تحت المجهر

NI DAA A L WATA N

الـســبـت

 ٤حــزيــران ٢٠٢٢

الـعــدد  - ٨٥١الســنة الثـــالـثـــة

بشـــــارة شـــــربل
b.charbel@nidaalwatan.com

الوزير...
والحلم الجميل
استفاق وزير السياحة ،ويدعى وليد
َّ
نصار .وال يُالم على نومة "أهل الكهف".
فمنذ تس َّلم حقيبته واالنهيار يزداد،
وصورة البالد في تدهور مريع ،فال
منتوجات سياحية يمكن ترويجها وال
بُنية تحتية تساعد الراغبين في القدوم
الى لبنان لالستمتاع.
تشاء الصدف أن يكون صمت َّ
نصار
"المهيب" أبلغ من أفعال سميِّه ورفيق
والئه وزير الكهرباء .وعلى أي حال ،فهو
ليس رجل مواقف وال ترشح لالنتخابات
ليشغل الشاشات .أتى من حصة باسيل
تتمة لعدد وزراء يمون عليهم "التيار"،
وأبى إال أن يودِّع آخر حكومات العهد
بمبادرتين ،ظاه ُرهما عملي بسيط،
وعمقهما يحتاج الى نقاش جدي.
سمح معاليه للمؤسسات السياحية
بالتسعير بالدوالر .قرار يريح
المؤسسات من تقلبات سعر الصرف،
ويتيح لها احتساب كلفتها الثابتة
خصوصا ً في ظل عبء الكهرباء .خطوة
معقولة في زمن الفوضى االقتصادية،
رغم أن هدفها األصلي اقتناص أموال
المغتربين والسائحين لضخها في
شريان المنظومة في الفترة الفاصلة عن
نهاية العهد الجهنمي.
أما مبادرة "تخفيف" الصور
والشعارات على طريق المطار ،فهي
مطلب أكثرية اللبنانيين لكنها اتخذت
شكل ّ
توسل معيب واستعطاف غير الئق
ال بدولة وال وزير .فذاك الطريق هو
واجهة البالد وواجبٌ أن يُزيَّن بما يعبّر
عن جمال لبناني هو مُلك الجميع ،وليس
بشعارات سياسية وصور شخصيات في
صلب االنقسام الوطني ...ثم إن المشكلة
األساسية ليست في صوَر الطريق.
في طريقة طلب الوزير َّ
نصار من
"الثنائي" أن يتلطف بالموسم السياحي
ٌ
ذمية سياسية ليست جديرة إال بفريق
الوزير ،وبالحكومة الميقاتية التي
ال تجرؤ على مقاربة الموضوع إال
بالتحايل بدل التصرف بحكمة المسؤول
وشجاعة تطبيق القانون على كل
شارع ومنطقة بال استثناء .لكن ،لنكن
واقعيين ،ولنفترض أنه تم التجاوب
مع الوزير من باب تمرير ثالثة أشهر
ضرورية ليجمع رياض سالمة كمية
دوالرات تساهم في ضبط سعر الصرف
ولتلتقط قوى  8آذار أنفاسها تمهيدا ً
الستكمال معركة الهيمنة على العهد
الرئاسي المقبل ،فهل تحل مشكلة مطار
بيروت؟ وهل تتم السيطرة الرسمية على
هذا المعبر الرئيسي بما يعيد بعض
الثقة الدولية بالدولة اللبنانية؟
مثلما يتفاءل الوزير بأن يَلقى تمنيه
اللطيف آذانا ً صاغية على طريق المطار،
فإن كل اللبنانيين يأملون معه أن يعود
مطار بيروت نفسه درة مطارات الشرق
األوسط ،يُمسكه جهاز شرعي واحد
ال مجموعة أجهزة متنافرة الوالءات،
وتحكمُه معايير المطارات الدولية،
ويشعر السائح والمواطن ،منه وإليه،
باألمان وراحة البال.
نشارك وزير السياحة التمنيات ،لكن
تجهيز مطار القليعات بحمايةٍ شرعية
بال شريك قد يكون أكثر واقعية وأقرب
مناال ً من هذا الحلم الجميل ،وسيكون
جاذبا ً لمسافرين كثيرين .أليست تنمية
المناطق ،وخصوصا الشمال ،جزءا ً من
الالمركزية اإلدارية والمالية الموسعة
التي يدعو اليها "التيار"؟ أم أن وعود
االنتخابات تمحوها المحاصصة
والصفقات؟

"األونروا" في خطر...
وتخ ّوف على مستقبل
"القضيّة"
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الجيش يداهم "محميّات المخدرات" بقاعًا ...ويدفع "ضريبة الدم"

ميقاتي في بعبدا :هذه "شروطي"!

عىل ما يبدو قــ ّرر حاكم املرصف املركزي رياض
سالمة االنتقال من مربّع الدفاع إىل الهجوم يف مواجهة
رشكائه يف املنظومة الحاكمة ،ملوّحا ً من جهة بفضح
املستفيدين من قرار تخ ّلف لبنان عن سداد ديونه ممن
"جمعوا ثروة" جراء هذا القرار ،ومتقدما ً من ناحية
أخرى بدعوى "مداعاة الدولة" مع شقيقه رجا أمام
ّ
لكف يد القايض جان
الهيئة العامة ملحكمــة التمييز
طنوس يف ملف التحقيقات الجارية بمصدر ثروتهما،
وسط توقع أوساط سياسية أن يسعى العهد وتياره
يف األيام املقبلة إىل وضع رأس ســامة عىل "مقصلة"
املفاوضات الحكومية باعتباره رشطا ً موجبا ً للتكليف
والتأليف.
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تفريغ اإلقتصاد من الدوالر لصالح المضاربين
خــــــالــد أبـــو شــــقـــرا
يُختتم االسبوع عىل أوســع عملية تدخل ملرصف
لبنان يف ســوق القطع منذ بداية األزمــة .أيام قليلة
ويصحو املودعون عىل خرب ّ
تبخر ما بقي من مدخراتهم.
مبلغ الـ  10مليــارات دوالر الذي يُفرتض أنه محفوظ
كتوظيفات إلزامية ،واملعوّل عليه يف معادلة إرجاع جزء
من الودائع ،لن يصمد أمــام "ماكينة" تدخل مرصف

لبنان يف سوق القطع .فمنذ بدء تطبيق بيان "املركزي"
االخري الذي يفرض عىل املصارف تحويل اللريات إىل دوالر
عىل سعر صريفة يف  30أيار الفائت ،ولغاية اليوم ،أي يف
غضون  5أيام فقط بلغ حجم التداول عىل صريفة 637
مليــون دوالر .العارض االكرب للدوالر هو مرصف لبنان
برقم يتوقع أن يكون تجاوز بأشــواط مبلغ  25مليون
دوالر يوميــا ً الذي تحدث عنه نائــب رئيس الحكومة
الوزير سعادة الشامي.
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 ...Cabriolet Film Festivalالجميزة تحتضن سينما الهواء الطلق
تجمــع املئات عــى درج
مار نقوال يف الجميــزة ملتابعة
فعاليات الدورة  14من مهرجان
كابريوليه لالفــام التي حملت
عنوان "الغريب" وتستمر حتى
االحــد ويعرض فيــه أكثر من
خمسني فيلما ً من دول مختلفة.
مؤســس املهرجــان ابراهيم
ســماحة أرادها فرصة العادة
التأكيد عىل هوية لبنان الثقافية
واملنفتحــة عــى الحضارات
املختلفة وفســحة لتبادل اآلراء
بني الجمهور وصانعي االفالم.
ويأتــي املهرجان بعد أســبوع
من االحتفاليــة الكرنفالية يف
املنطقة عينها بعنوان "عطريق
الجميــزة" واملناســبتان دليل
ســاطع عىل إرصار اللبنانيني
عىل النهــوض والحياة رغم كل
الكوارث التي تعصف بهم.
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من أجواء مهرجان "كابريوليه" على درج مار نقوال في الجميزة أمس (رمزي الحاج)

ماكرون :بوتين ارتكب "خطأً تاريخيًا"

"بيروت" يُعيد الرياضي
إلى أرض الواقع

 100يوم من العدوان...
وزيلينسكي واثق من "النصر"

دخل العدوان الــرويس عىل أوكرانيا يومه
املئة وســط دمــار هائل لحق بالبــاد بفعل
القصف الرويس الوحيش الــذي ال ّ
يوفر برشا ً
وال حجراً ...مئة يــوم من الرضبات والحصار
والتهجري والقتل واملذابــح واإلغتصابات ومن
"جرائم الحرب" و"الجرائم ض ّد اإلنســانية"
ّ
بحق شعب رفض الخضوع واالستسالم ،وجدد
عىل لسان رئيسه فولوديمري زيلينسكي أمس
عزمه عىل املقاومة والصمود مشــددا ً عىل أن
بالده ستنترص عىل روسيا يف نهاية املطاف.

