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بري...
واإلنتصار فوق الخراب
يُشكر الرئيس بري ألن كمية الرصاص
التي أطلقت فرحا ً بانتخابه أتت أقل
مما تعودناه في مناسبات مماثلة .فلم
يُب َّلغ هذه المرة عن عويل أمهات .لكن
دولة الرئيس يعلم أن نجاحه أتى بطعم
الهزيمة ،ويستوجب "مباراة اعتزال".
صحيح أنه احتفظ بالمطرقة ،لكن اليد
التي تمسكها و ََهنت الى حد كبير واللهجة
ٌ
اآلمرة
ذكريات "من الزمن الجميل".
ُ
ظرف الرئيس بري يالزمه ،لكن
المضمون فا َر َق بالغته .ولهجة التصالح
بعد ال َ
ظفر بـ"أكثرية مهينة" ليست سوى
لزوم المناسبة .فلو كان تصالحيا ً فعالً
ألتاح فوز غسان سكاف ولمَ ا تابع مع
توأمه وغريمه نهج االستئثار .هو في سدة
البرلمان من ثالثين عاماً ،أجاد األدوار
ولعبة التسهيل والتعطيل وانتزع لقب
"صمام األمان" ،بيد أن الناس حرموه
أخيرا ً نصف أصوات النواب بعدما تحققوا
من أن المجلس كان عصب التحاصص،
من َ َع المحاسبة وغطى مسار الهدر والنهب
واالنهيار وأفقد الدولة مقوماتها وسيادتها.
يمكن للرئيس بري ونائبه االحتفال
بقدرة "المنظومة" على الصمود في
وجه أمل اللبنانيين بالتغيير ،والسخرية
من بعض "التغييريين" الذين فضحتهم
السذاجة وأغوتهم الشعبوية .لكن ال يمكن
للرئيس بري عدم قراءة الرسائل القوية
التي وجهتها الجلسة شكالً ومضمونا ً
الى فريقه السياسي ،ليس في ضآلة
النتيجة التي حصل عليها أو في تعثره في
إدارة العملية االنتخابية فحسب ،بل في
نوعية االعتراض سواء بالورقة البيضاء
أو باألوراق التي تطالب بالعدالة لضحايا
المرفأ وتقترع للقمان سليم وتندد بشرطة
مجلس النواب.
يُفترض بالرئيس بري االستنتاج بأن
رفع يد المنظومة عن القضاء مطلبٌ
لن يسقط ال بمرور الزمن وال باإلصرار
على "تحصين" المطلوبين للتحقيق
بتفجير المرفأ ،وبأن المدخل الحقيقي
الى اإلصالح ليس في تضييع األولويات
بأوهام إلغاء الطائفية السياسية والدولة
المدنية أو تغيير قانون االنتخاب ،بل في
احترام مؤسسات الدولة وإعادة القرارات
االستراتيجية الدفاعية والسياسية اليها
وعدم الضغط ال على قضاء عدلي لتمييع
جريمة  4آب وال على مجلس دستوري
لألخذ بطعون تكرس أكثرية محور ايران.
يعود الرئيس بري "صمام أمان" إذا
اعترف بأن نجاحه الهزيل يفرض عليه مد
اليد الى معارضيه السياديين والتغييريين
لإللتقاء عند مشروع استعادة الدولة.
وخالف ذلك إصرا ٌر على توسيع شقة
الخالف يعزز نزعة اإلنفكاك .فوحدة
لبنان التي تعهَّ د العمل في ظلها ال تقوم
على متابعة االستقواء على الدولة وسائر
المكونات ،وال في الصفقات النتاج
حكومات "وحدة وطنية" تدير االنهيار،
وال في انتخاب رئيس جهنمي آخر يرى أن
السيادة وجهة نظر وأن تعليق لبنان على
جلجلة الوضع االقليمي يمكنه االستمرار.
دولة الرئيس ،مبروك انتخابك لوالية
سابعة .أما لبنان فال يحتاج وعودا ً
وتمنيات واحتفاالت .الكهرباء معدومة،
واألكثرية تحت خط الفقر ،والهجرة ٌ
نزف
ال يعوض بالمسكنات ،والودائع منهوبة،
والمعابر مش َّرعة...
تذ َّكر عندما تخلو الى نفسك مَ ن حك َم
البالد بالطول والعرض وأوصلنا الى
المأساة ،ع َّلك تعمل على هذا األساس.
وانت ِبه الى أن منظومتكم انتصرت فوق
كومة خراب.
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الرهبنة الكبوشية:
رسالة شهادة واستشهاد
عمرها  400عام
7+

 8آذار تستعدّ لتكريس "أكثريتها" حكوميًا ...وباسيل يبتزّ ميقاتي بجواد عدرا

"حزب الله" أكل "البيضة"...
ون ّواب التغيير تل ّهوا بـ"القشور"

النائب فراس حمدان متضامنًا مع الضحايا الذين أصيبوا في عيونهم برصاص شرطة مجلس النواب لدى دخوله المجلس أمس (فضل عيتاني)

األسواق تستجدي الطحين...
ولو كان "غير مدعوم"!
بـــاتــريــســــيا جـــــــالد
"طلعت رصخــة" األفــران التي تعتمــد عىل بيــع املعجنات
والكرواســان ،والتي تصنع من فئة الطحني "الزيرو إكسرتا أو السوبر
اكسرتا" ،أي ذلك الذي ال يستخدم للخبز العربي .ويعود السبب اىل حرص
الدعم بالطحني الذي يستعمل للخبز العربي فقط ،كما جاء يف قرار وزير
اإلقتصاد الصادر يف  19نيسان ،ووقف بعض املطاحن توزيع تلك املادة.
هذا األمر دفع بوزير اإلقتصاد أمني ســام اىل إصدار بيان أمس
طلب فيه من التجار وأصحاب املطاحن اســترياد القمح غري املدعوم
وتوزيعه عىل األفران الســتخدامه لغايات غري صناعة الخبز العربي،
كما أنه أتــاح لهم إمكانية إنتاج فئات الطحني األخرى باســتخدام
القمح غري املدعوم.
16

الجيش اإلسرائيلي يتج ّ
هز لمعارك
في "ساحات مختلفة"

تل أبيب :طهران سرقت وثائق
من الوكالة الذر ّية

ما زال املشهد املرتبط بامللف النووي اإليراني ضبابيّا ً وشائكا ً عىل الصعد
ّ
للتوصل إىل تســوية يف
كافة ،خصوصا ً مع فرملة اإلندفاعة الديبلوماســية
"محادثات فيينا" ،إلعادة إحياء إتفاق العام  2015بني الجمهورية اإلسالمية
رسية
والقوى الكربى ،يف وقت اتهمت فيه إرسائيل إيران بأنها رسقت وثائق ّ
للوكالة الدولية للطاقة الذرية واســتخدمتها من أجــل إخفاء أد ّلة يف إطار
برنامجها النووي.
وكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت يف تغريدة أن طهران "رسقت
رسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه املعلومات لإلفالت
وثائق ّ
بشــكل منهجي من عمليات التفتيش" املتع ّلقة بربنامجها النووي ،مرفقا ً
رسية ومرتجمة إىل
رسالته بروابط إىل وثائق عدّة بالفارسية قدّمت عىل أنها ّ
اإلنكليزية ،فضالً عن صور تدعم هذه األقوال ،عىل ما أكد.
16

راهنت قوى  8آذار عىل ترشذم
صفــوف األكثريــة ونجحت يف
رهانها ...هذا ما حصل باختصار
أمس تحت قبة الربملان ،حيث أعاد
"حزب الله" رسم خريطة األكثرية
النيابية وسحب البساط من تحت
أقدام األحزاب والقوى الســيادية
ّ
فرص أصوات الحلفاء
والتغيريية،
وأمّ ن "النصف زائدا ً واحداً" لتمرير
انتخاب مرشحَ يْه لرئاسة املجلس
ونيابة الرئاسة ،نبيه بري والياس
بو صعب ،فضالً عن االســتحواذ
عىل أغلبية أعضاء هيئة املكتب.
وبالنتيجة ،خلصت مشهدية
"ساحة النجمة" إىل إبداء مصادر
نيابيــة معارضة أســفها لكون
"حــزب الله" اســتطاع أن يأكل
"البيضــة" املجلســية بأكملها
"بينما كان نواب التغيري يتلهّ ون
بالقشــور من خالل الرتكيز عىل
شكل التغيري وليس عىل جوهره"،
مشــدد ًة عىل ّ
أن "الناس صوّتوا
يف االنتخابــات لتحقيــق حركة
اعرتاضية منتجة يف مجلس النواب
ال حــركات اســتعراضية أمام
عدسات الكامريات ويف الساحات
لم تســفر ســوى عــن تقديم
هدايا مجانية للســلطة والطبقة
السياســية الفاســدة عىل أرض
الواقع".
16

السعودية مستعدة لبذل الجهود لحل أزمة أوكرانيا

األوروبّيون يشهرون "سيف الطاقة"
ضدّ موسكو
بعــد محادثــات ماراثونيــة تخ ّللتها
نقاشات صعبة وأخذ وردّ ،اتّفقت دول االتّحاد
األوروبي الـ 27خالل قمّ ة يف بروكسل مساء
اإلثنني عىل استخدام "ســيف الطاقة" ض ّد
ً
معلنة
نظام الرئيس الرويس فالديمري بوتني،
خفض وارداتها من النفط الرويس بنســبة
 90يف املئة بحلول نهاية العام الحايل ،يف قرار

تســعى من خالله إىل حرمان موسكو "من
مصدر تمويل ضخــم" لحربها عىل أوكرانيا،
فيما رحّ ــب الرئيس األوكرانــي فولوديمري
زيلينســكي بالحزمة السادسة من عقوبات
االتحاد األوروبي عىل روســيا ،لكنّه انتقد ما
وصفه بالتأخري "غري املقبول" يف إتفاق دول
االتحاد عىل أحدث إجراءاته.
16

الرياضي ينتفض ويتقدّم "بيروت" ()0-1
إقتنص فريــق الريايض فوزا ً
غاليا ً جــدا ً من مضيفــه بريوت
فريســت بنتيجــة ( )69-71عىل
ملعــب مجمّ ع الشــياح الريايض
أمس يف مسته ّل مبارياتهما يف الدور
النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة،
مســتفيدا ً من فورة كبرية حققها
العبوه يف بداية الربع األخري ،حيث
كانوا متأخرين يف نهاية الربع الثالث
( ،)56-40قبــل أن ينتفضوا بقوة
ويعادلوا األرقام ( )56-56مسجّ لني
 16نقطة متتالية ،ث ّم ّ
وقعوا اللقاء
باســمهم بفارق نقطتَني .ويلتقي
الفريقان مجددا ً عند العارشة إال ثلثا ً
من مساء اليوم عىل ملعب املنارة،
ويف حال فوز الريايض سيتقدّم (-2
 )0يف السلســلة النهائية التي تقام
وائل عرقجي (بيروت) متخطيًا علي منصور
من سبع مباريات.
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ولـــيـــد شـــقــيــر

األكثرية المائعة والفراغ
قد ال تكون بروفة مجلس النواب باألمس عن مبدأ
األكثرية واألقلية كافية من أجل استكشاف التعديل
«الشكلي» الذي أدخلته االنتخابات النيابية في ميزان
القوى داخله حول القضايا الجوهرية التي سيكون
على البرلمان الجديد أن يتصدّى لها ،وهي مصيرية
للسنوات المقبلة.
انتخاب الرئيس بري كان محسوما ً ألربع سنوات
جديدة ،إال أن نتائج انتخابات نيابة الرئاسة وهيئة
مكتب البرلمان أظهرت بعض الدالالت التي ستتحكم
باالستحقاقات المقبلة سواء الدستورية المتعلقة
باختيار رئيس الحكومة ثم تأليف الحكومة ،وبعدها
رئيس الجمهورية المقبل ،أو التشريعية المتعلقة
باإلصالحات االقتصادية الملحة التي يشترط صندوق
النقد الدولي والدول المانحة تنفيذها قبل تثبيت
االتفاق مع لبنان لصرف  3مليارات دوالر على مدى 4
سنوات.
ثبت من هذه البروفة أن األكثرية التي أفرزتها
االنتخابات ليست أكثرية إذ إنها تقوم على مجموعة
يفترض أن تكون مرجحة ،لكن تبيّن أنها مائعة
تفتقد إلى التماسك والوضوح في الخيارات .لكن هذه
الميوعة تتّصف بها أكثر من كتلة نيابية من القوى
التقليدية التي تبدو متماسكة .وفي انتخاب الرئيس
بري بدا واضحا ً أن أكثر من  7إلى  8نواب من كتلة
«التيار الوطني الحر» صوّتوا له على رغم إعالن رئيس
التيار النائب جبران باسيل أن التصويت كان بورقة
بيضاء .وبعض األصوات التي نالها بري من «التيار»
كانت بقرار مركزي ،جراء ضغط من «حزب الله» على
باسيل ،فاضطر ألن يبلع كل الخطاب السياسي الذي
زايد فيه على حزب «القوات اللبنانية» برفض التصويت
لبري .وبعض أصوات «التيار الحر» لمصلحة بري
كانت بمثابة أمر واقع فرضه المتضررون من باسيل
في «التيار» خالفا ً لموقفه بابتزاز بري للحصول على
مقابل للتصويت له ،ألنهم يتهمونه بأنه سعى إلى
إسقاطهم في  15أيار .موقف هؤالء هو الذي دفع كتلة
«التنمية والتحرير» إلى مبادلتهم وفق مبدأ المقايضة
بالتصويت لـ الياس بو صعب نائبا ً للرئيس.
كان طبيعيا ً أن تفتقد كتلة «التغييريين» لإلجماع في
التصويت لصالح النائب غسان سكاف ،مع أنها اتخذت
قرارها باألغلبية في هذا الشأن ليل اإلثنين ،فاختار
عضوان أو ثالثة اعتماد الورقة البيضاء ،على رغم أن
المبادئ والمسلمات التي رشح نفسه على أساسها
تلتقي مع النهج الذي يطالبون به في شأن إدارة
البرلمان ،وانطالقه من موقعه المستقل عن السلطة
الحاكمة وعن الطبقة السياسية.
إال أن النتيجة األكثر داللة وتأثيرا ً على االستحقاقات
المقبلة ،هي التشتت والميوعة في األصوات السنية التي
تس ّرب منها أيضا ً ثالثة أو أربعة أصوات لصالح مرشح
«التيار الوطني الحر» ولغير صالح سكاف .وثبت أن
مرجعية التصويت السني غائبة كليا ً كما كانت الحال
في االنتخابات العامة التي أفرزت نتائج تحول دون
الحد األدنى من التماسك في مجموعة النواب السنّة،
حيث ال أكثرية واضحة تستند إلى توجّ ه أو نهج يمليان
عليها الموقف من االستحقاقات المقبلة ،وفي طليعتها
رئاسة الحكومة.
في غياب المرجعية السنية لمجموعة النواب السنة،
سيكون اختيار رئيس الحكومة عرضة هو اآلخر
للبازار الذي سيديره «حزب الله» عبر حلفائه في
سائر الطوائف ،حيث ينتظر أن تكثر األسماء التي
يرشحها تارة «التيار الحر» وأخرى «حزب الله» ،على
رغم الحديث في الصالونات السياسية عن أن ال بديل
حتى اآلن عن رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب
ميقاتي .لكن األخير ،لن يستطيع أن يواصل سياسة
تدوير الزوايا وتأجيل القضايا الخالفية مع سيد العهد
الرئيس ميشال عون ،والممسك بأختام الوالية باسيل.
فالفريق الرئاسي الحاكم يشترط على رئيس الحكومة
المقبل أمورا ً أبعد ما تكون عن اإلصالحات المطلوبة
من الحكومة والبرلمان ،تبدأ بإقالة حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،بهدف اإلمساك بالموقع المالي األول في
العهد الرئاسي المقبل ،وتم ّر بما يتردّد عن هدف إقالة
قائد الجيش العماد جوزاف عون ،وإجراء التشكيالت
الديبلوماسية وفقا ً ألهواء ومصالح هذا الفريق ،وإجراء
تعيينات إدارية يتبوأ فيها الموالون المناصب .فهذه
تسمح بإدارة الدفة في العهد المقبل ،سواء جرى
االتفاق على رئيس للجمهورية مطواع لتحالف «حزب
الله» و»التيار الحر» أم ال.
إال أن هذه الشروط هي الوصفة األكثر مالءمة
إلحداث الفراغ الحكومي وافتعال التعطيل ،حتى لو
جرى تكليف ميقاتي ،ألن تجربة األخير في األشهر
الماضية تفرض عليه أن يضع شروطا ً في المقابل،
حتى ال يسقط في أفخاخ التعطيل مجدداً ،وآخرها
مشروع تلزيم الكهرباء...
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«بروفا المجلس» ...إنتخابات 1970
قد تتكرّر في خريف الرئاسة!

خفــايـــا
شبّه بعض املصادر جلسة
مجلس النواب أمس بجلســة
انتخــاب الرئيــس ســليمان
فرنجية يف العــام  1970حيث
إن الرئيــس نبيه بري والنائبني
اليــاس بو صعــب وأالن عون
فازوا بأصواتهم بحصولهم عىل
النصف زائدا ً واحداً.
أبــدت أوســاط  8آذار
ارتياحها لحالة التفكك والضياع
التي يعيشها النواب التغيرييون
وجهل بعضهــم أحكام النظام
الداخيل للمجلس النيابي.
ي ّ
ُحض «التيــار الوطني
الح ّر» لتسمية شخصيات سنية
مقربة منه لتكليفها تشــكيل
الحكومة ويقــال إن من بينها
وزير االقتصاد أمني سالم.

جلسة مجلس النواب قبل بدء التصويت

أالن ســـركـــيـــس
أتــ ّم مجلس النــواب مهمّ ته
األوىل فأعــاد انتخــاب نبيه ب ّري
رئيسا ً له ،وانتخب الياس بو صعب
نائبا ً للرئيس ،يف حني تبقى العربة
يف إطالق عمل العجلة الترشيعية.
شــ ّكلت انتخابــات األمس
اختبــارا ً جدّيــا ً لــكل القــوى
السياســية ،وأثبتــت أن «حزب
الله» ال يزال «مايســرو» الحركة
وضابط إيقاعها يف أجنحة  8آذار،
فقد نجح بتمرير إنتخاب ب ّري من
الدورة األوىل ،واســتطاع أن يؤمّ ن
فوز بو صعب من الدورة الثانية،
يف حني أن القوى املناهضة للثالثي
حركــة «أمل» « -حــزب الله» ـ
«التيــار الوطني الحــ ّر» ظهرت
بمظهر غري متماسك وقسم منها
يفتقد إىل الخــرة يف التعامل مع
هكذا مناســبات ،فكانت النتيجة
ّ
مرشــح املعارضة النائب
خسارة
غســان ســكاف نيابة الرئاسة
ملصلحة بو صعب.
وبعيــدا ً عن تقييــم أداء كل
كتلة ،فقــد أظهــرت إنتخابات

املجلس أن األكثرية متح ّركة وهذا
ما قالــه رئيس «التيــار الوطني
الح ّر» النائب جربان باســيل بعد
إنتهاء الجلسة.
ويف نظرة عىل األرقام ،فقد نال
كل من بــ ّري وبوصعب  65صوتا ً
مقابل  63صوتا ً ضدّهما ،وبالتايل
فإن نائبا ً من هنا أو نائبا ً من هناك
سيقلب األكثرية رأسا ً عىل عقب.
إذاً ،فــاز ب ّري وبــو صعب
بأغلبية صوت واحــد ،ما يُعيد إىل
األذهــان صورة معركــة 1970
الرئاسية ،وكم يشبه األمس اليوم،
ففــي تلك الفرتة خــرج «الحلف
الثالثي» املؤ ّلف من الرئيس كميل
شــمعون والشــيخ بيار الجميل
والعميــد ريمــون إده منتــرا ً
من معركــة  1968النيابية ،وقد
اجتاحوا األقضيــة ذات األغلبية

قد تكون إنتخابات األمس
مبكرة ّ
ّ
تلقتها
«صفعة»
القوى السيادية والتغييرية
رص الصفوف
من أجل ّ

املســيحية وهزموا العهد والنهج
الشــهابي ،لكنهم كانوا يفتقدون
إىل األكثريــة ّ
فرشــحوا النائــب
ســليمان فرنجية املنتمي إىل كتلة
«الوســط» ،يف حني ّ
رشح النهج
الشــهابي حاكم مــرف لبنان
الياس رسكيس ،وجرت اإلنتخابات
وفاز فرنجية عىل رسكيس بفارق
صوت واحد ونال  50صوتا ً مقابل
 49ملنافسه يف مواجهة لم يتخلف
عنها أي من النواب الـ.99
ويبــدو أن مشــهد الخريف
املقبل بالنســبة إىل اإلســتحقاق
الرئايس لن يختلف كثــرا ً إذا ما
تُركت اللعبة للمجلــس النيابي،
خصوصا ً وأن ال أغلبية ألي فريق،
ّ
مرشح بارز ،كذلك فإن
وال يوجد
«حزب الله» الذي ع ّ
طل جلســات
إنتخــاب الرئيس طوال ســنتني
ونصف الســنة لتأمــن وصول
العماد ميشال عون إىل بعبدا قد ال
يُقدم عىل هذا األمر هذه امل ّرة.
وأمام كل هــذه الوقائع ،فإن
النواب املنتخبني أمام مســؤولية
تاريخية بمنع الوصول إىل الفراغ
الرئايس ،وبالطبــع عندما تجرى

«البوانتاجــات» داخــل فريــق حلفاء
«حزب الله» ســتكون النتيجة أن رئيس
تيار «املردة» سليمان فرنجية سيحصد
اصواتا ً أكثر من جربان باســيل ،ولذلك
ّ
مرشــح هذا الفريق
ســيكون فرنجية
وليس باسيل.
ال يُنكر أحــد أن العوامل اإلقليمية
والدولية تتح ّكم باللعبة الرئاسية ،لكن
الخطورة أن يُرتك لبنــان لوحده يف هذا
اإلســتحقاق ،يف حني أن قــوى  8آذار
لن تقدم عىل تعطيل جلســات إنتخاب
رئيس الجمهورية إذا ضمنت أنها قادرة
عىل الحصول عىل أغلبيــة النصف زائدا ً
واحدا ،يف حني أن املشكلة تبقى يف القوى
املعارضة وقدرتها عىل توحيد صفوفها
وإيصال رئيس سيادي إىل قرص بعبدا.
ّ
«كفاً»
قد تكون إنتخابــات األمس
مب ّكرا ً ّ
تلقته القوى السيادية والتغيريية
من أجل ّ
رص الصفوف والتنسيق أكثر
ومعالجــة اإلخرتاقات يف صفوفها ،ألن
الشعب شعر أن إنتصار اإلنتخابات قد
ُسق وعادت منظومــة «حزب الله» -
باســيل  -بري للتح ّكم باللعبة وطبعا ً
ستوصل مرشــح «الحزب» إىل رئاسة
الجمهورية إذا إســتم ّر الوضع عىل ما
هو عليه.

األكثرية تعود إلى "الثالثي"»" ...بالمفرّق"
كــلــيــر شــكــر
األكيدّ ،
أن ال أكثريــة ثابتة يف برملان ،2022
بدليــل ّ
أن إعادة التجديد لرئيــس حركة «أمل»
نبيه بري م ّرة ســابعة ،احتاج إىل مشاركة وليد
جنبــاط أوالً ،وإىل خــرق «إرادي» رضوري يف
صفوف «تكتل لبنان القــوي» ،وإىل دعم بعض
النواب غري «املتكتّلــن» ...فيما انتخاب الياس
بو صعب نائبا ً لرئيــس املجلس ،فرض معادلة
برتكيبــة مختلفة ،قامت عىل «ســيبة الثالثي»
أي «الثنائي الشــيعي» و»التيار الوطني الحر»
وحلفائه ،وبعض املســتقلني أيضــا ً الذين ت ّم
تجميعهم عىل نحو فردي ،من هنا وهناك.
واألكيد أيضاًّ ،
أن نواب « 17ترشين» أو «نواب
التغيري» ال يزالون أرسى االستعراضات الشعبوية
التي يحاولــون من خاللها تغطية خشــيتهم
من احداث الفرق يف أدائهم وســلوكهم النيابي،
وســيكونون يف املرحلة املقبلة موضع اختبارات
دائمةّ ،
ألن أي سقطة ،ستكون «قاتلة» ،من دون
أن يعني ذلــك ّ
أن خصومهم ،أفضل حاال منهم،
لكنهم بدوا بالنســبة للرأي العام ،بارقة أمل قد
تتحوّل إىل سبب إلحباط جديد .لكنهم يف املقابل
سيش ّكلون مادة مشاكسة ومشاغبة يف مجلس
النواب ،وجلسة االنتخابات ،نموذج أول.
 تم ّكنت قوى الثامــن من آذار من تكوينأول أكثريــة لها ،ولو أنّها لــم تتجاوز األكثرية
العاديــة ،أي  65صوتاً ،ما يعنــي ّ
أن امكانية
التفاهم بــن رئيس مجلس النــواب نبيه بري

ورئيــس «التيار الوطني الح ّر» جربان باســيل
ممكنة يف االستحقاقات األساسية ،حتى لو خرج
األخري من جلســة االنتخابات يوم أمس ،نافيا ً
حصــول أي تفاهم انتخابــيّ ،إل ّ
أن التنقيب يف
مصادر األصوات التي نالها ك ّل من بري ونائبه،
الياس بو صعب ،يؤكد ّ
أن «التيار» ّ
جي بعضا ً من
أصوات كتلته ،وبينهم نواب الطاشناق ،والنائب
محمد يحيى ،ملصلحــة بري ،فيما أعطى األخري
ك ّل أصــوات كتلته ملصلحة بــو صعب .ويمكن
االستخالص ّ
أن اســتحقاق نيابة الرئيس ش ّكل
نموذجا ً لقدرة قــوى الثامن من آذار عىل تأمني
أكثرية نيابية ،مع بعض املستقلني.
 ّإن القــوى املعارضة ،ســواء كانت من
قماشــة «القوى التغيريية» ،أو تلك التقليدية،
أي «القوات» و»الكتائب» تواجه تحديا ً يف توحيد
صفوفها ،واذا ما فعلتها ،ســيكون من الصعب
عىل هذه املجموعات أن تصل إىل عتبة األكثرية،
كما حصل مع ترشيح غسان سكاف ،مع العلم
ّ
أن األخري ليس نتاج «لوائح التغيري» ،ال بل نجح
ضمن تحالف وائل أبو فاعور -محمد القرعاوي،
ويرتدد ّ
أن تبني ترشــيحه من جانب نواب «17
ترشين» تسبّب بخالف بني هؤالء ،خصوصا ً ّ
وأن
بينهم نوابا ً أرثوذكساً ،أبرزهم ملحم خلفّ .إل ّ
أن
صعوبة التفاهم بني نواب «التغيري» و»القوات»
و»الكتائب» واملســتقلني ،عىل مرشــح واحد،
هي التــي أدت إىل طرح أرثوذكــي من خارج
املعسكريْن يف محاولة لخوض معركة متوازنة يف
وجه اآلخرين.

وما رفــع من رصيد ســكاف هو تصويت
«اللقــاء الديمقراطــي» ملصلحته ،مــع ادراك
أعضائه ،املســبقّ ،
أن املعركة ستمنح بو صعب
لقــب دولة الرئيس ،لكنهــم ّ
فضلوا عدم منحه
أصواتهم ،ربطا ً بموقفهم الســلبي من «التيار
الوطني الح ّر» ورئيســه ...مع العلــم ّ
أن أحد
النواب الحظ ّ
أن معركة غســان سكاف خيضت
بعيدا ً عنه ،وبدا خالل الجلسة وكأنه غري معني
بما يحصل من خلفه ،ولم يكن مكرتثا ً إال للكلمة
التي أعدها لتالوتها يف حال فوزه .أما «البوانتاج»
والتواصل مــع النواب ،فلم يبذل يف ســبيله أي
مجهود.
ومــع ذلك ،يقول نائب معــارض ّ
إن بعض
النواب «التغيرييني» قدّموا األكثرية عىل طبق من
فضة ملصلحة الخصوم ،بحجة التصويت بورقة
بيضــاء والوقوف عىل الحياد ،وبدليل اســقاط
زياد حواط أمام آالن عون مع العلم أنّه بامكان
«املعارضات» اذا ما التقــت مع «الجنبالطيني»
و»املستقبليني» أن تكوّن مجتمعة أكثرية متينة.
 مرة جديدة ،يثبت رئيس «الحزب التقدمياالشــراكي» وليد جنبالط أنه قــادر عىل إدارة
اللعبة كبيضة قبان باســتطاعتها تمييل الدفة
لناحيــة قوى الثامن مــن آذار تحديــداً ،لكي
تتمكن من االســتحواذ عىل األغلبيــة النيابية،
ّ
ألن الجالســن عىل مقاعد املعارضة ،ويف ما لو
توّحدوا ،سيكون من الصعب عليهم أن يتجاوزوا
هذه العتبة.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 848السنــــة الثــالثــة

األربــعــاء  ١حــزيــران 2022

هيئة مكتب المجلس اكتملت بالنصف زائدًا واحدًا واللجان الثلثاء المقبل

بري في الوالية السابعة :سنالقي الورقة البيضاء
بقلب أبيض
أكـــرم حـــمــدان

بعد أخــذ ورد وبعد كثري من التحليــل واإلجتهاد،
أكتملت هيئة مكتب مجلس النواب بإعادة إنتخاب الرئيس
نبيه بري رئيســا للمجلس لوالية سابعة والنائب إلياس
بو صعب نائبا ً له وكل مــن النواب أالن عون وهادي ابو
الحسن ألمانة الرس وميشال موىس وأغوب بقرادونيان
وعبد الكريم كبارة كمفوضني ،وهكذا أصبحت املؤسسة
الدستورية األم ،أي السلطة الترشيعية ،مكتملة النصاب
يف
الهيكيل واإلداري ،عىل أن يســتكمل تشــكيل اللجان
نائب الرئيس الياس بو صعب
الرئيس نبيه بري
جلسة ســتعقد يوم الثالثاء املقبل ،وباتت األنظار نحو
بينما رأت النائبة بوال يعقوبيان أن «ما يُثار هو اجتهاد
كل من النواب :ميشــال موىس ،أغوب بقرادونيان وعبد
اإلستشــارات النيابية امللزمة من أجــل تكليف رئيس
غبّ الطلب وما قاله عدوان نسري به».
الكريم كبارة ،وإختتمت الجلســة مع إعالن بري تحديد
للحكومة لتشكيل حكومة جديدة.
ويف حني حسمت نتائج الفرز فوز بو صعب بمنصب
موعد جلســة يوم الثالثاء املقبل الساعة  11ظهرا من
وبمعزل عن املســار الدســتوري والسيايس ،فإن
أجل إنتخاب أعضاء ورؤســاء ومقرري اللجان النيابية،
نائــب الرئيــس ،إال أن النقاش الدســتوري والقانوني
جلسة األمس ،سجلت سابقة لجهة إعتماد اإلنتخابات
مع التمني عىل النواب التواصل مع األمانة العامة ملجلس
واإلجتهادات تطورت وتوســعت عند البــدء يف عملية
واملنافســة واللعبة الديموقراطية تحــت قبة الربملان،
النواب من أجل تنســيق هذا األمر وإقرتاح كل نائب أين
إنتخاب أميني الرس لتخرج عن مسارها وتصبح طائفية
وفتحت الباب واســعا ً أمام نقاش جدي وحقيقي حول
يرى نفسه يف عضوية أي لجنة.
ومذهبية عىل خلفية إحرتام العرف الذي يوزع املقاعد بني
البحث يف كيفيــة التخلص من النظــام الطائفي الذي
املوارنة والدروز يف أمانة الرس ،وهو ما ّ
وكانت كلمة مقتضبة لنائب رئيس املجلس الياس
عقد آلية اإلقرتاع
يتحكم بالبالد والعباد ،كما فتحت باب اإلجتهاد والنقاش
بو صعب بعد انتخابه قال فيها»:هذه هي الديموقراطية
عندما وصل عدد املرشــحني إىل خمسة هم النواب :أالن
الدســتوري والقانوني حول عدد من النصوص التي ال
الصحيحة ،وأحيي زمييل النائب غسان سكاف وأشكره
عون ،هادي أبو الحســن ،زياد حــواط ،فراس حمدان،
تتالءم مع الصيغة الطائفية واملذهبية.
عىل هذه املنافسة الرشيفة التي حصلت ...نعم ،علينا أن
ميشال الدويهي.
وكاد هذا األمر يُطيح بالعملية اإلنتخابية لوال تداركه
نتعاون جميعا ً من أجل لبنان ونأمل أن نتقارب يف العمل
وهنا بدأ جدال ونقاش من نــوع آخر حول كيفية
من قبل بري ،كما سجل نواب التغيري موقفهم اإلعرتايض
من أجل املصلحة العامة».
املواءمة بني النص الدســتوري وما يقــول به النظام
وبــات عليهم الذهاب نحو العمل من ضمن املؤسســة
وقد كانت كلمة مركزة للرئيس بري بعيد انتخابه أكد
الداخيل ملجلس النواب ،وبني الحفاظ عىل
الترشيعية.
فيها «أننا ســنالقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ،طوينا
العرف يف املناصب.
الورقــة البيضــاء والعدالــة
صفحة اإلنتخابــات النيابية وفاز من فــاز وبعيدا ً عن
وعندمــا إرتفعت وتــرة الخطاب
والجمهوريــة القوية عبــارات كانت
بمعزل عن المسار
إحتســاب األكثرية لهذا الطرف أو ذاك لنكن « 128نعم»
داخل القاعــة العامة ملجلــس النواب
حارضة ،إنتهت املنازلــة اإلنتخابية يف
ملجلس نيابي يرســخ مناخات الســلم األهيل والوحدة
ســاحة النجمة أمس بإعــادة إنتخاب الدستوري والسياسي التي شــهدت إنقطاع التيار الكهربائي
الوطنية ،و« 128ال» ملجلس يعمق اإلنقسام بني اللبنانيني
اكثــر من مــرة خالل الجلســة ،أعلن
الرئيس نبيه بري رئيســا ملجلس النواب
فإن جلسة األمس
ويعيد إنتاج مناخات اإلحــراب الداخيل ويوزعهم عىل
النائب فراس حمدان إنسحابه والنائب
لوالية سابعة بنتيجة  65صوتا ً من الدورة
جلت سابقة لجهة
س ّ
محاور اإلنقسام الطائفي واملذهبي.
ميشال الدويهي من السباق عىل منصب
األوىل مقابل  23ورقة بيضاء و 40ورقة
إعتماد اإلنتخابات
ودعا اىل «اإلحتكام لإلرادة الوطنية الجامعة املتمثلة
عضوية أمانة الرس ،لتبدأ عملية اإلقرتاع
ملغاة توزعت فيها العبارات بني العدالة
والمنافسة واللعبة
واملنافســة عىل املقعد املاروني أوال بني
بقلق الناس وآالمهم وتطلعاتهــم وآمالهم بالقدرة عىل
لتفجري ضحايا املرفأ والعدالة للمودعني
اإلنقاذ والتغيري» ،معتــرا ً أ َّن «أي خطط ووعود وبرامج
املرشحني أالن عون وزياد حواط ،بعدما
وللبنان وللقمان ســليم وشهداء زوارق
الديموقراطية تحت
ُ
ال تقدم الحلول لألزمات عىل إختالفها وكثرتها هو كالم
سجل يف املحرض إحرتام العرف.
املوت وملــن فقدوا عيونهــم ولضحايا
قبّة البرلمان
وقــد فاز عون بنتيجــة  65صوتا ً
وخطط خارج السياق»،الفتا ً يف إقتباس ملا كتب يف اإلعالم
رشطــة املجلس وللنســاء املغتصبات،
اىل أنه «من املفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم
فيمــا نال حواط  38صوتا ً وتســع أوراق بيضاء وعرش
إضافة إىل عبارة «الجمهورية القوية» التي بدا واضحا ً أن
«التحديــات» امللقاة عىل عاتقهم ،يف زمن لن يحظوا فيه
أوراق ملغاة ومــن بني ما كتب «ال للعــرف الطائفي،
من استخدمها هم نواب كتلة «القوات اللبنانية» ،بينما
بـ»ترف» املناورة ،وال سيما ّ
أن سالح «التعطيل» املتوافر
الديموقراطية ال تسمح بهذه الفوىض».
دلت بقية العبارات عىل أن نواب «التغيري» والنواب الجدد
بني أيديهم ،لن يفيض ســوى اىل «جريمة كربى» بحق
وســبق عملية اإلقرتاع مداخالت ســوبر طائفية
هم من استخدموها وكان الفتا ً أن من بني األوراق كانت
الوطن ،الذي بات «يحترض» بشهادة الجميع».
ومذهبية مغلفة بعبارات الحفاظ عــى العرف ،لكنها
هناك ورقة حملت اسم اإلمام موىس الصدر.
وقال« :لنكــن « 128نعم» إلنجاز اإلســتحقاقات
تقاطعت من قبل مختلف النــواب حول رضورة العمل
أما بالنســبة لعملية إنتخاب نائب رئيس املجلس
الدســتورية يف موعدها و« 128ال» للفراغ يف أي سلطة،
الجدي والجاد للتخلص مــن املنطق الطائفي واملذهبي
التي جرت عــى دورتني حيث تنافس عىل املوقع كل من
و« 128نعم» جريئــة ودون مواربة لإلنتقال بلبنان من
والعمل عىل تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية.
النائبني إلياس بو صعب وغســان سكاف ،فقد جاءت
نتيجة الدورة األوىل بـ 64صوتــا ً لبو صعب و 49صوتا ً
دولة الطوائف واملذاهــب واملحاصصة اىل دولة املواطنة
وهذا الســجال هو ما دفع النائــب فراس حمدان
واملســاواة وتكافؤ الفرص الدولة املدنية ،و« 128نعم»
إىل إعالن اإلنســحاب هو وزميله ميشــال الدويهي من
لسكاف مع وجود  13ورقة بيضاء وورقتني ملغيتني ،ثم
ســباق الرتشح ،كما ســجلت مداخالت
رصيحة وقوية وواحــدة موحدة ضد
حُ ســمت يف الدورة الثانية بـ 65صوت لبو صعب مقابل
لكل مــن النواب ،جربان باســيل ،هادي
أي تفريط بحقوق لبنان الســيادية يف
 60لسكاف مع ورقة ملغاة وورقتني بيضاوين.
ثرواته املائية والنفطية مع فلســطني
أبو الحســن ،فريد الخازن ،أكرم شهيب
وقد فتحــت عملية اإلقرتاع التي تعترب ســابقة يف
تاريخ املجلس النيابي الحديث ،سجاال ً ونقاشا ً دستوريا ً
ووائل أبو فاعــور ووضاح الصادق وعيل فتحت عملية اإلقتراع املحتلة و« 128ال» للتنازل أو املساومة
عمار الذي أبدى أســفه لسقوط املجلس التي ُتعتبر سابقة في أو التطبيع قيد أنملــة يف هذه الثروات
وقانونيــا ً حول طريقة إحتســاب األغلبيــة يف عملية
تحــت أي ظرف من الظــروف ومهما
وصورته من الجلســة األوىل أمام الرأي
التصويــت واإلقرتاع واإلجتهادات يف تفســر هذا األمر
العام  ،متمنيا ً أن يكون الدستور والنظام تاريخ المجلس النيابي بلغت الضغــوط ،و« 128نعم» لحفظ
قياســا ً عىل نص املادة  44من الدســتور واملادة  12من
الداخيل هو الحكم يف عمل املجلس ،مشريا ً الحديث سجا ً
ال ونقاشًا حقوق املودعــن كاملة وإقرار وتنفيذ
النظام الداخيل ملجلس النواب.
إىل أن أصداء الخارج تجاه ما يجري داخل دستوريًا وقانونيًا حول كافة القوانني املتصلة بمكافحة الفساد
وقد دفع هذا األمر النائب حســن فضل الله إلثارة
طريقة إحتساب األغلبية والهدر وإسرتداد األموال املنهوبة «.
الجلسة ال تبرش بالخري.
مسألة األوراق امللغاة يف اإلنتخابات النيابية األخرية وعدم
وشكر «النواب الذين استودعوني
لكن الرئيس بري علق عىل املطالبة
إحتسابها خصوصا يف دائرة الجنوب الثالثة ما قد يغري يف
باإلرساع بتشكيل الهيئة الوطنية اللغاء في عملية التصويت
أصواتهم...والزمــاء النــواب الذين
النتائج ،حسب فضل الله.
واإلقتراع
عارضوا انتخابي رئيسا ً للمجلس سواء
الطائفية السياســية وقانون إنتخابي
لكن بري الذي أعطــى الحق لفضل الله بما طرحه
بالتصويــت «ال» ،بورقــة بيضاء ،أو
خارج القيد الطائفي بالقول »:أنا منذ 40
من حيث املبدأ رفض الدخول يف مسألة التفسري وذهب إىل
باختيار اسم آخر من خارج السياق املألوف أو باإلقرتاع
سنة اطالب بالدولة املدنية خلونا نميش «شوي شوي»
الدورة الثانية من عملية اإلقرتاع بعدما كان طرح النائب
من باب «الزكزكة « ،ســأحرتم وأعمل بهدي كل رأي أو
وكما قلت صباحا ً دعونا نعمل يدا ً واحدة».
جورج عــدوان التمييز بني ما تتضمنــه أوراق اإلقرتاع
نقد بناء وسوف ألقي خلفي كل إساءة وسنالقي الورقة
بعد ذلك جــرت عملية إنتخاب أمــن الرس الثاني
وعملية التصويت ،مذكرا بأن عــدد املقرتعني كما قال
البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة للجميع
النائب هادي أبو الحســن بالتزكية بعدما أصبح املرشح
الرئيس بري هو  128وبالتايل فاحتساب األغلبية املطلقة
للتعاون املخلص من أجل إنقاذ لبنان».
الوحيد ،ثم فــاز بالتزكية أيضا ملنصب املفوضني الثالثة
يحتاج إىل  65صوتا ً وال عالقة لألوراق امللغاة بهذا األمر،
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ماذا يعني سقوط
"إتفاق الطائف"؟
ق ّلما ذكر النواب الجدد إتفاق الطائف في
أدبياتهم السياسيّة وفي حمالتهم اإلنتخابيّة،
ربما بسبب قلة اإلكتراث أم بسبب قلة الدراية
بأهميّة هذا االتفاق الميثاقي ،الذي أصبحت
معظم بنوده مندرجة في إطار الدستور
اللبناني بعد تعديله سنة .1990
كانت اللحظة المؤاتية إلنهاء الحرب األهليّة
بعد  15سنة من اإلقتتال الدامي والدمار
الشامل في العام  .1989القرار العربي
والدولي بإنهاء الحرب عكس نفسه في هذا
اإلتفاق الشهير برعاية أميركيّة -سعوديّة-
سوريّة وعدم ممانعة سوفياتيّة (وكان اإلتحاد
السوفياتي في أيامه األخيرة وبطبيعة الحال
لم يكن الملف اللبناني يشكل أي أولويّة
في تلك المحطة المفصليّة من تاريخ العالم
الحديث).
المهم أن هذا االتفاق أسكت المدفع وأتاح
المجال مجددا ً أمام إستئناف عمليّة بناء الدولة
والنهوض باإلقتصاد وإستعادة الثقة الدوليّة
بلبنان ،الذي تصدّرت أخباره السيئة وسائل
اإلعالم العالميّة على مدى سنوات حتى أصبح
مصطلح «اللبننة» شائعا ً في األوساط الدوليّة
وهو يشي بكل ما هو سلبي وإنقسامي
وإنهزامي.
صحيح أن النظام السوري قبض على
الساحة اللبنانيّة تماما ً بعد أن ساند الواليات
المتحدة األميركيّة (رغم أنه من أنظمة
«الممانعة» ولو نظريّاً) في حرب تحرير
الكويت ،ولكن هذا ال يلغي أن هذا اإلتفاق
شكل منعطفا ً في الحياة الوطنيّة أكان على
مستوى إعادة توزيع السلطة وفق قواعد
تشاركيّة جديدة ،أم على مستوى حسم
هويّة لبنان العربيّة ونهائيّة الكيان وصيغة
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمعزل
عن االعتبارات الديموغرافيّة.
الطرفان الوحيدان اللذان توجسا من االتفاق
يومذاك كانا العماد ميشال عون و»حزب الله»،
األول عندما الحظ أن المناقشات لن تفضي
إلى إنتخابه لرئاسة الجمهوريّة؛ والثاني
إلعتباراته السياسيّة والعقائديّة وإرتباطه
العلني الواضح (وبكل فخر وإعتزاز)
بمشروع الجمهوريّة اإلسالميّة في إيران.
ليست مصادفة أن يتجاوز كل من الطرفين
خالفاتهما السياسيّة العميقة ويتجها لعقد
ورقة تفاهم ثنائيّة ق ّلما إحتُرمت بنودها ال
سيّما في مجال قضيّة السالح .عون تجاوز
كالم أمين عام «حزب الله» السيد حسن
نصرالله الموثق عن أنه «حالة إسرائيليّة»،
و»حزب الله» تجاوز كالم عون عن سالحه بأنه
«غير شرعي» وصوال ً إلى حد وصفه باالرهابي.
من هنا ،فإن وثيقة مار مخايل كانت في
مكان ما تفاهما ً ثنائيّا ً ضد إتفاق الطائف.
ٍ
العونيون يحبون لعبة الصالحيّات وإستعادة
«الحقوق المهدورة» مع ما يعنيه ذلك من كالم
متكرر لالستهالك الشعبوي؛ و»حزب الله»
أزعجته الرعاية العربيّة للوثيقة ،والبند الذي
يحسم عروبة لبنان وهويته ،وهو ما يتناقض
مع عمق مشروعه اإلسالمي في المنطقة.
قد ال يكون اإلتفاق مثاليّاً ،ولكن الثابت أنه
لم ي ُّنفذ بالكامل ،وما ُ
طبّق منه لم يُطبّق كما
يجب إنما بطريقة مشوّهة شابها إختالق أعراف
وطقوس جديدة ال عالقة لها به كما ال عالقة لها
بأسس العمل الديمقراطي والمؤسساتي.
األخطر من كل ذلك ،أن أي تالعب إضافي
بهذا اإلتفاق على قاعدة السعي المنهجي
لتفريغه من مضمونه إنما يعني القفز في
المجهول السياسي والتخلي عن مرتكزات
ٍ
بمرتكزات أخرى تكون
سياسيّة سوف تُستبدل
وليدة اللحظة الراهنة ويكتنفها الكثير من
الخلل نتيجة الواقع اإلقليمي والمحلي الراهن.
من هنا ،مطلوب من النواب «التغييريين»
التواضع واإلشارة إلى إتفاق الطائف كميثاق
مرجعي بإنتظار تبلور ظروف أكثر موضوعيّة
لتعديله أو تطويره نحو قيام الدولة المدنيّة.
ال يستطيع هؤالء إعتبار كل ما سبق دخولهم
إلى الندوة البرلمانيّة وكأنه لم يكن .ثمّ ة
إستمراريّة مطلوبة للحفاظ على التوازن
الداخلي وهو أهم من الكثير من المواقف التي
إتخذت حتى اآلن!

