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بماذا نحتفل
في "عيد التحرير"؟
عاما ً بعد عام يشعر لبنانيون كثيرون بأن
"عيد المقاومة والتحرير" هو ٌ
فرض واجب
أكثر مما هو مناسبة تثير رغبة باالحتفال،
وأنه صار عبئا ً بدل أن يكون مادة فخر
ومحفزا ً على األمل بالمستقبل والبناء.
يتحمل "حزب الله" والممانعون الذين
يحتضنهم مسؤولية إفراغ العيد من محتواه
وتحويل الذكرى المجيدة الى نكبة مديدة بفعل
ما حصل منذ ذلك التاريخ بحق لبنان دولة
وشعبا ًوكيانا ًباسم المقاومة وقدسية السالح.
ستبقى التضحيات التي قدمها "حزب
الله" وسبقته اليها "جبهة المقاومة الوطنية"
منذ نداء جورج حاوي ومحسن ابراهيم
للتصدي الحتالل بيروت في  16أيلول 1982
ماثلة في ضمير اللبنانيين وموضع تقدير
وإجالل ،غير ان ربطها بمسار "المقاومة"
منذ  25ايار للعام  2000ظل ٌم لذكرى من
بذلوا الغالي والرخيص ،وال يشكل نموذجا ً
جذابا ً إال للبيئة الضيقة لـ"حزب الله" ،وكأن
الحدث الوطني العام تحوّل مناسبة خاصة
وجزءا ً من المواضيع الخالفية التي تتسبب
بأزمة نظام وعيش بين المكونات.
واألمر ليس صدفة وال "مؤامرة سفارات"،
بل يعود اساسا ً الى قرار "حزب الله" تعليق
قيام الدولة بحجة "مزارع شبعا" في انتظار
جالء ميزان القوى االقليمي وقرار محور
طهران .وإذ إنه أضاع على اللبنانيين فرصة
تاريخية عقب التحرير ،فإنه حرم نفسه
خصوصا ً من مكاسب ونفوذ بالحالل عبر
المشاركة في بناء الدولة من موقع الواثق
المنتصر ،وليس في تقزيمها من موقع
المستكبر الغالب.
ال ضرورة لسرد "مآثر" يوم  7أيار وقبله
وبعده من أحداث جسام ليس آخرها توريطنا
بعهد الذل واالنهيار .غير ان "حزب الله" فوَّت
فرصة ثانية على اللبنانيين حين قرر قمع
ثورة  17تشرين بالحديد والنار .وهو مستمر
في حماية منظومة أغرقت لبنان في حفرة
لن يقوم منها ما دام الحزب رافضا ً التسليم
بنتائج االنتخابات ،وما دام يعِ دُنا بما يشبه
ما تلى انتخابات  2005و 2009حين اعتبر
أن األكثرية تؤخذ "بالدراع" إذا لم تؤمنها
صناديق االقتراع .فكان ما كان مما ال حاجة
للتذكير به كون مفاعيله سارية حتى اآلن.
بماذا يريدنا "حزب الله" أن نحتفل في
 25أيار؟ بالودائع المسروقة أم بالخزينة
المنهوبة أم باإلزدهار وحركة السفن التجارية
في مرفأ بيروت الشاهد على  4آب؟
بماذا يريدنا أن نحتفل؟ بوصول األكثرية
الساحقة من اللبنانيين الى عتبة الفقر ،أم
بنحيب األمهات في وداع المهاجرين الشباب،
أم بتحول لبنان لبنانات ألن مشروع الهيمنة
َّ
كفر الناس بمواطنية جامعة ومستقبل واحد؟
ال احتفال يليق بالشهداء اال حين يسترد
اللبنانيون دولتهم بعد التنازل عن نزعة
االستقواء .أما التهاني من هنا وهناك فأكاذيب
تشهد على أصحابها ،أو لياقات تقتضيها
العالقات ،أو تثمير لالنتصار بأحقاد تستلهم
أجواء "الحرب األهلية".
يصعب أن يدخل "عيد التحرير" في
الوجدان العام طالما ال اتفاق على أي
لبنان نريد ،وال على دولة ناظمة للروايات
والتواريخ .لكن التحية تبقى مستحقة فقط
ألرواح الشهداء.

تـعـــود الـجــمـعــة
بمناســبة عيــد املقاومــة والتحرير
تحتجب "نداء الوطــن" عن الصدور
ورقيا ً غدا ً الخميــس  26أيار لتعود اىل
قرائها يوم الجمعة  27منه.
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المكتبة الوطنية
في عهدها الجديد
المعرفة ُمتاحة...
لمن يرغب!

7+

خطة الحكومة "استنسابية واألولوية ألموال المودعين"

بري "ال عايز وال مستغني"
وباسيل يفتح باب "المقايضة"

النفايات متكدسة في شوارع العاصمة أمس (رمزي الحاج)

عىل خطى مؤسســة كهرباء لبنان ،تسري مؤسسة مياه بريوت
وجبل لبنان نحو "نفــاد قدرتها عىل التغذية باملياه إىل حد االنقطاع
التام" كما ّ
ً
معلنة أنها بصدد "اعتماد برنامج
بشت اللبنانيني أمس،
تقنني حاد وقاس" يف الوقت الراهن بسبب "الشح الحاصل يف املازوت
والغالء املطرد يف األسعار واالنقطاع املتمادي يف التيار الكهربائي"...
لتصبــح عمليــا ً وزارة الطاقة وامليــاه أقــرب إىل وزارة "العتمة
والعطش" ،يف وقت تتواىل فيه فصول الفضيحة التي فجّ رها رئيس
حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي يف وجــه "التيار الوطني
الحر" ،وجديدها باألمس ما كشفه ميقاتي عن اتصال أجراه الوزير
وليد فياض به بهدف لفلفة الفضيحة بعيــدا ً عن اإلعالم ،ليتفاجأ
بعدها ببيان صادر عن فياض "يرفع فيه التحدي والنربة" ،ما جعل
"السؤال مطروحا ً بقوة :هل فعالً وزير الطاقة هو الذي أصدر البيان
وهل فعالً هو الذي يدير شؤون الوزارة"؟
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"صيرفة" تترنّح ...والطلب يتزايد على الدوالر
بـــاتـــريـســــيــا جــــــــالد
إنعكاسا ً لكل األزمات املالية والسياسية التي
لم يضع السياسيون الحلول املؤاتية لها عىل الس ّكة
الصحيحة ،يتابع ســعر رصف الــدوالر ارتفاعه
الجنوني كارسا ً الحواجز اإلصطناعية التي وضعت
للجمه لفرتة وجيزة ،فتخطى أمس عتبة الـ 34ألف
لرية وهو رقم قيايس جديد يف تاريخ السوق السوداء
يف لبنــان ،قبل أن يرتاجع  550لرية اىل  33450لرية
مساءً .ويعود ســبب القفزات الرسيعة واليومية

إسرائيل تعتقل خليّة ّ
خططت الغتيال نائب يميني متطرّف

واشنطن ُتضيّق الخناق المالي على "حماس"
أضافــت وزارة الخزانــة األمريكية أمس
أشخاصا ً وكيانات إىل الئحة العقوبات لصلتهم
بحركة "حمــاس" التي تُســيطر عىل قطاع
غزة املحارص ،مشري ًة يف بيان إىل أن العقوبات
تستهدف مكتب االستثمار التابع لـ"حماس"
الذي يمتلك أصــوال ً بقيمة أكثــر من نصف
مليار دوالر ،تتضمّ ــن رشكات عاملة يف تركيا
والسودان والجزائر والسعودية واإلمارات.

التي تحققها العملة الخرضاء ،والتي بلغت نسبتها
منذ انتهاء اإلنتخابات النيابية اي منذ نحو  9أيام
 ،27%اىل األســباب التي باتت معروفة وهي شحّ
العملة املحلية ،والضبابية السياسية املخيّمة عىل
األجــواء ،والح ّد من ّ
ضخ مــرف لبنان كميات
كبرية من الدوالرات يف الســوق ،اضافة اىل ســبب
رئييس وهو تقليص عمــل "صريفة" ،رغم إعالن
مرصف لبنان تمديد العمل بالتعميم رقم  161الذي
يسمح بسحب الودائع بالدوالر األمريكي وفق سعر
صريفة ،لغاية تموز مع قابليته للتجديد16 .

"بيروت" إلى نهائي بطولة السلة

ومن بني املدرجني عىل الالئحة ،مســؤول
يف "حمــاس" يُدعى عبد الله يوســف فيصل
صربي ،وهــو محاســب أردني الجنســية
مُقيم يف الكويت ،يعمــل يف وزارة املال التابعة
لـ"حماس" منذ ســنوات عدّة ولعب دورا ً يف
توسيع نفوذ الحركة اإلسالمية يف املنطقة ،كما
ً
نيابة عنها ،من
أرشف عىل تحويل مبالغ كبرية
والسعودية.
بينها تحويالت من إيران
16

هل يحظر األوروبّيون النفط الروسي قريبًا؟

مصممة على إخضاع دونباس
موسكو
ّ

مع دخول الحرب الروســية ض ّد أوكرانيا
شهرها الرابع ،تُ ّ
سخر موسكو قواها العسكرية
لتحقيق أهدافها املرســومة ملنطقة دونباس
بعد تعثّرها يف الشمال األوكراني وعجزها عن
احتالل العاصمة كييف ،إذ صعّ دت اآللة الحربية
الروســية هجومها العنيف عــى آخر جيوب
املقاومة يف محيط لوغانسك ،حيث تدور معارك
عنيفة وسط قصف رويس كثيف .وبعدما ح ّذر
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي مساء

اإلثنــن من أن "األســابيع املقبلة من الحرب
ســتكون صعبة" ،أعلن وزير الدفاع الرويس
سريغي شــويغو باألمس مواصلة "العملية
العسكرية الخاصة حتّى تحقيق كافة األهداف،
بغض النظر عن املســاعدات الغربية الضخمة
لنظام كييف وضغط العقوبات غري املسبوق"،
فيما أكد رئيس مجلس األمن القومي نيكوالي
باتروشــيف أن "األهداف التي حدّدها الرئيس
(فالديمري بوتني) ستتحقق".
16

ج ً
سيرجيو درويش مس ّ
ال في سلة الحكمة

كاد فريق الحكمة أن يفرض مباراة رابعة عىل خصمه بريوت
فريستّ ،
لكن خروج ثالثة من العبيه باألخطاء الخمسة من بينهم
األجنبي دواين جاكسون أثر سلبا ً عىل أدائه يف الدقائق الحاسمة،
فخرس بنتيجة ( )88-91يف الوقت اإلضايف ،إثر انتهاء الوقت األصيل
بالتعادل ( ،)76-76وودّع بطولة هذا املوسم مرفوع الرأس ،فيما
حجز بريوت مقعدا ً له يف الدور النهائي بعدما تقدّم يف السلســلة
( .)0-3وتأثر الفريق الفائز بغياب العبه األجنبي التونيس صالح
املاجري ،ما ســمح لالعبي الحكمة بإخرتاق سلة خصمه مرارا ً
وتسجيل النقاط الغاليةّ ،
لكن خربة العبي بريوت حسمت النتيجة
يف ختام املطاف بفارق  3نقاط.
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الحريري و»"المستقبل »" والمجهول ثالثهما

الذعر الباسيلي

غـــادة حـــالوي

حتى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لم يحتمل الت ّرهات التي تصدر عن البعض في
شأن بقائه في قصر بعبدا في حال بقيت حكومة
تصريف األعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي
تمارس أعمالها اذا لم تتشكل حكومة جديدة كاملة
الصالحيات يوجبها الدستور بعد قيام البرلمان
الجديد.
بل إن عون سعى إلى طمأنة زواره بأن هناك
حكومة جديدة ستتشكل ،وأن ال مانع لديه من
تجديد الثقة بحكومة ميقاتي الحالية ،بعد أن ر ّد
مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي بأنه
سيغادر منتصف ليل  31تشرين األول المقبل.
وهي ردود على ترهات بأنه إذا بقيت حكومة
تصريف األعمال حتى انتهاء الوالية الرئاسية،
يسقط الطائف كما قال رئيس «التيار الوطني
الحر» جبران باسيل ألنها غير مكتملة الصالحية.
وفي حين اتهم غيره بنية عدم تأليف الحكومة،
وضع باسيل نفسه في خانة التهمة التي تلبسه،
بأنه سيسعى إلى عرقلة التأليف منذ اآلن لمجرد
وضعه الشروط على من سيك َّلف بالمهمة،
وتحديده مواصفات تركيبتها وموقف رئيسها
من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وغيرها
من األمور ،فيما مطلبه المضمر إجراء التعيينات
في المراكز الحساسة في الخارجية وغيرها .وهو
استند إلى احتمال تعطيل التأليف ليوحي بأنه
يجعل «كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من
دون حدود زمنية» ،بما يعني أن رئيس الجمهورية
يستمر في منصبه بعد مرور السنوات الست من
الوالية الرئاسية.
أخذ الخيال باسيل وهو يعدد انتصاراته في
االنتخابات ،إلى وضعية أشبه بانفصام الشخصية،
من شدة عدم احتماله أن يتفوق عليه حزب
«القوات اللبنانة» بنائبين ،بعد أن انصبّت جهود
«حزب الله» مع حلفائه على تفادي هذه النتيجة
بالتمكن من تأمين كتلة نيابية برئاسة باسيل
يفوق عدد نوابها كتلة «القوات» ولو بنائب واحد.
حتى الحزب اعترف بنجاح خصومه في التفوق
على األهداف االنتخابية التي خطط لها ،وبحصول
خليط خصومه على األكثرية ،ولو أن األمين العام
للحزب لم يشأ التسليم بذلك في قراءته األولية
بأن ما من فريق يستطيع االدعاء بأنه حصل على
األكثرية .وثمة من يعتبر أن التفوّه بأفكار من نوع
إسقاط الطائف وكذلك الحدود الزمنية للرئاسات،
بأنه أقرب إلى أوهام ينتجها تصاعد الذعر عنده
من اقتراب نهاية الوالية التي سيفقد معها أختام
الرئاسة التي ستؤول إلى غيره ،في وقت هو
معزول قبل تلك النهاية داخليا ً وخارجياً ،ويسعى
إلى ضمان موقع له في المرحلة المقبلة ،ولو
عن طريق تمديد إقامة الرئيس عون في القصر
الرئاسي .والذعر مصدره أنه مع ّرض لـ»عقوبات»
محلية ومن تياره أيضا ً لكثرة ممارسته اإلبعاد
ولعبة األفخاخ والتسلط داخل التيار ضد أقرانه
من النواب والوزراء والقياديين الذين سبقوه
إلى التع ّلق بالحالة العونية منذ نهاية الثمانينات
وبداية التسعينات.
واألوهام أخذت باسيل ،الغارق بوهم االنتصار،
إلى حد االدعاء بأنه ساهم في إنجاح مرشح «حزب
الله» رائد برو في دائرة جبيل كسروان ،في وقت
بات مسلما ً به أن الحزب ساهم في إنجاح خمسة
نواب من «التيار» باألصوات الشيعية وحدها،
وثالثة آخرين في دائرة الشوف – عاليه بأصوات
جيّرها لهم بالمونة على حلفائه .لكنه يسعى إلى
شد عصب محازبيه بمزيد من التصعيد في خطابه
السياسي إلثارة الغبار على النهاية التي يمكن
أن ترسو عليها معركته ضد انتخاب الرئيس نبيه
بري لرئاسة البرلمان ومحاولته الحصول على
مكاسب مقابل تسهيل ذلك إذا قرر تعديل موقفه
بناء لضغوط من الحزب ،كما هو متوقع .وفي
وقت بات معروفا ً في الحسابات الواقعية لمواقف
نواب كتلة «التيار الوطني الحر» ،فإن عددا ً من
أعضائها سيصوتون لبري في كل األحوال ،سواء
قرر باسيل إعطاء حرية االقتراع لهم وفق ما
يجري التداول به من مخارج ،أو استمر على هذا
الموقف .والعديد من نواب «التيار» بات يتصرف
على أن بري سيكون رئيسا ً للبرلمان وال يمكن
للمناورات التي يقوم بها رئيسه ،التي رغم وصفه
العروض عليه بأن يكون نائب رئيس البرلمان
من نواب الكتلة ،بأنها «استرخاص» له .فهو قد
يرضى بمخارج شكلية لموقفه ،ليصبح مطلبه
انتخاب من يسميه هو لنيابة الرئاسة ،وليس من
يجري التداول باسمه ،من التيار والكتلة.

معارضا ً قــرار الحريري تعليق
مشــاركته يف الحياة السياســية،
اســتقال نائب رئيس تيار املستقبل
مصطفى علوش من مهامه الحزبية
وترشــح اىل االنتخابــات لكنه لم
يتمكن من الفوز .مع فارق االسباب
تقدم نائب الرئيــس الثاني الوزير
السابق جان اوغاسبيان باستقالته
أمس االول فيما النائب الثالث غازي
يوسف ال أثر له يف الحياة السياسية
ومثلــه بات االمــن العــام احمد
الحريري املوجود يف أمريكا ،أما العمة
بهية الحريري فآثرت التنحي جانبا ً
يــوم االنتخابات تجنبــا ً للضغوط
وعادت صبيحة إعالن النتائج.
باســتقالة اوغاســبيان يكون
الحريري قد فقــد واحدا ً من الرعيل
القديــم ،عايش زمن رفيق الحريري
واســتم ّر اىل جانبــه .حــاول فور
تعيينــه الرشوع بممارســة مهام
تنظيمية داخل املستقبل لم يشأ لها
القــدر أن تســتم ّر وتتفاعل .غياب
الحريري املتواصــل وانقطاعه عن
املتابعة َ
وض َع املســتقبليني يف حالة
ضياع بلغت ذروتها مع قراره تعليق
مشاركته يف الحياة السياسية طالبا ً
من محازبــي تياره االســتقالة يف
حال ق ّرروا خوض املعركة بالرتشح
لالنتخابات .وجريا ً عىل عادته أصدر
الحريري قــراره مــن دون نقاش
مســبق ولو مع مكتبه السيايس ما
وضع هؤالء يف وضــع محرج أمام
جمهور املســتقبل .وطــوال فرتة
وجوده يف الخــارج انقطع التواصل
معــه .كان يتتبّــع هــؤالء أخباره
بالتواتر وعرب وسائل االعالم.
كانت االنتخابــات املحطة التي
ظهرت فيها الخالفات اىل العلن .كثر
اعرتضوا عىل قرار الحريري وغالطوه
وصمّ موا عىل امليض يف خوض املعركة
بعد التقدم باســتقاالتهم .بعضهم
ممّ ن لم يحالفهــم الحظ وآخرون
حجزوا لهم مقاعد يف الربملان بعدما
صــار الحريري خارجه .بقســاوة
يقارب الحريريــون القدامى تجربة
الحريري االبــن الذي لم يعرف كيف
يخوض معركته السياسية فأصيب
بخيبات متتالية .بعضا ً من املسؤولية
يحمّ لها هؤالء اىل حلقة املقربني منه
الذين كانوا ســببا ً يف سوء خياراته
ورغم ذلك ال يزال يتأثر بآرائهم.
يعيش تيار املســتقبل تخبطا ً
كحالــة وجوديــة او اســتمرارية
للمراحــل املقبلة .يرتبــط تفاعل
كوادره بعوامل عــدة تتعلق بانعدام
التواصــل بــن القيــادة والقاعدة
الشــعبية ،مــا تســبب بحركــة

خفــايـــا
يقال إن مرشــحا ً مصابا ً
بصدمــة الســقوط كان زار
مرشحا ً آخر متموال ً عىل الالئحة
نفســها طلبا ً لدعم مايل رسيع
لكن من دون نتيجة ،األمر الذي
جعل األول ينتقد الثاني بشــدة
وبتهكم بعد فــوزه ويقول إنه
نجح بفضله.
بعد الرضبتــن املعنويتني
اللتــن تلقاهما األمــن العام
لحزب «البعــث» يف اإلنتخابات
النيابية مــن حلفائه ،يف بعلبك
أوال ً عندما استبدل باللواء جميل
السيد ويف عكار ثانيا ً عندما لم
يؤخذ بمرشــح مــن حزبه ،لم
يسجل له أي اعرتاض.

سعد الحريري يو ّ
دع السياسة أم يعود إليها؟

انفضــاض عــى كل املســتويات.
وجاءت االنتخابــات النيابية لتزيد
طينة الخالفــات الداخلية ب ّلة .تقدم
العرشات باســتقاالتهم من كوادر
التيــار العليا والوســطية بســبب
قرار الحريــري تعليق مشــاركته
يف االنتخابــات النيابيــة وتخيــر
املســتقبليني بني االلتزام باملقاطعة
او االســتقالة .فضــل نائب رئيس
التيار مصطفى علوش االســتقالة
ومثله فعل يوســف النقيب رئيس
املاكينة االنتخابيــة يف صيدا ،وبالل
الحشيمي مسؤول االرض يف البقاع،
والعميد محمود الجمل عضو االمانة
العامة ومســؤول االرض يف بريوت،
وهيثم املبيض ،وراشد فايد ،واحمد
القييس (ابو خالد) وآخرون .ويبدي
املستقبليون امتعاضا ً من إخراجهم
من دائرة الرأي واملشورة واالكتفاء
بحلقة ضيقة لــم تتفاعل مع األطر
التنظيميــة ،وبقيــت ضمن األطر
السياســية العامــة أي انها كانت
أحادية التفاعل مع القيادة وبعيدة
عن القاعدة التنظيمية.
كثــرون يف الوســط الســني
وخارجــه يتجنبــون الخــوض يف
مســتقبل الحريري وتياره خشية
القســوة عىل الزعيم الذي لم يحسن

باستقالة أوغاسبيان يكون
الحريري قد فق َد واحدًا من
الرعيل القديم عايش زمن رفيق
الحريري واستمرّ إلى جانبه

إدارة لعبته السياسية بنجاح فكانت
الكلفة باهظة عليه سياسيا ً وماليا ً
وبدرجة أخــف شــعبيا ً بالنظر اىل
رصيد والده واىل موقعه كشــخصية
محببة لــدى رشيحة واســعة من
اللبنانيــن .وابعد مــن ذلك قد تجد
يف لبنان مــن له واســع عتب عىل
اململكة السعودية التي كانت مفتاحا ً
للحريرية السياســية يف لبنان قبل
ان تقفل البــاب وترمي مفتاحه يف
املجهول.
بعــد االنتخابــات النيابيــة،
اعتربت املشــاركة امللحوظة للسنة
يف االنتخابــات خروجا ً عــى قرار
الحريــري ورغبتــه ولو ألســباب
متصلــة بالعالقــات العائليــة
والصداقات وغريها .وبحكم الطبيعة
فان مســتقبل التيار من مستقبل
رئيسه حكماً .وطاملا الحريري غائب
عن الحيــاة السياســية فال وجود
للمســتقبل أيضاً .هل انتهى التيار
بنهاية زعيمه؟
منذ نشــأته قام تيار املستقبل
عىل عوامل ثالثة:
«شخصية رفيق الحريري التي
خلقت عصبا ً ســنيا ً بعد مرحلة من
االحباط السني اعقبت رحيل جمال
عبد النارص واستشهاد املفتي حسن
خالد .استجمع الحريري االب الجو
السني وعرب عن الحساسية السنية
الســعودية وكان الزعيم واملرجعية،
يأتي بعد ذلك عامــا االمرباطورية
املالية والعالقــات العربية والدولية
التي ورثها سعد الحريري عن والده.
اسشتهد رفيق الحريري ،وراح
املــال وتراجعت العالقــات الدولية

عــى رغــم أن «خبريين»
انتخابيني أصيبا بخيبات كثرية
يف ما كانــا يتوقعانه من نتائج
يروجان لها ،ال يــزاالن يطالن
عىل النــاس يف محاوالت لتربير
وتفســر ما كانــا يبرشان به،
األمر الــذي يفاقــم فقدانهما
مصداقيتهما وحياديتهما.
والفرنســية منها عىل وجه الخصوص
كما العالقات العربية فيما بات الحريري
خارج حسابات السعودية .قام مرشوع
الحريري االب عــى الطائف وحتى هذا
االتفاق انتهــى ولم يعد مفعوله كما ذي
قبل .واستنهاض العصبية السنية انتهى.
فماذا بقــي للمســتقبل وزعيمه واين
رموزه االساسيون؟
مــن االنتخابات خرج الســنيورة
خارسا ً بعدما خــر عالقته بالحريري،
فهل يمكن للمستقبل ان يتمثل بالنائب
البعريني او محمد ســليمان او نبيل بدر
ووضاح صادق الذي كان معلقا ً رياضيا ً
يف تلفزيون املستقبل؟
كان أغلــب الظــن أن الحريــري
ســيعود بعد االنتخابات وبعد زيارة قام
بها اىل واشــنطن عىل أمل عقد لقاءات
مع مســؤولني امريكيني لكنه عاد خايل
الوفاض وتوجه اىل فرنسا ومنها سيعود
أدراجه اىل االمارات حيث إقامته النهائية.
يف اجتماعاتــه قال املســاعد االول
للحريــري احمد هاشــمية عن مرحلة
االنتخابــات وما شــهدته «التيار غربل
نفسه» واعدا ً بعقد مؤتمر يف ترشين االول
املقبل الستنهاض املستقبل وهو ما اعترب
بمثابة شد عصب الجمهور لسبب بسيط
يسلم به عارفو الحريري وحقيقة وضعه
ان مســتقبل التيار مرهون بمســتقبل
رئيسه .كالهما يحتفظان بوجودهما يف
الوجدان السني واللبناني لوال ان الطبيعة
ال تحب الفــراغ بدليل تجربة االنتخابات
ونتائجها.

بمبادرة من لبنان ...األمم المتحدة تتبنّى باإلجماع
مشروع قرار حول األمن الغذائي
تبنّت الجمعية العامة لألمم املتحدة باالجماع،
مرشوع قرار حول األمن الغذائي بمبادرة من لبنان
تحت عنوان «حالة انعدام األمن الغذائي عىل الصعيد
العاملي» ،بحضور األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييش.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن «رئيســة بعثة
لبنان لدى األمم املتحدة يف نيويورك الســفرية أمال
مدليل كانــت تقدمت بهذه املبــادرة وعملت عليها
مع فريق البعثة ،منذ حواىل شــهر ونصف الشهر،
بناء عىل توجيهات معايل وزير الخارجية واملغرتبني
وبدعــم كل من فخامة رئيــس الجمهورية ودولة
رئيس مجلس الوزراء».
ولفت البيــان اىل أن «لبنان عمــل عىل وضع
مرشوع القــرار إىل جانــب مجموعة مــن الدول

الصديقة ومنها :الربازيل ومرص وفرنســا وأملانيا
واليونان وإيطاليا وماليزيا واملكســيك وباكستان
وقطر وجنوب أفريقيا وتونــس واإلمارات العربية
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية .وبعد مفاوضات
دقيقة وصعبة ،تم التوصل إىل مرشوع قرار جامع،
يحتوي عــى لغة متوازنة ،عملية وغري مسيّســة.
وتكمن أهمية القرار ،الذي يعالج أهم أزمة تعصف
بعاملنا اليوم ،بحصوله عىل إجماع الجمعية العامة،
من دون اللجوء إىل التصويت».
وعربت مندوبــة لبنان لدى األمــم املتحدة يف
نيويورك الســفرية امال مدليل عن املوقف اللبناني
أمام الجمعيــة العامة ،قائلة« :هــذه الوثيقة هي
مرشوع قرار يمثل تطلعنا إىل عدم رؤية أي طفل أو
أي إنسان يعاني الجوع يف جميع أنحاء العالم».

أضافت« :باعتماد مرشوع القرار هذا ،سرتسل
الجمعية العامة رســالة قوية بالوحدة والتضامن،
وهمــا املكونان الرضوريان ملواجهــة هذه األزمة.
وسنظهر للعالم أننا ما زلنا متحدين يف الهدف ،وأن
ما يوحدنا هو أكثر وأقوى مما يفرق بيننا».
وذكــر البيــان أن وزير الخارجيــة واملغرتبني
الدكتور عبدالله بو حبيب «كان شــارك األســبوع
الفائت ،يف االجتماع الوزاري حول األمن الغذائي الذي
انعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك ،برئاسة وزير
خارجيــة الواليات املتحدة األمريكية الســيد أنتوني
بلينكن .وألقى كلمة لبنان ،ودعا فيها جميع الدول إىل
دعم مرشوع القرار بغية إرســال رسالة قوية للعالم
مفادها أن املجتمع الــدويل متّحد يف مواجهة انعدام
األمن الغذائي ومحاربة الجوع حول العالم».
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إستشراس "«الثنائي"» ضدّه لم يمنعه من دخول البرلمان

الخازن لـ»"نداء الوطن"» :أتمايز مع فرنجية في «سالح
"الحزب" ...وسأبادر مع بكركي لمنع الفراغ
أالن ســـركــيـــس
إنتهت إنتخابات كرسوان -جبيل
بعد أن شــهدت أرشس معركة نتيجة
التطاحن الذي حصــل ،يف حني خرج
النائب فريد هيكل الخازن رابحا ً مقعده
النيابي بعدما نجــح بتأليف الئحة يف
األيــام األخــرة كارسا ً الحصار الذي
فرض عليه.
يف قراءة ألرقــام كرسوان -جبيل
فقــد حافظت «القوات» عــى قوّتها
وتقدّمت شــعبيا ً وبقــي النائب زياد
حواط يف صــدارة ترتيب املرشــحني
الفائزين الثمانية وثبّت النائب شوقي
الدكاش موقعــه الكرسواني ،يف وقت
إنخفض رقم «التيــار الوطني الح ّر»
مــن  4نــواب إىل نائبــن يف الدائرة،
وكسب حزب «الكتائب» مقعدا ً لصالح
مرشحه سليم الصايغ الذي تحالف مع
النائب نعمت إفرام ،يف حني ذهب مقعد
جبيل الشيعي إىل كنف «حزب الله» من
بوابة تحالفه مع «التيار».
أما املفاجأة الكربى فكانت وصول
فريد هيكل الخــازن إىل الربملان بقوّته
الذاتيــة ومن دون تحالفــات كبرية،
فالرجل الــذي كان مطوّقــاً ،خاض
معركة رضوســا ً ض ّد «التيار الوطني
الح ّر» ،فانعكس هــذا األمر تضييقا ً
عليه ،لكن األمر الذي كان غري متوقع
هو الرشاسة التي واجهه «حزب الله»
فيها بحيــث عامله مثلما عامل حزب
«القوات» يف مناطق نفوذه ،وحرمه من
أصوات شيعية كان قادرا ً عىل كسبها.
وصل الحاصل يف كرسوان  -جبيل
إىل  12935صوتاً ،واســتطاع الخازن
إجتيازه فكــ ّرس «زعامة» كرسوانية

غري قابلة للتشــكيك ونال شــخصيا ً
 9058صوتــا ً تفضيليــا ً بتقدّم عن
الدورة املاضية ،يف حني أن هذه املعركة
بالنسبة إىل الخازن كانت من األصعب
ّ
ألن املواجهــة كانت يف كل اإلتجاهات،
خصوصا ً وأنه حمل وزر عالقته الجيدة
برئيس تيار «املردة» سليمان فرنجية
وبالتايل إعتباره حليــف «حزب الله»،
فكانت النتيجــة أن «الحزب» ضايقه
وبالتعاون مــع حركة «أمل» أكثر من
كل منافسيه ،واســتم ّرت املعركة مع
«الثنائي الشيعي» بعد انتهاء النتائج
حيث هجموا عىل حليفه الشــيعي يف
جبيل أحمد املقداد.
وأمام هذا التــرّف غري املتوقع
من «الثنائي الشــيعي» ،يؤ ّكد الخازن
يف حديث إىل «نداء الوطن» أننا خرجنا
منترصين رغم كل العقبات والحروب
التي واجهناها ،وبالنسبة إىل إستحقاق
رئاســة مجلــس النواب ،فــان كل
اإلحتماالت ال تــزال قيد الدرس» ،وإذا
كان الخازن ال يريد أن يكشــف كيف
سيتعامل مع إستحقاق إنتخاب رئيس
املجلس ،إال أن املعلومات تشــر إىل أنه
مشمئ ّز مما فعله «الثنائي الشيعي»،
لذلك فــان اإلتجاه الغالــب هو عدم
التصويت لربّي .ويشدّد الخازن عىل أن
مواقفه علنية ،وال يساوم ،وهو يدعو
إىل إيجاد ح ّل رسيــع لألزمة الوطنية
وعدم اإللتهــاء بع ّد الكتل والتنافس يف
هذا املضمار.
وأمام كل هذه الوقائع ،والتخمني
أين سيكون الخازن ،فإن املوقف الثابت
ّ
صف بكركــي وبطريركها
هو أنه يف
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
الداعي إىل الحياد وإقرار إســراتيجية

دفاعية لحماية البلد« ،فعلينا أن ندعو
حزب الله إىل الجلوس معنا وســماع
رأينا وبأنه لم يعــد بإمكانه أن يُكمل
بهذا الشكل».
وإذا كانت مواقف الخازن الوطنية
تتناقض مع مــا يُعــرف بـ»التكتل
الوطنــي» ،إال أن هــذا التكتل املزمع
إنشــاؤه ســيكون هذه املــ ّرة تحت
إســم «التكتل الوطني املستق ّل» ومن
املفرتض أن يضــ ّم إضافة إىل الخازن
كالً من النائبني طوني فرنجية ووليم
طوق وهناك حديث مع النائب ميشال
امل ّر ،ولن يكون هذا التكتّل تحت جناح
«املردة» أو إلضافــة نواب لفرنجية أو
برئاسة أحد.
ويوضح الخازن أن فرنجية صديق
وحليف وهو منفتح عىل كل األطراف يف
لكــن هناك إختالفا ً
ّ
الداخل والخارج،
معه يف عدد من املســائل أبرزها سالح
«حزب الله» ،مشــرا ً إىل أن اإلنضمام
إىل هذا التكتل ال يعني أن يُحتسب من
حصة « 8آذار» ،والدليل أن وليم طوق
أعلن أنه ض ّد سالح «حزب الله» ،لذلك
فإننا منفتحون عىل الحوار وال نريد من
هذا التكتل أن يكون مرتاسا ً ض ّد أحد.
وبما أن اإلســتحقاقات داهمة،
يشــر الخازن إىل أنه عىل اســتعداد
للتواصــل مع الجميــع وأولهم نواب
كــروان وقيادتا حزبَــي «القوات»
و»الكتائب» والشــخصيات املستقلة،
«ويجب علينا ان نلعــب دورا ً جامعا ً
يف هذه املرحلة إلنقــاذ البلد بعيدا ً من
الحسابات الشعبوية».
متمســكا ً
ّ
وإذا كان الخــازن
بصداقته مع فرنجيــة ،إال ّ أن التمايز
يف املواقف الكربى موجود ،ومواقفه يف

لن يقاطع أي جلسة إلنتخاب
رئيس الجمهورية

املرحلة املقبلة ســتنطلق من رضورة
إســتعادة الدولة وبناء الثقة وإنقاذ
الشــعب من األزمات التي يغرق فيها،
دون أن يدخل يف لعبة املحاور.
ويف الســياق ،ومع اقرتاب موعد
اإلنتخابات الرئاسية ،يؤ ّكد الخازن أنه
عىل تواصل مع سيد الرصح وسيلعب
دورا ً من أجل عــدم الوصول إىل الفراغ
الرئايس وســيحاور الجميــع يف هذا
املجال ،ولن يقاطع أي جلسة إلنتخاب
رئيس الجمهورية ألن الفراغ ســيدفع
نحو املزيد من اإلنهيار ،وعىل الجميع
التنبّه إىل خطورة الفراغ يف املؤسسات،
خصوصا ً وأن البلد ال يحتمل املقاطعة
والفراغ مثلما حصــل يف العام ،2014
لذلك عىل جميع الكتل املشاركة يف هذا
اإلستحقاق وإحرتام نتائج اإلنتخابات.
إذاً ،خــرج الخــازن منتــرا ً
مــن إنتخابات كرسوان ،وهــو يُقدّر
الثقة العالية التــي منحها له الناخب
الكرسواني ،لذلك فانه ســيأخذ رأي
هذا الناخب يف اإلعتبــار ويعمل وفق
الخطوط الوطنية التي رسمتها بكركي
والتي هي بمثابة خريطة طريق لبناء
الدولة وح ّل األزمات الكربى.

لماذا بلعت الممانعة ألسنتها بينما تخ ّون قيادات عسكرية وأمنية أخرى؟

زيارة ابراهيم إلى واشنطن :مهمة برسائل متعددة

تدخــل القوى الجديدة اىل الحكومــة ،أو االفضل إقناع
خـــاص –"« -نــداء الــوطـــن"»
السعودي برفع الحظر الســعودي عن سعد الحريري
بحيث يعود ليرتأس حكومة ائتالف وطني تهيّئ الظروف
لم تنقطع يومــا ً العالقة غري املبارشة القائمة عىل
النتخاب رئيس جديد للجمهورية وإذا تعذر االتفاق عىل
تبادل الرســائل بني الواليات املتحدة االمريكية و»حزب
االستحقاق الرئايس يكون هناك حكومة جامعة قادرة
اللــه» ،وهي تحصــل إما عرب اصدقاء مشــركني ،او
عىل إدارة االمور يف فرتة الفراغ لحني انتخاب رئيس.
دبلوماســيني عرب وغربيني ال سيما فرنسا ،ونادرا ً ما
 - 2رســالة مزدوجة من الرئيس ميشــال عون
كانت هذه الرسائل أو العالقة مبارشة.
والنائب جربان باسيل ،تتضمن االستعداد لالتفاق عىل
للمرة األوىل ،ويف خضم االشــتباك املســتم ّر عىل
ترسيم الحدود البحرية بمرونة متبادلة ،واستكشاف إن
مستوى االقليم والعالم تأخذ العالقة بعدا ً أكثر دينامية
كانت االدارة االمريكية ستجدد العقوبات املفروضة عىل
وجديــة ،من خالل شــخصية معروفــة بقربها ال بل
باسيل نهاية شــهر آب ام ان األمور ستذهب اىل الرفع
التصاقها بالثنائي الشــيعي وتحديدا ً «حزب الله» ،أي
التلقائي من خالل عدم تجديدها.
املدير العــام لالمن العام اللواء عبــاس ابراهيم ،الذي
 - 3رســالة ســورية عىل أبواب إما عودة سوريا
وللمرة الثانية منذ توليه موقعــه يف األمن العام ينتقل
اىل الجامعة العربية يف قمتهــا املنتظرة يف الجزائر او ان
عرب طائرة أمريكية خاصة تقله من بريوت اىل واشنطن
تكون هذه القمة ايذانا ً بالعــودة من خالل قرار يصدر
ذهابا ً وإياباً ،ففي املــرة االوىل كانت املهمة محصورة
عن الجامعة باستعادة سوريا مقعدها
بمصري ثالثة امريكيني كانوا مفقودين
يف الجامعة» .وتوضــح املعلومات «ان
يف ســوريا تبني ان اثنني منهم حيّان
النفس الــذي تحدث به اللواء ابراهيم يف
والثالث مجهــول املصري ،ويومها نقل
اللقــاءات التي عقدهــا ،هو نفس يدل
رســالة ســورية بهذا الخصوص من يحمل ابراهيم رسالة
صديقه نائب الرئيس السوري لشؤون من «"حزب الله"» تتصل عىل ان ما يســمى قوى املمانعة وعىل
رأسها حزب الله ،منفتحة عىل تسويات
االمن القومي اللــواء عيل اململوك .أما
بحاضر ومستقبل
نوعية يف لبنان من شأنها اعادة االعتبار
هذه املرة فالرسائل متعددة.
فما أبرز ما يحملــه ابراهيم من الوضع في لبنان بعد ملؤسسات الدولة اللبنانية كحاضن وحيد
لجميع اللبنانيني ،وان هناك اســتعدادا ً
االنتخابات النيابية
رســائل اىل املسؤولني االمريكيني الذين
جديا ً لالنخراط يف مــروع بناء الدولة
بدأ لقاءهم؟
عرب إنهاء الفساد والسري باملشاريع االصالحية ،عىل ان
بحسب معلومات واردة من واشنطن «فإن ابراهيم
يكون موضوع السالح هو بند رئييس عىل طاولة مؤتمر
يحمل رسائل متعددة ومتنوعة أبرزها:
وطني ال بد ان ينعقد للبحث يف تطبيق كامل بنود الدستور
 - 1رســالة من «حزب الله» (حتى لو عمد حزب
بما يضمن مرجعية الدولة يف قرار الحرب والسلم».
الله اىل النفي واستنكار هذه املعلومات) تتصل بحارض
وتؤكد املعلومــات «ان ابراهيم ال يحمل رســائل
ومستقبل الوضع يف لبنان بعد االنتخابات النيابية ،وسط
ايرانيــة ،الن ايران ال تحتاج اىل ناقل رســائل فقنوات
رغبة من قبل الحزب باإلبقــاء عىل الصعيد الحكومي
التواصل قائمة بــن طهران وواشــنطن ال بل هناك
القديم عىل قدمه اي حكومة نجيب ميقاتي مع تعديالت

عباس ابراهيم

اوتوســرادات من خطوط التواصــل بحيث تبحث كل
االمور بني الدولتني ،يف حــن تتلهى جماعة املحاور يف
خــوض الحروب العبثية ضد مجهــول والنتيجة دمار
البلد» .ما تيش به املعلومــات «ان نتائج زيارة ابراهيم
بمضامينهــا الكثرية الرسيّة ومنها موضوع رئاســة
الجمهورية ،مع ّلقة عىل التجاوب االمريكي املشــغول
بقضايا كثرية اال لبنان ،والســؤال :هل يحاول ابراهيم
أيضا ً التأسيس ملستقبل سيايس ما يف خالل هذه الزيارة
وهو يقرتب من التقاعــد يف آذار املقبل؟ وهل االمريكي
يفتح اوراقه أمامه أم أمام من يمكنه املقايضة وتبادل
املصالح؟ بالطبع ال ،الن االمريكي يستمع يف الغالب واذا
حــان وقت الصفقة يربمها بحرفيــة وحنكة مع دول
وليس مع اشخاص».
يبقى سؤال بديهي تطرحه مصادر من واشنطن «لو
ان طائرة امريكية حطت يف مطار رفيق الحريري الدويل
ونقلت اي شخصية عسكرية او امنية اىل واشنطن ،ماذا
كنا سمعنا من اعالم وشــخصيات وسياسيي واحزاب
املمانعة؟ ملاذا بلعوا يف زيارة ابراهيم ألســنتهم؟ سؤال
يستحق االجابة عليه ،من قبل من شيّدوا مجمعا ً خاصا ً
لفحص الــدم بالوطنية وهم أول من يجب ان يخضعوا
لهكذا فحص».