وأكــد زيلينســكي أن "النرص ســيكون
حليفنــا" ،يف فيديــو قصــر نــره عــر
"إنســتغرام" يظهر فيه أمام مق ّر الرئاسة يف
كييف محاطا ً بعدد من املسؤولني األوكرانيني،
بينمــا كان الكرملني يعلــن يف املقابل تحقيق
"بعض أهداف" الغزو الذي شنّته بالده من أجل
"اجتثاث النازية" يف أوكرانيا وحماية السكان
الناطقني بالروســية فيها ،مشريا ً إىل "تحرير
العديد من القرى" ما أتاح لسكانها العودة إىل
"حياة هادئة".
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ق ّلص فريق بريوت فريســت السلســلة النهائيــة بينه وبني
خصمه الريايض حامل اللقــب اىل ( ،)1-2بفوزه عليه ()57-71
عىل ملعب مجمّ ع الشــياح الريايض أمس يف املباراة الثالثة بينهما.
وعرف الفريق الفائز كيف يحافظ عىل تقدّمه هذه امل ّرة عىل عكس
املواجهتَني األوليَني ،مســتفيدا ً من تألق نجمه وائل عرقجي الذي
أنهى اللقاء مسجّ الً  29نقطة و 6ريباوندز و 4تمريرات حاسمة.
وســتنتقل السلســلة اىل ملعب املنارة عند التاسعة والنصف
من مســاء غد األحد ،مع اإلشــارة اىل ّ
أن املباراة ستقام من دون
جمهور بسبب العقوبة التي فرضها إتحاد كرة السلة عىل النادي
الريايض اثر الترصّ فات التي قام بها مشــجّ عوه عىل املد ّرجات يف
املباراة الثانية.

أكد عزمه زيارة المملكة "لدعم السالم"

بايدن يفتح صفحة جديدة
مع السعود ّية

يف ظ ّل التداعيات الدراماتيكية عىل أســواق الطاقة العاملية بســبب الحرب الروسية ض ّد
أوكرانيا ،وفيما التنافس عىل أشــدّه بني واشنطن وبكني عىل الساحة الدولية ،تحدّث الرئيس
األمريكــي جو بايدن أمس عن إمكان قيامه بزيارة إىل اململكة العربية الســعودية ،األمر الذي
يُشري إىل تغيري كبري يف موقفه ،بشكل يؤكد رغبة إدارته بفتح صفحة جديدة مع الرياض التي
تُعترب رشيكا ً تاريخيّا ً واسرتاتيجيّا ً لواشنطن.

20

ّ
يهم بالتسجيل في سلة الرياضي
عرقجي
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مصادر بعبدا :إذا أعيدت تسمية ميقاتي فهنيئًا له

عون يرفض تعويم الحكومة أو التحايل الستمرارها
خفــايـــا
حتى نهاية العهد

غــــادة حــــــالوي
أن يخرج رئيس حكومة ترصيف
األعمــال نجيــب ميقاتــي من دون
ترصيح عقب لقائه رئيس الجمهورية
العماد ميشــال عون يف قــر بعبدا
يعني أن االوضاع بينهما ليســت عىل
ما يرام .يريــد ميقاتي تعويم حكومة
ترصيف األعمال وقــد أملح يف مقابلته
االخــرة اىل إمكانية عقد جلســات
للحكومة لتســيري أمور مهمة بينما
يرفض عــون مثل هذه الجلســات.
الخالف االهم واالشــد وطأة هو ذاك
الذي وقع عىل خلفية عروض الكهرباء
الذي أفصح عنــه ميقاتي خالل آخر
جلســة للحكومة .خالل زيارته بعبدا
حاول ميقاتي رشح تفاصيل ما حصل
لرئيــس الجمهورية وعلم من مصادر
املجتمعــن ان رئيس حكومة ترصيف
االعمال ملح اىل إمكانيــة توقيع دفرت
رشوط ملعامــل الكهربــاء من خالل
مراسيم جوالة او عقد جلسة حكومية
وهو ما يرفضه عون تماماً .من خالل
الزيارة وما ســبقها من أجواء تكوّن
لدى مصادر سياسية مقربة من بعبدا
انطباع أن رئيــس الحكومة يترصف
كرئيس كامل الصالحيات.
ترصيحه الطلب من عون التوقيع
عىل دفرت رشوط يشــر اىل أنه لم يقرأ
الوقائع .ويالمس وجــود «يشء» من
تجاوز الدســتور وهو أنهــا حكومة
ترصيــف أعمال فلمــاذا دفرت رشوط
ملعمل كهرباء يلزمه شهران؟ ولنفرتض
ان هناك عرضا ً يلزمــه عامان ملاذا لم
يعرضه ميقاتي عــى مجلس الوزراء
طيلة االشــهر املاضية وملاذا لم يطلب
وفقا ً لالصول من الحكومة مناقشــة
العــرض وان تذهب لدفــر رشوط؟
وملاذا انتظر ميقاتي حتى آخر جلســة

حكومية ولم يجــر الوزير املعني عىل
عرض امللف للنقاش داخل الجلسة؟
تؤكد املصــادر ان عون ليس بوارد
مخالفة الدســتور وال ان يكون هناك
تعويم للحكومة بالشــكل الذي يحلم
به البعــض او التحايل الســتمرارها
حتى نهاية العهد .هناك مجلس جديد
يعكس تمثيال ً لقــوى جديدة منها من
كان يف الحيــاة السياســية ومنها من
يدخلهــا للمرة االوىل ،كلهــا تمثلت يف
مجلس النــواب ،اي ان املجلس الجديد
بمكوناته السياســية هو الذي يحدد
شــخصية الرئيس املكلــف اي القوى
املنتخبة حديثا ً واالحزاب والكتل والثوار
الذين تمثلوا وعكســوا االرادة الشعبية
التي عمرها شــهر وهو من سيختار
شــخصية رئيس الحكومة الذي يكلف
بعد التشاور بني الكتل للخروج بتصور
لعدد من االســماء ،ومثل هذا التشاور
ســيفيض حكما ً اىل تحديــد املطالب
الربملانية من الحكومة .عون يدرك ذلك،
تقول املصادر ،ويعطي الكتل الربملانية
وقتها للتشــاور يف ما بينهــا قبل ان
تظهر اسماء املرشحني لرئاسة السلطة
التنفيذيــة ،وهو قائم حاليــا ً لتوزيع
اللجان وهو نفسه سيقوم باستمزاج
اآلراء حول من ســتضم هذه الحكومة
وما املطلوب منها وبرنامج عملها وذلك
بالتشــاور مع الرئيس املكلف بإرادة
النواب وحينها سيشكل الرئيس املكلف
الحكومة بالتشــاور مع الكتل النيابية
ثم مع رئيس الجمهورية .الواضح منذ
اليوم واستباقا ً الي تشــاور نيابي او

علم أن رئيس الجمهورية
لــن يحرض احتفــال تطويب
األبوين ملكــي وصالح اليوم
ألنه سيدوم أكثر من ساعتني،
يكون فيهما مع ّرضا ً للشمس
القويــة ملــدة طويلــة قبل
الغروب ،وهو مــا زال يتعاىف
بعد خروجه من املستشــفى
منذ بضعــة أيام .والغياب هو
ألســباب صحيــة وليس ألي
سبب آخر.
الكهرباء تقطع التيار بين الرئيسين

سيايس ان تشــكيل الحكومة سيكون
أعقد االستحقاقات الدستورية بالنظر
لعوامل عدة كلهــا معقدة ،لكن البارز
من بينها وهو االهم «العودة اىل النغمة
القديمة حول من هو الرشيك يف تشكيل
الحكومة؟» و»مثل هــذا الخالف ،إن
وقع ،فمن يثريه محاوال ً استباق االمر
يكــون صاحب نيــة بالعرقلة» .تؤكد
املصادر أن «عون سيجري استشاراته
وفق املوعد املنطقي وســيتعاون مع
الرئيس املكلف لتشكيل حكومة تحظى
بثقة مجلس النواب وتتألف من فريق
متجانــس وبربنامج عمــل يتمثل يف
ٍ
تعاف واســتكمال
إنقــاذ مايل وخطة
املفاوضــات مع صنــدوق النقد وحل
مشكلة الكهرباء بالتفاوض مع البنك
الدويل لتنفيذ عقود الكهرباء مع مرص
ناهيك عــن أولويات اخــرى» .لتختم
املصادر بتأكيد املؤكــد من قبل رئيس

الخالف األهم واألشد وطأة بين عون وميقاتي هو ذاك الذي
وقع على خلفية عروض الكهرباء والذي أفصح عنه ميقاتي خالل
آخر جلسة للحكومة