٤
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منظومة "الهوينى
الهوينى" ...وارتباكاتها
المالحظة األولى التي ال يمكن إال التوقف
عندها في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب
ونائبه وأميني السر وهيئة مكتب المجلس:
هي كلمة «ملغاة» ،رددها رئيس مجلس
النواب نبيه بري مع كل ورقة من أوراق «نواب
التغيير» سجلت موقفا ً مطالبا ً بالعدالة لشهداء
المرفأ ومن فقدوا عيونهم على يد شرطة
مجلس النواب ،وللنساء المعنفات المغتصبات
وللمودعين ...وللجمهورية القوية.
بالتالي «ملغاة» هي الجرائم التي تورط
بها وزراء ونواب ،بعضهم مطلوب للعدالة...
وبعضهم اآلخر تآمر على حقوق المواطنين
وتقاعس عن إقرار قوانين تحميهم وتنصفهم.
وبري الذي شكر من صوّت له ،شكر أيضا
من «زكزكه» ،وعاد إلى قواعده آمنا ً مطمئناً،
بعد قلق بارز أظهره دأبه على إحصاء
األصوات التي صبت لصالحه ليتنفس الصعداء
مع التصفيق لدى حصوله على النسبة
المنشودة من االقتراع األول.
المالحظة الثانية :الالفت في الجلسة أن
بري والنائب الياس بو صعب نجحا على
الحافة ،أي بالنصف زائد واحد ...بالتالي
يمكن البناء على هذه الواقعة سواء لترتيب
تحالفات من هم ضد المنظومة أو للعمل على
إلغاء الحافة في انتخابات العام  2026لتغيير
المشهد بما يخدم اللبنانيين.
كذلك كان واضحا ً الصراع بين العرف
والدستور والتمسك بطائفية الكراسي في
نقاش كيفية انتخاب أميني السر ،والصراع
بين تهريب أي تفصيل او توافق على حساب
تطبيق الدستور.
ولدى قول النائبة بوال يعقوبيان« :أول مرة
تجرى انتخابات حقيقية في مجلس النواب»
ردا ً على المطالبين بالتوافق بعد تعثرهم
وارتباكهم وهم يحاولون تطبيق الدستور ،رد
بري «كل بلدك قائم هيك» ...وكأن المطلوب أن
يبقى هيك.
المالحظة الثالثة :الالفت أيضا إصرار نواب
«حزب الله» او من تكلم منهم خالل الجلسة
وتعال واضحة وموجهة حصرا ً
على لغة تنمّ ر
ٍ
إلى «نواب التغيير» الذين اعترضوا على
اجتهاد غبّ الطلب يتالعب بالدستور وينمّ طه
وفق مقتضى مصلحته ،وذلك بهدف إسكاتهم،
فكان استخدام عبارة «لسنا في مظاهرة»...
ناقشوا بهدوء» ...و»تعلموا النقاش» ...و»نحن
في المجلس ولسنا في الشارع» ...وما إلى
ذلك من استكمال لتولي دور المرشد واألعلى
رتبة والفارض شروطه .وكأن هناك «نواب
الست» و»نواب الجارية» ...وعلى الفئة األخيرة
أن تعرف حدّها وتقف عنده.
المالحظة الرابعة :أظهرت انتخابات
المجلس مدى صالبة المنظومة ،ما
يتطلب من «نواب التغيير» ومن يشبههم
من المستقلين ترتيب أولويات من خالل
تنسيق يمكن أن ينتج تحديا ً فعليا ً
ونواة لمواجهة هذه الصالبة .فالتشرذم
لحاملي هموم المواطنين يقضي عليهم،
ويشجع نواب المنظومة على ردعهم...
و»ممنوع العراضات والبطوالت» ...وتوحد
«من يسمون حالهم توحيديين» يخيف
المتحكمين بسيادة البلد ومصيره.
وأخيرا تبقى نافرة مشهديات «الهوينى...
الهوينى» للمصدومين من النقاشات ،وليس
من الممارسات التي يرتكبونها وال يمكن
إحصاؤها.
وعليه ،ال مجال للتهاون ،ألننا شهدنا نتائجه
في أكثر من محطة .فالفرصة قد ال تتكرر
إذا لم يتمكن «نواب التغيير» والمستقلون
من إحراز إنجازات نوعية تسمح في دورة
انتخابات عام  2026بتصحيح الخلل وإقناع
الناخبين باقتراع شجاع يقضي على المنظومة
ويقلص حضورها إلى ما هو أقل من الحافة،
بحيث ال يبقى مواطن مفجوعاٍ من مجلس
يريد للبلد أن يبقى «هيك» ،ويحمل راية
«إلغاء الطائفية» فقط تحت راية «الزكزكة» أو
االعتماد على األكثرية العددية.
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مسيرة تضامن والتزام بكشف الحقيقة في تفجير المرفأ

"التغيير" يكسر الروتين أم " ...ال تعالج"؟!
طونـــي كـــرم
كــر «النــواب التغيرييون»
املشهدية التي طبعت إنتخاب رئيس
وهيئة مكتب مجلــس النواب منذ
عقود ،مسجلني سابقة يف إسقاط
النتائج املعلبة واضعني أنفســهم
وزمالءهم أمام امتحان الرأي العام
الذي واكب عرب الشاشات «املهزلة»
التي اتسمت بها جلسة األمس.
ويف محاولــة لــم تخــ ُل من
اإلنتقــاد ،توجــه النــواب بــوال
يعقوبيــان ،إبراهيم منيمنة ،رامي
فنج ،ياسني ياسني ،الياس جرادي،
نجاة صليبا ،ملحــم خلف ،حليمة
قعقور ،وضاح الصادق ،ســينتيا
زرازير ،فراس حمدان ،مارك ضو،
وميشــال دويهي يف مسرية شعبية
من مرفأ بــروت إىل مجلس النواب
يف رســالة للتأكيد عىل أن وجودهم
يف املجلس سيشــكل إمتدادا ً وصدا ً
للمطالب التي ُرفِ عَ ت يف الشــارع،
واضعني إكليال من الغار أمام تمثال
الشهداء يف وســط بريوت ،ليعربوا
بعدها إىل ســاحة النجمة بعيدا ً عن
املواكب الســيارة والزجاج الداكن
محصنــن بهتافات املشــاركني
ومنها« :فتَحوا لـ بــواب ..وصلوا
النواب».
واستهلت املسرية بكلمة ألهايل
ضحايا تفجري مرفأ بريوت يف  4آب
 ،2020شــكروا فيها النواب الذين
«جعلوا من قضيــة  4آب وإنفجار
املرفأ بداية ملشوارهم إىل املجلس»،
طالبني «العمل عىل تمرير مرسوم
تعيني رؤساء غرف التمييز ،وتعديل
القانون املتعلق بطلبات ر ّد املحقق
العــديل القــايض طــارق البيطار
لتصبح الغرامات دون سقف مايل،
والتصدي لتحويــل «قضية املرفأ»
إىل املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء
والنــواب» ،ألنه ليس مــن العدل
حســب تعبريهم أن يحاكم املجرم
نفسه ،كما «إخراج «القضية» من
التجاذبات والتدخالت السياســيّة
ّ
وفك قيود املحقق العــديل ليتمكن
من اســتكمال عملــه» ،إىل جانب
«الضغط من أجــل تنفيذ مذكرات
التوقيــف باملتهمني وســوقهم إىل
الســجون ،واســقاط الحصانات
عن جميــع املتهمني بإنفجار املرفأ
إفســاحا ً يف املجال أمام استكمال
املحقق العديل عمله وسوق املتهمني
إىل العدالة».
وصول «نواب التغيري» سريا ً عىل
األقدام إىل ســاحة النجمة لم يفقد
وهج الساحة التي وصلها النواب يف

أما النائــب اللواء أرشف ريفي
ســياراتهم الفاخرة ،قبل أن يرسق
فأشــار إىل أن الجلســة «أظهرت
النائب كميل شــمعون األنظار لدى
شــبه توازن بني القوى السياسية
وصولــه بســيارة «Collection
بعــد اإلنتقــال من
 »Carتعــود لجــده
هيمنة شــبه كاملة
الراحل الرئيس كميل
لـــ «حــزب اللــه»
شمعون.
وحلفائــه إىل ح ّد ما
رفض النائب مروان
وعــى هامــش
لتحقق املســاواة مع
الجلسة ،أشار النائب حمادة التعليق على
الفريق اآلخر» ،ليبقى
زيــاد حــواط إىل أن
الفوضى العارمة التي
األســاس بالنســبة
غياب التعــاون بني
قوى املعارضة أدى إىل رافقت الجلسة مكتفيًا له «قيام وطن ســيّد
يحقق العيش الكريم
بوصف أداء بعض
فوز أحزاب السلطة يف
ً
لإلنسان».
جميــع املراكز ،داعيا
النواب بالـ "مر ِ ّ
ت"
وتوقــف النائب
الجميــع إىل التع ّلــم
ملحم خلف عند السياق الذي رافق
من هذا الدرس تحديدا ً بعد فشــل
اإلنتخابات داخل الجلسة ،مشريا ً إىل
محاوالت التنسيق مع جميع القوى
أن الديمقراطيــة ال تقبل الفوىض،
ّ
وتمسك البعض يف آرائه
«السيادية»
بــل يجب أن تكــون صورتها أكثر
مــا أدى إىل فوز أحزاب الســلطة
بهاءً.
مجدداً ،ليشــدد عىل أن األهم اليوم
وعن غيــاب التنســيق الذي
نتائج مــا بعد الجلســة للتصدي
أدى إىل خســارتهم بعض املراكز،
للتحديات التي تنتظر الجميع.
أوضــح أنهــم كـــ
الســياق،
يف
«قوى التغيري» خارج
رفض النائب مروان
جميع االصطفافات،
حمــادة التعليق عىل
الفــوىض العارمــة النائب زياد حواط أشار بعيدا ً عن الســعي إىل
املناصــب التي تقع
التي رافقت الجلسة إلى أن غياب التعاون
خــارج إهتماماتهم،
مكتفيا ً بوصف أداء
بعض النــواب بالـ بين قوى المعارضة أدى مؤكــدا ً أن «األهــم
«مرت» .يف حني رأى إلى فوز أحزاب السلطة إكمال املســرة التي
ّ
إنطلقت من الشارع
عبدالله
بالل
النائــب
في جميع المراكز
بعيــدا ً عــن عقد أيٍّ
أن «القــوى الجديدة
مــن الصفقات مع قوى الســلطة
تعطي حيويــة ودينامية للعمل يف
الحالية».
املجلــس» ،داعيــا ً إىل تلقف «وجع
بدورها ،إعتــرت النائب بوال
النــاس بعيدا ً عن جميع املشــاكل
يعقوبيــان «أنها املــرة األوىل التي
التي إعرتت الجلسة».

النائب زياد حواط

سيارة الرئيس شمعون

الحاضر الشهيد لقمان سليم

أمام مدخل المجلس (فضل عيتاني)

النائب ملحم خلف

النائبة بوال يعقوبيان

تحصل فيهــا اإلنتخابات بعيدا ً عن
التعليب املســبق للنتائج» ،مشرية
إىل «أننا شــهدنا جلســة إنتخاب
حقيقيــة ،بعيدا عــن الصفقات
والنتائــج املســبقة والتعيــن
والتوافقات املسبقة عىل النتائج».
يف حني أوضــح النائب فراس
حمدان ،أن «املســرة التي حصلت
تأتي يف إطار التضامــن واإللتزام
يف كشــف الحقيقــة والوقوف إىل
جانب أهايل ضحايــا تفجري مرفأ
بريوت ،وإلتــزام بالعدالة ووصول
التحقيقات إىل خواتيمها بعيدا ً عن
تعطيل القضاء ،وتأكيدا ً عىل اإللتزام
بدولة القانون واملؤسسات» ،قائالً:
«هذا اإللتزام هو يف األساس أخالقي
قبــل أن يكون إلتزامــا ً قانونيا ً أو
إنسانياً».
وعن أدائهم كـــ «نواب» ،ترك
الحكم للرأي العــام ،ليتوقف أيضا ً
عند الفــوىض العارمة التي حصلت
يف الجلســة ،والتي إنطلقت ج ّراء
فرضهــم املعركــة اإلنتخابية عىل
املواقع ،رافضــا ً تكريس الطائفية
يف املواقع عىل مســتوى أمناء
الرس
ّ
واملفوضني ،مشددا ً عىل أن «املواقع
واملناصــب ال تعنينــا ،إنما األهم
بالنســبة لنا يكمــن يف إعادة بناء
دولة القانون واملؤسسات».
كذلك وضعت النائب ســينتيا
زرازيــر التحــرك الــذي حصل يف
إطار تســجيل موقف ،للتأكيد عىل
تمسكهم يف متابعة قضية شهداء 4
آب يف الشارع كما يف املجلس ،قائلة:
«هذه قضيتنا ..وهي نحنا».
وعىل الرغم من املسرية املؤيدة
التي رافقت دخول «نواب التغيري»
إىل ســاحة النجمــة ،إال ّ أن بعض
«الثوار» تصدوا لهم خالل مغادرتهم
رافعني عنهم صفة «نواب الثورة»
مشــددين عىل أن «الثورة» تكون
يف الشــارع وليس عرب مشــاركة
«املنظومة» يف السلطة.
وعىل صعيد آخر ،توجه الرئيس
نبيه بري فور إنتهاء الجلســة إىل
لقاء الرئيس ميشال عون يف بعبدا،
مكتفيا ً يف الر ّد عىل ســؤال عما اذا
بحث مع الرئيس عون يف موضوع
االستشارات النيابية امللزمة لتكليف
رئيس حكومــة ،بالقول «من دون
شك».
وفور إعالن فــوز الرئيس نبيه
بري بوالية ســابعة ،شــهد العديد
من املناطــق اللبنانية إطالقا ً كثيفا ً
للنــار ،كما غصت الطــرق املؤدية
إىل مقــ ّر الرئاســة الثانية يف عني
التينة بالوفود الشعبية واملنارصين
احتفاال ً يف املناســبة شاركت فيه
رشطة املجلس النيابي.

محـــــليـــــات
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البوظة الزحالوية صامدة بنكهتها وتقاوم مع أسعارها الذوبان

سعر الكيلو إلى  200ألف ليرة ُ
ومن ِتجوها لن يرفعوا العشرة

زحلــــة ـ لوســــي بارسخيــــان
تصارع بوظة الربدوني الزحالوية الشهرية واحدا ً
من أقىس الظروف التي يعربها لبنان ،منذ نشأة هذه
الصناعة يف بدايات القرن املايض.
فبني انقطاع الكهرباء وتقنينها الذي فرض عىل
زحلة مجدداً ،غالء أسعار املواد األولية ،ضعف الحركة
الســياحية ،تضخم ســعر الدوالر وعدم استقراره،
وتراجع القــدرة الرشائية للمقيمــن عموماً ،كان
يمكن ألرباب املصلحة أن «يرفعوا العرشة» ،ويعتزلوا
صناعة تشــكل خصوصيــة تتخطى الحســابات
التجارية بالنســبة للمدينة ،ولكنهم قرروا بدال من
ذلك ان يتمسكوا بجودة صناعتها ،كأمناء عىل واح ٍد
من األوجــه التي جعلت من زحلــة مدينة عضوا ً يف
شــبكة االونيســكو العاملية للمدن املتميزة باألكل،
مرصين عىل إســتقبال الزبون مع ابتسامة ال تزال
تعكس روحية الزحالوي وكرمه.
إال أن ذلك ال ينفــي أن كلفة صناعة البوظة لم
تخرج من تحت ســيطرة أربابها .وقد قفز ســعر
الكيلــو منها يف بداية هذا املوســم اىل  200الف لرية
بالنســبة للبوظــة الطليانية و 250الفا ً بالنســبة
للقشــطة .وتقلب هذا السعر خالل االسبوع املايض
بني  250ألفــا ً و 300ألف ،ليعود ويهبط فور تراجع
سعر الدوالر مجددا ً اىل مستوياته السابقة.
الرقم يبدو خياليا ً بالنســبة للبناني الذي كان
حتى صيف  2020يشــري البوظة بـ  15اىل  30ألف

لرية للكيلــو .ولكنه ال يعود مســتغربا ً عندما يعدد
وليد خلف ،احد أصحاب اشــهر املقاهي يف الربدوني
مكونات هذا السعر .فالبوظة عربية صحيح ،ولكن
جزءا ً كبريا ً من مكوناتها مســتورد مــن الخارج،
وبالتــايل يتأثر بأســعار الدوالر املتقلبــة ،بدءا ً من
الحليب ،اىل السحلب ،املســكة ،ماء الزهر بالنسبة
لصناعة القشــطة ،أو ما يعــرف بالبوظة العربية.
وطبعا ً يضاف اىل كل مكوناتها هذه الفستق الحلبي
الذي يزينها .حيث يبلغ ســعر الكيلو منه حاليا ً 21
دوالراً ،عىل سعر رصف الدوالر بالسوق املوازية.
أما بالنســبة ألنواع البوظة الطليانية املصنوعة
بالطريقة اللبنانيــة ،فهناك كما يعدد خلف الكاكاو
املركز ،الفاكهة الطبيعية ،حليب البودرة ،ومكونات
أخرى مقويــة للنكهة ،والتي يجــب أن تكون ذات
جودة عالية لصناعة الفرق.
إال ان الكلفة وفقا ً لخلــف ال تقترص عىل املواد
التي تدخل يف صناعــة البوظة مبارشة ،وإنما هناك
ايضا تكاليف املــازوت والكهرباء التي باتت باهظة
جداً ،باإلضافة اىل عامــل التضخم املايل .يف اختصار
يقول خلف «كان سعر الكيلو  15الفا ً يوازي العرشة
دوالرات ،ويتضمن أرباح املؤسسة التي تصل أحيانا
اىل  35باملئة أما الـ  200ألف لرية اليوم فال توازي الـ
 6دوالرات ،مما يعني تراجع األرباح التي يعوض عن
جزء منها ضعف قيمة رواتب املوظفني واليد العاملة
املستخدمة يف تأمني الخدمة ويف الصناعة.
ولكن مهال من يدفع  200ألف لرية من اللبنانيني
ليأكل البوظة؟ بفرح يجيب خلف «الكثريون» ،وهذا
ما يجعــل أربابها يف الربدوني تحديدا أكثر تمســكا ً
بجودتها .ويفخر بأن «أنواع البوظة االخرى متوفرة
بســعر اقل ،ولكن طبعا ً بجودة ال تضاهي ما نقدمه
يف الوادي .وبالتايل من يريد أن يأكل يوظة بنوعية هي
األجود ،لن يرتدد يف زيارة الوادي» ،مشريا اىل «ان أي
تغيري يف النوعية سيغري هذه العالمة الفارقة يف زحلة،
ويجعل بوظتها تفقد زبائنها مبارشة».
ويرشح خلف باملقابــل «ان هناك عوامل اخرى
مكونــة لنكهة البوظة الزحالويــة .وابرزها القالب
الذي تقدم فيه بمقاهي وادي الربدوني ،الذي يطيِّب
النكهة أكثر .فكثــرون يف زحلة وخارجها يحملون

ّ
تمسكًا بجودتها
البوظة الزحالوية أكثر

معهم عادة الكيلوات اىل منازلهم ،ولكن الكل يق ّر بأن
طعم البوظة نفسها يف مقاهي الربدوني يختلف عن
طعمها يف املنازل».
وهذه ربما تكون خاصية يفوّتها الجيل الزحالوي
الجديد عىل نفسه ،وهو لو تأثّر باألجيال التي سبقته
ملا ّ
تخل عن عادة الرتدّد عىل الوادي إطالقاً.
ويضيف خلــف «نحن الوحيدون الذين ال نزال
نضع إبريق املياه عــى الطاولة ،مع أننا يمكن ان
نســتبدله بقوارير معبأة لنبدأ بربح مبارش ،هذا
إضافــة اىل ان ترصيف اإلنتــاج اليومي يف زحلة
رسيع جداً ،وكلما كانت البوظة طازجة كلما كانت
اجود».
ومن هنا يقول خلف «الناس تدفع  200الف لرية
ثمن الشعور الذي يرافق أكل البوظة الزحالوية ،هذا
اىل كون جزء كبري مــن اللبنانيني يتلقون «الفريش
دوالر» من الخارج ،وهذا ما يجعلهم يحافظون عىل
مستوى معني من الرفاهية .والبوظة جزء من هذه
الرفاهية خصوصا انها تعترب كالفاكهة املوســمية،
وهي غري متوفرة إال يف موسم الصيف».

بالطبع الظروف الصعبة التي تمر عىل صناعة
البوظة ترافق مجمل القطاعات األخرى املوجودة يف
وادي الربدوني ،والذي تكاد حركته السياحية حتى
اآلن تقترص عىل أيام اآلحاد وبشــكل محدود .إال انه
وفقا ً لخلف «فإن اللبنانيني مــروا بظروف أصعب
واجتازوها» ،مذكرا ً بانــه «حتى يف عز حرب زحلة
والحصار الــذي رافقها لم يتوقــف إنتاج البوظة.
إنما الضغط األكرب اليوم يتأتي من تقلب االســعار
الذي يجعل منتجيها يضعــون يدهم عىل قلبهم يف
كل مرة إرتفع فيها ســعر الدوالر ،خصوصا ان ذلك
قد يجعلهم عاجزين عن تجديــد املواد االولية التي
يحتاجونهــا .وهنا يتحدث خلف عــن القلق الذي
يرافقه ورشيكه عندما يرتفع ســعر رصف الدوالر،
ملا سيتســبّب به ذلك من إبتالع لكل أرباح األسابيع
األوىل من املوسم ،ويعترب أن الصمود يعكس صالبة
اللبناني وعشقه للحياة ،ودونهما ملا تمكن احد من
تحدي الصعوبات .متحدثا ً أيضا عن املحبة والصدق
اللذيــن يحليان الحياة ويجعالن لــكل منتج طعما ً
اطيب وخصوصا ً لبوظة زحلة.

من سائق لبائع منجيرة :أعزف لوجعي« ...شو بدنا نعمل؟»

ّ
"يصفرون" من قلّة الشغل
"النمرة الحمراء" بال قيمة ...سائقو التاكسي
النبطيــــة ـ رمــــال جــــوني
عىل وقــع انتخاب رئيــس املجلس
النيابــي ونائبه ،كان ســائقو التاكيس
ّ
«يصفرون» من قلة العمــل ،فالتاكيس
ضاع يف غياهب البنزين واالوتوســتوب،
وحده حديثهم «اخرتب بيتنا» يجزم بان
التاكيس «باي باي».
صحيح ان ابو عيل ،الشوفري العتيق
عىل خط النبطية ـ الدوير لم يتقاعد من
مهنته منذ ثالثني عاماً ،غري انه يقف عند
مفرتق طرق ،فاالفــاس قض مضجع
حياتــه ،حوّلها رمــاداً ،يف زمن بات فيه
التاكيس خارج املعادلة ،لعوامل رئيســية
عدة تبدأ بارتفاع سعر صفيحة البنزين،
مرورا ً بارتفاع كلفة النقل وصوال ً اىل قلة
عدد الركاب ،مــا ادى اىل انحالل القطاع
ودخوله يف النفق االخري.
لم تشفع استغاثات السائقني ،عىل
العكس زادت اوضاعهم ســوءاً ،واالخطر
باتوا يعيشــون «عالقطعة» ويتطبّبون
«باللمّ ــة» التي تُجمع مــن بعضهم ،يف
سابقة لم يشهدها قطاع النقل العمومي
يوماً.
يقف محمــد عند مدخــل طوارئ
النجدة ،يدخن سيجارته عله يجد مخرجا ً
ألزمته من دون جدوى ،ســقطت والدته
ويحتاج عالجهــا  2500دوالر امريكي،
ال يغطي الضمان منها شــيئاً ،فالجهاز
يدخل ضمــن املســتلزمات الطبية التي
تدفع بالفريش دوالر» ،اكثر ما يؤمله انه

التحركات التي شــهدها الشارع ،ظلت
بات بال عمل فالتاكيس اليوم كالعاطل عن
غب الطلب ،لم تثمن قرارا ً بتوفري البنزين
العمل ال فائدة منها.
املدعوم وال حتى رفــع تعرفة التاكيس،
نكسة خطرية مني بها «شوفورية»
التاكيس هــذه االيام ،كثــر تخلوا عن
«كانت تحركات خ ّلبيــة» كما يقول ابو
هشــام الذي يقف ســاعات طويلة من
املهنة ،وكثر فضلوا الرتيث قبل هجرها،
نهــاره ينتظر زبونا ً عابــرا ً دون جدوى،
ومن بقــي عىل الخط ال حــول له وال
«فالزبائــن هــذه االيام امــا يعتمدون
قوة كما هي حال بالل ،الشــوفور الذي
االوتوستوب او سريا ً عىل االقدام للتوفري،
بدأ العمــل يف عز االزمــة ،حني كانت
واذا حرض زبون يكلف نقله اكثر من بدل
التاكيس فرصة عمل تنتج املاليني ،وكان
االجر ما يدفعني للعدول عن العمل ،الن ما
الشــوفري «كينغ» زمانه ،اال ان االحوال
انتجه ال يكفي بنزينا ً ومن اين آتي بثمن
انقلبــت رأســا عىل عقب .مــع بداية
فاتورة االشرتاك الخيالية او فاتورة املياه
ازمة الدوالر ومــن خلفها ازمة البنزين
املضاعفة وماذا عن االكل
وفقدان الضمان قيمته،
والطبابة؟ حولتنا الدولة
بات بالل يــن من لؤم
امواتا ً عىل قيد الحياة».
االزمات ،كان يعتمد عىل
تحولــت حيــاة
الضمــان لتأمني ادوية
ُكثر تخلّوا عن المهنة
فضلوا التر ّيث قبل «شــوفري» التاكــي
ابنته املصابة بفشــل
ُ
وكثر ّ
كابوساً ،فاالزمة املعيشية
كلوي ،غري انــه اليوم
يقف خايل الوفاض ،ماذا هجرها ومن بقي على
ادخلته يف كوما ،فرضت
يفعــل؟ من ايــن يأتي الخط ال حول له وال قوة عليه التقشف والقحط،
فكل ظروفه باتت صعبة،
باموال االدوية الباهظة
خرس هيبته ،ضمانه ،عمله ،حتى النمرة
جداً؟ أكثر ما يقلقه انــه يضطر لبيع
الحمــرا اصبحت بال قيمــة ،بعدما كان
ســيارته لتوفري ادويــة ابنته ،يعرتف
صاحبها بمثابة نائب عــى مصغر .كل
بصعوبــة الوضع «وقد هدّنــي كثرياً،
ذلك حصل يف عامني ،انقلب كل يشء رأسا
احيانا ً ال املك ماال ً لتأمني االكل لعائلتي،
عىل عقب ،اغلب الـ»شــوفريية»يبحثون
كل يوم يزداد وضعنا ســوءاً» ،وخوفه
عن عمل اخر ،فعملهم ال ينتج سوى ثمن
االكرب مــن ارتفاع صفيحــة البنزين
نصف تنكة بنزين ،بعدمــا كان يفيض
اكثر« ،حينها قد نصبح متســولني عىل
وزيادة ،كما حــال ابو محمد الذي تخىل
باب الله ،الن الدولة مش ســئالني عن
عن التاكيس ليبيــع املنجرية ،كحل بديل
الشوفور».
ريثما تنفرج عىل صعيد القطاع .
لم يأخذ «الشــوفور» حقه رغم كل

لحن الوجع واأليام الصعبة

عنــد زاويــة كفرجوز يقــف ابو
محمد ،يعزف عىل منجريته التي تفرتش
ســيارته التاكيس ع ّله يســتقطب زبونا
يعشق املنجرية وموسيقاها ،فهي كانت
صديقة الحفالت ايام العز ســابقاً ،قبل
ان ترسقها اآلالت الحديثــة ،غري ان ابو
محمد عاد ليصنعها من خشب الخيزران
ويضيــف بَصمَتــه عليها ،وفــق قوله
«الشــوفور ال خبز له هذه االيام ،يعيش
ظروفا ً صعبة للغايــة .همّ ه توفري الدواء
لزوجته املريضة ،بالســكري والضغط،

ولكن كيــف؟ ال يعرف ،يدرك أن الظروف
صعبة ولكنه يعول عىل بيع املنجرية« ،من
شــوفور لبائع منجرية هذا حايل ،اعزف
لوجعي شو بدنا نعمل؟».
انتهى عرص «شوفورية» التاكيس اىل
غري رجعة فاالزمة وارتجاجاتها القاسية
رضبت واحدا ً من اهم القطاعات يف لبنان
الذي كان العمود الفقــري لآلالف فقط
الن الحكومة رفضت توفري تنكتي بنزين
مدعومتني تؤمنان استمرارية هذا القطاع
وتركت الشوفريية عىل قارعة الفقر.