رامــــي الريــــــــس

الخطة الدفاعيّة:
لماذا التسويف؟
على عكس ما يظن البعض ،فإن فتح
النقاش الوطني والسياسي مجددا ً في
مسألة االستراتيجيّة الدفاعيّة في يوم عيد
النصر والتحرير هو ليس مج ّرد مصادفة
زمنيّة .فهذا النصر الكبير في دحر االحتالل
اإلسرائيلي في أيّار من العام  2000ما كان
ليتحقق لوال تضحيات تراكميّة ونضاليّة
كبيرة بدأت منذ عقود وتُوجت في هذا االنجاز
الذي لم يكن هناك من مثيل له في العالم
العربي.
أن يح ّرر لبنان ،الدولة العربيّة األضعف
بمعظم المقاييس ،أرضه المحتلة دون قيد أو
شرط ،ودون توقيع معاهدة سالم أو إتفاقيّة
تطبيع ،هو إنجاز كبير وتاريخي ،ومسؤوليّة
اللبنانيين جميعا ً الحفاظ عليه من أي حقد
إسرائيلي ال يزال قائما ً ضد التجربة التعدديّة
اللبنانيّة المعاكسة لآلحاديّة الصهيونيّة.
ولكن ،الحفاظ على هذا االنجاز يحتّم
الحفاظ على الصيغة اللبنانيّة بديمقراطيتها،
مهما كانت ّ
هشة ،وتعدديتها وتنوّعها التي
لوالها لما إستطاعت المقاومة اإلسالميّة ،التي
إحتكرت المواجهة ألسباب وأسباب إقليميّة
ومحليّة ،أن تحقق هذا اإلنجاز .وتصحيحا ً
للكثير من الوقائع التاريخيّة ،هذه المقاومة
بنت إنجازاتها على المقاومة التي أطلقتها
ضد إسرائيل أحزاب وطنيّة في مرحلة سابقة.
التاريخ ال يزال يشهد على ذاك البيان الشهير
الذي أطلق عمليّة المقاومة من منزل كمال
جنبالط من قبل الراحلين الكبيرين الشهيد
جورج حاوي والمناضل محسن إبراهيم.
اإلحتالل إياه لم تتم مواجهته في دول
مجاورة ،وفي طليعتها سوريا ،منذ عقود.
السبب بكل بساطة أن الدولة (أو النظام)
لم يكن ليسمح ألي فصيل عسكري أو أمني
(لم يكن موجودا ً أصالً) بأن يفتح جبهة
الجوالن دون قرار مركزي من السلطة في
دمشق .حتى مع تفلت الوضع في سوريا من
يد النظام لسنوات طويلة وتحوله إلى الالعب
األضعف داخل الساحة السوريّة قبل أن
يستعيد قوته تدريجيّا ً بفعل التدخل الروسي
بدءا ً من العام 2015؛ لم يسمح النظام
بإطالق رصاصة واحدة لتحرير األرض.
يُضاف إلى ذلك أن إسرائيل تنتهك
السيادة السوريّة وتقصف قوافل سالح
ومؤن عسكريّة وقلما يصدر أي رد عسكري
سوى «االحتفاظ بحق الرد» ،وهي أصبحت
ٍ
سنوات خلت .طبعاً،
نكتة سمجة تعود إلى
ليس المطلوب التماثل بالنموذج اإلنهزامي
السوري الذي ال يعرف من مفهوم المقاومة
سوى الكالم السياسي لإلستهالك الشعبي،
وهو بدوره أصبح مفضوحا ً وال ينطلي على
الشعب السوري بطبيعة الحال.
المهم اآلن أن مصلحة لبنان الوطنيّة العليا
ال تتحقق عندما تكون وظيفة الدفاع عن
أراضيه منوطة بفصيل مسلح له أجندته
الخاصة المرتبطة بعواصم إقليميّة ،وال
تتأمن من خالل مصادرة الفصيل ذاته لقرار
الحرب والسلم في الدولة .تخيّلوا أي دولة
في العالم تقبل هذا الوضع الشاذ .تخيّلوا لو
إيران ذاتها تقبل هذا الوضع :أن مجموعة
مسلحة بداخلها تتبع باكستان أو أفغانستان
دون علمها وموافقتها .وسوريا ،كما سبقت
اإلشارة ،لم تسمح به .لماذا فقط على
اللبنانيين أن يدفعوا األثمان تلو األثمان؟
من مصلحة لبنان اإلستفادة من قدرات
المقاومة الدفاعيّة لصد أي عدوان إسرائيلي
محتمل ،ولكن من الواجب أيضا ً أن ينضوي
السالح في األطر الرسميّة للدولة اللبنانيّة.
هذا األمر ليس مستحيالً ولكنه حتما ً لن يكون
مجانياً .ثمّ ة أثمان سياسيّة ممكن أن تُطلب
مقابل هذه التسوية التي هي المدخل الحتمي
لقيام الدولة المنتظرة.
من قال إن منطلق النقاش في أية خطة
دفاعيّة هو نزع سالح «حزب الله»؟ لماذا ال
تكون المقاربة إستيعابه واالستفادة منه؟ إلى
متى ستبقى الخيارات السياسيّة والعسكريّة
متفلتة من الدولة المركزيّة؟ إن أفضل سبيل
صون االنتصار تكون بإقرار استراتيجيّة
دفاعيّة اليوم قبل الغد.
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ســنـــاء الــجـــاك

باي ...باي زعيم
يرفض زعماء الطوائف التصديق بأن
عدّهم العكسي بدأ .يواصلون إنكار ما نابهم،
ويبتلعون خسائرهم وتشظي هاالتهم.
المسألة مسألة وقت ،ومن يملك وضوح
الرؤية يستطيع تلمس هاللها.
فما حصل في االنتخابات النيابية يدل
على أن التغيير في مزاج الناخب اللبناني
بدأ قبل ذلك بكثير .ربما مع ثورة النفايات
عام  2015عندما رفعت صورة لألمين العام
لـ»حزب الله» حسن نصرالله مع غيره من
أركان المنظومة ،وتمت مواجهة الحدث
حينذاك وكأنه خيانة عظمى وكفر .وتكدست
تراكمات هذه العملية مع غرق الواصلين الى
نعم السلطة بعد جوع ،في الفساد ونهب ما
يمكن نهبه من المال العام ،وهو كثير حتى
بعد إفالس الدولة ...ولنا في ملف الكهرباء
دليل بالبينات.
وقمة المواجهة مع هذه السلطة جاءت
في تشرين األول  2019مع انتفاضة أرعبت
المنظومة ،ونبذتها وحرمت عليها االقتراب من
الناس.
الشارع كان منقادا ً بغريزة لم تعد تنفع
فيها الخطابات ،وان نفعت االعتداءات في لجم
تحركه ،ليتبين أركان المنظومة ذلك من خالل
صناديق االقتراع.
ولن يغيِّر هذا الواقع مصادرة أصوات
الشيعة لصالح الثنائي خوفا ً من منافسة نائب
من خارجها يسلبها السيطرة على مجلس
النواب.
وليس تفصيالً رفض نسبة ال يستهان
بها من النواب والية سابعة مصر عليها هذا
الثنائي على الرغم من تراجع التأييد له ،إلى
نسب تجعل عودته فرضا ً بالقوة في ظل غياب
الخيارات.
وليست المهاترات بشأن التمثيل األقوى
والتشاطر بالحسابات ،مفيدة لمن يربح أكثر
بخروجه من اله ّم المسيحي إلى اله ّم الوطني،
ألن الشمس طالعة والناس قاشعة مدى الجهد
الذي بُذِل إليصال من كان ال يمكن أن يكبِّر
حجم كتلته لوال الفتوى الشرعية بدعم الحلفاء.
وليست نتائج بيروت إال بروفة لما سيحصل
بعد أربع سنوات وبوتيرة أكبر ومقاعد أكثر
خارج قيد الزعيم الذي يحتكر الطائفة.
لن تنفع اللعبة الوسخة بإدراج اسم النائب
ملحم خلف إلى جانب اسمي زميليه غسان
حاصباني والياس أبو صعب لحشر مرجعيتين
حزبيتين وحثّهما على صفقة ما تنتهي الى
تسوية مقابل منصب نائب رئيس مجلس
النواب.
واألرجح أن يلبي الحليف الصهر نداء
االبتزاز ،ألن هذا ما يجيده وال وجود سياسيا ً له
اال من خالل االبتزاز والتعطيل.
بالتالي ،يأتي استنفار المنظومة بقيادة
«حزب الله» واستنباطها وسائل جديدة تحسب
انها مبتكرة وتقوم على الحرتقات المكشوفة،
فقط لالستمرار في القبض على السلطة،
ليؤكد ،أوال ً وأخيراً ،أن الزعامات في طور
التشظي .وما سيكرس هذا التشظي هو عمل
«نواب التغيير» في المجلس .فأهم ما يتميزون
به هو وصولهم من خالل كسر احتكار
األحزاب الطائفية وكسر إرادة من يتزعمها
ِّ
ويسخر لها المراجع الدينية ويصدر أوامره
لتوجيه الناخبين.
باب األمل يفتحه تشكيل نواة فريق سياسي
يلغي «الن َ َسب الطائفي» ،وال يعترف به
أصالً ويستغني عن شد العصب المذهبي
الغرائزي ...ويكشف الصفقات وعمليات النهب
الممنهج من خالل قوانين ملغومة .ويقدم أدا ًء
ال يدعي الغيرة على مصلحة الطائفة ليبرر
المحاصصات والتجاوزات والجرائم ويرشح
مطلوبين للعدالة يفوزون ويعودون الى
التمثيل على الناس.
جهود المنظومة تنصب حاليا ً على العمل
في المدى المنظور ومن ثم الطويل للقضاء
على ظاهرة «نواب التغيير» ألنهم وحدهم
يهددونها ،أكثر بكثير مما تفعل األحزاب التي
تجيد التعامل معها.
وعدم السماح لهذه المنظومة ومن خلفها
«حزب الله» في النجاح بتحقيق بنك أهدافها،
وحدها كفيلة بأن نصل الى مرحلة الدولة التي
تدفن المزرعة ...وباي باي زعيم...

األربــعــاء  ٢٥أيـــــــار 2022

«"األغلبية المتحرّكة"» ال تحرم فرنجية...
من فرصته الرئاسية
ّ
إن خســارته لهذا املوقع هي بمثابة هزيمة ،ولهذا
كــلــيــر شــكـــر
لن يكرر تجربة الرئيس ميشــال سليمان الذي دخل
ال تزال نتائج االنتخابات النيابية موضع تدقيق
قرص بعبدا وسطيا ً وخرج منه خصماً ،ال بل سيفعل
تفصييل يف ضوء الضبابيــة التي تحيط بتموضعات
ما بوسعه اليصال رئيس من صلبه ،ليكون بالنتيجة
بعض النــواب الجدد ممن يلتحفون مظلة «التغيري»
الخيار بني اثنني ال ثالث لهما :إمّ ا جربان باسيل وإما
أو املعارضةّ .
لكن األكيد هو أنّــه ال أكثرية ثابتة أو
سليمان فرنجية.
جامدة يف مجلس النواب ،ال بل صارت متح ّركة ربطا ً
 ّإن عجز باســيل عن رفع اســمه عن الئحة
بكل ملف واســتحقاق .من هنا ،يرتدد ّ
أن املســائل
العقوبات األمريكية قد يجعل من معركته الرئاسية
شبه مســتحيلة ،وهي قناعة باتت راسخة لديه ما
االقتصادية قد تكون لها أكثرية ،وامللفات املعيشــية
قد يحوّله ممرا ً للرئيس املقبل ،فيصري صانع رئيس
قد تكون لها تقاطعاتها ،واالستحقاقات الكربى قد
لكون كتلته النيابية وازنة قد تسمح له بمنح ميثاقية
تكون لها أكثريتها وأقليتها.
واألكيد أيضاًّ ،
مسيحية للرئيس املقبل.
أن حسابات الصناديق لم تتوافق
 هكذا تنحرص خيارات قــوى الثامن من آذارمع حسابات التقديرات والتكهّ نات التي سبقت يوم
برئيس «تيار املردة» الذي لم يخض معركة االنتخابات
 15أيار الفائت ،وقد جــاءت بعض النتائج عىل غري
ّ
النيابية بهدف الخروج بكتلــة نيابية كبرية تضعه
التوقعات ،بشــكل أعاد خلط األوراق والحسابات ال
بمصاف الزعماء العابرين للدوائر املســيحية الذين
ســيما تلك املتصلة بانتخابات رئاســة الجمهورية
يتس ّلحون بالقوة التمثيلية ،بدليل أنّه
املنتظرة بعد أشهر قليلة (يفرتض أن
ّ
فضل التعــاون االنتخابي مع «التيار
يدعو رئيس مجلس النواب لجلســة
أوىل خالل شــهر أيلول املقبل) ،بعدما
الوطني الحر» يف أكثر من دائرة ،منها
كانت الرتجيحات تعطي قوى الثامن "««حزب الله"» بحاجة إلى عكار وبعبدا ،عــى أن يخوض لعبة
من آذار هامشا ً أوسع من التفاوض اذا معالجة عالقته بالبيئة األرقام والحواصل .األمر الذي ساعد
ما تمكنت من تجديد حيازتها لألغلبية
عىل اســتعادة العالقــة الثنائية مع
المسيحية ال سيما
النيابية ،واذ بالنتائج تبعثر املســار
العونيني بعضا ً من حيويتها .وها هو
بعد اضطرار باسيل إلى
جربان باسيل يصف فرنجية باألصيل
الذي يقود إىل تكــرار تجربة انتخاب
ّ
تحسن هذه العالقة.
رئيــس للجمهورية مــن صلب قوى اعتماد خطاب الهجوم كدليل عىل
 وبالتايل ّإن تراجع تمثيل «املردة» عىل مستوى
الثامن من آذار ،والذهاب نحو خيار رئيس وســطي
النواب ،مع العلم ّ
أن هناك مشــاورات للتعاون مع
عىل طريقة اتفاق الدوحة الذي أتى بالرئيس ميشال
بعض النواب لتشكيل تكتّل حليف لفرنجية ،ال يعني
ســليمان إىل قرص بعبدا .أقله هكــذا توحي املواقف
أبدا ً ّ
أن األخري خرج من حلبة الرئاسة ،التي سيكون
الصادرة عن خصوم قوى الثامن من آذار.
ولكن اإلحاطة الشاملة لهذا امللف تقتيض ،وفق
لها ظروفها الخاصة ورشوطها.
 ّقوى الثامن من آذار ،استعراض العوامل التالية:
إن الظــروف االقليميــة املتّجهــة إىل التربيد
أن الظروف السياسية لم تعد عامالً
 ال شــك يف ّوالتشاور ال التشــنّج واالشتباك ،ال تعاكس خيارات
مساعدا ً بالنسبة لقوى الثامن آذار ،لكنها أيضا ً غري
ووضعيــة قــوى الثامن مــن آذار بدليل ورشــة
مقفلة األفق اذا ما قرر هذا الفريق الضغط أو العمل
املفاوضــات الجارية خلف الحدود ،ما يدعم موقعها
لتأمني وصول حليف له إىل الرئاســة األوىل ،بدليل ّ
يف معركة الرئاسة.
أن
 يقدّم فرنجية نفســه كرجل التقاء وتواصل«حزب الله» سبق ملســؤوليه أن أعلنوا أكثر من م ّرة
مع العديد من القوى السياسية ،وهي نقطة تسمح
عشية االســتحقاق النيابي أنهم ال يخشون خسارة
األغلبية النيابية .وبهذا املعنى ال تُعترب موازين برملان
له بالتقدم عىل غريه من املرشــحني املرفوضني من
جانب «حزب الله» تحديداً ،فيما رئيس «تيار املردة»
 ،2022خسارة بالنسبة لقوى الثامن من آذار ،التي
ّ
كانــت عىل األكيــد
مقبول ويش ّكل حالة تقاطع ،وعالقته تتسم بالحوار
تفضل اإلبقاء عــى األكثرية يف
صفوفها ،لكنها باملقابل ال ترى أنّها أسرية التوازنات
واالنفتاح مع القوى الخارجية ،ال سيما غري الحليفة.
املستجدة ،خصوصا ً ّ
 اذا كان ســاح «حزب الله» هو عنوان املرحلةوأن رئاسة ميشال عون أتت يف
املقبلة ،فهذا يعني ّ
أن هذا الفريق سيتس ّلح بالتشدد،
برملان ال أكثرية فيه لقوى الثامن من آذار.
ال بالليونة أو التنازالت ،يف سلوكه وخياراته الداخلية،
 -الرئاسة األوىل هي مكسب لهذا الفريق وبالتايل

ثمة فرصة أمام فرنجية؟

وسيكون هذا األمر سببا ً إضافيا ً للدفع باتجاه ايصال
ماروني حليف إىل الرئاسة األوىل.
 ّإن «حــزب الله» بحاجــة إىل معالجة عالقته
بالبيئة املســيحية ال ســيما بعد اضطرار باسيل إىل
اعتماد خطــاب الهجوم من باب تحســن وضعه
الشــعبي ،ما يعني ّ
أن الرئاســة األوىل ليست غطاء
سياسيا ً بل ممرا ً إلزاميا ً لتصويب هذه العالقة.
 ّإن خسارة قوى الثامن من آذار للرئاسة األوىل
ليست مصلحة لجربان باســيل حتى لو لم تكن من
نصيبه يف هذه الدورة.
 ّإن العالقة بني قــوى الثامن من آذار والنواب
الجدد ال سيما اولئك الذين نجحوا تحت مظلة التغيري
ال تتسم بالعدائية ،ال بل يدل أول مواقف هؤالء النواب
أنهم سيتعاملون مع كل امللفات عىل القطعة.
 ّإن التفاهــم بني «التيار الوطني الحر» و»تيار
املــردة» أقل صعوبــة يف تنفيذه ،مــن تفاهم نواب
مرشحني محتملني للرئاســة مع األحزاب املسيحية
األخرى ،كنعمة افرام وميشال معوض و»الكتائب»
و»القــوات» يف ضوء مــا شــهدته االنتخابات من
رصاعات خفية ومعلنة.
 األكيد أن ثمة فرصة أمام ســليمان فرنجيةيمكنه تلقفهــا من خالل حركة محليــة واقليمية
تحمي ترشيحه ،ويمكن يف هذا الخصوص اإلشارة إىل
أسلوبه االســتيعابي الذي شهره فور خروج النتائج
النيابيــة إىل العلــن وتعاطيه بايجابيــة مع «قوى
التغيري» ،كذلك إىل الخطوة التي قام بها نجله طوني
فرنجية تجاه النائب الفائز ميشال الدويهي.

بواخر الفيول"« :تعا وال تجي"»

معمل دير عمار خرج ...ويعود بعد يومين؟
الـشــمـال  -مــايــز عــبــيــد
خرج معمل دير عمار عن الشبكة
منذ يومني نهائيا ًولم يعد يغ ّذي املناطق
املحيطة أو التــي تتغذى منه مبارشة
لســاعة أو ســاعتني .إنه املسلسل
الطويل الذي يتكرر منذ سنوات.
ُ
وقبيــل انقطاع مــادة الفيول
وخروج املعمل عن الخدمة كان التيار
الكهربائــي قد انقطــع عن مناطق
عدة يف عكار وطرابلس ،وهي مناطق
تتغــ ّذى من هــذا املعمل ،واســتم ّر
اإلنقطــاع املتواصل أليــام عدة .هذا
األمر ليس بجديد بل ســيناريو قديم
يتكرر باســتمرار ،عندما تنفد مادة
الفيول وقبل وصول أي باخرة جديدة
من شــأنها أن تعيد ماكينات املعمل
ّ
ويتلقى املعمل
إىل الدوران من جديد.
حاليا ً كميات غــر كافية من الفيول
يتم تقاســمها مع معمل الزهراني
فتؤمّ ن تشــغيله أليام عدة متواصلة؛
وبمعدل ساعات ال يزيد عن الساعتني
يف اليــوم الواحد ،يســتغ ّلها األهايل
لتشــغيل آبار املياه وتعبئة خزاناتهم
وتأمني املياه ملنازلهم بشكل أسايس.
وأثار اإلعالن عــن توقف معمل

معمل دير عمار خارج الخدمة

المعلومات كانت تحدثت
األسبوع الماضي عن أن باخرة
فيول ستصل يوم األحد
ولكنها لم تصل وال يعرف
إذا كانت الباخرة الموعودة
الجديدة ستصل أم ال
ديــر عمار الحــراري عــن التغذية
وخروجه عن الشبكة ،استيا ًء واسعا ً
لدى األهــايل ،خصوصا ً وأنه يأتي مع
دخولهم يف فصــل الصيف وحاجتهم

امللحّ ــة إىل التيــار الكهربائــي .ويف
معلومات خاصة بـ»نــداء الوطن»
فإن معمــي ّ دير عمار يف الشــمال
والزهراني يف الجنوب بانتظار باخرة
فيول جديدة قادمة مــن املنتظر أن
تفرغ حمولتها بني اليوم والخميس،
ليعود املعمــل إىل الدوران ويتصل مع
الشبكة األساسية ،خالل أيام وريثما
يتــم إرســال عينــات إىل املختربات
لفحصها ومعرفة إذا كانت مطابقة
للمواصفات ليعــود بعدها املعمل إىل
العمل ويغذي املناطــق مجدداً ،عىل
أن هذه التغذية ســتبقى ضمن نفس
التقنني املتّبع ،أي بمعدل ســاعة أو

ســاعتني خالل اليوم الواحد .جدير
بالذكر أن املعلومــات كانت تحدثت
األســبوع املايض عن أن باخرة فيول
ســتصل يوم األحد ولكنها لم تصل
وال يعرف إذا كانت الباخرة املوعودة
الجديــدة ســتصل أم ال ،وال يعرف
أيضــا ً إذا كانت أزمة الفيول املتجددة
واإلنقطــاع الشــامل للكهرباء لهما
عالقة بالســجال الدائــر بني رئيس
الحكومــة نجيب ميقاتــي ووزير
الطاقة وليد فياض ،عىل خلفية سحب
األخري لبند متعلق بملف الكهرباء عن
جدول أعمال مجلس الوزراء واتهامه
بأنه تلقى تعليمات لسحبه من رئيس
«التيار الوطني الحر» جربان باسيل.
ومن املعروف أن معمل دير عمار
يغ ّذي مناطق الجــوار يف املنية ودير
عمار ومناطــق من عكار مثل العبدة
وببنني واملحمرة؛ باإلضافة إىل مناطق
يف مدينة طرابلــس كالتبانة والقبة،
بينما يوضع الجزء اآلخر من تغذيته
عىل الشبكة.
تجدر االشــارة اىل أن العديد من
املشــركني يف مناطق يلغون إشرتاك
املولد من منازلهم الرتفاع تكاليفه مع
ارتفاع أسعار املازوت بشكل كبري.
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سقوط «"الودائع السورية" »:في البقاع ...رسالة من الحزب لألسد:
"«األمر لي"»؟
الـبــقــاع  -أســامــة الــقــادري
شــكلت نتائج اإلنتخابــات النيابية  2022يف
املناطق التي تعد ثقل «حزب الله» وله فيها فائض
أصوات وقدرات تجيريية ،حالة استياء عند حلفائه
املرشــحني عىل لوائحه ،واملعروفــن بـ»الودائع
الســورية» ،وتفضيل مرشــحي «التيار الوطني
الحر» عليهم بالصوت التفضييل ،ما ادى اىل خسارة
بعضهم املقاعد والبعض اآلخر فاز بأصوات هزيلة
مقارنة بأصوات مرشــحي الحزب .هذا التباين يف
أعداد األصوات التي نالها كل مرشح منهم مقارنة
باألرقــام التي حصدها مرشــحو الحزب بفوارق
وصلت اىل أكثر من  35الف صوت تحوّل اىل رسائل
سياســية شــديدة اللهجة للنظام السوري ،تحت
عنوان «يف لبنــان األمر يل» .فقد حرص الحزب عىل
رفد مرشــحي التيار الوطني الحر يف دائرتي زحلة
والبقاع الغربي وراشــيا االنتخابيتني عن املقعدين
املارونيني ودعم النائب ســليم عون (زحلة) بأكثر
من  2500صوت ،ورشبــل مارون (البقاع الغربي)
بمــا يزيد عــن  1200صوت من رسايــا املقاومة
وحزبيني ،فكان الحزب بأصواته سببا ً يف فوزهما.
هذا ما أعاد اىل الذاكرة «خداع» النائب السابق
نقوال فتــوش وإخالل الحزب بوعــده باعطائه 5
آالف صــوت يف دورة انتخابــات  ،2018وانعكاس
ذلك زحليا ً عىل ادائه السيايس لعدم االيفاء بوعوده،
ما ينذر بأن يف املرحلة املقبلة لن يكون ســهالً ان
يقبل أي مرشح مســتقل او حتى حزبي التحالف
مع «حزب اللــه» .أحد الفاعليات السياســية يف
البقاع اعتــر أن»الحزب يتعاطى بأنانية بالغة مع
املرشحني املستقلني والحزبيني باستثناء العونيني»،
وتابع «املرشــح السني او املسيحي املستقل عندما
ينضم اىل الئحة الحــزب يكون فدائيا ً ألنه يضاعف
جهده ،ولكون الحزب مكروها يف البيئتني الســنية
واملســيحية يصبح دور املرشــح الرئييس تجميل
صورة الحزب ،والحزب ال هم لديه سوى أن يظهر
نفسه انه الرقم االول يف طائفته».

قاسم هاشم
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أسعد حردان

صوتاً) ولسليم عون الذي نال  5554صوتاً.
لذا لم تكن نتيجة النائب اللواء جميل السيد يف
أيضا ً يف دائــرة الجنوب الثالثة ،يرى كثريون يف
دائرة بعلبك الهرمــل ( 11705اصوات) مرضية له
سقوط النائب أسعد حردان تخليا ً واضحا ً عنه من
كحليف بشار األســد ،والتي تدل عىل تبدل واضح
قبل الحزب ،فيما النائب قاســم هاشم اسعفه ان
يف األولويات لــدى الحزب تحديداً ،من خالل الفارق
الئحة نحو التغيري لم تحصد الحاصل الثالث ،لينال
يف الرقم الذي كان نالــه يف دورة  2018كأعىل رقم
يف بلدته شــبعا  400صوت ،فيما نال فيها النائب
يومهــا  33223صوتاً ،حينها نال النائب حســن
عيل فياض أكثر  3500صوت 600 ،صوت من رسايا
الحــاج حســن  15662صوتاً ،ليتقــدم األخري يف
املقاومة ،وهذا مــؤرش اىل مدى التباين بني الحزب
هذه الدورة وينــال ( 23120صوتاً) ،وكذلك باقي
وحلفائه ،وهذا ما فتح شــهية الحزبيني البعثيني
مرشحي الحزب.
والقوميني والنارصيني للحديث
لم تكن الحال أفضل يف البقاع
يف مجالسهم الخاصة واألوسع
الغربي ،وتفضيل الحزب فوز رشبل
قليالً ،عن أن هــذه النتائج هي
مارون «مرشح جربان باسيل» عىل
انعكاس فعــي وواضح للعالقة
سقوط نائب رئيس مجلس النواب
أحد الفاعليات السياسية
اييل الفــرزيل رغم ما يحظى به من في البقاع اعتبر أن «"الحزب بني النطام الســوري والحزب،
وما تخلل االشــهر الســابقة
توصيات ســورية للمحافظة عىل
مقعده ،عدا عن أنه يعترب مرشــح يتعاطى بأنانية بالغة مع
من مضايقات االمن الســوري
المرشحين المستقلين
لعنــارص «حزب اللــه» داخل
الرئيــس نبيــه بري .وينســحب
الوضع عىل تفضيــل رفد مارون والحزبيين باستثناء العونيين"» «القطر الســوري» ،فأتت هذه
النتائج بمثابة رسائل سياسية
باألصوات بدل رفد طارق الداوود.
للنظام السوري ،وللقول له «يف لبنان األمر يل وليس
كذلك كان األمر يف البقاع االوســط مع املرشح
لك» ،ويقولون ان هذا املســتجد سببه رفض االسد
عن املقعد السني حسني ديب صالح املحسوب عىل
االســتمرار باملرشوع االيراني ،بحســب ما افصح
حزب البعث ( 2465صوتاً) ،حرمه «حزب الله» من
عنه أحد قياديي حزب البعث العربي االشــراكي،
أصوات رسايا املقاومة بعدما وعده فيها عرب قنوات
لـ «نداء الوطن» مضيفا ً «النظــام االيراني حاليا ً
سياسية ،ليفاجأ أن الحزب اوعز للمحازبني بإعطاء
ال ترضيه سياســة االنفتاح عىل الدول العربية ،وال
تلك األصوات ملرشــحه رامي ابو حمدان (16539

حتى التقارب السوري الرويس ،بدأنا نلمس رفضه
التقارب العربي وتحديدا ً الخليجي مع ســوريا».
واضاف «نتائج االنتخابات النيابية تؤكد أن الحزب
يفضل جربان باســيل عىل جميع حلفائه ،ظنا ً منه
أن تكتل باسيل النيابي املســيحي كلما كان كبريا ً
ووازنا ً كلما أمّ ن له غطا ًء مسيحيا ً لسالح املقاومة
وملرشوع الثورة االسالمية يف ايران».
ويف هذا الســياق تعرب مصــادر مقربة من
«حــزب الله» أن «الحزب لم يعــد بمقدوره تحمل
عبء حماية مقاعد حلفائه بعد التشظي الحاصل
يف البنية اللبنانية ،كما ال يريد ان يســجل عليه انه
نــال األكثرية لرتمى كرة نار األزمــة اللبنانية بني
يديــه وتحميله كامل املســؤولية ،وبهذه النتيجة
لم يعد أي فريــق قادرا ً ان يقول «انــا األكثرية»،
وعن احجامه عن اعطاء مرشــحني حلفاء اصوات
حزبيني ،قال «الحزب ما عنــده كاريتاسُ ،
لييض
هذا وذاك ،املطلــوب من كل فريق ان يحدد حجمه،
ال ان يعتمــدوا دائما ً عىل حجــم غريهم وتحديد
الحجم طبعــا ً يحتــاج اىل تنافــس يف الخدمات
االجتماعية واالنسانية والسياسية» .وكرر املصدر
كالم نائب أمني عام «حزب الله» نعيم قاسم «كما
ان املرشــحني الخارسين اصدقاؤنا وحلفاؤنا ايضا ً
من ضمن الرابحني اصدقاء للحزب» ،وأوضح« :ما
قبل االنتخابات ليس كما بعدها ،مقبلون عىل واقع
مختلف واصطفافات جديدة».

كلفة معالجة النفايات في مطمر زحلة الصحي إلى العلن إثر إجتماع بلدي أممي

تحملوا معنا العبء المترتّب
زغيب للمجتمع الدوليّ :
عن مخيمات النازحين
زحــلــة  -لــوســي بــارســخـيــان
عندما دعا رئيس بلدية زحلة معلقة
وتعنايل أســعد زغيب رؤساء بلديات 26
قريــة يف قضائها اىل إجتماع ملناقشــة
موضوع إســتمرارية العمــل يف مطمر
زحلة الصحي الذي لــم يواجه عائقا ً يف
إســتقبال نفايات املدينة والقضاء منذ
سنة  ،1999توجس بعضهم من الدعوة.
فجميع هذه البلديات ال تزال تســدد
لبلديــة زحلة منــذ تعاقــدت عىل نقل
نفاياتهــا اىل مطمرها الحديث  13دوالرا ً
عىل السعر الرســمي لرصفه املحدد بـ
 1500لرية ،فيما هــي مدركة بأن هذه
الكلفة قد ال تكفــي لتغطية مصاريف
املــازوت والكهربــاء التي تســتهلك يف
املطمــر .توقع البعض بأن زحلة ال بد ان
تكون بلغت حد الســيف ،ونضبت فعليا ً
قدرتهــا عىل الصمود التــي ترجمتها يف
السنوات املاضية ،تســخريا ً إلمكانياتها
املالية الكبــرة يف خدمة املطمر ولو عىل
حساب إنماء مطلوب يف املدينة ،حتى ال
يغرق القضاء بنفاياته كما غرقت بريوت
وباقــي املحافظات التي عمتها صفقات
النفايات.
وبالفعــل ،لــم يكــن كالم زغيب
ليكذب توقعاتهم .فبــدأ حديثه باألرقام
يف اإلجتماع الذي دعــا اليه أيضا ً ممثلني
عن كل من املنظمات املانحة الـ UNDP
 UNHCR، UNICEFFوعــن وزارة

الشــؤون اإلجتماعية ومحافظة البقاع،
وأنهاه باألرقــام .ليخلص بــأن زحلة
ستســتمر بحمل العبء عــن القضاء،
وإنما مع رضورة إرشاك املجتمع الدويل
بتحمل ولو جزء مــن هذا العبء ،مقدّرا ً
كمية النفايــات التي تنقــل اىل مطمر
زحلة من مخيمات النازحني الســوريني
بنسبة  40باملئة من مجمل الكميات التي
يســتقبلها املطمر يومياً ،والتي تصل اىل
 265طناً .وطالــب الهيئات املانحة بأن
تغطي كلفتها بالــدوالر الطازج ،األمر
الذي يمكــن أن يوفر مبلــغ  800ألف
دوالر ســنوياً ،يؤمن ولو جزءا ً من كلفة
املطمر التشــغيلية ،عىل أن تميض بلدية
زحلة بتحمل العبء عن باقي البلديات يف
كمياتها املتبقية.
ووفقا ً للجردة التــي قدمها زغيب
فإنــه بمقابل الـــ  20ألف لــرة التي
تتقاضاها بلدية زحلــة ككلفة محددة
ملعالجة نفايات القضاء منذ بدء تشغيل
مطمــر زحلــة الصحي ســنة ،1999
إرتفعــت الكلفــة التشــغيلية الحالية
للمطمــر بعد إدخال التحســينات عليه
لرفع قدرته اإلســتيعابية اىل  22دوالرا ً
« .»FRESHعلما أن نفقات املطمر توزع
بني كلفة تشــغيلية وكلفة إستثمارية،
وتبلغ األخــرة وفقا ً لدراســات بلدية
زحلــة  20دوالرا ً عن كل طن نفايات ،ما
يجعل الكلفة الفعلية اإلجمالية ملعالجة
النفايــات تصل اىل  42دوالرا ً عن كل طن

يدخــل اىل مطمر زحلــة الصحي .فيما
البلدية تتقــاىض حاليا ً أقــل من دوالر
عن كل طن ،وهــذا يعترب خدمة مجانية
تقدمها للجوار.
يقــ ّر زغيب بأن مشــكلة املطمر
ليســت يف نفايات النازحني فقط ،بل
هــي أوال ً يف الفرق الكبري بني الســعر
املحدد رسميا ً للدوالر ،وسعره بالسوق
املوازية .وفيما هو يشبه حال البلديات
يف تأمــن نفقاتهــا ،كحــال املوظف
النظيــف يف لبنان ،مدخولــه محدد،
بينما نفقاته يف تضاعف مســتمر ،ال
يرى إمكانية لفرض زيادة بتســعرية
معالجة النفايات عىل البلديات .ولكنه
يرى باملقابل أنــه من واجب املنظمات
التــي تدعم الســوريني يف تأمني املياه
والكهرباء والتعليم والرصف الصحي،
تســديد نفقــات معالجــة النفايات
الناتجة عــن املخيمات ،بما يســمح
باملحافظة عــى البيئة التي تحتضنهم
نظيفــة .ومن هنا ولتأمني إســتدامة
العمل باملطمر يــرح زغيب أن هناك
حاجة للمحافظة عــى معدات املطمر
وصيانتها بشكل سليم ومصان وتأمني

البلدية تتقاضى حاليًا أقل من دوالر
عن كل طن نفايات وهذا يُعتبر
خدمة مجانية ُتقدّمها للجوار

من معالجة النفايات في مطمر زحلة الصحي

الكهرباء الدائمة وتأمني املازوت الدائم
للمعــدات واملولدات ،وتأمــن رواتب
ّ
واملشغل واملرشف عىل األعمال.
العمال
أما يف حــال لم تبد املنظمات الدولية
رغبة باملساعدة يف إستدامة العمل بشكل
مبارش ،فأشــار زغيــب اىل أن التوجه
هو لتحميل الالجــئ كلفة معالجة طن
النفايات مبارشة ،عىل ان يتم تســديدها
ملطمر زحلة الصحــي مبارشة ،من قبل
من يقوم بجمــع النفايــات يف اي من
البلديات املجاورة .عارضا ً عىل املنظمات
ايضا ً مساعدة البلديات مبارشة ،عىل أن
تسدد بدورها املبلغ املطلوب لقاء معالجة
نفايات مخيمات الالجئني للمطمر.
كان واضحا ً من خالل إجابات ممثيل
الهيئات الذين شــاركوا يف اإلجتماع ،أن
املطلــب املحدد من زغيب لــم يكن من
ضمن حساباتها .ولذلك طلب الحارضون