الجمهورية وهو ان «عون ال يمكنه ان
يتصوّر اي مخالفة للدستور وتجاوزه
من خالل تعويــم الحكومة» ليغمز من
قناة ما قاله رئيــس حكومة ترصيف
االعمــال يف االعالم مؤخــرا ً «فاذا كان
ترصيف االعمال باملعنى الضيق للكلمة
فما الداعي ملوضوع دفرت الرشوط علما ً
ان املرشوع لم يتــم عرضه عىل طاولة
مجلس الــوزراء وكيف ان دفرت رشوط
يلزم يف الحكومــة املقبلة فيما املجلس
املستقيل لم يطلع عليه وتم سحبه فل َم
لــم يتم عرضه يف املرحلة الســابقة؟»
عالمات اســتفهام تطرحهــا املصادر
حول من طرح هــذه القنبلة الصوتية
وااليحاء ان هناك كهرباء بينما يعطلها
فريق سيايس ويحاول اجهاض الخطة.
يف تقدير املصادر املطلعــة عىل اجواء
اللقاء انها اجواء باطلة يراد منها باطل.
خالل مدة مقبولة يســتعد رئيس
الجمهورية للدعوة الستشارت نيابية
ملزمة فــاذا اعيدت تســمية ميقاتي
فهنيئــا له واال ال يســتطيع ان يصدر
عون مرسوم جدول أعمال لحكومة لم
تشكل بعد ويخترص اآللية الدستورية
لتشكيل الحكومات.

 3أسماء بارزة لرئاسة الحكومة...
والطابة في ملعب "التغييريين" و"قدامى «المستقبل"
أالن سركيـــس
ينتظر الجميع دعوة رئيس الجمهورية ميشال
عون إىل اإلستشارات النيابية امللزمة لتحديد هوية
رئيــس الحكومــة اإلنتقالية الذي ربمــا لن تولد
حكومته قبل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لن يكون عمر الحكومــة الجديدة ،إن تأ ّلفت،
طويالً ،ففي أيلول تدخل البــاد مدار اإلنتخابات
الرئاســية ،وإذا نجح الربملان الجديد يف إتمام هذه
ميقاتي
املهمّ ة ،فعندها ينصبّ اإلهتمام عىل تأليف حكومة
العهد الجديد األوىل.
الســني العام ،لذلك فإن النقاشات لدى كل القوى
ّ
ويف الســياق ،فإن تسمية رئيس حكومة ربما
جميعها تنحرص بني  3مرشحني أساسيني.
ّ
تنتظــر التوافق اإلقليمي والدويل لتمرير األشــهر
فاملرشح األول واألوفر حظا ً هو الرئيس ميقاتي
الخمســة املتبقية من عمر العهد بأقل خســائر
الذي يرتاح الجميع ألدائه ويربع بتدوير الزوايا ،فهو
ممكنة ،وإال تستم ّر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
ال يخيف «حزب الله» ،وال يش ّكل عامل قلق للقوى
بترصيف األعمال وتحاول قدر اإلمكان ملء الفراغ.
السيادية إذ إنه يلتزم الخطوط العريضة .ويحظى
ونظرا ً إىل أهمية اإلستحقاق
ميقاتي برىض مفتي الجمهورية
يف تحديــد خريطــة التوازنات،
الشــيخ عبد اللطيــف دريان
فإن املجلــس الجديد الذي يفتقد
والرئيس ســعد الحريري ونادي
أكثريات حديدية عىل شــاكلة  8البزري وسالم مطروحان ...رؤســاء الحكومات السابقني،
و 14آذار أمام اســتحقاق جدير
كذلك فإنه صديق الفرنسيني وال
وميقاتي يتقدّم
باملتابعــة ،لكــن الكلمة الفصل
يوجد أي «فيتو» سعودي عليه،
ستكون للنواب التغيرييني ونواب قدامى «املستقبل»
وقد يكون رئيســا ً لحكومة إنتقالية وهو املتم ّرس
الذين يبلغ عددهم األصيل  7وقد يصلون مع الحلفاء
بلعب هذا الدور ،لذلك فــإن «حزب الله» وحلفاءه
إىل عرشة نواب.
قد يســمّ ونه وأيضا ً قدامى «املســتقبل» وبعض
وبما أن اإلنتخابات لم تحسم موازين القوى،
الشخصيات املستق ّلة ،لذلك فإن األكثرية مؤمّ نة له
أن األكيد ّ
إال ّ
أن «حزب اللــه» وحلفاءه لن يقدموا
يف حال رست بورصة الرتشيحات عليه.
عىل ترشيح شخصية سنية مستف ّزة أو ض ّد اإلتجاه
أما اإلســم الثاني الذي يت ّم التــداول به ليدير

املرحلة اإلنتقالية فهو النائب الصيداوي عبد الرحمن
الربزي ،فاألخري قــدّم أوراق إعتماده لقوى التغيري
و 8آذار عىل ح ّد ســواء وذلك عرب التصويت بورقة
بيضاء ملنصب نائــب رئيس مجلس النواب ،وبهذه
الخطوة قال للتغيرييني إنني ثابت عىل مواقفي ضد
الجميع ،وأرسل رســالة إىل «حزب الله» وحلفائه
مفادها أنه خدمهــم بالتصويت بالورقة البيضاء.
ويحظى البزري برىض قســم من تيار «املستقبل»
والسنَّة عموماً ،وال يش ّكل إستفزازا ً لـ»حزب الله»،
كما أن الناس تع ّرفت عليه عنــد أزمة «كورونا»،
ولذلك قد يكون اإلسم الثاني املطروح بعد ميقاتي.
ويبقــى األســاس كيف ســيترصّف النواب
التغيرييون وقدامــى «املســتقبل» وإذا ما كانوا
سينسقون املواقف مع «القوات اللبنانية» والحزب
«التقدمــي اإلشــراكي» والنائــب أرشف ريفي
و»الكتائب» والقوى الســيادية؟ لذلك ،فإن اإلسم
الثالث املمكن أن يحرض يف اإلستشارات هو السفري
نواف ســام إذا أرادت هذه القــوى التوحّ د وإزالة
نكســة إنتخابات رئيس املجلس ونائبه .ويحتاج
ســام إىل مباركة الرئيس ســعد الحريري وتوحّ د
املعارضة حوله ،يف حــن يُبدي «حزب الله» بعض
الليونة الشكلية هذه امل ّرة تجاه تسميته.
إذاً ،ميقاتي والبزري وسالم هم األوفر حظا ً يف
هذه املرحلــة عىل رغم أن ميقاتي هو املتقدّم ،لكن
ال يه ّم من يُسمّ ى رئيســا ً مكلفا ً بل األهم الرسعة
يف التأليف خصوصــا ً وأن التوقيع ال يزال بيد عون
وإســتطرادا ً بي ّد صهره النائب جربان باسيل الذي
يريد الحفاظ عىل مكتسباته يف الرتكيبة الجديدة.

قوبل توجّ ه وزير السياحة
وليد نصار «بــكل موضوعية
ومحبة واحــرام» إىل اإلدارة
اإلعالميــة يف «حــزب الله»
و»حركة أمــل» طالبا ً منهما
«تخفيــف الصــور والرموز
املوجودة عىل طريق املطار ،ال
سيما يف األشهر الثالثة املقبلة،
وان يتــم رفع صــور معالم
لبنــان الســياحية مكانها»،
بحملة من اإلنتقادات لم تنفع
معهــا تربيــرات الوزير التي
زادت األمر سوءاً.
بعيدا ً عن تسمية رئيس
جديد للحكومــة يتم الرتكيز
عىل رفــض أن تكون حكومة
سياســية ومحاصصة مقابل
أن تكون حكومة اختصاصيني
موثوقني مــع رئيس حكومة
من الطبيعة نفســها ،وذلك
اســتجابة ملا كانت طالبت به
ثــورة  17ترشيــن ورفضته
قوى السلطة املتمثلة بتحالف
العهد والثنائي الشــيعي ومن
معهما.