٦
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إنشاء مرفأ لصيانة السفن والخدمات اللوجستية لألنشطة البترولية لمنطقة الزهراني

أبو مرعي لـ"نداء الوطن" :إقترحت المشروع قبل عقدين
ّ
سيتحقق
وسعيد بأنه
صــيـــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
إعــان وزير النقل واألشــغال العامــة يف حكومة
ترصيف األعمــال عيل حميّة عن مرشوع إنشــاء مرفأ
لصيانة السفن والخدمات اللوجستية لألنشطة البرتولية
ملنطقة الزهراني ،خالل زيارته مقام ســيدة املنطرة يف
مغدوشــة قبل يومني ،أعاد الذاكرة اىل عقدين من الزمن
والتذكري باقرتاح رجل االعمال مرعي أبو مرعي للمرشوع
ذاته يف اطار خطته لتطوير مرفأ صيدا من دون ان يبرص
النور.
الوزير حميّة الذي كشف ان العمل بهذا املرشوع بدأ
منذ أربعة أشــهر وأنه زار الكامريون وفرنسا لإلستفادة
من الخربات ،اكد انه مفتوح لالستثمار امام جميع دول
العالم باستثناء العدو اإلرسائييل ،معتربا ً انه سيخلق آالف
فرص العمل.
وحكايــة ابو مرعي مع املرشوع بــدأت عندما عاد
«ابو عاطف» إىل مسقط رأسه بعد اكثر من  20عاما ً من
العمل يف مجال النقل البحري يف أوروبا والواليات املتحدة
األمريكية ،فحمل إىل املســؤولني مرشوعا ً لتطوير مرفأ
صيدا يتضمن انشاء حوض جاف لصيانة السفن يعيد له
زخمه بعدما فقده بسبب اإلهمال ،فكانت املفاجأة .جملة
من الذرائع خالصتها وضع العــي يف دواليب املرشوع
ليدفن يف مهده رغم كل الجهــود التي بذلها للدفاع عنه
ورشح أهميته ،والنتيجة حرمان املدينة من امتالك مرفأ
حديث قادر عىل تأدية دور يف مجال النشاط البحري!
ويؤكد ابو مرعي لـ»نداء الوطن» ان انشــاء حوض
جاف يف مرفأ صيدا اقرتحه قبل عرشين عاماً ،ويقول« :يف
تلك الحقبة كانت الفكرة جديدة وتهدف اىل تطوير املرفأ
واملساهمة بازدهار املدينة واســتعادة دورها وتحريك

دورتها االقتصادية ،ناهيــك عن توفر فرص عمل آلالف
الشباب بعيدا ً من البطالة والهجرة.
اليــوم ،ال يخفي أبو مرعي ســعادته لقرار الوزير
حميّة ،يشــد عىل يديــه ،ويعلن عن وضــع كل خرباته
وطاقاته للمســاعدة ،يعتربه حاجة للبنان يف ظل ازماته
املعيشــية وتعثره االقتصادي ،ويقول «انني سعيد بأن
حلمي ســيتحقق اليوم ...ان تأتي متأخرا ً خري من ان ال
تأتي أبداً ،فاملرشوع سيحقق قفزة يف تنشيط االقتصاد،
النه سيكون بمثابة دورة متكاملة مبارشة وغري مبارشة،
توفر فــرص العمل أمام العاملني يف مختلف املجاالت من
البائع اىل املهندس والطبيب والفني».
ويؤكد أبو مرعي «ان املرشوع سيكون رشيانا ً حيويا ً
يفتح االبواب امام البواخر التجارية والسياحية يف املنطقة
ومختلف ارجاء العالم ،فصيانة الســفن يجب ان تكون
دورية ،التجارية – البابور كل سنتني ونصف ،والسياحية
كل عام ،ويف الدول التي تملك احواضا ً جافة للصيانة يتم
حجز مواعيد الجرائها وقبل اشهر احيانا ً ووفق تكاليف
مالية باهظة».
وابو مرعي الذي يلتقط أنفاســه ،لم تُ َ
بلسم جراحه
بعد جراء انفجــار مرفأ بريوت ،حيــث غرقت الباخرة
الســياحية «اورينت كوين –  »2وفقد اثنني من العاملني
عليها ،وتوقفت عن التجوال بعدما شكلت عالمة فارقة
يف الســياحية البحرية ،يقول «نحن بحاجة اىل أمل جديد
يف ظل االوضاع الصعبة ،املرشوع طاقة فرج وسط النفق
املظلم وانشاء الحوض ليس أمرأ مستحيال».
ويســتذكر أبو مرعي اقرتاحه للمــروع يف العام
 ،2003التقــى حينها الرئيس الشــهيد رفيق الحريري
واقرتح تخصيص جزء من املرفأ لتصليح أعطال السفن،
باعتباره غري موجود عىل طول الســاحل اللبناني ،قبل

حميّة في مغدوشة يعلن عن إنشاء الحوض الجاف

ان يســتكمل جولته ويرشح أهميته وعائداته بدءا ً من
مدير املرفأ يف ذلك الحني وليد بعاصريي وصوال ً اىل القوى
السياسية واالقتصادية يف املدينة ويتوج بلقاء موسع يف
بلدية صيــدا يف العام  2004غري ان النتيجة كانت مخيبة
لآلمال وشكلت صدمة».
يؤكد أبو مرعي «غالبية األطراف حاربتني ،بســبب
ومن دون ســبب ،واعتقدت خطأ اننــي منافس لها يف
االنتخابات النيابية رغم تأكيدي مرارا ً أنني لن أترشــح،
فضاع الوقت يف حجج شــ ّلت املــروع يف مهده وتأجل
بســبب اغتيال الرئيس الحريري ،وعند كل مراجعة كان
يتم اختالق األعذار والتسويف ،مرة بحجة أن صيدا مدينة
ذات طابع أثري ومرة أخرى ألســباب بيئية ،ومرة ثالثة
ألسباب محاصصة وخالفات كيدية».
ويختم ابو مرعي «انشــئ مرفأ حديث ولم يلحظ
املــروع» ،ليخلــص «أن صيدا تســتحق األفضل من
مشاريع تنموية واســتثمارية ،كفندق مطل عىل البحر،
ومراكــز تجارية ومطاعم ،وال يوجد صيداوي مخلص ال
يرىض ملدينته أن يكون فيها ميناء تجاري حديث أســوة
بجميع املرافئ الساحلية عىل الشاطئ اللبناني».

ّ
وعود بهاء الحريري ّ
ومرشحوه ُترِكوا بال دعم
تبخرت

حركة "سوا" وُ لِدت ميتة ومكاتبها
على طريق اإلقفال
طــرابــلــس  -مــايــز عــبـيـــد
من غري املمكن تقييم تجربة بهاء
الحريري يف السياســة واعتبارها أنها
أفضل من تجربة عمــر حرفوش .بل
ثمة نقاط تشابه بني التجربتني ونقاط
اختــاف تفوّق عمــر حرفوش حتى
يف بعضهــا عىل بهاء نفســه .فأوجه
التشــابه تكمن يف أن اإلثنــن أعلنا
الظهور الرسمي عىل املرسح السيايس
بعد ثــورة  17ترشين وقدّم كل منهما
نفسه عىل أنه املخ ّلص للبلد والشعب،
ودخال بــازار اإلنتخابات وتركا الناس
ّ
ومرشــحيهما يف منتصــف الطريق.
ّ
لكن عمر حرفوش يتفوّق بأمر واحد
هو وجوده عــى األرض يقود حملته
اإلنتخابية من قلب البلد ،بغض النظر
عن النتائج.
حركة «سوا للبنان» التي أسسها
بهاء الحريري افتتحت قبل أشهر من
اإلنتخابــات مكاتب لها يف لبنان ،ومن
بينها مكتبــان يف كل مــن طرابلس
وعكار .يف فرتة افتتاحهما كانت الوعود
كثرية ،ســواء من بهاء الحريري الذي
تحــدث يف افتتاح مكتــب عكار عرب
تقنيــة «زووم» نافضا ً يده من مرحلة
شقيقه سعد وواعدا ً بالتواصل املبارش
مع الناس ،وتحقيق رغبات اللبنانيني
وأهــايل املنطقة .كان ذلــك الحديث
اليتيم معهــم وكل الوعود ّ
تبخرت ولم
تحصــل أي زيارة للشــيخ بهاء اإلبن
األكرب للرئيس الراحل الشــهيد رفيق
الحريري إىل لبنان وطبعــا ً إىل عكار.
وعــن املكاتب وإدارتها ،لــم تُقدِّم أو
تُقدِم عىل أي نشاط أو مرشوع يعت ّد به
ألهايل املنطقة ،فبقيت الوعود حربا ً عىل
ورقّ .
تبي مــن كل ذلك أن الغاية هي
اإلنتخابات واإلنتخابات فقط.

مكتب حركة «"سوا»" في طرابلس مقفل أكثر األوقات

ووفق مصدر مطلــع ،فإن هذه
املكاتب بانتظار انتهاء مدة العقد مع
مالكيها األصليني لتسلمها .ولكن حتى
يف موضوع اإلنتخابــات ،اإلدارة كما
يصفها أحد امل ّ
طلعني عىل واقع الحال
يف عكار ،لم تلبِّ الرغبــات يف التغيري
كما رصّ ح الشيخ بهاء أكثر من مرة،
ولــم تقدّم أي دعم مــن أي نوع كان
للقوى التغيريية بســبب تعنت صايف
كالو مستشار بهاء السيايس ،وروجيه
إده أيضاً ،والنفوذ السيايس ألكثر من
طرف يف «حركة ســوا» .يف املحصلة،
تــرك بهاء الحريري مرشــحيه وترك
الئحة «اإلســتقرار واإلنماء» يف دائرة
الشمال الثانية ،وقد تش ّكلت بنا ًء عىل
رغباته ،تواجــه بمفردها من دون أي
دعم يذكر .حركة «سوا للبنان» باتت
اليوم عبارة عن مكاتب خاوية خالية
بدليــل مكتبيهــا يف طرابلس وعكار.
أما قياديوها فيرتاجعون وينسحبون
الواحد تلو اآلخر ،فيما بهاء الحريري

اإلدارة كما يصفها أحد
المطلعين على واقع الحال
ّ
ُ
لب الرغبات في
في عكار لم ت ِّ
التغيير كما صرّح الشيخ بهاء
أكثر من مرة

لم يســتطع تقديم نفسه عىل أساس
مــروع وطني عابــر للطوائف وال
كقيادة ســنية تســتطيع وراثة تيار
«املســتقبل» .وعن نشــاط «حركة
ســوا» يؤكد ناشط شــمايل م ّ
طلع
انها «حركة ولدت ميتة ،أما الشــيخ
بهاء فهو شــخص مرتدد يف السياسة
ويف اتخــاذ القرار ،والــردد ال يصنع
سياســة .صايف كالو أخطأ من البداية
ثم استكمل الخطأ باإلنتخابات ويريد
رمي الخطأ كله عند سعيد صناديقي
ومحمد قصــب وغريهما .البلد ال يُدار
بعقلية فــرض اإلمالءات وال من خلف
البحــار .الناس بحاجــة إىل مرشوع
إنقاذي حقيقي ينطلق من الناس ومن
ّ
ويعب عن وجــع الناس وهذا
األرض
ما لم تقدّمه «حركة ســوا» ،وهي ال
تزال حتى اآلن تائهة يف تحديد مهامها
ومهام املسؤولني فيها».
وعليــه ،يمكن القــول إن بهاء
الحريري لم يستطع أن يُوجد لنفسه
موطئ قد ٍم يف لبنــان ،وكل ما قامت
به حركته ومن استلم زمامها؛ رصف
أموال يف غري مكانها ،وكان من املمكن
لهذه األمــوال أن توجد له تلك األرضية
لو أن بهاء تواجد يف لبنان وأدار األمور
بنفســه بغري ذهنية وعقلية .وربما
هذا هو املطلوب من أجل حجز مكان
مناســب عىل الســاحة السياسية يف
لبنان.

"أمل" تهاجم منزل
جميل السيد ...واألخير
"ضب زعرانك"
لبري:
ّ
أبى اليوم االنتخابي الطويل يف مجلس النواب
والذي افىض اىل التجديد للرئيس نبيه بري كرئيس
للمجلس لوالية ســابعة عىل التوايل اال ان ينتهي
عىل زغل ،إذ حملت ساعات املساء مشهدا ً أعاد اىل
االذهان مشاهد امليليشيات والزعرنات لكن هذه
املرة داخل صف البيت الواحد والطائفة الواحدة
وبني شخصني تفرقهما خصومة سياسية حادة
منذ زمن بعيد.
فالنائب جميل الســيد الذي كان رصح قبل
ايام انه لن يصوت لربي اعترب امس أن «إنتخابات
رس
املجلس أنتجَ ْت رئيسا ً ونائب رئيس و
أميني ّ
ْ
وثالثة مفوّضني كان معظمهم يف املواقع نفسها
باملجلس الســابق ،وطاملا نتيجة اإلنتخاب هي
بالرس وتم ّر
يشء أسايس ،كانت القرارات تُطبَخ
ّ
بالبصم ،اليوم ،لم تعُ د األمور بهذه السهولة».
وبدا ان مواقف الســيد لم تهضمها حركة
«امل» ،فتوجه عدد من منارصيها وهم يحتفلون
بـ» فوز» بري ،اىل امام منزل النائب جميل السيد
عىل طريق الجناح يف بــروت مرددين هتافات
استفزازية ،فحارصوا املنزل وحاولوا اقتحامه.
وعىل الفور ،توجه السيد ،إىل رئيس مجلس
النواب ،بالقول يف تغريدة له عرب «تويرت»« :نبيه
بري ضبّ زعرانك من قدام بيتنا هلق».
وأضاف يف تغريدة ثانيــة« :واذا مفكر انك
بتخوفنا شــايفني كتري عىل شــاكتلك وشاكلة
زعرانك» .وبعد ٍ
وقت قصري ،عاد الســيد فحذف
التغريدة الثانيــة ،إال أنه جرى التقاط صور لها
لتوثق ما ُكتب.

مســـاحة حـــرّة

شعب ال يثور
ســامــي الــهــاشــم

(*)

نحن شــعبٌ بــا دم ،فقدنــا العنفوان
والكرامة ،اعتدنا عىل الذ ّل واملهانة،
نحن شعبٌ مُحبط ال يستطيع القيام بأيِّ
يشء ،يقبل ك َّل أنواع الظلم من دولته ،شخصيَّته
مح َّ
طمة ،أصبح رقمــاً ،إن لم نقل صفرا ً عىل
الشمال ،إذاً ،نحن شعبٌ ال يثور!
نحن شعبٌ مخدَّر ،مُبنَّج ،ال يتأثّر بيشء وال
ينفعل من يشء،
خبز،
ربطة
ليشرتي
الفرن
ينتظر أمام
ٍ
يقــف يف الصف عىل مقربــة من مح ّ
طة
البنزين كي يحصل عىل  10أو  15ليرتاً،
يُســتَقبل يف املستشــفى أو ال يُستَقبل،
حسب قدرته عىل الدفع،
يقف كالشــحّ اذ يف املرصف ليحص َل عىل
حفنة من الدريهمات ،هذا إذا حصل،
يدفع أكثر من معاشه قيمة فاتورة املو ِّلد
الكهربائي،
ّ
ال يجد الدواء يف املستشفى،
ٌ
بعــض من معاناتــه ،ومع ذلك ،هو
هذا
ال يتأثَّر ويُعوِّض عن ذلك «بشــويِّة دق ونق»
«وبشــويِّة مســبّات من العيار الثقيل»عىل
َّ
ومؤخراً ،صدر بيان واضح
املنظومة الفاسدة.
عن جمعيَّة املصــارف مفــاده أ َّن الحكومة
شطبت أموال املودعني بشخطة قلم يف «خ ّ
طة
التعايف» ،وعليه نطرح ســؤاالً :لو حصل هذا
األمر يف أيِّ بل ٍد آخر ،فهل كان الشــعب يصمت
ويتحمَّل كارثــة خ ّ
طة التعــايف التي تُ َ
ختص
طة اإلجرام والظلم والكفر ،أو بخ ّ
بخ ّ
طة الغباء
والجهل وانعدام الضمري؟!
هل نُدرك ما معنى ُش ِطبَت أموالنا وجنى
عمرنا بشخطة قلم؟ هل نُدرك أ َّن تعبنا وعرقنا
وســهرنا وكدَّنا أمور ذهبت أدراج الرياح؟ هل
نُدرك أنّنا وصلنا إىل َّ
حافة املجاعة والعوز؟
ّ
كل ،صمتنا عىل الخرب ،وكأنَّه لم يكن ،دليل
قاطع عىل أنَّنا غــر موجودين وغري مدركني!
نوع من
لو كنّا موجودين ومدركني ،ومن غري ٍ
النــاسَ ،لكنّا يف اليوم ذاته ،نزلنا إىل الشــارع
باملاليني ،من ابن الســنة إىل ابن املئة ،وبقينا يف
مدني ،حتى إســقاط الحكومة
حالة عصيان
ّ
التي وافقت عىل القرار املشؤوم؛ رشط أال ّ يكون

النزول إىل الشــارع للتخريب والهدم والحريق
وعىل أن يكون مطلبنا واضحا ً ورصيحاً:
 .1عدم ّ
املس بأموال املودعــن وإعادتها لهم
بأرسع وقت،
 .2توحيد سعر الدوالر،
 .3منع اإلتِّجار بالعمالت األجنبيّة.
َّ
املنصة،
 ع َّلمنـا السياسيّون مفردات جديدة:الصريفة ،السوق السوداء ،التعاميم املرصفيّة،
“capital control”,”haircut”, “fresh
 ...»moneyفشكرا ً لهم.
 ع َّلمتنــا املصارف عىل أبشــع عمليّة نهب،عقل:
عمليّة ال مثيل لها يف العالم ،وال يقبلها أيُّ
ٍ
فإذا أردت أن تبيع ألف دوالر مثالً ،فيشرتونها
منك بســعر  8,000ل.ل .الدوالر ،وإذا أردت ،يف
اللحظة ذاتها أن تشرتي مائتي دوالر فيبيعونك
إيّاها عىل أساس ســعر الصريفة بـ 24,000
ل.ل .فتكون قيمة األموال املنهوبة وعىل عينك
يا تاجر 16,000ل.ل .يف الدوالر الواحد!
 ع َّلمنا حاكم مرصف لبنان أن نبي َع كميَّة منالدوالرات يف الســوق السوداء ونشرتي بثمنها
ّ
املنصة ،ونجني
دوالرات من املرصف عىل سعر
أرباحا ً من ذلك ،بعبــارة أخرى :نرسق بعضنا
بعضاً!
 أ ّما ثالثة األثايف فهي عندما جاءت الحكومةالفاشــلة ببدعة خ ّ
طة التعايف (الله ال يعطني
وال عافية) ،التي هي الرضبــة القاضية عىل
اللبنانيّني أو رصاصة الرحمة يف رؤوسهم!
فيا أيّتها الحكومــة «الجزيلة االحرتام»،
أفضل أن تقتلينا بالرصاص الحي من أن تنهبي
أموالنا بشــخطة قلم ونموت موتا ً بطيئا ً من
الظلم والقهر والغباء وربّما من الجوع!
ومع هذا ك ِّله وغريه من الكوارث والنكبات،
الشــعب ال يثور وال يح ِّرك ساكنا ً مهما بلغت
خسائره!
خالصة الكالم :ح ّكام جَ هَ لة ومســتبدّون
أين منهم نريون وقره قوش ...وشعب مُصاب
بالشلل ّ
الكل وبالعقم املنطقي وال يحاسبهم،
بل يكافئهم بعودتهم إىل الســلطة الترشيعيّة
بالعرشات!
نجّ انــا الله من رشِّهم وأبقــى لنا لبنان
وأبقانا يف هذا اللبنان.
(*) نقيب أسبق للمدارس االفرادية الخاصة

تحـــت المجـــهر
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تحضيرًا لتطويب األبوين عويس ملكي وصالح في  4حزيران

الرهبنة الكبوشية :رسالة شهادة واستشهاد عمرها  400عام
ال يزال لبنان على موعد مع احتفال تطويب األبوين الكبوشيين ،ليونار عويس ملكي وتوما صالح ،في الرابع من حزيران المقبل .وفي إطار
المساهمة في التحضيرات لهذا الحدث التاريخيّ ،
نظمت بلدية بعبدات قبل أيام في دار البلدية محاضرة بعنوان «رسالة الكبوشيين في لبنان
والمشرق من القرن السابع عشر إلى الطوباويين ليونار عويس ملكي وتوما صالح» .اللقاء ،الذي حضرته «نداء الوطن» ،ألقى الضوء على نشأة الرهبنة
الكبوشية ،رحلتها إلى لبنان ومنه إلى المشرق كما حيثيات استشهاد األبوين.
رسم الكبوشــيون ألنفسهم خريطة
كــاريـــن عــبــد الــنــور
طريق اعتربوها بمثابة دســتور لهم تحت
أدار املحارضة الربوفسور جورج لبكي،
عنوان «إرشاد للمرسلني إىل الرشق» ،وذلك
وقد شــهدت حضورا ً متنوّعــا ً تقدّمه األب
للح ّد من تهوّر وحماسة البعض منهم ممّ ن
بطرس عازار األنطوني ،األمني العام السابق
كانوا يجاهرون بمســيحيتهم ويعتربون
للمدارس الكاثوليكية ،األب الياس شختورة
أن كل من ال يتبع املســيح مصــره النار.
األنطوني ،رئيس ديــر قرنايل ومُحارض يف
وشــاءت الصدف يف تلك الفرتة أن تســ ّلم
الجامعة األنطونيــة ،الخوري جان موىس
األب الكبويش جوزيف دوترامبليه (-1576
كاهن رعية بعبدات الســابق واألب الياس
 )1638ســدّة املسؤولية ،وهو الراهب الذي
سعود الكبويش .ويف حني تغيّب كاهن الرعية
جمع يف شــخصه كل الصفات التي تضمن
نجاح اإلرســاليات الكبوشــية وتضع حدا ً
الحــايل ،الخوري طانيــوس خليل ،بداعي
الســفر ،حرض وفد من
للمغامــرات الفرديــة
راهبات املحبة – بزنسون
التي تعــ ّرض أصحابها
وراهبات القلبني األقدسني
لــأذى .كان دوترامبليه
تفرّع الكبوشيون من
وأعضاء املجلس البلدي يف
اليد اليمنــى للكاردينال
بعبدات.
رهبانية القديس فرنسيس دي ريشــيلو واســتلم
االفتتاحية
الكلمــة
أعىل املناصــب يف الدولة
األسيزي الذي امتاز
كانــت لرئيــس البلدية،
الفرنسية ،ما سهّ ل عليه
بتواضعه وحبّه للفقراء
الدكتور هشام لبكي ،الذي
إقناع امللــك لويس الثالث
شدّد عىل «فرح العطاء» واشتهر بتطلّعاته المميّزة عرش برضورة مســاعدة
نحو الشرق األدنى
الذي تعيشــه بعبدات يف
اإلرساليات وتأمني كل ما
ظل الظــروف العصيبة
يلــزم للرهبان .بعدها تم
التي يم ّر بها لبنان .فعطاءات البلدة األدبية
تعيينه يف إدارة شؤون الرساالت الخارجية
والشــعرية والثقافية والهندسية والطبية
التابعة للكريس الرسويل ،وقد تم ّكن بجدارة
وغريها ،تتك ّلــل بتطويب اثنني من أبنائها،
من وضع ح ّد للمارسات الخاطئة التي كانت
هديــة للكنيســة ولكريس بطــرس ،كي
تع ّرض املرسلني الكبوشيني لخطر املوت.
ّ
وبحق ،بلد القدّيسني ،ويكون
يكون لبنان،
الرحلة من صيدا إلى بعبدات
تطويبهما بمثابة بــذرة تنتج ثمارا ً كثرية،
إختار الكبوشــيون خــان االفرنج يف
كما قــال .تال ذلك كلمة للدكتور ميشــال
غانم ّ
صيدا نقطة انطالق لرســالتهم يف الرشق.
توســع خاللها يف رسد تاريخ ورسالة
ويعود هذا االختيار ألسباب كثرية ،أهمها:
الكبوشيني ،وانتشــارهم يف كافة األرايض
موقع املدينــة الجغرايف عىل البحر؛ أهميتها
اللبنانيــة واملــرق .واختُتمت املحارضة،
االقتصادية وتواجد جالية كبرية من التجار
قبل إفساح املجال لحوار مع الحضور ،مع
األجانب فيها؛ وتنوّعها الطائفي الذي يضم
املهندس فارس ملكــي الذي رشح الخلفية
موارنة وروم أرثوذكــس وأرمن .وصل أول
التاريخية التي أدّت خــال الحرب العاملية
راهبني كبوشيني (فرنسوا دو سومري وجيل
األوىل إىل ارتكاب مجازر بحق املســيحيني،
دي لوش) إىل املدينة يف حزيران  ،1626حيث
كما استشهاد األبوين ليونار وتوما ورهبان
بادرا بزيارة إىل البطريرك يوحنا مخلوف يف
ومرسلني آخرين.
قنوبني ،وقد أبدى األخــر اهتمامه بتأمني
املساعدة لهما.
بدايات الكبوشيين ورسالتهم
يف العام  1632تشــتّت الكبوشــيون
تف ّرع الكبوشيون من رهبانية القديس
وانتقلوا من صيدا باتجاه حرصون وطرابلس
فرنسيس األســيزي ،الذي امتاز بتواضعه
إثر الحملة الرتكية ضــ ّد األمري فخر الدين
وحبّه للفقراء واشــتهر بتط ّلعاته املميّزة
والكبوشــيني بالذات ،لتورطهم يف ّ
تنصه
نحو الرشق األدنى .وُلد فرنسيس يف مدينة
ّ
وعمادته عىل يــد األب أدريان دي البروس.
وتوف فيها عام ،1226
أســيزي عام 1182
بانتقالهم إىل حرصون أقامــوا يف دير ُقدّم
وقد أوفد رهبانه إىل األرايض املقدســة حيث
لهم ،وعملوا عىل تثبيت املوارنة يف إيمانهم،
قدّموا الكثــر من التضحيــات يف خدمة
محوّلني صورة املرسل من «مغامر منطلق
الحجّ اج القادمني للصالة يف النارصة وبيت
نحو شــعوب جاهلة متعصبة» إىل «صديق
لحم والقرب املقدس .ويف العام  ،1528انفصل
وافد ليضع ذاته يف خدمة الكنيسة املح ّلية».
الكبوشيون عن إخوانهم األسيزيني لكنهم
إال أن إقامتهم يف حرصون لم تســتم ّر أكثر
أكملوا رســالتهم عىل خطى فرنســيس.
من ثالث ســنوات ،إذ اضطروا للتوجه مع
وقدمــوا إىل الرشق عــام  1626بهدف م ّد
سكان جبل لبنان إىل طرابلس نتيجة الحرب
جسور الوحدة بني الكنيســة الكاثوليكية
التي شنّتها الجيوش الرتكية آنذاك.
وباقــي الكنائــس املرشقية .لــذا اعتربوا
يف طرابلس تمحورت رسالة الكبوشيني
الكنيســة املارونية – املرتبطــة بالكريس
حــول الخدمة الدينية لجميع املســيحيني
الرســويل – نقطة انطالقتهم للوصول إىل
املرشقيني من موارنة وروم ورسيان إضافة
األرثوذكســيني .وهكذا حصل ،إذ استم ّرت
إىل اإلفرنــج املوجودين فيهــا .وقد واجهوا
االتصــاالت بينهم وبني رؤســاء الطوائف
صعوبات كثرية من ظلم واســتبداد الحكام
الرشقية عىل مدى  25سنة.

خان اإلفرنج في صيدا والبداية سنة 1626

الطوباوي األب ليونار عويس ملكي الكبوشي

الطوباوي األب توما صالح الكبوشي

وبعبدات) ،ويف ســوريا أيضــا ً (دير الزور
وحوران).

أسباب الشهادة

عانى الرهبان الكبوشــيون من كافة
ّ
والتعصب عىل يد األتراك ،ما
أنواع االضطهاد
أدّى إىل استشهاد الكثريين منهم ال سيما يف
القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين،
الندوة في بعبدات
من ضمنهم األبوان ليونــار عويس ملكي
األتراك .أمــا يف غزير ،فقــد كان التثقيف
وتوما صالح .وقد ُقتــل ليونار يف الصحراء
الكبوشــيات عىل مثال مريــم» ويخضعن
الديني والروحي أساس الرسالة الكبوشية،
بني ماردين وديار بكر ولم يُعرف حتى اليوم
لقانون القديســة كالرا ،تلميــذة القديس
إضافة إىل تثبيت موارنة كرسوان يف اإليمان
مكان قربه .أما تومــا ،فقد فارق الحياة يف
فرنسيس األسيزي .كذلك ،ساهموا يف حلب
املســيحي الكاثوليكي .وهنــاك أعطاهم
سجن مرعش وليس معلوما ً ما إذا نال رتبة
بعــودة الرسيان األرثوذكس إىل الكنيســة
البطريرك املاروني صالحيــات كثرية مثل
دفن مســيحية أو ت ّم التــرّف بجثمانه.
الكاثوليكيــة الرومانية عــى يد البطريرك
إقامة القداديس والوعظ واألرسار املقدسة
ويرشح ملكي األسباب التي فاقمت ظاهرة
أنــدراوس أخيجــان ،وإعــان البطريرك
يف الرعايا ،إضافة إىل تدريس التعليم الديني
االستشــهاد يومذاك ،وأبرزهــا :مواجهة
األرمني كريكور بيتنراك ،بدوره ،انضمامه
نظرا ً لقلــة الكهنة يف املنطقــة .يف عبيه،
الكبوشيني واملرســلني وقتها لحزب تركيا
إىل الكثلكة .يف دمشــق وبغــداد واملوصل
ّ
كان الوضع مختلفا ً إذ اكتفى الكبوشــيون
الفتاة وفضحهم لزيف الشعار الذي اتّخذه،
بــر الكبوشــيون بالعقيدة
ودياربكــر،
ّ
بالتعايش مع أبناء املنطقة من الدروز بكل
والرتقي ،حجة
أي االتحاد
الكاثوليكية لدى الطوائف
احرتام وتقدير دون تبشــرهم باملسيحية،
كي تكــون تركيا لألتراك
املســيحية املرشقيــة
جاعلني من عبيه مركز رســالة وتبشــر
فقط ،ال مكان فيها ألية
كاألرمــن والرسيــان
إختار الكبوشيون خان
للمســيحيني القاطنني يف القرى املجاورة،
مجموعة تختلف بالدين
واألرثوذكس واآلشوريني
اإلفرنج في صيدا نقطة
بالتعاون مع الكهنة املوارنة .بعدها تحوّلت
والعادات والثقافة عنهم،
والكلدان ،ووحّ دوهم مع
الفقراء
رســالتهم يف املنطقة إىل خدمــة
مستخدما ً سبل الرتهيب
لم
كما
رومــا.
كنيســة
انطالق لرسالتهم في
واأليتام واالهتمام بالتعليم املهني والخدمة
والتهديــد املختلفــة؛
يتوانوا عن إنشاء مدارس
الشرق ووصل أول راه َبين
االجتماعية كما الطبية.
الحرب العاملية األوىل التي
تهدف إىل التثقيف العلمي
كبوشيَّين (فرنسوا دو
أما يف صليما ،فقد نجح الكبوشــيون
استغ ّلها األتراك للتخلص
كما الدينــي ،إضافة إىل
بتنصــر األمري عبدالله اللمعــي الذي بنى
مســاهمتهم يف تقديــم سومير وجيل دي لوش) إلى من املســيحيني يف تركيا
لهم ديرا ً فيها وساندهم يف إنجاح رسالتهم
خدمات طبية ومساعدات المدينة في حزيران  1626بعــد أن وقفــوا يف صف
ونرش املسيحية الكاثوليكية يف مناطق الجبل
للفقراء .وقــد نجحوا يف
األملان ض ّد تحالف روسيا
وعند الدروز .كما أنشأوا مركزا ً طبيا ً ملعالجة
توحيد بعض الطوائف املســيحية الرشقية
وفرنسا وإنكلرتا .أما النتيجية فكانت اإلبادة
مرىض املناطق املحيطة .ومن صليما أخرياً،
األرمنية التي قضت عىل حواىل مليون ونصف
الكلدانية مع الكنيسة الكاثوليكية.
ّ
ليؤسســوا دير القديس
انتقلوا إىل بعبدات
مليون أرمنــي ،إضافــة إىل نصف مليون
حلم الكبوشــيني األكــر كان تحرير
أنطونيــوس البادواني ،الراعي لشــؤون
رسياني ،كلداني ،آشوري وإنجييل دون أن
الرشق من نري األتراك ،غري أنهم لم يتدخلوا
ننىس  200إىل  300ألف ماروني قضوا جوعا ً
الطائفة الالتينية منذ أواخر القرن التاسع
يف أمور السياسة ،ممتنعني عن أي عمل يعود
عرش.
يف جبل لبنان.
عليهم بأرباح مادية ،مكتفني باملســاعدات
التي تصلهم .حتى رســالتهم الطبية كانت
التطويب خطوة نحو تحقيق
مجانية ،ألنهــا اعتُربت املفتاح األســاس
 ...ومن لبنان إلى المشرق
ليقبلهم املجتمع والسلطات .وقد ظ ّل أثرهم
إنترش الكبوشــيون عىل امتداد املرشق
وحدة الكنائس؟
ملكي أشــار ختاما ً إىل أن الفرتة التي
قائما ً يف لبنان وخارجه عرب تمهيد الطريق
العربي وصوال ً إىل بالد فارس والهند ،كما إىل
عاش فيها األبــوان ليونــار وتوما كانت
لغريهم من اإلرســاليات كالفرنسيسكان
بالد أفريقيا كمرص والحبشــة وإىل قربص
مرحلة ظلمة بســبب تردّي العالقات بني
واإلخوة املاريست واليسوعيني واإلكلريكية
أيضاً .وكانت رســالتهم األوىل يف حلب حيث
قاموا بتأسيس رهبنة نسائية وأقاموا ديرا ً
املسيحيني واملســلمني يف تلك الحقبة .لكنّه
الرشقيــة .كما بقــي لهم أديــرة يف لبنان
ّ
أضاف أنها «فرتة نور بالنســبة إلينا ألنها
(بريوت ،عبيه ،البــرون ،صورات ،املطيلب
لهن فيها .عُ رفت الرهبنة باسم «الراهبات
منحتنا شهيدين اثنني» .وتابع أن الكنيسة
تقدّم لنا اليوم نموذجا ً جديدا ً من القديسني
اللبنانيــن الذيــن تح ّلوا بأبــرز الفضائل
املسيحية املخترصة باملحبة األخوية ،اإليمان
بالرب والثقــة بوصاياه ،الشــجاعة أمام
العذابات حتى االستشهاد وخدمة اآلخرين
دون أي تمييــز .كيــف ال واألبوان ناال رس
ورس التثبيت يف
العماد يف الكنيسة املارونية ّ
الكنيسة الالتينية وأتمّ ا خدمتهما بني األرمن
والرسيان والكلدان واآلشوريني .االستشهاد
وحّ دهم جميعــا ً ألن االضطهــاد لم يميّز
بينهم .فكما قال البابا يوحنا بولس الثاني:
«مسكونية الشهداء هي األكثر إقناعا ً لنا كي
نعجّ ل يف تحقيق وحدة الكنائس».
دير القديس أنطونيوس البدواني في بعبدات
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أفكار وسيطة للخروج من األزمة قبل أن يأخذ اإلنهيار شكل ""I

بين الصندوق السيادي وشطب الديون ...حالّن «أحالهما م »رّ
إستعارت المصارف من «عمو أبو فؤاد» حلّه السحري إلزالة «أوساخ» االنهيار
النقدي .البائع الظريف كان لديه « YES» 3بـ « 1للغسيل والجلي والتنظيف»،
وللمصارف صندوقها السيادي لحماية المودعين ،والمحافظة على
القطاع المصرفي ،وضمان نمو االقتصاد« .أبو فؤاد» لم يمل من تسويق
مسحوقه لثالثة عقود من سبعينات حتى تسعينات القرن المنصرم ،كما
لن تكل ّ المصارف من تسويق نظريتها على امتداد  3حكومات 2 ،منها
أصبحت «في خبر كان» ،والثالثة المزمع تشكيلها ينتظرها المصير نفسه.
خـــالـــد أبــو شـــقـــرا
الرفض املطلق القرتاح املصارف أتى من الخارج
قبل الداخل .فاالتفــاق املبدئي الذي وقعه لبنان مع
صندوق النقد الــدويل لم يكن ليبرص النور لوال تعهد
الحكومة بتطبيق مبــدأ «تراتبية الحقوق واملطالب
الســتيعاب الخســائر» .وهو املبدأ الذي يعني أنه ال
يمكن املساس بأموال املودعني قبل استنفاد رؤوس
أموال أصحاب املصارف .وعليــه أقرت الحكومة يف
«اسرتاتيجيّة النهوض بالقطاع املايل  ،FSRS -بداية،
إلغاء جزء كبري من التزامات مرصف لبنان بالعمالت
األجنبية تجاه املصارف .وذلــك لتخفيض العجز يف
رأســمال مرصف لبنان ،وإغالق صــايف مركز النقد
االجنبي املفتوح للمرصف .أي باختصار ،شــطب ما
يزيد عن  60مليــار دوالر من الديون من أصل فجوة
تقدر بـ  72مليار دوالر .كما تعهدت باعادة رسملة
داخلية كاملة للمصارف .ممــا يعني ضمنا ً تحويل
قســم كبري من الودائع إىل أســهم وتحويل ودائع
بالعمالت األجنبية قرسا ً إىل اللرية اللبنانية بأســعار
رصف تختلف عن سعر الرصف يف سوق القطع».

الصندوق السيادي

بني اقرتاح إنشــاء صندوق سيادي توضع فيه
أصول الدولة للتعويض عىل املصارف واملودعني ،وبني
شطب الديون والبدء «عىل نظيف» ،حالن أحالهمها
مر يف حــال أيسء اســتعمالهما .حيث ســيكون
املواطنون أكرب الخارسين.
الحــل األول املتمثــل بوضع أصــول الدولة يف
صندوق ســيادي للتعويض عــى املودعني« ،يثري
املخاوف من خســارة هذه األصول الواحد تلو اآلخر
بالتسييل من دون تحقيق أي نتيجة تُذكر» ،بحسب
الرئيس التنفيذي لرشكة «Advisory and Business
 »Companyعالء غانم .هذا فضالً عن أن أصول الدولة
هي حق لكل املواطنني وليست للمودعني حرصاً .كما
أن تضخيمها يف عملية التقييم يثري الريبة والشكوك.
وبحسب غانم فان «هذا االقرتاح يتضمن طريقتني:
االوىل بيع جزء من أصول الدولة لتعويض الخسائر.
والثاني هو تعويض املودعني بتمليكهم أســهما ً يف
الصندوق الذي يجمع هذه األصول كل بحسب قيمة
وديعته .عىل أن يجرى اسرتداد الحقوق بعد عدد من

السنوات نتيجة تحســن قيمة السهم بعدما ترتفع
قيمة االصول .وهذه الطريقــة مرفوضة اقتصاديا ً
واجتماعيا ً من قبل أصحاب العالقة أوال ً أي املودعني
كونها تعيد تجربة رشكة ســوليدير وتع ّرض العوائد
للتبخــر بعدما تبخــرت الودائع .هذا مــن الناحية
التقنية ،أمّ ا من ناحية العلم واالخالق فال يجوز أيضا
إجبار املودعني عىل نيل حقوقهم كأســهم وسندات
وليس أمواال ً نقديــة مثلما وضعوها .وما يغيب عن
بال الكثريين عنــد إعداد الخطــط وكيفية توزيع
الخسائر بحســب غانم هو عدم االخذ باالعتبار فئة
املودعني من عمر  65سنة وما فوق الذين يعتمدون
عىل هذه الودائع يف معيشتهم وال يملكون القدرة عىل
االنتظار عرشات السنوات السرتداد حقوقهم.