مزيدا ً مــن الوقت حتى يعودوا اىل إدارات
منظماتهم التــي عليها بدورها أن تعود
للجهــات املمولــة ،وصــوال ً اىل البحث
بمقرتحات املســاعدة .فيمــا بدا زغيب
حازما ً بالتأكيد بــأن زحلة لم تعد تملك
ترف الوقت ،ملوحا ً بالتوقف عن إستقبال
نفايات القضاء ،او أقله تحديد كمياتها،
إذا لم يخــرج الجميع بحلول حتى نهاية
شهر حزيران املقبل.
لــم يكن وقع هذا الــكالم مريحا ً ال
لرؤســاء البلديات وال ملمثيل املنظمات،
ألن ذلك وفقا ً لبعضهم سيخلق تشنجات
بــن أهايل القــرى واملخيمــات وبينها
وبني ســكان املخيمات .ولكن زغيب أكد
باملقابل أن مشــكلتنا ليست مع الالجئ،
وإنما مع واقعنا املايل الذي ال يســمح لنا
بتحمل عبء شعب آخر أضيف اىل شعبنا
ويف ظروف صعبة جدا ً عىل الجميع.
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األسمر لـ"نداء الوطن»" :نريد بناء وطن ويدنا ممدودة للتعاون

«"التيار »" لم يصحُ من الصدمة بعد و"»القوات »"
تسدل الستارة

صــيــدا  -مـحـمـد دهــشــة
وضعت االنتخابــات النيابية
أوزارها ،ولكن نتائجهــا يف دائرة
صيــدا – جزين ما زالت تشــكل
صدمة لـ»التيار الوطني الحر» الذي
لم يصحُ بعد من خسارته الجسيمة
وفقدان مقعديه ،واللون الذي خيم
عىل عروس الشالل لم يعد برتقالياً،
وقد جاء خطاب رئيــس «القوات
اللبنانية» ســمري جعجع منذ ايام
وهو يحتفــل باالنتصــار الكبري
اإلنتخابي عىل «التيار» ويف عقر داره
ليسدل الستارة عليه.
وتؤكد مصادر جزينية لـ»نداء
الوطــن» ان خســارة «التيــار»
مضاعفة وال تقترص عىل مقعدين
نيابيني شغلهما النائبان زياد اسود
وسليم الخوري فقط ،وانما عىل بنية
«التيار» وحضوره يف ظل الخالفات
الداخلية بني اسود والنائب السابق
أمل ابو زيد من جهة وقد استخدمت
فيهــا كل االســاليب التحريضية،
وعىل عالقاته مع القوى السياسية
الجزينية والصيداوية التي رفضت
التحالف معــه ،ناهيك عن حلفائه
يف ظل تراجع التأييد الشعبي الذي
أوصله اىل العجز عن بلوغ الحاصل
االنتخابي مسيحياً ،بعدما تع ّرض
ملحاسبة قاســية من أهايل منطقة
جزين.
باملقابل ،حققــت «القوات»
فوزا ً الفتا ً بمقعدين االول كاثوليكي
للدكتورة غادة ايوب بو فاضل التي
جمعت أعىل االصوات مسيحياً ،يف
اشارة مهمة لحسن خوض املعركة
وتنظيم املاكينة االنتخابية والثاني
ماروني للمهندس ســعيد االسمر،
واثبتت ان جزين ليســت محمية
برتقالية وان مزاجها الشــعبي لم
يعد كما الســابق خاصــة يف ظل
االنهيار االقتصادي واملعييش الذي
يتحمل «العهد القوي» مســؤولية
مبــارشة فيه ،فيما شــغل املقعد
الثالث املاروني النائب الدكتور رشبل
مسعد عىل الئحة «ننتخب للتغيري»
متحالفا ً مع النائبني اســامة سعد

المريض والصيدلي ضحيتا الخالف بين وزارة الصحة والشركات

سوق الدواء تنفجر والصيدليات أقفلت
ووزير الصحة لم ّ
يوقع المؤشر الجديد
الـنـبـطــيــة  -رمــال جــونــي

األسمر وأيوب يتقبّالن التهاني بفوزهما

وعبد الرحمن البزري.
وتوضــح املصــادر الجزينية
ان نتائج االنتخابــات وما أفرزته
مــن واقــع جديــد ومختلف عن
السابق ،تدعو القوى السياسية اىل
مراجعة حســاباتها بدقة وتقييم
عملها بجديــة ،وصــوال ً اىل أخذ
العرب مــن النتائج عىل قاعدة «طي
صفحتها ...واعالن سياســة اليد
املمدودة» ،ال االرصار عىل استمرار
خطاب الشحن وفتح سجال اعالمي
كما يفعل «التيار» ونوابه السابقون
اليوم».
ويقول النائب املهندس سعيد
االسمر لـ»نداء الوطن»« :خطابنا
ســيبقى واحدا ً قبــل االنتخابات
وبعدهــا باعتماد سياســة اليد
املمدودة من اجل جزين ومصلحتها
وانمائهــا بعد حرمــان عىل مدى
عقود طويلة ،وندعو اىل التعايل عن
الضغائن وعــدم نكء جراح املايض
النها سياسية وموسمية انتخابية،
نريــد ان نبني الوطــن وقد تعاونا
مع املهندس يوسف النقيب والسيد
مرعي ابو مرعــي ويدنا ممدودة
للتعاون مع كل القوى ملصلحة صيدا
وجزين ،وعىل امتــداد الوطن ومع
الســياديني وكل النواب املستقلني
واملجتمع املدني ،للوقوف معا ً س ّدا ً
منيعا ً بوجــه املزيد من انهيار البلد
ومن اجل تحصني الوحدة الوطنية
وبناء خط ســيادي واضح ،يعطي
املجتمع الدويل الثقة بلبنان ويفتح
االبواب امــام التوصل اىل اتفاق مع
صندوق النقد الدويل ملساعدتنا».
وأكــد ان االولويــة يف مجلس
النواب ســتكون ملعالجة االزمات

االقتصادية واملعيشية الخانقة ،التي
ضاق اللبنانيــون منها ذرعا ً بعدما
أوصلهم االنهيار الكبري اىل حد اليأس
والهجرة ،لذلك يجب إيجاد الحلول
الناجعــة رسيعاً .ســنقدم اقرتاح
قوانني الســتعادة اموال املودعني
املنهوبة واستقاللية القضاء وعدم
رفع الرضائب عىل الناس ،النه من
املعيب ان تدفع مناطق دون اخرى
رسوما ً ورضائب وان تغيب الدولة
ومؤسساتها عن مناطق وتحرض يف
أخرى ،نطالب بالعدالة االجتماعية
واملساواة واملســاءلة عىل اساس
االداء ومحاسبة الفاسدين والتزام
الحكومة بمبدأ الحيــاد االيجابي.
نريد إعــادة القرار اىل يــد الدولة
ومؤسساتها الرشعية ونريد لبنان
وطنا ً مزدهراً».
وأضــاف« :رســالتنا مــع
«القــوات» الحفــاظ عىل العيش
املشرتك مع كل املكونات ،وبشكل
خــاص يف منطقة جزيــن التي
تعترب مثاال ً له ،العيش املشــرك
من الريحان مرورا ً بجزين وصوال ً
اىل صيدا» ،مســتغربا ً «كل اجواء
التخويــف التي يحــاول البعض
إشاعتها والتي هي أسلوب الخارس
والضعيف وأصوات النشــاز التي
تروج لحرب أهلية وتهجري ،وأخبار
أخرى يفربكها بعض من طالتهم
الخســارة وتعرضوا ملحاســبة
قاسية من الناخبني عىل خياراتهم
وسياساتهم الســيئة التي خربت
الوطن وأسهمت يف انهيار الدولة».
وحيا «أهايل جزيــن عىل وقفتهم
وكرس حاجز الخوف وجرأتهم يف
املحاسبة والتغيري».

مجدداً ،أقفلت الصيدليات أبوابها ،رفعت الصوت
عاليا ً لتوفري الدواء شبه املقطوع من معظم رفوفها،
ما يضع صحة املواطن عىل املحك.
هي املرة الخامســة التي تدخــل الصيدليات يف
مواجهة مبارشة مع وزارة الصحة ورشكات األدوية،
فمخزونها من الدواء ّ
تبخر ،وقدرتها عىل رشائه باتت
معدومة نتيجة فرق ســعر الدوالر بني  24ألفا ً و34
ألف لرية ،وبني السعرين طار الدواء.
اذاً ،عادت أزمة الدواء اىل الواجهة ،هذه املرة تنذر
بكارثة صحية خطرية ،مــا لم تتدارك وزارة الصحة
االمر .صيدليات النبطية اقفلــت بمعظمها التزاما ً
بقرار االقفال ،فمخزونها من الدواء «صفر» ما يهدد
األمن الصحي للمواطــن الذي ما زال يبحث عنه من
دون جدوى رغم رفع الدعم.
تهدف الصيدليات مــن تحركها اىل رفع الصوت
وتشــكيل لوبي ضاغط لتوفري الــدواء بعدما وقع
ضحية التجاذبات املالية وفــرق العملة بني الوزارة
والــركات املســتوردة ،فيما الصيدليــات «أكلت
الرضب» عرب بيعها الدواء وفق سعر الـ 26الف لرية
للدوالر ،واضطرارها إىل رشائه وفق ســعر الســوق
السوداء ،ما يهدد معظمها باإلفالس وتاليا بانفجار
الوضع الدوائي .ليست أزمة الدواء والصيدليات وليدة
اللحظــات ،فهي من عمر أزمة لبنــان االقتصادية،
وتســارع تفاقمها ليضع صحة املريض عىل املحك،
حيث معظم بل اغلب االدوية مفقود ،وبعضها متوفر
بالقطعة فقــط ،فيما الرشكات أوقفت االســترياد
ورفضت تســليم الصيدليات الدواء ،االمر الذي يؤدي
اىل فلتان ملف الوضع الصحي ،يف ظل غياب سياسة
صحية واضحة .حتى الدواء املدعوم ّ
تبخر ،وبات من
الصعب عىل مرىض الســكري والضغط والرسطان
ومعظم االمراض املزمنة العثور عىل دوائهم بسهولة،
بعضهم بدأ يلجأ السترياد الدواء من الخارج ،والبعض
يعتمد عىل معارفه يف بالد الغربة لتأمينه.
لم تجد الحاجة فاطمة دواء الســكري الخاص
بها ،بحثت عنــه يف اغلب صيدليات النبطية من دون
جدوى .ال يمكن للســيدة الســتينية ان تتوقف عن
تناوله وإال ستتدهور صحتها ،ولكن «ما باليد حيلة»
تقول ،وتأسف «لدخولنا زمن أن نشحد فيه دواءنا».
عادة ما كانــت الحاجة تخ ّزن دواءهــا ،غري أنه يف
االشهر املاضية بات توفريه بسهولة صعباً ،لجأت اىل
البديل لتنقذ حياتها ،غري ان البديل ال يكون متوفرا ً يف
اغلب االحيان ،ما يضع حياتها عىل املحك.

صيدليات مقفلة

كثر خرسوا أدويتهم بســبب سياســة الرتقيع
والتلزيق املتبعــة يف وزارة الصحة ،ورغم رفع الدعم
بقيت االزمة عىل حالها ،لم تتحســن قيد انملة ،ما
يضع املريض والصيديل يف قلب االزمة ،يف حني تتقاذف
وزارة الصحة ورشكات االدوية املسؤولية.
لن يأتي اعتصام الصيادلة بجديد ،ولن «يشــيل
الزير من البري» ،ولكنه بمثابة رصخة يف وجه الحكام،
عىل حد قول الصيديل محمد الحاج ،مؤكدا ً انه «دخلنا
يف عمق االزمة ،معظم االدوية غري متوفر ،والرشكات
ترفض تسليمنا الدواء ،حتى مخزوننا طار ،وبالتايل
ننتظر حالً يفرتض ان يكون رسيعــاً ،االزمة اليوم
اخطر من ســابقاتها ،ما لم تبادر الوزارة اىل توقيع
املؤرش الجديد للدواء ،غــر ان وزير الصحة يرفض
توقيعه ،ما يضعنا امام مأساة صحية خطرية».
ملاذا انفجرت ســوق الدواء مجدداً؟ وهل تملك
الوزارة الحل؟ وهل من خطة بديلة؟
يعيد الحاج ســبب االزمة اىل «الهوة الشاسعة
يف ســعر الدواء بني مبيعه ورشائــه ،هذا عدا عن ان
رشكات االدوية توقف عملية االســترياد مع كل هبة
لدوالر الســوق السوداء ،وهنا الطامة الكربى التي ال
تقل خطورة عن خســارة الدواء املدعوم الذي تعجز
الدولة عن توفري االعتمادات له وتحويلها للخارج».
يف جعبة الوزارة قرار يقيض بتحويل  35مليون
دوالر لوزارة الصحة من مرصف االسكان ،غري ان هذا
القرار الذي من شــأنه انقاذ الدواء واملرىض لم يدخل
حيز التنفيذ بعد ،ما يعني يف حسابات الصيادلة اننا
بتنا قاب قوســن أو ادنى من تدمري الصيدليات التي
استنفدت كل مخزونها وفوق كل ذلك تقف باملواجهة
مع املريض الذي فقد دواءه وفقد ثقته بدولته.
الطابة اليوم يف ملعب الوزارة ،فإما ان تســجل
هدفا ً يف صالح املريض وتبقي عىل دعم األدوية وتجد
تســوية مع الرشكات او تتنصل من مســؤولياتها
وحينها يصبح ســعر الدواء «فلتــان» من دون أي
موانع.

مســـاحة حـــرّة

كيف ستحكم األكثر ّية في لبنان؟
الـــشــمـــاعــي
د .مـــيـــشـــــال
ّ
لبنان بلد محكوم بالتوافــق مقولة اعتدنا عليها .وباســم الرشاكة
الوطنيّة احتُ َّل لبنان ون ُ ِهــبَ واألدهى كيف ت ّم تعطيل البلد ألكثر من ثماني
ســنوات إذا ما حســبنا أيّام التعطيل ،ما بني التعطيل النيابي والحكومي
والرئايس .وهذا ما حدا بي إىل استنباط نوع جديد من الديمقراطيّة دأبت عىل
تسميته يف كتاباتي بـ»الديمقراطيّة التعطيليّة» ،يف حني تغنّى فريق «حزب
الله» والتيار بتسميته بـ»الديمقراطيّة التوافقيّة» وأمعنوا باسمها وباسم
الرشاكة السياســيّة الوطنيّة بالتعطيل حتّى ســيطروا عىل البالد والعباد،
وأوصلوا لبنان إىل ما يشبه أحالمهم الجهنميّة.
ّ
لكن هذه املســألة لم تعد صالحة بعد نتائج انتخابــات  15أيّار .وال
يمكن أن يقبل أيّ عاقل باســتعادة هذه التجارب الفاشــلة .لذلك ال ب ّد من
إعادة تحديد للمصطلحات السياســيّة بحسب قواعد علم السياسة ال عىل
قاعدة الرابح والخارس .فالرشاكة السياسيّة تعني إرشاك مكونات الشعب
السياســية جميعها يف صنع القرار ،وذلك بحســب القاعدة الديمقراطيّة
العلميّة ،أيّ أكثريّة تحكم وأقليّة تعارض .وهنا تمارس رشاكتها بالحكم من
خالل مراقبتهــا أداء األكثريّة؛ وذلك ك ّله بهدف الوصول إىل املصلحة العامّ ة
ّ
بالتمسك بحق
وإىل الهدف املشــرك دون اســتئثار أي طرف من األطراف
النقض (الفيتو) الذي من شأنه أن يخرج الرشاكة من مفهومها الحقيقي
إىل مفهوم املحاصصة ،وهذا ما كان عمادا ً لتجارب املرحلة الســابقة ،وهو
مرفوض يف هذه املرحلة .مع مراعــاة األغلبية األخذ يف االعتبار وجهة نظر
األقلية كي ال يصل األمر إىل االستبداد من قبل األكثرية.
يقولــن أحد بعد اليوم ّ
ّ
إن الديمقراطيّــة التوافقيّة هي التي تحكم
وال
لبنان يف ظ ّل حكومات ائتالف وطني غري متجانســة تمارس فيها األكثريّة
املضمرة ّ
حق الفيتو الذي يحوّل التوافق إىل تعطيل .وهذه املقولة املرفوضة

عىل الواقع اللبناني باألمس ولن تنطبق ال اليوم وال يف املستقبل ّ
من قوى املمانعة اليوم هي نفســها كانت مقبولــة منها يوم كانت هي
ألن التباينات
األكثريّة .وللتاريخ ذاكرة ولن ترحم كيف ع ّ
طلوا بقوّة سالحهم غري الرشعي
السياسيّة أكرب بكثري من أن يجتمع اللبنانيّون حولها .فالخالف من طبيعة
يوم أقفلوا وســط بريوت ويوم احت ّلوها يف ذلك اليوم املذ ّل للح ّريّة وعندما
كيانيّة ال سياسيّة كما يحاولون االيحاء بذلك.
طلوا الحكومات ليفرضوا توزير الراســبني ،وحتّى إليصال ّ
ع ّ
مرشــحهم
وســيحاول «حزب الله» وفريقه االنقالب عىل نتائج االنتخابات تحت
الرئايس إىل الحكم.
هذه الذريعة أي الرشاكة .لكن ما ســبق وأوضحناه يدحض ك ّل محاوالتهم
فما يجب أن يفهمه اللبنانيّــون جميعا ً ّ
أن مفهوم الرشاكة يقوم عىل
سلفاً ،لذلك سيحاولون اللعب عىل املصطلحات السياسيّة من خالل استبدال
العالقة بني مركز السلطة القائم والقوى املعارضة سلميّا ً
الرشاكة باملشاركة .عىل أن تكون البديل لسيطرة وحكم
كي ال يأخذ الطرف األقوى ما يناســبه فقط عىل حساب
«األغلبية» ،والهدف منها ســيكون من طبيعة إنسانيّة
الطرف اآلخر الرشيك يف الحكم .ويف السياق عينه يجب عدم
حيث ســيظهر املدافع الرشس عن حقوق اإلنسان عرب
املشــاركة يف الحكم ويف صنع القرار ،وهــو أكثر تعبريا ً
اإلغفال ّ
أن الســلطة تتكوّن من املعارضة واملواالة وليس المطلوب أن تكوّن مع
يظهّ
للديمقراطية املتقدّمة التي تحتاج لها البرشية اليوم وهو
رون
وكما
اليوم،
اإليحاء
يحاولون
كما
املواالة
فقط من
الفريق الذي سيحكم
أنفسهم بموقع املســتضعفني لكن األقوياء بقوّة التهديد
األكثر اســتيعابا ً للواقع املعاش وبالذات واقعنا اللبناني.
مجموعة عمل تتجانس
بالسالح غري الرشعي.
ويف ذلك مغاالة من هذا الفريق لكســب الشارع الذي ثار
فالرشاكة إذا ً تكون عندما تتشــ ّكل معارضة بنّاءة ال للحكم وتفترق في األداء ضدّهم وللحفاظ عىل الثائرين املغمورين يف شــارعهم
هدّامة ومع ِّ
نفسه.
طلة فقط للتعطيــل .واملطلوب أن تكوّن مع
ألن املع ّ
عجلة الحكم باتت عىل الس ّكة الصحيحة وستنطلق حتما ً ّ
الفريق الذي سيحكم مجموعة عمل ،تتجانس للحكم وتفرتق يف األداء .مع
طلني
رضورة توحيد الرؤى االسرتاتيجيّة حول الوطن وأوّلها السياديّة والدفاعيّة.
قد جُ ِّردوا من أدواتهم التعطيليّة .ثم أن الحياة السياســية القائمة اليوم،
فيما يجب التنبّه إىل ّ
ستســتند إىل مبادئ التعددية والتداول السلمي للسلطة واألقلية تخضع
أن هذه املسألة ال تعني تذويب مَن يعارض يف بحر أكثريّ
حاكم كما كانت تمارس سلطة األمر الواقع التي انبثقت بعد اتّفاق الدّوحة
لألغلبية واألغلبية تحكم واألقلية تبقى تعارض ،وفقا ً لألسس الديمقراطيّة
 .2008واالختالف املوجود يف لبنان لن يؤدّي بالطبع إىل وجود كتلة سياسيّة
املتعارف عليها يف بلدان العالم ك ّله .ولن تُواجه املعارضة بالقمع واإلذالل
واحدة كما حصــل يف بريطانيا حيث أدّت التحالفات السياســية يف نهاية
والحرمان من أبسط الحقوق اإلنسانية إبتدا ًء من حق املواطنة والكرامة
األمــر إىل االندماج يف كيان واحد وأشــهرها التحالف االنتخابي الذي أقامه
مرورا ً بالوظيفة والعمل وانتهاء باألمن والحياة واالســتقرار؛ وذلك عىل
قاعدة النمــوذج الصارخ الذي أظهرته أكثريّــة املنظومة واملن ّ
الحزب الليربايل الربيطاني مع الحزب الديمقراطي االشــراكي الربيطاني
ظمة التي
حكمت .بل ســتكون عىل قاعدة املشــاركة يف الحكــم انطالقا ً من املبدأ
مطلع الثمانينات وانتهى عــام  1988إىل اندماجهما معا ً يف الحزب الليربايل
الديمقراطي العام.
الديمقراطي .وهذا ما سمح بالديمقراطيّة التوافقيّة .وهذه الحالة لم تنطبق
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المكتبة الوطنية في عهدها الجديد

الوزير المرتضى

المعرفة ُمتاحة ...لمن يرغب!

ذات مرة ،قال أبو الطيّب المتنبي في أحد أبياته «وخير جليس في األنام كتاب» .قول خالد في عقول الكثيرين .لكن األزمنة
تغيّرت مرّات ّ
مذاك .ثم حلّت الثورة الرقمية في السنوات األخيرة لتحدث بدورها ما أحدثته من تبدّل في أمزجة الناس
وأولوياتهم .عوامل كثيرة فعلت فعلها لناحية توسيع اله ّوة بيننا ،من جهة ،وبين المطالعة عامة والكتب والمنشورات
بنسخها الورقية خاصة ،من جهة أخرى .إنما من قال لم يعد ثمة متّسع للمكتبات ور ّوادها؟ مناسبة كالمنا هي إعادة افتتاح
المكتبة الوطنية في شباط الماضي بعد اكتمال أعمال الترميم من جرّاء انفجار المرفأ .تعالوا نتعرّف إلى المزيد.
نظرة مستقبلية تماشيًا مع العصر

كــاريــن عــبــد الــنــور
نبحث عن نقطة انطالق فال نجد أفضل
من التواصل مع ســمري ،أحــد روّاد املكتبة
الوطنيــة الدائمني ،وهو طالــب جامعي،
ليخربنــا« :قصدتها للمــرة األوىل يف العام
 ،2018بعــد أن أُعلن عن إعــادة افتتاحها
رســمياً ،بهدف التع ّرف عــى محتوياتها
واستكشــافها عن قــرب ،فوجدتها املكان
األنســب واألكثر هدوءا ً للدراســة وإلتمام
مشاريعي الجامعية».
صحيــح أن إعادة االفتتــاح كانت يف
العام  2018يف منطقة الصنائع ،لكن تاريخ
املكتبة يرجع بنا إىل سنوات بعيدة خلت .فقد
تأسســت يف العام  1921عىل يد الفيكونت
فيليب دي ط ّرازي ،وافتُتحت رسميا ً يف ساحة
النجمة يف  25تموز من العام  .1922عُ رفت
وقتها باســم «دار الكتــب الكربى» وبقي
مق ّرها يف ساحة النجمة إىل حني اندالع الحرب
اللبنانية ،حني و ِّ
ُضبت الكتب املوجودة فيها
ّ
مستودع
إىل
ثم
األونيسكو،
ونُقلت إىل مبنى
يتصفح كتابًا
استأجرته وزارة الثقافة يف سن الفيل يف العام
التواصــل االجتماعي» .الوصــول إىل كافة
 ،1995وأخريا ً إىل مبنى الجامعة اللبنانية يف
أنواع الكتب مسموح داخل حرم املكتبة ،أما
الحدث العام .2000
استعارتها خارجها فغري ممكنة .من دون أن
الحقا ً يف العام  ،2002ت ّم تخصيص مق ّر
ننىس فريق العمل الذي ّ
يوفر املســاعدة من
مؤقت ملجموعات الكتــب يف حرم املنطقة
خالل اإلجابة عىل أسئلة الزائرين وإرشادهم
الحرة من مرفــأ بريوت ،واســتم ّر بعدها
إىل الكتب املطلوبة.
مرشوع إعادة تأهيــل املكتبة حتى ترشين
ما الذي تبــدّل بني 2018
األول مــن العــام  2008مع
و2022؟ يع ّلق ســمري« :لقد
صدور القانون رقم  ،36والذي
ّ
تغــرت املكتبــة كثــرا ً بعد
صُ نّفــت بموجبه مؤسســة
المرتضى :نطمح
ترميمها وأصبحت جميلة شكالً
عامة تخضــع لوصاية وزير
لتصبح المكتبة
وتنظيماً .الطــاوالت متباعدة
الثقافة .عندهــا تق ّرر تأليف
مجلس إدارة لها وتحديد مهام الوطنية صلة وصل ولكل قارئ مساحته الخاصة،
وصالحيات وقواعد تســيري بين لبنان المقيم يف حــن أن أعمــال الرتميم
أضافت رونقا ً عىل الجو العام».
العمل فيهــا والرقابة عليها.
والمغترب
الطالب ،ككافة الزائرين ،يعاني
وبعد االفتتاح األخري ،لم تسلم
من مشكلتني أساسيتني تتلخصان بانقطاع
املكتبة من تداعيات انفجار مرفأ بريوت الذي
التيار الكهربائي وضعف شبكة االتصاالت:
ألحق أذىً كبريا ً بمبناها ،ما استدعى إغالقها
«نتّكل عىل الضوء الذي يعكسه زجاج النوافذ
وترميمها مجدداً.
والســقف ،كما نعتمد عىل شبكات تغطية
هواتفنا الشخصية» ،كما يقول.
تغيّرت نحو األفضل
للغــوص أكثــر يف آلية عمــل املكتبة
نعود إىل ســمري الذي وصــف املكتبة
وأهدافهــا وإمكانياتها كمــا يف إنجازاتها
باملكان الرائــع ،مضيفاً« :لم أتوقع أن أراها
وخطط تطويرها واملعوّقات التي تواجهها،
بهذا الشــكل والتنظيم» .فالدخول مجاني
توجّ هت «نداء الوطن» بمجموعة من األسئلة
ومتاح لكافة الفئــات العمرية رشط التزام
إىل وزيــر الثقافة ،القايض محمد وســام
الهدوء وقواعد التنظيم الداخيل .أما الكتب،
فهي كثرية وأدبية بغالبيتها حيث ّ
املرتىض .فماذا يخربنا؟
تتوفر املواد
العلمية بدرجة أقل.
تطوير وأهداف وتطلّعات
املكتبة تفتح أبوابها حاليا ً من التاسعة
أهداف املكتبة متعددة ،ليس أق ّلها حفظ
صباحا ً حتــى الثانية بعد الظهــر .وأكثر
اإلنتاج الفكري الوطني املنشور عىل اختالف
من يــردّد إليهــا هم «األشــخاص الذين
أنواعه وأشكال نرشه ،تنمية األعمال املتعلقة
يهــوون املطالعة عموما ً أو الذين يقصدون
بلبنان واللبنانيني عمومــاً ،والحفاظ عىل
املكان للمذاكــرة ،لكنهــم بمعظمهم من
الوثائق التي تعود إىل هذا اإلنتاج ،منشــورا ً
فئات متقدّمة يف الســن .فالشــباب لم تعد
كان أم محفوظــا ً يف الخــارج .أمــا تلبية
تستهويهم هذه األماكن ،بل تشدّهم وسائل

يف وقت يبلغ فيه عدد العاملني الحاليني
يف املكتبــة  21موظفــا ً – وهــم يعملون
بالفاتورة  -ترخي األزمات املتتالية بظاللها
السلبية عىل سري العمل فيها .فانقطاع التيار
الكهربائي ،عىل ســبيل املثال ،يعيق مهمة
أرشــفة املحتويات .وبالنســبة إىل السبيل
لتجاوز العوائق ،يجيب املرتىض« :الحواجز،
أيــا ً كان حجمها ،ال يمكــن أن تحول دون

مخطوطات

من القرن السابع عشر

كسائر األماكن ذات الطابع الرتاثي ،ثمة
حاجة إىل حماية املكتبــة الوطنية بمبناها
األثــري كمــا إىل خطط إنقاذية مســبقة
للتصدي ألي حدث مستقبيل قد ّ
يمس بإرثها
ومحتوياتها .ومــن أبرز الخطط التي يُعمل
عليها حاليــا ً التوثيق االلكرتوني ،إضافة إىل
برنامج عمل وضعتــه املكتبة مع جمعية
«بالدي» لتدريب فريق العمل عىل اإلجراءات
كافة ،مع انطالق هذا املرشوع فور جهوزه.
ويلفت املرتىض إىل أن فريق العمل سيبارش،
مع ح ّل مســألة الكهربــاء ،متابعة املهام
التقنية املتمثلــة يف إدخال الـ»داتا» بالطرق
العلمية البحتــة الخاصة بعلم املكتبات ،أي
الكتلغة وتحضــر البيبليوغرافيا الوطنية
وتأمني الكتب ،ما يفسح يف املجال أمام الزائر
لالطالع عىل مجمل املحتويات .أضف إىل ذلك
أن للمكتبة خطة لرقمنة املحتوى ،وبخاصة
الصحف واملجالت التي هي تتف ّرد باقتنائها.
كما هناك ،وفق املرتىض أيضاً ،توجّ ه لتصبح
املكتبة صلة وصل بــن لبنان املقيم ولبنان
املغرتب.

هدوء

ضوء النهار في غياب الكهرباء

الحاجات الثقافية والعلمية للجمهور فهي
إحدى أولويات املكتبة األساســية ،وذلك من
خالل اقتناء املنشورات املختلفة التي تتوافق
واتجاهات االنفتاح يف الثقافة اللبنانية عىل
كافة مكوّناتهــا ،كما عىل الثقافات األخرى
وميادين اإلنتاج الفكــري املختلفة .ولنرش
النتاج الفكري الوطني اهتمام خاص أيضاً،
عرب استخدام كافة الوسائل املتاحة ال سيما
نرش البيبليوغرافيا الوطنية.
نسأل عن كيفية االستفادة من الكتب
وطــرق التعريف عنهــا ،فيجيبنا املرتىض:
«وضعت املكتبــة املجموعات كافة بمتناول
الطلبة والباحثني واملهتمّ ني من خالل كافة
الوسائل املتاحة لها» .من هنا ،تسعى املكتبة
إىل احتالل موقع الريادة الوطنية وتشــكيل
مركز لالمتيــاز يف األبحاث املتعلقة بالكتاب
كما باملكتبات واملعلومات .وتعمل أيضا ً عىل
تنمية املهن واملهارات املتصلة بهذه امليادين،
إضافة إىل تطوير كفــاءات الطواقم الفنية
العاملة فيها .هذا مع اإلشــارة إىل مساهمة
املكتبة يف تنمية املكتبــات العامة وتطوير
مجموعاتها وتحسني نوعية الخدمات التي
تقدمها ،ضمن إطار السياســة العامة التي
تعتمدها وزارة الثقافة بهذا الشأن.

تحقيق األهــداف التي نســعى إليها ،ألننا
نملك إرادة صلبة إلحداث الفارق يف أي مجال
رقمنة وتفعيل أنشطة
شائكة
يرتبط بالثقافة .وبما أن لكل مسألة
بالعودة إىل املحتويات ،تضم املكتبة حواىل
ّ
إىل
املســؤولون
حلوال ً لتجاوزها ،فقد وصل
ّ
 500ألف منها موزعة بني مجلدات ووثائق
التيار
تأمــن
مرشوع
مراحــل متقدمة يف
نادرة ،مخطوطات ،لوحات ،كتب ،دوريات،
مستدام،
بشكل
الوطنية
الكهربائي للمكتبة
منشــورات حكومية ،خرائــط وتصاميم،
ً
منذ
ا
مجدد
أبوابها
فتح
بإعادة
ما سيسمح
مقطوعات موسيقية وملصقات ،وغريها.
املعتاد».
وبالشكل
الصباح
ويعود أقدم كتاب فيها إىل القرن الســادس
مع
طويل
تاريخ
للمكتبــة
الواقــع،
يف
عرش ،أما أقدم مخطوطة فإىل القرن الثاني
إقفاالت
سلســلة
من
عانت
فهي
ّقات.
املعو
عرش .لكن هل هــي متاحة للجميع؟ ينوّه
الحرب
ّــان
ب
إ
1976
العــام
يف
ّلهــا
و
أ
كان
املرتىض يف هذا السياق إىل أن «جميع الكتب
جســيمة
ألرضار
ضت
ر
تع
حيث
اللبنانية،
ّ
املوجودة يف املكتبــة الوطنية والتي تعود إىل
فاقدة ،بحسب بعض املصادر ،حواىل 1200
ما بعد العام  1970متاحة لجميع الباحثني
مخطوطة نادرة مــن مخطوطاتها .إعادة
والقــراء .أما التــي تعود إىل مــا قبل ذلك،
االفتتاح ســنة  2018كانت بهبة من دولة
فمتوفرة بحسب حالتها .وكل ما يعود إىل ما
قطر ،لكن انفجار بريوت ألحق بمبنى املكتبة
قبل العام  1950يدخل ضمن خطة الرقمنة
ً
التاريخي أرضارا ً جسيمة من دون أن تتأذى
ليصبح متاحا للقراء» .وأبرز ما يعكس عدم
وعن
املحتويات ،مــا أدّى إىل إقفالها ثانية.
احتواء املكتبة ســوى عىل الكتب اللبنانية
ســؤال حول اإلجــراءات
أو ذات الطابــع اللبنانــي،
ً
التي اتُّخذت حينها ،يشري
تحقيقا للهدف األسايس أال
بدأت
املرتــى« :عندهــا
وهو الحفاظ عــى النتاج
عمليات توضيب املقتنيات أقدم كتاب في المكتبة
الفكري اللبناني ،كون معظم
وحفظها مــن قبل فريق الوطنية يعود إلى القرن الروّاد مــن الباحثني ،طالب
العمل الذي لم يتوا َن لحظة السادس عشر أما أقدم الجامعات واألساتذة .وهي
عن بــذل الجهــود إلنقاذ مخطوطة فمن القرن بالحقيقة إحدى ميزاتها.
ً
وحفظ الكتــب املوجودة
تجدر اإلشارة أخريا إىل
الثاني عشر
يف قاعــة املطالعــة أو يف
تفعيل النشاطات الثقافية يف
ً
املستودعات».
املكتبة منذ إعادة إفتتاحها مؤخرا .وأبرزها
إذ
الراهنة،
اإلقتصادية
األزمة
ثم هناك
تلك التي أقيمت خالل شــهر الفرنكوفونية،
عنها.
بمنأى
األخرى
هي
ليســت
إن املكتبة
واملؤتمر الدويل بالتعاون مع جهات ثقافية
ً
املســتلزمات
تأمني
لغرض
،
ا
حالي
التمويل
وعلميــة فرنســية حــول «رشق رونان:
املرتىض،
بحســب
العاملني،
أجــور
كافة و
 ،»L’Orient de Renanإضافة إىل العديد من
الثقافة
وزارة
ّمها
د
تق
التي
باملساهمة
يتمثّل
األنشطة املقررة يف األشهر القليلة املقبلة.
بها.
النهوض
ملرشوع
«أصبحت فكرة االنشــقاق عن الرتاث
هي املسيطرة عىل الحداثة» ،كما قال املف ّكر
ّ
التمسك
الفرنيس روجيه غارودي .تماماً .لكن
باملكتبة الوطنية وسواها من املكتبات العامة
ييش بأن التوفيق بني االثنني ال يزال ممكناً.

تكرّر الغلق واالفتتاح

مـــطــــلــــوب
رشكة كمال غالييني بحاجة لعمال حمالني
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01628888
رشكة ليبانت بحاجــة لعمال تنظيفات
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01788585

٨
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إجراءات خطة التعافي المالية تدعو إلى "الترحم" على شقيقتها النقدية

زيادة الضرائب في زمن االنهيار "حكم مؤبد" على االقتصاد باالنكماش
إقفال أبواب االستدانة الداخلية والخارجية ،ووقف االعتماد على
«المركزي» لتمويل عجز الموازنة بـ»عملياته المالية غير التقليدية» ،دفع
الحكومة إلى النكش في جيوب المكلفين .فالزيادات الهائلة المقرة
والمنتظرة على الرواتب واالجور وبقية المتطلبات االصالحية ،ستمول
بحسب «خطة التعافي» من الضرائب والرسوم .باختصار ،ما ستعطيه الدولة
بيمينها ستأخذه أضعافًا مضاعفة بيسارها.
خالــــد أبــــو شقــــرا
ســركز تدابري السياســة الرضيبية بحســب
الخطة املقرة يف مجلس الوزراء عىل توسعة القاعدة
الرضيبية وزيادة الرسوم تدريجياً ،بما فيها :زيادة
معدالت الرضيبة االنتقائية عىل املرشوبات الكحولية
واملرشوبات الس َّكرية وأصناف من السيارات .الزيادة
التدريجية للنسبة القانونية لرضيبة القيمة املضافة
من  11إىل  15يف املائة عىل مدى عامني .تعزيز رضيبة
العقارات واملمتلكات املبنية.

أبو خاطر ،عىل اعتماد النهج نفسه الذي أثبت فشله،
و"قد وصلنا إىل مرحلة فقدنا فيها القدرة عىل إعادة
النهوض عرب االعتماد عىل تمويل القطاعات الرشعية
لبلد منهوب".

