(.)1-2

مباريات اليوم

وتفتتح اليــوم الجولة الثانية من دور
املجموعات ،فتقام  4مباريات :يف املجموعة
االوىل تلتقي قطر املضيفة مع الســنغال،
وهولندا مــع االكــوادور ،ويف املجموعة
الثانية تلعب انكلــرا مع الواليات املتحدة،
وويلز مع ايران.
يف املجموعــة االوىل ،ســيكون العبء
كبــرا ً عىل قطــر يف ســعيها لإلبقاء عىل
آمالها باملنافســة ،عندما تواجه السنغال
عىل اســتاد الثمامة .خرس أصحاب األرض
نزالهم االفتتاحي أمام املنتخب اإلكوادوري
(صفر )-2عىل ملعب البيت ،يف سقوط زاد
من الضغط عىل القطريني بعدما باتوا أول
مضيف يخرس مباراته األوىل.
وقد يســتغ ّل القطريــون ،عىل غرار
الهولنديني ،غياب الهداف السنغايل ساديو
مانيه بسبب اإلصابة ،وفرض إيقاعهم عىل
املباراة منذ بدايتها.
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يف املقابــل ،وبعد صدمة خســارتها
ملانيــه ،تســعى الســنغال إىل تعويــض
ســقوطها امام هولندا يف ظهورها األول
كبطلة ألفريقيا ( ،)2021وإبقاء حظوظها
بقيادة أليو سيسيه للعبور إىل الدور الثاني
عىل غرار النسخة املاضية.
ويف املبــاراة الثانيةّ ،
حقــق املنتخب
الهولندي عودة موفقــة إىل نهائيات كأس
العالــم ،بعد غيــاب عن نســخة ،2018
بفوزها عىل السنغال.
وحافظ «الربتقــايل» بذلك الفوز عىل
سجله الخايل من الهزائم للمباراة السادسة
عرشة عىل التوايل ،منــذ تعيني لويس فان
غال يف صيف  2021مدربا ً للمرة الثالثة بعد
خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا.
وأمام اإلكوادور ،ستســعى هولندا إىل
االقرتاب من التأهل يف حال خطفت النقاط
الثالث لرتفع رصيدها إىل ست.
ويف املجموعة الثانية ،تســعى انكلرتا
اىل تأكيــد بدايتها النارية وحســم تأهلها
اىل الدور ثمــن النهائي ،عندما تتواجه مع
الواليات املتحدة عىل ملعب البيت يف الخور.
وبدأ منتخب «األســود الثالثة» رحلته
نحو تحقيــق حلم معانقــة املجد والفوز
باللقب العاملــي للمرة الثانية ،بعد أوىل عىل
أرضه يف العام  ،1966باستعراض هجومي
 2-6عىل حســاب إيران ،وهــو أكرب فوز

يتخطى مضيفه هوبس
المريميين
ّ
ويصبح خامسًا
تغ ّلب فريق املريميني ديك
املحدي عــى مضيفه هوبس
بفــارق  5نقــاط ،وبنتيجة
( )72-77عــى ملعب مجمّ ع
ميشــال امل ّر الريــايض أمس
يف إطار املرحلة الســابعة من
بطولــة لبنان لكرة الســلة،
األربــاع ()38-37()21-15
( .)59-61وقــدّم الفريقان
ُ
سبع أيا ٍد مرتفعة إللتقاط الكرة
مباريات
واحــدة من أقــوى
المرتدّة عن السلة
املوسم الحايل وأكثرها حماسا ً
َ
منافسني عىل لقب البطولة ،بحيث إشت ّد
وإثارة ،عىل رغم أنّهما غري
الرصاع عىل الصــدارة منذ بداية املواجهة بينهمــا ،ولم تنتهِ حتى
الثانية األخرية منها.
وكان الفتا ً إستمرار تألق العب املريميني جيمي سالم ،فربز من
الناحيتني الهجومية والدفاعية وحقق «الدوبل دوبل» مســجال ً 25
نقطة و 13ريباوندز و 7تمريرات حاسمة ،وأضاف مارك أبي خرس
 11نقطــة و 5ريباوندز ،فيما أحرز جوليان ســكوت ويليامز 25
نقطة و 7ريباوندز للفريق الخارس ،تاله زميله كريستوفر واشبوم
برصيد  16نقطة و 7ريباوندز و 5تمريرات حاسمة.
بهذا الفــوز صعد املريميني اىل املركــز الخامس موقتا ً وله 11
نقطة ،فيما بات رصيد هوبس  8نقاط.
وتُختتم املرحلة الســابعة اليوم بمبــاراة واحدة تجمع فريقي
بريوت فريســت حامل اللقب وأنرتانيك عىل ملعب مجمّ ع الشــياح
الريايض الساعة السابعة والنصف مساءً.