شطب الديون قد يقضي على مدّخرات المودعين ويحرم االقتصاد من النمو (فضل عيتاني)

ما الحل إذًا؟

الخــراء الرافضون لشــطب الديــون رأوا أن
«الطريق األســلم لصيانة الحقوق تتمثل يف اعرتاف
املركــزي بديونــه بالعمــات االجنبيــة واإللتزام
بتسديدها بنفس العملة يف آجال محددة ضمن جدول
زمني» .وهذا يتطلب:
 وضع املصارف جدوال ً زمنيا ً موازيا ً لتســديدودائع زبائنها بالعمــات االجنبية .مما يحافظ عىل
شطب الديون
مصداقيــة نظامنا وثقة املدخريــن اللبنانيني وغري
من الواضــح أن «الغاية من االقــراح الثاني
اللبنانيني بمؤسسات البلد.
املتعلق بشــطب الديون هي تحميل
 فــرض رضيبــة تصاعديــةاملودعــن الجزء االكرب من خســائر
اســتثنائية عىل الفوائــد املقبوضة
النظام املايل» ،بحســب البيان املوجه
خــال فــرة  2019 – 2017عندما
ليس من الضروري أن
إىل املجلس النيابــي الجديد من قبل
أدت سياسات مرصف لبنان إىل رفع
وزارء وأكادميني سابقني هم (وزير يكون مسار الخروج من الفوائــد عىل الودائع إىل مســتويات
االقتصاد الســابق ســمري مقديس ،األزمة محصورًا بخيا َري تفوق كثــرا ً مســتويات الفوائد يف
األسواق العاملية.
وزير املالية السابق جورج قرم ،وزير الصندوق السيادي أو
الخارجيــة الســابق ناصيف حتي،
 خلق صنــدوق للتضامن تديرهشطب الودائع
الوزير الســابق لشــؤون مكافحة
مجموعة مســتقلة وذات خربة تتوىل
الفساد نقوال تويني ،النائب السابق لحاكم مرصف
إدارة بعض موجودات الدولة (ال بيعها) .وتســاهم
لبنان غسان عياش ،أستاذة إدارة االعمال لينا التنري،
عائداتــه جزئيا ً يف تســديد ديون مــرف لبنان
املستشــار القانوني عادل معكــرون ،االقتصاديان
للمصارف ،بما يم ّكن املصارف من برمجة تســديد
رياض سعادة وروجيه ملكي) .وبرأيهم أن مسؤولية
ودائع زبائنها.
االنهيار تتحمله بالدرجة االولة السياســات املالية
للحكومات املتعاقبة ،التي فاقمت عجوزات املوازنة
البيع وإعادة التأجير
عىل مر السنني ،ومرصف لبنان الذي ساهم بتمويل
توازيا ً مع الحلول البديلة التي يقرتحها الخرباء
العجوزات ،ومن ثــم املصارف التجارية التي وظفت
يرى عــاء غانم أنه ليس من الــروري أن يكون
لدى املركزي نســبة كبرية مــن موجوداتها طمعا ً
مسار الخروج من االزمة محكوما ً بخيارين ال ثالث
باالرباح االستثنائية» .وبحسب الخرباء فان «االجراء
لهما .فهناك حلول وسطية ،نويص باعتمادها للدول،
املنــوي اتخاذه ال ينتهــك حقوق امللكــة الخاصة
ومنها عىل سبيل الذكر ال الحرص:
التي كفلها الدستور فحســب إنما يفلس املصارف
 عمليــة « »sale and lease backأي «البيــعقبــل اعادة الهيكلة ،ويرضب قاعدة التســاوي بني
وإعادة التأجــر» .أو عمليــة sale option to buy
املودعني ،ويبعد املســتثمرين واملدخرين عن وضع
،them after a period of timeوتعنــي البيــع عىل
أموالهم يف لبنان ويؤثر عىل النمو االقتصادي».
أســاس إعادة الرشاء يف ما بعــد .فالدولة اللبنانية

نقابات المهن الحرة
تتابع إجراءاتها القضائية

البنزين يتأثر بالنفط العالمي ويرتفع  4آالف ليرة
إرتفع ســعر صفيحة البنزين  95و98
أوكتان  4000لرية أمس ،فيما انخفض سعر
صفيحة املازوت  66000لرية وقارورة الغاز
 40000لرية.
وأصبحت االسعار كاآلتي:
البنزين  95أوكتان  601000لرية.
البنزين  98أوكتان  612000لرية.
املازوت  574000لرية.
الغاز  358000لرية.
وأوضح عضو نقابة اصحاب محطات
املحروقــات جورج الرباكس ســبب زيادة
أســعار املحروقات فقال إن ذلك جاء «تحت
وطأة ارتفاع اســعار النفط عاملياً ،وتخطي

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0732
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

ســعر برميل الربنــت  122دوالرا ً امريكيا ً
نتيجة التصعيد يف الحرب الدائرة يف اوكرانيا
والضغط الذي يمارســه االتحــاد االوروبي
لفرض رزمــة جديدة مــن العقوبات عىل
روســيا وملنع البواخــر االوروبية من نقل
النفط الرويس وملقاطعــة رشاء هذا النفط
من قبل الدول االوروبية رغــم عدم اقتناع
بعضها ومعارضة هنغاريــا التي يمكن ان
تســتثنى من هذا القــرار ،إضافة اىل ثبات
موقف منظمــة الدول املنتجــة واملصدرة
للنفط «اوبيك» التــي ترفض زيادة انتاجها
الراحة االســواق وضخ كميات اضافية ،ما
انعكس عىل اسعار املحروقات يف لبنان».

االسترليني
$ 1.2613
الين الياباني
$ 0.0078

بيـتـكـوين
$ 32081
الذهب
$ 1845

وأشار اىل أنه «بني ارتفاع اسعار النفط
من ناحية وتراجع ســعر رصف الدوالر يف
االســواق اللبنانية من ناحية اخرى ،صدر
جدول االســعار .فســعر صفيحة البنزين
ارتفع نتيجة زيادة سعر الكيلوليرت املستورد
نحو  11دوالرا ً وتراجع ســعر رصف الدوالر
وفقــا ً ملنصة صريفة التي تعتمد الســترياد
البنزيــن مــن  24600اىل  .24500اما يف ما
يتعلق بسعر املازوت فقد شــهدنا ارتفاعا ً
بما يقارب  9دوالرات للكيلوليرت املســتورد
وتراجعا ً بسعر رصف الدوالر يف السوق الحرة
املعتمد لتحديد السعر باللرية من  30000اىل
 27487لرية».

CMC crypto
$ 700.65
الفـضـة
$ 21.76

التي تنتظر استكشاف ثروتها النفطية بعد عدد من
السنوات بامكانها وضع قسم من االصول يف صندوق
استثماري وبيع نســبة معينة منها لتأمني السيولة
الالزمة كأن تبيع مثــا  30يف املئة من أصول بقيمة
 10مليارات دوالر وتحصل عىل  3مليارات دوالر .عىل
أن تكون عملية البيع هذه مرشوطة بامكانية الدولة
اســرداد ما باعته بعد فرتة معينة .كأن نربط فرتة
االســرداد مثال باستخراج النفط ،سواء كان بنفس
قيمة البيع أو بحســب القيمة الجديدة لألصول .هذا
الخيار تعتمده كربيات الرشكات يف العالم .ولعل املثال
الواضح هو ما فعلته رشكــة «جبل عمر» العقارية
التي تمتلك االرايض املجاورة للحرم املكي الرشيف يف
اململكة العربية السعودية .فنتيجة لفقدانها السيولة
أنشــأت صندوقا ً جمعت فيه أصولها وباعت جزءا ً
منها للمصارف بعقد ملدة  3ســنوات يشرتط اعادة
رشاء ما باعته بنفس السعر.
«تأمني وزيادة الســيولة يف القطاع املرصيف أمر
ممكن ومخطط له وهو غري كبري يف جميع الحاالت»،
بحســب غانم .وقد أعدت رشكــة «Advisory and
 Business Companyيف هــذا االطــار ورقــة غري
تقليدية لضخ السيولة يف القطاع املرصيف وتم عرضها
عىل املعنيني يف الدولــة والقطاع .وما تقرتحه رشكة
االستشارات تقاطع مع وعد الخرباء ببحث موضوع
تأمني السيولة بالعمالت االجنبية يف مذكرة مستقلة
الحقة .ما يوحي بــان هناك إمكانية جدية للخروج
من األزمة بأقل خســائر ممكنة .لكن بالنظر إىل كل
التطورات فان أحدا ً لن يقــول «فول غري ما يصبح
باملكيول» .فمن يضمن التوصل إىل اتفاق الستخراج
النفط مثالً لتعويض الخسائر؟ ومن يضمن يف املقابل
اســتدامة الدين يف حال شــطب القسم االكرب منه؟
أسئلة كثرية جوابها الشايف الوحيد هو االصالح .فان
تم إخراجنا من االزمة ،أو لم يتم ستبقى األزمة آخذة
شكل ( )Iباللغة االنكليزية ،أي هبوط من دون قعر
أو إمكانية للنهوض ،حتى بعد حني.

قرر «إتحاد نقابــات املهن الحرة» ،باإلجماع متابعة الســر يف اإلجراءات
القضائية ،ال سيما تلك التي تستند إىل أحكام القانون  ،67/2وذلك محافظة عىل
أموال املودعني ومن ضمنها صناديق النقابات .ولهذه الغاية تم اإلتفاق عىل اآللية
العملية لهذا األمر ،وأبقى اإلتحاد عىل اجتماعاته مفتوحة ملواكبة هذا املوضوع».
اجتمع إتحــاد نقابات املهن الح ّرة أمس ،بدعوة مــن نقيب املحامني يف بريوت
نارض كسبار يف مقر النقابة ،من أجل البحث والتداول يف آخر املستجدات املتعلقة
بالوضعني املرصيف واإلقتصادي .وأشــار إىل أن هذا القرار يأتي «بعد البحث يف
الخطوات املتخذة مــن قبل جمعية املصارف عرب التعميمــن األخريين ،والتي
فشلت يف الوصول إىل أدنى النتائج املطلوبة إليجاد ح ّل ملوضوع الودائع ،ووضع
حد لإلجراءات والترصفات التعســفية التي يقوم بها معظم املصارف اللبنانية
مع املودعني والعمالء ،ومنهم املنتســبون إىل نقابات املهن الحرة ،ونظرا ً إىل أن
اإلجراءات املتخذة من قبل جمعية املصارف ،اتّسمت بالشكلية ولم تف بالغرض،
وذلك بمحاولة من املصارف لتمرير الوقت والتفلت من املسؤولية ،وهو األمر الذي
يستم ّر بالتأثري سلبا ً عىل أموال املودعني ويعرض حقوقهم للضياع.

الروبل
$ 0.0161
بــرنــت
$ 123.38

اليوان الصيني
$ 0.1499
خام WTI
$ 117.04

الليرة التركية
$ 0.0610
طن القمح
$ 421.76

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - 848السنــــة الثــالثــة

األربــعــاء  ١حــزيــران 2022

تسعيرة المولّدات ترتفع إلى  12.568ليرة
أصــدرت وزارة الطاقــة وامليــاه أمس
التســعرية الجديدة للمولــدات الكهربائية
مســجّ لة ارتفاعا ً مــن  10.457لرية لبنانية
لشهر نيسان اىل  12.568لرية لشهر أيار.
وجاء يف بيان «الطاقة» أنه بعد االرتفاع
الكبري الذي شهدته أســعار النفط العاملية و
hنعكاســه عىل ســعر املحروقات يف لبنان،
ت ّم تحديد الســعر العــادل لتعرفات املولدات
الكهربائية الخاصة عن شـهر أيار كما ييل:
 12.568ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 للمشــركني بالعــدادات يف املدن أوالتجمعــات املكتظة أو عــى ارتفاع أقل من
 700مرت :قدرة  5أمبــر 100.000 :ل.ل+ .
املقطوعية الشــهرية  x12.568ل.ل .عن كل
كيلواط ســاعة .و قدرة  10أمبري220.000 :
ل.ل + .املقطوعية الشــهرية  x 12.568ل.ل.
عن كل كيلواط ساعة.
 13.825ل.ل .عن كل كيلواط ساعة .
 -للمشــركني بالعــدادات يف القرى أو

املناطق املتباعدة أو عىل ارتفاع اكثر من 700
مرت :قدرة  5أمبري  100.000 :ل.ل( .ثابت) +
املقطوعية الشــهرية  x 13.825ل.ل .عن كل
كيلوواط/ساعة .و قدرة  10أمبري 220.000 :
ل.ل( .ثابت)  +املقطوعية الشهرية x 13.825
ل.ل .عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف  120.000ل.ل .عىل الشــطر
الثابت من تســعرية العــدادات لكل  5أمبري
إضايف.
ولفتت اىل أن هذه التعرفـــة مبنية عىل
أساس سعر وســطي لصفيحة املازوت (20
ليرتاً) يف شــهر ايار البالــغ  636.733ل.ل.
وذلك بعد إحتســاب كافة مصاريف وفوائد
وأكالف املولدات باإلضافة إىل هامش ربح جيد
ألصحابها ،وقد أخذنا بعني االعتبار وبالتنسيق
مــع وزارة االقتصاد والتجــارة كلفة توزيع
الصفيحة من محطة الوقود ولغاية املولد.
وهي تأخذ باالعتبار يف احتساب مكونات
اساسية فيها ككلفة الزيوت والفالتر وتهالك

إضراب تحذيري لموظفي "تلفزيون لبنان"
أعلنــت نقابة موظفــي «تلفزيون
لبنان» يف بيان اثــر اجتماعها أمس ،أنه
«تنفيذا ً لقرار مجلــس النقابة املنعقد يف
 24الحايل ،قرر املجتمعون تنفيذ االرضاب
التحذيري كما ييل :وقف كل اعمال االنتاج
بما فيها الربامج املبارشة ونرشات األخبار
باستثناء تغطية نشاط املقرات الرسمية
الثالثة ونرشة األخبار املسائية فقط ،وذلك
ملدة  24ساعة بدءا ً من صباح اليوم يطلب
من جميع املوظفــن التزام مكان عملهم
بحســب جداول الخدمة» .وأكدت النقابة

أنها «تتابع أعمال الرتهيب والرتغيب التي
يمارسها بعض املسؤولني ،وتذكرهم بأن
القانون يمنع هذه املمارســات وسيصار
اىل تقديم شــكاوى بحقهم» ،مشددة عىل
أن «الوقوف صفا ً واحدا ً خلف النقابة هو
السبيل الوحيد لتحقيق املطالب ،وهي:
 - 1تنفيذ مرسوم غالء املعيشة فوراً.
 - 2تسديد املساعدة االجتماعية وفروقات
املنح املدرسية.
 - 3تنفيذ جميع بنود دفرت رشوط مناقصة
عقد التأمني».

رقم اليوم

105

ماليين دوالر حجم
التداول على "صيرفة"

بلغ حجــم التداول عىل منصة « »Sayrafaليوم أمس كما أعلن مرصف لبنان
 105,000,000دوالر أمريكــي بمعدل  24500لرية لبنانيــة للدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل
املنصة .وأشار مرصف لبنان يف البيان اىل أنه «عىل املصارف ومؤسسات الرصافة
اإلســتمرار بتســجيل كافة عمليات البيع والرشاء عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص» .وبالنســبة اىل سعر رصف الدوالر يف السوق
السوداء فقد عاود ارتفاعه الصاروخي بعد ظهر أمس من  27500لرية لبنانية اىل
 28750لرية ثم  32ألف لرية وعاود انخفاضه قليالً اىل  31ألف لرية لبنانية.

تعزيز التعاون بين الصناعيين اللبنانيين
ورجال األعمال العُ مانيين
تابع الوفد الصناعي اللبناني برئاسة
رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني سليم
الزعني يف اليوم الثاني من زيارته اىل سلطنة
عمان ،لقاءاته وجوالتــه حيث زار مدينة
ســمائل الصناعية ومصانع عمانية .كما
التقى عرص أمس ،وزير التجارة والصناعة
وترويج االستثمار العماني قيس بن محمد
اليوسف.
وضم الوفــد اىل الزعني ،نائب رئيس
الجمعية جورج نــراوي وعضو مجلس
االدارة نزيــه ريايش واملديــر العام طالل
حجــازي ،رئيس تجمــع صناعيي البقاع
نقوال ابو فيصل ،أمني رس نقابة الصناعات
الغذائية عدنان عطايا ،و 25صناعيا ً يمثلون
مختلف القطاعات.
وكان الوفــد بحث خــال لقائه مع
اليوســف ،بحضور ســفري لبنان يف عمان
ألبري سماحة ورئيس هيئة تنمية العالقات
اإلقتصادية اللبنانيــة الخليجية إييل رزق،
ســبل تعزيز التعــاون بــن الصناعيني
اللبنانيــن ورجال األعمــال العمانيني يف
مجــاالت اإلســتثمار والتصديــر وتبادل
الخربات والرتويج.

ووصف اليوســف اللقاء بـ»املثمر»،
مبديا ً اســتعداده «لتقديم كل التسهيالت
الالزمة للصناعيني اللبنانيني».
من جانبه ،شدد الزعني عىل «رضورة
تطوير العالقات بني البلدين خصوصا ً يف ما
يتعلق بالقطاع الصناعي» ،مبديا ً استعداده
«للعمل لدى الجهات الحكومية اللبنانية من
أجل توفري الخدمات االســتثمارية الالزمة
التي تســهل أعمال الصناعيني العمانيني
الراغبني يف التصنيع أو االستثمار يف لبنان».
وزار الوفد الصناعــي اللبناني صباح
أمس ،مدينة سمائل الصناعية ،حيث كان
يف اســتقباله املدير العام للمدينة داود بن
عبدالله الهدابي ورئيــس قطاع العمليات
مسلم بن محمد بن بخيت الشحري ،وتخلل
اللقاء تقديم عرض مفصل عن مزايا املدن
الصناعية يف عمان وما تقدمه من تسهيالت
للمســتثمرين ،والتعريــف بمزايا مدينة
سمائل الصناعية وفرص اإلستثمار.
ث ّم قام الوفد بزيــارة ميدانية ملصنع
لدائن عمان ومصنع إعمار للصناعات .ثم
جال الوفد يف معرض «هوريكا» الذي تنظمة
رشكة «هوسبيتالتي رسفيسز» اللبنانية.
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أخبار سريعة
 3محاضر بحق أصحاب
محالت في جزين

املولد املعدل الوسطي الشهري لسعر الدوالر يف
السوق املوازية الذي بلغ  29.600ل.ل.
وصدرت هذه التسعرية بنا ًء عىل الجدول
الحســابي املعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ
تاريــخ  .2010/10/14ودعــت «الطاقة»
أصحاب املو ّلدات اىل االلتزام بقرارها القايض

بالزامية تركيب العدادات وهي ستجري دراسة
موثقة بهذا الصدد يف الفرتة املقبلة وصوال ً اىل
تحديث املعادلة املعتمدة لكي تتناســب أكثر
فأكثر مع تقلبات أســعار الرصف والوضع
االقتصادي واالجتماعي للمواطنني مع األخذ
باالعتبار متطلبات أصحاب املولدات الخاصة.

"«اإلقتصاد" للمطاحن :القمح غير المدعوم
لغير «"الخبز العربي"»
أصدر وزيــر اإلقتصــاد والتجارة يف
حكومة ترصيف األعمال أمني ســام بيانا ً
أشار فيه إىل أنه «بسبب ارتفاع سعر القمح
يف األســواق العاملية وعــدم قدرة املرصف
املركزي عىل االســتمرار بدعم كامل حاجة
لبنان من مادة القمح ،سبق لوزير االقتصاد
والتجارة أمني ســام أن أصدر القرار رقم
 /24ح ش تاريخ  2022/5/19الذي قىض
بحرص إنتــاج الطحني من مــادة القمح
املدعوم فئــة  85الخاصة بإنتــاج الخبز
العربي.
وبنــا ًء عليه ،يمكــن للمطاحن إنتاج
فئات الطحني األخرى باستخدام القمح غري
املدعوم ،إىل جانب أن االسترياد متاح لجميع
التجار وأصحاب األفران واملخابز.

لذا اقتىض التوضيح منعا ً ألي تفســر
خاطئ لقرار الوزير سالم الذي هدفه األول
واألخري دعم الخبــز العربي حرصاً .واعترب
البيان أن األمن الغذائي للبنانيني خط أحمر
ال تهاون فيه ،ويف املقدم رغيف الخبز .وقد
أ ّكدت الوزارة أن تزويد الســوق بحاجتها
من فئات الطحــن األخرى من القمح غري
املدعوم مسؤولية وطنية تقع عىل القائمني
بهذا العمل.

تابعت مصلحة االقتصاد
في محافظة لبنان الجنوبي
جوالتها الرقابية على المحال
والسوبرماركات على صعيد
الجنوب ،في إطار ضبط التجار
المتالعبين باالسعار خالفا ً
للتسعيرة الرسمية المعتمدة واتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة في
حقهم .وفي هذا السياق سجّ ل
مفتشو االقتصاد أمس خالل
جولتهم في جزين بالتعاون مع
فريق من مكتب األمن العام في
صيدا وجزين ،سلسلة مخالفات
الصحاب محالت في المنطقة،
أهمها عدم اعالن االسعار وتجاوز
نسب االرباح الرسمية المسموح
بها ،وعلى ضوئها تم تسطير 3
محاضر ضبط بحق المخالفين.

«"لبنان والمهجر"
عاود القروض بالليرة
ُي ِ
باشر بنك «لبنان والمهجر»
 BLOMمنذ نحو أسبوعين
َّ
مخصصة
إعطاء قروض
للطاقة الشمسيّة ،ليخرق فجوة
في جدار األزمة االجتماعية
واالقتصادية التي تخنق
المواطن ،ويحذو بذلك حذو
مصرف اإلسكان في تأمين مثل
هذا النوع من القروض بما يخلق
بارقة أمل في ظلمة االنهيار
المالي واالقتصادي القائم.
إلى ذلك سيعطي المصرف
بالليرة اللبنانية القروض
السكنيّة ،والشخصية ،وقروض
السيارات ...وبالنسبة إلى
القرض السكني ،ت ّم تحديد
«الفائدة بـ 5،3%ومدة
التقسيط  30سنة.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية
االوىل يف الشمال
غرفة الرئيس الياس الشيخاني
موجــه اىل املدعى عليها :رشكــة نقوال أيوب
ورشكاؤه ،ممثلة باملفوض بالتوقيع عنها السيد
نقوال أيوب ،عنوانها الســابق كوسبا الكوره،
ومجهولة العنوان حالياً.
بالدعوى رقم  2021/71تدعوكم هذه املحكمة
الستالم استحضار الدعوى ومرفقاته املرفوع
ضدكم مــن املدعي طوني جــان خري وكيله
املحامي لؤي زكريــا ،الرامي اىل الزام الرشكة
املدعى عليها بتسجيل كامل املقسم رقم  5من
العقار رقم  2200منطقة كوسبا العقارية عىل
اسم املدعي لوصول كامل الثمن ،وتضمينكم
سائر الرســوم واملصاريف والعطل والرضر
واتعاب املحاماة وتعاضد القضاة ،كما تدعوكم
هذه املحكمة الســتالم كافة األوراق واللوائح
املربزة يف امللف وذلك خالل مهلة عرشين يوما ً
من تاريخ النــر ،وان تتخذوا مقاما ً مختارا ً
لكم يقــع ضمن نطاق هــذه املحكمة وابداء
مالحظاتكم الخطية عىل الدعوى خالل مهلة
خمسة عرش يوما ً من تاريخ التبليغ ،واال يعترب
كل تبليغ لكم بواسطة رئيس القلم ولصقا ً عىل
باب املحكمة صحيحاً ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم مرينا الحرصي
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية
االوىل يف الشمال
غرفة الرئيس الياس الشيخاني
موجه اىل املدعى عليهما :إبراهيم وحنا عبدالله
برهون سعد ،وهما من بلدة رحبه عكار أصالً،
ومجهويل محل اإلقامة حالياً.
بالدعوى رقــم  2021/517تدعوكما هذه
املحكمة الستالم استحضار الدعوى ومرفقاته
املرفوع ضدكما مــن املدعي د .جميل الياس

برهون وكيلته املحامية تغريد شــبل ،الرامي
اىل اثبات ملكية البلــوك (أ) من البناء القائم
عىل العقار رقم  313منطقة رحبه العقارية
للمدعي،وتضمينكمسائرالرسومواملصاريف،
وذلــك خالل مهلة عرشين يومــا ً من تاريخ
النرش ،وان تتخذا مقاما ًمختارا ًلكما يقع ضمن
نطاق هذه املحكمة وابداء مالحظاتكما الخطية
عىل الدعوى خالل مهلة خمســة عرش يوما ً
من تاريخ التبليــغ ،واال يعترب كل تبليغ لكما
بواسطة رئيس القلم ولصقا ً عىل باب املحكمة
صحيحاً ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم مرينا الحرصي
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لرشاء مادتي البنزين واملازوت
األخرض لزوم آليات املؤسســة ،موضوع
اســتدراج العروض رقم ث4د5076/
تاريــخ  ،2020/7/15قد مددت لغاية
يوم الجمعــة  2022/6/17عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومن املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء

لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/5/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 303
إعالن تلزيم للمرة الثانية
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمايل يف تمام
الســاعة العارشة صباحا ً من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2022/6/21مناقصة عمومية
تتعلق بتقديم يــد عاملة غب الطلب لزوم
مختلف الوحدات التابعة ملؤسسة مياه لبنان
الشمايل ملدة عام.
فعىل من يرغب باإلشرتاك يف هذه املناقصة
الحصول عىل دفرت الرشوط املعد لهذه الغاية
لقاء تسديد الثمن املقرر له وذلك من مكاتب
املؤسسة الواقعة يف الطابق الحادي عرش من
مبنى كبارة الكائن يف شارع صالح الدين
كبارة – طرابلس (هاتف.)06/626742 :
تقدم العروض يف مهلة أقصاها الســاعة
الثانية ظهرا من آخر يوم عمل يسبق موعد
إجــراء املناقصة املذكــورة ،ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس اإلدارة  /املدير العام
خالد بركات عبيد

مـــطــــلــــوب
رشكة دكركــو فودز اند بروساســينغ
ش.م.ل .بحاجة لعمال حمالني لبنانيني
بدوام كامل .كافــة التقديمات القانونية
مؤمنة .هاتف 01202227
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أسطوانات شيكو :ما ّ
تبقى من عز ّ
عاصمة نبيلة بحزنها

الفسحة القديمة الشاهدة على أيام العز ّ

هـــــنـــــد مـــــطــــــر
لن تمــر به مرور الكــرام ،حتى
وإن كنت من الذيــن يعتربون املايض
حكاية مُم ّلة مُســيّجة بغبار األوهام.
يشء ما يف الواجهــة أو نافذة العرض
التي يحلــو لديران مارديريان أن يلهو
بإطاللتهــا ،يغمز إىل ما ّ
تبقى من أيام
ع ّز تلــك العاصمة النبيلة بحزنها التي
تُدعــى بريوت .قد تســتوقفك الق ّ
طة
"ا ُملتمرتســة" بالمبــاالة مُرتاحة يف
إحدى الزوايا التي تُرشف عىل شــارع
الصيدانــي العريــق القائــم يف راس
بريوت .تنغمــس يف قيلولة "مُتعالية"
بعض اليشء (واألكيــد أنها مُتثائبة)،
وبني الفينة واألخرى تســرق النظر
عىل "الرايح والجايي" .أو ربما جذبتك
اللمســات الفنيّة التــي يحلو لزوجة
ديران أن "تقمع" من خاللها أي رقصة
عاديّة قــد تخطر يف بالها الرتنّح داخل
هذا املحل ا ُملرتّب وا ُملنمّ ق عالليربة.
و"بيناتنا" قد يكون اسم ُ
الفسحة
هو ا ُملح ّرض األســايس لكي تســمح
ّ
بالتخل ،وإن للحظات هاربة،
لنفسك
عن هــذه الرسياليّة يف الخــارج التي
نرتديها ثوب أيامنــا الراعبة .فإذا بك
تنتقل بكل طيبة خاطــر ،ومن خالل
خطوة صغرية ،إىل حيث أســطوانات
الفينيل العتيقة تُهدهد خيبتك وتُشعرك
بالقليل مــن اإلفتتان .وإن كنت تعرف
سلفا ً بأنها لحظة أمان عابرة قد تنتهي
بني طرفة عني وأخرى.

األربــعــاء  ١حزيران 2022

األب خاتشيغ المعروف بلقب شيكو

أسطوانات شيكو – بيروت 1964

وقد اختار مارديريان هذا اإلســم
تيمنا ً بلقب والده ،خاتشــيغ ،ا ُملحبّب،
ليُكمل من خاللــه الرواية التي بدأها
األب يف العام  ،1964وما زالت مُستمرة
حتى اليــوم ،وعىل الرغــم من كل ما
يجري حولنا من جنون .فنجان قهوة
وبعض مُالعبة عــى رأس القطة التي
نزلت من برجهــا العــايل لهُ نيهات.
ونوادر تُعيدنا إىل تلــك األيام التي بتنا
ّ
نتحس عىل طيفها.
والديكــور الخلفــي يبقــى بكل
تأكيد أســطوانات الفينيل األصليّة التي
يعتني بها ديــران بعناية مُفرطة وتعود
إىل ستينات وســبعينات القرن املايض،
"وشويّة من الثمانينات" ،وهي يف الدرجة
األوىل أمريكيّة وإنكليزيّة وأوروبيّة.
ّ
تخصص يف إدارة األعمال
ويف حني
يف الجامعة األمريكية يف بريوت بيد أنه
وجد نفسه يميض أيام الفراغ مذ كان
مُراهقاً ،يف مُســاعدة والده" ،شيكو"
يف إدارة ُ
الفســحة التي كانت ماضيا ً
تحمــل اســم ""pick of the pops
وتســتقر "عىل تقاطع أبــو طالب".
إســتلم املكان ،عىل حد قوله ،بطريقة
طبيعيّة .ففــي العــام  ،1982وبعد
اإلجتياح اإلرسائييل ،أخذ خاتشــيغ –
شــيكو موقفا ً ســلبيا ً من املوسيقى
بعدما أفلست رشكة أسطوانات "زيدا"
التي أسسها مع املوسيقي الكبري زياد
الرحباني وأنتجت أسطوانة "وحدن"،
ومرسحية "بالنســبة لبكرا شــو؟"،

ّ
والقطة "الدويمة"
الفسحة في مقرّها الحالي

ومقطوعة "أبو عيل" التي اقتحم من
خاللها زياد الرحباني آفاقا ً موسيقيّة
جديدة لم يتحمّ لهــا الرأي العام آنذاك
ملا تضمنته من أنغام طليعيّة ،فكانت
الخسارة كبرية.
وكانت مســألة بديهيّــة أن يتحوّل
املحل مق ّرا ً ّ
لعشــاق "الفيديو" ال سيما
وأن الناس كانوا ُ
ســجناء يف منازلهم يف
العام  1983بفعل الحرب التي يُقال إنها
م ّرت من هنا ،وكانــت رشائط الفيديو
أشبه بدور السينما التي تزور اللبناني يف
سجنه الصغري .وجرت العادة أن يُساعد
ديران والده ،بعدما ســحره العالم الذي
نســجه والده من جهــة ،ولقدرته عىل
التعامل بسالسة مع العالم وإن إختلفت
شخصياتهم من جهة أخرى.
وعندما صار يف سن الـ" ،14صب ّليل
الوالد مفاتيح املحــل ،وق ّليل نزال فتاح
املحــل .كنا يف تلك الفرتة ما زلنا يف املكان
األويل ولم ننتقل إىل شارع الصيداني إال يف
العام  .2004وتويف الوالد يف العام 2013
وكان ســعيدا ً جدا ً ألنني تم ّكنت من أن
أكمل مســرته وأن أطــوّر يف املهنة بعد
تس ّلمي كليا ً املكان يف العام  1995وأنا يف
الـ 25من عمري".
يروي هذا الحالم الذي ك ّرس حياته
من دون أي شــعور بالندم ألسطوانات
الفينيل القديمة ،أن والده فتح ُ
الفسحة
األوليّــة وهو يف الـ 20مــن عمره ،بعد
ّ
ُتخصص
عمله لفــرة طويلة يف محل م
باآلالت املوسيقيّة واألسطوانات تملكه
عائلة صليبي.

ديران مرديريان وريث هذا الكنز الخفي

الموسيقي زياد الرحباني يزور شيكو

ويف العــام  ،1976وخــال الحرب
األهليّة التي اســتم ّرت زهــاء  15عاماً،
"ح ّ
طوا عبوة حد املحــل وراحت اآلرمة.
ومن وقتهــا ما عاد الوالد اســتبدلها"،
بحســب ديران .وعُ رف املــكان األويل،
بعد تلــك الحادثة ،باســم "شــيكو".
وحدهم الذين عشقوا عالم األسطوانات
املوسيقيّة واقتنوها ،حفظوا اإلسم الذي
أزالت "العبوة" آثاره.
وبعد تس ّلم ديران محل "شيكو"،
إنتقل من رشائط الفيديو إىل الـ"دي
يف دي"" ،تحديدا ً يف العام  .2000ففي
تلك السنة ُفتن الناس بالعالم الجديد
والرتجمــة وإطاللة األفالم بأكثر من
لغة .وبطبيعة الحال كان هذا كله قبل
اقتحام عالم اإلنرتنــت" .وألنه كان
يعمل كـ"دي جاي" يف أوقات الفراغ
يف الحانات والنــوادي الليليّة" ،قلت
خ ّليني بيع أسطوانات .وق ّليل الكريم
خــود" .وراح يشــري املجموعات
التي تعب منهــا أصحابها وأرادوا أن
يقدموا لهــا حياة جديــدة .واليوم،
يطلــب الناس من كل أنحــاء العالم
أسطوانات الفينيل القديمة واألصليّة
التــي يُحافظ عليها ديــران وكأنها
صديقة كل األيام" ،ومن كل األعمار.
ً
بداية ،إعتقــدت أن وحدهــم أبناء
جييل سريغبون يف العودة إىل املايض.
ولكنني فوجئت بأن عشق املوسيقى
واألســطوانات القديمة ليس حكرا ً
عىل فئة عمريّة واحدة .فيني ق ّلك أنو
التلتني من زبوناتي تحت سن الـ."30

الفسحة بإطاللتها الحديثة

يف املحــل الذي حوّله ديــران املنزل
القديم الــذي يحلو لكل من مــ ّل ُغربة
العالــم الخارجي اإلختبــاء لهُ نيهات يف
"فيّاته" ،نجد كل األنماط املوســيقيّة،
من الجــاز إىل الروك ،مــرورا ً بأنغام الـ
 Soulالتــي تُحاكي يف الدرجة األوىل روح
ديران ا ُملتم ّردة والغائرة يف تحويل الحزن
ً
نعومة ،وصوال ً
نوادر نغميّة تجعلها أكثر
إىل األنغام العربيّة واألخرى الكالسيكيّة.
"شوي وشوي عم زيد املجموعة".
يُع ّلــق ديــران بني نــادرة وأخرى
ورشــفة من القهوة اللذيــذة وأخرى،
"كيف بدي إنــدم؟ أبدا ً مــا بندم ألنني
ك ّرســت حياتي للمكان" .يصمت قليالً
ثم يــروي أنه ،صغرياً" ،عشــقت أغنية
(بوناسريا) للويس بريما .كنا نملك قرصا ً
دوارا ً ( )Tourne Disqueيف املنــزل لونه
برتقايل .وض ّليتني إسمعها لحتى طلعت
الجارة تانت لوريس (الله يرحمها) علينا
وراحت ترصخ يف وجه جدتــي األملانيّة
باللغة الفرنسيّة .يعني عىل شوي كانت
إندلعت الحرب عىل كل الجبهات!".
ولكن يف الواقع ،منــذ تلك الحادثة
إندلعت حرب أشــعلها ديران مارديريان
عىل العالم الخارجي ،وصارت مســألة
بديهيّة أن يختبئ يف "فيّات" أسطوانات
الفينيل العتيقة يف املحــل الذي لن تم ّر
به مرور الكــرام .وإن كنت محظوظاً،
قد تنزل قطته ا ُملدللــة من برجها العايل
مُقابل ملسة أو  2عىل رأسها قبل أن تمل
منك برصاحة غري الئقــةُ ،
وسعان ما
تعود إىل قيلولتها.
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...Wrong Side Of The Tracks
نظرة على عالم العصابات

جـــــــــــاد حــــــــــداد
يف أول مشهد من مسلسل Wrong Side
( Of The Tracksالجانب الخطأ من املسارات)،
يسمع رجل نائم يف شقته شجارا ً وطلقة نارية
يف الخارج .فيتّصل برقــم الطوارئ ثالث مرات
لكن ال يجيبه أحد .هو يوضح أنه من املحاربني
القدامى يف البوســنة ويعرف صــوت الطلقة
النارية حني يسمعه.
يملك "تريســو أبانتوس" (خوسيه كورونادو)
متجر معدات يف حي "أنرتيفيــاس" يف مدريد ،وهو
مستاء من اســتيالء العصابات واملجرمني ومدمني
املخدرات عىل الحي .رسعان ما يقرر معالجة املسألة
ُص عدد من الشبان عىل رفع صوت
بنفســه ،حني ي ِ ّ
املوسيقى الصاخبة يف ســيارتهم ،فيقرر أن يصدم
الســيارة التي تزعجه .تقع هذه الحادثة قبل ذهابه
إىل حفلة عيد ميالد مفاجئة.
لم يكن "تريســو" يريد تلــك الحفلة ألنه يظن
أنها مؤامرة إلقناعه ببيع شــقته التي يملك أوالده
نصفها .وعندما تأتي حفيدته "أيرين" (نونا سوبو)
يف وقت متأخر عىل سكوتر يقوده حبيبها "نيلسون"
(فيليبي لوندونيو) ،ال يــردد الجد يف انتقاد والدتها
"جيمينا" (ماريا مولينز) بســبب تساهلها املفرط
مع ابنتها.
يضع "نيلسون" و"أيرين" خطة ملغادرة املدينة،
وهي تقيض برسقة كيلوغرام من الهريويني من تاجر
مخدرات معروف اسمه "ساندرو" (فرانكي مارتن).