تنامي اقتصاد الظل

تشــر تقديرات االمم املتحــدة إىل أن "التهرب
الرضيبي فاق  30يف املئة يف عام  ."2018ومن املتوقع
بحســب التطورات أن تكون هذه النســبة ارتفعت
إىل أكثر مــن  50يف املئة بعد بــدء االنهيار يف نهاية
العام  .2019ما يعني عمليــاً ،أن هناك  10مليارات
دوالر تنتج وال تدفع عليها أي رســوم أو رضائب إذا
العدالة الضريبية مفقودة
افرتضنــا أن الناتج بلغ  21مليار دوالر .وبدال ً من أن
قبل املجادلة باآلثار الســلبية لزيادة الرضاب يف
يكون الرتكيز عىل مكافحة االقتصاد املوازي لزيادة
مرحلة االنكماش االقتصادي ،واالثبات باالرقام من
االيرادات ،تتحدى الدولــة "منحى الفر" الذي يظهر
تجربتنا الذاتية أن رفــع الرضائب يؤدي إىل تقليص
أن زيادة الرضائب بشكل غري منطقي وفوق "سقف
الوعاء الرضيبي ،فان هذه الرضائب تفتقد للعنرص
التحصيل االقــى" يؤدي إىل تراجع االيرادات وليس
االهم يف فلســفتها وهو :العدالة .فبعظمها رضائب
زيادتها" ،بحســب الباحث االقتصادي والقانوني يف
غري مبارشة ،كرضيبة القيمة املضافة التي تساوي
املعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد
بني االثرياء واالشــد فقــراً ،وجميعها
فكراجيان؛ وهذا يعود لسببني:
تفرض عىل االقتصــاد الرشعي امللتزم
االول ،تراجع نســبة االستثمارات
واملؤمــن بقيــام الدولــة .فاالقتصاد
املوازي يرتبط بعالقة طردية مع زيادة التهرّب الضريبي فاق وأعــداد املك ّلفــن .حيث تــؤدي هذه
الرضائــب ،فـ"كلمــا ارتفعت االخرية  30في المئة في الزيادات إىل عدم قدرة املؤسســات عىل
االستمرار وبالتايل تدفعها إىل االقفال.
كلمــا نمت وتوســعت القطاعات غري
عام 2018
الثانــي ،زيادة التهــرب الرضيبي
الرشعية" ،بحسب رئيس تجمّ ع سيدات
والجمركي والتحول إىل اقتصاد الظل.
ورجــال األعمال اللبنانيــن ()RDCL
نيكوال أبو خاطــر ،و"ذلك طبقا ً للقــول الفرنيس
عدم الجدوى من زيادة الضرائب
" ،"Trop d'impôt tue l'impôtالذي يرتجم "الكثري
من الواضح أن التوجه لزيــادة الرضائب أثبت
من الرضائب يقتل الرضائب" .فاملؤسسات الرشعية
فشله ،وقد أظهرت دراســة أعدها "املعهد" أن رفع
واملواطن الصالح اللذان أصبحا يشــكالن االقلية ،لم
الحكومة للرضائــب يف العام  2018لزياداة االيرادات
يعد بمقدورهما تمويل متطلبــات الدولة املتزايدة.
من  16.2تريليون لرية إىل حدود  18.7تريليون لرية،
وقد جُ ــ ّرب هذا النظام ملدة  30عاما ً وأثبت فشــله.
أدى إىل انخفاض االيرادات املحققة إىل  16.1تريليون
حيث ارتفعــت معدالت التهرب الجمركي والرضيبي
وزاد عدد املواطنني واملؤسســات الذين ال يسددون
لرية .وقد أعادت الحكومــة الغلطة يف العام ،2019
أبســط فواتريهم الشهرية كالكهرباء ،مع كل زيادة
حيث رفعــت الرضائب من جديد فكانــت النتيجة
كانت تلحق بالرضائب .وال ســيما أن هذه الزيادات
انخفاض االيرادات املحققة إىل  15.9تريليون لرية.
لم ترتافق مع إصالحات بنيوية يف بنية الدولة املالية،
وعليه فان الرضائب املنوي فرضها يف ظل أسوأ
تضخم انكمايش قد يشــهده بلد ،تتجاوز "ســقف
ولم يتم التشــدد بمالحقة املتهربــن منها .ورغم
التحصيل االقىص" لـ"منحنى الفر" .ويكفي بحسب
تجريب املجرب ،فما زالت الحكومة مرصة ،بحسب

زيادة الضرائب وال سيما الجمركية وعلى القيمة المضافة ستقضي على القدرة الشرائية (فضل عيتاني)

فكراجيان "انعكاسات فرق سعر الرصف لتصبح أي
زيادة عىل الرضائب سلبية وليست إيجابية" .وبرأيه
فان "الرضائب التي تعتزم الحكومة فرضها تنقسم
إىل نوعني :االول ،عىل االربــاح .والثاني هي رضائب
توجيهية بهدف تطبيق سياسة معينة ،مثل الرضيبة
الجمركية .واالخرية ستكون لها نتائج بالغة السلبية
الحل موجود
النها ال ترفع فقط الفاتورة عىل املســتهلك الفقري،
بدال ً من زيادة الرضائــب يويص تقرير االمم
إنما تمنع القطاعات االنتاجية من النمو ،وتحرمها
املتحدة لبنان باجراء إصالح جبائي تصاعدي جدي
من القدرة عىل املنافسة يف االسواق
يف أطار خطة االنعاش االقتصادي.
الخارجيــة .وال يعود مــن بعدها
خصوصا ً انه ال يتم تحصيل سوى
للحوافز املاليــة االصطناعية التي
 11يف املئة من االيرادات الرضيبية
تعطى ملؤسســات االنتــاج بهدف لبنان يحتل المرتبة  117من من خــال نظــم تصاعدية .كما
تنشيطها أو حتى دعمها أي نفع .أصل  158بلدًا في الضرائب كان من املمكــن تحصيل ما يقدر
هذا عدا عــن أن الرضيبة املرتفعة
بـ 12.8مليــار دوالر بحلول عام
التصاعدية
عىل االفــراد وقطاعــات االنتاج
 2020لو تم فــرض رضيبة عىل
سـتبعد املستثمرين ،وتدفع باملنتج
الثــروة بنســبة  2يف املئة يف عام
اللبناني إىل الخروج من الســوق باتجاه البلدان التي
 .2010وهذا طبعا ً ما لم ولن يحصل.
توفر بيئة أعمال سليمة".
رصخات قطــاع االعمال يف الداخل بمكافحة
التهرب الرضيبي والجمركــي ،ومناجاة الخارج
نظام ضرائبي تنازلي
اعتماد نظام رضيبي عادل ال يرددهما إال الصدى.
املشكلة بالسياســة الرضيبية يف لبنان ال تتعلق
فالحكومة يف خطتها للتعــايف تقر الزيادات عىل
بحجمها فقط إنما بنوعها .فلبنان يحتل املرتبة 117
الرضائب مع التعهد باالصالح .وكما جرت العادة
من أصل  158مرتبة يف الرضائب التصاعدية ،بحسب
ستهمل االخرية ،وتبقى الرضائب ترهق الطبقات
ما اســتنتج املقــرر الخاص لالمم املتحــدة املعني
الفقرية بشــكل خاص واالقتصاد بشكل عام .ال
بمســألة الفقر املدقع وحقوق االنســان أوليفييه
سيما إذا ما أضيفت عىل االجراءات النقدية التي
دي شــوتر .فالنظام الرضيبي التنازيل املعتمد يدفع
تقيض بشــطب نحو  70مليار دوالر من حقوق
الدولة الســتمداد جزء كبري من ايراداتها العامة من
املودعني .ومــا عىل املواطنــن إال تعليق آمالهم
الرضائب غــر املبارشة ،ما يظهر مدى تحيز النظام
عىل الربملان السقاط الخطة وفرض رشوط أكثر
الجبائي ضد االشخاص ذوي الدخل املنخفض .وعليه
عدالة.
يرى التقرير أن "رفع معدالت رضيبة القيمة املضافة
يف جميع املجاالت أمر غري حكيم ،النه سيرض بشدة
بأولئك الذين يعيشــون يف قاع االقتصاد وســيزيد
انكماش الطلب".

الدوالر ال سقف له و"صيرفة"  24600ليرة
تابع ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
إرتفاعه الجنوني أمس بعدما وصل اىل عتبة الـ34
ألف لرية لبنانية وهو ســعر قيايس تاريخي له،
ثم عاد بعد الظهــر اىل الرتاجع فبلغ  33400لرية
للرشاء يف الساعة الســابعة مسا ًء و 33450لرية
لبنانية لبيع الدوالر الواحد مقارنة مع نحو 32600
لرية أمس األول .وعىل صعيد ّ
منصة «صريفة» بلغ
حجم التداول عليها ليوم أمس  60,000,000دوالر
أمريكي بمعدل  24600لرية لبنانية للدوالر الواحد
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التــي نُفذت من
قبل املصارف ومؤسســات الرصافة عىل املنصة.
ولفــت بيان مرصف لبنــان اىل أنه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عــى منصة «»Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0726
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

"نقابة الدواجن" :لحماية القطاع
من اإلنهيار
أطلقت النقابة اللبنانية للدواجن برئاســة وليم بطرس «نداء إســتغاثة»،
طالبت فيه املسؤولني املعنيني بـ»إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية قطاع الدواجن
من اإلنهيار نتيجة الخســائر الكبرية التي يتكبّدها املزارعون واملنتجون ج ّراء
انخفاض األســعار عىل الرغم من انهيار قيمة العملة اللبنانية وصعود الدوالر
الجنوني» .وأشارت إىل أن «أسعار الدجاج إستمرت يف اإلنخفاض بعد عيد الفطر
وحتى اآلن ،ووصلت إىل ما دون مســتويات كلفة اإلنتاج بكثري ما يضع القطاع
أمام خطر اإلفالس واإلنهيار» .وحمّ لت النقابة مسؤولية ذلك« ،يف جزء كبري منه،
إىل السماح باسترياد الدجاج املجلد والذي أدى اىل تعويم السوق بكميات كبرية من
الدجاج وبأكثر من حاجتها بكثري».
وإزاء ذلــك ،طالبت النقابة وبإلحاح ومن أجل إنقاذ القطاع والعاملني فيه،
بثالثة أمور أساسية ،هي:
 - 1وقف إسترياد الدجاج املج ّلد من الخارج.
 - 2دفع مرصف لبنان املســتحقات املرتتبة عليه ملصلحة منتجي الدجاج جراء
الدعم.
 - 3تسهيل عمليات التحويل من اللرية اىل الدوالر عرب منصة صريفة بعدما صارت
األموال املودعة يف املصارف ولدى مرصف لبنان لهذه الغاية مبالغ كبرية جداً».

االسترليني
$ 1.2513
الين الياباني
$ 0.0079

بيـتـكـوين
$ 29046
الذهب
$ 1865

CMC crypto
$ 646.63
الفـضـة
$ 22.10

الروبل
$ 0.0184

اليوان الصيني
$ 0.1503

الليرة التركية
$ 0.0622

بــرنــت
$ 114.05

خام WTI
$ 110.60

طن القمح
$ 449.68

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - 843السنــــة الثــالثــة
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المصارف للمودعين :الدولة ألغت ودائعكم
...والشامي ير ّد 90% :منها محفوظة
احتــدم الجدال بــن جمعية
مصارف لبنان ونائب رئيس مجلس
الوزراء يف حكومة ترصيف االعمال
سعادة الشــامي .فاألوىل أصدرت
بيانا ً أمس جددت فيه رفضها خطة
النهوض اإلقتصادي والتي وصفتها
بأنها «كتبت بأموال املودعني وأموال
املصارف وهي تقف صفا ً واحدا ً مع
املودعني لرفض هذه الخطة التي ال
نهوض فيها سوى يف اسمها».
وأشــارت الجمعيــة اىل أن
«الحكومة أبت إال أن تودِّع اللبنانيني
عمومــا ً واملودعــن خصوصــاً،
عرب إقــرار خطــة نائــب رئيس
حكومة ترصيف األعمال القاضية
ّ
بتنصــل الدولة ومــرف لبنان
مــن موجباتهما بتســديد الديون
املرتتبة عــى ذمتهمــا ،وتحميل
كامل الخســارة الناتجة عن هدر
األموال التي تتجاوز السبعني مليار
دوالر أمريكــي إىل املودعني ،بعد أن
قضت الخطة عىل األموال الخاصة
باملصارف».
وأضافــت« :أبــروا أيهــا
املودعون ،ألن الدولة اللبنانية ألغت
ودائعكم بشــحطة قلم .فهذا كل
ّ
تمخض عن عبقريــة الخرباء،
ما
عىل الرغم مــن وجود خطط بديلة
واضحة ،ال سيما تلك التي اقرتحتها
جمعية املصارف والقاضية بإنشاء
صندوق يستثمر ،وال يتملك ،بعض
موجودات الدولة وحقوقها ،ليعيد
إىل املودعــن حقوقهــم ،وإن عىل
املديني املتوســط والبعيد .رضيت

الضحية ولم يرض الجاني ،بذريعة
أن هذه العائدات هي ملك الشــعب
وال دخــل للمودعــن بهــا وكأن
اســتنزاف أموال املودعــن لدعم
الشــعب كان محلالً ،أما استعادة
املودعــن أموالهم فهــو مح ّرم.
أما أن يتحفنا البعــض بالقول إن
املداخيــل املســتقبلية للدولة هي
ملك األجيال املقبلة ،فذلك مرفوض
كون مدخــرات اآلباء تعود لألجيال
القادمة أيضاً ،فــا تعدموا جيلني
تحت مسمى الحفاظ عىل مستقبل
األجيال».

ر ّد الشامي

وردا ً عىل ذلك أعلن الشــامي
ٍ
مجــاف
«أن بيــان الجمعيــة
للحقيقــة ،ويمثــل عملية هروب
إىل األمــام يف محاولــة مفضوحة
تدعي حمايــة املودعني .فالخطري
وغري املســؤول يتجــى يف محاولة
مكشــوفة لربط مصــر أموالهم
باملودعني ،وهي محاولة لاللتفاف
عىل خطة متكاملة العنارص كانت
محط تقييــم وتقدير من قبل دول
ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم
املساعدة للبنان.
وشــدّد عىل أن خطة الحكومة
التي تم االتفاق عليها مع صندوق
النقد الدويل تســتند اىل مبدأ تراتبية
الحقــوق واملطالــب الســتيعاب
الخسائر ،وهو مبدأ عاملي يتماىش
مع أبسط القواعد واملعايري الدولية،
بمعنى انه ال يمكن املساس بأموال

مواطنون "يستجدون" ودائعهم على أبواب المصارف (رمزي الحاج)

املودعني قبل استنفاد رؤوس أموال
أصحاب املصــارف .لقد زعمنا ولو
لفرتة وجيــزة أن «العباقرة» ممن
يقفون خلف هــذا البيان مدركون
جيدا ً هذا املبدأ وظننــا أيضا ً أنهم
يعرفون أن عــدم تطبيق هذا املبدأ
ســيقيض ال محالة عىل أي أمل يف
الوصــول إىل اتفاق مــع صندوق
النقد الــدويل أو يف الحصول عىل أي
مساعدة من الدول األخرى».
وأضاف« :ما يرتدد حول كون
الخطة ترمــي إىل إعفــاء الدولة
ومرصف لبنان من أي مســؤولية
عار من الصحة ومغلوط ،إن خطة
ٍ
النهوض بالقطاع املايل تحافظ عىل
نحو  90%من امــوال املودعني ،إال
أن هــذا ال يعني أبــدا ً أننا نتجاهل
الـ 10%املتبقية .فشطب جزء من
ودائع املصارف املوجــودة دفرتيا ً
لدى مرصف لبنان يهدف بالدرجة
األوىل إىل تسوية وضع البنك املركزي
حتى يتمكن مــن القيام بواجباته،

٩

لكن هذا ال يعني أن كل هذه األموال
شطبت من الودائع .ويف هذا اإلطار،
ال نزال يف خضم مفاوضات تسعى
إىل حمايــة أكرب عــدد ممكن من
املودعني مــن دون أن نثقل كاهل
الدولة بديون إضافية ،ال ســيما أن
هذه الديون هي أساس األزمة غري
املسبوقة التي نعاني منها اليوم ،أو
أن نفرط بأصــول الدولة التي هي
مملوكة من املواطنني مع العلم ان
أكثر من نصــف اللبنانيني ال يملك
حسابات مرصفية».
وتوجّ ه إىل املودعــن بالقول
«تعرضتــم لرضر كبــر نتيجة
سياســات خاطئة ،لــذا أنتم عىل
رأس أولوياتنــا ،فــا تدعوا أحدا ً
يســتثمر يف حقوقكــم املرشوعة
ويتكلم باسمكم» .وللمصارف قال
إن القطاع املرصيف يمثل أحد أعمدة
االقتصاد ونســعى إىل تحســن
القطــاع وإعــادة هيكلته خدمة
للمجتمع».

ميقاتي :هل يدير
فيّاض وزارته؟
لم تنته فصول الســجال بني رئيس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقــة واملياه فيها وليد
فيّاض حول ملف الكهرباء ،اذ ك ّرر فياض« :طلبت الرتيّث
قبل وضع بندي الطاقة عىل جدول أعمال مجلس الوزراء
بملء إرادتي من دون أي إمالءات من أحد» .
أما بالنسبة إىل مقولة «حرمان اللبنانيني من الكهرباء
فهو كالم مرفوض ومردود كون ما تم الرتيث فيه (وهو
أصال ً لم يكن مدرجا ً عىل الجدول ليُســحب) ليس له أية
عالقة بإنشــاء املعامل بل بتلزيم إستشــاري لتحضري
دفاتر رشوط وما زلنا بصدد التفاوض معه كون األسعار
ّ
متوفر .وختاماً ،أقبل التحدّي
مرتفعة جدا ً والتمويل غري
ال بل أردّه بالسؤال :أين هو العرض املتكامل الذي يتحدّث
عنه الرئيس ميقاتي؟».
بدوره ر ّد ميقاتــي يف بيان فقال« :يبــدو أن وزير
الطاقة يعيش أزمة حقيقيــة داخل وزارته تجعله يقدم
عىل الــيء ونقيضه ،مما يقتيض وضــع النقاط عىل
الحروف مجدداً .باالمــس ،البيان الذي أصدرناه ردا ً عىل
معبا ً
ّ
بيانه الحافل باملغالطات ،اتصــل معاليه بميقاتي
عن تقديره له وشكره عىل تعاونه خالل مهامه الوزارية .
طي السجال والعودة اىل بحث امللفات
كما أبدى رغبته يف ّ
موضوع السجال بهدوء ،واتفق مع الرئيس ميقاتي عىل
موعد قريب الســتكمال البحث .وبعد ظهر اليوم (أمس)
فوجئنا ببيان جديد صادر عنه يجدّد فيه رسد املغالطات
واألكاذيــب ،ال بل يرفع لواء التحــدي والنربة ،مما يؤكد
ان هناك تصميمــا ً عىل أخذ صك براءة عن فعل موصوف
بشــهادة اللبنانيني ،فيما اله ّم االول مليقاتي تأمني التيار
الكهربائي.
الســبت اتصل الوزير بفريق عمــل ميقاتي طالبا ً
التهدئــة ليعود االحد وينقلب عــى موقفه .واليوم يك ّرر
الفعل ذاته ،ما يقتيض طرح الســؤال :هل فعال ً هو الذي
أصدر البيان ،ويدير شــؤون الوزارة؟ كفى إصدار بيانات
ّ
ملفقة .وللبحث يف ملف الكهرباء صلة».

مســـاحة حـــرّة

التو ّ
جه شما ً
ال وأخذ العبر من أكبر حفرة فساد في العالم
جــان-كـــلود سعـــاده

(*)

عندما يثبت نموذج إقتصادي ما فشــله وعجزه
عن تصحيح املسار وإيجاد الحلول املناسبة للمشاكل
التي يعاني منها البلد واملجتمع ،فال ضري أبدا ً من التع ّلم
بذهن منفتح من تجارب اآلخرين .فباإلضافة إىل فشل
النظام اللبناني عىل املستوى السيايس فهو أيضا ً فشل
يف بناء إقتصاد متماســك وقوي يعتمد إســراتيجية
واضحة تنســجم مــع رؤية البلــد ودوره يف املنطقة
والعالم .كان بإمــكان النموذج اإلقتصادي اللبناني أن
يجمع ما فرقته السياســة وأن يكون الرافعة الوطنية
لتطوير البلد وتقديم حياة أفضل ومستقبل واعد لجميع
املواطنني عىل اختالف انتماءاتهم وآرائهم السياسية.
النموذج اإلقتصــادي اللبناني أثبت يف التطبيق أنه
ليس "نموذجاً" فهو ال حر وال موجّ ه وال رأســمايل وال
اشــراكي وال هو قائم عىل نظرية إقتصادية واضحة
وقابلة للمراجعة والتطوير .اإلقتصــاد اللبناني قائم
عىل شبكات من املصالح املالية العابرة للطوائف والتي
تستعمل السياسة والقضاء ومؤسسات الدولة لخدمة
مصالحها .هي أقرب اىل نظام "مافيوي إقطاعي" من
زمن آخر ويقوم عىل اســتغالل الناس وظلمهم حتى
الهجرة أو املوت.
فما يحتاجه لبنان باإلضافة إىل الخالص النهائي
من املنظومــة الطائفية البغيضة هــو تفكري جديد
وذهنيــة جديدة مبنية عىل أســس واضحة ومتوافق
عليها لجعــل اإلقتصاد الجديد هو الحصان القادر عىل
ج ّر عربة لبنان وإخراجها من وحول املايض ولكن األهم
أن يكــون النموذج اإلقتصادي قــادرا ً عىل فتح أبواب
املســتقبل وحجز مكانة ودور فاعل ومؤثّر للبنان يف
اقتصاديات حوض املتوسط والعالم العربي.

إقتباس النموذج

لوقف حفلة الهلوســة الفكرية التي ترتافق عاد ًة
مع مواســم الدجل واإلنتخابات نحتــاج إىل خريطة
طريق عملية وواضحة لبناء نموذج إقتصادي يشــكل
رافعة وطنية ويجمــع اللبنانيني حول هدف الوصول
إىل حياة أفضــل للجميع .وللخروج من نقاش أفضلية
التوجّ ه رشقا ً او غرباً ،دعونا ً نتوجّ ه شــماال ً ونقتبس
أفكار وممارســات إقتصادية من الدول السكندينافيّة
التي أثبتــت نجاحها وتفوقها يف مجــاالت عدّة نذكر
منها ّ
مؤشات مستوى الحياة والسعادة واإلستقاللية

اإلقتصادية وتكافؤ الفــرص والعدالة اإلجتماعية عىل
كافة املســتويات .كما تتميّز أيضا ً بانخفاض معدالت
البطالة مع نظام تعليمي لع ّلــه األفضل يف العالم مع
شبكة رعاية صحية وإجتماعية متطورة جداً.
صحيح أن هنالك تراكم عوامل جغرافية وتاريخية
وإجتماعية أوصلت هــذه املجتمعات إىل مجموعة من
القناعات والقرارات واملمارســات التي كونّت وعيهم
الجماعي وخياراتهــم اإلقتصادية .لكننا نكرر هنا أن
ال مانع من الرتكيز عل أوجه الشــبه مثل تقارب عدد
الســكان أو وجود ثروات طبيعية كالنفط والغاز التي
يجب إستثمارها يف أقرب وقت ممكن وكذلك اإلستفادة
من خربات هذه الشــعوب واقتباس ما يناســبنا من
تجربتهم الناجحــة أو من تجــارب غريهم من دول
وشعوب العالم.

النموذج الجديد

يجمع النموذج املقرتح بني حريّة اإلقتصاد وشبكة
متطوّرة للحماية االجتماعية .وأهم ركائز هذا النظام
تعتمد عىل العنارص التالية:
 - 1نظام إقتصادي أفقي وشفاف يمنع املمارسات
اإلحتكارية عىل أنواعها ويشجّ ع عىل املبادرات الفرديّة
واإلبتكار وريادة األعمال.
عال ومتطوّر
 - 2عنرص برشي بمســتوى تعليمي ٍ
ّ
يوفر مواهب اســتثنائية قادرة عــى اإلبتكار وتقديم
الحلول واألفكار الجديدة واملتطوّرة ويتماىش مع حاجات

سوق العمل املحيل واألسواق املستهدفة لتقديم الخدمات
واملنتجات اللبنانيــة .ولتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة
اىل إعادة تكويــن النظام التعليمــي الجامعي واملهني
والتدريبي بمؤسساته وبرامجه والقوانني التي تن ّ
ظمه.
 - 3تعليم أسايس جيّد ومجاني لجميع املواطنني
يكون مرتبطا ً بحاجات املجتمع ويرفد حاجة السوق اىل
العنرص البرشي املاهر.
 - 4عنايــة طبية متطــوّرة ومجانيــة لجميع
املواطنني .إضافة إىل وضع خطط متوســطة وطويلة
األمد لتطوير القطاع الصحي بجميع جوانبه من التعليم
إىل التدريب إىل املستشفيات املتخصصة ومعامل األدوية
املحلية ومراكز الدراسات والتطوير.
 - 5فرص متســاوية للجميع مــع وضع هدف
دائم هو تأمني العمل للجميع مما يحتّم تغيري الذهنية
واألساليب الســائدة يف الوضع الحايل الذي ال يمكنه ان
يستوعب اكثر من  20باملئة من الذين يصلون إىل سوق
العمل يف كل سنة.
 - 6حماية إجتماعية شاملة وممولة من الرضائب
مع ضمان شيخوخة وضمان بطالة لجميع املواطنني.
 - 7قطاع عام رشيق وفعّ ال مع اعتماد املعامالت
اإللكرتونية لتسهيل ومراقبة عالقة املواطن بمؤسسات
الدولة .هنا سيكون أحد أكرب التحديات ألن االنتقال من
نظام الرشــوة والتعقيدات اإلدارية حيث اإلدارة غابة
يحكمها املوظف الفاسد واملرتيش إىل قطاع عام يكون
قوال ً وفعالً يف خدمة املواطن.

حلول استثنائيّة ألزمة غير مسبوقة
من الحلول اإلســتثنائيّة لألزمة ،نرى رضورة االستعانة بخرباء ورشكات عاملية إلدارة الصناديق السيادية
التي سيتم إنشاؤها ولم ال لحاكمية مرصف لبنان .فجزء من املعركة الدائرة حول مرصف لبنان وكيفية التعامل
مع مشــاكله هو الرصاع القائم بني عدة أطراف عىل تذكية اسماء محســوبة عليها .فمن أطراف سياسيّة اىل
مجموعات ضغط الجميع لديه مرشحون وهناك اسماء «للحرق» واسماء اخرى تتم الصفقات حولها يف الغرف
املغلقة .لكن إذا أردنا تغيري األســاليب وطريقة التفكري القديمة التي أوصلتنــا اىل قعر الحفرة فلماذا ال نضع
جانبا ً حقوق الطائفة واملحاصصة ملــ ّرة واحدة ونعمل عىل تغليب مصلحة لبنان ورضورة إخراج البلد والناس
من هذه املصيبة ،فاملريض ينازع والفرصة الفضىل هي عالج مجرب وطبيب ماهر وغري معني بجميع نظريات
وتجاذبات الرصاع الداخيل .إذا كانت هناك إمكانية للســر بفكرة من خارج العلبة والسياق التقليدي اللبناني
نفسه لكان من الواجب اإلتيان بحاكم أجنبي ملرصف لبنان لدورة واحدة عىل األقل .فربيطانيا التي ترى نفسها
عظمى لم ترتدد يف اإلســتعانة بكندي هو مارك كارني لقيادة مرصفها املركزي عندما كانت املصلحة الوطنية
تقتيض ذلك .ملاذا ال يتم االتصال بالسيد كارني ومفاتحته باألمر؟

 - 8إســتثمار ذكي للمــوارد الطبيعية وللميزات
التفاضليــة للبلد من موقع جغــرايف وثروات وعنرص
برشي من خالل إقامة صندوق أو عدّة صناديق سيادية
إلدارة الثروة النفطيّــة وإدارة أصول الدولة ومرافقها
ورشكاتها املوجودة أو التي يجب انشاؤها.

نموذج مجرّب

هذا النموذج حقق نجاحــات ومراتب أوىل عاملية
للدول السكندينافيّة تشكل حاالت ت ْد َرس وتُ َد ّرس.
أ -أكرب وأنجح صندوق ســيادي إلدارة الثروة
يف العالــم موجود يف النــروج عن كيفيّــة إدارة
واستثمار ثروات النفط والغاز بقيمة  1.3تريليون
دوالر ،ومؤسسة اإلستثمار الصينيّة  1.2تريليون
ثــم الهيئة العامة لإلســتثمار يف الكويت مع 0.7
تريليون.
ب  -أفضل نظام تعليمي يف العالم موجود يف فنلندا
والتي بالرغم من مساحتها الكبرية نسبة إىل لبنان لديها
الكثري من أوجه الشبه نذكر منها عدد السكان وإن لم
يكن املؤرش الوحيد.
ج  -كما ّ
أن "أســعد" دولة يف العالــم لهذا العام
وللم ّرة الخامسة عىل التوايل هي فنلندا.
د  -نذ ّكر أيضا ً بموقف ايســلندا عندما رضبتها
األزمة املالية سنة  2008فقامت السلطات بواجبها منذ
اللحظة األوىل وحَ مَت ودائع مواطنيها بالكامل وعاقبت
املرتكبني من مرصفيني وسياســيني بشــدّة .الحالة
األيســلندية ش ّكلت مثاال ً عامليّا ً للشــفافيّة والفعاليّة
والحرص عىل املواطنني واملحافظــة عىل عامل الثقة
بإقتصاد البلد.
ان النجاحات التي حققتها هذه الدول ناتجة عن
مجموعة من الخيارات الذكيّة واملمارسات الجيّدة التي
يمكننا أن نتعلم منها الكثري ونعتمد ما يناسبنا فقط.
لكن العقبة الكربى أمام اعتمادنا مثل الخيار "الشمايل"
( )Nordicالســكندينايف هي رضورة تخلينا ولو لفرتة
من الزمن عن بعض األســاطري الفارغة التي تتحدّث
عن اللبناني الشاطر والحربوق فنأخذ العرب من وقوعنا
يف أكرب حفرة فساد يف العالم فنتواضع ونتعلم أساليب
جديدة للخروج منها.
*خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي
@JeanClaudeSaade
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"جدري القردة" في طريقه إلى لبنان...
فهل نحن أمام سيناريو "كورونا" جديد؟
ال ام آج ً
عاج ً
ال ،سيصل جدري القردة الى لبنان الذي بالكاد التقط
انفاسه بعد جائحة "كورونا" ،ورغم انتشار اخبار تسجيل بعض الحاالت
فيه ،اال انها لم تؤكد مخبريًا بعد ،ما يتطلب منا التمتع بالوعي الكافي
ّ
لمواجهة هذه المرحلة واعتماد
الدقة في نقل المعلومات الطبية،
جـــــنـــــى جـــــبـــــور
جدري القردة ليس بفيروس جديد...
لماذا عاد الى الواجهة اليوم؟
ظهر جــدري القردة للمــرة األوىل
يف العام  1958يف مســتعمرات القردة،
من ثم رصد بني البــر الول م ّرة ايضا ً
يف العــام  ،1970وهو منترش بشــكل
دائم يف مناطق وســط وغرب أفريقيا،
يف جمهوريــة الكونغــو الديموقراطية
مثالً وجمهورية الكونغو ونيجرييا .أمّ ا
اليوم فبتنا نرصــد حاالت جديدة خارج
املناطق املوجود فيها ،ما يفرس استنفار
منظمات الصحــة العاملية ،ودق ناقوس
الخطر بعدمــا تم تســجيل نحو 131
اصابة مؤكدة و 106حاالت مشتبه بها
يف  19دولة ،حتّى كتابة هذه السطور.
مع االشارة اىل ّ
أن الفريوس املوجود
يف افريقيا يقســم اىل عائلتــن؛ األوىل
موجودة يف وســط أفريقيا وهي اشــد
خطورة مــن الثانية املنتــرة يف غرب
أفريقيا والتي تبــن ان حاالت االصابة
يف البلدان غري األفريقية تشبهها لحسن
الحظ ،حتّى اللحظة.
كيف ينتشر هذا الفيروس؟ وهل
نحن أمام سيناريو "كوفيد" جديد؟
نتفهــم خــوف الجميــع حالياً،
ولكن جدري القردة ال يشــبه فريوس

"كوفيد" ،النه ثقيل وال يتطاير برسعة.
وبحســب املعلومات العلمية املتوافرة
حاليا ً واملرتكزة عىل تفاصيل الفريوس
القديــم ،يمكــن القول إنــه ال ينترش
برسعــة أو بســهولة بــل باالحتكاك
الحميم أو املبــارش ،أو عن طريق ملس
الطفح الجلدي عىل جســم املصاب أو
افرازاته املتمثلة باللعاب أو عرب السعال
من مسافة قريبة ج ّداً.
ماذا عن العوارض المحتملة؟
إرتفاع يف الحرارة ،ألم يف الرأس ،تعب،
ألم عىل مستوى الرجلني ،طفح جلدي عىل
شكل فقاعات أو حبوب فيها ماء ودرن يف
مختلف الجسم .يمكن رصد هذا الفريوس
مــن خــال فحــص " "PCRمخصص
الفرازات الطفح الجلدي واللعاب.
هــذا الفــروس ليس خطــرا ً ويف
معظم الحاالت يشفى املصاب من تلقاء
نفسه .ولكن الوضع جدّي أكثر بالنسبة
الصحاب املناعة الضعيفة ،األكثر عرضة
للمضاعفات املختلفة وحتّى املوت.
هل الحجر ضروري؟
بالطبع ،الحجر رضوري لكل مشتبه
به أو مصاب للحد من انتشــار الفريوس
وانتقــال العدوى .كذلك ،عــدم االختالط
الزامي لكل من يحتك مبــارش ًة باملصاب
حتّى مع غياب العوارض ،وال سيما ّ
أن فرتة

طفح جلدي على شكل فقاعات

وتشخيص الحاالت للحد من موجات الهلع غير الضرورية .وعلى االثر،
استفهامات كثيرة مرتبطة بهذا الفيروس تشغل عقولنا ،والتي توضحها
لنا االختصاصية في األمراض الجرثومية والمعدية جومانا كميد في
هذا الحوار.

حضانة الفريوس تمتد من  5اىل  21يوماً،
مع تقييمه طبيا ً يوميا ً لرصد أي عوارض
محتملة وحجره يف حال تأكيد اصابته .هذه
هي توصيات منظمة الصحة العاملية حتّى
الســاعة ،والتي يمكن أن تتبدل بحســب
تطور الحاالت يف األيام املقبلة.
معظمنا أصيب في طفولته بالجدري،
فهل لدينا حماية من جدري القردة؟
يجب الفصــل بني الحُ ماق أو جدري
املــاء ( )Varicellaالــذي تقصدين ّ
أن
غالبيتنــا قد اصيــب بــه ،و الجدري
( )Smallpoxالــذي اثبت التطعيم ضده
فعاليته يف الوقاية من جــدري القردة،
غري أن هذا اللقاح لم يعد يســتعمل بعد
أن أوقــف التطعيم به عقب اســتئصال
الـ" "Smallpoxمــن العالم ،وقد يكون
األشــخاص فوق عمر الـ 50قد حصلوا
عليه يف املايض .نذ ّكر انــه يمكن اعادة
العمل بهذا اللقاح وال ســيما بالنســبة
لألكثر عرضة ،ولكن هذه الخطوة ستقرر
الحقا ً وفقا ً للمستجدات الصحية.
ماذا عن العالج؟
هو موجود فعال ً يف بعض البلدان
بكميات محدودة .ويف حال انترش هذا
الفريوس بشــكل أوسع من الطبيعي
ان يتم تصنيعه بكميــات كبرية ويف
وقت قيايس.

اللقاح والعالج موجودان وفق الطلب

عند انتشار "الكورونــــــــــا" اختلطت عوارض الفيروس التاجي بالرشح
العادي بالنسبة للمرضى .فهل يمكن أن تتشابه عوارض فيروس آخر مع
جدري القردة؟
نعم ،أكثر من مرض جرثومي يسبب نفس العوارض ،ولكن اذا ظهرت عىل من
لم يسافر أو يختلط مبارش ًة بأحد الوافدين من الخارج ،فعندها ال داعي للهلع رشط
التوجه عند اختصايص التهابات جرثومية لتشخيص حالته .فالـ»كورونا» علمتنا
ّ
أن الوعي اســايس ملواجهة األمراض املعدية ،لذلك يجب عدم تجاهل اي عارض من
اآلنف ذكره ،وأن نكون يف حالــة تأهب قصوى ،لرصد الحاالت غري الطبيعية تماما ً
كما فعلت منظمة الصحة العاملية.
هل من خطة استباقية تمنع وصوله الى لبنان؟
رغم الحديث عن وصول حاالت اىل لبنانّ ،ال انه حتّى الســاعة ال توجد اي حالة
مؤكدة مخربياً .وبطبيعة الحال ســيصل جدري القردة اىل لبنان عاجالً أم آجالً ،كما
وصل اىل مختلف البلدان األخرى.
من هنــا رضورة التمتع بالوعي الكايف للمواجهة بدل االستلشــاق ،واعادة
تعزيــز عملية العزل يف املستشــفيات ومراقبة املحتكني باملصــاب وابالغ وزارة
الصحة لتأكيد االصابة من عدمها ،بهدف حماية مجتمعنا.
وأخرياً ،اشدد عىل أنّنا حتّى الساعة ال نملك سوى املعلومات املبنية عىل جدري
القردة املتعارف عليه ســابقا ً ونجهل ما اذا كان هذا الفريوس قد طور نفسه أم ال،
وبالتايل نحن نحتاج اىل دراسات معمقة أكثر والتي ستظهر يف األيام املقبلة يف حال
استمرار انتشار هذا الفريوس يف مختلف انحاء العالم.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال تخاطر كثريا ً هذا اليوم
وخصوصا ً يف ما يتعلق
باألمور املادية ،ألن النتائج
قد ال تكون مضمونة.

تسيطر عليك الرومنسية الزائدة
وتبذل جهدك إلرضاء الحبيب
وإسعاده ،فتنجح يف ذلك.

قد يطرأ اليوم ما يعاكس
مشاريعك الجديدة قليالً ويعرقل
ترقية ما ،لكن ال تيأس فاأليام
املقبلة أفضل.

تنتظرك السعادة مع الحبيب
بعد طول صرب وبعد خالفات
مستحكمة ،وتعود األفراح
لتسيطر عىل األجواء.

تعيد النظر هذا اليوم يف
استثماراتك وطريقة إرسافك
املال خشية الوقوع يف خسائر
كبرية ربما تعجز عن تعويضها.

ال تجعل قلقك وعصبيتك
يؤثران يف عالقتك بالحبيب،
فهو بالغ الحساسية ويتفهم
وضعك جيداً.

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

تنتبه إىل ترصّ فاتك ألن شيئا ً قد
يثري غرية الحبيب ويوقعك يف
مشاكل معه.

قد تجد نفسك مجربا ً عىل اتخاذ
قرارات مهمةّ ،
لكن العقبة تكمن
يف رفض الرشيك هذه القرارات.

استمرار أحد الزمالء يف الكذب
عليك يضايقك ويدفعك إىل
االبتعاد عن جو العمل الجماعي
بعض اليشء.

عالقتك بالحبيب مستقرة بسبب
اعتمادكما الرصاحة والحوار
الهادئ ،وتمضيان معا ً أجمل
األوقات الرومنسية.

يشكل هذا اليوم نقطة تحوّل يف
مجال أعمالك ومشاريعك نحو
األفضل أكثر مما كنت تتوقع.

عد إىل الواقع وفكر بعقالنية،
ال ترفض نصائح الرشيك ألنه
يريد مصلحتك.
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غـــــيــــاب

جل...
الروائي جورج شامي يتر ّ
رحيل قامة غزيرة
نعــت نقابــة املحرريــن
الصحــايف واإلعالمــي جــورج
وديع شامي ،الزميل يف صحيفة
"النهار" ،واملدير الســابق لكلية
االعــام والتوثيــق يف الجامعة
اللبنانية  -الفرع الثاني.
ولد الراحل يف العام 1931
يف بريوت ،عمل يف الصحافة منذ
العام  1952يف جريدة "النهار"،
ومنها انتقل للعمل يف الصحف
واملجالت والــوكاالت املختلفة،
فكان محررا ً ومديرا ً ورئيســا ً
للتحريــر" :صــدى لبنان"،
"الحياة"" ،الرشاع"" ،العمل"،
"الــرأي العــام" يف الكويت،

"االقتصاد اللبناني والعربي"،
"الوكالــة الوطنيــة لألنباء"،
"الحســـــناء"" ،األســبوع
العربي"" ،األنــوار"" ،الوطن
العربي" ،يف باريس و"املشاهد
السيايس" يف لندن.
انتســب إىل نقابة محرري
الصحافة اللبنانية يف خمسينات
القــرن املــايض ،وكان عضوا ً
يف مجلســها ،ولــه عــرات
املؤلفــات يف السياســة واالدب
والرواية والشــعر وسرية ذاتية
غنيــة باملحطــات واملعلومات
التي تقدم صــورة واضحة عن
الهوية الفكرية والثقافية لهذه

الشــخصية االعالمية الوطنية
التي ســيفتقدها لبنان ،أبرزها
"أول الذهــب"" ،إنهــا آخــر
الحبّات" " ،قديشــات الوهو"،
"زمن الحداثــة :قامات عصيّة
عىل النسيان"" ،مطالت رمادية
يف عالم املرأة"" ،زهرة الرمال"،
"انطباعــات ســوريالية بني
أزرقني" وغريها.
ويف الســياق ،قــال نقيب
محــرري الصحافــة جوزف
القصيفــي" :بحــزن كبــر
وألــم عميق أنعــي إىل األرسة
الصحافية واإلعالمية يف لبنان
والعالم العربي جورج الشامي،

تلك القامة والهامة التي برزت
يف عالم املهنــة وتألقت ،وأدت
أدوارا ً اساســية يف تقدمهــا
ونهضتهــا وتحديثها ،وخلفت
بصمات ال تمحى عىل جبينها.
جورج الشامي لم يكن عابرا ً يف
دنيا الصحافة التي أعطاها من
عقله وفكره وقلبه حتى الرمق
ُخل امليدان وظ ّل فيه
االخري ،لم ي ِ
يصول ويجول ،ويعطي ،بل يزيد
عطاء وهو عىل مشارف العقد
التاسع من عمره .ترأس تحرير
كربيــات الصحــف واملجالت،
وتجــاوزت كتبــه ومؤلفاته
الخمســن ،عدا عــن كتب يف

األدب والفن واملــرح ،ودوّن
ســرته الذاتية الثرية بديباجة
عكســت اســلوبه الرشــيق
وثقافتــه الواســعة ،وقدرته
عىل اإلحاطة بكل املوضوعات
ّ
وحس نقدي ذي
بموضوعية،
بعد استرشايف .قاص وروائي.
اكاديمــي مميــز ،وتجربته
كمدير لكلية االعالم والتوثيق
يف الجامعة اللبنانية  -الفرع
الثاني ،دلت عىل تمكنه من فن
اإلدارة والتواصل مع الطالب".
وتابع" :كانت حياته كفاحا ً
موصــوالً ،موشــاة بالكرامة
وعرق الجبــن ،معطوفة عىل
صالبــة وعزم ال يلينــان أمام
الصعاب والتحديات ،كان عضوا ً
يف مجلــس املحررين يف مطالع
ستينات القرن املنرصم ،عامال ً

عىل توطيــد حضورها الوطني
واملهني ،وظــ ّل وفيا ً لها ،يتابع
نشــاطاتها ،ال يبخــل عليها
بنصح ،أو يمسك عنها الدعم يف
اوقات الشدة".
ُ
فقدت برحيله،
وختم" :لقد
كما أعضاء النقابة الذين بادلوه
الحب والوفاء والتقدير ،صديقاً،
أخاً ،أســتاذاً ،وعلما ً من أعالم
املهنة التــي اغتذت من مواهبه
واغتنت .فســام عليك يا عميد
النقابة وشــيخها ،وأحد أبرز
وجوهها ،ولريحمــك الله قدر
ما تســتحق .فمن كان بقامتك
وعلو همتك ،وشــمخة جبينك،
يبقى خالــدا ً بما خلف من آثار.
وسريتك مصداق لقول الشاعر:
"هذه آثارنا تدل علينا فانظروا
بعدنا إىل اآلثار".