إلنكلــرا يف مباراتها االفتتاحية يف تاريخها
املونديايل.
ويف الريان غرب الدوحة ،تتجه األنظار
مجددا ً اىل املنتخب اإليراني يف مواجهته مع
ويلز ،بقيادة النجــم غاريث بايل ورفاقه،
بعدما سلطت األضواء عليه يف هذه البطولة
عىل خلفية االحتجاجات الحاصلة يف البالد.
وقبل صافــرة البداية امــام إنكلرتا،
امتنــع العبو املنتخــب اإليراني الـ 11عن
أداء النشــيد الوطني خالل عزفه ،تضامنا ً

مع االحتجاجات التي تشهدها ايران.
هنا مباريات اليوم بتوقيت بريوت:
 املجموعة األوىل:قطر  -السنغال (الثمامة) 15.00
هولندا  -اإلكوادور (خليفة) 18.00
 املجموعة الثانية:ويلز  -إيران (أحمد بن عيل) 12.00
إنكلــرا  -الواليات املتحــدة (البيت)
.21.00
(أ ف ب)

كريستيانو رونالدو يحتفل بعد تسجيله من ركلة الجزاء «التاريخية» (أ ف ب)

ُ
يعرض روزنامة نشاطاته
إتحاد «الباك غامون»
للعام 2023
عقد اإلتحاد اللبناني للباك غامون مؤتمرا ًصحافيا ً
يف النادي اللبناني للســيارات والسياحة يف الكسليك
لإلعالن عن برنامج اإلتحاد وروزنامة نشاطاته للعام
 ،2023وأبــرز النتائج التي حققهــا العبوه يف العام
الحايل عىل الصعيــد الخارجي .حرض املؤتمر الدكتور
رجا لبكــي ممثالً وزير الشــباب والرياضة الدكتور
جــورج كالس ،رئيس مصلحة الشــباب يف الوزارة
جوزف سعدالله ممثالً مدير عام الوزارة زيد خيامي،
نائب رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية أسعد النخل ممثالً
رئيس اللجنة بيار جلخ ،رئيس وأعضاء إتحاد اللعبة،
وممثلون عن األندية املنتسبة لإلتحاد.
بداية النشيد الوطني ،فكلمة عريف الحفل جورج
الهاني الذي قدّم الهيئة اإلدارية الجديدة لإلتحاد التي
نالت اإلفادة االدارية الرســمية من وزارة الشــباب
والرياضة يف تموز الفائت .ثــ ّم تحدّث رئيس اإلتحاد
جان أبي حيدر عن برنامج اإلتحاد للعام املقبل ،وأه ّم
ما يتضمّ ن :العمل عىل إنشــاء معهــد لتعليم الجيل
الجديد يف املدارس والجامعات ،تنظيم دورات تدريبية
لتخريج حــكام والعمل عىل زيادة األندية املنتســبة
لإلتحاد.
وتابع« :ســتقام بطولة لبنــان يف العام املقبل
عىل شــكل دوريّ عام يتضمّ ن دورات مو ّزعة عىل 12

تمنّى الرئيس المنتدب إلتحاد
البحر األبيض المتوسط لكرة
الطاولة سليم الحاج نقوال
لصحيفتنا أن يحرز المنتخب
البرازيلي اللقب العالمي
السادس بقيادة نجمه نيمار،
من دون إغفال دور وأهمّ ية
المنتخب اإلسباني المرشح
بقوّة للفوز بالبطولة ،مثنيا ً في
الوقت عينه على أداء المنتخبات
العربية تونس والمغرب إضافة
الى السعودية التي فاجأت
الجميع بأدائها الفني الرائع
أمام األرجنتين ،بينما لم يتمكن
المنتخب القطري من تقديم
المطلوب منه في المباراة
االفتتاحية بسبب الضغط
النفسي والجماهيريّ الهائل
ّ
على العبيه ،آمالً في أن يستعيد
عافيته في المباراتين المقبلتين.