جعجع :مرحلة اإلنتخابات باتت
خلفنا واليوم للعمل
لفت رئيــس حزب
«القوّات اللبنانيّة» سمري
جعجع خــال اجتماع
عقد يف معــراب إلطالق
العمل يف قضاء برشي يف
الواليــة النيابيّة املقبلة،
اىل أن «نتائج اإلنتخابات
النيابيّــة أظهرت العمل
الــدؤوب الــذي قمنا به
كحزب يف منطقة برشي،
كما برز الجهــد الكبري
الذي وضعناه يف األقضية
الثالثة األخــرى يف دائرة
الشــمال الثالثة ،األمر الذي م ّكننا مــن حصد قرابة  40ألف
صوت تفضييل».
واعترب أن النائب الســابق جوزف اسحق «لم يكن يوما ً
من الساعني وراء املناصب ،وإنما هدفه األساس هو النضال
يف ســبيل القضيّة وخدمة أهلنا يف املنطقة ،وله دور أسايس
يف كل مــا نقوم به يف القضاء قبل وصوله إىل الندوة الربملانيّة،
وكان يعمل وفق هذا املفهوم وسيســتمر اليوم بالعمل يف هذا
االتجاه».
واعلن جعجع أن «مرحلة اإلنتخابات النيابيّة باتت خلفنا
ونلتقي اليوم من أجل وضع خريطــة طريق واإلنكباب عىل
العمل ،فنحن لم نخض هذا االستحقاق من أجل املراكز وإنما
بهدف الخدمة والعمل يف سبيل الصالح العام ،لذا علينا اليوم
أن نبارش يف العمل يف املنطقة الســتكمال ما كنا قد بدأناه يف
العام  ،2005وال سيما ان هناك عددا ً من املشاريع املق ّرة والتي
هي قيد التنفيذ ،وبالتايل سنستكمل العمل من أجل إنجازها».
وختم« :إن أهم ميزاتنا يف منطقة برشي هي فريق العمل
املتجانس الذي يعمل سوية ،ما م ّكننا من إنجاز كل ما أنجزناه
وسنستمر يف النهج ذاته».
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"االشتراكي" " -القوات" :المشاركة
في الحكومة ...ثاني التمايزات
كليـــر شكــــر
سيكون من املبالغة السياسية
الركون إىل التغريــدة التي أطلقها
رئيس الحزب "التقدمي االشرتاكي"
وليد جنبــاط ،يف أعقاب تصويت
"اللقاء الديموقراطــي" للرئيس
نبيه بري لوالية ســابعة يف رئاسة
مجلس النواب ،والتــي قال فيها
إنه "بعــد هزيمة األغلبية الجديدة
يف املجلس النيابي يف انتخاب نائب
رئيس نتيجة ســوء التنسيق ،قد
يكون من األفضل صياغة برنامج
مشــرك يتجــاوز التناقضــات
الثانوية من أجــل مواجهة جبهة
 8آذار الســورية االيرانيــة التي،
للتذكــر ،ســتنتقم لهزيمتها يف
االنتخابات بكل الوسائل ولن ترحم
احداً" ،لالعتقاد ّ
أن نســخة ثانية
من "جنبــاط  ،"2005والذي قاد
االنتفاضة السياسية لقوى الرابع
عرش مــن آذار ،يف طور التبلور .ال
الظروف السياســية تسمح بهذه
اإلستعادة الجديدة لحركة التاريخ،
وال التطــورات االقليمية والدولية
تساعد عىل تكرار التجربة.
وها هــو النائب بالل عبد الله
يح ّذر من عرقلــة تأليف الحكومة
ويدعــو إىل رضورة اختيار رئيس
وزراء ســيادي وإصالحي إلكمال
اإلصالحات .ما يعنــي ّ
أن "اللقاء
الديموقراطي" يف صدد تســجيل
ثاني تمايزاته عن بقية املعارضات
من خالل عدم ممانعته املشاركة يف
آخر حكومات عهد الرئيس ميشال
عون ،يف حــال رؤيتها النور ،فيما
بقية القوى التي تصنّف نفســها
املعارضة تتجه إىل املقاطعة والبقاء
خارج الســلطة التنفيذية بحجة
عدم املشــاركة يف حكومات وحدة
وطنية.
إذ ســارعت "القوات" وعىل
لســان رئيســها ســمري جعجع

إىل قطــع الطريق عــى محاوالت
"إغرائها" بمقاعــد وزارية ،حيث
اعترب أن "القوات" ســرفض أي
شخص متحالف مع "حزب الله"
ملنصب رئيس الوزراء وســتلتزم
بمقاطعتها للحكومة إذا تشــكلت
حكومة توافقية جديدة ...ما يضع
"القــوات" و"االشــراكي" ،من
جديد ،عىل خطني منفصلني ،بعدما
ابتعدا يف قــرار التصويت للرئيس
بري.
يف الواقــع ،ال حــرج لــدى
االشــراكيني يف اإلفصــاح عــن
تمايزات تجعلهم عىل مسافة من
"القوات" رغم التحالف االنتخابي
دائرتي الشوف-
الذي جمعهما يف
ْ
عاليــه وبعبــدا ،حيث يبــدو ّ
أن
املشاركة يف الحكومة ،أقله يف املدى
املنظور ،ســتكون بندا ً إضافيا ً يف
جدول التباينــات بينهما .يقولون
ّ
إن التالقي مــع معراب قائم حول
بعض املسائل األساسية ،السيادية
بشــكل خاص ،ولكن هذا ال يمنع
بنظرهم حصول التمايز يف الكثري
من املســائل الحياتية واملعيشية
مــن دون أن يــؤدي إىل طالق أو
توتر يف العالقــة الثنائية .اذ ليس
من الرضورة أن يســود التوافق أو
التفاهم يف ك ّل القضايا ال ســيما
أنّه لكل طرف اعتباراته وحساباته
التي تميل عليه موقفه من القضايا
املطروحة.
ويــرون ّ
أن املشــاركة يف
الحكومة هــي من بــاب تحمّ ل
املســؤوليةّ ،
ألن البقاء يف صفوف
املعارضة هو أسهل املمكن ،ولكن

طـــونـــــيفـــــرنســـــــيس

في ذكرى سمير

جنبالط لن يساير المعارضات

االنهيــار يجعل من قرار االعتكاف
أو التحجج بعدم الجلوس إىل طاولة
تجمعه مــع "حزب اللــه" ،هو
بمثابة ته ّرب من املسؤولية ،الفتني
إىل ّ
أن مشاركة "الحزب" يف اللجان
النيابية ويف مجلــس النواب ،هي
ترشيع لوجوده ،وبالتايل إمّ ا تكون
املقاطعة شــاملة وإما ال تكون،
مؤكدين ّ
أن الوضع املتدهور يفرض
علينــا املشــاركة يف ك ّل القرارات
املصريية التي ســتتخذها السلطة
التنفيذية من خالل االعرتاض عىل
طاولة القرار ،ال االكتفاء "بالنكد
الســيايس" ،الذي ال يُفهم يف هذه
اللحظات إال بكونه خطابا ً شعبويا ً
خصوصا ً ّ
وأن احتمال قيام حكومة
قبل أفول العهد ،هو صعب للغاية.
ويشريون إىل ّ
أن دعوة جنبالط
لتالقــي املعارضــات ال تعني أبدا ً
مغادرة مركب القــرار التنفيذي،
ال بل العكس تمامــا ً ّ
ألن املطلوب
هو جلوس الجميع لتشــكيل قوة
ضاغطة عىل طاولة مجلس الوزراء

دعوة جنبالط لتالقي المعارضات ال تعني أبدًا مغادرة
مركب القرار التنفيذي ال بل العكس تمامًا ألنّ المطلوب
هو جلوس الجميع لتشكيل قوة ضاغطة على طاولة
مجلس الوزراء

٣

ملنــع أي طرف مــن التح ّكم بدفة
الحكم.
يتبــن ّ
ّ
أن جنبالط
بالنتيجة،
لن يســاير املعارضــات ،وتحديدا ً
"القــوات" يف ك ّل خطواتهــا
وقراراتها ،مع العلم ّ
أن االلتقاء يف
بعض املطارح وتحديدا ً يف مجلس
النواب ،وارد جــدا ً وقابل للحياة.
لكن "اللقــاء الديموقراطي" ليس
يف وارد االنخراط يف جبهة سياسية
تخترص جدول أعمالها بنزع سالح
"حزب الله" يف وقت تنذر فيه األزمة
االقتصادية-االجتماعية بمزيد من
الويالت ،ما يقيض املشاركة يف ك ّل
القرارات ال سيما االقتصادية التي
قد ّ
تغي وجه البلد.
أمّ ا قيــام حكومة جديدة ،فال
يبــدو أنّه متــاح يف الوقت الراهن
خصوصا ً اذا تعامــل معها رئيس
"التيــار الوطني الحــر" جربان
باسيل عىل قاعدة أنها آخر فرص
فــرض رشوطه .ومن هنــا ،يبدأ
مسلسل االشــكاليات والعراقيل
خصوصا ً ّ
وأن قوى الثامن من آذار
ال تملك أغلبية مرتاصة قادرة عىل
تلبية طلباته ...فيما االســتعانة
بـ"األصدقــاء" ســتكون مكلفة
وســتدفع به إىل تقديم الكثري من
التنازالت ،قد ال يكون بوارد االقدام
عليها.