مـــــــهـــــــرجـــــــان

في بيروت
أعلن مؤســس "مقامــات" ()Maqamat
ومديرها الفني عمر راجح ،بالتعاون مع املديرة
الفنيــة لـ"بايبود" ( - )BIPODمهرجان بريوت
الدويل للرقــص املعارص ميا حبيس ،اســتمرار
النســخة الثامنة عرشة لـ"بايبود" التي نظمت
يف مدينــة ليون الفرنســية ،يف العاصمة بريوت
من اليوم حتّى  29الجــاري يف مرسح "برييت"
ومتحف رسسق.
وتقدم هــذه النســخة برنامجــا ً من
العروض والفيديوات والحوارات واملناقشات
تتعلــق بموضــوع "العصيان الثقــايف :لم
العصيان؟ وما الهدف منه؟ وما هي الطريقة
للعصيان؟" .كما يجمع هذا املرشوع الثقايف
فنانني ومهرجانات ومواقــع ثقافية يف كل
أنحــاء أوروبا واملنطقة املتوســطية لتحليل

نادين لبكي في "القاهرة السينمائي"

قدرات الجســد وضعفه وقوته عىل الصمود
واملقاومة؛ أي لتحليل قدرة الجسد عىل البقاء
بالرغم من األزمات.

هبة القواس رئيسة جديدة
للكونسرفتوار
أصدر وزير الثقافة يف
حكومة ترصيــف االعمال
القــايض محمــد وســام
املرتىض قرارا ً قىض بموجبه
تكليــف الدكتــورة هبــة
القواس مهام رئيس مجلس
ادارة  /املدير العام للمعهد
الوطني العايل للموســيقى
(الكونرسفتوار) ،وذلك بعد
اعتذار املدير الحايل بالتكليف
الدكتور وليد مسلم عن عدم
تمكنه من االستمرار باملهام
املوكلة إليه.

أعلنت إدارة مهرجان "أيام
القاهــرة الســينمائية" ،عن
اختيار الفيلم ""Costa brava
من إخراج مونيا عقل ،لعرضه
يف حفل افتتاح الدورة الخامسة
اليوم ،عىل أن تتم اســتضافة
بطلــة الفيلم ناديــن لبكي يف
جلسة نقاش عرب تطبيق "زوم"
بحضور مخرجة الفيلم.
وكان الفيلــم قــد عرض يف
الدورة األخرية ملهرجان "فينيسيا
الســينمائي الــدويل" ،كما فاز
بجائــزة "نيتبــاك" يف مهرجان
"تورونتو السينمائي" الدويل.
وتدور أحداثــه حول أرسة

"ليلة من بيروت" في الكويت
يحيي كل من إليســا ووائل كفوري أمسية غنائية يف الكويت بعنوان
"ليلة من بريوت" يف  9حزيران املقبــل ،يقدمان من خاللها باقة مميزة
من أشهر أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور .وروج وائل للحفلة عرب
حسابه عىل "تويرت" ،نارشا ً صورة امللصق كاتباً" :حفلة جديدة يف مكان
جديد مع امللكة إليسا".

بــدري التي تهرب مــن التلوث
ً
منتقلة إىل منزل
السام يف بريوت
جبيل مســتدام قامــت ببنائه
األرسة ذات الــروح الحرة ،لكن

وبشــكل غري متوقع ،يتم بناء
مكب نفايات جديد خارج سور
منزلها ،ما يهــدد وحدة األرسة
ومنزلها املثايل.

جل اإلعالن
"بعلبك" تؤ ّ
عن مهرجاناتها

أعلنت لجنـــة مهرجانات بعلبك "إلغاء املؤتمر الصحايف الذي
كان مقررا ً عقــده يف  26أيار يف بعلبك ،وتأجيل اإلعالن عن برنامج
مهرجانات بعلبك الكامل لعدة أيام ،ألسباب خارجة عن ارادتنا".
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إسقاط قضية االغتصاب ضد لوك بيسون
ثبتت محكمــة االســتئناف يف باريس قرار
إســقاط تهم االغتصــاب املوجهة ضــد املخرج
الفرنيس لوك بيســون ،يف إحدى أبــرز القضايا
الجدليــة يف البالد منذ انطــاق موجة ""Me too
املناهضة لالعتداءات الجنسية.
وكانــت املمثلة الهولندية البلجيكية ســاند فان
روي تتهم بيســون ،مخرج أفالم شهرية بينها "The

 "fifth elementو" ،"Leonباغتصابهــا خالل عالقة
متقطعة بينهما استمرت سنتني ،ورفعت دعوى ضده
يف أيار .2018
وأسقط القضاة القضية يف شباط  2019بحجة
عدم كفاية األدلة ،غري أن تحقيقا ً جديدا ً ُفتح يف وقت
الحق من ذلــك العام بعدما وجهت فان روي اتهامات
جديدة بحق املخرج .وأغلق قاض فرنيس امللف مجددا ً

كايت موس تشهد ضد هيرد
قــد تمثُل عارضــة األزياء
كايت موس ،رشيكة حياة جوني
ديب يف تســعينات القرن املايض
اليوم أمــام املحكمــة ،لإلدالء

بإفادتها يف املحاكمة التي تحظى
باهتمام إعالمــي كبري يف دعوى
تشهري رفعها املمثل ضد طليقته
أمبري هريد.

وتشــر املعلومــات اىل أن
العارضــة الربيطانية البالغة 48
عاما ً قد تديل بإفادتها بواســطة
الفيديو من كاليفورنيا .ودعيت
كايت موس التي شــاركت نجم
""Pirates of the Caribbean
حياته بني عامي  1994و،1997
لــإدالء بإفادتهــا مــن جانب
محامــي جوني ديــب .ويأمل
محامــو النجــم الهوليــوودي
أن تدحــض كايت مــوس هذه
الشائعة ،ما ينزع املصداقية عن
كامل شــهادة املمثلة البالغة 36
عاماً( .أ ف ب)

يف كانون األول  ،2021وطلب املدعون العامون إسقاط
القضية يف نيســان .ولطاملا نفى بيســون االتهامات
املوجهة ضده ،واصفا ً القضية سنة  2019بأنها كاذبة
من األلف إىل الياء.
وقد وجهت ثالث نساء أخريات عىل األقل اتهامات
لبيسون باالعتداء الجنيس عليهن ،لكنّه دأب عىل نفي
كل هذه التهم( .أ ف ب)

النجم رافالو :لزيادة الضرائب على الثروات
انضــم املمثل األمريكي مــارك رافالو إىل دعوة
وجهها أكثر من  150شــخصا ً ثريا ً يطالبون فيها
الحكومات بفــرض املزيد من الرضائــب عليهم،
عىل هامش اجتماع النخــب العاملية وصناع القرار
يف املنتدى االقتصــادي العاملــي يف منتجع دافوس
الســويرسي .وكان املمثل الذي جســد شخصية
" "Halkعىل مــدى عقد من الزمــن يف أفالم عالم
" ،"Marvelمن بــن عرشات أصحاب املاليني الجدد
الذين سجلوا أســماءهم يف رسالة مفتوحة بعنوان
"( "In Tax We Trustاي نؤمن بالرضائب) ُ
ســلمت
ألول مرة إىل املشــاركني يف مؤتمــر افرتايض عقده
املنتدى االقتصادي العاملي يف كانون الثاني( .أ ف ب)

CANNES

موجة اسكندينافية في
بعد إينغمار برغمان والرس فون تريري ،يفرض جيل جديد من السينمائيني
االســكندينافيني ،بعضهم من ذوي الثقافة املزدوجة ،نفســه عىل املشــهد
السينمائي العاملي ،مع ما ال يقل عن ثالثة مخرجني يتنافسون هذا العام لنيل
الســعفة الذهبية يف "كان" .بعد نيله السعفة الذهبية عام  2017عن فيلمه "The
 ،"squareعاد املخرج الســويدي روبن أوستلوند الســبت إىل املهرجان الفرنيس حيث
عرض فيلمــه " ."Triangle of sadnessأما مواطنه طــارق صالح والدنماركي عيل
عبايس اللذان يتناول فيلماهما أحداثا ً جرت يف مرص بلد والد األول ،ويف إيران مســقط
رأس الثاني ،فيشــاركان للمرة األوىل يف املســابقة .ويرى رئيس تحرير مجلة ""Eco
املتخصصة كالوس كريستنســن أن اإلنتاجات السينمائية االسكندينافية ،وخصوصا ً
تلك السويدية والدنماركية ،لها سمة مشرتكة تتمثل يف توسيع حدود اللغة السينمائية.

ســــــــــــيــــــــــــاحــــــــــــة

ففي  ،2018فاز املخرج عيل عبايس الذي يشــكل أحد أركان سينما الكاتب
الدنماركية ،بجائزة "كان" ضمن فئة "نظرة ما" عن فيلمه الخيايل "."Border
ويف ذلك الحني ،كان املخرج األربعيني يعمل عىل إنجاز فيلم " "Holy spiderالذي
ُ
صور يف األردن بســبب عدم توافر ظروف الحرية اإلبداعية الكاملة يف إيران .قبل
املشاركة يف كان هذا العام ،أخرج عبايس حلقات ضمن مسلسل من إنتاج شبكة
" "HPOمقتبس من لعبة الفيديو الناجحة " ،"The last of usيف مؤرش إىل تنوع
اهتماماته السينمائية واملرونة التي يتمتع بها هذا الجيل من املخرجني.
ويشــارك فيلمان اســكندينافيان آخران ،النروجــي ""Sick of Myself
لكريستوفر بورغيل والدنماركي االيســلندي " "Godlandلهيلنور باملاسون يف
كان هذا العام ضمن فئة "نظرة ما"( .أ ف ب)

برج خليفة األكثر استقطابًا للزوار
تصدّر برج خليفــة يف دبي قائمة املواقع األكثر اســتقطابا ً للزوار يف
العالم عــى خدمة " ،"Google street viewتاله برج إيفل يف باريس ومعلم
تاج محل يف الهند ،عىل ما أعلنت "غوغل" التي تحتفل بالذكرى الســنوية
الخامسة عرشة للتطبيق املخصص للصور البانورامية للمواقع الجغرافية.
وعىل صعيد البلدان األكثر اســتقطابا ً للزوار عــر الخدمة ،تصدرت
إندونيســيا القائمة أمــام الواليات املتحدة واليابــان .كما ضمت الالئحة
أوروبيا ً كالً من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وأطلقــت غوغل خدمتهــا " "Street viewســنة  2007بمبادرة من
األمريكي الري بايج أحد مؤسيس املجموعة العمالقة .وكان مقر "غوغل" يف
كاليفورنيا أول موقع أتاحت الخدمة استكشافه من خالل صور بانورامية

التُقطت بواســطة حافلة أمن تم استئجارها خصيصا ً للمناسبة .وتضم يف
املجمــوع  220مليار صورة مخزنة عرب خدمتهــا التي تغطي أكثر من 16
مليون كيلومرت يف حواىل مئة بلد.
وســجل نظام التقاط الصور بالكامريات وأجهزة الليــدار (بالليزر)
ونظام التموضع العاملي ( )GPSوأدوات الحساب ،تطورا ً عىل مر السنوات.
وتأمل "غوغل" يف أن تحوز العام املقبل نظامــا ً متكامالً خفيف الوزن ما
يتيح حمله يدوياً .وليســت الســيارات هي املركبات الوحيدة املستخدمة
لتشغيل كامريات " ،"Google street viewفبحسب املواقع ،تمت االستعانة
بحقائب ظهر وسفن ودراجات سكوتر ودراجات هوائية ،وأيضا ً بدراجات
بجمال( .أ ف ب)
خاصة بالتنقل عىل الثلج وحتى ِ

إصــــــــــدارات

موسيقات وفنون وثقافات
لهالة نهرا | عن "دار الفارابي"
بعد كتابها "إضاءات موسيقية وفنية" (دار الفارابي-
 )2016ثم ديوانها الشعري "الفرح عنوان األبد" (الفارابي-
 ،)2019تطلق الشاعرة والكاتبة والناقدة املوسيقية والفنية
والصحافية هالة نهرا كتابها الثالث "موســيقات وفنون
وثقافات" ( )2022عــن "دار الفارابي" يف بريوت .يحوي
الكتاب ببساطة عددا ًمن كتاباتها النقدية والثقافية والفنية
ً
نصوص ومح ّ
طات من
إضافة إىل
واإلعالمية يف فرتة معيّنة،
ٍ
سفر إىل النمسا (فيينا ،ســالزبورغ) ،وبودابست (ضمن
ٍ
جولة أوروبية أوسع) ،وتونس ،وتركيا...
ويتأتّى كتاب "موســيقات وفنون وثقافات" عن
شــغف الكاتبة التاريخــي ،وعن حرصهــا عىل صون

ٍ
إطار يتّســع اللتقاء مســارات وإرشاقات،
التماعات يف ٍ
ٍ
ومضات تش ّكل فسيفساء و"."puzzle
ويشتمل بذلك عىل
ٍ
محطات عــدّة ،أبرزهــا" :بعيون
ويحتــوي عىل
دينامي
تولستوي وغريه ...الف ُّن عندنا"" ،زكريا أحمد..
ٌّ
وجرس
عىل م ّر الزمن"" ،صبــاح فخري :مطربٌ عظيم
ٌ
ي َم ِّكن الرتاث من العبور إىل الغد"" ،سحر ليىل مراد واللواتي
يوقظن الدهشــة"" ،املقامات املوسيقية العربية كنز"،
الديني والدنيويّ "،
"املوســيقى العربية :تأث ّ ٌر وتأثري بني
ّ
"أندريه الحاج :األوركســرا الرشق  -عربية تمثّل اإلرث
اللبنانــي"" ،إســطنبول :ذلك النبض الثقــايف والفني
والحضاري"" ،الفخامة واألبّهة يف قرص دوملاباهتشه"،

"بني فيينا وسالزبورغ بحثا ً عن موزارت"" ،بودابست"،
ّ
يــرن"" ،النبض
"تونــس :لكِ نغ ٌم مــن ناصية الفجر
كعطر يفوح يف املدى"" ،محمد رضا شــجريان
التونيس
ّ
ٍ
بعيون نجوم وخرباء لبنانيــن"" ،الجاز يف تجلياته بني
األمريكي والرويس واألذري والرشقي"" ،الشعر ف ٌّن وفقا ً
لتولســتوي وبول إيلويار وأبولينري"" ،املوســيقى بعد
انفجار بريوت تنترص إلرادة الحياة"" ،تأثري املوســيقى
ْ
والنفس البرشية"" ،مرسيل خليفة يف
عىل دماغ اإلنسان
"ديوان العود" وحكايته"" ،عزلة كورونا واآلفاق بعيون
فنانني مبدعني"" ،نزار ميقاتي كبريٌ من لبنان ّ
أســس
املرسح الوطني"" ،فريوز" ،وسواها.
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إرتكب األخطاء واحصد المنافع
جــــــــــاد حــــــــــداد
كتب الروائــي اإليرلنــدي جيمس
جويس منذ مئة سنة" :اإلنسان العبقري
ال يخطئ ،بل تكون أخطــاؤه اختيارية
وبوابة لالكتشاف".
يتقبّل معظــم النــاس املنطقيني
أهمية أن نتعلم الدروس من اإلخفاقات
العرضية .يف النهاية ،يســتحيل أن نحرز
التقدم يف أي مجــال من دون التعثر ،وال
يمكن تجنّب الفشــل مستقبالً من دون
فهم سبب األخطاء املرتكبة.
يف املقابل ،ال يؤيد الكثريون ارتكاب
األخطاء املقصودة .لكن تكشف دراستان

بـــــــيـــــــئـــــــة

جديدتان ومدهشــتان أن هذا النوع من
األخطاء تحديدا ً قد يكون أفضل طريقة
لتع ّلم معلومات جديدة .يبدو أن التخبّط
الواعــي ،حتى لــو كنا نحمــل أفضل
املعارف ،قد يزيد فهمنا وي ّ
ُحسن ذاكرتنا،
ما يســمح لنا بتفعيــل طريقة تطبيق
معارفنــا الحقاً .تُع َرف هــذه الظاهرة
باسم "تأثري الخطأ املتعمد" وقد تعطي
املنافع يف مجاالت غري متوقعة من الحياة
رشط تطبيقها بذكاء.
يُضاف هذا االكتشــاف إىل مجموعة
صغرية لكن متزايدة من املراجع املرتبطة
باســتعمال الفشــل القرسي لترسيع
النجاح الحقــاً .يف أواخر العقد األول من
القرن الواحــد والعرشين مثــاً ،طلب
باحثون يف الواليات املتحدة من املشاركني
تع ّلم سلســلة من الوقائــع من كتاب
( An Anthropologist on Marsعالِــم
أنثروبولوجيا عىل ســطح املريخ) بقلم
أوليفر ســاكس .حصل بعض املشاركني
عىل  10دقائق كاملة لقراءة النص ،بينما
اضطــر البعض اآلخــر لتخصيص أول
دقيقتَني للمشاركة يف "اختبار أويل" حول
املعارف املكتسبة قبل قراءة النص.
كانت معظم أجوبتهم عىل االختبار
األويل خاطئــة كما هــو متوقع .لكن
دفعتهــم األخطــاء األوليــة إىل تذ ّكر
األجوبــة الصحيحة خالل دراســتهم
ّ
فتحســنت املعلومات التي
الالحقــة،
تذكروها يف االختبار النهائي بنســبة
ً
مقارنة بنتائج من لم يخضعوا
الثلــث،
لالختبار األويل.

أرادت ســارة يش هيــو وونــغ
وســتيفن وي هون ليم مــن جامعة
ســنغافورة الوطنيــة تطويــر هذه
الفكرة ،فطلبا من املشــاركني يف إحدى
التجارب ارتكاب أخطــاء متعمدة مع
أنهم يعرفــون الجواب الصحيح .تلقى
املشاركون مفاهيم تعليمية من كتاب
مدريس شــائع عن علم األعصاب ،ثم
نسخوا بكل بساطة التعريف الصحيح
لبعض املصطلحــات ،لكن ُ
طلِب منهم
أن يضيفوا خطأ ً إىل وصف مصطلحات
أخرى (مثــل كتابة معنــى معاكس
للكلمة) قبل تصحيح الخطأ.
ّ
التحســن يف الذاكرة أفضل
يبدو هذا
بكثري من نتائج اســراتيجيات تعليمية
أخرى سبق وأثبتت فاعليتها .من املنطقي
أن نفرتض أن إضافة األخطاء تزيد االرتباك
غري املرغوب فيه ،وهو آخر ما نريده قبل
االمتحانــات مثالً .لكن حصــل العكس
تماماً :تع ّلم املشاركون ضعف املعلومات
ً
مقارنة بمن
حني ارتكبوا أخطاء متعمدة
اكتفوا بنسخ التعريفات الصحيحة.
ّ
تحسن
كشفت التجارب الالحقة أن
الذاكرة بهــذه الطريقة يفوق ما يحصل
عند تطبيق اسرتاتيجيات تعليمية أخرى
كانت قد أثبتــت فاعليتها أيضاً .يبدو أن
ارتكاب أي خطأ ينتج ذكريات قوية أكثر
مما يحدث عند إيجاد مثال ملموس عن
كل تعريف مثالً .كذلك ،أثبتت وونغ وليم
أن الخطأ املتعمد ي ّ
ُحســن نقل املعارف،
ما يعني أن نجيد تطبيــق ما تع ّلمناه يف
الظروف املستجدة.

نظرا ً إىل هذه النتائج الواعدة ،ال مفر
من التساؤل عن تأثري الخطأ املتعمد يف
تخصصات أخرى .تعليقا ً عىل املوضوع
تقول وونغ ،وهي عازفة بيانو وكمان،
إنها تريــد معرفة تأثري هذا العامل عىل
دروس املوســيقى .يبــدو أن إضافة
أخطاء متعمدة ال تســاعد الطالب عىل
تذ ّكر املقاطع الصحيحة فحسب ،فقد
تُعزز هذه املقاربــة املمتعة أيضا ً حس
إبداعهم وتدفعهم إىل االرتجال وتأليف
األلحان إذا كان الطالب يبحث عن طرق
ملعالجة النوتــات الخاطئة أو تحويلها
إىل ألحان أكثــر جاذبية .توضح وونغ:
"من الالفت أن نكتشــف أننا نستطيع
تجاوز نقاط الضعف وزيادة قوتنا عرب
تقبّل أخطائنــا عمدا ً وارتكاب األخطاء
بطريقة حكيمة".
يســهل أن نتخيّل منافــع الخطأ
املتعمد لتجــاوز تحديات أخرى كثرية.

َ
كنت تســتمتع بالطبــخ مثالً ،قد
إذا
تطبّــق وصفة معيّنــة بحذافريها من
دون التشــكيك بالتعليمــات .لكن ما
الذي يمنعك من التخيل عن تلك العادات
وتجربــة خطــوة "خاطئــة" لكرس
الروتني؟ إىل أين ســيقودك هذا الخطأ؟
وإذا كنــت تحــب الرســم ،يمكنك أن
تتساهل مع نفسك وتتخىل عن جزء من
القيود التي ترافق عملك يف العادة .راقب
نتيجة هذا التغيري.
يف أســوأ األحوال ،قد تُجدّد القواعد
ّ
فيتحســن
التي تعرفهــا وتتعمق بها،
أداؤك يف املرة املقبلة .ويف أفضل األحوال،
قد تكتشف بكل بساطة معلومة جديدة
وغري متوقعــة ،فتصبح مصدر إلهام ما
كنت لتتع ّرف عليه لــو أنك أرصّ َ
َ
يت عىل
مقاربتك املثاليــة .يف مطلق األحوال ،قد
تُق ّربك زالتك الظاهرية من أعىل درجات
الرباعة واإلتقان.

مبادرات اللتقاط الكربون من الهواء
ال يزال رئيس رشكة " "Net zeroالفرنسية الناشئة
مزهوا ً بفوزه أخريا ً بجائزة مليون دوالر ،إثر مســابقة
نظمها إيلون ماسك ،وهي من بني مكافآت عدة يطلقها
أصحاب املليــارات وعمالقة اإلنرتنــت لترسيع العمل
بتكنولوجيا التقاط الكربون من الهواء.
ويدرك الخــراء املتخصصــون يف املناخ رضورة
التقاط كميــات كبرية من ثاني أكســيد الكربون من
الهــواء يف العالم للوصول اىل الحيــاد الكربوني بحلول
العام ّ ،2050
ألن الحد مــن انبعاثات غازات الدفيئة لن
يكون كافياً .ورغم وجود آالت تتيح التقاط الكربون من

الهواء إال أن ثمنها مرتفع جــداً .لذلك ،يتدخل القطاع
الخاص يف هذه املســألة كما فعل يف البحوث املناهضة
للقاحات وتطوير الطائرات األوىل.
ومن خالل إتاحة فوز مئة مليون دوالر يف املجموع،
تهدف مــا وصفه موقعها االلكرتونــي بـ"أهم جائزة
تحفيزية يف التاريخ" إىل تقديم حلول بحلول عام 2025
اللتقاط مليــارات األطنان من ثاني أكســيد الكربون
سنويا ً بتكلفة منخفضة.
وتشري املؤرخة العلمية أيمي داهان إىل وجود كمية
قليلة من األبحاث حول التقاط الكربون من الهواء الذي

ً
مضيفة ّ
يشــكل عملية يصعب جدا ً إتقانها،
أن "فكرة
أيلون ماســك تهدف إىل رفع مجــال األبحاث إىل نقطة
رؤية معينة" .وتعترب ّ
أن أصحــاب املليارات حري بهم
أن يوقفوا ظاهرة الغســل األخرض وأن ّ
يغيوا النموذج
التجاري الخاص برشكاتهــم التي تبعث كميات كبرية
من الكربون.
ويف املجمــوع ،تشــر الرشكة إىل أنّها تســتطيع
التخلص من ّ
طن من ثاني أكسيد الكربون مقابل بضع
عرشات من الدوالرات ،وهو رقم تصعب منافسته.
(أ ف ب)

 SOCIAL MEDIAإشتراكات مدفوعة على
يعتزم تطبيق "تيك توك" إطالق اشرتاكات مدفوعة
ملشاهدة البث التدفقي الخاص بصنّاع املحتوى ،وهي
طريقة من شــأنها أن تجعل الرشكــة ونجومها أق ّل
اعتمادا ً عىل عائدات اإلعالنات.
وأعلنت املنصة عرب مقطع فيديو ّ
أن امليزة الجديدة
ستخضع لالختبار اعتبارا ً من الخميس ،وستتيح لصنّاع
املحتوى أن يد ّروا إيرادات شهرية م ّ
ُتوقعة ويكيّفوا بثهم
املبارش بأسلوبهم الشخيص .ونرش التطبيق كذلك عددا ً
كبريا ً من مقاطع الفيديو الخاصة بمنشــئي محتوى
يشــيدون بامتيازات يحصل عليها معجبوهم يف حال

اشرتكوا ،ومن بينها استخدام رموز تعبريية مخصصة
ومرتبطة بعاملهم خالل املحادثــة أثناء البث التدفقي.
وتُعترب هذه امليزة مُشــابهة لصيغــة اعتمدتها منصة
"تويتــش" املتخصصة يف البث التدفقي أللعاب الفيديو
وســاهمت يف نجاحها .وفيما ستُتاح للجميع مشاهدة
فيديو البث التدفقي ،إال ّ
أن املشرتكني فقط سيتم ّكنون
من استخدام عدد من الرموز التعبريية املوجودة يف نافذة
الدردشة حيث يكتبون تعليقاتهم.
وقالــت الرشكــة" :إن ميزة االشــراك املبارش
ً
فرصة لزيادة إيراداتهم
تهدف إىل منح صنّاع املحتوى

مع االســتمرار يف توســيع قاعدة متابعيهم ،وتتيح
للمعجبني فرصة ألن يشكروا منشئ املحتوى املفضل
لديهم بشــكل منتظم" .ولم تُعلن املنصة عن أسعار
االشرتاكات لكن من املفرتض أن تكون مشابهة لتلك
املتوافرة عىل "تويتش".
وأصبح تنويع مصــادر اإليرادات رضوريا ً جدا ً يف
التطبيقات ،إذ قامت السلطات الخاصة بإدارة املحتوى
بتشديد الخناق عىل االعالنات املوجهة التي تعتمد عىل
جمع البيانات الشخصية الخاصة باملستخدمني.
(أ ف ب)

تمدّد جيل جديد من الـ
من رشكات إىل فنانــن مرورا ً حتى بالنــوادي الرياضية ،تتزايد
أعداد الجهات الراغبة يف االســتعانة بتكنولوجيــا الرموز غري القابلة
لالســتبدال " ،"NFTلتحقيق منافع أو لتقديم امتيازات خاصة بعيدا ً
عن اســتخدامها حرصا ً لغايات الجمع ،وهو منحى اســتُهلك بعض
اليشء منذ رواج هذه التقنية قبل عام ونيّف.
فتحت"  ،"NFTأي الرموز غري القابلة لالســتبدال ،وهي منتجات
رقمية فريدة وغري قابلة للتزوير ،ســوقا ً جديــدة لهواة الجمع تُقدّر
قيمتها بعــرات مليارات الــدوالرات .لكن هذه الســلع الرقمية ال
تزال بدائية جدا ً حتى اللحظة ،وفق ســاندي خاوند مؤسســة رشكة
" "Credenzaالناشئة ،إذ إنها ال تتمتع بأي خصائص أو منافع خارج
عالم الفنون.
ويقول خوان أوتــرو املدير العام ملوقــع " "Travlaاإللكرتوني

للســفرّ :
"إن أكثرية هذه القطع هي لقــردة أو أمور من هذا النوع ال
تفيد بيشء ،يف إشارة إىل رسم "."Board IPS
أما شــبكة مقاهي " "Starbucksالتي ســتطلق منتجاتها
الخاصة بتكنولوجيا " ،"NFTفرتى أن هــذا العالم الجديد يقدم
أصوال ً قابلة للربمجة يمكن أن تشكل أيضا ً بوابة عبور .وسيفتح
امتالك رمز غري قابل لالستبدال بألوان مجموعة املقاهي العمالقة،
الباب للحصول عىل امتيازات فريدة ،كما سيتيح تش ّ
كل مجتمع،
وهي رؤية جديدة لربنامج والء الزبائن يستند عىل تقنية سلسلة
الكتل "."Blockchain
وتتيح هذه التكنولوجيا املســتخدمة يف تشفري العمالت الرقمية
والـ" ،"NFTاستخدام النموذج عينه يف تطبيقات مختلفة.
(أ ف ب)
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HEALTH MATTERS

هل تحتاج إلى عالج األسبرين؟
تُجمِ ع األوساط الطبية على استفادة المصابين بأمراض القلب من أخذ جرعة يومية صغيرة من األسبرين لتخفيض خطر
التعرض لنوبات قلبية أو جلطات دماغية .لكن ماذا لو لم تكن مصابًا بمرض في القلب؟ هل يجب أن تأخذ األسبرين
حينها كدواء وقائي؟ قد ال تكون هذه الخطوة صائبة وفق أحدث األبحاث .تكشف الدراسات أن مخاطر النزيف قد
تفوق منافع األسبرين اليومي لدى غير المصابين بأمراض القلب .حتى أن توجيهات "الكلية األميركية ألمراض القلب"
بشكل قاطع.
و"جمعية القلب األميركية" تعارض هذه الخطوة
ٍ

يقول الدكتور كريستوفر كانون ،رئيس
األطباء يف قســم أمراض القلــب واألوعية
الدموية يف مستشــفى "بريغهام" للنساء
التابع لجامعة "هارفارد" :وفق التوصيات
الطبية العامة اليــوم ،يجب أن تأخذ عالج
األسربين عىل األرجح إذا كنت مصابا ً بمرض
يف القلب ،وإال يجب أن تُقيّم خطر إصابتك
بأمراض القلب خالل السنوات العرش املقبلة
وتناقش املوضوع مع طبيبك".
قد تبــدو هذه التوصيات بســيطة
ظاهرياً ،لكن يأخذ الكثريون األســرين
بال مربر ومن دون استشــارة أطبائهم
يف معظم األوقات .يكشــف اســتطالع
نرشته "حوليات الطب الباطني" يف العام
 2019وشــمل  14ألف شخص يف عمر
األربعني وما فوق أن ربع األشخاص من
غري املصابني بأمــراض القلب يأخذون
األسربين يومياً ،ويتخذ حواىل  23%منهم
قرارهم من دون استشارة الطبيب .أكثر
ما يثري القلق هو إقدام نصف املشاركني
يف عمــر الســبعني وما فــوق عىل أخذ
األســرين يوميا ً مع أنهم غري مصابني
بأمراض يف القلب.
يوضــح كانــون" :قد يســتفيد
البعض من عالج األسربين ،لكن يكون
الدواء غري مناسب أو خطريا ً يف حاالت
أخرى .يجب أال يبدأ أحد بأخذ األسربين
يوميــا ً ملجرد أنه ســمع بمنافعه ،بل
يُفرتض أن ينجم هذا القرار عن نقاش
مشرتك مع الطبيب".
قد يصف لك طبيبك عالج األســرين
بنــا ًء عىل حاجاتــك الخاصــة واحتمال
إصابتــك بالنزيف أو النوبــات القلبية أو
الجلطات الدماغية .بشــكل عام ،ترتاوح
الوصفات الطبية بني جرعة منخفضة (81
ملغ) وجرعة كاملة ( 325ملغ) .تكشــف
الدراسات أن املنافع تبقى متشابهة عموما ً
يف الحالتَني .لكن يــرز رابط بني الجرعة
املنخفضة وتراجع خطر النزيف ،لذا يويص
األطباء بأقل جرعة ممكنة.
كيف يمكن إضافة عالج األسربين إىل
خطتك الصحية لحماية قلبك إذاً؟ إليك ما

يجــب أن تعرفه عن هذا الدواء والحاالت
التي تستدعي استعماله أو تجنّبه.

ما الرابط بين األسبرين والجلطات؟

يسهم األسربين يف الوقاية من النوبات
القلبية والجلطــات الدماغية عرب التأثري
عىل تخثر الدم .حني ينزف جرحك ،تجتمع
خاليا عىل شكل صفائح حول موقع الجرح
وتشارك يف تشكيل سدادة إلغالق الفتحة يف
الوعاء الدموي ،ما يسمح بوقف النزيف.
لكن تُســبب هذه العملية تخثرا ً غري
مرغوب فيه أحياناً .يف هذه الحالة ،قد تؤدي
الرواسب الدهنية الناشئة يف الرشايني التي
تغذي القلــب والدماغ إىل إبطاء تدفق الدم
بما يكفي لتشكيل جلطات صغرية .كذلك،
قد يتمزق عدد من تلك الرواســب فجأ ًة،
بمــا يف ذلك األصغر حجمــا ً بينها .تطلق
هذه الرواســب عنارص قادرة عىل جذب
الصفائح وتشكيل جلطة رسيعة ،ما يؤدي
إىل إعاقــة تدفق الــدم واحتمال التعرض
لنوبة قلبية أو جلطة دماغية.
مــن الناحيــة اإليجابيــة ،تصبح
الصفائح أقل لزوجة بفضل األســرين،
ما يمنعها من االلتصاق ببعضها لتشكيل
الجلطــات .لكن من الناحية الســلبية،
يزيد خطر النزيف بسبب تراجع التخثر،
ال ســيما يف الجهــاز الهضمي .حتى أن
األسربين قد يُضعِ ف البطانة التي تحمي
املعدة من األحمــاض ،فتصبح األمعاء
واملعدة أكثر عرضــة للقرحة والنزيف.
تتعدد أعراض نزيــف الجهاز الهضمي،
منها الرباز األسود ،وتقيؤ كتل دم أشبه
بتفل القهوة ،والضعف الجسدي.

بين المنافع والمخاطر

أكرب املســتفيدين من عالج األسربين
هــم املصابــون بأمراض القلــب ،أو من
أصيبوا سابقا ً بنوبة قلبية أو جلطة دماغية
بسبب تخثر الدم (جلطة إقفارية) .يف هذه
الحاالت ،تُ ّ
خفض جرعة األسربين اليومية
احتمال التعرض لهــذا النوع من النوبات
مستقبالً .كذلك ،يسهم األسربين يف الوقاية

من الجلطات الدموية يف رشايني القلب لدى
من يضعون دعامة أو خضعوا لجراحة فتح
مجرى الرشيان التاجي.
بشــكل عام ،يجب أن يفكر مرىض
الســكري ،بني عمر األربعني والسبعني،
بأخذ عالج األســرين إذا كانوا مع ّرضني
ألمراض القلــب .تكون نســبة الخطر
مرتفعــة عندما يبلغ احتمــال اإلصابة
بنوبة قلبية أو جلطة دماغية  10%عىل
األقل خالل السنوات العرش املقبلة.
يف املقابل ،يجــب أن يناقش مرىض
الســكري الخيــارات املتاحــة أمامهم
مع أطبائهم إذا كانت نســبة تعرضهم
ألمراض القلب منخفضة (أقل من 10%
خالل عرش ســنوات) .يوضــح كانون:
"أحياناً ،تكــون مخاطر النوبات القلبية
والنزيف شبه متســاوية .يجب أن يتخذ
املريض قــراره يف مطلق األحــوال بعد
التشاور مع طبيبه لتحديد الخطر الذي
ّ
يفضل تجنبه :النوبة القلبية أو النزيف".
عــى صعيد آخــر ،قد يكــون عالج
األسربين مناسبا ً ألكثر األشخاص عرضة
ألمــراض القلــب بنا ًء عىل أدلــة واضحة
تثبت تراكم الصفائــح يف الرشايني .تظهر
تلــك األدلة خالل فحوصــات مثل فحص
الكالســيوم يف الرشيان التاجي ،أو األشعة
املقطعية ،أو تصوير رشايني العنق باملوجات
فوق الصوتية .يف هذه الحالة ،تفوق منافع
األســرين مخاطره .لكــن تتوقف حاجة
املريض إىل األسربين عىل وضعه الفردي.
وتربز أيضا ً بعض الحــاالت املبهمة.
يأخذ البعض األســرين يوميا ً منذ عقود
رغم عدم إصابته بأمراض يف القلب وتراجع
خطر تع ّرضه للنوبات القلبية أو الجلطات
الدماغية ،ومــع ذلك ال يواجــه املريض
مشكلة النزيف .هل يُفرتض أن يوقف هؤالء
عالجهم اآلن؟ ويف حــاالت أخرى ،ترتاجع
نسبة الخطر خالل فرتة عرش سنوات لكن
يكون مستوى الكولسرتول مرتفعا ً أو أعىل
من املعدل بقليــل .يف حاالت مماثلة ،يجب
أن يستشري الفرد طبيبه ملناقشة املخاطر
واملنافع املحتملة يف حالته.

بشــكل عام ،يجب أن يتجنب غري املصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية
األســرين املســتعمل لتفادي النوبات القلبية أو الجلطــات الدماغية بعد عمر
السبعني .وفق دراسة نرشتها "مجلة نيو إنغالند للطب" يف  18ترشين األول ،2018
يرتفع خطر اإلصابة بنزيف حاد عند أخذ األسربين يوميا ً ومن دون تلقي أي منافع
صحية بارزة .وحتى لو كنت تأخذ األســرين منذ وقت طويل للوقاية من أمراض
القلب ،يجب أن تفكر بوقف الدواء يف عمر الســبعني .لكن من األفضل أن تستشري
طبيبك أوال ً يف مطلق األحوال.
أخرياً ،يجب أن يتجنب أكثر األشــخاص عرضة للنزيف عالج األســرين عىل
األرجح .ينطبــق ذلك عىل من أصيبوا يوما ً بنزيــف يف الجهاز الهضمي ،أو قرحة
يف املعــدة ،أو انخفاض يف عدد الصفائح الدمويــة ،أو اضطرابات تخثر الدم ،وكل
من يأخذ مضادات االلتهاب غري الســتريويدية ملعالجة التهاب املفاصل أو أمراض
التهابية أخرى.