دوري كرة القدم

عادت عجلة الدوري اللبناني
لكرة القدم للدرجة األولى الى
الدوران مجدداً ،فتفتتح اليوم
المرحلة التاسعة بمباراة واحدة
تجمع فريقي طرابلس الرياضي
واإلخاء األهلي عاليه على ملعب
جونية البلدي الساعة (،)14.15
وتستكمل السبت حيث يلتقي
الصفاء مع شباب الساحل
على ملعب الصفاء (،)14.15
والسالم زغرتا مع الشباب
الغازية على ملعب المرداشية
( ،)14.15والبرج مع العهد
في جونية في أقوى المواجهات
( .)16.00وتختتم المرحلة االحد
بلقاء النجمة مع التضامن صور
في جونية ( ،)16.00بينما
يواجه االنصار خصمه الحكمة
على ملعب بلدية بحمدون
(.)14.15

إستقبال حاشد لبطالت
"الطائرة"
من المؤتمر الصحافي إلتحاد «الباك غامون»

مرحلة شهرية وتســجيل نقاط للفائزين ،ويف نهاية
الســنة يفوز بلقب بطل لبنان للفردي الالعب الذي
يحرز مجموع النقاط األعىل ،وبطــل لبنان للنوادي
النادي الذي يجمع العدد األعىل من النقاط ،كاشــفا ً
عــن التحضري لتنظيم بطولة دوليــة يف العام 2024
إلستقطاب العبني أجانب ،تمهيدا ً إلستضافة بطولة
العالم يف السنوات املقبلة.
بدوره نقل لبكي تحيات الوزير كالس اىل رئيس
وأعضاء إتحــاد «الباك غامــون» ،معربا ً عن وقوفه
الدائم اىل جانبــه ودعمه املعنويّ الكبري له ،متمنيا ً له
ك ّل النجاح والتوفيق يف املستقبل.
ث ّم عُ ــرض رشيط فيديو قصري عــن البطوالت
الســابقة يف اللعبة واملنافسات القوية التي شهدتها.
بعدها جرى تســليم دروع تقديرية اىل رئيس اللجنة
رسه فادي أسمر
التأسيسية للعبة تابت تابت وأمني ّ
وعضو اللجنة التأسيسية روني صادق.

أقيم ظهر أمس في صالون
الشرف في مطار رفيق الحريري
الدولي ،إستقبال حاشد لمنتخب
لبنان للسيّدات بالكرة الطائرة
العائد من العاصمة األردنية
عمّ ان حامالً كأس بطولة غرب
آسيا في نسختها األولى بفوزه
الثمين في المباراة النهائية
األربعاء على المنتخب المضيف.
وكان في مقدّمة الحضور
الرسمي رئيس لجنة الشباب
والرياضة النيابية سيمون أبي
رميا ،والمدير العام لوزارة
الشباب والرياضة زيد خيامي،
ورئيس لجنة تسيير شؤون
الكرة الطائرة الرئيس السابق
لإلتحاد ميشال أبي رميا .وكانت
كلمات شدّدت على أهمّ ية اإلنجاز
المش ّرف الذي تحقق في األردن
على يد البطالت اللبنانيات.
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عمــــــاد موســــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