لكن ال تسري هذه العملية بالشــكل ا ُملخطط له ،بل
تقبض الرشطة عىل "نيلســون" .مــن باب اليأس،
تطلب "أيرين" من "تريســو" أن يأتي الصطحابها
من أســوأ منطقة يف الحي ،ما يدفعه لعرض صفقة
عىل ابنته :يجــب أن تقيم حفيدته معه .هو يهددها
بالذهاب إىل الرشطة لتســليم الهريويني إذا لم توافق
عىل طلبه .لن يكون هذا الرجــل الجد اللطيف الذي
يتوقعه الكثريون.
يف غضون ذلك ،تجري املفتّشة "أماندا أرماتوز"
(إتزيــار أتيينــزا) تحقيقا ً مع نائبهــا "إيزكييل
فاندينيو" (لويــس زاهريا) الذي يعرف الحي جيدا ً
ويحــاول إقناعها بأنهما مســؤوالن عن الحفاظ
عىل بيئة الجرائم الســائدة بدل تخريبها واملجازفة
بوصول أشــخاص أســوأ من املجرمني الحاليني.
لكنها ال تعرف أنــه جزء من عمالء "ســاندرو"
وتربطه عالقــة عاطفية مع والدة "نيلســون"،
"غالديس" (لورا راموس).
تتمحور الحبكة األساســية حــول محاوالت
"تريســو" إبقاء حفيدته بعيدا ً عــن مخالب تجار
املخدرات يف حيّه وما يســتطيع فعله حني يفشل يف
إتمام هذه املهمة .يف الوقت نفســه ،سنتع ّرف عليه
كرجل صــارم أصبح أكثر مرارة عىل مر الســنني،
لكنه يتكل عىل أشــخاص أوفياء له منذ فرتة خدمته
العســكرية .هو يواجه أيضا ً مشاكل مرتبطة بسوء
تعامل أوالده مع عائالتهم.
ّ
لكــن هذه العوامــل كلها ال تجعل "تريســو"
رجالً مُحِ بّاً .هو ال يجد مشــكلة يف مناداة "أيرين"
بـ"الصينية" مع أنها فيتناميــة ،لكنه ليس أفضل
من معظم األشــخاص الذين تُقابلهــم يف حياتها
اليومية .كان "تريســو" قد واجه مشاكله الخاصة
يف مجال األبوة ،فقــد اضطر لرتبية أوالده وحده بعد
وفاة والدتهما ،لكنهم لم يفكوا ارتباطهم به عىل ما
يبدو .هو رجل متجهم وســلبي ويخرب الناس دوما ً
بما يفكر به مبارش ًة ،حتى لو كانت تعليقاته الذعة
أحياناً .لكنه يبدو الشــخص الوحيد الذي ي ّ
ُعب عن
استيائه من سطوة املجرمني عىل حيّه.
عىل الجانب اآلخر من القصة ،ســنتع ّرف اىل

"إيزكييــل" الذي يظن أنه يســيطر عىل الجرائم
َ
الحاصلــة يف الحي ألنه يتالعــب
بالطرفني معاً.
لكن يبدو أن شــجاره مع "نيلسون" و"ساندرو"
ســيعيق خططــه يف نهاية املطــاف .مع تطور
األحداث ،تتّضــح معالم الــراع يف عالقته مع
"تريسو" ،لكن إىل متى سيستمر هذا الوضع حني
تخرج األمور عن السيطرة؟
ّ
يجســد كورونادو شخصية "تريسو" الصارمة
بأسلوب مقنع ،فيسهل أن نصدّق سلبيته يف مختلف
املواقف .لكنه يســتفيد أيضا ً من أداء نونا ســوبو
ّ
تجســد شخصية "أيرين"
عىل نحو مفاجئ ،فهي ال
وكأنها فتــاة بحاجة إىل مســاعدته (أق ّله يف بداية

القصة) .كذلك ،تحمل املشــاهد التي تجمع زاهريا
وكورونادو أجوا ًء مميزة.
يف املقابل ،تبدو شخصية "أماندا أرماتوز" التي
تقدّمها إتزيــار أتيينزا دخيلة عىل القصة يف لحظات
كثرية .لن نعرف رسيعا ً مدى استعدادها لالقتداء بما
يفعله "إيزكييل" والسماح للبيئة اإلجرامية بالبقاء
عىل حالها يف الحي ،أو محاولة القبض عىل املتورطني
يف ارتكاب الجرائم.
باختصار يقــدّم هذا املسلســل قصة متعددة
األبعــاد ،ويأتي تمثيل خوســيه كورونــادو لريفع
مســتوى العمل .بفضل أدائه املتقــن ،ال يمكن أال
نتعاطف مع أكثر شخصية الذعة يف املسلسل كله.

 The Real Housewivesينتقل إلى دبي
ينتقل برنامج تلفزيون الواقع الشهري
( The Real Housewivesربّــات البيــوت
الحقيقيات) من املدن األمريكية إىل دبي ،يف
ظل مشاعر مختلطة بني سكان املدينة التي
تفتخر بمزجها التقاليد مع الحداثة.
ّ
منهن
وسرتوي ست نســاء ،واحدة
ّ
قصصهن يف هذا الربنامج
فقط إماراتية،
عىل منصة "برافو" ،وسط انتقادات من
بعــض املراقبني بأن العــرض ال يعكس

إليسا الوجه اإلعالمي الداعم لمبادرة جسور
"انا اليوم هنــا ،ليس ألني اغني
وليس ألني شــخصية عامة ،أنا هنا
اليوم ألني إمرأة وإمرأة مؤثرة  ،لديها
صوت ولديها رسالة"… بهذه الكلمات
أطلقت النجمة اللبنانية إليســا ،من
العاصمة األردنية ،مرشوعا ً مشــركا ً
بني "اإلسكوا" واألمم املتحدة بعنوان
"جسور" لدعم املساواة بني الشباب يف
العالم العربي.
"جســور" هي مبادرة إقليميّة
تهدف للحد من أوجه عدم املساواة يف
املنطقة العربية عرب إيجاد فرص عمل
للشباب وتحســن مهاراتهم وتيسري
تدريبهم َ
لشغل الوظائف املناسبة.
ولم تســتغرب اليســا (،الوجه
اإلعالمــي الداعــم للمبــادرة) ،هذا

التعاون مع "االسكوا" من خالل هذه
الحملة ،فهي اعتادت أن تدعم الشباب
والنســاء يف أعمالها .كما اشارت إىل
أنها تمثل بلدا ً يشــكل أكرب أوجه عدم
املساواة ويواجه أكرب أزمة اقتصادية
عرفها التاريخ.
اليسا التي صدمتها ارقام البطالة
يف العالم العربي ،أكدت أنها ســتعمل
خــال العامني املقبلني مــع الحملة
إليجاد فرص جديدة .وأشارت إىل أنها
تأتي من بلد فيه أشــخاص كثريون
تحت خــط الفقر وبالــكاد يجنون
ما يقارب الـــ 2دوالر يوميا ً للعيش،
لكنها ترى فيه مواهب وقدرات كبرية
وقصص نجاح  ،وهي واحدة من هذه
القصص امللهمة.

الواقع عىل األرض .والربنامج الذي يش ّكل
امتدادا ً لسلســلة ت ّم تصويرها يف بيفريل
هيلز وأتالنتا ونيوجــريس ،يتتبع حياة
النســاء الثريات ،ويقدّم للمشــاهدين
ّ
عاملهن املــيء بالدراما يف كثري
منفذا ً إىل
من األحيان.
وأظهــر مقطع قصري ســبق العرض
األول ومدته ثالث دقائق ،أن الجنس واملال
واألزيــاء قضايــا مطروحة عــى طاولة

الربنامج الذي تم تصويــره يف دبي ،حيث
يشكل األجانب غالبية سكان اإلمارة.
وأُنتجت نســخ مــن الربنامج خارج
الواليــات املتحــدة ،لكن "ربــات البيوت
الحقيقيات يف دبي" هــو أول إنتاج أصيل
ملنصة "برافو" يف مدينة غري أمريكية.
وبينما رحّ ب كثريون بالعرض الجديد،
لجأ آخرون إىل وسائل التواصل االجتماعي
للتعبري عن استيائهم( .أ ف ب)

زينة مكي لتيم حسن:
مسمى
اسم على
ّ
ي صورة جديدة
نرشت املمثلةزينــة مك 
عىل حســابها الخــاص بموقــع التواصل
اإلجتماعي تجمعها باملمثل السوريتيم حسن
ً
قائلة :
من كواليس فيلم "الهيبــة" ،وعلقت
"تيم ،الكالم قد ال ينصف ،ولكن شكرا ً عىل ك ّل
يشء ،عىل مهنيّتك ،عــى تعاونك ،عىل روحك
ً
مضيفة" :حبّك
الحلوة وأخالقك العالية جداً"،
لعملك يُلهمني ...إنســان جميل من الداخل
والخارج بك ّل معنى الكلمة ،أنا محظوظة ج ّدا ً
أنّني تع ّرفت إليــك وعملت معك ...فعالً جبل،
اسم عىل مُسمّ ى ،إىل لقا ٍء قريب".
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كــــــــتـــــــابـــــــات تـــــــســـــــتــــــحـــــــق الـــــــنـــــــشـــــــر
كشك

ال تغميض عينيكِ فالربي ُع فيهما
والثلجُ كان يهط ُل
والكشك وع ٌد ساخ ٌن يف بيتنا

مــــحــــمــــود عــــثــــمــــان

تقول أمي ب َْس ِملوا
ُّ
فالجن منَّا يأك ُل
والخب ُز منذ كان الخب ُز ...ديننا
وحي مُن َز ُل
والنا ُر يف التنُّور
ٌ

قرأت يف عينيكِ آيَ امل َ
ُ
ط ِر
َ
السف ِر
وغادرتنا جدتي وحيد ًة يف
فالسائق العجوز ص َّك دوننا األبوابْ
ُ
سارق األحال ِم واألحبابْ
بل
بكيتُهَ ا
والربُّ كان طيِّبًا كجدتي
ْ
َ
للغابات
الفؤوس
يحمل
لم
ِ
َ
ْ
الساحات
والسيف يف
والنعاج يف تاللنا
كالليل
والربُّ كان طيِّبًا
ِ
ِ
وكان مث َل جارتي تجيئنا
ْ
والزيتون
بالخبز
ً
غيمة سخي ًَّة
وكان
كجدتي الحَ ْ
نون
ُ
رأيت وجه جدتي

كالشمس ْ
وه َي هامده
ْ
وجاق
لم يشتع ْل من بعدها
ودمعتي كالنار صارت بارده
ْ
ِ
العناق
تعرف
يداي يا حبيبتي لم

ِ
سافرت
الرس مذ
يزورني يف
ِّ
بَبَّغا ْء
مر ِّددًا قصائدي
كالجمر يف املواقدِ...
ما أجمل الشتا ْء
زعرت
للرع ِد طع ُم
ٍ

والطفل راح يسع ُل
للجبال يف الصقيع جَ وربًا
وامُّ ُه تحوك
ِ
وخدُّها ُمبَ َّل ُل
يا يوم جدتي تولو ُل
ويحمل القندي َل يف الظالم جا ٌر طيِّبٌ
والرفش ال يخون أه َل قريتي واملعو ُل

زعرت
للرعد طع ُم
ٍ
يا جدتي الشتا ُء ليس يرح ُل
ال تغميض عينيكِ فالربي ُع فيهما

مـــــهـــــرجـــــان

"أيام بيروت السينمائية" يُعيد الحياة إلى مهرجانات الفن السابع
أعلنــت جمعيــة " "Beirut DCالتي تن ّ
ظم
مهرجان "أيام بريوت الســينمائية" أنها "تعود
إىل الواجهة مع مهرجان أيام بريوت السينمائية
بدورته الحادية عرشة التــي تُقام بني  10و19
حزيران  ،2022بعد غياب عن صاالت الســينما
ملدة ثالثة أعوام".
وإذ أشــارت إىل أن حضور األفالم ســيكون
مجانياً ،أفــادت بأن األعمال ســتُعرض مجددا ً
خارج العاصمة ،يف صــاالت تتوزع عىل مناطق
عدة يف جنوب لبنان وشماله ورشقه.
وقالــت املديرة الفنيــة للمهرجان ريهام
عايص إن" :األفالم اللبنانية املعروضة ال تتناول
تطــورات األعوام الثالثة األخــرة من جائحة
كوفيــد أو انفجار مرفأ بــروت أو تظاهرات

 2019االحتجاجيــة أو األزمــة االقتصادية
واالجتماعية ،لكنها تتناول ما عاشه اللبنانيون
خالل العقدين األخريين ،والذي تش ّكل األحداث
األخرية امتدادا ً له".
وخصص املهرجان إحــدى فئاته بعنوان
"مدار بريوت دي يس" لعرض سلسلة متنوعة
من األفالم التي رافقتهــا الجمعية يف رحلتها
خالل مختلــف مراحل اإلنتــاج ،وباتت اليوم
تحصــد الجوائز وتُكافأ يف أعــرق املهرجانات
السينمائية .ويف برنامج املهرجان فئة بعنوان
"أنا هويت" تتضمن أفالمــا ً عربية أخرى ،يف
حني خصصــت فئة هذا املــكان لعرض أفالم
قديمة وجديدة.
وفيما تتنافس ضمن مســابقة املهرجان

مهرجانات المغرب تستعيد صخبها بعد عامين
تستعيد مهرجانات املوسيقى الكربى يف املغرب صخبها هذا الصيف
بعد عامني من التوقف االضطراري بســبب أزمة "كوفيد ،"-19بعدما
وفرت هذه األحداث للمملكة إشــعاعا ً و"قوة ناعمة" عىل الســاحة
الثقافية الدولية.
ابتداء من حزيران ،ســيتاح لجماهري املوســيقى االستمتاع
مجــددا ً بإيقاعات متنوعة مــن أرجاء مختلفة مــن العالم ،من
املوســيقى الصوفية الهنديــة إىل أهازيج كنــاوة املحلية ،مرورا ً
بالفانك الكوبي وموســيقى تروبيكاليا الربازيلية ،يف مهرجانات
متخصصة تقام يف مدن مغربية عدة بينها فاس والصويرة والدار
البيضاء .تســتقطب هذه امللتقيات التي تقام بأكثريتها بمبادرات
خاصة ،آالف الرواد من املغرب والخــارج ،وتوفر للمملكة واجهة
هامة لتحقيق إشعاع دويل.
وتعود جذور هــذه املوســيقى الروحية إىل أحفاد الســود
املتحدرين من أفريقيا جنــوب الصحراء ،قبل أن تصبح جزءا ً من

الرتاث الفني الشــعبي يف املغرب .وقد أدرجتها منظمة اليونسكو
ضمــن الرتاث العاملي غــر املادي عــام  .2019ويف مدينة فاس
(شــمال) التي تُعد إحــدى العواصم التاريخيــة للمملكة ،يعود
مهرجان املوســيقى الروحية الذي حقق هو اآلخر إشعاعا ً دوليا ً
عىل مر الدورات ،يف الفرتة ما بني  9و 12حزيران .ويقام هذا العام
تحت شعار "املعمار واملقدس".
وتتمحور دورة هذا العام عىل أنشودات فرقة "روحاني سيسرتز"
الكالسيكية الهندية ،والفنانة الكازاخســتانية سانية إسماعيل التي
تؤدي موسيقى األويغور التقليدية ،وجوقات رسدينيا اإليطالية.
كذلك تســتعيد الــدار البيضاء مهرجانها للجاز بــن  1و 3تموز
بربنامج حافل ،يشمل عروضا ً لفنانني من قامة جيلربتو جيل وموالتو
أستاتكي وبن هاربر وإبراهيم معلوف وأساف أفيدان...
يف املقابل ،يستمر غياب مهرجان موازين عن إيقاعات العالم الذي
يُعد األكرب يف أفريقيا ،وتحتضنه العاصمة الرباط( .أ ف ب)

مجموعــة أفــام قصرية معظمهــا ملخرجني
لبنانيــن ،موضوعها األســايس هــو عالقة
األشــخاص بالفضــاء الذي يشــغلونه ،تقام
عروض ألرشطة قصــرة أخرى ملخرجني عرب
معظمهم مرصيون.
وترتافق العروض مع أنشــطة أخرى ،بينها
نقاشات ،ومعرض يســتعيد بالفيديو والصور
مايض وســط مدينة بريوت بني العامني 1935
و ،1975وحفلة موســيقية تقدّم فيها مختارات
من األغنية املرصية الكالســيكية أدّتها ممثالت
ومغنّيات كليــى مراد وهدى ســلطان وصباح
وشــادية وســعاد حســني ،يف أفالم موسيقية
عُ رضت بني األعوام  1935و.1972
(أ ف ب)
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تــــــكــــــريــــــم

"الجنان" ُتك ِّرم حائزي وسام "المؤرّخ العربي"
ملناسبة منح اتحاد املؤ ّرخني العرب
التابــع لجامعة الدول العربيّة وســام
العربــي" ،نظمت ك ّلية اآلداب
"املؤ ّرخ
ّ
والعلوم اإلنســانيّة يف جامعة الجنان
يف طرابلس لقــا ًء تكريميّــا ً يف قاعة
املؤتمــرات يف الجامعة ألربعة مؤ ّرخني
شماليّني حازوا وسام "املؤ ّرخ العربي"،
هم :رئيس قســم الدراسات اإلسالميّة
يف جامعة الجنان خالــد مرعب ،نافذ
األحمــر وعبدالله ضاهــر من جامعة

الجنــان ،خالد الجندي مــن الجامعة
اللبنانية  -الفرع الثالث.
بداية ،تحدث عميــد الك ّلية الدكتور
هاشم األيّوبي ،واعترب ّ
أن "املؤ ّرخني العرب
هم األكثر مسؤوليّة يف ص ّد املؤامرات التي
تسعى لتشــويه الهويّة العربيّة وتاريخ
األمّ ة ،ودورهم كدور املؤ ّرخني السابقني
الذين حفظوا تاريخ األمة عرب التاريخ"،
مشــرا ً اىل ّ
أن" :جامعــة الجنان فخورة
بمؤ ّرخيها ،وبما يُقدّمه طالبها يف قســم

اإلســامي من رسائل وأطاريح
التاريخ
ّ
تُساهم يف حفظ تاريخ األُمّ ة".
واعترب ممثّل اتحاد املؤ ّرخني العرب
يف لبنان الدكتور صالــح زهر الدّين ّ
أن:
"وســام املؤ ّرخ العربي هو أرفع وسام
فكريّ وثقايف ّ يف جامعــة الدول العربيّة،
واتحاد املؤ ّرخني العرب يمنحه لألساتذة
العرب الجديرين به".
ثم ألقــى مرعب كلمــة املكرمني،
وقال" :هذا اإلحتفال هو دليل واضح عىل

الرصانة العلميّة التي تتمتع بها جامعة
الجنان ،والتــي تُثبت جدارتها ومكانتها
العلميّة املتقدمة بوجود هؤالء املؤ ّرخني

وغريهم يف الكثري مــن االختصاصات".
ويف الختام ،تم تقديم األوســمة والدروع
التذكاريّة للمك ّرمني.

جــــــــــــائــــــــــــزة

شكسبير الفائز األكبر في جوائز موليير المسرحية الفرنسية
حصل شكســبري عىل حصة األسد يف جوائز
"موليري" الفرنسية الســنوية للمرسح ،إذ فازت
نسخة من مرسحيته "كما تشاء" يف الحفل البارز
الذي عاد بعد غياب عامني بسبب جائحة "كوفيد
  ."19وهيمنــت هذه املرسحية لشكســبري ،يفنسخة ّ
موقعة من لينا بريبان ،عىل األمسية بنيلها
أربع جوائز يف فئــات أفضل أداء مرسحي يف عمل
خاص ،وأفضل إخــراج مرسحي يف عمل خاص،
وأفضل ممثلة مرسحية يف عمــل خاص (باربرا
شــولز) ،وأفضل ممثلة يف دور مســاعد (أريان
مورييه) .كذلك فازت مرسحية أخرى هي "برلني

غــــــــــيــــــــــاب

برلني" التــي تدور أحداثها حــول زوجني خالل
الحرب البــاردة يريدان الفرار إىل الغرب ،بجائزتي
"موليــر الكوميديا" وأفضل ممثــل يف املرسح
الخاص (ماكسيم دابوفيل).
أما املرسحيــة االســتعراضية "املنتجون"،
التي أخرجها الفنان املرسحي الفرنيس ألكســيس
ميشــاليك ،فقد فازت بجائزتــي موليري عن فئة
أفضل استعراض موســيقي وأفضل ممثل صاعد
لبونوا كودن.
ولم تفلت هذه النسخة الثالثة والثالثون لجوائز
موليري ،من موجــة " ،"Me Tooإذ أقيمت تظاهرة

عىل هامش الحفلة شاركت فيها املمثلة أديل هاينل
بدعوة من مجموعة تندد بالعنف الجنيس يف أوساط
املرسح .وأُطلقــت دعوات داخــل القاعة من أجل
التصدي لهذه املشكلة .وتزامنت الحفلة مع الذكرى
املئويــة الرابعة مليالد موليري ،لكنها ترتافق أيضا ً مع
تراجع اإلقبال عىل املسارح.
وقالت رئيســة هذه النســخة املمثلة إيزابيل
كاريه" :لــن ننترص عىل مخاوفنــا بالبقاء أمام
شاشــاتنا يف انتظار عمّ ال توصيــل الوجبات ،بل
بالضحك أو البكاء ،من خالل مشاركة مشاعرنا يف
املرسح"( .أ ف ب)

وفاة الكاتب والمفكر اإليطالي بوريس باهور

تــويف الكاتــب واملفكــر اإليطايل مــن األقلية
الســلوفينية بوريس باهور عن عمــر يناهز 108
أعوام ،يف مدينة ترييســتي الواقعة عىل الحدود بني
إيطاليا وسلوفينيا.
وقال الرئيس اإليطايل سريجيو ماتاريال يف تعزيته
بباهور" :إن الراحل كان شــاهدا ً عىل أهوال الحروب

وعىل تطــرف القوميات والعقائد الشــمولية ،وكان
ضحية لها" .وكان ماتاريال ق ّلد باهور يف تموز 2020
وسام االستحقاق األكرب للجمهورية اإليطالية .و ُمنِح
الراحل أيضا ً وســام جوقة الرشف الفرنسية .و ُو ِلد
بوريس باهور يف ترييســتي يف  26آب  ،1913وقاتل
يف صفوف املقاومــة خالل الحرب العامليــة الثانية

عــام  ،1943ثم أودع يف مطلع عام  1944معســكر
ســروثوف لالعتقال يف منطقة األلــزاس ونُقل منه
الحقا ً إىل معتقالت دورا وداشــاو وبريغن بيلسن يف
أملانيا .ويُعترب كتابــه "حاج بني الظالل" الذي يروي
فيه قصة اعتقاله يف املعســكرات ،األكثر شهرة بني
مؤلفاته( .أ ف ب)

إصـــــــــدارات

أهم االستراتيجيّات المعرفيّة في تعليم القراءة والكتابة لألطفال ذوي صعوبات التعلُّم
لـ أ .د .غسان يعقوب ود .ناهدة خليل | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"
تحت عنــوان "أهم االســراتيجيّات املعرفيّة يف
تعليم القــراءة والكتابة لألطفــال ذوي صعوبات
التع ُّلم" يقدم أ .د .غســان يعقوب ود .ناهدة خليل
دراســتهما يف واحد مــن أهم حقــول التع ّلم وبناء
املعرفة عنــد التالميــذ وهو "علم النفــس املعريف
ودراسة العمليّات املعرفيّة وكيفية مُعالجتها" .ولهذا
الغرض تتناول هذه الدراســة تحديــد آثار الربنامج
العالجي املستند إىل االســراتيجيّات املعرفيّة ،لرفع
ّ
مادتي القراءة والكتابة لدى
مســتوى التحصيل يف
ّ
ذوي صعوبات التع ُّلــم" .وتأتي أهميّتها من الحاجة

لتشــخيص الخلل يف العمليّــات املعرفيّة عند ذوي
صعوبات التع ُّلــم ،فضال ً عن رضورة اعتماد برنامج
عالجي ملعالجة هــذه الصعوبات .يقول املؤلفان عن
كتابهما هذا ّ
إن "مســرة األبحــاث حول صعوبات
التعلم " "Learning Disabilitiesكانت طويلة ،وقد
استغرقت أكثر من خمســن عاماً .ومع ذلك كانت
النتائج محدودة عىل صعيد التشخيص والعالج .غري
أن تقدم العلوم العصبية واملعرفية ساعد العلماء عىل
اكتشاف اللغز الكامن من وراء صعوبات التعلم حيث
حددوا الخلل يف العمليات املعرفية الحاصلة يف الدماغ.

وهكذا ظهرت نظرية " "PASSالتي وضعها كل من J.
 Naglieriو  J.P.DASSو  Kirby J.Rيف العام ."1994
ســوف يجد القارئ يف هذا البحث كنزا ً علميا ً يعينه
عىل تحقيــق النجاح يف تعليم ذوي صعوبــات التع ُّلم.
وسوف يفتح هذا البحث آفاقا ً واسعة أمام الباحثني يف
لبنان والبلدان العربية وأمام املعلمني الذين يتعاملون مع
األطفال ذوي صعوبات التع ُّلم كونه يزودهم بإمكانيات
مهمة أثناء القيام بتشخيص مستوى العمليّات املعرفيّة
( )CASوتطبيق الربامج العالجيّة والتعليميّة واأللعاب
اإللكرتونيّة ا ُملستندة كلها إىل نظرية (.)PASS

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال تنتظر معجزة لتنقذك بل تحرك
بأقىص رسعة .ال تتفاجأ يف حال
تلقيت بعض املفاجآت اليوم

ثمة ما يُبعدك عن االلتزامات
الحقيقية ،او يجعلك مع ّرضا ً
لالنتقاد واملالحظات.

تولد مشاعر حب جديدة
وشديدة تزيل التشنجات
وتشعر ببعض التحديات.

تشنج عضالت القلب وعدم
انتظام دقاته هو بفعل اإلرهاق،
من األفضل ممارسة الرياضة.

تعام ْل بإيجابية وابتسم لألقدار،
تدخل مرحلة أكثر وعدا ً وأقل
ضغطا ً وقد تعقد اتفاقا ً مهنياً.

راع شعور الحبيب فهو يبادلك
ِ
وأصغ اىل
الحب واالهتمام
ِ
حدسك وقلبك وال تكن بارداً.

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

إح ِم عينيك من األنوار الساطعة
وإذا شعرت باملرض استرش
طبيبك من دون انتظار.

يوم مناسب جدا ً لإلقدام عىل
خطوات جريئة ،كن مختلفا ً
ودع مخاوفك جانباً.

إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك
تستعيد حيويتك أو تبدأ عالجا ً
طبيا ً جديدا ً وفعاالً.

ال ترتدّد يف التعبري عن وجهة نظرك
مهما كلفك ذلك ،ويف النهاية ال بد
من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.

إشارات إيجابية من الرشيك تعطيك
أمالً أكرب يف املستقبل ،لكن الرتيث
واجب الستيضاح كل األمور.

قد تعيش مخاوف ال اساس لها
وتختلق لنفسك ازمة لشدة توترك
وتفقد قدرتك عىل تحليل الواقع.
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Health Matters

التجديف بعد الستين ...خيار مناسب؟
يستمتع الكثيرون بغرس المجداف في الماء أو اختراق المساحات
المائية لتحريك المركب على طول سطح الماء .تعطي هذه العملية
الشاقة نتائج ملموسة ،فينتقل ممارسوها من مكان إلى آخر وصو ًال

إلى وجهتهم النهائية .وحين تترافق هذه الرياضة مع أجواء الطبيعة
الهادئة ويشارك فيها أصدقاء ممتعون ،سرعان ما تتحول إلى نشاط
جسدي ممتاز وصحي .لكنها تطرح بعض المخاطر في حاالت معينة.

أنواع النشاطات

يف مطلق األحوال ،اســترش طبيبك قبل
املشاركة يف أي رياضة مماثلة.

تشمل رياضات مائية متنوعة شكالً
مــن التجديــف العكــي ( )Rowingأو
التجديف األمامــي ( .)Paddlingيمكنك
ممارسة التجديف العكيس عرب استعمال
مجــداف واحد أو اثنــنّ .
تنقل يف مركب
َ
شــخصني أو أربعة أو
مستطيل ي ََســع
ثمانية أشخاص .يجب أن تكتفي بمجداف
واحد يف هذه الحالة .أو يمكنك أن تستخدم
َ
مجدافني يف أي مركب أصغر حجما ً إذا كان
ً
ً
َ
ي ََسع شخصا واحدا أو شخصني أو أربعة.
يف املقابل ،يشري التجديف األمامي إىل
الرياضات املائية التي تســتعمل مجادف
فردية مزوّدة بشــفرة مس ّ
طحة عىل أحد
ً
أطرافها ،ويمكن استخدامها أيضا ملمارسة
التجديف وقوفا ً (الوقــوف أو الركوع عىل
منصة مشابهة للوح التزلج العريض).

منافع التجديف

تعطي رياضــة التجديــف منافع
صحية عدة:
تشــغيل القلب والرئتني :تســهم
تمارين األيروبيــك يف زيادة قوة التحمّ ل،
وتحسني صحة القلب واألوعية الدموية،
وحماية قدرة التحــرك ،وتعديل املزاج،
والحفاظ عىل القدرات املعرفية.
تشــغيل مجموعات عضلية كثرية:
تقول دينيز فروســت ،معالِجة فيزيائية
ومديرة "حركة الصحة" يف مستشــفى
"ســبولدينغ" إلعادة التأهيــل التابع

نقطة االنطالق

لجامعة "هارفارد"" :هذه النشــاطات
حســن قوة الجسم وتُ ّ
تُ ّ
نســق حركاته.
ي ّ
ُشغل التجديف العكيس الساقني والظهر
بشكل أســايس .أما التجديف األمامي،
ٍ
ّ
ُشــغل عضالت الجذع إلنتاج قوة
فهو ي
الدفع .يف املقابل ،ي ّ
ُشغل التجديف وقوفا ً
عضالت املؤخرة وجوانب الجذع وي ّ
ُحسن
التوازن أثناء الوقوف".
تعزيز الروابط االجتماعية :تســمح
مشاركة النشاطات مع اآلخرين بمحاربة
مشــاعر العزلة والوحــدة التي ترتبط
بأمراض مزمنة وحاالت الوفاة املبكرة.

التحكــم بالضغط النفــي :يمكن
التصدي للضغط النفيس املزمن ،الذي يزيد
احتمال التعــ ّرض لاللتهابات واألمراض
املزمنــة والوفاة املبكرة ،عرب ممارســة
الرياضة وتمضية الوقت يف الطبيعة.

بعض المخاطر بعد الستين

حتى لو كنت تمارس التجديف العكيس
أو األمامي قبل ســنوات ،يجب أن تتوخى
الحذر بعد عمر الســتني وتف ّكر باملخاطر
الجســدية التي تطرحها هــذه الرياضة.
توضح فروست" :التكرار جزء أسايس من

هذا النشاط .قد يضغط التجديف األمامي
عىل أوتار الكتف ،ويُسبب التجديف العكيس
تشــنّجا ً يف أسفل الظهر .لن يكون أي نوع
من هذه الرياضات مناسبا ً إذا كنت مصابا ً
بالتهاب أوتار الكتف أو املرفق أو املعصم،
أو بمشــكلة يف الظهر (إصابة يف األقراص
َ
خضعت
أو تضيّق العمود الفقري) ،أو إذا
سابقا ً لجراحة يف الظهر".
كذلــك ،قد تطرح هذه النشــاطات
الرياضية خطورة عليك إذا لم تكن تجيد
السباحة ،أو لم تتد ّرب منذ وقت طويل،
َ
كنت مصابا ً بمرض يف القلب أو الرئة.
أو

إذا كنت تهتم برياضة التجديف عموماً،
قد يكون التجديف األمامي خيارا ً أكثر ذكا ًء
يف املرحلة األوىل ألن ســهولة النشــاط أو
صعوبته تتوقــف عليك .يف املقابل ،يتطلب
تع ّلم التجديف العكيس وقتا ً أطول ويستلزم
جهدا ً جسديا ً أعىل مستوى .بعبارة أخرى،
يجب أن تتمتع برشاقة كافية ملمارسة هذا
النشاط .كذلك ،يُفرتض أن تستعمل الواقي
الشميس وتضع نظارات شمسية ،وتحافظ
عىل ترطيب جســمك ،وتكتفي بممارسة
نشاطك يف الصباح الباكر أو يف وقت متأخر
من فرتة بعد الظهر خالل الصيف لتجنب
السخونة املفرطة.
إذا قررت ممارسة التجديف األمامي،
ّ
تفضله وشارك
استأجر نوع املركب الذي
يف حصص مسبقة الكتساب هذه املهارة
والتأكد من رغبتك يف ممارستها.
يف النهاية ،قد تبدو رياضة التجديف
سهلة ،لكن تذ ّكر ّ
أن تع ّلم أي مهارة جديدة
وتنســيق حركات الجسم يتطلبان بعض
الوقت .قد تشعر بالتشــنج والتصلب يف
بعض مناطق جسمك ألن الجسم يتكيف
يف املرحلــة األوىل مع قــوى ومتطلبات
جديــدة .احــرص إذا ً عىل بدء النشــاط
ِ
واكتف بحصص قصرية لزيادة قوة
ببطء
تحمّ لك قبل تكثيف نشاطاتك.

General Knowledge

ما هي أنواع الدهون داخل جسمك؟
يقال إن الجسم يحتوي على أنواع مختلفة من الدهون ،بعضها
ضرّ .هل يمكن أن يحمل بعض الناس الدهون
مفيد وبعضها اآلخر ُم ِ
المفيدة فقط؟
ال أحد يحمل الدهون املفيدة وحدها لألســف،
لكن تشــمل معظم األجسام كمية منها عىل األقل.
يف آخر ثالثني سنة ،اكتشــفنا معلومات كثرية عن
الدهون .كنا نظن أنها تش ّكل طبقة عازلة ضد الربد
بكل بساطة ،لكنها تضطلع بأدوار أخرى.
ُ
ُ
الجيَف يف
كنت طالب طب
حني
وبــدأت أُرشّ ح ِ
ُ
شعرت بالذهول من كمية الدهون
مخترب الترشيح،
التــي اكتشــفناهاّ .
لكن كتب الترشيــح لم تذكر
شــيئا ً عنها .كانت الكتب تتطــرق إىل جميع أنواع
العظام ،والعضالت ،واألوعية الدموية ،واألعصاب،
واألعضاء ،لكنها تستثني الدهون .يبدو أن العلماء
لم يهتموا بالدهون أو ربما اعتربوها غري مؤثرة.

يطرح الدكتور آرون ســيبيس مــن "املعاهد
الوطنية للصحة" وصفا ً معارصا ً للدهون يف مقالة
نرشتهــا "مجلة نيو إنغالند للطــب" .هو يوضح
أن األنســجة الدهنية ال تحتوي عــى خاليا مليئة
بالدهون فحســب ،بل تتضمن أيضا ً مجموعة من
األوعية الدموية واألعصاب وخاليا الجهاز املناعي.
يُعترب النسيج الدهني األبيض النوع األكثر شيوعا ً
من الدهون ،وهو يقع يف الصدر والبطن وأعىل الساقني،
وتظهر مشكلة البدانة حني ترتاكم كمية مفرطة منه.
ال تكتفي الدهون البيضاء بعزل الجسم عن الربد .عىل
غرار البطاريات القابلة إلعادة الشــحن ،تخ ّزن هذه
األنسجة أيضا ً الدهون املشــتقة من الطعام وتطلق

كميات صغرية ومتواصلة مــن الدهون لتحويلها إىل
مصدر طاقة .نحــن نحتاج إىل كمية مســتمرة من
الطاقة كي يتابع الجسم عمله .وحني نعجز عن تخزين
مصادر الطاقة وتشغيلها ،سنحتاج إىل األكل باستمرار.
أما النسيج الدهني البنّي ،فهو موجود بكميات
صغرية يف العنق ،والكتفني ،والصدر ،والبطن ،ويهدف
بشكل أسايس إىل حرق الدهون املخ ّزنة وإنتاج الحرارة
ٍ
التي تحافظ عىل دفء الجســم .ثمة أنواع أخرى من
األنسجة الدهنية أيضاً ،وهي تقوم بوظائف مختلفة.

لقد اكتشــفنا أن النسيج الدهني ينتج هرمونات
عدة أيضاً ،ويؤثر بعضها عىل الشــهية ،وضغط الدم،
وسكر الدم ،والكولســرول .حتى أنه يُصنّع جزيئات
مناعية قد تؤثر عىل مســتوى االلتهاب يف الجسم .من
األفضل أن تكون كمية الدهون البنّية أكرب من الدهون
البيضاء نسبياً .لكن ال يمكن قياس معدّل الدهون البنّية
والبيضاء يف الجسم عرب فحوصات دورية حتى اآلن .وال
نعرف أيضا ً كيفية زيادة مستوى الدهون البنّية ،لكننا
نعلم طريقة تخفيف كمية الدهون البيضاء.