ALLO DOC

القذف المبكر ...كيف تسيطر عليه؟
ُ
ُ
تفاجأت بمشكلة القذف المبكر مع أنني أبلغ  63عامًا.
بدأت عالقة جديدة منذ فترة وقد
شريكتي الجنسية تتفهم الوضع لكنه يزعجني .ما الحل؟
القذف املبكر حالة شائعة لدى الرجال األكرب سناً ،ال سيما عند بدء
عالقة جديدة .وحتى املصابني بضعف االنتصاب قد يواجهون مشكلة
القذف املبكر .من اإليجابي أن تتفهم رشيكتك الوضع ،ويجب أن تتابعا
مناقشة هذه املسألة والخيارات املتاحة أمامكما بكل رصاحة.
وفق التعريف الرسمي ،تشري هذه الحالة إىل حصول قذف غري مرغوب
فيه وخارج عن الســيطرة قبل دقيقة أو أقل من الولوج .لكن ال يبدو هذا
التعريف شــامالً بما يكفي .يجب أن يحافظ الرجل عىل توقعات واقعية
بشأن قدراته .إذا كان القذف يحصل دوما ً قبل الوقت املناسب وبدأت الحالة
تطرح مشــكلة مزعجة ،من األفضل أن تستشري الطبيب .لكن يمكنك أن
تج ّرب تقنيتَني مفيدتَني فوراً" :التوقف واالستئناف" ،و"التوقف والضغط".
عند تطبيق تقنية "التوقف واالســتئناف" ،يجب أن تبدأ العالقة
الجنســية وتتابعها إىل أن تقرتب من مرحلة النشوة .يمكنك أن توقف
أي تحفيز جنيس إىل أن يم ّر ذلك الشعور ثم تستأنف نشاطك.
ترتكز تقنية "التوقف والضغط" عىل املبدأ نفسه .أوقف نشاطك عند

االقرتاب من مرحلة النشوة ،ثم استعمل إبهامك وإصبعَ ني آخرين للضغط
اسرتخ واستأنف
بهدوء تحت رأس العضو الذكري طوال  20ثانية تقريباً .ثم
ِ
نشاطك الجنيس .يمكنك أن تُكرر هاتني التقنيتَني معا ً عند الحاجة.
يقيض خيار آخر بدهن مخدّر موضعي عىل رأس العضو الذكري.
تأتي أفضل األنواع عىل شــكل رذاذ يحتوي عــى الليدوكايني أو منتج
مشــابه للتخدير .لكن يجب أن تخترب املنتج مسبقا ً كي ال يُسبب أي
انزعاج لرشيكتك الجنسية( .يمكنك االستفادة أيضا ً من الواقي الذكري
ألنه يخفف حساسية املنطقة).
كذلك ،قد تســهم األدوية املضادة لالكتئاب ،مثل مثبطات إعادة
امتصاص الســروتونني االنتقائية ،يف التصدي للقذف املبكر ألن تأخر
النشــوة جزء من اآلثار الجانبية الشــائعة .تذكر الدراسات أن دواء
باروكســيتني (باكسيل) هو األكثر فاعلية ،لكن يُفرتض أن يعطي أي
نوع من مثبطــات إعادة امتصاص الســروتونني االنتقائية املفعول
نفســه ،بما يف ذلك فلوكسيتني (بروزاك) ،وســرترالني (زولوفت)،

وســيتالوبرام (سيليكسا) ،وإيسيتالوبرام (ليكسابرو) .لكن يجب أن
ي َ
ُؤخذ الدواء يوميا ً ألنه ال يعطي مفعوال ً فورياً.
أخرياً ،يجــب أن يعالج املصابون بضعف االنتصاب والقذف املبكر
يف آن مشكلة ضعف االنتصاب أوالً .يشــمل العالج عموما ً أدوية مثل
سيلدينافيل (فياغرا) ،وتاداالفيل (سياليس) ،وفاردينافيل (ليفيرتا)،
نــوع من مثبطات إعادة
وأفانافيل (ســتيندرا) .ثم يمكن البدء بأخذ
ٍ
امتصاص السريوتونني االنتقائية.

مـــــدارات
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أوكرانيا ...تستحق المساعدة لمحاربة اإلبادة الثقافية
تخوض روسيا حربها ضد أوكرانيا عبر استعمال الدبابات ،والقذائف،
والخنادق ،والرعب .حتى أنها تلجأ إلى الحمالت الدعائية ،والترهيب،
والمعلومات الكاذبة ،وتطلق حملة واسعة لتدمير الثقافة
األوكرانية .بالنسبة إلى األوكرانيين ،أصبح التمسك بهويتهم الوطنية
ن ترتبط
وتاريخهم وثقافتهم في صلب مقاومتهم العنيدة .في زم ٍ
فيه الصراعات الدولية بمسائل االنتماء العرقي ،والهوية الوطنية،

واللغة ،والتاريخ ،لم تعد الثقافة في مرمى النيران فحسب ،بل
ّ
إنها باتت
تشكل ساحة معركة بحد ذاتها .لم يطلق الرئيس الروسي
فالديمير بوتين حملته ضد أوكرانيا لالستيالء على األراضي أو إخضاع
المقاومة المحلية بكل بساطة ،بل إنه أراد أن يضم أوكرانيا إلى روسيا
من حيث الثقافة واللغة واألراضي ،ما يعني إنكار وجودها كدولة
سيّدة ومستقلة.

ســــــوزان نــــــوســــــيــــــل

أنكر بوتني ،يف الخطاب املتلفز الذي
اســتعمله إلعالن الحرب ،وجود "دولة
حقيقية" يف أوكرانيا وزعم أن البلد جزء
من "تاريخ روسيا وثقافتها ومساحتها
الروحيــة" .قــد يكون تاريخ روســيا
وأوكرانيا متداخالً ،لكن تحمل املجتمعات
والتقاليــد واألشــكال الفنية خصائص
مختلفة وفريدة من نوعهــا يف البلدين،
وقد صمدت هــذه املظاهــر مع مرور
الوقت وزادت قوة منذ استقالل أوكرانيا
يف العام .1991
عىل عكس روسيا التي تبقى قريبة
من دول الحــزب الواحــد ويحكمها
بوتني منذ العام  ،2000تشمل أوكرانيا
 349كيانا ً سياسيا ً مسجّ ال ً ومستقالً،
وتتنافس هذه األطــراف عىل النفوذ.
شــهد البلد أيضــا ً وصول خمســة
تمثال ملفوف بمواد واقية في حي لفيف القديم | غرب أوكرانيا ،نيسان ٢٠٢٢
رؤســاء مختلفني إىل ســدة الرئاسة
لطاملــا ر ّكزت املقاربــات التقليدية
مــن خالل إغــاق وســائل اإلعالم
يف آخــر عرشين ســنة .ترافق هجوم
الرامية إىل حماية الثقافة يف زمن الحرب
املســتقلة ،واعتبار املعارضــن عمالء
بوتني عــى الثقافــة األوكرانية مع
عىل حفظ األعمــال الفنيــة أو القطع
للخارج ،وحظر منظمات املجتمع املدني،
استهداف التماثيل ،والنصب التذكارية،
األثريــة .خالل الحرب العامليــة الثانية،
يحاول بوتني إطالق نسخته الخاصة من
واألرشــيف ،واملســارح ،واملكتبات،
تكاتــف "رجال اآلثــار" (مؤرخو الفن،
األحداث الجيوسياسية لضمان استمرار
واملــدارس التي تمثّل هويــة أوكرانيا
وأمناء املكاتب ،والفنانون) إلنقاذ الكنوز
الحــرب يف أوكرانيا .قرر عــدد كبري من
التاريخية واملعارصة.
الثقافيــة التي هدّدها الهجــوم النازي.
معاريض الحرب مغادرة البلد بكل بساطة،
فشلت محاوالت بوتني طرح سياسته
ويف الســنوات األخرية ،ســعت منظمة
منهم صحافيون وكتّاب وفنانون.
التوســعية وكأنها شــكل من التماسك
اليونســكو إىل حماية اآلثــار القديمة يف
بوتني ليس الحاكم املســتبد الوحيد
الوطنــي يف الغرب وقوبلــت بمقاومة
مايل وســوريا واليمن .ويحمي "صندوق
الذي يســتهدف املعالم الثقافية .أطلقت
رشســة يف أوكرانيــا ،لكــن رحّ ب بها
الســفراء للحفاظ عىل الــراث الثقايف"
الحكومة الصينية مثــاً حملة مطوّلة
الكثريون يف أماكن أخرى .بفضل حملته
التابع لوزارة الخارجية األمريكية القطع
الســتئصال ثقافــة
الدعائيــة الهجومية،
واألعمــال الفنيــة واملخطوطات حني
اإليغوريــن وهويتهم
بقــي عــدد كبري من
تُهددها الكوارث أو الرصاعات أو اإلهمال.
الوطنيــة ،فــأرادت
دول أمــركا الالتينية
ال تزال هــذه الجهود أساســية
بذلــك أن تقمــع
وأفريقيا وآســيا عىل
اليوم ،وهــي حارضة يف أوكرانيا حيث
منطقــة مضطربــة
هامــش الصــــراع،
قصفت القــوات الروســية النصب
فــزادت نزعــة هذه فشلت محاوالت بوتين طرح وتحافظ عىل هيمنتها
التذكاري الخاص بمذبحة "بابي يار"
البلدان إىل لوم الواليات سياسته التوسعية وكأنها هنــاك .باإلضافة إىل
من العام  ،1941حني كانت تستهدف
املتحــدة والغرب عىل شكل من التماسك الوطني احتجاز عدد كبري من
برج تلفزيون مجاور .منذ بدء الحرب
املواطنــن اإليغوريني
االضطرابات العاملية.
في الغرب وقوبلت
يف أوكرانيا ،تحــوّل "مرسح أكاديمية
يف معســكرات إعادة
أدى الـــــــردد
خاركيف لألوبــرا والباليه" إىل أنقاض
الجماعي يف هذه الدول بمقاومة شرسة في أوكرانيا التأهيل التــي تهدف
وتدمّ ــر أيضــا ً  120موقعــا ً ثقافيا ً
إىل تلقــن العقيــدة
إىل إضعــاف العقوبات
آخر ،وفق معطيات اليونســكو ،منها
الوطنية الصينية ،استهدفت بكني الكتّاب
الدولية التي تســتهدف اقتصاد روسيا
ومبــان تاريخية ،ومكتبات،
متاحف،
والباحثني والفنانني اإليغوريني.
وتربير بقاء بكني يف محور بوتني .األهم
ٍ
ومؤسسات دينية.
يف الوقــت نفســه ج ّرمــت الصني
من ذلك هو تأثــر خطاب الرئيس داخل
لكن يجــب أن تتطور الردود الدولية
الثقافــة ،إذ يواجه كل مــن يكتب عن
روســيا .عمدت وســائل اإلعــام التي
حني يصبح اإللغاء الثقايف ســاح حرب
التقاليد والقيــم والجماعات اإليغورية
تسيطر عليها الدولة إىل تسويق مواقف
ملواكبة تحركات الح ّكام املستبدين حول
تُهَ ما ً مثــل تأجيج مشــاعر الكراهية
بوتني وأقنعت الرأي العام املحيل بصوابية
العالم .يقيض أحد الحلول برقمنة الكنوز
العرقيــة أو الدعــوة إىل االنفصال عن
هذه الحرب املكلفة .تشــر استطالعات
التاريخية والثقافيــة .منذ احتجاجات
البلد .كذلك ،تحاول حملة بكني القديمة
الرأي إىل دعــم رويس ســاحق للتوغل
"امليدان األوروبي" التي أسقطت الرئيس
يف ال ِتبَــت طمس لغــة املنطقة وديانتها
العســكري املتعثر (لكن ال أحد يعرف إىل
أي حد يمكــن تصديق هذه النتائج نظرا ً
األوكراني املدعوم من موســكو ،فيكتور
لرتســيخ ثقافة الصني ،حتى أنها تجرب
يانوكوفيتش ،بني العامني  2013و،2014
األوالد عىل دخول مدارس داخلية صينية.
إىل مخاطر التعبري عن الرأي يف روسيا).
عىل صعيد آخــر ،قد يكون دعم املنظمات التي ّ
تنســق جهودها
مع الجماعات اإلبداعية وتحميها خالل الرصاعات شــكالً مهما ً من
املقاومة .قد تسهم الهبات واملِنَح أيضا ً يف إعالة من ُ
سلِخوا عن وطنهم
وتضمن عودتهم إىل ديارهــم يف نهاية املطاف .ونظرا ً إىل تصاعد أعداد
الكتّاب والفنانني واملفكرين والناشــطني املنفيني من أفغانســتان،
وهونغ كونغ ،وميانمار ،وبيالروســيا ،وأخريا ً أوكرانيا وروسيا ،حان
الوقت كي تبتكر الحكومات الغربية واملؤسسات غري الحكومية أدوات
جديدة ملساعدة الشــتات يف كل مكان .يبقى هؤالء األشخاص ممثلني
للثقافات املحارصة وقوة دافعة ملستقبل جديد.

وكســب الدعم الدويل ،وكبــح الحمالت
الدعائية املضادة .يكشــف تطوّر حرب
املعلومــات العاملية واملدروســة بقيادة
بوتني مدى أهمية االتصاالت واإلسقاط
الثقايف يف الحروب املعارصة.
حاولت املؤسسات الثقافية العاملية
مواجهة هذا التحــدي عفوياً ،فن ّ
ظمت
برامــج للفنانــن األوكرانيني وعرضت
أعماال ً فنية معينة .قد تتلقى الدول التي
تتعرض للهجوم دعما ً استخباريا ً ومادياً،
لكن يُفرتض أن تحصل أيضا ً عىل املوارد
الالزمة لحماية الثقافة وإطالق نسختها
الخاصة من حرب املعلومات.
يجب أال تتكل هــذه الجهود عىل
املبادرات الحكومية بكل بســاطة ،بل
يُفرتض أن تشمل خطوات أخرى مثل
تحديد األصوات الصادقة واملســتقلة
لنــر أعمالهــا ورســائلها .يمكن
التصــدي لحمــات التضليــل ودعم
التكامــل الثقــايف للشــعوب والدول
املحارصة عرب املشاركة يف ترجمة املواد،
وإنتاج الفيديــوات وامللفات الصوتية،
وتنظيم رحالت ســفر دولية كي تزور
الشخصيات الثقافية العواصم األجنبية
بدأت أوكرانيا تنــر وثائق قيّمة حول
وتتواصل مع وسائل اإلعالم.
أصدرت محكمة العدل الدولية حديثا ً
ممارســات القمع السوفياتي .ويف ٍ
وقت
سابق من الحرب الراهنة ،نقل املؤرخون
قــرارا ً مرتبطا ً باعتــداءات أذربيجان يف
وأمناء األرشيف جزءا ً من تلك األوراق إىل
ارتساخ االرمنية ،وقد يحمي هذا القرار
مكان آمن ،وتو ّلت مشاريع صغرية مسح
مواقع الرتاث الثقايف ا ُملهددة حول العالم.
الوثائق املع ّرضة للمخاطر رقمياً.
تزداد قــوة الشــخصيات الثقافية
تفيد التقارير بــأن الروس أحرقوا
املؤثرة حــن تبقى داخــل بلدها .بقي
أرشــيف "تشــرنيهيف" التابع لجهاز
حــواىل  140كاتبــا ً مــن منظمة PEN
األمــن األوكرانــي ،علما ً أنــه يتضمن
 Ukraineداخــل بلدهم عىل مر الرصاع:
ســجالت من الحقبة النازيــة ويغ ّ
يقاتل البعض يف الخطوط األماميةّ ،
طي
وغي
نشاطات االســتخبارات السوفياتية يف
البعض اآلخر مكان إقامته.
أوكرانيـــا .يجب أن
أدرك هـــــؤالء
يتعــاون األمريكيون
الكتّــاب أن رحيلهم
وحلفاؤهــم مـــع
قد يُضعِ ــف قدرتهم
اليونســكو وممولني
عىل توثيــق تفاصيل
مــن القطاع الخاص
الــراع ،فهـــــم
إذا ً لتحويل األرشيف أصدرت محكمة العدل الدولية مســؤولون عــــن
الثقايف املع ّرض للدمار قرارًا مرتبطًا باعتداءات أذربيجان توضيــح مســــار
خالل الرصاع إىل مواد
الغــزو واملقاومـــة
في أرتساخ األرمنية وقد
رقمية ،ثم نقل النسخ يحمي هذا القرار مواقع التراث أمام العالم .لكن بدأ
املؤرشــفة إىل مكان
الكتّاب داخل أوكرانيا
آمــن يف الخارج منعا ً الثقافي ُ
المهددة حول العالم يفتقرون إىل مصـادر
لتدمريها .تســـمح
الدخــل التــي كانوا
حماية هذه املظاهــر الثقافية لألجيال
يتكلــون عليها مــن خطاباتهم العلنية
املقبلة بإعاقة حملــة اإللغاء الثقايف أو
والكتابــة ،ما يعني أنهــم يحتاجون إىل
كبحها بالكامل.
موارد أخرى ملتابعة التعبري عن أنفسهم
آثار
عــى
الثقافة
تقترص
لكــن ال
بطــرق إبداعيــة .بالنســبة إىل الكتّاب
ٍ
ٍ
وســجالت من زمــن املــايض .تطرح
والفنانني واملعارضني يف املنفى ،قد تُحدِث
األصوات الثقافيــة املعارصة (باحثون،
مساعدات إعادة التوطني من الجامعات
كتّاب ،مخرجون ،فنانون ،وحتى مقدّمو
أو املعاهد الفنيــة أو املنظمات الثقافية
العروض عىل مواقع التواصل االجتماعي)
فرقا ً كبرياً ،فــا يضطرون لالختيار بني
تفاصيل مستحدثة حول الحياة اليومية،
متابعة أعمالهم املؤثــرة وبدء حياتهم
ووجهــات النظر الشــائعة ،وأفكارا ً قد
من الصفر .قد يصبح البعض ســائقا ً يف
تســهم يف تقوية الشــعب املستهدف،
رشكة "أوبر" أو يعمل يف املطاعم.

ال يمكــن انتظار توقــف القصف لتقوية القطاعــات الثقافية.
تســتطيع الدول الغربية واملعاهد الفنية واملؤسسات أن تُحدد األسس
التي تحمي الثقافة من خالل زيادة االستثمارات يف املؤسسات الثقافية
تزامنا ً مع احتدام الرصاع ،وتعزيز الروابــط بني القطاعات الثقافية
املع ّرضة للخطر ورشكاء مختلفني حول العالم ،وتســليط الضوء عىل
قمع الشخصيات الثقافية واالعرتاض عىل هذه املمارسات.
بعد تجربة أوكرانيا ،قد يستنتج بوتني بأصعب الطرق أن الرجال
واآلالت وادعاء الرجولة ليســت عوامل كافيــة للفوز بالحروب .يف
الوقت نفســه ،بدأت األدوات التقليدية لنرش الديمقراطية والدفاع

ّ
املتوسعة .قد ال تكون الثقافة
عنها تنهار أمام النزعة االســتبدادية
القوية بديلة عن الثبات الوطني ،لكنها قد تصبح مصدرا ً أساســيا ً
بمســتقبل أفضل .ال
لإللهام واإليمان والرؤيــة الثاقبة التي تنذر
ٍ
يناضــل األوكرانيون اليوم لضمان صمودهم أو فرض ســيطرتهم
فحســب ،بل إنهم يحاربون للحفاظ عىل هويتهم وأسلوب حياتهم
واستقالليتهم وتقاليدهم.
فيما تزداد روســيا والصني إرصارا ً عىل استعمال الثقافة كسالح
بحد ذاته ،يجب أن يــرع الغرب وكل من يدعم املجتمعات املنفتحة يف
استخدام الثقافة كأداة دفاعية دائمة.

١٦

تـــتـــــمـــــات

بري "ال عايز وال مستغني" وباسيل يفتح باب...

وإذا كان رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل يدير معركته
الكهربائية مع ميقاتي من خلف «بارافان» فياض ،فإنه يتصدر الواجهة
يف معركته العلنية مع رئيس املجلس املنتهية واليته نبيه بري ،لكنه يبقي
الباب مفتوحا ً إلبرام صفقة «مقايضة» يف األصوات مع الثنائي الشــيعي
تمكنه من االســتحواذ عىل موقع نيابة الرئاسة الثانية ،ولذلك لم يخرج
تكتل «لبنان القوي» أمس بقرار واضح حيال مســألة انتخابات رئيس
املجلس ونائبه وهيئة املكتب واللجان ،بانتظار ما ستســفر عنه الجهود
التي يبذلها «حزب الله» يف هذا الصدد .غري ّ
أن أوساطا ً مواكبة لالتصاالت
الجارية تؤكد ّ
أن «بري ال يعترب نفســه معنيا ً بأي مقايضة بني رئاســة
املجلس ونيابة رئاسة املجلس» ،لكنه يف الوقت عينه يترصف عىل أساس
أنه «ال عايز أصوات وال مستغني عنها» وبالتايل فهو ال يوصد األبواب كليا ً
أمام حصول «توافقات معينة» قبل انعقاد جلسة االنتخاب.
ويف جميع األحوال ،تجزم مصادر الرئاســة الثانية لـ»نداء الوطن»
ّ
أن بري «ليس يف وارد تخطي املهلة الدســتورية التي تفرض عقد جلسة
ً
للمجلــس النيابي الجديد خالل  15يوما من تاريخ انتهاء والية املجلس»،
وقالت« :املجلس لن يُرتك دقيقة واحدة من دون رئيس» ،مشري ًة يف الوقت
نفســه إىل ّ
أن املوعد النهائي للجلسة لم يُحدد بعد ،إفساحا ً يف املجال أمام
وصول االتصاالت السياســية الجارية إىل تهيئة «أجواء هادئة» النعقاد
الجلســة بما يشمل محاولة التوصل إىل توافقات نيابية وسياسية تسبق
موعد الجلسة.
أما األوساط املواكبة لالتصاالت ،فنقلت ّ
أن بري تلقى وعدا ً بتصويت
كتلة «اللقاء الديمقراطي» ملصلحة إعادة انتخابه رئيسا ً للمجلس فضالً
عن تأكيد نواب مســتقلني وآخرين من عدة كتــل أنهم بصدد التصويت
له ،وعليه فإنه «ســيحصد أصواتا ً أقل من املرات السابقة لكنه لن يكون
أن «املعركة ترتكز حاليا ً
رقما ً زهيدا ً كما تردد» ،مشــر ًة يف ضوء ذلك إىل ّ
حول موقع نائب رئيس املجلس سيّما ّ
وأن رئيس «التيار الوطني الحر» ال
يريد التفريط بهذا املوقع وقد رشح إليه كالً من النائبني الياس بو صعب
وجورج عطالله ،طارحا ً أن يرتك الحرية لنواب تكتله يف عملية التصويت
لرئاسة املجلس لقاء أن يحصل عىل دعم النواب الشيعة ليحصد العدد الكايف
من األصوات إليصال مرشــحه إىل موقع نيابة رئاسة املجلس» ،خصوصا ً
بعدما برز خالل األيام األخرية طرح اسم النائب املستقل املق ّرب من النائب
السابق عصام فارس ،سجيع عطيه ،ليتبوأ موقع نائب رئيس املجلس.
وبينما الكباش عىل أشــده بني أركان السلطة عىل طاولة املقايضات
والتسويات ،لفت االنتباه أمس تذكري وزير الخارجية السعودي فيصل بن
فرحان عىل هامش اجتماع منتدى دافوس يف سويرساّ ،
بأن «عىل اللبنانيني
أن يقوموا بإصالحات الستعادة حكم الدولة» ،مفضالً الرتيث قبل الحكم
عىل مدى االنعكاســات اإليجابية التي ستســفر عن إجراء االنتخابات
النيابية.
وبالتزامن ،ارتفعت عىل الســاحة اللبنانية حدة الرتاشــق بني نائب
رئيس حكومة ترصيف األعمال ســعادة الشامي وجمعية املصارف عىل
خلفية التبايــن يف املواقف إزاء خطة التعايف االقتصادي واملايل التي أقرتها
الحكومة ومدى محافظتهــا أو تفريطها بأمــوال املودعني ،األمر الذي
وضع الحكومة الجديدة بني «خيارين :إما إعادة تبني الخطة نفســها أو
تعديل بنودها» ،كمــا رأى النائب والخبري االقتصادي رازي الحاج ،معربا ً
لـ»نداء الوطن» عن قناعته ّ
بأن الخطة التي أقرتها الحكومة «استنسابية
ومبنية عىل عناوين صحيحة يف الشكل لكنها غري قابلة للتطبيق عىل أرض
الواقع» .وأوضح الحاج ّ
أن «املطلوب خطة تحاكي اإلقتصاد الكيل وتعيد
ً
إطالقه» ،مشــددا ً عىل «رضورة إطالق النهوض اإلقتصادي أوال وتحقيق
نمو وإدخال نحــو  5مليارات دوالر إىل البلد يســتفيد منها نحو مليون
حساب مرصيف ،مع رضورة املحافظة عىل أموال املودعني ،ثم نبحث بعدها
يف كيفية توزيع الخسائر» ،مع إشارته يف ما يتصل باالتفاق مع صندوق
النقد إىل ّ
أن «الصندوق همّ ه الوحيد ضمان إدارة األموال التي سيس ّلمها اىل
الدولة اللبنانية وعدم «تطيريها» كما حصل مع احتياطي مرصف لبنان
الذي ّ
تبخر عىل الدعم والتهريب».

"صيرفة" تترنّح ...والطلب يتزايد على الدوالر

وعىل ذمة املصارف ،يعود تراجــع أداء «صريفة» اىل انخفاض «كوتا
املصارف» لدى مرصف لبنان ،اىل  10آالف دوالر ثم  2000دوالر يومياً .وهذا
األمر أدى اىل عدم تم ّكن كل األفراد الذين لديهم حساب خاص يف املرصف
من الســحب وفق التعميم  ،161وأعلن بعض املصــارف جهارا ً عن ذلك
حارصا ً عملية الســحب بموظفي القطاع العام فقط .أما مصارف أخرى
فال تزال تســمح بالسحب للحســابات الخاصة ولكن بخجل ،من خالل
الرصّاف اآليل فقط ولفرتة صباحية وجيزة ال تتعدى الساعة ،واملحظوظ
هو من يتمكن من سحب ودائعه بالدوالر وفق سعر «صريفة» الذي ّ
توسع
الفارق بينه وبني السوق السوداء بقيمة تفوق الـ 9000لرية.
وال يســتغرب الخبري اإلقتصادي باتريــك مارديني خالل حديثه مع
«نداء الوطن» هذا اإلرتفاع الصاروخي لســعر رصف الدوالر وقال« :كان
ّ
ذلك
متوقعا ً استنادا ً اىل الوقائع .فالوترية الطبيعية للدوالر هي تصاعدية
واللرية تواجه اإلنهيار بســبب عدم وجود اقتصاد يَسند العملة املحلية،
فالنمو سلبي واإلقتصاد يتقلص وبالتايل ال ثقة باللرية والطلب يتزايد عىل
الدوالر».
ولفت اىل أن «استقرار ســعر الرصف قبل اإلنتخابات كان أمرا ً غري
طبيعي وغري مســتدام مدعوما ً من مرصف لبنان عــر ضخ الدوالرات
من خالل «صريفة» والتعميم رقم  ،161األمر الذي يرسع وترية خســارة
الــدوالرات املوجودة يف اإلحتياطي وبذلك تصبــح التغطية للرية اللبنانية
اق ّل» ،مشــرا ً اىل أن «التوجّ ه للتوافق مع صنــدوق النقد واإللتزام بذلك
ّ
سيوفر اســتقرارا ً معيناً ،ولكن من دون حكومة أو يف ظل ارتفاع نسبة
الشك حول امكانية تشكيل حكومة جديدة جراء عوامل سياسية ،سيزيد
انهيار اللرية ويتفاقم اإلقبال عىل رشاء الدوالر».
وتزامنا ً مع اإلرتفاع يف ســعر الدوالر ،تشــهد عدادات األســعار يف
الســوبرماركات إرتفاعات كبــرة ،األمر الذي يزيد الفقــر ويهدّد أمن
اللبنانيني الغذائي عدا عن الدوائــي والصحّ ي ...بحيث حذر رئيس نقابة
مســتوردي املواد الغذائية هاني بحصيل من ّ
أن «الواقع الغذائي يف لبنان
ً
ّ
لم يشهد أي
تحسن منذ شهرين ،إنما إزداد سوءا جراء الحرب يف أوكرانيا
والبلبلة يف األســواق العاملية ،وكذلك جراء عودة ســعر رصف الدوالر اىل
اإلرتفاع يف الســوق املحلية فضالً عن الصعوبات التي يواجهها مرصف
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لبنان يف تمويل املواد اإلستهالكية األساسية كالقمح والبنزين» ،منبّها ً إىل
ّ
أن «أمورا ً لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة عىل األمن الغذائي للبنانيني،
وتتمثل بما يسجله سعر رصف الدوالر من إرتفاع متواصل سيؤدي حتما ً
اىل إنخفاض القيمة الرشائية للعملة الوطنية ،وبالتايل إرتفاع اســعار كل
السلع ومنها املواد الغذائية».

واشنطن ُتضيّق الخناق المالي على "حماس"

ومن بني مسؤويل مكتب االســتثمار املدرجني أحمد رشيف عبد الله
عودة ،وهو أردني الجنسية أيضا ً وكان مسؤوال ً عن املحفظة االستثمارية
الدولية حتّى العام  .2017كذلك ،إنض ّم إىل الالئحة أسامة عيل الذي ترأس
مكتب االســتثمار يف منتصف  ،2017وهو املنصب الذي ّ
نسق من خالله
التحويالت املالية إىل «حماس».
كما استُهدف هشام يونس يحيى قفيشــة ،األردني ا ُملقيم يف تركيا،
ً
وكان نائبا ً ألسامة عيل ولعب دورا ً مهمّ ا ً يف تحويل األموال
نيابة عن مختلف
الرشكات املرتبطة بـ»حماس» .وأوضحت الخزانة األمريكية أن الرشكات
الخاضعة للعقوبات تشــمل «أغروغيت» القابضة ومق ّرها الســودان،
و»سيدار» ومق ّرها الجزائر ،ورشكة «إتقان العقارية» يف اإلمارات ،و»تريند
جي واي يو» يف تركيا ،ورشكة «أندا» يف السعودية.
واســتحوذت «حماس» عىل حواىل  75يف املئة من رأس املال يف رشكة
«ترينــد جي واي يــو» وخ ّ
ططت إلصدار أكثر مــن  15مليون دوالر من
أسهمها بشكل خاص لكبار املسؤولني يف املحفظة االستثمارية .واحتفظ
رسا ً بأصول يف «سيدار» و»إتقان العقارية» .وعىل الرغم
مكتب االستثمار ّ
مما يظهر أنهما تعمالن بشكل رشعيّ ،إل أنهما عمليّا ً كانتا تحت سيطرة
«حماس» وحوّلتا األموال إليها ،خصوصا ً إىل الجناح العســكري للحركة
«كتائب عز الدين القسام» .وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل
اإلرهاب والجرائم املالية إليزابيث روزنربغ« :جنت «حماس» مبالغ ضخمة
من العائــدات من خالل محفظتها االســتثمارية
الرسية يف الوقت الذي
ّ
تُزعزع فيه استقرار غزة الذي يواجه ظروفا ً معيشية واقتصادية قاسية»،
مؤكد ًة أن «الواليات املتحدة ملتزمــة بحرمان «حماس» من القدرة عىل
جمع األموال ونقلها ومحاسبتها عىل العنف يف املنطقة».
توازياً ،كشــفت إرسائيل عن اعتقال خليــة يف القدس تابعة لحركة
«حماس» تتّهمها بالتخطيط لسلسلة من الهجمات ض ّد أهداف إرسائيلية.
وأوضح جهاز األمن الداخيل اإلرسائييل (شــاباك) أن  5فلســطينيني من
القدس الرشقية ينتمون إىل «حماس» خ ّ
ططــوا الغتيال النائب اليميني
املتط ّرف إيتمار بــن غفري وتفجري القطار الخفيــف يف القدس بطائرة
ّ
مسية ،باإلضافة إىل اختطاف جنود.
وذكر الجهاز أن الخمســة اعتُقلوا مطلع نيسان ،الفتا ً إىل أن أحدهم
«ش ّكل شبكة نشــطاء بهدف تعكري األجواء السلمية يف القدس الرشقية
ويف الحرم القديس خالل شهر رمضان» ،وأشار إىل أنهم شاركوا يف «أعمال
شغب» يف باحات املسجد األقىص .ووجّ هت وزارة العدل اإلرسائيلية الئحة
اتهام ض ّد ك ّل من رشيد الرشق ومحمد الساليمة وحمزة أبو ناب ،بتهمة
التخطيط للقتل والخطف والتفجري واإلنتماء إىل منظمة إرهابية ومهاجمة
ضابط رشطة وتعطيل السلم .أمّ ا االثنان الباقيان ،وهما سفيان العجلوني
ومنصور صفدي ،فســيُحاكمان الحقا ً عىل ما أكد متحدث باسم جهاز
األمن الداخيل لوكالة «فرانس برس».
وعىل صعيد آخر ،أعلن وزير الخارجية الرتكي مولود تشاوش أوغلو
عقب لقائه نظريه الفلسطيني رياض املالكي يف رام الله توقيع مجموعة
مــن اإلتفاقات االقتصادية لدعم االقتصاد الفلســطيني املتعثر ،يف وقت
وصفت فيه الخارجية الفلسطينية زيارة الوزير الرتكي بأنها «تاريخية».
وتتضمّ ن هذه اإلتفاقات ،إنشاء منطقة صناعية يف األرايض الفلسطينية،
ً
ّ
إضافة إىل زيادة املنح الدراسية
املخصصة للطلبة الفلسطينيني يف تركيا،
ودعم القطاع الزراعي.
وأشــار الوزير الرتكي إىل أن أنقرة تسعى إىل توقيع إتفاقات تجارية
ثنائية مع الفلســطينيني بهدف رفع التبادل التجاري السنوي إىل مليا َريْ
دوالر .وإلتقى تشــاوش أوغلو الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء
أمس ،فيما يزور إرسائيل اليوم ،يف أوّل زيارة من نوعها منذ نحو  15عاماً،
يف وقت تجدّدت فيه الصدامات بني الفلســطينيني واإلرسائيليني يف مدينة
جنني ،حيث أُصيب  3فلســطينيني بجروح .وذكر الجيش اإلرسائييل أنه
دهم جنني واعتقل رجالً مطاردا ً وضبط بندقيّتَ ْي من طراز «أم .»16

مصممة على إخضاع دونباس
موسكو
ّ

وتُر ّكز موسكو جهودها عىل املنطقة الخاضعة لسيطرة أوكرانيا يف
لوغانســك ،محاولة تطويق مدينتَ ْي سيفريودونيتسك وليسيتشانسك.
وأشــارت وزارة الدفاع األوكرانية إىل معارك شــديدة تجري عىل مقربة،
يف محيط بلدتَ ْي بوباســنا وباخموت .ويف حال سقوط البلدتَ ْي ،فسوف
يُسيطر الروس عىل تقاطع يستخدم حاليّا ً كمركز قيادة لقسم كبري من
املجهود الحربي األوكراني.
وتدور معارك ضارية للســيطرة عىل مدينة ليمــان التي تُع ّد نقطة
تقاطع رئيســية يف الرشق األوكراني ،وفق ما أعلن زعيم اإلنفصاليني يف
دونيتسك دينيس بوشيلني ،يف وقت تعود فيه األوضاع تدريجا ً إىل طبيعتها
يف خاركوف ،حيث عاود املرتو الخدمة باألمس بعد أشهر استُخدم خاللها
ملجأ لالحتماء من القصف الرويس الوحيش .أمّ ا الجبهة الجنوبية ،فتبدو
مستق ّرة نسبيّا ً مع أن األوكرانيني يُعلنون إحراز مكاسب ميدانية.
ويف الغضون ،قررت روســيا منع  154عضــوا ً يف مجلس اللوردات
الربيطاني من دخول أراضيها ،ر ّدا ً عىل العقوبات التي تســتهدف جميع
أعضاء مجلس اتحاد روســيا .علما ً أن مجلس اللوردات يض ّم نحو 800
عضو ،بينما ق ّررت الواليات املتحدة إلغاء اإلعفاء املمنوح لروســيا لسداد
ديونها الخارجية بالدوالر قبل يومَ ْي من موعد سداد االستحقاق املقبل ،يف
ُرسع تخ ّلف موسكو عن سداد مستحقاتها.
قرار من شأنه أن ي ّ
توازياً ،بحــث وزير الخارجية األمريكي أنتونــي بلينكن مع نظريه
األوكراني ديميرتو كوليبا ُ
ســبل تصدير الحبوب األوكرانية ملواجهة أزمة
األمن الغذائي العاملية املتفاقمة ،يف حني قدّر وزير االقتصاد األملاني روبرت
هابيك أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي عىل النفط الرويس «خالل أيام
ّ
قليلة» ،فضالً عن إعالن الرئاسة الفرنســية أن
التوصل إىل إتفاق ما زال
ممكنا ً يف األيام املقبلة لتجــاوز تحفظات املجر عىل فرض حظر أوروبي
عىل النفط الــرويس ،يف إعالن يتعارض مع ترصيح رئيس الوزراء املجري
فيكتور أوربان الذي اعترب أن اإلتفاق «غــر مرجّ ح إىل ح ّد بعيد» ،معلنا ً
«حال طوارئ» جديدة ملواجهة تداعيات الحرب عىل أوكرانيا.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
عموديا :

أفقيا:
 – 1تقاتل  -من الفواكه.
 - 2مغنية كندية.
 - 3عشرة باألجنبية  -أمصار -
نوتة موسيقية.
حواسه فقارب ال َّنو َم
 - 4فترت
ُّ
الشعر.
 بياض َّ - 5قول  -بكى باألجنبية.
 - 6عالم رياضيات يوناني يلقب
بأبي الهندسة  -للنفي.
 - 7مص ّرح برأيه  -من الحبوب.
 - 8يساهله في الثمن.
 - 9مناص  -مدينة إيطالية.

 – 1احتجاج واعتراض.
 - 2بلدة لبنانية في قضاء المتن -
من أعضاء الجسم.
 - 3مرتفع  -صالحه.
 - 4غزال  -ساحة القتال.
 - 5دولة أميركية  -أرشدوا.
 - 6وعاء الخمر  -قبلة باألجنبية
 حيوان ضخم. - 7نوتة موسيقية  -مكروه -
قاعة اإلستقبال.
 - 8ممثل ومخرج أميركي.
 - 9ملكة تدمر  -سقي.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :مزيل  -ثبوت  - 2 -ابو نواس  - 3 -احسن  -تبلج - 4 -
فقرات  -اتى  - 5 -عن  -نير  - 6 -ار  -بد  -سو  - 7 -الفحل  -شكا
  - 8مجال  -سلوك  - 9 -اوتاوا  -تب.عموديا - 1 :منافق  -اما  - 2 -حق  -الجو  - 3 -ياسر عرفات 4 -
 لبنان  -حال  - 5 -بل  - 6 -ثنت  -ند  -سا  - 7 -بوباي  -شل - 8 -والتر سكوت  - 9 -تسجى  -واكب.