العِ تريس وإخوانه
...وفي سابع عروض الخميس
إعتلى الممثل العِ تريس ّ
منصة الكالم،
داعيا ً من يعنيهم األمر إلى «اإلستسالم
لمنطق الوفاق» .الوفاق برفع العشرة
أو الوفاق بالتثبيت أو الوفاق بالضربة
ِ
بمنطق
الفنية القاضية .منطق الوفاق،
العتريس بن زياد :سليمان فرنجيه
أمامكم والبحر وراءكم...
بعد انتهاء الكوميديا المجلسية
على خشبة البرلمان الوطني أخبرنا
العِ تريس ،بجملة بال فواصلّ ،
أن البلد
مأزوم ماليا ً واجتماعياً ،ومُحاصر
أميركياً ،وأنه أم الصبي ،ورمى
على الطاولة جملة للبحث والتفكير
والتحليل .ماذا قصد العِ تريس بـ»هناك
تش ٍّ
ظ في قراءة الموقف»؟ رجاء ّأل
تتعدّى اإلجابة األسطر العشرة كي
ال يتش ّ
ظى المعنى كأجزاء «الب ّلور
المكسور» وكي ال يضيع المبنى بين
شاطر ومشطور.
العِ تريس النائم على تِرسانة صواريخ
منتشرة شمال الليطاني وجنوب
الليطاني وفي مجرى الليطاني ومنبعه
ومصبّه وفي أقاليم التفاح والبرتقال
والـ»كومبوت» بدا في هذا الوقت ،أكثر
ّ
متمسكا ً بالقرارات الدولية
من أي وقت
والثالوث المذهب الك ّلي القداسة.
ورغم عدم إبالل الممثل العتريس
بعد من آفة التدخينّ ،
بشر جمهوره
الحبيب بإدمان جديد« :سندمن لغة
الحوار» .فلنتخيّل إدارة حصر التبغ
والتنباك تح ّذر من« :الحوار يقتل» أو
«الحوار يسبّب أمراضا ً مميتة».
في الكوميديا المجلسية ،بات كل
نائب غ ّر أو كل نائبة «معورضة» أو
ك ّل عديم خبرة يعتبر نفسه ممثالً أوّل
أو بيضة قبّان بسوق الجملة .أو بيضة
خارج اإلصطفافات كحال حليمة بنت
القعقور .حتى األستاذ سجيع بيضة...
وبصفارين أيضاً .وبات كل نائب ناخبا ً
معت ّدا ً بنفسه ،يرشح للرئاسة من يشاء
من ذوي الكفاءات وعديمي الفرص
ومنهم الدكتور عصام خليفة والراحل
الكبير الدكتور الشهيد سلفادور
ألليندي .وفي إطار التمايز النوعي،
قد ي ّ
ُرشح الخميس المقبل المرحوم
بابلو نيرودا نجما ً طالعا ً من القبر على
المسرح ومنافسا ً شرسا ً لبدري ضاهر.
في تلك الكوميديا ،أدوار الفقهاء
الدستوريين مو ّزعة بين المهندس
سليم والمعاون علي والشيخ فريد
والشاطر حسن .يقابلهم مجتمعين
ملحم خلف ،العريض الصوت
والمنكبين والعاقد الحاجبين.
كل خميس عرض حلو قبل الظهر.
وضحك م ّر بعد الظهر .في العرض
المقبل من الكوميديا المجلسية ،يعود
إلى خشبة المسرح ،الممثل القدير
فيصل أفندي ل ّلعب إلى جانب حلفائه
العتاريس أما النائب حيدر آصف
ناصر ،المنتفِ ض للسيادة والعدالة ،فلم
يقرأ بعد السيناريو كي يدلي بصوته
ويطرب الجمهور ويع ّرب.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يُعَ ّد جرس امللك
فهد ،الذي يربط
السعودية بالبحرين،
أطول جرس بحري
يف العالم.

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

َّ
الملونة ُتز ّين حديقة بروكلين في نيويورك (أ ف ب)
مئات المصابيح

أول رائد فضاء من ذوي اإلحتياجات الخاصة
حتــى أول من أمــس  23ترشيــن الثاني ،2022
كان ذوو االحتياجات الخاصة مُســتبعَ دين من قائمة
األشــخاص الذين تختارهم وكالة الفضاء األوروبية،
فقد قامت ،وألوّل م ّرة يف تاريخ االستكشاف الفضائي،
باختيار الربيطاني من أصحــاب الهمم جون ماكفل،
كرائد فضاء ضمن مرشوع .Parastronaut
وخالل إطالق حملــة االختيار يف شــباط ،2021
أعلنت الوكالة أنها ستمنح الفرصة َّ
ملرش ٍح واح ٍد أو أكثر
من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون تشــوّها ً أو
نقصا ً بأطرافهم الســفلية (بَرت أو تشوّه خلقي) .ومن
َّ
املرشــحني أيضاً ،أولئك الذين ال يتعدّى طولهم املرت
بني
َ
الساقني.
والثالثني سنتمرتاً ،أو مَ ن يعانون عدم تناسق يف
أما املهارات الفكرية والنفســية املطلوبة فهي الرشوط

نفســها ا َملعني بها روّاد الفضاء اآلخرون .ويقول غيوم
فريتس ،كبري أطبّاء روّاد الفضاء لدى الوكالة ،الذي شارك
َّ
املرشــحني
باالختيار« :تعامَ لنا مع مجموعةٍ كبري ٍة من
َ
والتقينا أشخاصا ً مُذهلني» ،مشريا ً إىل ّ
أن العملية «أثبتت
ّ
أن اإلعاقة ال تش ّكل حاجزاً ،ونحن نؤمن بذلك».
لكن قد تنطوي هذه التغيريات البســيطة يف مجال
ري أو قد تكون
املهمات الفضائية الدقيق ،عىل تعقي ٍد كب ٍ
ُكلفة ج ّداً .فاألنظمة املعمول بها حاليا ً مثالً مُصمّ ٌ
ً
مة
م
ألشخاص من حج ٍم ّ
معي ،فكيف يمكن تاليا ً التأ ّكد من
ٍ
ّ
«أن شخصا ً يتمتّع بحج ٍم أصغر سيَستطيع الوصول إىل
األزرار؟» عىل ما يتساءل فريتس .وعليه ،تعتزم الوكالة
العمل مــع الربيطاني ماكفل إليجــاد أفضل طريقة
لتحديد الصعوبات ا ُملحتمَ لة وتبديدها( .أ ف ب)