م ّرت  17سنة كأنها لم تم ّر .أو كأن ما جرى حصل
باألمس ،أو قبل لحظات .كنا في مكاتب جريدة "البلد" عند
مستديرة الطيونة الشهيرة عندما دوّى انفجار في مكان ما.
االنباء األولى قالت إنه حصل في األشرفية ،وخالل لحظات
كان إعالميو األجهزة األمنية المتسلطة يوزعون خبر تعرض
سمير قصير لعمل انتقامي نتيجة إشكاالت شخصية!
لم يكن سمير من جماعة اإلشكاالت الشخصية .كان
شخصية ثقافية سياسية عامة ومتميّزة ،كتب كثيرا ً وأدار دور
نشر وتنقل بين بيروت التي يحب وباريس التي احتضنته
ليعود ويستقر في مدينته ،عاصمة لبنان وفلسطين والمشرق
العربي .كان كاتبا ً المعاً ،مؤرخا ً ومناضال ً شابا ً عصيّا ً على
التعب عندما انخرط في ثورة االستقالل الثانية إثر إغتيال
رفيق الحريري .وقبل ذلك بزمن طويل ،كان يكتب ويتوقع
ويأمل وينشط .عشية جريمة  14شباط  2005كان مع رفاق
له يؤسسون حركة اليسار الديمقراطي ،في امتداد لتجربة
قديمة خاضوها دعما ً لجبهة المقاومة الوطنية ضد االحتالل
االسرائيلي لدى انطالقها في خريف .1982
لم يكن لدى سمير ،الضحية الثانية لمسلسل شباط،
من األسباب واإلشكاالت الخاصة التي تضعه فوق العبوة
المتفجرة .لكن هذه كانت رواية القتلة االستباقية ،التي كانت
تتمة لـ"ضرب الرذالة" الذي أصاب رفيق الحريري ،وفصال ً
من "مؤامرات الصهاينة" التي قضت على جورج حاوي
وبيار الجميّل وغيرهما في مسلسل ارهابي طويل.
قبل ايام من عملية القتل ،كنا في غداء مع سمير قصير.
دار حديث عن االنتخابات النيابية المقبلة ( .)2005رفض
سمير التسويات والتحالفات التي قامت في حينه .كان
أمور بسيطة ،من االعالم
التغيير الشامل هاجسه وهو يبدأ في
ٍ
مثالً ،وتحريره من سلطة القمع والمال… وصوال ً الى بناء
الدولة الديمقراطية بمؤسساتها وقوانينها .كان يرى ربيعا ً
محتّما ً لكنه مشرو ٌ
بربيع آخر على مستوى المنطقة.
ط
ٍ
قبل ايام قليلة كانت وقفة تجمع "نواب تشرين" في ساحة
سمير وامام تمثاله بمثابة تحية لمن حمل باكرا ً هم الحداثة
والتغيير .كانت تأمالته "في شقاء العرب" بحثا ً عن األمل،
( )2004وقبله "حرب لبنان" ( )1994خوضا ً في المعنى
الوطني واإلقليمي لنزاعات السبعينات والثمانينات ،وفي
"تاريخ بيروت"( )2003وضع كل حياته ومشروع عمره
من اجل نجمة العواصم .وفي "ديمقراطية سوريا واستقالل
لبنان :البحث عن ربيع دمشق" ( )2004استكشف ربيعا ً
بقتل كان بين ضحاياه االوائل .كان سمير قصير
ُوجه
ٍ
عربيا ً و ِ
رغم حياته القصيرة ظاهرة فريدة ،تستمر ما دامت حركة
الفكر والرأي مندمجة بحركة الشارع في حريتها وحيويتها.
ً
كتابة وممارسة.
هذا ما كانه سمير

لبنان الرسمي يستجدي العرب :ساعدونا لنتجاوز الظروف الصعبة

غريك يزور عودة ودريان

عون :نتطلّع إلى دعمكم...
وميقاتي :تف ّهموا واقعنا وآزِرونا
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون "ان لبنان بحاجة اىل توطيد األمان
االجتماعي بمختلف أنواع شــبكاته ،ال
ســيما يف هذه الظــروف الصعبة التي
يجتازها ،وهو يتطلع يف هذا االتجاه اىل
دعم اشقائه العرب ،الذين لطاملا كانوا اىل
جانبه ،يف مختلف االزمات التي مر بها".
وذ ّكر بأن لبنــان "تعرض لكوارث هي
بالواقع اقىس من أزمات ،بدأت بالحرب
عىل ســوريا التي أغلقت كافة منافذنا
الربية اىل الدول العربية التي تشــكل لنا
مدانا الحيوي ،وما استتبع هذه الحرب
من نزوح ســوري كثيــف ضاعف من
الكثافة الســكانية عندنــا ،االمر الذي
رسع يف إفقار الشعب اللبناني ،بالنظر
ّ
اىل ما اســتتبعه هذا النزوح من تكاليف
عىل الخزينة اللبنانية ،وارضار نفســية
واجتماعية واقتصادية وصحية ،ضاعف
مــن حجمها تفيش وبــاء كورونا عىل
مستوى العالم".
ونبه عون "ان هذه الكوارث باتت
ضاغطة اقتصاديا ً واجتماعياً ،وشكلت
خلالً كبريا ً عــى الديموغرافيا اللبنانية
األمــر الذي ينــذر بمضاعفات خطرية

عىل الكيان اللبناني ،تستدعي املعالجة
الرسيعة .وقــد زاد من حــدّة االنهيار
االقتصــادي الذي اتى نتيجــة عوامل
مرتاكمة عدة ،انفجار مرفأ بريوت".
وإذ لفت عــون اىل ان وقوف الدول
العربية الشــقيقة اىل جانب لبنان ،هو
شــهادة اخوة نعتز بهــا ،قال" :نحن
بحاجة اىل وقــوف االخــوة العرب اىل
جانبنا ،ونعرف ان لبنان لطاملا كان قِ بلة
الدول العربية ،ومعروفة روابط االخوة
التي تجمعنا .ونحن نتطلع اىل لقاءاتكم،
من اجل املساعدة عىل استنهاض لبنان
من الوضع املأسوي الذي نعيشه".
وشــدد عىل أهميــة "ان يحظى
موضوع عــودة النازحني الســوريني
باهتمام االشــقاء العــرب وفق مبدأ
املســؤولية املشــركة ورفع األعباء،
انطالقا ً من مفهوم التعــاون الدويل يف
وضع الحلول املستدامة ،لحل هذه االزمة
بالعودة بأمان وكرامة اىل سوريا".
كالم رئيــس الجمهوريــة جــاء
خالل اســتقباله امس يف قرص بعبدا،
وفد املجلس التنفيذي لوزراء الشــؤون
االجتماعية العرب ،الذي حرض اىل لبنان،

الكاردينال والمفتي

في قصر بعبدا

تلبية لدعوة وزير الشؤون االجتماعية
هكتور حجار التــي وجهها اىل أعضاء
املجلس ،عىل هامش القمة التي عقدت
يف السعودية ،يف كانون الثاني املنرصم،
لالطالع عىل األوضاع وتقديم املساعدة.
كذلــك زار الوفد عني التينة والتقى
رئيــس مجلــس النواب نبيــه بري يف
حضــور حجــار ،ووضعــه بجدول
أعمال مؤتمر مجلس وزراء الشــؤون
االجتماعية العرب املنعقــد يف بريوت.
وزار ايضــا ً الــراي الحكومي حيث
التقى رئيــس حكومة ترصيف االعمال
نجيب ميقاتــي الذي دعا اىل "مضاعفة
الجهــد العربي من أجل مــؤازرة لبنان

عربيا ً ودوليــا ً يف هذه املرحلة الصعبة".
وقال" :إننا ننتظر من أشقائنا العرب أن
يتفهّ موا واقعنا جيداً ،ويؤازرونا يف هذه
املرحلة بالذات ،لتجنيب لبنان األخطار
وملساعدته عىل تحمّ ل األعباء التي فاقت
قدراته وليستعيد عافيته".
وكان رئيــس حكومــة ترصيف
األعمــال نجيب ميقاتــي رعى يف مقر
اتحاد الغــرف العربيــة ،وبدعوة من
حجار ،لقاء ملناســبة زيارة الوفد  ،تم
فيه اطالق مبادرة "ريادة األعمال ودور
القطاع الخاص العربــي فيها :العيش
باســتقاللية" ،بمبادرة مشــركة من
اتحاد الغرف العربية .