سودوكو
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الكلمات المتقاطعة
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :جوليا روبرتس  -قرس  - 2 -عبد الوهاب محمد  - 3 -فان -
البرازيل  -اد  - 4 -يل  -اميان  -ق ق  -بحة  - 5 -ول  -تل  -فت  -احدب
  - 6جامد  -لمت  -خل  -با  - 7 -جم  -السارية  -دينر  - 8 -يياس بت  -هانوي  - 9 -ملل  -ما  -اند  -تس  - 10 -سبونج بوب  -فن -هر  - 11 -من  -دن  -برأ  -يسرده  - 12 -وما  -ود  -منكر  -نام 13 -
 نعسان  -اب  -دام  - 14 -رموا  -ابن خلكان  - 15 -ورد الخال  -الجياد.عموديا - 1:جعفيل  -جيمس مونرو  - 2 -وبال  -جميل بن معمر 3 -
 لدن  -وا  -الو  -اسود  - 4 -يا  -الماس  -ند  -أ أ أ  - 5 -االم  -دل مجنون  - 6 -روليت  -سباب  -اخ  - 7 -وهب الالت  -وب  -نبأ 8 - بارن  -مر  -ابرم  -نل  - 9 -ربا  -فتيان  -اناخ  - 10 -تمزقت  -دف -كبال  - 11 -سحيق  -نير  -كل  - 12 -مل  -الدار  -داج  - 13 -قد  -بح
 -ين  -هرناني  - 14 -احدب نوتردام  - 15 -سيدة باريس  -هم  -خد.

الحسابات المنطقية

7
5 9

5

7

 – 1طبيعة وفطرة  -ل ِق َي ْت إِقباالً من
المشترين (البضائع).
ُ
 - 2عملة عربية  -من أنواع الرقص.
المع َّين
 - 3يحمل ويرفع الشيء ُ -
والثابت.
 - 4يقوم بدور على المسرح أو في
السينما.
 - 5من مؤلفات الفيلسوف اليوناني
أفالطون.
 - 6بئر باألجنبية  -هرب  -ملك الغابة.
 - 7رقيق وصاحب رفق وأدب في
المعاملة  -اضطرم  -قلب.
 - 8عنق  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 9إظالم  -م َّرة وتارة.
 - 1 0عا صمتها ير يفا ن  -صا ت
الضفدع.

1

2

3

5

6

7

حوافل ( )11ــ حواف ( )10ــ محاكاة ( )17ــ توصيف ( )16ــ تعطش ()23
تفجير ( )9ـــ حملة ( )8ــ تحالف ( )19ــ تعمق ( )7ــ تغير ()4
متقبل ( )18ــ تفتيح ( )14ــ حفاة ( )1ــ مفيض ( )20ــ متقشر ()2
متغلب ( )6ــ متقيئ ( )24ــ متكبد ( )3ــ حثالة ( )21ــ متكيف ()25
تلميع ( )22ــ متمثل ( )5ــ متواجد ( )12ــ متوارث ( )13ــ متوق ()15
5 9 2 8 1 3 6 7 4
8 1 6 4 9 7 2 3 5
4 7 3 2 6 5 1 8 9
9 6 4 3 2 8 5 1 7
3 2 7 1 5 6 9 4 8
1 8 5 9 7 4 3 2 6
6 5 1 7 4 2 8 9 3
7 3 9 6 8 1 4 5 2
2 4 8 5 3 9 7 6 1

3

2

4

6

1

5

9

8

7

سودوكو

9

3

3

2 6
7 8
9

 - 1أخضر باألجنبية  -دخل في.
 - 2لعاب  -قائد الطائرة.
 - 3أغنية للفنانة الراحلة وردة  -يسند.
 - 4زلق وسقط  -أُزيل منه الماء -
شاي باألجنبية.
وس ُهل.
 - 5أتى بنتيجة نافعة  -الَن َ
ورطبه بالماء (الثوب ونحوه)
 - 6ن ّداه َّ
 وجعي. - 7رغب وأراد  -هاجس.
 - 8الخفير  -قفز.
 - 9عنق  -يدعكون ويعركون ويفركون
(األجساد).
 - 10إزالــة الغضب واالنفعال من
شخص ما َ -علَم كبير.

هذه شبكة كلمات متقاطعة تتميز بصعوبة إضافية حيث تم محو المربعات السوداء التي
بداخلها والتي تفصل بين الكلمات ،لذلك عليك اإلجابة على التحديدات أفقيًا وعمود ًيا ووضع
المربعات السوداء داخل الشبكة في المكان المناسب.

الدوائر السحرية

2
8 1

5

أفقي ًا

عمودي ًا

سودوكو

9

 – 1لوحة للرسام اإليطالي ليوناردو دا فينشي
 زاد وكثر. - 2رئيس وزراء فرنسي راحل  -الوقت من أقصى
العصر إلى المغرب.
 - 3مدة الحياة من الوالدة إلى الموت  -نعم
باإلسبانية  -عبودية  -مطربة لبنانية.
 - 4عارك وقاتل  -جنون  -مادة قاتلة  -أبخرة
ماء ُمتكا ِثفة.
 - 5تكذيب إخفاء  -من مؤلفات الروائي الفرنسي
الكسندر دوما اإلبن  -متشابهان.
 - 6من مؤلفات الشاعر اللبناني صالح لبكي.
 - 7كان ذا جمال وبهاء أكثر من غيره  -تاب
وتحسر  -أصيب في أحد أعضائه فبطلت حرك ُته
أو ضعفت.
الطبيخ.
 - 8نوع  -للنفي  -للندبة  -اِحترق ّ
 - 9رئيس لبناني راحل  -إله.
 - 10جرذ باألجنبية  -نقيض يسار  -أحد
الزوجين من كل شيء  -أوتوماتيكي.
 - 11يكمله (العمل)  -يجري في العروق  -ساخن
 للمصاحبة. - 12صوت اإلنفجار  -عشرة ماليين  -آلة طرب.
 - 13للتمني  -أردف  -بئر قديمة  -مدينة
فرنسية.
شاب طلعشار ُبه ولم تنبت لحي ُته  -أديب
- 14
ٌّ
روسي راحل من مؤلفاته “.”Three of Them
 - 15من مؤلفات الروائي الفرنسي الكسندر
دوما اإلبن.

شبكة األذكياء

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.

1

أفقي ًا
 – 1لوحة للرسام اإليطالي ليوناردو دا فينشي -
باطل غير معمول به.
 - 2بحيرة أوروبية  -وزير خارجية فرنسي سابق.
 - 3ممثل أميركي من أفالمه “”Leatherheads
 فضاء  -أرجع. - 4ضعف  -ما بين ثالث وخامس  -أديبة وكاتبة
عربية راحلة من مؤلفاتها “ظلمات وأشعة”.
 - 5ضغط على  -قرع الجرس  -عتب عليه.
 - 6اسم حمله العديد من ملوك إنكلترا  -محب
مفرطا  -تلَّبث في األمر والنظر.
نفسه ح ًبا
ً
فصل حسا ًبا
 - 7عاصفة بحرية  -عاضد وآزر ّ -
 فصل أجزاء الجهاز. - 8خ ّرب  -مدينة في بلجيكا  -سئم وضجر -
خاصته باألجنبية.
 - 9أنبوب  -منخر  -سخي معطاء.
شق أو أثر ُتحدثه في البدن آلة
ُ - 10مقت ِرب ّ -
حا ّدة أو نحوها ُ -دعي بـ.
 - 11ارتفع  -ضمير متصل  -ساحة القتال  -حقد
كامن.
 - 12القرية الصغيرة  -اعوج.
 - 13حظ  -عملة دولة أفريقية.
 - 14محافظة عراقية  -سياسي ودبلوماسي
ومفكر لبناني راحل كان العربي الوحيد الذي شارك
في صياغة وإعداد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 - 15من مؤلفات الروائي الفرنسي الكسندر دوما
اإلبن  -من أعضاء الجسم.

األرقام والحروف

ب

عمودي ًا
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الحسابات المنطقية
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب معرفة
الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر
الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.
 - 1من يمشون بدون أحذية أو نعال
في أقدامهم.
ُ - 2مزالة طيقته العليا أو قشرته.
ُ - 3متح ّمل المشاق.
 - 4تح ّول وتب ّدل.
 - 5متش ّبه به ومحتذيا حذوه.
نتصر ومسيطر على الشيء
ُ - 6م ِ
عنوة.
 - 7تدقيق النظر في الشيء.
 - 8من يرفعون شي ًئا ما.
 - 9تفتيت وتدمير.
 - 10أطراف األشياء ونهايتها.
 - 11سيارات كبيرة عامة تستخدم
في النقل العام.
ومتاح.
 - 12متوفر ُ
 - 13منقول من جيل إلى جيل.
 - 14تخليص اللون من أي كدر أو
شحوب.
َ - 15ح ِذرُ ،متج ّنب.
ومعالمه
 - 16تحديد جوانب الشيء َ
بدقة شديدة.
َ - 17ت َشا ُبه.
لب.
ُ - 18مستجيبُ ،م ٍّ
 - 19تعاهد بين أفراد أو دول على
عمل موحد في مواجهة أمر ما.
توسعُ ،مطنب.
ُ - 20م ّ
 - 21الرديء من كل شيء.
 - 22إضفاءالبريق على الشيء.
 - 23إحساس بالرغبة الشديدة في
الشيء.
ُ - 24مستفرغ ما في معدته من
طعام أو شراب.
نسجم.
ُ - 25م ِ
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أفقيا – 1 :العشاء السري  -الغ  - 2 -ليمان  -روالن دوما
  - 3جورج كلوني  -جو  -رد  - 4 -ون  -رابع  -ميزيادة  - 5 -كبس  -رن  -المه  - 6 -وليم  -اناني  -تأمل -
 - 7نو  -ساند  -فند  -فكك  - 8 -دمر  -نامور  -مل  -سا
  - 9قسطل  -انف  -كريم  - 10 -موشك  -جرح  -سمي  - 11عال  -نا  -ميدان  -غل  - 12 -الضيعة  -لوي 13 - نصيب  -نيرا  - 14 -ميسان  -شارل مالك  - 15 -االبنالطبيعي  -يد.
عموديا - 1 :الجوكوندا  -نما  - 2 -ليون بلوم  -االصيل
  - 3عمر  -سي  -رق  -اليسا  - 4 -شاجر  -مس  -سم ضباب  - 5 -انكار  -انطوني  -ن ن  - 6 -لبنان الشاعر  - 7اروع  -ندم  -شل  - 8 -لون  -ال  -وا  -شاط - 9 -سليمان فرنجية  -رب  - 10 -را  -يمين  -فرد  -الي 11 -
 ينجزه  -دم  -حار  -مع  - 12 -دوي  -لك  -ناي 13 - لو  -اضاف  -رس  -ليل  - 14 -امرد  -مكسيم غوركي - 15 -غادة الكاميليا.
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شبكة األذكياء

6

6

 – 1ممثلة أميركية نالت جائزة أوسكار أفضل
ممثلة لعام  2000عن فيلم “”Erin Brockovich
 اش َت َّد ال َبرد. - 2شاعر غنائي مصري راحل من أشهر األغاني
التي كتبها ألم كلثوم “للصبر حدود”.
 - 3مدينة فرنسية  -دولة أميركية  -أمر فظيع.
 - 4كانت أَسنا ُنه قصير ًة ملتزقة ُمقبلة على داخل
الفم  -مدينة فرنسية  -متشابهان  -خشونة في
الصوت.
الخبز قطع ًا
ر
س
ك
مرتفع
باألجنبية
 - 5بئر
َ َّ َ ُ
صغير ًة  -من خرج ظهره ودخل صدره وبطنه.
 - 6ما ليس به نمو وحركة وحياة  -جمعت وض ّمت
 صديق وفي  -منخفض باألجنبية. - 7كثير  -عمود ينصب في وسط السفينة يعلَّق
الشراع  -عشاء باألجنبية.
عليه َّ
 - 8يقنط  -أصدر في األمر قرا ًرا حاس ًما  -عاصمة
دولة آسيوية.
 - 9ضجر وسآمة  -اسم موصول  -نهاية باألجنبية
 فيلم لرومان بوالنسكي. - 10شخصية رسوم متحركة  -اسم لكل عمل
مبدع  -سنور.
 - 11حرف جر  -وعاء الخمر  -رفع التهمة عن
(الك َتاب).
 يقرأه بال ّتتابع ِجاحد غير معت ِرف به
 - 12أشار بيده  -حب -
ِ
 رقد. - 13من أصابه فتور في حواسه فقارب النوم -
أحد الوالدين  -استمر وثبت.
 - 14قذفوا  -مؤرخ وأديب عربي وهو صاحب
كتاب “وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان”.
 - 15فنانة لبنانية  -األحصنة.

 – 1جنس نباتات طفيل َّية ُتنشب أجزاءها األرض َّية
وتمتص َن ُس َغها -
في جذور كثير من المزروعات
ُّ
رئيس أميركي راحل.
 - 2سو ُء العاقبة  -شاعر ومن عشاق العرب
المشهورين.
 - 3كان لينًا  -للندبة  -تردد على الهاتف  -نقيض
أبيض.
 - 4للنداء  -من األحجار الكريمة  -شبيه  -أحرف
متشابهة.
 - 5الوالدة  -أرشد  -من فقد عقله.
 - 6لعبة قمار  -شتم  -شقيق.
 - 7ملك مملكة تدمر وابن زنوبيا  -ته ّيأ للحملة
في الحرب  -خبر.
 - 8وحدة مساحة صغيرة  -طعم الحنظل  -عقد
وو ّقع اتفاقية  -إحصل.
 - 9فائدة غير مشروعة  -شباب بين المراهقة
والرجولة  -أبرك الجمل.
ش َّققت َت َق َّطعت  -آلة طرب  -ق ّيدا.
َ - 10ت َ
 - 11عميق  -ظلم واستبداد  -تعب.
 - 12سئم وضجر  -المنزل  -مظلم.
 - 13قامة اإلنسان  -خشن صوته  -عملة دولة
آسيوية  -من مؤلفات األديب الفرنسي فكتور
هوغو.
 - 14من مؤلفات األديب الفرنسي فكتور هوغو.
 - 15من مؤلفات األديب الفرنسي فكتور هوغو
 -حزن  -وجنة.
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األرقام والحروف

ر ب = ،1ت = ، 6ح = ، 8ذ = ، 3ز = 5
،ص =  ، 4ق = ، 2ل = ، 7ي = .9

سودوكو

2

3
8
4

1

أفقي ًا

الدوائر السحرية

عليك استخدام األرقام من  1إلى  9داخل المربعات التسعة،
األرقام الموجودة داخل الدوائر البيضاء هي مجموع األرقام
داخل المربعات أفقيًا وعمود ًيا وقطر ًيا ،واألرقام الموجودة داخل
الدوائر باللون الرمادي هي عملية ضرب األرقام داخل المربعات
أفقيًا وعمود ًيا وقطر ًيا.
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عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف الجواب
داخل المربعات الثالثة وفق األرقام (أفقيًا وعمود ًيا) ،كل جواب مؤلف
من ثالثة أحرف.
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حلول ألعاب صفحة رقم 20

األرقام المفقودة

7
3

المربعات الذهبية

4

خفايا ( )24ــ أخطار ( )16ــ خصلة ( )22ــ خشخشة ( )15ــ خرائط ()13
خسائس ( )20ـــ خالن ( )21ــ خيوط ( )18ــ خفقة ( )5ــ عنابر ()17
أعرق ( )12ــ خنادق ( )10ــ تخلية ( )19ــ خياشيم ( )1ــ إختطاف ()7
أعمدة ( )6ــ تعلية ( )11ــ أشرس ( )9ــ أشرعة ( )2ــ شرود ()25
شفاعة ( )8ــ أشرار ( )23ــ شرفاء ( )4ــ شروخ ( )14ــ أغلظ ()3
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الرباعية

أفقيا – 1 :ابو حيان التوحيدي  - 2 -بديع الزمان الهمذاني
  - 3ناسب  -فاريا  -من  -ون  - 4 -اسرده  -وت  -كرع -ابيات  - 5 -لت  -ارمل  -مانيال  -دنا  - 6 -منحت  -مهاجر
 اج  -هياج  - 7 -عهد  -االم  -يمن  -سلفوا  - 8 -تورينو ساند  -دن  -يلز  - 9 -زف  -ماكر  -لي  -يباغته - 10 -مشير  -المنام  -نيو  - 11 -كارن وحسن  -الثريا  -فا 12 -
 منع  -اقالم  -االربعون.عموديا - 1 :ابن المعتز  -كم  - 2 -داستن هوفمان - 3 -
ايسر  -حدر  -شرع  - 4 -بعبدات  -يمين  - 5 -وا  -هر
 اناروا  - 6 -حلف  -مملوك  -حق  - 7 -يزاولها  -راسل  - 8امرت  -امس  -لنا  - 9 -ناي  -مج  -الم  - 10 -اناكارينينا  - 11 -ال  -رن  -مد  -اال  - 12 -تل معيان  -يمثل 8
  - 13وهن  -لج  -دب  -را  - 14 -حم  -أ أ  -سنانير 15 - يذوب  -هل  -غياب  - 16 -داني ديفيتو  - 17 -ين  -اناوله 9 فو  - 18 -يوتا جاز  -حان.2
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15
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11
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8x8

ُ – 1مشرف.
وغ ْوث.
 - 3عون َ
 - 5محدود وغير متسع.
 - 7مشى خلف.
 - 8من المقاييس.
 - 9أخرج ن َفسه من رئتيه بعد
م ِّده إ ّياه.
كان
- 11
(العيش).
ا
د
رغ
ُ
ً
 - 13م ْنع ،وتحريم.
 - 15أحجار صلبة.
 - 17طلع ،بزغ.
 - 19رقم يدل على الرتبة الخالية
من الكمية والقيمة العددية.
َ - 21ن ْور النبات والشجر.
 - 22مطابقة الخبر للواقع ولو
بحسب اعتقاد المتكلم.
 - 23أوصد الباب.
 - 25قطع الزرع بالمنجل ونحوه.
 - 27مراقبة.
 - 29إصابة شديدة.
 - 31معيا ر للحكم والتقييم.
 - 33رعاع من الناس ال ِنظا َم لهم.
 - 35دولة عربية.
حشاؤه.
ُ
شق البطن فب َر َز ْت أ َ
َّ - 36
 - 37كسب.
 - 38خرج بال َغداة.
 - 39إبعاد ,تنحية.

15 14
2 4

9

34

15
11
4 8
1
16 10
15 4
4 14
1 8

5

28

 - 1من الفواكه.
 - 2مكيال للسوائل.
 - 3دلك الشيء دلكا ً شديداً.
سم المعادن بخاتم خاص.
َ - 4و ْ
 - 5حفر قب ًرا.
 - 6شأن أو مكانة اجتماعية.
 - 1 0كل صغير من ا لطير
والحيوان والنبات.
س َت َخف بالنعمة َف َك َفرها.
 - 12ا ِ ْ
 - 14وضع ،وحالة.
 - 15مادة ُمل ِّونة.
 - 16ما ينتفع به من مال أو زرع
أو غيرهما.
فسر األمر.
ّ - 17
 - 18نية ،غاية.
 - 19طائر من الجوارح.
 - 20استقامة على
الحق.
طريق
ّ
الحب فال ًنا.
 - 24ع ّذب وأحزن ُ
 - 26عفا عن.
 - 28كان جل ًدا ماض ًيا في أموره.
 - 29زوج األخت.
َ - 3 0ح ّب يطحن ويتخذ منه
الخبز.
 - 31شديد مج ّرب في األمور.
 - 32حال دون ظهور شعور أو
عامل نفسي.
 - 33سهر بالليل.
 - 34ساق النخلة ونحوها.

3 1 16
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35
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6 4 8
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تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

6

8
11

10

 – 1متشابهان  -يشاهدون  -ملكة
عربية.
 - 2رئيس أميركي راحل.
 - 3مدينة فرنسية  -في البيضة  -أحد
الوالدين.
 - 4ش ّيعه (المسافر)  -من أعضاء
الجسم.
 - 5عائلة ممثل أميركي  -من مؤلفات
األديب المصري توفيق الحكيم.
 - 6بحر  -نهر لبناني  -للمساحة.
 - 7أسد متبختر  -ثرى  -مات من البرد.
 - 8يح ّرك بق ّوة  -وضع خلسة  -والدته.
 - 9شكل هندسي  -قايض  -للندبة.
 - 10ممثلة مصرية راحلة  -اشترع
القوانين.
 - 11بعد باألجنبية  -مطرب سعودي.
 - 12عملة إيطاليا قبل اليورو  -طائر
أَكب ُر قليالً من الحمامة المعروفة.
 - 13يرقدون  -خاصتك باألجنبية -
عاصمة دولة آسيوية.
 - 1 4ممثل أ مير كي من أ فالمه
“ - ”Rumble Fishعملة دولة آسيوية.
 - 15تناول الدواء يابسا ً غير معجون
 حاجة باألجنبية  -ما يبسط ويكونصالحا للنوم.
ُ - 16ح ْزن وغ ّم يأخذ بال َّنفس  -فنان
لبناني.
 - 17يرتكب ذن ًبا  -سلّم  -وهب.

سودوكو 16

الثالثية

1م ط 2ل

أفقي ًا
 – 1رئيس دولة أوروبية.
 - 2رئيس دولة كبرى  -فاصل بين
ص َّف ْين من شعر الرأس.
 - 3يخ ّوف ويفزع  -أباح رأ ًيا  -نوع من
الذاكرة مؤقت يستعمل في الحواسيب -
أصدر في األمر قرا ًرا حاس ًما.
 - 4ي َز ّور عليه الحقيقة ويزخرفها على
ِخالَف ما هي عليه  -أصل البناء  -ذهب
بصر إِحدى عي َن ْيه  -والية أميركية.
 - 5جفن العين  -عائلة  -نادي كرة
قدم أوكراني.
 - 6مدينة كندية  -كان طلق الوجه -
ماركة حليب مجفف.
 - 7أصاب فال ًنا بأذى  -وجب على -
موضع ُيجمع فيه القمح ونح ُوه و ُيد َرس
بالنورج  -حاجز.
 - 8أحرف متشابهة  -برق ولمع -
تيسر الشيء ووجوده بكثرة.
ُّ
 - 9أنشد  -خاصتنا  -أطول أنهر فرنسا
 اضطرم.الحديث بالليل -
 - 10الفونوغراف -
ُ
ضمن.
 - 1 1شحم  -خا صته  -يجر ي
في العروق  -طالب  -صار رقيقا ً
(الصوت).
َّ
 - 12رواية للروائي األسكتلندي والتر
سكوت  -ممثل صيني من أ فالمه
“.”Drunken Master
 - 13مدينة أردنية  -عبودية  -أوعية
الخمر  -الصق النسب.

عمودي ًا
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 – 1أحد الخلفاء العباسيين وكان
أديبا ً وشاعرا ً ويسمى “خليفة يوم
وليلة”  -يد الثوب.
 - 2ممثل أ مير كي من أ فالمه
“.”Sleepers
 - 3كان سهال ميسورا أكثر من غيره
وهبط من أَعلى الجبل  -فتح
 َن َزل َالباب على مصراعيه.
 - 4بلدة لبنانية في قضاء المتن -
نقيض يسار.
 - 5للندبة  -سنور  -أضاؤوا.
صح وثبت
 - 6أقسم بالله  -عبد -
ّ
وصدق.
 - 7يمارسها (المهنة)  -كاتب.
 - 8طلبت تنفيد شيء  -قبل اليوم
 خاصتنا. - 9آلة طرب  -رمى الشراب من
فمه  -وجع.
 - 10من مؤلفات ليو تولستوي.
 - 11للنفي  -قرع الجرس  -بسط
 أداة استثناء. - 12بلدة لبنانية في عكار  -يعرض
المسرحية على المسرح.
ألح عليه في المسألة
 - 13ضعف َّ -
 حيوان ضخم  -جرذ باألجنبية. - 14سخن الماء  -متشابهان -
قططة.
 - 15يتحلَّل داخل السائل ويختفي
 لإلستفهام  -تخلف عن الحضور. - 16ممثل أميركي من أفالمه “Get
.”Shorty
 - 17عملة دولة آسيوية  -أعطيه
باليد  -من األسماء الخمسة.
 - 18نادي كرة سلّة أميركي  -قرب
وقت الشيء.

األرقام المفقودة

ضع داخل كل ( )LOZANGEاألرقام من  1إلى  8في كل خط أفقي
وعمودي .األرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع
أربعة أرقام محيطة بها ،وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك

5

أفقي ًا
 – 1فيلسوف وأديــب عربي من
مؤلفاته “اإلمتاع والمؤانسة”.
 - 2كاتب وأديب عربي من مؤلفاته
“ كتاب المقامات”.
 - 3من يعزو األمر إلى أصله  -بلدة
لبنانية في قضاء كسروان  -حرف
جر  -ضعف.
 - 4أتلوه بالتتابع (الكتاب)  -مبتل
باألجنبية  -شرب الماء  -تتألف منها
القصيدة.
َ - 5ت َكلَّ َم ِبال َفا ِئ َد ٍة  -من فقد زوجته
 عاصمة دولة آسيوية  -اقترب. - 6وهبت  -مغترب  -اضطرم -
ثورة.
 - 7ميثاق  -أوجاع  -بركة  -أقرضوا
المال.
 - 8مدينة إيطالية  -عاضد وآزر -
وعاء الخمر  -يلصق ويش ّد.
 - 9نقل الخبر السا ّر  -خادع -
خاصتي  -يفاجئه.
 - 10رتبة عسكرية  -الحلم  -جديد
باألجنبية.
 - 11من مؤلفات الكاتب اللبناني
خليل تقي الدين  -ال َّنج َف َة  -نوتة
موسيقية.
 - 12ص ّد الهجوم  -تستعمل في
الكتابة  -عدد من العقود مؤلف من
أربع عشرات.
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عمودي ًا
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عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه
التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل
على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 - 1أعضاء التنفس في كثير من
الحيوانات المائية كاألسماك.
 - 2تهب فيها الرياح فتدفع السفن
في إبحارها.
 - 3كان قاسيا جافا أكثر من غيره.
 - 4نبالء وذوو مكانة عالية.
 - 5المرة من اإلضطراب والتحرك.
 - 6دعامات رأسية ،قضبان من حديد.
 - 7انتزاع الشيء.
 - 8التوسط لقضاء حاجة.
 - 9كان عني ًفا شدي ًدا أكثر من غيره.
ُ - 10حفر عميقة تحفر حول المكان.
 - 11رفع البناء ونحوه وجعله عال ًيا.
أصيل ذا أصول أكثر من
 - 12كان
ً
غيره.
 - 13رسوم أو تخطيطات توضح
معالم مكان ما وتصف أجزاءه.
 - 14شقوق طويلة في الجدار ونحوه.
 - 15صوت احتكاك األوراق بعضها
ببعض.
 - 16أمور تؤدي إلى الهالك أو التلف.
 - 17مخازن ،مستودعات.
 - 18أسالك رفيعة من النسيج.
 - 19جالء وإفراغ.
 - 20نقائص ،صفات ذميمة.
 - 21أصدقاء أوفياء.
ُ - 22خلُق في اإلنسان حسن أو سيئ.
 - 23أناس سيئو األخالق.
 - 24أشياء مستترة وس ّرية.
 - 25ضالل وانحراف عن الصواب.
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حلول ألعاب صفحة رقم 19
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فرق  - 3 -يرعب  -اجاز  -رام  -بت  - 4 -يموه  -اس  -عور
 مين  - 5 -رمش  -ال  -دينامو كييف  - 6 -وايت هورس بش  -نيدو  - 7 -نكل  -لزم  -بيدر  -سد  - 8 -أ أ أ  -ألأل توافر  - 9 -رنم  -لنا  -لوار  -اج  - 10 -الحاكي  -السمر كفل  - 11 -ني  -له  -دم  -ناشد  -رخم  - 12 -ايفانهو جاكي شان  - 13 -اربد  -رق  -الدنان  -لح.عموديا - 1:ف ف  -يرون  -رانيا  - 2 -وليم ماكينلي 3 -
 الروشيل  -مح  -اب  - 4 -ودعه  -اليد  - 5 -ديب  -اهلالكهف  - 6 -يم  -الوزاني  -ار  - 7 -مياس  -رم  -دنق 8 -
 يرج  -دس  -امه  - 9 -رباعي  -بادل  -وا  - 10 -زوزونبيل  -سن  - 11 -يت  -راشد الماجد  - 12 -لير  -ورشان
  - 13ينامون  -تا  -دكا  - 14 -ميكي رورك  -ين 15 - سف  -نيد  -فرش  - 16 -كرب  -يوسف الخال - 17 -يقترف  -درج  -منح.
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سودوكو 16

 - 9يتح َّمل ال َّت َعب واأللم.
 - 10ضواح.
 - 11شهر هجري.
 - 12عمالق.
 - 13جماعة من ال َّناس.
 - 14لَ َقب.
 - 15لطمة.
 - 16نفايات حديد ،معا ِدن
عتيقة.
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الثالثية

 - 1ما ارتفع من األرض.
وعظة.
َ - 2م ِ
الحسن.
 - 3نا ِدر ُ
 - 4شاعر أموي.
ضرَ ،ق ِدم.
َ - 5ح َ
السلوك ،ال َخ ْير
س ِّيئ ُّ
َ -6
فيه.
 - 7غالم طلع شاربه.
 - 8عواصف.
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المربعات الذهبية

الرباعية

م

ضع داخل المربعات
األرقام من  1إلى 9
لتحصل على المجموع
المسجل عند آخر كل
خط أفقي وعمودي.
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nidaalwatan.com
العـــدد  - 843السنــــة الثالثــــة

ّ
القمة
"إستفزاز ج ّوي" صيني  -روسي قرب موقع انعقاد

مبطنًا لبكين
جهون تحذيرًا
ّ
قادة "كواد" يو ّ
تحالفها ليكــون ثقال ً موازيا ً أمام النفوذ
بينما يتزايد القلق الدويل من احتمال
العســكري واالقتصادي املتزايد للصني،
أن تســعى السلطات الشيوعية يف الصني
رغم االختالفات ،كشف القادة عن خطط
إىل غزو جزيرة تايوان التي تتمتّع بحكم
الستثمار  50مليار دوالر يف مشاريع بنى
ذاتي ،ح ّذر قادة الواليات املتحدة واليابان
تحتية إقليمية خالل الســنوات الخمس
والهند وأسرتاليا أمس من محاوالت تغيري
املقبلة ،وعن مبــادرة للمراقبة البحرية
الوضع القائم بالقوة يف املنطقة.
تســعى ،كما يُعتقــد ،إىل تعزيز مراقبة
وإذ تجنّــب بيان مشــرك للتحالف
األنشطة الصينية.
الرباعي للحوار األمني (كواد) ،اإلشــارة
ويتصاعد القلق اإلقليمي من األنشطة
بشكل مبارش لتصاعد النفوذ العسكري
للصني يف املنطقة ،لم يدع مجاال ً
ّ
العســكرية الصينيــة ومنهــا طلعات
للشــك
طائرات ومناورات بحرية
يف شــأن مكامن قلقه.
وتعدّيــات ســفن صيد
وأشــار البيــان الذي
ينظر إليهــا كاختبارات
اختريت عباراته بحذر،
كشف قادة "كواد"
للدفاعــات اإلقليميــة
إىل النــزاع يف أوكرانيــا،
عن خطط الستثمار 50
والخطــوط الحمــر ،ما
لكــن دون التعبري عن
دفــع التحالف إىل التأكيد
موقف مشرتك إزاء الغزو مليار دوالر في مشاريع
عــى أن برنامجه الجديد
الرويس الــذي امتنعت
بنى تحتية إقليمية
الهند عن إدانته بشــكل
للمراقبة البحرية سوف
واضح.
"يُع ّزز اإلســتقرار واالزدهــار يف بحارنا
غري أن األعضــاء اآلخرين يف "كواد"
ومحيطاتنــا" ،متجنّبا ً مــ ّرة أخرى ذكر
لم يخفوا موقفهم إزاء الحاجة لر ّد قوي
بكني بالتحديد مع اإلشارة إىل الصيد غري
القانوني ،الذي كثريا ً ما تُتّهم به الصني.
عىل الحرب الروسية ،من شأنه أن يوجه
وشــدّدوا يف البيان عىل معارضتهم
رســالة تردع دوال ً أخرى ومنها الصني.
ولم ِ
الشــديدة لـــ"أي تحــ ّركات قرسية أو
يأت بيان املجموعة عىل ذكر روســيا
اســتفزازية أو أحادية تسعى إىل تغيري
أو الصني ،لكنّه ندّد بعدد من األنشــطة
الوضــع القائــم وتُفاقــم التوترات يف
التي كثريا ً ما تُتّهــم بكني بالقيام بها يف
املنطقــة ،مثل عســكرة مواقع متنازع
املنطقة.
عليها واالســتخدام الخطر لسفن خفر
وفيما تســعى الدول األربع إىل تعزيز

تشييع حاشد للعقيد خدائي في طهران

خالل تشييع خدائي في ساحة "اإلمام الحسين»" وسط طهران أمس (أ ف ب)

شــارك آالف الرجال والنساء أمس
يف مراســم تشــييع العقيد يف «الحرس
الثــوري» اإليراني صيــاد خدائي ،الذي
اغتيل قرب منزله األحد ،مردّدين شعارات
مندّدة بالواليات املتحدة وإرسائيل.
وتجمّ ــع آالف اإليرانيني يف ســاحة
«اإلمام الحسني» وسط طهران للمشاركة
يف مراسم التشــييع التي بدأت بالنشيد
الوطني وتالوات قرآنية ،وتخ ّللتها أناشيد
أدّاها مدّاحون ،أشــادوا فيها باملدافعني
عن املراقد الشيعية الذين ُقتِلوا يف مراحل
سابقة.
وشارك يف التشييع قادة عسكريون
منهم قائــد «الحرس الثوري» حســن
ســامي وقائد «فيلق القــدس» العميد
إســماعيل قاآني ،فيمــا أ ّم الصالة عىل
الجثمان إمــام جمعة طهــران كاظم
صدّيقي ،قبل أن يُنقل الجثمان عىل متن
عربة عســكرية تحمل صــورة خدائي،
من ســاحة «اإلمام الحسني» إىل «ساحة
الشهداء» القريبة من مكان اغتياله.
ورافق املشــيّعون النعش الذي لُ ّ
ف
بالعلم اإليراني وتدافع كثريون للمســه
وسط تأثر بالغ .وردّد املشيّعون عبارات
«املــوت ألمريكا» و»املــوت إلرسائيل»،
بينما رفــع البعض رايات ُكتِبَ عليها «يا
حسني».
ورفع مشيّعون صور صياد خدائي
بالزي العســكري ،يف حني حمل آخرون
صور ضحايا «حرب الدفــاع املقدّس»،
أي الحرب اإليرانيــة  -العراقية (-1980
 .)1988كما ُرفِ عَ ت عىل طريق مســرة
النعش لوحات ُكتِبَ فيها «انتقام سخت»

(«الثأر الشديد») ،وتضمّ نت أيضا ً صورة
القائد الســابق لـ»فيلق القدس» اللواء
قاســم ســليماني ،الذي اغتيل برضبة
جوية أمريكيــة يف بغداد مطلــع العام
.2020
وأوضح التلفزيون الرسمي أن خدائي
املتحــدّر من مدينة ميانــه يف محافظة
أذربيجــان الرشقية ،ســيوارى الثرى يف
ركن الشهداء بمقربة بهشت زهرا (جنة
الزهراء) يف جنوب طهران ،مشــرا ً إىل ّ
أن
خدائي وهو من مواليد العام  1972كان
من كوادر «فيلق القدس» املوكل العمليات
الخارجية يف «الحرس الثوري».
وعىل صعيد آخرُ ،ق ِت َل طياران ج ّراء
تح ّ
طم مقاتلة من طــراز «أف  »7خالل
مهمة تدريب يف محافظة أصفهان وسط
إيران .وذكر املوقع اإللكرتوني للتلفزيون
«إيريب نيــوز» أن املقاتلــة كانت تتبع
أسطول القوات الجوّية للجيش اإليراني،
وتح ّ
طمــت بُعيــد إقالعها مــن قاعدة
عسكرية يف أصفهان ألداء مهام تدريب يف
أجواء أنارك.
ديبلوماسيّاً ،أوضح وزير الخارجية
السعودي األمري فيصل بن فرحان خالل
االجتماع الســنوي للمنتدى االقتصادي
العاملي «دافوس  »2022يف ســويرسا أن
عــى إيران بناء الثقة مــن أجل التعاون
املستقبيل ،مشريا ً إىل تحقيق بعض التقدّم
يف املحادثات مع طهران ،لكن ليس بشكل
ٍ
كاف .وقــال« :أيدينا ممــدودة إليران،
وهناك عدّة أمور يُمكن مناقشتها معها
إذا كانت لديهــا رغبة يف خفض التصعيد
يف املنطقة».

قادة تحالف "كواد" خالل لقائهم في طوكيو أمس (أ ف ب)

السواحل وامليليشيات البحرية والجهود
املبذولة لتعطيل أنشطة استغالل املوارد
البحرية للدول األخرى".
كذلك ،أكد أن اســراتيجية الواليات
املتحدة تؤيّد منطقــة الهندي  -الهادئ
"حــ ّرة ومفتوحــة ومتصلــة وآمنــة
ومقاومة" ،الفتا ً إىل أن "الهجوم الرويس
عىل أوكرانيا يزيــد أهمية تلك األهداف"،
فيما ســيعقد القادة قمّ تهــم القادمة
حضوريّا ً العام املقبل يف أسرتاليا.
وبعد ســاعات عىل القمّ ــةّ ،
نفذت

قاذفات وطائــرات إســتطالع صينية
وروســية طلعات مشــركة فوق بحر
اليابان وبحــر الصني الرشقــي تزامنا ً
مع اجتماع قــادة "كــواد" ،يف خطوة
اعتربها وزير الدفاع الياباني نوبو كييش
"استفزازية" ،وقال للصحافيني" :بينما
ير ّد املجتمع الــدويل عىل العدوان الرويس
عــى أوكرانياّ ،
فإن قيــام الصني بعمل
مماثــل بالتعاون مع روســيا ،التي هي
املعتدية ،يدعو للقلق" ،مضيفاً" :ال يُمكن
التغايض عن ذلك".

عرض ق ّوة لـ"األطلسي" في شرق المتوسط
عىل الرغم من أن ســاحة املعركة يف
أوكرانيا بعيدة نســبيّاً ،لكن «حلف شمال
األطليس» يوجّ ه رسالة واضحة إىل روسيا
من خالل عرض قوّة يُن ّ
ظمه هذا األسبوع
يف رشق املتوســط وتتصــدّره حاملــة
الطائرات األمريكية «يــو أس أس هاري
ترومان».
حركة محمومة ُ
ســجّ لت اإلثنني عىل
مــدرج حاملة الطائــرات الضخمة التي
تُبحر إىل شــمال مدينة بنغــازي الليبية،
تُتابعها وســائل إعالم عــدّة بينها وكالة
«فرانس برس» ،دُعيت لحضور مناورات
«درع نبتون  ،»2022وهي تدريبات بدأت
يف  17أيار وتمت ّد حتّى  31منه.
وتشارك دول كثرية يف هذه التدريبات
من ضمنها معظــم دول «األطليس» ،مثل
بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وتركيا وأملانيا
وبولندا ورومانيــا وإيطاليا .وقال العميد
البحري كورت رينشــو« :يجب أن نكون
عىل أكرب قــدر ممكن مــن الجهوزية»،
مضيفاً« :ننظــر إىل القدرات الروســية
وننظر إىل قدراتنا ،ثــ ّم نتد ّرب للتصدّي ملا
يُمكن أن يقوموا به والدفاع عن أنفســنا
وعن رشكائنا وحلفائنا».
وحني سأله صحايف عن قدرات الحلف
الرادعة يف الظروف الحالية ،ر ّد رينشــو:

«انظروا إىل طائراتنا الحربية ،انظروا من
حولكم! من املؤكــد أن هذا له تأثري رادع،
وأعتقد أنّه لن يكون من الحكمة ألي كان
أن يُهاجمنا أو يُهاجم أحد حلفائنا مع ما
لدينا من قدرات».
وإذ أكــد الطيــار الربيطاني روري
تشــاين املشــارك يف املناورات عىل متن
حاملة الطائرات أن العملية «كان مخ ّ
ططا ً
لها قبل وقت طويل» مــن الغزو الرويس
ألوكرانياّ ،إل أنّه أق ّر بأن «طبيعة أنشطة
اإلنذار املع ّزز هذه أُعيد إدراجها يف ســياق
مختلف» .وشدّد تشــاين عىل أنّه «نحن
هنا للعمل يدا ً بيد مــع حلفائنا ولنكون
جاهزين ملواجهة أي احتمال».
وتنرش عمليــة «درع نبتون »2022
قوات يف البحر املتوسط كما يف بحر البلطيق
الذي يشهد توتراً .وأوضح الحلف األطليس
يف بيان أن الهدف تعزيز «اندماج القدرات
البحرية (للحلف) بشــكل سلس من أجل
مساندة قدراته الرادعة والدفاعية».
وحاملة الطائرات «يو أس أس هاري
ترومان» أشبه بمدينة عائمة تأوي حواىل
 4800عســكري ،بينهم عنارص جيوش
حليفــة ،ما يطــرح تحدّيا ً عــى صعيد
التواصل بــن مجموعــات تتك ّلم لغات
مختلفة وتأتمر لقيادات مختلفة.