Medical Advice

حذار ِ من األجهزة اإللكترونية المحمولة بعد زرع جهاز للقلب
تحذر دراسة جديدة من يحملون أجهزة تقويم نظم القلب وإزالة
الرجفان القابلة للزرع مــن وضع جهاز  Apple AirPods Proيف جيب
الصدر األمامي .ينطبق هذا التحذيــر أيضا ً عىل الجيل الثاني من أقالم
 Apple Pencilو.Microsoft Surface Pen
تحتوي هذه األجهزة اإللكرتونية املحمولــة الثالثة (باإلضافة إىل
جهاز  iPhone 12 Pro Maxوفق دراسة سابقة) عىل مغناطيس قوي
قد يؤثر عىل وظيفة جهاز تقويم نظم القلــب وإزالة الرجفان القابل
للزرع .تُز َرع هذه األجهــزة يف الصدر عن طريق الجراحة لرصد حاالت
عدم انتظام رضبــات القلب وبث الصعقات عند الحاجة الســرجاع

اإليقــاع الطبيعي .وفــق تقرير نرشته مجلة "الــدورة الدموية :عدم
انتظام رضبات القلب والفيزيولوجيــا الكهربية" ،يف  1آذار  ،2022قد
تؤثر هذه املنتجات عىل أجهزة تقويم نظــم القلب وإزالة الرجفان إذا
و ُِضعت عىل بُعد إنش منها .أجرى الباحثون اختبارات عدة عىل املنتجات
التكنولوجية عرب اســتعمال خمسة أنواع من أجهزة تقويم نظم القلب
وإزالــة الرجفان القابلة للــزرع من رشكتَي تصنيــع مختلفتَني ،ثم
اســتنتجوا أن األجهزة اإللكرتونية ال تُسبب مشكلة حني نضع الجهاز
يف جيب القميص أو الســرة أمام الصدر فحسب ،بل أثناء االستلقاء أو
النوم تزامنا ً مع وضع الجهاز عىل الصدر أيضاً.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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باكستان تحصد ما زرعته
دينّ ،
ظن الكثيرون في باكستان أن خضوع أفغانستان ُ
لحكم حركة "طالبان" سينعكس إيجابًا على األمن
في آخر عق َ
الباكستاني .لطالما دعمت إسالم أباد "طالبان" على اعتبار أن مقاتليها قد يساعدونها على تجريد الهند من أي نفوذ
في أفغانستان .لكن أكدت "طالبان" ،منذ عودتها إلى السلطة في شهر آب الماضي ،أن هذه الفكرة خاطئة على
جميع المستويات .لقد تدهور األمن في باكستان بعد وصول "طالبان" إلى كابول.
حـــــســـــيـــــن حـــــقـــــانـــــي

أدى انتصار "طالبان" يف أفغانستان
إىل تقويــة جماعــة "تحريــك طالبان
باكســتان" املتطرفــة .أطلقــت هذه
الجماعة أكثر مــن  124هجوما ً إرهابيا ً
يف باكســتان منذ عــودة "طالبان" إىل
الســلطة ،انطالقا ً من قواعــد تقع يف
أفغانستان .وأدت نشاطات هذه الجماعة
إىل زيــادة االضطرابات بني إســام أباد
و"طالبــان" يف كابول .كذلــك ،أطلقت
الرضبــات املضادة من جانــب القوات
الجوية الباكستانية سلسلة احتجاجات
من الســلطات التي تديرها "طالبان".
تحدّى حــراس أمن الحــدود التابعون
لحركة "طالبان" الجهود الباكســتانية
الرامية إىل تســييج الحدود بني باكستان
وأفغانستان .واضطر جنرال باكستاني
خالل تخريج "طالبان" جنودًا خضعوا لدورة تدريب في خوست | أفغانستان 12 ،كانون الثاني 2022
بــارز ،كان يرأس جهاز االســتخبارات
الباكستانيني حول األسس اإليديولوجية
الجمهــوري يف أفغانســتان (وداعميه
تحوّل أفغانســتان إىل مالذ آمن لقادة
من أفغانستان يف الصيف املايض ،حافظ
الباكستانية حتى الفرتة األخرية ،لزيارة
العميقــة الكامنة وراء دعم باكســتان
الهنود) عــى مســاعدة االنفصاليني
"طالبان" الباكستانية.
املسؤولون الباكســتانيون عىل تفاؤلهم
كابــول للتحاور مع جماعــة "تحريك
لحركة "طالبــان" .كان فهــم دوافع
البلوشيني وتسهيل استقرارهم بكل أمان
بعد انتصار "طالبان" يف أفغانستان،
بشأن اســتمرار تأثريهم عىل "طالبان"
طالبان باكســتان" بوساطة من حركة
باكســتان ليدفع األمريكيني عىل األرجح
يف أفغانستان .لكن منذ سقوط الحكومة
توقعت باكســتان أن تلعــب "طالبان"
تزامنا ً مع الحفاظ عىل روابط وثيقة مع
"طالبان" األفغانية.
إىل تخفيــف اتكالهــم عىل باكســتان
وتاليش النفوذ الهندي يف أفغانســتان،
األفغانيــة دور الوســاطة لوقف إطالق
الواليات املتحدة ،لكن كانت حســاباتهم
هذه ليست املرة األوىل التي تترضر
خالل حربهم يف أفغانســتان .كذلك ،كان
زادت قوة الجماعات البلوشــية عىل ما
النار بني فرعها الباكســتاني والحكومة
خاطئة .من املعروف أن النفوذ يســر يف
فيها باكستان بســبب دعمها لحركة
يمكن أن ّ
َ
توفر الواليات املتحدة مليارات
يبــدو ،فأطلقت مجموعــة من أخطر
الباكستانية .لكن فشلت تلك املحادثات،
االتجاهني .يســيطر جهاز االستخبارات
"طالبان" .لم تحقق جهود إســام أباد
االعتداءات .حتى أنها استهدفت مشاريع
ونفذت باكســتان عددا ً مــن الرضبات
الباكســتاني القوي عىل "طالبان" عرب
الدوالرات املقدّمة عىل شــكل مساعدات
الحثيثــة النتزاع اعــراف دويل بنظام
ّ
البنيــة التحتية التــي تقودها الصني،
املســرة
الجوية والغــارات بالطائرات
الدعم املادي والروابط الشــخصية مع
إىل باكســتان رغم فشــلها يف إرســاء
"طالبان" وتأمني مساعدات اقتصادية
حليفة باكستان املق ّربة.
ضــد مواقع تابعــة لجماعــة "تحريك
كبار القادة .لكن حصدت "طالبان" دعم
االســتقرار يف أفغانســتان أو تعاونها
له أي نجاح حقيقــي .أوضح املجتمع
وصلت حكومــة
طالبان باكســتان"
أطراف قوية داخل باكستان ،بما يف ذلك
الشائب يف هذا املجال.
الدويل أنه لن يسارع إىل
مدنيــة جديــدة إىل
يف أفغانســـــتان.
رجال دين محافظون وأحزاب سياسية
اعترب الدبلوماســيون
االعرتاف بـ"طالبان"
السلطة يف باكستان
ذكرت وسائل اإلعالم
إســامية .ربما قبلت "طالبان" وشبكة
األمريكيــون فكــرة
إذا لم ّ
تغي ســلوكها.
يف شــهر نيســان
الباكســتانية أن تلك
"حقاني" (جماعــة قوية داخل الحركة
التهديــد الهنــدي
يف املقابــل ،رفضــت
املايض ،بعد إسقاط
الرضبــات حصلت
املتطرفة) دعم باكستان طوال سنوات،
لباكســتان عن طريق
"طالبان" التخيل عن
عــى دعــم ضمني رغم االنسحاب األميركي الشائب عمــران خان ،رئيس
لكنهما ال تريــدان أن تبقيا تابعتَني لها
موقفها املتشــدد يف لم تتوقع باكستان أن يكون أفغانســتان غــر
الوزراء الــذي حكم
من "طالبــان" التي
إىل األبد .ال تزال باكســتان الجهة األقوى
منطقيــة ،وافرتضوا
من أفغانستان في الصيف
مســائل مثل حقوق انسحاب الجيش األميركي
البلــد بالتوافق مع
أن
مع
كابول،
تحكم
القوى
ميزان
يعد
لم
لكن
العالقة،
هذه
يف
يســتطيعون
أنهــم
املــرأة والســماح
الماضي حافظ المسؤولون
من أفغانستان مرادفًا
الجنراالت يف آخر أربع
املسؤولني يف الحركة
عــى حاله بعد ســيطرة "طالبان" عىل
إقنــاع باكســتان
للفتيــات بالذهاب إىل
الباكستانيون على تفاؤلهم بشأن
لتالشي اهتمام واشنطن
سنوات .لكن حُ ِجبت
احتجوا عــى انتهاك
كامل أفغانستان.
بتغيــر حســاباتها
املدرسة ،لذا بدا إرصار
بالمنطقة
باكســتان للسيادة استمرار تأثيرهم على "طالبان" الثقة عنه يف املجلس
ال يبدي اإليديولوجيون داخل حركة
االســراتيجية .لكــن
باكســتان عىل تطوّر
"طالبــان" موقفــا ً
الوطني الباكستاني
األفغانية ،مثلما كانت
"طالبان" األفغانية استعدادهم لقطع
أبلغــت باكســتان
بعد خســارة األغلبية التي كان يملكها
باكســتان تحتجّ عىل الرضبات األمريكية
عالقاتهم مع جماعة "تحريك طالبان
الدبلوماســيني والجنراالت الغربيني بأن
مُضلــاً .يف عهد "طالبــان" ،أصبحت
ّ
يف املجلــس الترشيعــي ،وبعدما امتنع
املسية.
العابرة للحدود بالطائرات
باكستان" املسؤولة عن عددٍ من أسوأ
العالقة التي تجمعها مع "طالبان" هي
أفغانســتان دولة منبــوذة .اليوم ،قد
الجيش عن التدخل إلبقائه يف الســلطة.
بغض النظر عن حقيقة الوضع ،أدت
االعتداءات اإلرهابية داخل باكســتان
عبارة عن اسرتاتيجية محدودة للتعامل
تضطر الحكومة الباكســتانية الجديدة
استُبدِل خان بشهباز رشيف الذي يرأس
أعمال العنف هذه إىل تبديد آمال باكستان
منذ العام  .2007هاجمت هذه الجماعة
مع عواقب االنسحاب األمريكي الحتمي.
لدعم حليف مثري للمشــاكل يف كابول
ائتالفا ً شائكا ً يتألف من أطراف متناحرة
برتســيخ األمن عىل الحــدود الغربية
مقر الجيش الباكستاني يف العام 2009
لم تتوقع باكستان أن يكون انسحاب
وشعب متعطش للمال تزامنا ً مع تعثّر
ٍ
الجيش األمريكي من أفغانستان مرادفا ً
توحّ دت إلســقاط خان .من املتوقع أن
بعد وصول "طالبــان" إىل الحُ كم .لكن
وأعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف
االقتصاد الباكســتاني .كان دعم إسالم
تُ ّ
حسن حكومة رشيف عالقات البلد مع
فرض املتمردون القوميون البلوشــيون
مدرسة حربية يف "بيشــاور" وأسفر
لتاليش اهتمام واشــنطن باملنطقة ،بل
أباد املتواصل منذ ســنوات قد ســاعد
الواليات املتحــدة عرب التخيل عن خطاب
العلمانيــون ســيطرتهم يف محافظة
عن مقتل  145شــخصاً ،معظمهم من
كانــت تأمل يف التحــول إىل العبة مؤثرة
"طالبان" عىل العودة إىل السلطة ،لكنه
خان الالذع ضد الغرب ،لكن من املستبعد
"بلوشســتان" التي تح ّد أفغانستان ،يف
طالب املــدارس ،يف العام  .2014حارب
إقليمياً ،فتصبح قــوة خارجية طاغية
لم يساعد باكستان بأي طريقة.
أن ّ
تغي الحكومة سياســة باكستان يف
جنوب غرب باكســتان ،بــدل أن تنجح
الجيش الباكســتاني جماعة "تحريك
يف أفغانســتان والوسيطة األساسية بني
تجاهلت واشــنطن ،طــوال فرتة
امللف األفغاني الذي يبقى من اختصاص
"طالبان" يف اقتالعهم من تلك املنطقة.
طالبــان باكســتان" يف املناطق التي
"طالبان" والواليات املتحدة وحلفائها.
تورطهــا العســكري يف أفغانســتان،
الجيش واالستخبارات الباكستانية.
طوال سنوات ،المت باكســتان الحُ كم
تح ّد أفغانستان واشتكى يف املايض من
رغم االنســحاب األمريكي الشائب
مواقــف القــادة األفغــان واملعارضني
ال تنوي القيادة العسكرية الباكســتانية عىل ما يبدو التخيل عن
رؤيتها العاملية التي تتمحور حــول الهند ،وتجربها هذه املقاربة عىل
حماية روابطها الوثيقة مع "طالبان" يف أفغانســتان .ثمة حاجة إىل
تغيري هذا املسار ،لكن يبقى هذا الخيار مستبعداً .قد تضغط باكستان
عىل "طالبان" عســكريا ً واقتصادياً ،فتطالبها بتقاســم السلطة مع
فصائل أفغانية أخرى وتعديل جز ٍء من أكثر سياســاتها تطرفاً ،لكن
لن يتبنى الجنراالت الباكســتانيون هذا الخيار عىل األرجح ويجازفوا
بخسارة رشيك مهم يف رصاعهم االسرتاتيجي الوهمي مع الهند.
قد يعطي انتصار "طالبان" يف كابــول آثارا ً طويلة األمد عىل
السياسة املحلية يف باكستان وفرص تجديد العالقات مع الواليات
املتحدة .رفض خان تقبّل ســقوطه ،وهو يأمل يف كسب تعاطف
"طالبــان" لنرش موجة من املشــاعر املعاديــة للواليات املتحدة
وتسهيل عودته إىل الســلطة .عمد خان ،خالل األسابيع التي تلت
ســقوطه ،إىل قيادة مســرات حاشــدة يف أنحاء البلد حيث كرر

ادعاءات ال أســاس لها عن تآمر الواليات املتحــدة لتنحيته .لكن
يجازف خطاب خان بتعميق االنقســامات يف املجتمع الباكستاني
والسياســة الباكســتانية ككل ،فيما يواجه البلد أزمة اقتصادية
حــادة تزامنا ً مع جمود النمو ،وتصاعد معــدل التضخم ،وزيادة
الديون الخارجية بدرجة هائلة.
يجــازف هذا الخطاب أيضا ً بإعاقة جهود إســام أباد الرامية إىل
ِ
تكتف إدارة بايدن
إصالح عالقاتها مع واشنطن .يف السنة املاضية ،لم
باالنسحاب من أفغانســتان ،بل أبعدت نفسها أيضا ً عن باكستان .لم
يتصل بايدن يوما ً بخان بعد وصوله إىل الرئاســة ،ما أدى إىل امتعاض
رئيس الوزراء الســابق .لكن بعد نشــوء حكومة جديدة يف إسالم أباد
اليوم ،أصبح الوقت مناســبا ً إلعادة ضبط العالقات الثنائية .يجب أن
تقدّم واشــنطن دعمها مقابل موافقة القادة الباكستانيني عىل تنفيذ
إصالحات سياســية واقتصادية جدّية .سيكون تعطيل البنية التحتية
الجهادية يف باكستان (أي معقل الجماعات املتطرفة ومراكز التدريب

وتلقني العقائد) رشطا ً مســبقا ً كي تفتح باكســتان صفحة جديدة
وتُجدّد عالقاتها مع الواليات املتحدة.
يجب أن تراجع باكســتان إذا ً طريقة تعاملها مع "طالبان" .من
الواضح أن القادة الباكســتانيني املتعاقبني أســاؤوا فهم التحديات
الحقيقية التي يواجهها البلد ،علمــا ً أنهم أرصّ وا عىل دعم "طالبان"
عىل أمل تعزيز األمن يف باكستان .يمكن تفسري مخاوفهم املعلنة بشأن
األمن الباكستاني بالحالة النفسية العامة أو رضورات السياسة ،لكن
ال تشتق تلك املخاوف من أي تقييم منطقي للواقع .طوال عقود ،أجّ جت
السياسة الباكســتانية تجاه أفغانســتان النزعة اإلسالمية وحركة
الجهاد والخوف من الهند .هذا الخليط السام من العوامل منع القادة
الباكستانيني من التعامل مع الهند وأفغانستان كرشيكتَني تجاريتَني،
فتحوّلت األوىل إىل عدوة دائمة والثانية إىل مصدر تهديد اســراتيجي.
باختصار ،كان اإلرصار عىل مساعدة "طالبان" كفيالً بتأجيج مشاكل
باكستان بدل معالجة أيٍّ منها.

١٦

تـــتـــــمـــــات

"حزب الله" أكل "البيضة" ون ّواب التغيير تل ّهوا...

ويف وقائع الجلسة ،ساد هرج ومرج يف القاعة العامة عىل امتداد العملية
االنتخابية ،بدءا ً من انتخاب رئيس املجلس ،مــرورا ً بانتخاب نائب الرئيس،
ووصوال ً إىل انتخاب أعضاء هيئة املكتب ،األمر الذي ش ّكل مدخالً ملطالبة النائب
عيل عمار الرئيس بري «بالتشــدد أكثر يف إدارة الجلسات من اآلن فصاعداً»،
خصوصا ً بعدما بدت إدارة األخري «هزيلة» للجلسة أسو ًة بالنتيجة «الهزيلة»
التي حققها يف نسبة األصوات التي حاز عليها للفوز بواليته السابعة يف رئاسة
ّ
بشق األنفس حصل عىل املعدّل املطلوب النتخابه من الدورة األوىل
املجلس ،إذ
بواقع  65صوتا ً مقابل  23ورقة بيضاء و  40ورقة ملغاة توزعت فيها أصوات
نواب التغيري بني «العدالة لتفجري ضحايا املرفأ» و»العدالة للمودعني وللبنان»
و»لقمان سليم» و»شهداء زوارق املوت» و»العدالة ملن فقدوا عيونهم برصاص
رشطة املجلس النيابي» و»العدالة للنســاء املغتصبات» ،إضافة إىل استخدام
أعضاء كتلة «الجمهورية القوية» اســم تكتلهم يف عملية االقرتاع لرئاســة
املجلس تأكيدا ً عىل عدم تصويت أي منهــم لربي كما حاول أن يروّج «التيار
الوطني الحر» عشية الجلسة.
أما املعركة عىل نيابة الرئاسة الثانية ،فلم يفز بها مرشح «التيار الوطني
الحر» والثنائي الشيعي الياس بو صعب إال يف الدورة االنتخابية الثانية بعدما
حاز يف الدورة األوىل عىل  64صوتا ً مقابل  49صوتا ً ملنافســه املرشح السيادي
غسان ســكاف ،ليعود إىل تأمني فوزه بـ 65صوتا ً يف الدورة الثانية مقابل 60
لســكاف باإلضافة إىل ورقة ملغاة وورقتني بيضاويــن ،علما ً ّ
أن عضو كتلة
«التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم دحض نفي رئيس «التيار الوطني»
جربان باسيل التصويت لربي ،فأكد هاشــم جازما ً من ساحة النجمة عقب
الجلســة إجراء عملية مقايضة يف األصوات بني الكتلتني قائالً« :نحن أعطينا
أصواتنا لصالح بو صعب ومتأكدون من ّ
أن «التيار» أعطونا مجموعة أصوات
كبرية النتخاب الرئيس بري».
وبعدما رضب رئيس املجلس موعدا ً جديدا ً النعقاد جلسة انتخاب اللجان
النيابية الثالثاء املقبل ،انتقل إىل قرص بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشــال
عون يف زيارة بروتوكولية تطرقت «من دون شــك» إىل االستشارات النيابية
امللزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة ،حسبما أكد بري لدى مغادرته القرص
ردا ً عىل استفســارات الصحافيني .ونقلت أوساط مطلعة عىل كواليس قوى
الثامن من آذار ّ
أن االستحقاق النيابي أمس شجّ ع هذه القوى عىل «االستعجال
يف إجراء االستشــارات النيابية امللزمة إلعادة تكريس أكثريتها يف االستحقاق
الحكومي».
وإذ لفتت إىل ّ
أن «الصورة ال تزال ضبابية» حول الشخصية التي ستحظى
بدعم نواب وكتل الســلطة ملهمة تكليف الحكومة الجديدة ،أعربت األوساط
نفسها عن ثقتها ّ
بأن الســاعات املقبلة ستشهد اتصاالت متسارعة يقودها
ّ
ورص الصفوف مجددا ً خلف
«حزب الله» ملحاولة اقتناص اللحظة السانحة
مرشح موحد يحظى بدعم األكثرية النيابية التي نجحت يف إيصال بو صعب
لنيابة الرئاســة الثانية ،مشــر ًة يف هذا املجال إىل ّ
أن حظوظ الرئيس نجيب
ميقاتي ال تــزال مرتفعة لدى «حزب الله» خصوصــا ً و ّ
أن قنوات اتصاله ال
تزال مفتوحة مع الفرنســيني ومع املجتمعني العربي والدويل ،باإلضافة إىل
مفاوضاته املستمرة مع صندوق النقد الدويل ،غري أن األوساط نفسها كشفت
يف املقابل ّ
أن «باسيل سيســعى إىل فرض رشوطه االستيزارية بقوة يف امليزان
الحكومي ،وقد بدأ بالفعل بعملية ابتزاز ميقاتي عرب إعادة طرح اســم جواد
عدرا لرتؤس الحكومة الجديدة».

األسواق تستجدي الطحين ...ولو كان "غير مدعوم"!

وسيت ّم اليوم تبليغ كل املطاحن بهذا القرار كما أوضح مدير عام الحبوب
والشمندر السكري يف وزارة االقتصاد جرجس برباري لـ»نداء الوطن» .وبذلك
يجيز ألصحاب املطاحن اســترياد القمح وفق السعر الح ّر والبالغ عامليا ً نحو
 440دوالراً .وفعالً بدأت مطاحن باســترياد القمح مــن دون تقديم طلبات
للحصول عىل موافقة مسبقا ً الستقدام قمح مدعوم.
وأشار برباري اىل أن «الطحني الذي يستخدم للمعجنات هو من فئة ،65
واإلكسرتا والزيرو  45و  ،55فيضاف عىل الطحني من الفئة  85والذي يستخدم
للخبز «العربــي» بعض املواد لتصبح نوعية الطحني إكســرا وأكثر نعومة
وجودة» .وحول كيفية ضبط عدم اســتخدام الطحني املدعوم ملنتوجات غري
مدعومة مثل املعجنات والكرواسان يف الفرن الواحد ،أق ّر برباري أنها «مسألة
صعبة بالنسبة اىل مصلحة حماية املستهلك بمفردها ،باعتبار أن عدد املراقبني
لديها محدود وهناك  220فرنا ً و 5000فرن مناقيش ،ولكنها ســتبذل جهدا ً
وستستعني باألجهزة األمنية ملؤازرتها».
وبالطبع سريتفع سعر املنتوجات التي تعتمد عىل الطحني ،بحيث أوضح
رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف لـ»نداء الوطن» ّ
أن «سعر طن القمح
مرتفع الثمن ما يش ّكل فارقا ً كبريا ً بني كيلو الطحني املخصص للخبز العربي
املدعوم ،الذي يباع الكيلو الواحد منه لألفران بقيمة  4000لرية أو  3500لرية
لبنانية ،وغري املدعوم واملقدر الكيلو منه بقيمة  21ألف لرية لبنانية» ،أي بزيادة
نحو  6مرات عن سعر الطحني العادي املدعوم ،الفتا ً اىل ان «استرياد القمح غري
املدعوم من املطاحن وتحويله اىل طحني وطرحه يف األسواق سيستغرق بعض
الوقت».
وأمام هذا الواقع ،بدأت التســاؤالت حول الســعر الذي ســتصل إليه
«املنقوشة» والتي قدّرها البعض بـ 30ألف لرية أو أكثر ،كما سيزيد بطبيعة
الحال سعر كيس الكعك والكرواسان التي قد تنض ّم إىل قائمة «الكماليات» يف
لبنان.

األوروبّيون يشهرون "سيف الطاقة" ضدّ موسكو

وأوضح رئيس املجلس األوروبي شــارل ميشــال ّ
أن قادة دول االتحاد
األوروبــي اتّفقوا خالل القمّ ة عىل فرض حظــر تدريجي عىل واردات النفط
الذي تُصدّره روسيا عرب السفن ،ووافقوا يف الوقت عينه عىل منح إعفاء مو َّقت
للنفط املنقول عرب خطوط األنابيب ،وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام
الفيتو ض ّد هذه الحزمة من العقوبات األوروبّية عىل روسيا.
وشدّد الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون الذي ّ
تتول بالده الرئاسة الدورية
ملجلس االتّحاد األوروبي عىل ّ
أن االتّحاد سيبحث «يف أقرب وقت ممكن» توسيع
نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تُصدّره روسيا عرب خطوط األنابيب إىل
دول أعضاء يف التكتّل .وحزمة العقوبات السادسة هذه هي ثمرة مفاوضات
مضنية استم ّرت شهراً ،وهي تشــمل أيضا ً إدراج  60شخصية إضافية عىل
الالئحة األوروبّية السوداء .ومن بني أبرز الذين تق ّرر إدراج أسمائهم عىل هذه
الالئحة رئيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية البطريرك كرييل.
كما وافقــت دول االتّحاد عــى إقصاء  3مصارف روســية من نظام
«سويفت» للتحويالت املالية الدولية ،من بينها «سبريبنك» ،أكرب بنك يف روسيا،
ّ
التوصل إىل فرض
يف حــن ق ّلل قادة االتحاد األوروبي باألمس مــن احتماالت
حظر عىل الغاز الرويس يف الجولــة التالية من العقوبات ،بعد ما واجهوه من
ّ
مخفف عىل صادرات النفط الروسية.
صعوبات يف إقرار حظر
وبينما يُماطل االتحاد األوروبي يف حظر الغاز ،بدأ عمالق الطاقة الرويس
«غازبروم» اململــوك من الحكومة يف قطع اإلمدادات عن دول أوروبّية رفضت
تســديد فواتريها بالروبــل ،إذ ع ّلقت «غازبروم» إمــدادات الغاز إىل هولندا،
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فضالً عن إعالن رشكة الطاقة الدنماركية «أورستد» أن «غازبروم» ستوقف
إمداداتها إىل البالد اعتبارا ً من األوّل من حزيران ،مؤ ّكدة يف الوقت نفســه أنّه
يُمكن تأمني الغاز من السوق األوروبّية.
توازياً ،فرضت كندا عقوبات عىل العبة الجمباز الروســية السابقة ألينا
كاباييفا التي يُعتقد أنها «عشــيقة» بوتني ،وعىل  21مســؤوال ً روسيّا ً و4
مؤسسات مالية .وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميالني جويل خالل ترصيح
للصحافيني يف أوتاوا« :نستهدف مصارف وأثرياء روسا ً من النافذين املق ّربني
من نظام بوتني ،وأيضاً ،ال أعلم كيف أصفها ،رشيكته» ،يف إشارة إىل كاباييفا.
ويف األثناء ،اعترب وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف خالل زيارة إىل
البحرين أن ح ّل أزمة الغذاء العاملية التي أثارتها حرب أوكرانيا ،يف أيدي الغرب
وكييف ،داعيا ً أوكرانيا إىل نزع األلغام من مياهها اإلقليمية للســماح بعبور
السفن بشكل آمن عرب البحر األســود وبحر آزوف ،يف وقت كشف فيه وزير
الخارجية الرتكي مولود تشاوش أوغلو أن الفروف سيتوجه إىل تركيا يف الثامن
من حزيران ملناقشة إنشاء «مم ّرات آمنة» لتصدير الحبوب األوكرانية.
وبعد البحرين ،زار الفروف اململكة العربية الســعودية ،حيث أكد وزير
الخارجية الســعودي األمري فيصل بن فرحان لنظريه الرويس أن اململكة عىل
ّ
التوصل إىل ح ّل سيايس لألزمة يف
استعداد لبذل الجهود الالزمة للمساهمة يف
أوكرانيا ،مشدّدا ً عىل موقف الرياض املبني عىل أُسس القانون الدويل ودعمها
ّ
للتوصل إىل ح ّل سيايس يُنهي األزمة ويُحقق األمن واإلستقرار.
للجهود الهادفة
ويبــدو أن إحدى األولويات التالية للغربيني هــي تحرير موانئ أوكرانيا
الواقعة عىل البحر األســود ،إذ يشــ ّل الحصار الرويس عليها تصدير ماليني
األطنان من الحبوب األوكرانية ،وهو أمر يُهدّد بأزمة غذاء عاملية .لكن رئيس
هيئة األركان األمريكية الجنرال مارك مييل ح ّذر لدى وصوله إىل لندن ،املح ّ
طة
األوىل يف جولة أوروبّية ،من أن رفع الحصار عن أوديســا بالوسائل العسكرية
سيكون «عملية خطرة ج ّداً».
ويف ســياق متّصل ،كشف ماكرون ،الذي دعته كييف إىل زيارة البالد قبل
انتهاء الرئاســة الفرنســية لالتحاد األوروبي يف  30حزيران ،أنه ّ
حض مع
املستشــار األملاني أوالف شــولتز ،بوتني ،عىل إنهاء حصار القوات الروسية
ملرفأ أوديسا بموجب قرار لألمم املتحدة ،يف حني غادرت سفينة شحن محمّ لة
باملعــدن ماريوبول ،وفق مــا أعلن زعيم اإلنفصاليــن املوالني للكرملني يف
دونيتسك دينيس بوشيلني ،لتكون أوّل مركب يُبحر من امليناء األوكراني منذ
سقط يف قبضة القوات الروسية.
ميدانيّاً ،قصفت القوات الروســية خزانا ً يحتوي عىل حمض النيرتيك يف
مصنع للمواد الكيماوية يف مدينة سيفريودونيتســك التي تُحاول السيطرة
عليها ،كما أعلن حاكم منطقة لوغانســك سريغي غايداي ،داعيا ً السكان إىل
البقاء يف املالجئ و»تجهيز أقنعة واقية للوجه مرشبة بمحلول الصودا» ،فيما
سيطرت القوات الروسية عىل القســم األكرب من سيفريودونيتسك مواصلة
تقدّمها امليداني يف رشق أوكرانيا عىل وقع قصف كثيف وعنيف ،بينما حدّدت
أوكرانيا «بضعة آالف» من «جرائم حرب» محتملة يف منطقة دونباس ،بحسب
ما أعلنت املدّعية العامة األوكرانية إيرينا فينديديكتوفا.

تل أبيب :طهران سرقت وثائق من الوكالة الذر ّية

وتســاءل بينيت يف ذات التغريدة« :كيف نعرف؟ ألنّنا وضعنا أيدينا عىل
خ ّ
طة الخداع اإليرانية» .وشملت التغريدة مقطع فيديو ساخرا ً يحتوي رسوما ً
متح ّركة تُصوّر كيفية حصول املخابرات اإليرانية عىل الوثائق وإخفاء األدلة
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وجاء يف رســالة يف نهاية الفيديو« :إيران
كذبت عىل العالم ســابقاً .وإيران تكذب عىل العالم مجدّداً .يجب عىل العالم
التأكد من أن إيران لن تفلت من العقاب».
وكانت صحيفة «وول ســريت جورنال» األمريكية قد كشفت يف تقرير
رسية من الوكالة
حرصي نرشته يف  25أيّار ،أن إيران اســتحصلت عىل وثائق ّ
الدولية ســاعدتها يف بلورة خطط لـ»الته ّرب» من تحقيقات الوكالة يف شأن
أنشطتها السابقة ،مشري ًة إىل أن هذه القضية تعود إىل مطلع األلفية الثالثة.
وذكرت أن الســجالت التي تكشــف حصولها ،كانت ضمن وثائق األرشيف
النووي اإليراني التي حصلت عليها إرسائيل بعد عملية استخبارية نفذتها يف
طهران مطلع العام .2018
توازياً ،انتقدت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف شــأن آثار
املــواد النووية يف املواقع غري ا ُملعلنة .وقال الناطق باســم الخارجية اإليرانية
سعيد خطيب زاده خالل مؤتمر صحايف« :لألسف ،ال يعكس هذا التقرير واقع
املفاوضات بني إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية» .ورأى أن التقرير الصادر
«غري منصف وغري متوازن» ،مضيفاً« :نتوقع أن يت ّم تصحيح هذا املسار».
كما تحدّث خطيــب زاده عن دور لعبته إرسائيل يف تقرير الوكالة ،وقال:
«يُخىش من أن يكون الضغط الذي مارســه النظام الصهيوني وجهات أخرى
أدّى إىل تحوّل املسار الطبيعي لتقارير الوكالة من تقني إىل سيايس».
وحول «محادثات فيينا» ،أشار خطيب زاده إىل أن النقاط العالقة «ترتبط
بالفوائــد االقتصادية إليران ورفع ك ّل عنارص الضغــوط القصوى من قبل
الواليات املتحدة» ،الفتــا ً إىل أن تعليق املفاوضات «مردّه عدم تقديم الواليات
املتحدة إجابات عن مبادرات تقدّمت بها إيران وأوروبا».
ويف وقت سابق ،لقي تقرير الوكالة الدولية انتقاد ممثل إيران لديها محمد
رضا غائبي الــذي اعترب أنه «ال يعكس تعاون إيران» مع الوكالة .وقال« :هذا
النهج غري بنّاء ومدمّ ر للعالقات الحالية الوثيقة والتعاون بيننا وبني الوكالة
الدولية» ،مح ّذرا ً إيّاها من «العواقــب املدمّ رة لنرش تقارير أحادية الجانب»،
بينما أعربت باريس عن «قلق عميق» بعد ما أعلنته الوكالة الدولية.
ودعت الخارجية الفرنسية طهران إىل «التجاوب من دون تأخري مع أسئلة
ومتط ّلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،مشري ًة إىل أنها عىل «تشاور وثيق
مع رشكائنا» من أجل بلورة طريقة التعامل مع هذه املسألة يف االجتماع املقبل
ملجلس املحافظني.
عسكريّاً ،زار وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس قربص يف إطار تدريبات
«عربات النار» ،وقال ّ
إن «الحديث يدور عن أه ّم وأوسع التدريبات التي قمنا بها
عىل مدار ســنوات .لقد أعجبت بالقادة الدائمني واالحتياط ،وأنا أقول لجميع
مواطني إرسائيل ،يوجد لدينا جيش مد ّرب وجاهز للتحدّيات مستقبالً».
وأكد أن «الجيش اإلرسائييل يتجهّ ز يوميّا ً للعمليات واملعارك املختلفة ،يف
الساحات املختلفة ،وسيوجّ ه رضبة صعبة لك ّل من يسعى إىل تهديد مواطني
إرسائيل» ،شاكرا ً «رشكاءنا القبارصة الذين يستضيفوننا ...هذا يوضح عمق
التحالف اإلسرتاتيجي بني البل َديْن».
ورافــق غانتس يف زيارته رئيس هيئــة األركان آفيف كوخايف وعدد من
القادة العســكريني ،فيما اجتمع املســؤولون اإلرسائيليون مع رئيس هيئة
أركان الجيش القربيص .وقال كوخايف« :خالل األسابيع األخرية ،تد ّربت وحدات
الجيش اإلرسائييل عىل عدد من السيناريوات القتالية يف ساحات متنوّعة ،بهدف
تحسني قدرات الجيش اإلرسائييل للحرب» ،متحدّثا ً عن التعاون اإلسرتاتيجي
َ
الجيش ْي اإلرسائييل والقربيص.
وتقوية العالقة بني
ويف الداخل اإليرانــي ،ارتفعت حصيلة قتىل انهيــار مبنى يف محافظة
خوزســتان بجنوب غرب إيران إىل  36قتيالً ،وفق ما أفاد اإلعالم الرسمي ،مع
تواصل عمليات البحث عن املفقودين بعد أكثر من أسبوع عىل وقوع الكارثة
التي فجّ رت تظاهرات حاشدة مناهضة للنظام.
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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.

 - 1التزام األدب والحياء  -حبس الشيء
بحق يمكن أخذه منه كالدين.
 - 2مغنية وممثلة أميركية  -مناص.
تجمع
ش َّد ة -
ُّ
 - 3ج َذ ب أو ق َذ ف في ِ
تجمع القرية.
سكاني يزيد على
ُّ
ّ
وسام َح  -أصفر باألجنبية.
 - 4ال َي َن
َ
 - 5نذيع الخبر  -يبعث.
 - 6عشرة باألجنبية ُ -مجا لِس على
الشراب.
 - 7مرح ولعب  -الموت والفناء.
ف أو َت ْرك.
ك ّ
 - 8نوتة موسيقية َ -
 - 9تحديث وتطوير  -غاز في الفضاء
نادر يستعمل في اإلنارة الكهربائية في
أنابيب مضيئة.
 - 10اِش َت َّد ال َب ْر ُد  -مهت ّمة به.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18

الحسابات المنطقية

أفقيا – 1 :جورج برنارد شو  -دا  - 2 -ابو بكر الزبيدي  - 3 -نام  -ترياق
 ريعان  - 4 -جالب  -العبير  - 5 -نسر  -اجل  -يا  -مش  - 6 -ربو بولو  -املس  - 7 -وابل  -اقبل  -اصلي  - 8 -دوريس داي  -يكافحه  - 9ولولت  -مهر  -لف  -كن  - 10 -ود  -راش  -تشييد  - 11 -بكين ماليين  -واي  - 12 -او  -دب  -يربك  -فارغ  - 13 -ريع  -شن  -ال -ربو  - 14 -دلهم  -االنغام  -ار  - 15 -وودرو ويلسون  -نحو.
عموديا - 1 :جان جيرودو  -باردو  - 2 -وبال  -باولو كويلو  - 3 -رومانو
برودي  -عهد  - 4 -جب  -بس  -ليل  -ند  -مر  - 5 -بكت  -رب  -ستر -
بش  - 6 -ر ر ر ر  -واد  -ام  -ناو  - 7 -ناي  -القامشلي  -لي  - 8 -االن
جوبيه  -ارسال  - 9 -رزق  -رتيب  -نس  - 10 -دب  -شيكاغو 11 -
 شيرلي ماكلين  -الن  - 12 -وديع الصافي  - 13 -يعب  -سلف  -دوار - 14 -ايم  -يحك  -ارباح  - 15 -ابن رشد  -هنري غورو.
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الش ُّق.
 – 1نجله ِّ -
- 2أنواع ضخمة من األسماك الخطرة
وطنه.
 غا َد َر َم ِ - 3مدينة كندية  -وضع خلسة.
 - 4هجم  -افتتح المشروع ونحوه
وأعلن عن بدء نشاطه  -للتفسير.
 - 5يحمله كل إنسان  -كان أسبق زمنا
من غيره.
 - 6إحدى مديريات محافظة حجة في
اليمن  -ضجر وسآمة.
 - 7ممثلة أميركية نالت جائزة أوسكار
أفضل ممثلة عام .1997
 - 8أغنية للفنان المصري عمرو دياب.
 - 9عطية  -أ غلقا ا لبا ب  -نحن
باألجنبية.
 - 10شبيه  -المنزلة والمقام.
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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.
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 – 1شاعر عربي هو القائل” أ َ َعلِّ ُم ُه ال ِرما َي َة ُك ُّل
ساع ُد ُه َرماني”  -أبنية تحت
َيو ٍم َ ...فلَ ّما اِس َت َّد
ِ
األرض.
 - 2مطرب لبناني  -حذائي.
 - 3حب  -خرمه أو خرقه  -ممثل أميركي راحل
نال جائزة أوسكار أفضل ممثل لعام  1969عن
فيلم “.”True Grit
 - 4أحرف متشابهة  -أرشدنا  -سعل.
 - 5نأتي بعده  -من األحرف المشبهة بالفعل -
تكسو الشواطئ.
 - 6إقليم في جنوب السودان  -إكتمل  -خرق
وبج.
ّ
ضرب
وم َع َّمريهم ُ
 - 7نعارض  -أحد حكماء العرب ُ
به المثل في الحكمة  -أوقات أو ظروف مناسبة
للقيام بعمل ما.
وأحب
 - 8ظرف مكان يأتي لالستفهام  -طلَب
َّ
ورغب في  -صار رقي ًقا ناعم الملمس  -هرب.
ِ
 - 9اشت ّد في العداوة  -مسرحية للسيدة فيروز.
متبصر  -عائلة  -كثر شحمه
 - 10سديد الرأي
ِّ
ولحمه.
 - 11دولة أوروبية  -عملة عربية.
 - 12حاضر قائم بين يدي شخص ونحوه  -اطالع
دون تعمق فيه  -بلدة لبنانية في قضاء صور.
 - 13اسم موصول  -وجهة نظر فكرية  -من
وسائل اإلعالم.
 - 14ممثلة أميركية نالت جائزة أوسكار أفضل
ألح على.
ممثلة لعام  2019عن فيلم “ّ - ”Judy
 - 15روائي لبناني راحل من مؤلفاته “العذارى”.