زار األمني العام لســينودس األســاقفة
الكاردينــال ماريــو غريك ،يرافقــه املطران
بولس عبد الســاتر ،املطران منــر خريالله،
األب ريشــار أبي صالح واألب كابي هاشــم،
مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم االرثوذكس
املطران الياس عوده أمس معلنــا ً بعد اللقاء
أن "الكنيســة الكاثوليكية هي حاليا ً يف خضم
التحضري ملجمع ،وأحد أوجــه عملية التهيئة
هو البعد املسكوني".
ووجّ ه رسالة للجميع مفادها "أنه خالل
فــرة التهيئة هذه التي هي فرتة إصغاء ،نحن
مدعوون لالنفتاح واإلصغاء إلخوتنا وأخواتنا.
نحن نؤمن أن بإمكاننــا أن نتعلم الكثري من
تراثهم املجمعي".
كما زار غريــك دار الفتوى ووصف لقاءه
مع مفتــي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف
دريان ،بالجيد "إذ تالقينا يف العديد من النقاط
املشرتكة ال ســيما يف موضوع العيش املشرتك
بــن الطوائف ،وأهمية الحــوار والتالقي بني
األديان".

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 851السنــــة الثــالثــة

ســنـــاء الــجـــاك

طريق المطار
قمة السيادة أن يتمنى وزير السياحة
وليد نصار على اإلدارة اإلعالمية في
«حزب الله» و»حركة أمل» ،وبتأرجح بين
ّ
التوسل والتسوّل ،التخفيف من صور رموز
«االحتالل اإليراني» التي «يحترم ويج ّل»،
على جانبي طريق المطار ،وذلك ليتم ّكن
من الترويج للمستعمرة غير السعيدة التي
اسمها لبنان بلوحات تعكس جمال معالمها
الطبيعية.
استحى نصار من قول الحقيقة كاملة،
أو أنه ال يجرؤ في األساس على قولها .ال
يجرؤ على مواجهة اإلدارة السياسية للحزب
الذي يقود البالد بأريحية بعد إلغائه وحدة
الدولة ومؤسساتها ،ورهن مصيرها لخدمة
المشروع التوسعي الذي يقوده محوره.
و»اللي استحوا ماتوا» ،كما هو المثل الشعبي.
ومات معهم أكثر من نصف الشعب اللبناني،
بالتالي فإن بضع لوحات سياحية وحفنة
من الدوالرات التي سمح معاليه للمؤسسات
السياحية بتقاضيها هذا الصيف ،لن تغيِّر من
واقع االنهيار المتواصل والمتالحق شيئاً.
وكأنّه ال يعرف أن العالجات الموسمية
والموضعية التي يتغنّى بها بعض الوزراء
على أنها إنجازات ،ال تؤدي إلى معجزات
وال لزوم لنستكثر بخيرها ،ونحمد الله
على الذل والهوان المستديمين ،لتبقى
هزيلة كل اإلجراءات في غياب التشخيص
الحقيقي للمرض الذي يفتك بالكيان سياسيا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً.
أو أن تجميل الصورة ال يغيّر الحقيقة،
وال تعمى عنها بعض الديكورات ،ومواصلة
الترقيع في بعض المرافق الحيوية
واألساسية وبتكاليف تنهب ما تبقى من
أموال المودعين ،تؤكد أن الحلول الجذرية
ليست مطروحة ،ألن ال نيّة لدى المافيا
القابضة على مفاصل الدولة ،بإنهاء هذه
الحقبة ،فهي مصرة على تكريس االنهيار
إلى أجل يسميه قرا ٌر من رأس المحور
الممانع والمانع لحقوقنا في عيش له
مواصفات إنسانية.
وإال كيف يمكن فهم تعميم من «وزارة
الطاقة» يطالب أصحاب المولدات في المبدأ
بتأمين  15ساعة كهرباء للمواطنين .وكأن
عمل هذه الوزارة يقتصر على اإلمعان في
نشر «العتمة الشرعية» ،لتمكين مافيات
«الطاقة غير الشرعية» من تسيير شؤونها
وزيادة أرباحها ،وإصدار بعض التعميمات
من حين إلى آخر الدعاء الغيرة على
المصلحة العامة؟
مصادرة السيادة أكبر بكثير من الصور ومن
تفريغ وزراء ممانعين في الجامعة اللبنانية
على حساب األساتذة المتعاقدين المعدمين ،وال
لزوم لتمويه فظاعتها بالوسائل المعهودة ألركان
المنظومة .والوصول إلى هذا الدرك يستوجب
عصيانا ً مدنيا ً واستقاالت جماعية ،بدأت بوادرها
فردية مع أستاذة في الجامعة اللبنانية احتجاجا ً
على تهريب تفريغ الوزير علي حمية .فالسيادة
المصادرة تستوجب ترك المصادرين يتولون
السلطة كاملة من دون أن يساعدهم من يحمل
لواءهم سرا ً وعلنا ً بغية اإليحاء بديموقراطية
وهمية ،فال يتل ّ
طوا خلف أداء فولكلوري ألركان
المنظومة المدجنة والمرتزقة من خيراتهم
لها ،سواء بالمقاعد النيابية أو بالمحاصصات
والصفقات المستمرة .فليحكموا مباشرة
وليتوقفوا عن االدعاء المقيت بأنهم يحاولون
مواجهة الفساد ألنهم أصله وفصله ومنبعه.
وال لزوم للتعليق على من يدعي أن ال
احتالل في لبنان .ذلك أن مطالبة معالي
وزير السياحة بتخفيف الصور العمالقة
التي تخيف من يدخل األراضي اإلقليمية
لمستعمرة «حزب الله» غير السعيدة
تؤكده .كذلك تؤكده الجهود المتواصلة
إلرساء ثقافة ال عالقة للبنان واللبنانيين
بها.
وأي إشارات خجولة للترقيع ،وأي ابتعاد
عن مواجهة االحتالل من طريق المطار
إلى آخر نقطة حدودية تغيب عنها سلطة
األمن الشرعي لمصلحة فائض السالح
غير الشرعي ،ما هي إال دعسة أخرى من
الدعسات الناقصة ،ألن المطلوب مواجهة
واضحة لتحرير لبنان.
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مداهمات الشراونة :إشتباكات بالقذائف الصاروخية

شهيد للجيش وجرح  5عسكريين و"أبو سلة" يتوارى
ما لبث أن فارق الرقيب ز .شــمص
بعلبــــك " -نـــداء الوطــــن"
الحياة متأثــرا ً باصابته ،فيما ال يزال
أحد الضباط املصابني يف خطر وحالته
د ّك الجيش اللبناني حصون تجار
غري مستقرة.
املخدرات يف حــي الرشاونة يف بعلبك،
حيث ارتبط اســم الحي بكل مداهمةٍ
واســتمرت اإلشتباكات ألكثر من
ثالث ساعات ســمع صداها يف أرجاء
تحصل يف املنطقة ،وســالت فيه عىل
مدينة بعلبك والجوار ما ادى اىل تعرض
م ّر األوقات دماء عدد من العسكريني
عدد مــن املنازل والســيارات ألرضار
عىل مذبح بل ٍد يدفع فيه العسكري ثمن
جسيمة ،ووســط ارصار الجيش عىل
واجبه الوطني عىل أيــدي فارين من
توقيف «أبو ســلة» ومجموعته ،أقفل
وجه العدالة.
عنارصه جميع مداخل حي الرشاونة
بدأ الجيش اللبناني منذ ساعات
ومنعــوا الخــروج
صبــاح أمس عملية
منه والدخــول اليه،
دهم كبرية بحثا ً عن
وساندتهم يف العملية
أحد أبرز املطلوبني يف
تجارة املخدرات عيل مصادر عسكرية تؤكد أن طوافات عســكرية
حلقت يف سماء املدينة
منذر زعيرت املعروف
يتحصن داخل
«أبو سلة»
ّ
بـ»أبو سلة» ،محكما ً
ملنع هروب املطلوبني
قبضته العســكرية ،الحي والعملية مستمرة
اىل خارج الحي .كذلك
وطوقت دورية كبرية حتى إلقاء القبض عليه
أقــام الجيش حواجز
ثابتة ونفذ انتشــارا ً
مــن العنارص منزله
وهو مصاب بيده
عــى طــول الطريق
وسط حي الرشاونة
الدولية وتمركزت دورية عند دوار بلدة
حيــث دارت اشــتباكات عنيفة بني
دورس يف محلة الجبــي ،كذلك نفذت
القــوة املداهمــة ومجموعة زعيرت،
الوحــدات املنترشة يف الحــي عملية
وتعرضت الدورية إلطالق نار وقذائف
تفتيش دقيقــة لكافة املنازل املحيطة
صاروخيــة عديدة أصابــت إحداها
بمنزل «أبو سلة».
خمســة عنارص نقلوا عىل أثرها اىل
مستشفى دار األمل الجامعي للعالج،
وخالل العملية تمكن الجيش من