حركة محمومة ُسجلت اإلثنين على مدرج حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" (أ ف ب)
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أخبار سريعة
ُمتّهم بجرائم حرب
في سوريا بقبضة هولندا
قبضت الشرطة الهولندية على رجل
يُشتبه في ارتكابه "جرائم حرب"
في سوريا العام  ،2013عندما كان
عضوا ً في ميليشيا موالية لنظام
الرئيس السوري بشار األسد ،كما
أعلن مكتب المدّعي العام في بيان
أمس .وأوقف الرجل البالغ 34
عاماً ،والذي يعيش في هولندا منذ
العام  2020حيث قدّم طلب لجوء،
في منزله في كركراده (جنوب).
وأوضح البيان أن المشتبه فيه
الذي سيمثل أمام قاضي التحقيق
في محكمة الهاي الجمعة "متّهم
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ض ّد
اإلنسانية" .كما يُشتبه في انضمامه
إلى منظمة هدفها ارتكاب جرائم
دولية .كذلك ،يُشتبه في أنه كان
عضوا ً في ميليشيا "لواء القدس"
الموالية للنظام التي أ ُ ّسست في
مخيّم النيرب قرب حلب ،والتي
تعمل بتعاون وثيق مع اإلستخبارات
السورية والقوات المس ّلحة الروسية،
وفق بيان مكتب المدّعي العام.

مقتل  3جنود أتراك
في العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل
 3جنود أتراك وجرح  4آخرين
باألمس في مواجهات شمال
العراق ،حيث ي ُّنفذ الجيش التركي
عملية "المخلب القفل" العسكرية
ض ّد المتم ّردين األكراد األتراك.
وبحسب وكالة أنباء "األناضول"
التركيةّ ،
فإن مواجهات وقعت
بين جنود أتراك ومقاتلين من
حزب "العمال الكردستاني"
المصنّف كـ"منظمة إرهابية"
من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وشنّت أنقرة عمليات عدّة في
تركيا والعراق وسوريا ض ّد
المتم ّردين األكراد المنتمين إلى
حزب "العمال الكردستاني" أو
المرتبطين به ،فيما أعلن الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان
اإلثنين إطالق عملية عسكرية
تركية جديدة في شمال سوريا
قريباً ،تهدف إلى ضمان "منطقة
آمنة" ألنقرة بعرض  30كيلومترا ً
عند حدودها.

المكسيك :هجوم دموي
على حان َتيْن وفندق
ُق ِت َل  10أشخاص ج ّراء هجوم وقع
في وقت متقدّم من ليل اإلثنين
واستهدف حانتَيْن وفندقا ً في مدينة
سياليا في وسط المكسيك .وأوضح
مسؤول أمني لوكالة "فرانس
برس" أن الهجوم أودى بحياة 7
نساء و 3رجال وتسبّب بإصابة
َ
شخصيْن في المدينة الواقعة في
والية غواناخواتو وسط البالد،
مشيرا ً إلى العثور على "ملصقات
عدّة تُشير إلى جماعة إجرامية"
ناشطة في المنطقة .وأفاد شهود
عيان ّ
بأن مس ّلحين دخلوا المنشآت
وفتحوا النار على الموجودين ث ّم
سكبوا البنزين عليهم في محاولة
إلشعال النار في المواقع ،في
حين تُ ِر َكت الجثث هامدة بين
الطاوالت والكراسي .وأصبحت
والية غواناخواتو واحدة من أكثر
الواليات عنفا ً في المكسيك بسبب
الصراعات بين عصابتَ ْي "سانتا
روسا دي ليما" و"خاليسكو نويفا
خينيراسيون" .وتتنافس العصابات
للسيطرة على تهريب المخدّرات
والوقود المسروق.
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كـــرة مضـــرب

تسونغا يو ّ
دع مالعب الكرة الصفراء "باكيًا"

"روالن غاروس" :صعود مدفيديف
ورونه على خطى ألكاراز
بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا الدور الثاني من بطولة روالن غاروس
الفرنسية ،ثانية البطوالت االربع الكبرى في كرة المضرب ،بفوزه على االرجنتيني فاكوندو
باغنيس  2-6و 2-6و 2-6في اليوم الثالث من البطولة ،التي شهدت إنجازًا للمصرية ميار
شريف بتخطيها الدور األول.
كان مدفيديــف ،الذي خرج
من الدور االول أربع مرات يف ست
مشــاركات يف البطولة الفرنسية،
عــاد اىل املالعب االســبوع املايض
بعد خضوعــه لعمليــة جراحية
الزالة فتق ابعدته نحو شهرين عن
املالعب ،كمــا ان االرضية الرتابية
ليست املفضلة لديه.
وقال مدفيديف ،الذي لم يحرز
اي لقــب له عىل مالعــب ترابية،
مازحــاً" :اعشــق روالن غاروس
خصوصا ً منذ العام املايض (عندما
بلغ ربع النهائي)".
وتطــرق الــرويس اىل قــرار

رابطة الالعبــن املحرتفني بتجريد
بطولــة ويمبلــدون اإلنكليزية،
ثالثة البطوالت الكربى ،من نقاط
التصنيــف اعرتاضا ً عــى قرارها
"األحادي" بحظر مشاركة الروس
والبيالروس عىل خلفية غزو روسيا
ألوكرانيــا ،معتربا ً أن اســتعادته
لصــدارة التصنيف بعــد البطولة
اإلنكليزيــة ســيكون "غريباً"،
خصوصا ً أنه ممنوع من املشاركة
فيها.

"سأصبح الرقم واحد"

ويعني قــرار رابطة الالعبني

تسونغا متأثرًا خالل وداعه لمشجعيه (أ ف ب)

فوز أوّل ألوستابنكو بعد 5
هزائم متتالية
املحرتفــن الذي ترافــق مع قرار
مماثل من رابطــة املحرتفات ،أن
الرصبي نوفاك ديوكوفيتش الذي
توج بطالً لويمبلدون العام املايض،
ســيخرس ألفي نقطة يف التصنيف
بعد انتهاء البطولة املقررة بني 27
حزيــران و 10تمــوز املقبلني ،ما
سيعيد مدفيديف اىل الصدارة التي
تربع عليها لفرتة وجيزة.
وتابع مدفيديــف" :لن يكون
هناك توزيع للنقاط ،وســأصبح
الرقــم واحد ،حســناً ،هذا عظيم
بالنســبة يل .إذا كان هناك توزيع
للنقاط لم أكن ألصبح الرقم واحد،
وحينها سأكون مستاءً".
ورأى أن "هذا هو واقع األمور.
ال يمكننــي تغيري بعض القرارات،
إن كانت تلــك املتعلقــة برابطة
املحرتفني أو بطولة ويمبلدون".
وسيكون ديوكوفيتش الخارس
األكرب هذا العام ،بعدما سبق له أن
خرس ألفي نقطة يف بطولة أسرتاليا
مطلــع العــام الجــاري ،نتيجة
اســتبعاده عنها بســبب قضية
رفضه تلقي اللقاح ،وســيخرس
اآلن ألفي نقطة بسبب قرار رابطة
املحرتفني بعدم احتساب النقاط يف
البطولة اإلنكليزية.
ودخل مدفيديــف اىل بطولة

روالن غاروس وهو متخلف بفارق
 680نقطة عن ديوكوفيتش ،الذي
يتوجب عليه الدفاع عن ألفي نقطة
أيضا ً نتيجة فــوزه باللقب العام
املايض.
وخالفا ً ملدفيديف الذي يلتقي
يف الــدور الثاني الرصبي الســلو
ديريي ،عانى الرويس اآلخر أندري
روبليف الســابع لحجــز بطاقته
بالفوز عىل الكوري الجنوبي كوون
سونوو  7-6و 3-6و 2-6و.4-6

تسونغا يو ّدع

من جهتــه ،أبــى الفرنيس
ويلفريد تســونغا أن يقول وداعا ً
ملالعب كرة املرضب من دون قتال،
باجبــاره النروجي كاســر رود
الثامن عىل خوض مباراة ماراتونية
حسمها النروجي يف نهاية املطاف
بأربع مجموعــات وبنتيجة 7-6
و 6-7و 2-6و 6-7يف ثالث ساعات
و 49دقيقة.
ودخل الفرنيس البالغ  37عاما ً
البطولة الفرنســية وهو حاسم
قراره بشأن االعتزال بعد مشاركته
الثالثة عرشة فيها ،وهو لم يتمكن
من منع نفســه من البكاء لحظة
وداعه ملشــجعيه وسط تصفيق
حاد.
وكان تســونغا يمني النفس
بأن يذهب بعيــدا ً مع األمل بتكرار
سيناريو  2013و ،2015حني بلغ
نصف النهائــي يف أفضل نتيجة له
عىل مالعب روالن غــاروس ،لكن

مشجعون يمألون الملعب الرئيسي خالل مباراة تسونغا ورود (أ ف ب)

رود أنهى مشوار وصيف أسرتاليا
املفتوحة للعــام  2008باكرا ً وبلغ
الدور الثاني للمشــاركة الخامسة
عىل التوايل.
وأظهــر اليــوم الثالــث من
البطولة الفرنســية أن هناك نجما ً
صاعدا ً آخر يف عالم الكرة الصفراء
اىل جانــب اإلســباني كارلــوس
ألكاراز ،بشخص الدنماركي هولغر
رونه.
وحقق ابن التاســعة عرشة،
الــذي يكرب ألكاراز بشــهر فقط،
نتيجة ملفتــة امــس باقصائه
الكندي دينيس شابوفالوف الرابع
عرش بالفوز عليه  3-6و 1-6و-7
.6
ودخــل رونه ،الفائــز بلقب
الصبيان يف البطولة الفرنســية يف
العام  ،2019والذي سبق له تصدر
فئة الشــبان يف التصنيف العاملي،
اىل روالن غاروس وهــو يف املركز
األربعــن عامليا ً يف أعــى تصنيف
له ،بعدما بــدأ العام  2021خارج
املصنفني الـ 400األوائل.
وســبق للدنماركي أن أثبت
قدراته عىل املالعــب الرتابية هذا
املوسم باحرازه لقبه االحرتايف األول
بعد تتويجه بطــاً لدورة ميونيخ
االملانية ،علمــا ً انه أزاح يف طريقه

نهائي "الشرقية" :بوسطن يُعادل ميامي 2-2
فرض بوسطن سلتيكس التعادل  2-2عىل ميامي
هيت بالفوز عليــه  82-102بفضل  31نقطة لنجمه
جايســون تايتوم ،يف املباراة الرابعة ضمن سلســلة
نهائي املنطقــة الرشقية ضمن الــدوري االمريكي
للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وفرض تايتوم نفسه نجما ً للمباراة بتسجيله 31
نقطة مع  8متابعات و 5تمريرات حاســمة ،ليعوّض
مســتواه املتواضع يف املباراة الثالثــة عندما اكتفى
بتسجيل  10نقاط ،وأضاف زمالؤه بايتون بريتشارد
 14نقطــة وديريك وايت  13نقطــة وكل من جايلني
براون وروبرت وليامس  12نقطة.
يف املقابل ،كان البديل فيكتور أوالديبو األفضل يف
صفوف ميامي مع  23نقطة و 6تمريرات حاسمة ،يف
حني لم يسجل األساسيون الخمسة سوى  18نقطة
مجتمعني ،وهو أمر لم يحصل يف املباريات االقصائية
من "البالي أوف" منذ بدء االحصائيات عن األساسيني
يف موسم .1971-1970
وخيّب جيمــي باتلر نجم ميامي اآلمال باكتفائه
بست نقاط ،علما ً أنه خرج مصابا ً يف ركبته يف املباراة
الثالثة لكنه تعاىف ليخوض الرابعة.
ولم يكن أداء املو ّزع كايل لوري افضل ألنه اكتفى
بدوره بثالث نقاط فقط ،يف حني سجل بام اديبايو 9
نقاط.
يف املقابل ،اعترب مدرب ميامي اريك سبويلســرا
ان فريقه لم يتمكن من النهوض من البداية الســيئة

ليعود يف املباراة ،وقال" :بــدأوا املباراة بقوة وأطبقوا
علينا .اعتقد أن أداءنا الهجومي لم يكن فعاالً .لكننا ال
نبحث عن أعذار ،فقد نجح الفريق املنافس يف التفوّق
علينا يف جميع النواحي".
بيد أن مدرب ميّامي أكد ان فريقه ســيقوم بر ّد
فعل يف املباراة الخامســة بقوله" :ما حصل جزء من
مباريــات البالي اوف حيث ثمــة الكثري من الصعود
والهبوط ،الكثري من املشاعر" ،قبل ان يضيف" :انها
ّ
ويتعي علينا ان نكون عىل املوعد".
سلسلة مثرية
وحســم بوســطن ،الذي خاض املباراة من دون
صانع ألعابه ماركوس ســمارت الصابة يف كاحله يف
املباراة الثالثــة ،النتيجة يف الربعني االولني حيث تقدم
 11-29يف االول ،قبل ان يوسع الفارق اىل  24نقطة يف
نهاية الشوط االول ( ،)33-57يف ظل صعوبة ميامي
يف اخرتاق دفاعات بوســطن بقيادة املتألق وليامس
وآل هورفورد .واهدر ميامي  15محاولة من اول 16
تسديدة نحو سلة بوسطن.
واستمر بوســطن الساعي اىل إحراز لقبه الثامن
عرش يف الدوري يف توسيع الفارق ورفعه اىل  32نقطة
( )37-69يف بداية الربع الثالث ،قبل أن يقلصه ميامي
اىل  23نقطة ( )50-73لكن لفرتة وجيزة فقط.
ونجح بوســطن يف املحافظة عــى تقدمه حتى
نهاية املباراة مدركا ً التعادل  2-2ضمن هذه السلسلة،
قبل االنتقال اىل فلوريدا لخوض املباراة الخامسة غداً.
(أ ف ب)

وليامس مسج ً
ال لبوسطن في سلّة ميامي (أ ف ب)

األملاني ألكســندر زفرييف الثالث
عامليا ً الذي سقط أمام رونه يف ثمن
النهائي.
وكان الرصبــي نوفــاك
ديوكوفيتش املصنــف أول عامليا ً
وحامل اللقب ،حقق عودة مظفرة
اىل بطوالت "الغراند سالم" ،بفوزه
عىل الياباني يوشــيهيتو نيشيوكا
 3-6و 1-6و6-صفر.
وتغ ّلب ديوكوفيتش الذي أت ّم
الـ 35من عمره األحد املايض ،عىل
الياباني الـ 99عاملياً ،يف أول بطولة
كربى له منذ خسارته نهائي بطولة
أمريكا املفتوحــة يف أيلول املايض
عىل مالعب "فالشينغ ميدوز".
ووسط األجواء الباردة والرطبة
يف باريس ،رفع ديوكوفيتش رقمه
القيايس يف عدد انتصاراته يف الدور
األول من البطولة الفرنسية إىل 18
من دون أي هزيمــة ،بفوزه عىل
نيشــيوكا ( 27عاماً) ،بعدما كرس
إرساله  8مرات.
ويلتقي ديوكوفيتش يف الدور
املقبل مــع الســلوفاكي أليكس
مولــكان أو األرجنتيني فيديريكو
كوريا ،علما ً أن مــدرب مولكان،
وصيف بطل دورة ليون الفرنسية،
هو الســلوفاكي ماريــان فايدا،
املدرب السابق للنجم الرصبي.

الريــــاضيــــة
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أنشيلوتي يؤ ّكد احترامه قرار مبابي
أكد اإليطــايل كارلو أنشــيلوتي مدرب ريال
مدريد اإلسباني ،انه "يحرتم" قرار كيليان مبابي
البقاء مع باريس سان جرمان الفرنيس ،مشددا ً
عىل أن العبيه يركزون بشــكل كامل عىل نهائي
دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد سعى جاهدا ً للتعاقد
مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحايل ،غري
أن الالعب الفرنيس رفض االنتقال إىل إسبانيا
واختار تمديد عقده ثالث ســنوات مع
النادي البارييس.
ُ
وسئل أنشــيلوتي عمّ ا إذا كان
الضجيج حيــال مبابي قد يؤثر عىل
العبيــه ،إذ يتطلع ريــال مدريد إىل
الفوز عىل ليفربول الســبت املقبل
والظفــر باللقــب الرابع عرش من
املســابقة القارية العريقة ،فقال يف
مؤتمر صحــايف" :من الواضــح تماما ً
بالنســبة لنا ما يجــب أن نفكر فيه.
لم نتحــدث أبدا ً عن العبــن من أندية

شريف تحقق االنجاز

ولــدى الســيدات ،حققت
املرصية رشيــف االنجاز ببلوغها
الدور الثانــي للمرة األوىل يف ثاني
مشــاركها لها فقــط يف القرعة
الرئيسية ،بفوز املصنفة  49عامليا ً
عىل األوكرانية مارتا كوســتيوك
 3-6و.5-7
وعادلت رشيــف ( 26عاماً)
االنجاز الذي حققته العام املايض
حني وصلت للمرة األوىل واألخرية
اىل الدور الثاني إلحدى البطوالت
الكربى ،قبــل أن تنتهي املغامرة
يف أســراليا املفتوحــة عىل يد
السلوفينية كايا يوفان.
وقــد تتواجه رشيف يف الدور
املقبــل مع ســلوفينية أخرى يف
حال فوز تامارا زيدانشيك الرابعة
والعرشين عىل األمريكية كلري ليو.
ولــم تجــد الالتفيــة يلينا
أوســتابنكو املصنفة  13وبطلة
 2017أي صعوبــة تذكر يف بلوغ
الدور الثاني بفوزها عىل اإليطالية
لــويس برونزيتــي  1-6و،4-6
لتنهي سلسلة من خمس هزائم
متتالية بعدما بدأت املوسم بـ14
فوزا ً يف  18مباراة.
وبدت أوستابنكو غري واثقة
من مشــاركتها يف ويمبلدون بعد

قرار رابطــة الالعبات املحرتفات
بعدم توزيــع النقاط ،قائلة" :إذا
لم تكن هناك نقاط ،فلست واثقة
حقا ً مما سأفعله .أعتقد أنهم قد
يعودون عن قرارهم ،الرابطة أو
بطولة ويمبلدون".
وللمرة الرابعــة عىل التوايل،
بلغــت األمريكية دانييــل كولنز
التاســعة التي فاجأت العالم يف
بداية املوسم بوصولها اىل نهائي
أســراليا املفتوحة ،الدور الثاني
يف روالن غــاروس (أفضل نتيجة
لها الدور ربــع النهائي) بفوزها
عىل البلغاريــة فيكتوريا توموفا
6صفر و.4-6كمــا تأهلــت التشــيكية
كارولينــا بليشــكوفا الثامنــة
ووصيفــة فالشــينغ ميــدوز
 2016وويمبلــدون 2021
بفوزها عىل الفرنســية تيســا
أندريانجافيرتيمو  6-2و 3-6و-6
 ،1والكازاخستانية إيلينا ريباكينا
السادســة عــرة بفوزها عىل
الهولندية أرانشا روس  1-6و7-5
و ،2-6واألمريكية ماديسون كيز
الثانية والعرشيــن بفوزها عىل
الروســية آنا كالينســكايا 3-6
و 6-3و.4-6
(أ ف ب)

أخرى .نحن نحرتم الجميع ونحرتم القرارات التي
يتخذونها ونحرتم األندية األخرى".
وأضاف" :علينا القيام بواجبنا ،ومن الواضح
تماما ً ما يجب أن نفكر فيه ،وهو النهائي".
وكان أنشــيلوتي مرتددا ً يف مناقشة مسألة
مبابي .وعندما ُ
ســئل عمّ ا إذا كان يشــعر
بخيبة أمــل شــخصيا ً من قــرار الالعب
الفرنيس ،قــال" :أتفهم أنــه يتعني عليك
القيام بواجبك ،ولكنني ال أتحدث أبدا ً
عن العبني ال ينتمون إىل مدريد ،ولن
أقوم بذلك".
واعتــر أن "الشــعور يف هذه
اللحظة هو االستمتاع واالستعداد
جيداً ،يف الوقت الحايل نحن هادئون
وســعداء .مع اقرتابنا من املباراة
النهائية ســتحرض كل األشــياء
األخرى ،بعض التوتر ،كله طبيعي
جداً .اليوم هناك حافــز كبري جدا ً
للعب نهائي آخر"( .أ ف ب)

تشافي :برشلونة
بحاجة إلى إعادة بناء

أ ّكد مدرب نادي برشــلونة
اإلســباني تشــايف هرنانديز ان
فريقه بحاجة إىل إعادة بناء بعد
موســم مضطرب ،لكنه رفض
التأكيــد مــا إذا كان البولوني
روبرت ليفاندوفســكي ،مهاجم
بايرن ميونيخ االملاني ســيكون
أحــد الالعبــن القادمــن اىل
صفوفه.
وأنهى الفريــق الكاتالوني
الدوري املحيل متخلفا ً بفارق 13
نقطة عن ريال مدريد البطل ،بعد
خســارته يف الجولة االخرية عىل
ارضه امام فياريال صفر ،-2كما
أنه خرس  4من مبارياته التســع
األخرية يف مختلف املسابقات.
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ويقوم برشــلونة بجولة يف
اســراليا حيث يخوض مباراة
وديــة أمام أبرز نجــوم الدوري
االسرتايل.
وقــال تشــايف يف مؤتمــر
ّ
"يتعي علينا
صحايف يف سيدني:
تطوير اداء فريقنا بشــكل كبري
املوسم املقبل ،لقد تطوّرنا كثريا ً
منذ ترشين الثانــي" ،ملمحا ً اىل
التاريخ الذي اســتلم فيه تدريب
الفريق خلفــا ً للهولندي رونالد
كومان عندما كان الفريق يحتل
املركز التاسع يف "الليغا".
وعىل رغــم نجاح تشــايف
يف اعــادة الفريــق اىل الســكة
الصحيحــة ،من خــال التأهل

أخبار سريعة
األولوية للعهد

َ
كشف مصدر مق ّرب من نادي
العهد ّ
أن هناك إتجاها ً بنسبة
كبيرة لتجديد عقد المهاجم
التونسي أحمد العكايشي (33
عاماً) للموسم الكرويّ الجديد ،ال
سيما ّ
أن اتحاد كرة القدم سيعتمد
العبَين أجنبيَّين في صفوف ك ّل
فريق في الدوريّ العام .وكان
العكايشي خاض مع بطل لبنان
تسع مباريات في ُسداسية األوائل
أحرز خاللها تسعة أهداف،
محققا ً مركز وصافة الهدافين.
وكان نادي النجمة تواصل مع
العكايشي من أجل المشاركة مع
الفريق "النبيذيّ " في مسابقة
كأس االتحاد االسيويّ  ،إال ّ
ان
إدارة نادي العهد رفضت ذلك
كون عقد العبها ينتهي في
حزيران المقبل.

عطوي مستمرّ

اىل دوري ابطال اوروبا املوســم
املقبــل ،فإنــه يف املقابل خرج
من مســابقة الدوري االوروبي
(يوروبا ليغ) عــى يد اينرتاخت
فرانكفورت االملاني الذي توّ ج بها
الحقاً.
وأضاف تشــايف" :أعتقد أننا
ّ
يتعي
عــى الطريق الصحيــح،
علينا أن نشــعر بااليجابية .لكن
املوسم املقبل يجب أن نكون أكثر
تنافسية والفوز بدوري األبطال
لم ال ،ألنه ال يمكــن أن نخوض
موســما ً آخر مــن دون الفوز
باأللقاب ،لدينــا الخطة يف هذا
الصدد".
(أ ف ب)

يُتوقع أن يجدّد الالعب المخضرم
عباس عطوي ( 43عاماً) عقده
مع نادي اإلخاء األهلي عاليه
لموسم جديد ،بعدما نجح بفضل
خبرته وحنكته الكبيرتَين في
قيادة الفريق الجبلي مع زمالئه
للبقاء في دوريّ األضواء في ختام
الموسم الكرويّ  .ويُع ّد عطوي أكبر
الالعبين سنا ً على الساحة المحلية،
وعلى رغم تقدّمه في العمر
فإنه ال يزال محافظا ً على كامل
لياقته البدنية والفنية ،وقد خاض
أساسي
مباريات فريقه كالعب
ّ
وبكامل دقائقها التسعين.

تصفيات كأس آسيا

الكرة الذهبية
في  17تشرين األ ّول
يُقام حفل منح جائزة الكــرة الذهبية ألفضل العب والعبة يف
كرة القدم للعام  ،2022يف الســابع عرش من ترشين األول املقبل يف
العاصمة الفرنسية باريس ،إلعالن خليفة األرجنتيني ليونيل مييس
واإلسبانية أليكسيا بوتيّاس ،بحسب ما أعلن املنظمون أمس.
وستقام النسخة الـ 66من الجائزة يف مرسح "شاتليه" ،حيث
فاز مييس بجائزة أفضل العب لدى الرجال للمرة الســابعة العام
املايض.
وسيتم اإلعالن عن املرشحني لنيل الجائزة يف  12آب املقبل.
وســتكون الكرة الذهبية العام الحايل هي األوىل التي تمنحها
مجلــة "فرانس فوتبول" منذ أدخلت إصالحــات عىل قواعد منح
الجائزة ،مع االعتماد عىل نتائج املوســم الكروي عوضا ً عن السنة
التقويمية.
وجرت العــادة عىل توزيع جائــزة الكرة الذهبيــة يف نهاية
السنة التقويمية منذ إنشــائها يف  ،1956لكنها ستتوافق بحسب
اإلصالحات الجديدة مع املوسم الكروي الذي يمتد من آب اىل تموز،
كما ستضم اآلن لجنة تحكيم أصغر حجما ً وستعتمد اختيارا ً أوليا ً
دقيقا ً ومعايري أوضح ،وفق اللوائح الجديدة.
وبحســب اللوائح الجديدة ،فإن األداء والحسم الفردي املثري
لإلعجاب للمرشــحني لهما أولوية عىل الجانب الجماعي واأللقاب
املحرزة.
(أ ف ب)

كوفاتش مدرّبًا جديدًا لفولفسبورغ
ســيعود الكرواتي نيكو كوفاتــش اىل الدوري
األملاني لكرة القدم من أجل ّ
تول مهمة االرشاف عىل
نادي فولفسبورغ ،وفق ما أعلن األخري امس.
وترك كوفاتش الدوري األملاني الذي أمىض فيه
معظم مســرته كالعب ،يف ترشين الثاني من العام
 ،2019بعــد االنفصال عن بايــرن ميونيخ باتفاق

متبادل عقب خســارة مذلة يف الدوري أمام فريق
آخر أرشف عليه بــن  2016و 2018هو أينرتاخت
فرانكفورت  .5-1وعاد الكرواتي اىل مقاعد التدريب
يف صيــف  2020لالرشاف عىل موناكــو يف الدوري
الفرنيس ،وبقــي معه حتى أوائل العام الجاري قبل
ّ
يتخل عنه فريق اإلمارة.
أن
وقال كوفاتش الذي قــاد كرواتيا اىل نهائيات
مونديــال  ،2014حيــث انتهــى مشــوارها عند
دور املجموعــات ،إنــه "ابن الــدوري األملاني .أنا
متحمس ومتحفز جدا ً لبــدء فصل ناجح آخر مع
فولفســبورغ" .وت ّوج كوفاتش ( 50عاماً) بثنائية
الدوري والكأس مع بايرن ميونيخ يف العام ،2019
بعدما فاز عىل العمالق البافــاري بالذات يف نهائي
الــكأس قبلها بموســم مــع فريقه
السابق فرانكفورت.
وخــاض كوفاتــش كالعب 240
مباراة يف الــدوري األملاني بألوان كل من
هرتا برلني ،بايــرن ميونيخ ،باير ليفركوزن
وهامبورغ.
ووقع الكرواتي عقدا ً مع فولفســبورغ حتى
العام  2025خلفا ً لفلوريان كوهفيلت ،الذي أقيل يف
وقت ســابق من الشهر الجاري بعدما أنهى الفريق
الدوري يف املركز الثاني عرش( .أ ف ب)

ُسحبت أمس في العاصمة
الماليزية كوااللمبور قرعة
تصفيات كأس آسيا لكرة
القدم دون الـ  17عاما ً التي
ستحتضنها البحرين عام .2023
ووقع لبنان ضمن المجموعة
الثالثة التي تستضيفها سلطنة
عُ مان ،والتي تضمّ ه الى جانب
منتخبات عُ مان والبحرين وقطر
والعراق .وتو ّزعت المنتخبات
على عشر مجموعات ،حيث
يتأهل متصدّر ك ّل مجموعة
للنهائيات اآلسيوية ،باإلضافة إلى
افضل خمسة منتخبات تحت ّل
المركز الثاني في مجموعاتها،
الى جانب المنتخب البحريني
الذي يخوض التصفيات القا ّرية
بشكل ودّي .وستقام التصفيات
بين األول والتاسع من تشرين
األول المقبل.
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إنهيار در اماتيكي لليرة

رفـــــيق خـــــوري

"ديمقراطية المرشح الوحيد"
ولعبة التعطيل أو ً
ال
خطاب التفاهة والبهورة والعصبيات
الطائفية والمذهبية مستمر بعد اإلنتخابات.
وما كان بين التوقعات ،خالفا ً للعادة ،أن
يُعطي إجازة ،ولو موقتة ومن باب التقية.
فهو السالح الوحيد الذي حمى مواقع القوى
السلطوية المتحالفة الخائفة من رياح
التغيير ،وإن خسرت األكثرية .وليس من
المفاجآت أن يستعجل "محور الممانعة"
الهجوم المعاكس على القوى السيادية وقوى
التغيير قبل تركيز مواقعها وتوحيد مواقفها
من اإلستحقاقات الدستورية الملحة ،وإن كان
الهدف اإلستراتيجي واحداً .فالرئاسات الثالث
للمجلس النيابي والحكومة والجمهورية التي
دقت ساعة إختيارها هي مواقع جبهات مهمة
في معركة لبنان المصيرية .معركة اإلنتقال
من السؤال النظري الى الجواب العملي عن
أي لبنان نريد ،وأين نريد أن يكون لبنان في
تحوالت المنطقة .وكما هي مصيرية بالنسبة
الى القوى السيادية ،فإنها كذلك بالنسبة الى
"محور الممانعة" .واللعبة أكبر من طموحات
األشخاص الذين هم في النهاية أدوات.
ذلك أن أهم ما كرسته اإلنتخابات عبر
تغيير األكثرية السلطوية والمتسلطة هو
أن "تطويع" لبنان ،مهما تكن قوة الطرف
القابض على السلطة ،مهمة مستحيلة .حتى
"عسكرة"طائفة ،والشغل على قولبة ثقافتها،
وإغالقها على "الثنائي الشيعي" والحرص
على أال يخرج أي واحد من نوابها من أيدي
الثنائي ،فإنها تبقى في حاجة الى الطوائف
والقوى األخرى.
وترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس
النيابي للمرة السابعة يطرح سؤاال ً ال مهرب
منه ،بصرف النظر عن إنتخابه لكونه المرشح
الوحيد :هل يستطيع بري التكيف مع وضع
متغير أم يراد للوضع المتغير التكيف مع
الرجل وأسلوب إدارته للمجلس ودوره في
لعبة السلطة؟ والسؤال األوسع هو :متى
نخرج من "ديمقراطية المرشح الوحيد" التي
فرضها الوصي السوري بعد الطائف ،حيث
كانت المرة األخيرة للتنافس بين مرشحين في
الجلسة التي فاز فيها الشهيد رينيه معوض؟
هكذا جاء الرئيس الياس الهراوي ثم جرى
التمديد له ثالث سنوات بإشارة من الرئيس
حافظ األسد في صحيفة "األهرام" .وهكذا
جاء أميل لحود والتمديد له .وبعد شغور
رئاسي و"غزوة أيار" ،كان "إتفاق الدوحة"
ومجيء الرئيس ميشال سليمان كمرشح
وحيد .وبعد شغور طويل جاء الرئيس ميشال
عون مرشحا ً وحيدا ً فرضه "حزب الله".
ال أحد يعرف ،وإن كان كل شيء في لبنان
ممكناً ،كيف سيتعامل مع بعضهم بعضا ً
الذين تبادلوا الشتائم واإلتهامات بالفساد
والسرقة .والظاهر أن التعطيل هو الخيار
األول .ال حكومة ،ال إنتخابات رئاسية .لكن
اللعبة ليست على مسرح بين مختلفين .فهي
تدور في هاوية أزمات مالية وإقتصادية
وإجتماعية عميقة .والحال في العام ،2006
وما قبله كانت مقبولة بالقياس على "جهنم"
الحالية .والذين يدفعون نحو موت لبنان في
مواجهة المؤمنين به والعاملين على إستعادته
من خاطفيه ،عاجزون عن وراثته.
يقول مثل في ويلز" :المحنة هي أم
الحكنة" .وعسى أن نتعلم ذلك.

يشتهر ذكر فرس
هــــــــــــــل البحر بأنه الذكر
تعـــــــــــلم الوحيد الذي يحمل
وينجب يف العالم.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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االحتباس الحراري يقلّص أعداد الحشرات
ً
ُجتمعة
يبدو أن آثار التغري املناخــي والزراعة م
تراجع كبري يف أعداد الحرشات
قد تكون مسؤولة عن
ٍ
حول العالم ،وتسجّ ل املناطق األكثر ترضرا ً انخفاضا ً
بنسبة تصل إىل .49%
حللت تشــارلوت أوثويت وزمالؤها من جامعة
"كوليدج لندن" بيانات  264دراســة ســابقة كانت
قد تعقبت التنوع البيولوجي لدى الحرشات يف 6095
موقعا ً حول العالم .شــملت تلك الدراسات 17899
فصيلة مــن الحرشات ،منها الخنافــس ،والدبابري،
والفراشــات ،ورصاصري الليل ،وجُ ِمعت البيانات بني
العامني  1992و.2012
إبتكــر الباحثون نموذجا ً لتقييــم الروابط بني
ّ
تغي درجات الحرارة وعدد أجناس الحرشات ونسبة

تنوعها .فاكتشــفوا أن املناطق التي تســجّ ل أعىل
زيادة يف درجات الحرارة وتشهد أعماال ً زراعية عالية
الكثافة تشمل حرشات أقل بنسبة  49%من املناطق
التي تبقى فيها آثــار التغري املناخي ضئيلة وترتاجع
فيها النشاطات البرشية .ويف املناطق األكثر ترضراً،
ً
مقارنة
تراجعت أجنــاس الحرشات بنســبة 27%
باملناطق األقل تأثّرا ً بالتغري املناخي والزراعة.
إكتشف العلماء أيضا ً أن أعداد الحرشات ونسبة
تنوعها ترتاجع يف املناطق االستوائية أكثر من غريها،
ويتعلق الســبب عىل األرجح برتاجع قدرة الحرشات
االســتوائية عىل التكيّف مع ارتفاع درجات الحرارة
ً
مقارنة باملناطق األخرى.
لكن من الناحية اإليجابية ،اســتنتج الباحثون

تراجع أعداد الحرشات املفقــودة يف محيط مناطق
الزراعة منخفضة الكثافــة ،رغم آثار التغري املناخي
هناك ،رشط أن تكون األرض الزراعية محاطة بعدد
إضايف من املواطن الطبيعية.

عربة متحركة لألسماك
إخرتع جريي هوانغ عربة متحركة خاصة
بأسماكه الذهبية يجول بها مدينة تاي شانغ يف
تايوانّ ،
موفرا ً لحيواناته املائية نزهات منتظمة.
ودفعت هذه الفكرة الشــاب إىل أن يســأل
نفســه "هل هناك فرصة أمام الحيوانات املائية
لتعاين الحيــاة خارج بيئتهــا؟" .ورسعان ما
توصــل هوانغ ،وهــو شــغوف بالتصوير عرب
ّ
املســرات وصانع محتوى لقناته يف "يوتيوب"،
إىل اخرتاع يجيب عن تساؤله.
وبعدما انكبّ أســابيع عــى تصميم عربة
األســماك يف مشغله ،اســتغرق تصنيعها الذي
اعتمد فيه الشاب عىل قطع غيار كانت بحوزته،

بضعة أيام .وتتألف العربة ،التي تبدو كأنها من
عرص الفضاء ُ
(قدّرت تكلفتها بنحو  300إىل 400
دوالر) ،من أسطوانة أكريليك كبرية مملوءة باملاء
لتعيش فيها األســماك ،مجهزة بنظام تصفية
وأكســجني يعمل بالبطاريــة ومثبت عىل عربة
مصنوعة لهذه الغاية.
وأشــار هوانغ إىل ّ
أن "الجميع يتمتع برغبة
الكتشــاف العوالم الغريبة غري املأهولة ،ولهذه
الغاية نرسل مركبات إىل الفضاء" ،مضيفاً" :لو
كنت سمكة ذهبية لكنت سأفرح جدا ً إذا اخرتع
أحدهم مركبة تتيح يل اكتشاف عوالم جديدة".
(أ ف ب)

مهمة صعبة
زراعة العنب في الصحراء
ّ
يؤدي هيكتور إسبيندوال وظيفة استثنائية بإدارته
ّ
ويوفر
كرم عنــب يعلو  2500مرت عن ســطح البحر
أنواعا ً عدة من هذه الفاكهة وســط صحراء أتاكاما يف
تشييل التي تُعترب أكثر املناطق جفافا ً يف العالم.
وال تشــ ّكل زراعــة العنب يف الصحــراء مهمة
ســهلة ،إذ يتعامل إســبيندوال مع تق ّلبات كبرية يف
درجات الحرارة بني الليل والنهار وأشعة شمس قوية
باإلضافة إىل رياح وصقيع يف املنطقة .ويقول املزارع
أثناء معاينته العنب الجاف والبنّي بعد شــهرين عىل
حصــاده انه" :عليك أن تتف ّرغ للعمل ،أســقي الكرم

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

ليالً عند الساعة الثالثة فجرا ً والحادية عرشة مساءً".
وتوضــح املتخصصــة يف تركيبة النبيــذ الكيميائية
كارولينا فيسينســيو ّ
أن االرتفــاع والضغط الجوي
املنخفض والتقلبات الكبــرة يف درجات الحرارة ك ّلها
عوامل تؤدي إىل إنتاج عنب ذي قرشة سميكة .وتضيف
ّ
أن "هذه العوامل تســاهم يف توليد مزيد من جزيئيات
العفص يف قرشة العنب ،مــا يضفي نكهة من املرارة
إىل النبيذ" .وتشــر كذلك إىل ان "نسبة امللوحة العالية
يف الرتبة تتيح الشــعور بنكهة املعادن يف الفم" ،وهذا
يجعل نبيذ صحراء أتاكاما ً فريدا ً من نوعه( .أ ف ب)
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