جون ماكفل

أغلى دواء في العالم
صدّقــت إدارة الغذاء والــدواء األمريكيــة ،عىل عقار
 Hemgenixالجديد لعالج مرض الهيموفيليا .وحدّدت الرشكة
املصنِّعة  CSL Behringالسعر بـ 3.5ماليني دوالر لكل عالج،
ما يجعله أغىل دوا ٍء يف العالم.
جيني يستهدف البالغني املصابني
عالج
والعقار عبارة عن
ٍّ
ٍ
بمرض الهيموفيليا  ،Bوهو خلل وراثي يتسبّب بنزيف الدم ،ألن
املصابني به ال يُنتجون بروتينــا ً رضوريا ً لتخثّر الدم .ويُصيب
حواىل  1من كل  40.000شخص ،غالبيّتهم من الرجال .ويتطلب
ً
العالج التقليدي حقنا ً
روتينيــة يف الوريدّ ،
لكن العالج الجيني
الجديد يُفرتض أن يكون ترسيبا ً وريديا ً مل ّرة واحدة فقط.
وقال الدكتور بيرت ماركس ،مدير «مركز تقييم وأبحاث
البيولوجيا» التابع إلدارة الغذاء والدواء األمريكيةّ :
«إن العالج

الجينــي للهيموفيليا يخضع للتجارب منذ أكثر من عقدَين.
ورغم التقدم بعــاج هذا املرض ،فــإن الوقاية من نوبات
النزيف وعالجها قد يؤثر ســلبا ً عــى نوعية حياة األفراد»،
أن «املوافقة ّ
مشريا ً إىل ّ
توفر اليوم خيارا ً عالجيا ً جديدا ً ملرىض
الهيموفيليا .»B
وأ ّكد معهــد املراجعة الرسيريــة واالقتصادية ،ICER
املنظمــة البحثية املســتقلة غري الربحية التــي تُح ّلل قيمة
العقاقري الطبيةّ ،
أن  Hemgenixهــو األغىل حاليا ً يف العالم.
وقد استندت الوكالة بموافقتها هذه ،عىل السالمة والفعالية
التي ت ّم تقييمهما من خالل دراســتَني شم َلتا  60رجالً بالغاً،
وتضمّ نت اآلثــار الجانبية األكثر شــيوعا ً كارتفاع أنزيمات
الكبد ،الصداع وعوارض شبيهة باإلنفلونزا.

إحباط أكبر عمليات اإلحتيال المصرفية
أُحبطــت واحد ٌة من أكرب عمليــات االحتيال التي
استهدفت مئات األشــخاص بغية رسقة حساباتهم
املالية ،بعمليــةٍ عامليةٍ كانت الســلطات الربيطانية
جزءا ً منها .حيث تم اســتهداف الضحايا من املتّصلني
الذين تم ّكنوا من إخفاء أرقامهم عن طريق أســاليب
تكنولوجيــة حديثــة ،وأقدَموا عىل رسقــة ماليني
الجنيهات اإلسرتلينية.
ونجحت الشبكة باالحتيال عىل الضحايا ،وجعلتهم
يعتقدون أنه قد تم االتصــال بهم من قبل مصارفهم،
وأقنَعتهم بتمرير التفاصيل الشــخصية التي سمحت
للمُحتالني برسقة النقود .وت ّم التنســيق مع سلطات

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

إنفاذ القانون الهولندية التــي تم ّكنت من الوصول إىل
رسا ً إىل
الخوادم التي اســتخدمها ا ُملتّصلون ،لالستماع ّ
املكاملات الهاتفية.
وأبلغ  4785شــخصا ً عن عمليات احتيال بمبالغ
وصلت إىل  10000جنيه إسرتليني ،يف حني خرس واح ٌد
من الضحايــا بمفرده  3ماليني جنيه ،وذلك مع وصول
ّ
الــكل للضحايا يف العالــم إىل  200ألف ضحية.
العدد
ومن بني  10ماليني مكاملــة احتيالية تم إجراؤها ،كان
 40باملئة منها بالواليــات املتحدة ،و 35باملئة باململكة
دول أخرى.
املتحدة ،والباقي مُنترشا ً يف ٍ
وأُلقي القبض عىل مدير الشــبكة ،تيجاي فليترش

ً
( 35عاماً) يف رشق لندن ،ويواجه تهما ً
جنائية .كما ت ّم
حتى اآلن اعتقال  120شــخصا ً من بينهم  103يف لندن
و 17خارج العاصمة.
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