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.

أ

أفقي ًا
 – 1رابع خلفاء الدولة األموية في دمشق
ومؤسس الدولة األموية الثانية  -أرجع.
 - 2رئيس وزراء لبناني راحل.
 - 3شحم  -دولة آسيوية  -األمين العام الثالث
لألمم المتحدة في الفترة من  1961إلى .1971
سهل والن ُ -حسن  -أنت باألجنبية.
 - 4إرسال ُ -
ُ - 5مب ِّين محاسن الشيء وعيوبه  -ريق  -ح ِزن
وتحسر.
عليه
َّ
 - 6البيان  -ملكة عربية  -لباس.
 - 7ضعيف  -في البيضة  -اللعاب.
 - 8متشابهان  -األرجل  -دولة أفريقية.
 - 9رمى الشراب من فمه  -راية  -ماركة
سيارات.
 - 10من األلبسة  -الحازم  -نعم باألجنبية.
 - 11تردد صوته في صدره  -أ َ َخ َذ ُه وتعاطا ُه
 جمع وك ّتل العجين. - 12إله السماء في حضارة بالد ما بين النهرين
الح َّجة
 ثرى  -ضمير متصل  -من ير ّد على ُبالح َّجة.
ُ
 - 13كل ما ُيعت َمد عليه و ُيست َند إليه  -يبس
الخبز  -أمر فظيع.
 - 14يأتي بعد  -كان ذا عفة أكثر من غيره -
عاصمة دولة آسيوية.
 - 15من مؤلفات الروائي المصري نجيب
محفوظ  -ابتدع استنبط أحدث.

األرقام والحروف

3

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة

1
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3
4
5
6
7
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9
10
11
12
13
14
15

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

عمودي ًا

أفقي ًا
 – 1مؤلف أ يرلندي را حــل من مؤلفا ته
“ - ”Pygmalionنعم بالروسية.
 - 2نحوي ولغوي أندلسي من مؤلفاته “طبقات
النحويين واللغويين”.
السم  -أ ّول الشباب.
 - 3رقد  -ما يضاد عمل َّ

 - 4ماء الورد  -الرائحة الطيبة.

 - 5طائر حا ّد البصر  -وقت الموت  -للنداء َ -حلب

الضرع بعض لبنها.
رك في ّ
ال ّناقة و َت َ

 - 6مرض صدري  -لعبة رياضية  -ل ّين ناعم.

 - 7ما يتساقط بغزارة  -جاء وأتى  -حقيقي غير
زائف أو مقلَّد.
 - 8ممثلة أميركية راحلة من أفالمها “”Starlift
 يقاومه بقوة. - 9اعولت المرأة  -ولد الفرس  -ص ّر  -حفظ
في نفسه.

 - 10حب  -اغتنى  -بناء.
 - 11عاصمة دولة آسيوية  -أعداد يساوي واحدها
ألف ألف  -لماذا باألجنبية.
 - 12حرف عطف  -حيوان ضخم  -يوقع في
الحيرة واالضطراب  -خا ٍل.

 - 13دخل وناتج  -هجم  -عائلة  -مرض صدري.

 - 14أرشدهم  -األلحان  -للمساحة.
 - 15رئيس أميركي راحل  -مثل.

الحسابات المنطقية

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.

18

11

24

10

13

96

15

108

17

35

13

27

24

504

 – 1كاتب فرنسي راحل من مؤلفاته “La Folle
 - ”de Chaillotمدينة تونسية.
 - 2سو ُء العاقبة  -روائي برازيلي من مؤلفاته
“.”The Alchemist
 - 3رئيس وزراء إيطالي سابق  -ميثاق.
 - 4حفرة  -سنور  -مدينة فرنسية  -شبيه -
طعم الحنظل.
 - 5سال دمعها حز ًنا أو أل ًما  -إله  -غطى وحجب
 كان طلق الوجه. - 6أحرف متشابهة  -دفن البنت في التراب وهي
ح ّية  -أحد الوالدين  -اآلن باألجنبية.
 - 7آلة طرب  -مدينة سورية  -خاصتي.
بعث.
 - 8رئيس وزراء فرنسي سابق ْ -
 - 9اسم جامع لكل ما يعطاه اإلنسان من مال
ونعمة ونحوهما  -من َكانت له رتبة في الجيش
 يبس الخبز. - 10حيوان ضخم  -مدينة أميركية.
 - 1 1ممثلة أ ميركية نالت جا ئزة أ وسكا ر
أفضل ممثلة لعام  1983عن فيلم “Terms of
 - ”Endearmentصار رقي ًقا ناعم الملمس.
 - 12مطرب لبناني راحل.
 - 13يكرع الماء بال تنفس  -أقرض المال -
دوخة.
 - 14ذكر األفعى  -ينظف بالفرك  -مكاسب.
 - 15فيلسوف عربي  -جنرال فرنسي راحل
اشتهر بكونه المندوب السامي لالنتداب الفرنسي
على لبنان وسوريا وبكونه من تولى إعالن دولة
لبنان الكبير عام .1920

30

180

9 8 7 6 5 4 3 2 1
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.

 - 1إفساد وإتالف.
 - 2أخوة األب.
 - 3أخوات األب.
 - 4أخوات األم.
 - 5احتجاز شخص وسجنه.
 - 6رفــع الــلــوم عــن الشخص
ومسامحته.
 - 7حواجز.
 - 8حساب ،إحصاء.
 - 9ما ُتوضع فيها النقود وغيرها
من األشياء.
 - 10عظمة وقوة وعزة.
 - 11رفع شأن الشيء وتقديره.
 - 12أوعية من الخشب أو المعدن
ونحوها تحفظ فيها البضائع وغيرها.
 - 13ما كان لونها كلون الذهب.
 - 14أحد وجهي الورقة.
 - 15ص ّمم وأزمع على.
 - 16هجوم من كل جهة.
 - 1 7ضغط ا لفا كهة الستخرا ج
السائل منها.
 - 18أخوة األم.
 - 19صعود وارتقاء.
 - 20إشهار األمر ونشره.
أراض ُمحاطة بالماء من كل
- 21
ٍ
ناحية.
 - 22تبديد وإهدار.
 - 23من خلت بطونهم من الطعام.
 - 24صغار الكالب والسباع.
 - 25عدد كبير من الناس.
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شبكة األذكياء

أفقيا – 1 :مروان بن الحكم  -رد  - 2 -عبد الحميد كرامي
  - 3ني  -ايران  -يو ثانت  - 4 -بعث  -هان  -جمال -يو  - 5 -ناقد  -لعاب  -لهف  - 6 -البالغ  -رانيا  -زي 7 -
 واهن  -زالل  -الريق  - 8 -س س  -االقدام  -مالي 9 - مج  -علم  -دايوو  - 10 -سروال  -الصارم  -يس 11 - نح  -تناوله  -رغف  - 12 -انو  -رم  -نا  -مقارع - 13 -دعائم  -نس  -اد  - 14 -يلي  -اشرف  -مانيال  - 15 -بين
القصرين  -اوجد.
عموديا - 1 :معن بن اوس  -سراديب  - 2 -ربيع االسمر
 نعلي  - 3 -ود  -ثقبه  -جون واين  - 4 -أ أ أ  -دلنا  -اح  - 5نليه  -لعل  -رمال  - 6 -بحر الغزال  -تم  -شق 7 - نمانع  -لقمان  -فرص  - 8 -اين  -اراد  -الن  -فر - 9 -لد  -جبال الصوان  - 10 -حكيم  -ال  -سمن  - 11 -كرواتيا
 درهم  - 12 -ماثل  -المام  -قانا  - 13 -ما  -راي  -راديو - 14 -رينيه زيلويغر  -لج  - 15 -توفيق يوسف عواد.
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األرقام والحروف

أ =  3؛ ب =  9؛ ث =  6؛ ح =  2؛د = 1؛
ز =  7؛ س = 4؛ظ = 5؛ غ = .8

سودوكو

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

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.
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الكلمات المتقاطعة
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13

أفقي ًا
 – 1رئيس وزراء إنكليزي راحل  -ته ّذب.
 - 2رئيس وزراء إنكليزي سابق  -رئيس
وزراء إنكليزي سابق.
 - 3أمر بالسكوت  -متشابهان  -ما
ضا ه ا ْل ُم َو َّظفو َن ُمقا ِب َل أ َ د ا ِء
َي َتقا َ
واجبا ِت ِهم  -وحدة قياس.
ِ
 - 4حواء باألجنبية  -محافظة مصرية
 كانت أَسنا ُنه قصير ًة ملتزقة ُمقبلةعلى داخل الفم  -أخالق في اإلنسان
حسنة أو سيئة.
عضته وأنشبت فيه
 - 5عتب عليهم َّ -
قاق
يض ِر ٌ
نا َبها (الح ّية)  -حجارة ِب ٌ
َب َّراق ٌة تقدح منها النار.
 - 6اشتاق إلى  -رجل آلي باألجنبية -
عاصفة بحرية  -ش ّيع المسافر.
صباغ
 - 7أحضر  -طري ورخو  -ص ّر ِ -
أزرق يستخرج من ورق نبات ال ِّنيل.
 - 8وكالة أنباء عالمية  -شاعر وأديب
عربي من مؤلفاته “جمهرة اللغة”.
 - 9ممول لمشروع أو حدث يقوم به
آخر بغرض الدعاية واإلعالن  -من
س جمي ُع ُه
يستوي
باطن قدميه حتى َي َم َّ
ُ
رض  -أديب عربي من مؤ ّلفاته
ا ألَ َ
“معجم لسان العرب”.
 - 10قاتلت ُ -مس ِرع في أمر ما.
 - 11وهب  -لعبة تسمى بلعبة الطاولة
 من مؤلفات المؤلف األيرلندي جورجبرنارد شو.
 - 12اسم حمله العديد من ملوك فرنسا
 مقدا ٌر من ال َّزمان  -استفادت من. - 13فنان لبناني  -هرب.

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.

1خ د 2ش
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أفق ًيا:

19
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27
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28
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37

14

22
25

30
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21
24
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 – 1بلدة لبنانية في قضاء البترون -
من الطيور.
 - 2العب كرة قدم فرنسي راحل اشتهر
سجل هدفا في كأس
بأنه أول العب ّ
العالم لكرة القدم.
 - 3عملة دولة آسيوية  -ثغر  -وزير
ونائب لبناني راحل.
 - 4معبر  -سنور  -إرهاق  -للندبة.
 - 5العب كرة قدم ألماني راحل كان
هداف كأس العالم  - 1970حيوان
أسطوري.
ألح على  -مدينة إيطالية  -استقر
ّ -6
وثبت.
التهابي يصيب
 - 7والية أميركية  -دا ٌء
ٌّ
ال َع ْي َن.
ربحا  -أكثر قربا إلى النفس
 - 8أثمروا ً
من غيره  -طعم الحنظل.
 - 9أشرف على  -إله  -ما ال نهاية له.
 - 10أحرف متشابهة  -وعاء الخمر
 روايــة للروائي المصري يوسفالسباعي.
 - 1 1ممثلة أ ميركية نا لت جا ئزة
أوسكار أفضل ممثلة مساعدة لعام
 1990عن فيلم “.”Ghost
 - 12متشابهان َ -ت َكلَّ َم ِبال َفا ِئ َد ٍة -
مخبز  -مجتاز.
 - 13بحر  -ضمير منفصل  -يبسطان.
 - 1 4خسر وهلك  -تكلَّم أ و غ َّنى
خفي ُيسمع وال ُيفهم  -مكيال
بصوت
ٍّ
للسوائل.
 - 15أديب وشاعر عربي ل ّقبه الخليفة
هارون الرشيد بـ “شيطان الشعر” -
لطيف وخفيف على النفس.
 - 16عملة عربية  -مرح ولعب  -التزام
باحترام َعهد والتق ُّيد به.
 - 17مدينة إسبانية َ -ح َبست الشيء
مناب ال َّدين.
لينوب
عندها
َ
َ

سودوكو 16

الثالثية

23

عمودي ًا

38

عمود ًيا:

13

3
8 12

11

14 10
2
5
13 11
12 6

12
14 4
3
10 8
3 14
15

2 3
12
10 13

5

16
5 6
9

2
1 2

حلول ألعاب صفحة رقم 20

األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :ديفيد كوبرفيلد  -هازل  - 2 -اغاتا كريستي -
وراب  - 3 -اسمر  -كاو  -رومانوف  - 4 -جدد  -ان  -رمح
 جيد  -ترس  - 5 -ار  -البرك  -يا  -همام  - 6 -يوم -سيمون دي بوفوار  - 7 -ن ن  -البير كامو  -رام  - 8 -اما
 شن  -با  -اوج  -كل  - 9 -وام  -من  -اخ  -نسل  -سخا  - 10سالح  -اني  -بان  -اسد  - 11 -توم كروز  -في مهبالريح  - 12 -نديم  -النور والديجور.
عموديا - 1 :دا  -جاين اوستن  - 2 -يغادرون  -الود 3 -
 فاسد  -امامي  - 4 -يتم  -ام  -حكم  - 5 -دار السالم 6 - ك ك  -نبيب  -ناوأ  - 7 -ورك  -رميش  -نزل  - 8 -بياركورناي  - 9 -رسوم  -نك  -فو  - 10 -فت  -حيداب  -دير
  - 11يير  -ايمان  -مو  - 12 -وج  -بو  -سبها - 13 -دومينو  -االبل  - 14 -راد  -فرو  -ناد  - 15 -هان  -هواجس
 لي  - 16 -ابو تمام  -خارج  - 17 -فرار  -كاسيو 18 - -لو  -سم  -ال  -دحر.

6

أشياء ( )3ــ حادة ( )6ــ انتحال ( )14ــ انتشال ( )2ــ انتشار ()25
انتظام ( )19ـــ انتفاش ( )8ــ انتفاء ( )5ــ ختام ( )17ــ انتقاص ()20
انحياز ( )22ــ انخفاض ( )11ــ انغراز ( )24ــ تبطين ( )18ــ تضاريس ()7
تطبيقي ( )13ــ تعاز ( )9ــ تعجيز ( )12ــ تغاض ( )15ــ تغييب ()21
تفريط ( )16ــ تفوق ( )1ــ تقدمة ( )4ــ تقوس ( )10ــ تورع ()23
ر

ع 1

الرباعية

 - 1ما بين أسفل القفص الصدري
والحوض.
 - 2بارد.
 - 3سرير الملك.
 - 4عطاء ،معونة.
 - 5ضد زيادة.
 - 6أبنية صغيرة خارجة من البيت
تطل على ما حولها.
 - 10إطالق القذائف على األهداف
التي ُيراد تدميرها.
رصد ال َّنج َم.
َ - 12
 - 14رمى بالحجارة.
 - 15ضغينة.
توسل إلى فالن بوسيلة.
ّ - 16
 - 17نقيض دخل.
َ - 18د َّب على ُر ْك َب َت ْي ِه َو َي َد ْي ِه.
ش َت َّد ُق ْب ُح ُه.
 - 19ا ِ ْ
 - 20تقلُّد األمر والقيام به.
ضا.
أوع ًّ
ضا َ
 - 24جذب بش َّدة َق ْب ً
 - 26سال ال َّدمع.
 - 28ط ّباخ.
 - 29مقدمة ،وطليعة.
 - 30مدخل.
الش َج ِر.
ن
م
س
َ - 31ما َي ِب َ ِ َ َّ
 - 32تدقيق ،وبحث باهتمام.
 - 33انكشاف الهم ،وتفريجه.
 - 34ز ّور عليه الحقيقة.
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 – 1جرح دون إسالة دم.
 - 3ما ُيتط َّيب به لحسن رائحته.
الكلب فال ًنا.
ش
ُ
وخ َد َ
عض َ
َّ - 5
 - 7قوة العقل واإلدراك.
ـق يبرز منه جزء من
شـ ّ
َ -8
األمعاء.
 - 9عدد.
 - 11سرح خاط ُره وغفل ع ّما
َح ْوله.
تشكل الكلمات.
 - 13علم
ُّ
 - 15من أشهر أنواع األسماك التي
يستخرج منها الكافيار األسود.
 - 17عيش.
 - 19ف ِرح بمكروه أصاب عد ّوه.
ت
نب إ ِ ذ ا َب َد ْ
َ - 2 1ح َّبا ت ا ْل ِع ِ
وس َها.
ُر ُؤ ُ
 - 22قلعة.
 - 23ما ُء العين يسيل من حزن أو
سرور أو نحوهما.
السفينة بالمجذاف.
س َّي َر َّ
َ - 25
 - 27خراب وضرر.
 - 29ضجة ،وجلبة.
ص ْو ِت ِه.
ض ِب َ
َ - 31خ َف َ
 - 33إدراك واستيعاب الدرس.
 - 35وحدة قياس.
 - 3 6جمع ا لبضا ئع لينفرد
بال َّتص ّرف فيها.
 - 37ندي ،ومبتل.
 - 38ذكر من األسباب ما يبيح
عمله.
 - 39قابل خصمه بما يكره.
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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.
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 – 1من مؤلفات الروائي اإلنكليزي
تشارلس ديكنس  -مازح.
 - 2روا ئية إ نكليزية را حلة من
مؤلفاتها “Murder on the Orient
 - ”Expressانحراف والتواء.
لسوا د
 - 3من كا ن لونه بين ا ّ
والبياض  -بقرة باألجنبية  -ساللة
شهيرة حكمت روسيا.
ُ - 4ح َدثاء  -أداة نصب  -عود طويل
في رأسه حربة  -عنق  -يحملها
المحارب ليتقي بها الضربات.
 - 5للمساحة  -المستنقعات  -للنداء
 أسد. - 6نهار وليل  -كاتبة فرنسية
راحلة من مؤلفاتها “Le Sang des
.”autres
 - 7متشابهان  -كاتب فرنسي راحل
من مؤلفاته “ - ”La Pesteطلب
وأراد.
 - 8أداة شرط  -هجم  -منخفض
باألجنبية  -عل ّو  -تعب.
 - 9وكالة أنباء عربية  -حرف جر -
شقيق  -ولد وذرية  -جاد.
حالي -
 - 10يستعمل في الحروب -
ّ
اتضح وظهر  -ملك الغابة.
 - 11ممثل أميركي من أفالمه“
 - ”The Firmمن مؤلفات ميخائيل
نعيمة.
 - 12صاحب ورفيق  -من مؤلفات
ميخائيل نعيمة.
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18
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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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يأشاء

تإنحلا

تظامإن

فتإناش

تإنفاء

تخما

قاصإنت

حإنياز

فإنخاض

غنإرزا

طنيتب

ضتارسي

بيتطقي

عزات

جزيتع

اتغض

يبيتغ

= 69
= 82
= 70

15

تغاض
وتفق

يتفرط

قتمدة

=
35

=
73

توقس

=
62

=
59

حلول ألعاب صفحة رقم 19
أفقيا – 1 :وليم غالدستون  -تأدب  - 2 -جون ميجور  -توني
بلير  - 3 -هس  -ر ر  -رواتب  -انش  - 4 -ايف  -دمياط -
يل  -خصال  - 5 -المهم  -لدغته  -مرو  - 6 -حن  -روبوت
 نو  -ودع  - 7 -جلب  -لين  -لف  -نيلة  - 8 -رويترز  -ابندريد  - 9 -راع  -ارح  -ابن منظور  - 10 -حاربت  -مبادر -
 - 11منح  -نرد  -بيغماليون  - 12 -لويس  -مدة  -انتفعت
  - 13مروان خوري  -فر.عموديا - 1:وجه الحجر  -حمام  - 2 -لوسيان لوران - 3 -
ين  -فم  -بيار حلو  - 4 -ممر  -هر  -تعب  -وا  - 5 -غيرد
مولر  -تنين  - 6 -لج  -بيزا  -رسخ  - 7 -اوريغون  -رمد
  - 8دروا  -احب  -مر  - 9 -اطل  -رب  -ابدي  - 10 -تت ت  -دن  -نادية  - 11 -ووبي غولدبرغ  - 12 -ن ن  -لت
 فرن  -مار  - 13 -يم  -هو  -يمدان  - 14 -تب  -دندن لتر  - 15 -االصمعي  -ظريف  - 16 -دينار  -لهو  -وعد - 17 -برشلونة  -رهنت.

تنإشرا

= 50

سودوكو 16

 - 9راجح الوزن.
 - 10من األلبسة.
 - 11نقيض أبعد.
 - 12شعر مجتمع بين كتفي
األسد.
 - 13كل شيء استدار.
 - 14قليل الطول.
 - 15قصد ،هدف.
 - 16فاز وانتصر على.

 - 1براعة وتق ّدم.
 - 2تخليص وإنقاذ فالن من المشكلة.
 - 3اسم ألي موجودات ثابتة متحققة
يصح أن ُتتصور و ُيخ َبر عنها.
 - 4هدية.
 - 5عدم ثبوت صحة األمر.
 - 6الذعة ،قوية.
 - 7ما على سطح األرض من مرتفعات
ومنخفضات.
 - 8تف ّرق القطن بعد ان كان متلب ًدا.
 - 9مواساة.
 - 10انعطف وانحنى وصار كالقوس.
 - 11هبوط المستوى بعد عل ّو.
 - 12تعويق وتثبيط.
 - 13ما ال يقتصر على النظرية.
 - 14ا ّدعاء ملكية شيء ليس له.
 - 15تغافل.
 - 16تبديد ،تضييع.
 - 17انتهاء.
َ - 18عمل بطانة داخل الشيء لحمايته
ووقايته.
 - 19اطراد الشيء وسيره على وتيرة
واحدة.
 - 20الحط من قدر فالن.
 - 21إبعاد وإخفاء.
 - 22ميل ومحاباة طرف على حساب
طرف آخر.
عففَ ،ت َج ُّنب الوقوع في اإلثم.
َ - 23ت ُّ
 - 24دخول الشيء في جسم ما
واختراقه.
تفش وشيوع.
- 25
ٍّ

ادةح
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الثالثية

 - 1أعلم.
 - 2سرير.
 - 3مدينة ألمانية.
 - 4مقول.
 - 5اختالف طفيف.
 - 6مبعثر.
 - 7ميسر.
 - 8قليل الوجود.

1

= 12

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.

23

14

ضع داخل المربعات
األرقــام من  1إلى
 9لتحصل على
ا لمجمو ع ا لمسجل
عند آ خــر كل خط
أفقي وعمودي.
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المربعات الذهبية

الرباعية

ع

 – 1نعم بالروسية  -روائية إنكليزية
راحلة من مؤلفاتها “Sense and
.”Sensibility
 - 2يفارقون المكان  -الحب.
 - 3تالف  -نقيض ورائي.
 - 4ف َقد أباه قبل البلوغ  -أحد
الوالدين  -من ُيختار للفصل بين
المتنازعين.
 - 5العاصمة السابقة لتنزانيا.
 - 6متشابهان  -صوت التيس -
عادى وناهض.
 - 7ما فوق الفخذ  -بلدة لبنانية في
بنت جبيل  -هبط من ُعلْ ٍو إلى ُس ْف ٍل.
 - 8شاعر مسرحي فرنسي راحل من
مؤلفاته “.”Le Cid
ص َور  -ش ّدد على الغريم  -من
ُ -9
األسماء الخمسة.
َ - 10ك َّسر الخبز قطعا ً صغيرة  -بلدة
لبنانية في جزين  -مقر الرهبان.
 - 11سنة باألجنبية  -نقيض كفر -
رخو باألجنبية.
 - 12سرعة  -نهر إيطالي  -مدينة
ليبية.
الجمال.
 - 13لعبة شهيرة ِ -
 - 1 4طلب ا لعمل ِ -جلد بعض
الحيوان  -مكان ُمه َّيأ لتمضية أوقات
الفراغ في اللهو واللعب.
 - 15الن وسهل  -وســاوس -
خاصتي.
 - 16شاعر عباسي  -نقيض داخل.
 - 17هروب  -ماركة ساعات.
 - 18للتمني  -مادة قاتلة  -عائلة -
بعنف وطرد.
د َف َع
ٍ

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

8

أفقي ًا

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

عمودي ًا

روعت

= 54

=
96

أفق ًيا – 1:خدش  - 3 -عطر 5 -
 نهش  - 7 -بصر  - 8 -فتق - 9 -رقم  - 11 -شرد  - 13 -صرف 15 -
 حفش  - 17 -خبز  - 19 -شمت  - 21فطر  - 22 -حصن - 23 -دمع  - 25 -جذف  - 27 -عطل 29 -
 صخب  - 31 -خفت  - 33 -فهم - - 35انش  - 36 -حكر  - 37 -رطب
  - 38برر  - 39 -جبه.عمود ًيا - 1 :خصر  - 2 -شبم 3 -
 عرش  - 4 -رفد  - 5 -نقص 6 - شرف  - 10 -قصف  - 12 -رقب - - 14رجم  - 15 -حقد  - 16 -شفع
  - 17خرج  - 18 -زحف - 19 -شنع  - 20 -تول  - 24 -ملخ 26 -
 ذرف  - 28 -طاه  - 29 -صدر - - 30باب  - 31 -خشب  - 32 -تحر
 - 33 -فرج  -34 -موه.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٨السنــــة الثالثــــة

بن زايد يبحث مع شي العالقات الثنائيّة
يف أحد أهم الثمار االقتصادية
لتطبيــع العالقات بــن القوّتَ ْي
ــن اإلقليميّتَ ْيّ ،
التجاريّتَ ْ
وقعت
اإلمــارات وإرسائيل يف دبي أمس
إتفاق تجــارة ح ّرة ،هو األوّل من
نوعه بني الدولــة العربية ودولة
عربية.
وكتب السفري اإلرسائييل لدى
اإلمــارات أمري حايــك يف تغريدة
عىل "تويرت"" :مربوك" ،وأرفقها
بصورتَ ْي لنســختَ ْي من اتفاقية
التجارة الح ّرة ،وصورة ملجموعة
مــن املســؤولني اإلماراتيــن
واإلرسائيليني بُعيد التوقيع.
وبموجب اإلتفاق ،ســيجري
اســتثناء  96يف املئــة من كافة
السلع من الرســوم الجمركية،
فورا ً أو تدريجيّاً ،بحسب ما أفادت
وزارة االقتصــاد اإلرسائيلية التي
اعتربت خطوة التوقيع "تاريخية
بالنسبة إىل عالقاتنا االقتصادية".
وبــدأت محادثــات حــول
إتفاقية التجارة الح ّرة بني البل َديْن
يف ترشين الثاني املايض ،واختتمت
بعــد  4جوالت مــن املفاوضات
والحوار ،ال سيّما يومَ ْي  21و22
آذار يف مرص بــن رئيس الوزراء
اإلرسائييل نفتايل بينيت والرئيس
اإلماراتي الشــيخ محمد بن زايد
ّ
آل نهيــان ،الذي كان
يتول حينها

الفيليبين تستدعي
ديبلوماسيًّا صينيًّا

وزير اإلقتصاد اإلماراتي ونظيرته اإلسرائيلية خالل توقيع إتفاق التجارة بين بلديهما في دبي أمس (أ ف ب)

بدأت محادثات حول
إتفاقية التجارة الحرة بين
أبوظبي وتل أبيب في
تشرين الثاني الماضي
زايد آل نهيان ،منوّها ً بـ"العالقات
التاريخية بــن البل َديْــن والتي
ّ
ورسخها خالل
ع ّززها املغفور له
مسرية قيادته للدولة".

كما هنأ يش بن زايد بمناسبة
تو ّليــه رئاســة دولــة اإلمارات
العربية املتحدةّ ،
وعب عن خالص
أمنياته لــه بالتوفيق والنجاح يف
تحقيق طموحات دولة اإلمارات
وشــعبها نحو آفــاق جديدة من
الرخــاء والريــادة يف مختلــف
املجاالت.
وأكد الرئيــس الصيني كذلك
تط ّلعه نحــو مزيد مــن العمل
مع الشــيخ محمد بن زايد خالل
املرحلة املقبلــة ،لتعزيز العالقات

الثنائيــة يف إطــار الرشاكــة
اإلسرتاتيجية الشاملة القائمة بني
َ
الصديق ْي.
البل َديْن
مــن جانبه ،أعــرب رئيس
اإلمــارات عن شــكره وتقديره
لنظــره الصينــي ملا أبــداه من
مشــاعر طيّبة تجاهه وشــعب
اإلمارات ،مؤكدا ً قــوّة العالقات
اإلماراتيــة  -الصينيــة وتميّزها
والحرص عــى مواصلة تعميقها
ودفعها إىل األمام عىل املستويات
كافة.

موسكو ُتس ّوق لسيناريو تقاسم أوكرانيا
خالــــد العــــــزي
ردّت روسيا عىل الرســالة األمريكية
املوجهــة إليها األســبوع املــايض عرب
«بطريرك» السياســة األمريكية يف دافوس
هنري كســينجر ،صديق الرئيس الرويس
فالديمــر بوتني ،حيث حــر خصيصا ً
لتوضيح املوقف األمريكي ،وأنه ال يزال من
املمكن التفاوض بني واشــنطن وموسكو
عىل إنهاء الحرب يف أوكرانيا وإعطائها جزءا ً
من األرايض األوكرانية ،قبل إمداد ســلطة
كييف بسالح هجومي متطوّر.
أتى الر ّد بتاريــخ  27أيار املايض من
خالل ثالثة أصــوات موالية لبوتني للتأكيد
عىل املواقــف الثابتة لروســيا بما ّ
خص
األزمة ،فكانت الرســالة األوىل التي أطلقها
رئيس الشيشــان رمضان قديروف الذي
أعلن فيها أن «املهمــة يف أوكرانيا والتوجّ ه
القادم نحو بولنــدا» ،وهذا ترصيح خطر
واستفزازي للجميع.
أمّ ا الرسالة الثانية فكانت من الرئيس
األوكراني املخلوع فيكتــور يانوكوفيتش
الذي اعترب أن التقــارب الظريف الحايل بني
كييف ووارسو يُمكن أن يؤدّي إىل االندماج
الفعــي ألوكرانيا مع بولنــدا ،معربا ً عن
مخاوفه مــن أن تكون دولــة أوكرانيا يف
خطر اإلبادة الكاملة نتيجة للغزو البولندي
املحتمل.
والرسالة الثالثة وجّ هت من بيالروسيا،
حيث أعلن رئيســها ألكسندر لوكاشينكو
تأسيس القيادة العسكرية الجنوبية والتي
يت ّم تكليفها بمهام مختلفة نوعا ً ما ،حيث
تستع ّد مينسك للقتال ليس ض ّد األوكرانيني
ولكن ض ّد البولنديــن ،وليس عىل أرايض
بيالروسيا ،ولكن عىل أرايض أوكرانيا.
هــذه الترصيحــات تخلــط األوراق
بالنســبة إىل األزمة األوكرانية التي تتفاقم
تدريجيّا ً بســبب الغزو الرويس وعجزه عن
تحقيق أهدافه ،ما اضطر موسكو الحقا ً إىل
خلق أزمة جديدة إلبعاد األنظار عمّ ا يحدث
يف رشق أوكرانيا من إبادة وتدمري وحيش.
يُمكن القول إن روســيا ال ترى موقف
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أخبار سريعة

إتفاق تجارة حرّة بين اإلمارات وإسرائيل
منصب ويل عهد أبوظبي.
وتُقيــم إرسائيــل عالقات
تجاريــة مع مــر واألردن منذ
عقــود ،ولديها إتفاقــات تجارة
ح ّرة مع الواليــات املتحدة وكندا
واملكســيك واالتحــاد األوروبي
وتركيا ودول يف أمريكا الالتينية.
ّ
ووقعت الدولــة العربية مع
املغرب يف شــباط إتفاقا ً للتعاون
االقتصــادي يطمح مــن خالله
البلــدان الســاعيان إىل تعزيــز
عالقاتهما ،لزيادة قيمة التبادالت
التجارية بينهما  4أضعاف ،لتصل
إىل نصف مليار دوالر سنويّاً.
وكانت اإلمــارات أوّل دولة
خليجية وثالث دولة عربية تُطبّع
العالقــات مع إرسائيــل .وجرى
التوقيع بوســاطة مــن الرئيس
األمريكي الســابق دونالد ترامب
يف أيلــول  ،2020قبــل أن تُطبّع
البحريــن واملغرب والســودان
عالقاتها أيضا ً مع الدولة العربية.
ويف غضــون ذلــك ،تلقــى
الرئيــس اإلماراتي اتصاال ً هاتفيّا ً
من نظريه الصيني يش جينبينغ.
وأوضحت وكالة أنبــاء اإلمارات
أن الرئيــس الصينــي قدّم خالل
االتصــال تعازيه ومواســاته إىل
الشيخ محمد بن زايد وشعب دولة
اإلمارات يف وفاة الشيخ خليفة بن

٢١

من"«هندسات" اآللة العسكر ّية الروسيّة في أوكرانيا (أ ف ب)

األوكراني فولوديمري زيلينســكي األسبوع
أوكرانيــا من بيالروســيا ســوى موقف
املايض حزمة غري مســبوقة مــن املزايا
عدائي ،بالرغم من أنها استخدمتها كثكنة
ّ
ملواطني بولندا ،حيث تم رفع حقوقهم إىل
لشــن هجوم واسع من أراضيها
عسكرية
مستوى مواطني أوكرانيا ،إذ سمحت كييف
عىل كييــف وضواحيها ،انتهى بنكســة
رسميّا ً للرشطة البولندية بتنفيذ مهام إنفاذ
للجيش الرويس ،ما أجرب لوكاشــينكو عىل
القانون عىل أرايض أوكرانيا.
الرتاجع عن مواقفه التي أعلنها إبان الغزو
ال ب ّد من اإلشــارة إىل أن بولندا تعترب
الرويس ألوكرانيا بأن حكومتها ســتُهزم
الداعم األوّل لنظام كييف يف الحرب الروسية
خالل  3أيام.
 األوكرانية ،وقد اســتقبلت عىل أراضيهامنذ النصف الثاني مــن العام ،2020
أكثر مــن  4ماليني الجئ
عندمــا بــدأ الــراع
أوكراني .وهــذا التعاون
البيــارويس  -األوروبي،
اتخــذت كييــف موقفا ً
بني البل َديْن أقلق روســيا
ُتحاول موسكو القول
وبيالروســيا من جهة،
صارما ً مناهضا ً ملينسك،
لعدم اســتباحة الحدود إن مشكلة كييف أضحت وفتح لها ثقبــا ً يف جدار
األزمــة يرتكــز عليــه
الدوليــة وخرقهــا من
موجودة في التقارب
ســيناريو التفاوض مع
بيالروســيا املدعومة من
البولندي  -األوكراني
الغرب من جهة أخرى.
روسيا لتســهيل عبور
وعىل اثر هذا التقــارب يف العالقة بني
الالجئــن والوصــول إىل أرايض االتحــاد
كييف ووارسو ،شنّت موسكو حملة رشسة
األوروبــي ،كورقة ضغــط ضدّهم لتغيري
ض ّد الحكومة األوكرانيــة وروّجت لتوجّ ه
مواقفهم الداعمة للمعارضة البيالروسية.
بولندا القتطاع الغرب األوكراني من أوكرانيا
قد يكون لتعميــق التعاون بني بولندا
والتحضري لغزو غرب بيالروســيا لتوسيع
وأوكرانيا تداعيات سياســية كبرية ليس
سلطتها عىل األجزاء املقتطعة.
فقط عىل هذين البلديــن ،وإنّما ما يحدث
تُحاول موســكو القول إن مشــكلة
يؤثر بشــكل مبارش عىل جريانهم ،بما يف
كييف أضحت موجودة يف التقارب البولندي
ذلك بيالروســيا وروسيا .لقد أعلن الرئيس

 األوكرانــي الذي يُهدّد ســيادة الدولة يفمســعى لتجاهل القضية األساسية التي
تســبّبها موســكو يف قضم أرايض دولة
مستق ّلة يف الرشق والجنوب ،وتدّعي بأنها
تقــوم باصالح تاريخي للحــدود منذ أيام
األمرباطورية الروســية ،وخاصة أن هذه
الحملة العسكرية ســاهمت بتدمري مدن
ونواح كثرية وتهجري أهلها ،عكس ما ادّعت
روسيا بأنها تعمل عىل وحدة أرايض الدولة
وسيادتها وحماية الشعب.
رســالة موســكو للغــرب وتحديدا ً
لواشنطن باتت واضحة ،بأن التفاوض عىل
تقاســم أوكرانيا ،أي رشق البالد وجنوبها
حيث يدور القتال حاليّا ً ســتكون الكلمة
الفصل فيها لروسيا ،ووسط البالد وغربها
تحت التــرّف الغربي والبولندي ،ويكون
الكلمة الفصل فيها ألمريكا.
تقوم روسيا بتسويق سيناريو تقاسم
أوكرانيا بينها وبني الغرب وتأسيس كيان
جديد يشــبه النظام يف البوسنة (مجلس
رئايس) يكون الفيتو فيه إىل الخارج ،وهي
تعلم أن الواليات املتحدة هي من يح ّل األزمة
الحالية وليس الحكومــة األوكرانية التي
ال تعرتف بهــا ،وهذا هو الثابت يف موقفها
حتّى اللحظة.