حي الشراونة

توقيف  4مطلوبني يف عصابة عيل منذر،
اثنان منهم من عائلة زعيرت وهما من
الرؤوس املدبرة ضمن العصابة أحدهم
ملقب بـ»النينو» ،فيما لم يتمكن من
توقيف «أبو ســلة» ،وسط شائعات
رست عن هروبه اىل خارج الحي ،وهو
ما نفته مصادر عســكرية مؤكدة أنه
يتحصن داخل الحي والعملية مستمرة
حتى القــاء القبض عليه وهو مصاب
بيده.
ذاع صيــت «أبــو ســلة» خالل
الســنوات األخرية وأصبــح املطلوب
األول يف تجــارة وبيــع املخدرات عىل
مســاحة لبنان ،واكتســب لقبه من

"مجيء هوكشتاين مرة كل شهرين ال يسرّع النتائج"

بو حبيب :لِتتوقف المنظمات عن الدفع
للنازحين عندنا
أوضح وزير الخارجيــة واملغرتبني عبدالله
بو حبيــب من قرص بعبدا امس انه اطلع رئيس
الجمهورية العماد ميشــال عــون عىل أجواء
الزيارات التي قام بها أواخر الشــهر املايض اىل
بروكســل ونيويورك وواشنطن« ،حيث تحدثت
عن النزوح الســوري اىل لبنان وألقيت كلمة يف
مؤتمر خصص لهذه الغاية يف بروكسل دعا اليه
االتحاد االوروبي».
وشــدد عىل ان لبنان «لم يعد باستطاعته
تحمّ ل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري
عىل ارضنا ،وهم ليســوا الجئني سياسيني ،بل
الجئني اقتصاديني وامنيني ،والنظام الســوري
مســتعد لقبول عودتهم من دون أي عقاب وال
أي مشكلة».
وقال« :اضفت انهم عندنــا منذ قرابة 11
سنة ،فيما األوروبيون اىل اآلن ال يزالون من دون
خريطة طريق لالنتهاء من هذه املعركة .ونحن،
يف ظل عدم وجود أي خريطة طريق لنهاية هذا
وعــن موضوع اســتجرار الغــاز ،قال بو
الوضع ،لن نقبل يف ان نتعــاون معهم يف إبقاء
حبيب« :لقد تحدثت باملوضوع مع البنك الدويل،
النازحــن حيث هم عندنــا .وكل ما نريده من
وهم عىل اســتعداد ان يبدأوا بتمويل استجرار
املنظمات الدولية التي تدفع للنازحني السوريني
الكهربــاء من األردن .هنــاك بعض العقبات يف
هــو ان تتوقف عن الدفع لهــم يف لبنان ،بل يف
ما يتعلق بالغــاز ،واملرصيون لديهم حقل كبري
بلدهم بعد عودتهم إليه .صحيح
للغاية وله مستقبل يف ما يتعلق
اننا اليوم يف ظل حكومة ترصيف
ببيع الغــاز املســتخرج منه،
أعمال ،لكننا عــى اتفاق تام يف
وهو مهم بالنسبة اليهم ،وهم
لبنان حول وجوب عدم استمرار
يطالبون باعفاءات ،االمر الذي
«هناك بعض المشاكل
هذه الحالة».
يتطلب بعض الوقت النجازها،
في الوزارة هنا وبعض
وهل ملــس يف خالل وجوده
ونحن عىل الطريق لذلك».
االشمئزاز لعدم حصول
يف الواليــات املتحــدة ،تقدما ً يف
وأشــار اىل «ان العراقيــل
التشكيالت»
موضوع ترسيم الحدود ،ال سيما
قانونيــة ،االمر الــذي يتطلب
مــع الكالم عن عودة الوســيط
بعض الوقت لكي يتم ســلوك
اموس هوكشــتاين اىل لبنان؟ أجاب بو حبيب:
الطريق الصحيح».
«انــا أتمنى ان يعود ويبقى هنا ،ال ان يأتي الينا
وعن مدى تأثر ســفاراتنا يف الخارج نتيجة
يف كل شــهرين مرة ،ألن مجيئه عىل هذا املنوال
التأخــر يف التشــكيالت الدبلوماســية ،أجاب:
ال يؤدي اىل نتيجة رسيعــة .نحن نريد التوصل
«بالعكس ،الخارج ليس متأثراً.
اىل اتفــاق ،واألمريكيون يقولــون أيضا ً ذلك،
هم سعداء ألنهم باقون يف الخارج .ومن هو
وهم يقولون عن الجانــب اإلرسائييل انه يريد
غري سعيد بذلك ،هم الدبلوماسيون املوجودون
التوصــل اىل اتفاق ،وإذا كانــت الجهات الثالث
هنا الذيــن يريدون الذهــاب اىل الخارج ،حيث
تريد االتفاق ،فعليها العمل باســتمرار من اجل
هناك فرق يف الرواتب بني هنا والخارج.
الوصول اىل اتفاق».
وال مشــاكل يف البعثات الدبلوماســية يف
وسئل :ما الذي يمنع التوصل اىل اتفاق؟
الخارج ،انما هناك بعض املشاكل يف الوزارة هنا،
أجاب« :ال اعرف».
وبعض االشمئزاز لعدم حصول التشكيالت».

الســلة التي كان يضع فيها بضاعته
وينزلها من رشفــة منزله يف الفنار -
بريوت اىل الزبائن ،ثــم انتقل اىل حي
الرشاونة كونه محصنا ً أكثر ومحميا
أمنيا ً ويصعب عىل الدولة الدخول اليه
لتعقيدات مداخله وللكامريات املزروعة
فيه وعىل الشوارع واملداخل ،وتعرض
ألكثر من عملية دهــم كان يف ّر منها
جميعا ً كانت آخرها منذ أشــهر حيث
تمكن من الفرار من بني عنارص القوة
الضاربة يف مستشــفى الريان ،وبعد
عمليات رصد ومتابعة وتحديد مكان
تواجده يف منزلــه ،بدأت املداهمة غري
أنه تمكن من الفرار أيضاً.

وزير الداخلية يطلب فتح
طرقات وإزالة يافطات
يف خطوة متقدمــة ،طلب وزيــر الداخلية
والبلديات يف حكومة ترصيــف االعمال القايض
بســام مولوي ،اىل املحافظني كافــة ك ٌل ضمن
نطاقــه ،التعميم عىل القائمقامــن الطلب من
جميع البلديات واالتحادات البلدية بوجوب إزالة
جميع اإلعالنات وامللصقات واليافطات االنتخابية
وصور املرشحني عن الطرقات وجدرانها وأعمدة
الكهرباء والهاتف وجذوع األشــجار واإلشارات
الضوئية وإشارات السري ،عىل ان يتم ذلك فوراً.
هذا وبــارش عنارص الحــرس البلدي ملدينة
بريوت وفوج اإلطفاء بإزالة كل الصور والالفتات
من العاصمة.
توازياً ،اعلن مكتب مولــوي انه «بعد تكاثر
شــكاوى املواطنني بسبب إقفال بعض الطرقات
يف مدينة بريوت ،وما تتســبب من إرباك لحركة
السيارات جراء هذا األمر ،وبعد املناشدة من قبل
أهايل وسكان املنطقة للتدخل لحل هذا املوضوع،
طلب وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف
األعمال القايض بسام مولوي اىل املديرية العامة
لقوى األمن الداخيل فورا ً إزالة العوائق وفتح كل
من الطريقني:
 الطريــق الذي يربط شــارع صالح الديناأليوبي بشارع خالد شهاب يف منطقة كاراكاس
 رأس بريوت. الطريق املؤدي من شارع يوسف بك الزيناىل شارع املزرعة  -تلة الخياط.
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المهندس الزراعي حسن مرعي إستخرج الغاز قبل الدولة

جنوبي يولّد الكهرباء من مخلّفات البقر عبر تقنية
الـ biogaz

اسمي زعيتر وخليل على كرسيين
وضعوا
َ
شطبا بعبارة "ملغاة"