كشفت مانيال أمس بأنها استدعت
الشهر الماضي ديبلوماسيّا ً صينيّا ً
رفيع المستوى لالحتجاج على ما
أعلنت أنها مضايقة تع ّرض لها
مركب لألبحاث البحرية تابع لها
من قبل سفينة لخفر السواحل
الصيني في المياه اإلقليمية
الفيليبينية .وذكرت الخارجية
الفيليبينية أيضا ً أنها تنظر في
تقارير في شأن "وجود مراكب
تابعة لخفر سواحل دولة أجنبية
في محيط ريد بنك" ،حيث غرق
مركب صيد فيليبيني العام ،2019
في حادث أثار موجة غضب في
الداخل .وجاء ذلك تزامنا ً مع إعالن
مانيال أنها احتجت ديبلوماسيّا ً
أيضا ً على ما وصفته بأنه "فرض
بكين األحادي لوقف للصيد مدّته
 3أشهر ونصف الشهر" قرب جزر
سبراتلي المتنازع عليها .ويسود
التوتر بين مانيال وبكين منذ زمن
طويل اثر نزاع على مناطق في
بحر الصين الجنوبي.

ّ
توغل صيني في منطقة
الدفاع التايوانيّة
نفذت الصين ثاني أكبر ّ
ّ
توغل لها
في منطقة الدفاع الجوّي التابعة
لتايوان هذا العام ،إذ أعلنت تايبيه
أن  30طائرة دخلت المنطقة،
أكثر من  20منها مقاتلة.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية
في وقت متأخر اإلثنين أن
طائراتها وأنظمة الدفاع الجوي
الصاروخية التابعة لها وضعت
في حال تأهب لمراقبة األنشطة
ّ
التوغل
الصينية األخيرة .وعملية
هذه هي األكبر منذ  23كانون
الثاني ،عندما دخلت  39طائرة
منطقة "تمييز الهوية ألغراض
الدفاع الجوي التايوانية (أديز)".
ومنطقة تحديد الدفاع الجوي
مختلفة عن المجال الجوي
اإلقليمي لتايوان ،ولكنّها تشمل
منطقة أكبر بكثير تتداخل مع
جزء من "منطقة تمييز الهوية
ألغراض الدفاع الجوي" التابعة
للصين وحتّى بعض أجزاء الب ّر
الرئيسي.

مقتل  24مدنيًّا
في الكاميرون
ُق ِت َل  24مدنيّا ً وأُصيب نحو
 60آخرون بجروح على أيدي
انفصاليين مس ّلحين في جنوب
غرب الكاميرون الناطق باللغة
االنكليزية ،حيث يدور نزاع
دا ٍم ،بحسب ما أفاد رئيس
بلدية المنطقة إكوال مارتن
وكالة "فرانس برس" أمس.
وأوضح مارتن أن اإلنفصاليين
"هاجموا باألسلحة النارية األحد
قرية أوبوني الثانية" ،على بُعد
 560كلم شمال غرب ياوندي،
قرب الحدود مع نيجيريا،
مشيرا ً إلى أن اإلنفصاليين
أرادوا أن "يدفع لهم السكان
نقودا ً ك ّل شهر ،فرفضوا ولهذا
السبب هاجموهم" .وتسكن
في الشمال الغربي والجنوب
الغربي للكاميرون أقلية ناطقة
باللغة اإلنكليزية ،ويشعر بعض
السكان أنهم منبوذون من
الغالبية الناطقة بالفرنسية في
البالد التي يحكمها الرئيس بول
بيا ( 89عاماً) بقبضة من حديد
منذ نحو  40عاماً.
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كــــرة قـــدم

هل تنضم منتخبات "كونميبول" إلى المسابقة؟

"عجلة" دوري أمم أوروبا تنطلق اليوم
وفرنسا أمام مهمة الدفاع عن لقبها
تنطلق اليوم عجلة منافسات مسابقة دوري األمم األوروبية لكرة القدم في نسختها الثالثة ،حيث تستعد فرنسا بطلة
مونديال روسيا  2018للدفاع عن لقبها القاري ،تمهيدًا للعرس الكروي العالمي في قطر.
لم يكن تتويــج نادي ريال
مدريد اإلســباني بلقب مسابقة
دوري أبطــال أوروبــا الفصل
األخري للموسم االوروبي الكروي،
اذ تســتمر االثارة مع املباريات
الدولية ،من دوري امم اوروبا اىل
مباريات ملحق مونديال قطر.
كان يمكــن لقــرار نقــل
مونديال قطر حتى نهاية العام
الجــاري منــح الالعبني فرصة
الحصول عىل فــرة راحة أطول
من املعتاد ،ولكن بخالف املتوقع
ســتكون املباريات الدولية التي
تســتمر حتى منتصف حزيران،
محطــة مرهقة جديــدة حيث
يمكن أن يصــل عددها إىل أربع
لكل منتخب.
دفعــت كثافــة املباريات
والتعب البدنــي واالرهاق رابطة
الالعبــن املحرتفني األســبوع
املايض إىل دق ناقــوس الخطر،
معتــرة انــه ال يتوجــب عىل
الالعبــن املحرتفني خوض أكثر
من  55مباراة يف املوسم.
وســبق ملدافــع ليفربول
االسكتلندي أندي روبرتسون أن
خاض هذا الكم مــن املباريات
قبل االنضمام إىل منتخب بالده،
لخوض امللحــق االوروبي املؤهل

تستهل فرنسا مبارياتها
بمواجهة الدنمارك
إىل مونديال قطر ضــد أوكرانيا
اليوم.
ويف حــال خــرج املنتخب
االسكتلندي فائزاً ،سيواجه ويلز
يف كارديف األحد ملقعد يف العرس
الكروي القطري ،لكن مع واجب
خوض ثــاث مباريات يف دوري
االمم األوروبية بعد اســتحقاقه
املونديــايل ،منها اثنتــان أمام
أرمينيا وواحــدة ضد جمهورية
إيرلندا ضمن منافسات املجموعة
األوىل من املستوى الثاني.
وقــال روبرتســون" :هذا
كثري بعد موسم حافل للجميع"،
مضيفــاً" :تَطلب مــن الالعبني
الحصول عــى  8أو  9أيام عطلة
فقط ،واعتقد أن هذا غري عادل".
وبدوره ،وبعدمــا قاد ريال
للفوز باملســابقة القارية األم،
التحق املهاجــم الفرنيس كريم
بنزيمة بمنتخب "الديوك" الذي
يستعد لخوض  4مباريات ضمن
منافســات املجموعة األوىل من
املستوى األوّل.

وتستهل فرنسا حاملة لقب
مونديال روسيا  2018مبارياتها
عىل أرضهــا بمواجهة الدنمارك
الجمعــة ،قبــل أن تحل ضيفة
عىل كرواتيــا ثم النمســا يف 6
و 10الجاري ،لتعود وتستضيف
كرواتيا يف  13منه.
ويف وقت يستعد العبو املدرب
ديدييه ديشان للدفاع عن لقبهم
يف املونديال ،يقــع عىل عاتقهم
بداية مهمة الدفاع أيضا ً عن لقب
دوري األمم ،بعدما احرزوا لقب
النســخة الثانية يف ترشين األوّل
املايض ،بفوزهم يف النهائي عىل
إســبانيا  1-2عىل ملعب "سان
سريو" يف ميالنو االيطالية.
وســيكون بنزيمة ،املرشح
األبــرز للفوز بالكــرة الذهبية
ألفضــل العب يف العالــم للمرة
االوىل يف مســرته تحت املجهر
وأعني النقاد ،وتحديدا ً رشاكته يف
الهجوم مع كيليان مبابي النجم
"املتفجر" لنادي باريس ســان
جرمان.

"مجموعة الموت"

واكتسبت املجموعة الثالثة
صفة "مجموعة املوت" اذ تضم
إيطاليا بطلة كأس أوروبا الصيف

"روالن غاروس" :صعود غوف وتريفيزان
بلغت كل من املراهقــة االمريكية كوكو غوف،
املصنفة  23عاملياً ،واإليطالية مارتينا تريفيزان الـ59
الدور نصف النهائي إلحدى بطوالت الـ"غراند سالم"
للمرة األوىل يف مسريتيهما ،ورضبتا موعدا ً وجها ً لوجه
يف دور االربعة من بطولة روالن غاروس الفرنسية.
وتغلبت غوف ( 18عاماً) عىل مواطنتها سلون
ســتيفنز ( 64عاملياً) ،وصيفة العــام  2018وبطلة
فالشــينغ ميدوز  ،2017بنتيجــة  5-7و ،2-6فيما
تفوقت االيطاليــة عىل الكندية ليىل فرنانديز الثامنة
عرشة ووصيفة بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 2-6
و 7-6و.3-6
وســبق لغوف وتريفيزان أن التقيتا مرة واحدة،
عندما فاجأت االيطالية منافستها االمريكية يف الدور
الثاني مــن روالن غاروس قبل عامــن يف طريقها
لتحقيق املفاجأة ببلوغها ربع النهائي بعد تأهلها من
التصفيات.
وكان مشوار غوف توقف عند الدور ربع النهائي
العام املايض يف باريس أمام حاملة اللقب التشــيكية
باربورا كرايتشيكوفا ،قبل أن تنجح أخريا ً يف مسعاها
من دون أن تخرس أي مجموعة حتى اآلن هذا العام يف
العاصمة الفرنسية.
وتعادلت كفة الالعبتني يف ثاني مواجهة بينهما،
بعدما انتهت االوىل ملصلحة ستيفنز خالل دور الـ64
من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة العام املايض.
وبعد أن تخرجت من املدرســة االسبوع املايض،
قالت غوف ردا ً عىل ســؤال عن أيهما أصعب بني كرة
املرضب والدراسة" :الشــهادة أصعب ألنني عملت
جاهدة لها .العديد من الالعبني يفكرون أن التنس هي
أهم يشء ولكن ليست كذلك".
ويف املباراة الثانية ،حققت تريفيزان ( 28عاماً)
الفوز العــارش عىل التوايل بعد فوزهــا بلقبها األول

املايض وأملانيا وانكلرتا إىل جانب
املجر.
ويستهل رجال املدرب غاريث
ساوثغيت املنافسات بلقاء سهل
عىل الورق أمام املجر يف العاصمة
بودابست السبت ،فيما يخوضون
رحلــة محفوفــة باملخاطر إىل
ميونيــخ ملواجهــة أملانيا يف 7
الجاري ،قبل استقبال إيطاليا يف
ولفرهامبتون واملجر يف  11و14
منه عىل التوايل.
ويواجه منتخب "األســود
الثالثة" رجال املــدرب اإليطايل
روبرتو مانشــيني خلف أبواب
موصدة بوجه الجماهري ،بعدما
فــرض االتحــاد االوروبي لكرة
القدم (يويفا) عقوبة عىل االتحاد
االنكليــزي عىل خلفيــة أعمال
شغب شابت نهائي كأس أوروبا
العام املايض يف ويمبيل.
ويف الجانــب االملانــي ،لم
يلتحق قائد بوروســيا دورتموند
ماركو رويس بصفوف املنتخب
جراء تعرضه لوعكة صحية.
ولــم يلتحق رويــس الذي
احتفــل بعيــد ميــاده الـ33
امس ،بزمالئــه يف املقر التدريبي
للمنتخب االملاني يف بافاريا بسبب
ظهور "عالمات التهاب" ،بحسب

كثافة المباريات ُتصيب
الالعبين باإلرهاق
ما أفاد االتحــاد االملاني للعبة يف
بيان.
وامام "مانشــافت" مهمة
صعبة يف املســابقة القارية ،اذ
وبعد مواجهة إيطاليا ،يســتقبل
وصيفة بطل أوروبــا انكلرتا يف
ميونيخ الثالثاء املقبل ،ثم يلعب
بعد  4أيــام خارج ديــاره أمام
املجر قبل أن يستضيف إيطاليا يف
مونشنغالدباخ يف  14الجاري.
وخاض الجنــاح االملاني 48
مباراة بقميــص بالده منذ العام
 ،2011غري ان الحظ جانبه مرات
عدة عىل الصعيد الدويل بســبب
االصابات املتكــررة التي تعرض
لها.
وكان رويس خرس مركزه مع
بطل العالم أربع مرات يف مونديال
الربازيــل  2014الذي توّ ج بلقبه
بفوزه عــى األرجنتني 1-صفر
بعد التمديد ،عقب اصابته بتمزق
يف أربطــة كاحله يف مباراة ودية،
ثم غاب عن نهائيات كأس أوروبا
الصيف املايض بسبب التعب.

مبابي يتقدّم زمالءه خالل تمارين المنتخب

وعاد إىل املنتخــب يف أيلول
املايض بعدما غــاب ملدة عامني
وخاض تصفيات قــارة أوروبا
املؤهلة ملونديــال قطر  2022يف
مباريات الفوز عىل ليشتنشتاين
ورومانيا وأرمينيا.

منتخبات أميركا الجنوبية

ويف املجموعــة الثانيــة،
يســتقبل املنتخب االســباني
نظريه الربتغايل املتوّ ج بالنسخة
األوىل يف العام  2019يف إشبيلية
غداً ،فيما تلعــب بلجيكا ضد
جارتهــا هولندا الجمعة ضمن
منافسات املجموعة الرابعة.
وأبــدت بلجيــكا وهولندا
وبولونيــا وويلــز اهتمامها
بالنســخة الثالثة لدوري األمم
األوروبية التــي ابرصت النور
للحلول بــدال ً مــن املباريات
الوديــة ،باعالنهــا رغبتهــا
باســتضافة مباريــات الدور
نصــف النهائــي والنهائي يف
حزيران من العام املقبل.
بعد ذلك ،هناك احتمال أن
تنضم منتخبــات قارة أمريكا

صورة من الماضي

لبنان بطل غرب آسيا لكرة السلة لفئته
في العام 2001

غوف فائزة على ستيفنز (أ ف ب)

يف دورة الربــاط املغربية ،قبل يومــن من انطالق
مغامرتها يف روالن غــاروس .كما باتت أوّل إيطالية
تصل إىل املربع الذهبي يف باريس منذ ســارا إي ّراني يف
العام  .2013وعىل رغم رفع مســتواها يف املجموعة
الثانيــة بإنقاذها كرة ضدها لحســم اللقاء والفوز
بالشــوط الفاصل "تاي بريك" ،راكمــت فرنانديز
النجمة الصاعدة ،األخطاء املبــارشة ( )44لتخرس
املباراة وتفشل يف بلوغ نصف النهائي.
وكانــت أفضل نتيجة لرتيفيــزان يف الـ"غراند
سالم" وصولها إىل ربع النهائي يف باريس العام .2020
حينها ،تأهلت من التصفيات لتقصيها املصنفة أوىل
حاليا ً البولونية إيغا شفياتيك( .أ ف ب)

تــوّ ج منتخب لبنان لفئــة 1985-1984
بطال ً ملســابقة غرب آســيا لكرة السلة التي
إحتضنتها العاصمة اليمنيــة صنعاء من 22
آب اىل  2أيلول  ،2001وهــي مؤهلة لنهائيات
بطولة آسيا يف الكويت يف أيار  .2002شارك يف
البطولة ســتة منتخبات هي إضافة اىل لبنان،
ك ّل من ســوريا ،األردن ،العراق ،إيران ،األردن
وصاحب الضيافة اليمن.
ونجح منتخب األرز يف عبور جميع مراحل
البطولة من دون أيّ خســارة ،محققا ً العالمة
الكاملة بجدارة بخمسة إنتصارات متتالية ،إذ

تغلــب يف اإلفتتاح عىل إيران ( ،)55-95ثم عىل
سوريا ( ،)76-91واألردن ( ،)74-85فالعراق
( )68-75وأخريا ً عىل اليمن (.)53-85
وتألفــت البعثــة اللبنانية من أرنســت
الشدياق رئيساً ،وليد الكردي إدارياً ،رسكيس
كورجيان مدرباً ،كارلو سعد معالجا ً فيزيائياً،
مروان ايغــو حكما ً دوليــاً ،والالعبني :روبري
بو داغر ،جورج اليان ،كريم فرنســيس ،آالن
بســتاني ،عيل بالن ،ســيمون داوود ،هاني
زكريا ،ميشال حكيم ،بديع سعيد ،جاد خليل،
جهاد امل ّر وروي سماحة.

الريــــاضيــــة
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بيريز يمدّد عقده مع "ريد بول"

الفرنسي (أ ف ب)

الجنوبية إىل نســخة موسعة
من املسابقة القارية.
ويف هــذا االطــار ،قــال
رئيس االتحاد االوروبي للعبة،
السلوفيني ألكسندر تشيفريين
االسبوع املايض" :نحن نناقش
ذلك وهــو احتمــال ،لكن يف
الوقت الحايل ما زالت فكرة".
وأضــاف" :املدربــون
للمنتخبــات
األوروبيــون
الوطنية ليسوا سعداء ألنهم لم
يعودوا يلعبــون مع منتخبات
أمريكا الجنوبيــة يف املباريات
الودية ،واالمر ذاته ينعكس عىل
منتخبات أمريكا الجنوبية".
وأردف" :قد تكون مسابقة
مثرية لالهتمام ،ولكن علينا أن
نرى كيف نضعها قيد التنفيذ،
كي ال ننظم املزيد من املباريات
مقارنة مع الوضع الحايل".
وانعكست العالقة الوثيقة
بني "يويفا" ونظريه األمريكي
الجنوبي "كونميبول" ،إيجابا ً
عىل عشــاق الكرة املستديرة،
يف اعقاب قــرار تنظيم مباراة
"فيناليسيما" اليوم بني إيطاليا

بطلة أمم أوروبــا واألرجنتني
بطلة "كوبا أمريكا" عىل ملعب
"ويمبيل" يف لندن.
هنــا برنامــج مباريات
الجولة االوىل ضمن املســتوى
األول يف دوري األمم األوروبية
(بتوقيت بريوت):
 األربعاء  1حزيران:املجموعة الرابعة :بولونيا
 ويلز ()19.00 الخميس  2حزيران:املجموعة الثانية :اسبانيا
 الربتغال ()21.45تشــيكيا  -ســويرسا
()21.45
 الجمعة  3حزيران:املجموعة االوىل :فرنسا -
الدنمارك ()21.45
كرواتيا  -النمسا ()21.45
املجموعة الرابعة :بلجيكا
 هولندا ()21.45 السبت  4حزيران:املجموعــة الثالثة :املجر -
إنكلرتا ()19.00
إيطاليا  -أملانيا (.)21.45
(أ ف ب)

يضم منديش
سان جرمان
ّ
أكد باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنيس لكرة القدم أنه
طبّق خيار بند الرشاء يف عقد الظهري األيرس الربتغايل نونو منديش،
الذي تقدر قيمته الســوقية بنحو  40مليون يورو ،بعدما لعب يف
صفوفه ملوسم واحد عىل سبيل االعارة تكلل بالنجاح.
وأفاد النادي البارييس يف بيان بأن املدافع البالغ  19عاما ً والذي
بدأ مسريته مع سبورتينغ ( ،)2021-2015بات مرتبطا ً مع النادي
حتّى  30حزيران .2026
وخاض الالعب الدويل الشــاب ( 13مباراة دولية)  37مباراة
بقميص سان جرمان ،ليســتحوذ عىل اعجاب ادارته والجماهري
بفضل رسعته عىل الرواق األيرس.
ودعّ م نادي العاصمة صفوفه عىل الرواقني يف بداية املوســم
مع وصول منديش عىل ســبيل اإلعارة ليلعب عىل الجهة اليرسى،
والتعاقد مــع الظهري األيمن املغربــي أرشف حكيمي ( 23عاماً)
قادما ً من إنرت ميالن اإليطايل مقابل نحو  60مليون يورو( .أ ف ب)
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مدّد السائق املكسيكي سريجيو برييز ،املتوّ ج
االحد املايض بلقب سباق جائزة موناكو الكربى يف
الفورموال واحد ،عقده مع "ريد بول" ملدة عامني
وتحديدا ً حتّى نهاية العام .2024
وكان عقد برييز ( 32عامــاً) والذي احرز يف
شوارع االمارة انتصاره الثالث يف الفئة األوىل ،يمتد
حتّى نهاية .2022
وتعاقــد برييز مع ريد بــول يف العام ،2021
واعترب الزميل املثايل للهولندي ماكس فريشتابن،
فبذل قصارى جهده ملســاعدته الحراز لقبه االول
العام املايض مبقيا ً خلفــه لعدة لفات الربيطاني
لويس هاميلتــون ،بطل العالم ســبع مرات ،يف
رصاع الرمق األخري والذي انتهى مع اللفة األخرية
من الجولة الختامية عىل حلبة مرىس ياس يف أبو
ظبي االمارتية.
وقال برييز املتحدر من غواداالخارا" :لقد كان
أسبوعا ً مذهالً بالنسبة يل ،الفوز بسباق موناكو
هو حلم ألي سائق ،ثم اإلعالن عن أنني سأواصل
مع الفريق حتى العام 2024
يجعلني سعيدا ً

للغايــة" .وتابــع برييز املدعوم مــن امللياردير
اللبناني-املكسيكي كارلوس ســليم" :أنا فخور
جدا ً لكوني عضوا ً يف هذا الفريق وأشــعر أنني يف
منزيل ،ونحن نعمل معا ً بشــكل جيد وعالقتي مع
ماكس ،داخل املضمار وخارجه ،تساعدنا بالتأكيد
عىل التقدم أكثر".
بدأ برييز مسريته يف الفورموال واحد يف العام
 2011مع فريق ساوبر ،قبل أن ينتقل إىل ماكالرن
يف  ،2013ثم إىل فورس إنديا يف  ،2014وظل يدافع
عن ألوان الفريق الذي تحول إىل رايســينغ بوينت
العــام  ،2018حتى  2020الذي شــهد تحقيقه
باكورة انتصاراته يف جائــزة الصخري الكربى يف
البحرين( .أ ف ب)

أخبار سريعة
جانتويانّ :
حققنا
المطلوب

نفى رئيس لجنة كرة السلة في
نادي أنترانيك دايفيد جانتويان
لصحيفتنا أن يكون هناك أيّ
خالف مع إدارة النادي ،وقال ّ
إن
الشائعات كثيرة ّ
وإن الشجرة
المثمرة هي التي تُرشق دائما ً
بالحجارة .وتابع :حققنا ما هو
مطلوب منا بل أكثر ،وستجتمع
إدارة النادي أواخر حزيران الجاري
لوضع خطة جديدة تحضيرا ً
لموسم  .2023-2022وكان
الفريق األرمني الذي قدّم موسما ً
ممتازا ً بعد عودته الى الدرجة
األولى إحت ّل المركز السادس
في الدوريّ المنتظم ،محققا ً 11
انتصارا ً مقابل  9هزائم.

ملحم :القرار لإلدارة

الكويت تستضيف بنجاح األلعاب الخليجية
حققــت الكويــت نجاحــا ً
كبريا ً يف احتضــان دورة األلعاب
الرياضيــة الخليجية الثالثة ،التي
أُســدل الســتار عىل منافساتها
أمس ،كمــا أنها رفعــت املعايري
الفنية والتنظيمية والتكنولوجية
يف الدورات اإلقليمية املقبلة.
فعــى مــدى أكثر مــن 15
يوماً ،تنافس نحــو ألفي ريايض
ورياضيــة من الــدول الخليجية
الست ،قطر واإلمارات والسعودية
وسلطنة عمان والبحرين والكويت
املضيفة ،يف  16لعبة ،يف مشــهد
أشــبه بـ"دورة ألعاب آسيوية"
مصغرة ،أو "ميني آسياد".
وستفرض النسخة الثالثة من
دورة األلعاب الرياضية الخليجية
يف الكويــت تحديــات كبرية عىل
منظمي الدورات املستقبلية ،بعد
التعامــل بنجاح مع هــذا العدد
الكبري مــن الرياضيني واأللعاب،
واســتخدام التكنولوجيا الجديدة
يف حفــل اإلفتتــاح ويف النتائج
الفورية واالحصاءات ،وأيضا ً بعد
اإلنعكاسات الفنية اإليجابية عىل
الرياضيــن الخليجيني يف مختلف

التخصصات واملســابقات .وطرأ
تطور خليجي هائل عىل مستوى
مشــاركة املــرأة يف املنافســات
الرياضية ،فكانت نسخة الكويت
أول دورة ألعاب خليجية تشــهد
مشاركة السيدات يف سبع ألعاب،
وقدمت مســتويات جيدة يمكن
البناء عليها ،كما أن منافســاتها
جذبت جمهورا ً كبرياً.
كما نتــج عــن إجتماعات
اللجــان األوملبيــة الخليجية يف
الكويت قرارات بالغــة األهمية،
ســتنعكس إيجابا ً عىل الرياضيني
والرياضيات يف املستقبل القريب،
مع اعتماد أجندة واضحة ومحددة

للــدورات الخليجية يف الســنوات
املقبلة.
فاالمارات ستستضيف دورة
األلعاب الخليجية األوىل للشباب يف
 ،2023والسعودية دورة األلعاب
الخليجيــة للصــاالت والفنون
القتالية يف  ،2024وسلطنة عمان
دورة االلعاب الخليجية الشاطئية
يف .2025
وستنظم العاصمة القطرية
الدوحة النسخة الرابعة من دورة
األلعاب الرياضيــة الخليجية يف
 2026والتي ستشــهد مشاركة
السيدات يف جميع الرياضات التي
تدرج ضمن برنامجها.

مارتينيز مدرّبًا إلسبانيول
ّ
عي نادي إسبانيول دييغو مارتينيز مدربا ً له
بدال ً من فيشــنتي مورينو ،املقال من منصبه قبل
أسبوعني من ختام الدوري اإلسباني لكرة القدم،
بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني امس.
ّ
"توصل الفريق
وأوضح إســبانيول يف بيان:
األزرق واالبيــض واملــدرب مارتينيــز إىل اتفاق
يربطهما حتى  30حزيران ."2024
وكان مارتينيز ( 41عاماً) من دون فريق منذ
حزيران من العــام  ،2021بعد رحيله عن غرانادا
الذي قــاده إىل الدرجــة األوىل وأرشف عليه ملدة
موسمني.
وسيحل املد ّرب الجديد بدال ً من مورينو املقال
من منصبه ،فيما اســتبدله موقتا ً لويس بالنكو
مدرب الفريق الرديف.
وح ّل إسبانيول يف املركز الرابع عرش يف املوسم

املنتهي أخريا ً من الدوري االسباني "الليغا" ،الذي
أحــرز لقبه ريال مدريد للمــرة الـ 35يف تاريخه،
بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط إىل الدرجة
الثانية( .أ ف ب)

أكد مهاجم نادي التضامن
صور عدنان ملحم ( 32عاماً)
لصحيفتنا ّ
أن عقده مع فريقه
يمت ّد لموسم ،2023-2022
كاشفا ً أنه على رغم ذلك فقد تلقى
في الفترة األخيرة عروضا ً جدّية
من أندية في الدرجة األولىّ ،
لكن
قرار بقائه من عدمه يعود إلدارة
النادي الوحيدة المخوّلة الدخول
في مفاوضات مع أيّ ناد آخر
بالتنسيق والتفاهم معه شخصياً.
َ
وسبق لملحم أن لعب في صفوف
العديد من أندية الدرجة األولى،
ّ
لكن نجمه سطع بشكل الفت مع
نادي الراسينغ حيث توّج بلقب
هداف الدوري برصيد  13هدفا ً
في موسم .2014-2013

بطولة الشطرنج
الكالسيكي

فاز األستاذ االتحادي عمرو
الجاويش بلقب بطولة لبنان لسنة
 2022في الشطرنج الكالسيكي
التي أقيمت على مدى عشرة أيام
في مركز "كش مات" – الدكوانة
بمشاركة  52العبا ً من مختلف
المناطق اللبنانية تأهلوا للبطولة
بعد خوضهم تصفيات ،ك ّل تبعا ً
لمحافظته .وأحرز جورجيو
كالوست كأس المركز الثاني ،وجو
أسعد كأس المركز الثالث ،كما
حصلوا جميعا ً على جوائز مادّية.
ونال الالعب أكرم خضر جائزة
أجمل جولة في البطولة ،والالعب
محمد فواز جائزة أفضل ناشئ
دون الـ 14عاماً ،والالعبة نادية
فواز جائزة أفضل نتيجة لدى
اإلناث.
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رفـــــيق خـــــوري

صباح الخير أيها التغيير
ليس في اإلمتحان األول بعد اإلنتخابات
النيابية سوى اصطدام النتائج بقوة القبض
على الواقع .شيء مما عبّر عنه الحائز جائزة
نوبل لألدب بوب ديالن في أغنية شهيرة:
"ليس هناك نجاح مثل الفشل" .وشيء من
تكرار درس قرأناه على الجدار منذ سنوات.
تباين الحسابات لدى قوى التغيير في
معركتها األولى .وتالقي المصالح لدى قوى
"الستاتيكو" ،بحيث أكمل ركاب القطار
اإلنتخابي الذي قاده "حزب الله" الرحلة الى
محطة اإلنتخاب المجلسي ،وألقوا بالشعارات
من النوافذ.
لكن "الستاتيكو"ليس جموداً ،كما يبدو
في الشكل ،بمقدار ما هو ،في األساس،
تغيير بطيء نحو األسوأ ،ثم إنهيار متسارع
في أزمات البلد والناس .والقوى التي تحميه
تستخدم كل الوسائل التي تدار بالقوة والدهاء
واإلستعالء والوصولية لجعل أي تغيير ،كما
حدث في اإلنتخابات النيابية ،نوعا ً من تغيير
محدود في لعبة شكلية على هامش اللعبة
الفعلية .أما التغيير نحو األفضل والذي خاضت
القوى السيادية والتغييرية المعركة من أجله،
فإن الطريق إليه مقطوع من زمان .مقطوع
بقوة المافيا السياسية والمالية والميليشياوية
المتسلطة .متعثر بأولوية الحسابات الشخصية
واآلنية والتكتيكية لدى قوى التغيير على
الحسابات اإلستراتيجية والرؤية الدقيقة للواقع
والبعيدة لمستقبل لبنان واللبنانيبن ،سواء
على المستوى الداخلي أو على مستوى اللعبة
الجيوسياسية في المنطقة.
وال فائدة من الدعوات العربية والدولية الى
إصالحات سياسية ومالية وإقتصادية ملحة
لبدء الخروج من هاوية األزمات .وال خجل من
أن يكون مجلس األمن الدولي أرحم بنا من
حكامنا ،حين يتجاوز إنقسامه وعجزه والشلل
حيال حرب أوكرانيا ويتخذ موقفا ً موحدا ً نحو
لبنان يطلب منه "اإلسراع بتشكيل حكومة
شاملة تطبق اإلصالحات ،واإلنتهاء السريع
من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف
في إنفجار الرابع من آب" .فاإلصالحات
محددة ومطلوبة منذ أعوام ،لكنها ممنوعة.
والمسموح به منها هو ما يخدم مصالح
المافيا كما ظهر في خطة التعافي المالي التي
خرجت من مجلس الوزراء عشية إستقالة
الحكومة .والتحقيق في جريمة اإلنفجار في
المرفأ معطل بألعاب قانونية وسلبطة من
خارج الدستور والقوانين.
ذلك أن المناخ الشائع حول اإلستحقاقين
الضروريين إلعادة تكوين السلطة ،وهما تشكيل
حكومة وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ،هو
مناخ تعطيل ال تسهيل .تفنن في سيناريوات
الفراغ الحكومي والشغور الرئاسي وتطريز
هرطقات دستورية غب الطلب .وما يقود الى
الالحكومة والالرئاسة ليس العجز عن إدراك
الحاجة الى معالجة األزمات قبل أن يكتمل
اإلنهيار ،وال قوة األشياء بل التخطيط المنهجي.
وقمة البؤس أن المخططين ال يملكون تصورا ً
فعليا ً لما بعد الفراغ .وال يستطيعون ملء الفراغ
بأية صيغة قابلة للحياة .وهم يشترطون لملء
الفراغ تأليف حكومة وإنتخاب رئيس لوضع
أسوأ من الفراغ.
و"الصح يظل صحا ً ولو لم يفعله أحد،
والغلط يبقى غلطا ً ولو فعله الجميع" كما
يقول مثل في تكساس.

ظهر التلفزيون
هــــــــــــــل
يف العام 1884
تعـــــــــــلم عىل يد املخرتع
األملاني بول نبكو.

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

األربــعــاء  ١حــزيــران 2022

إستيز على 64تلميز وتلميز

سيف ساموراي يُهرّب إلى سويسرا
أعلنت الســلطات الجمركية الســويرسية أن
سيف ســاموراي ياباني ،أو "كاتانا" ،عمره نحو
 700عام وتفــوق قيمته  700ألف دوالر ،أُدخل عن
طريق التهريب إىل ســويرسا .الســيف الذي يعود
تاريخــه إىل العام  ،1353عُ ثر عليــه داخل مركبة
مسجّ لة يف سويرسا .وأشار املكتب الفدرايل للجمارك
وأمن الحدود اىل أن سائق السيارة الذي كان يتنقل
برفقــة ابنته ،لم يبلغ عن القطعة غري العادية هذه
عندما دخل ســويرسا عرب معرب تاينغن الحدودي
بالقرب من أملانيا.
ويف نهاية التحقيق ،اتضح أن ســائق الســيارة
لم يكن صاحب الســيف ،بل يعمل لحســاب املالك
الحقيقي .وكان األخري قد أصدر تعليماته للســائق

بإحضار السيف من مدينة شتوتغارت األملانية ونقله
إىل منزله يف ســويرسا .ورغم أن إحضار الســيف إىل
سويرسا حصل بنا ًء عىل طلب مالكه ،لكن كان ينبغي
عىل األخري الترصيح عنه للجمارك ،إذ تُعترب السيوف
اليابانية القديمة "ملكيــة ثقافية" بموجب قانون
نقل املمتلكات الثقافية.
ويهدف هذا القانــون إىل حماية الرتاث الثقايف
للبرشية ومنع الرسقة والنهب والتصدير واالسترياد
غري املرشوع للممتلكات الثقافية يف سويرسا.
ويف نهايــة التحقيق ،تقاىض مكتــب الجمارك
الفدرايل ما يقرب من  54ألف فرنك ســويرسي (56
ألــف دوالر) يف رضيبة القيمة املضافــة ،وأصدر يف
الوقت نفســه الئحة اتهام بحق سائق السيارات عىل

خلفية انتهاك قانون رضيبة القيمة املضافة .وتصل
الغرامة ملخالفي هذا القانون إىل  800ألف فرنك (833
ألف دوالر)( .أ ف ب)

ّ
المعقد لعائلة كيم جونغ أون
مقابر تروي التاريخ
تشــهد  13مقربة نمت يف محيطها األعشاب يف
جزيرة جيجو يف كوريا الجنوبيّة ،عىل التاريخ العائيل
لزعيم كوريا الشــمالية الديكتاتور كيم جونغ أون
الذي يبدو أكثر تعقيدا ً من الرواية الرسميّة لسلطات
بيونغ يانغ .تقع مقابر عائلة كو ،أســاف كويونغ
هوي ،والدة حاكم كوريا الشماليّة ،يف زاوية صغرية
خفيّة عىل الجزيرة السياحيّة .وكيم جونغ أون هو
ثالث حاكم من ســالة كيم تحكم كوريا الشماليّة،
بعد والده كيم جونغ إيل وجدّه كيم إيل سونغ.
وتطلق السلطات الكوريّة الشماليّة عىل سرية
العائلة اسم "ســالة بايكتو" ،تيمنا ً بجبل مقدّس
يحمل االسم نفسه يف شمال شبه الجزيرة.

خلف هذا اإلرث يختبئ مصري غري معلن لوالدة
جونغ أون املولودة يف أوساكا عام  ،1952من والدين
من جيجو هاجرا إىل اليابان عام  ،1929عندما كانت
شــبه الجزيرة الكوريّة مستعمرة يابانيّة .ويظهر
التفاوت بني هذه املقابر املتواضعة يف جيجو حيث
دفــن أفراد من عائلة كيم جونــغ أون ومن بينهم
جدّته الكربى ،وقرص "الشــمس كومسوســان"
يف بيونغ يانغ حيــث رضيح والــد الزعيم الحايل
كيــم جونغ إيل وجدّه كيم إيل ســونغ .وأثار عدد
من الخرباء مســألة مايض والــدة كيم جونغ أون
وأصولها لــدى وصوله إىل الحكم عام  ،2011إال ّ
أن
سلطات بيونغ يانغ لم تؤكد املوضوع( .أ ف ب)

الشبكات االجتماعية ُتفاقِ م فقدان الشهية
تســاهم شــبكات التواصــل االجتماعي ،كما
املجالت ،يف تصوير النحافة مثــاً أعىل ،ما يؤدي إىل
اضطرابات يف األكل لدى كثر ،منها فقدان الشهية...
ورغم كون هذه الشــبكات تتيح إنشاء مجموعات
دعم ملن يعانون هذه االضطرابات ،قد يتسبب ذلك يف
جعلهم أرسى هذه الحالة املرضية.
وهذه الظاهرة ليســت جديدة ،إذ ُ
ســجلت عىل
سبيل املثال يف مطلع العقد الثاني من القرن الحادي
والعرشين طفرة مدونات مؤيدة لفقدان الشهية أو

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

للرشه املريض وتســمى .وبادرت الــركات املوفرة
لخدمات اإلنرتنت الحقا ً إىل حذف هذه املدوّنات ،لكنها
ً
أشكال جديدة عىل الشبكات االجتماعية،
باتت تتخذ
عىل ما أفاد متخصصون بمناســبة اليــوم العاملي
الضطرابات األكل السلوكية الذي يصادف الخميس.
ومن هذه األشــكال مــا يســمى "التحديات"
التي غالبا ً ما يطلقها شــباب عىل شبكتي التواصل
االجتماعــي "تيك توك" و"إنســتغرام" وتتوجه إىل
شباب آخرين( .أ ف ب)

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

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