تقرير "للعدالة والتاريخ" ألهالي
شهداء وضحايا وجرحى المرفأ

النبطيــــة ـ رمـــال جونــــي
مخ ّلفات البقر تولد كهرباء وتنتج غازا ً يف مزرعة
يف عربصاليم .حســن مرعي قرر كرس حواجز االزمة
والدخول اىل الحل الشــامل للكهربــاء عرب املخلفات
التي تنتجها مزرعته ،مقدما ً حال ذكيا ألزمة متجذرة
وبطريقة بسيطة.
املواطن يتخبط بفاتورة االشرتاك الشهرية ،وقد
باتت خارج السيطرة اذ تجاوزت املليوني لرية بحدها
مخلّفات البقر تتح ّول إلى غاز
االدنى وتخطت الـ 10ماليني عنــد البعض ،والعتمة
لصيقة بليايل الصيف الطويلة ،بعدما اســتغنى كثر
مياه الزبل الهوائية الســتخراج الغاز وتحويله اىل
كهرباء عرب طريقة الـ bio-gazوقد أمنت له وفرا ً
عن اشرتاك املولدات ،الن رواتبهم باتت اقل من فاتورة
االشرتاك.
بحدود الـ 4000دوالر شــهرياً ،وتمكن من انتاج
عىل قاعدة «انا والعتمة جريان» ،يميض الجنوبيون
الكهرباء لحواىل  80باملئة من حاجته الشــهرية،
هذه االيام ،فال حول لهم وال قوة يف ظل تحكم اصحاب
االمر الذي ســينعكس حكما عــى حركة انتاج
املزرعة ويخفف االعبــاء واالكالف ،والتي حكما ً
االشرتاكات يف انقطاع الكهرباء ،اما كهرباء الدولة «فما
حدا عم بيشوفها اال بالصدفة».
ستنعكس عىل اسعار السلع التي
ازمة الكهرباء هــذه ما كانت
تنتجها املزرعة.
لتكــون ،لــو وافق اتحــاد بلديات
من ال يشء ،من مواد بســيطة
الشقيف قبل عرش سنوات عىل انشاء
عادة ما يرمي بها الناس ،انتج حسن
لو وافق اتحاد بلديات
معمل توليد الكهرباء من النفايات ،الشقيف قبل عشر سنوات الكهرباء ،التــي باتت حلم املواطن،
بــدال من معمل املعالجــة املتوقف،
ما يدل عــى ان بإمكان لبنان انتاج
حينها كانت املنطقة ســتنعم ليس على إنشاء معمل توليد
الكهربــاء من نفاياتــه وايضا من
فقط بوفــر يف الكهربــاء بل ايضا الطاقة من النفايات كانت زبل البقر ،الذي من شأنه ان يسهم
بالتخلــص من النفايــات املنترشة المنطقة ستنعم بالكهرباء يف معالجة االزمــة التي يرزح تحت
يف الطرقــات والتــي تحوّلت مالذا
وطأتها وطن بكاملــه ،فهل تفعل
للباحثني عن التنك والحديد والبالستيك.
الحكومة وتفكر بحلــول مماثلة؟ بالطبع ،الفكرة لن
غلطة االتحاد كلفت النبطية عتمة شــاملة
تكون واردة يف اجندات الحكومة ،غري انها دخلت حيز
وتحكم اصحاب االشــراكات بالناس وفواتريهم
التنفيذ يف مزرعة حسن مرعي وبدأ توليد الكهرباء ،ولم
وقد هبطت كالصاعقة عليهم ،وســط صم اآلذان
ينتظر حلوال ً وهمية.
عــن الحلول البديلــة التي بدأت تخــرج باملفرد
انطلق حســن من فكرة تحويل الزبــل اىل غاز
واملثنى ،تارة عرب استبدال االشرتاك بالطاقة البديلة
عرب فصل الســواد منه عن املياه التي يتم تحويلها اىل
وطورا ً عرب توليد الكهرباء من زبل البقر ،وهو ما
حفرة مقفلة ،وعرب تفاعل الباكترييا الالهوائية تتفكك
لجأ اليه املهندس الزراعي حسن مرعي يف مزرعة
العنارص املوجودة يف سائل الزبل وتتحول اىل غاز ميثان
االبقار العائدة له يف بلــدة عربصاليم ،حيث نجح
وثاني اوكسيد الكربون الكفيلني بانتاج الكهرباء التي
باستخراج ثاني اوكسيد الكربون وغاز امليثان من
تتم ،وفق حسن عرب  biogaz generatorيجري فلرتته
زبل البقر بتقنية الـ BIOGAZالقائمة عىل تخمري
ليســتخدم بديال للمازوت يف املحــركات الكهربائية

وهذه الطريقــة امنت له كهرباء متواصلة  24عىل 24
واســتطاع تأمني  80باملئة من حاجته للكهرباء عرب
هذه الطريقة والباقي يســتعني باملازوت من دون ان
يغفل االشــارة اىل ان هذه التقنية ستحقق وفرا ً كبريا ً
عىل جيبة املواطن لو طبقت.
يســتخدم حســن الـ biogazيف تسخني الحليب
واملياه داخل مزرعته ،فهو لجــأ اىل هذه الخطوة كي
ال يخرس مرشوعه االقتصادي ،يف ظل ارتفاع أســعار
املازوت بشــكل غري مســبوق ما يهــدد اي مرشوع
باالقفال ،وهــو ما يرفضه معوِّال كثــرا ً عىل البدائل
ملواجهة التحديات الكربى.
ووفق حســن فإن هذه الطريقــة كفيلة بوضع
حل جذري ألزمة الكهرباء كما يمكن تحويل النفايات
العضويــة اىل كهرباء عرب الطريقة نفســها ،وبذلك
تتمكن كل بلدة من توليد الكهرباء الذاتية ،تعالج ازمة
النفايات التي تهدد صحــة املواطن ،وتخفف فاتورة
االشــراك .فهل تفعلها البلديات وتخفف االعباء عن
كاهل مواطــن بات ينئ من فاتورة االشــراك واملياه
والدواء وغريها ام تبقى تتفرج عىل االزمة؟
اذاً ،زبل البقر تحــوّل اىل كهرباء وغاز يف مزرعة
حســن مرعي ،الذي اكد اهمية ايجاد حلول بديلة عن
حلول الدولة والحكومة املوجعة والفارطة يف آن ،ففيما
ال تزال الدولــة تبحث عن حل الزمتها ،الحل بني يديها
بطاقات شبابها.
الزبــل ،النفايات العضوية حــان جاهزان امام
الدولــة النتاج الكهرباء فهل تخطــو هذه الخطوة ام
تستعني كالعادة بحذف اجابتني؟

سعد :ال جباية وال قطع اشتراكات حتى التفاهم ...والبزري :لتنظيم القطاع

"ميني ثورة" ضد مافيات المولدات في صيدا
وفوضى التسعير
صيـــدا ـ محمــد دهشــة
بما يشــبه «ميني ثورة» ،أطلق
صيداويــون رصخــة احتجاج ضد
فوىض تسعرية االشرتاكات باملولدات
الخاصة وجشــع بعض أصحابها،
وفتحت الجراح عىل مآس جديدة مع
مواطنني يعيشون تحت خط الفقر
ومــرىض ال قدرة لديهــم عىل دفع
الرســوم ،حيث أتلفت األدوية التي
اشرتوها بشــق النفس واملال وسط
شحها وفقدانها وغالئها.
زبيدة عبد السالم ابو طبلة ،التي
شــاركت يف وقفة عرشات املحتجني
ضــد ارتفاع تســعرية اشــراكات
املولدات الخاصة يف باحة بلدية صيدا،
صارخة بأعىل صوتهــا وهي تروي
وجعها مع مرض الســكري وترفع
علــب أدويتها التي فســدت ،قالت
لـ»نداء الوطن»« :صاحب االشرتاك
قطع الكهرباء عن املنزل ،يريد مليونا ً
ونصف مليــون لرية عــى  2أمبري
ونصف ،فأُتل َِفت حقن «األنســولني»
الثــاث يف الرباد ،خســارتي كبرية
وتفوق املليون وربع املليون لرية ألنه
لم يرحم ضعفي ومريض ،إنه الجشع
بعينه».
ورصخة ابــو طبلة لــم تكن
الوحيــدة ،إذ شــاطرها «ابو نادر»

اسامة ســعد والدكتور عبدالرحمن
الهبــش معاناتها صارخــا ً بصوته
البــزري ومســؤول «الجماعــة
القوي املتهدج قائالً لـ»نداء الوطن»،
االســامية» بســام حمود وممثل
«فلريحمونــا ،ســنموت من الجوع
النائبة السابقة بهية الحريري رئيس
والفقر ،ونطالــب االجهزة الرقابية
جمعية تجار صيــدا وضواحيها عيل
واالمنيــة والبلدية منــع هؤالء من
الرشيف ومنســق تيار «املستقبل»
الطمع يف الربح ،ويجب عليهم منعهم
مازن حشيشو ،لم تكن أفضل حاالً،
من استخدام أعمدة الدولة والشبكة
سادها التوتر واالعرتاض.
العامة مل ّد كابالتهم الخاصة».
وأوضــح ســعد ،يف نهايــة
وفيما اكد البحري احمد شعبان
االجتماع« :ابلغناهم بوضوح وقف
«ان املطلوب تأمني الكهرباء ،فمياه
الجباية وعدم قطع االشــراكات
االنهار تتدفق اىل البحر والدولة غائبة
عــن املواطنــن
عن إنتاج الطاقة،
حتــى الوصول اىل
انــه االهمــال
تفاهم» ،مشــددا ً
والتقصري يف سبيل «الذين يسرقوننا ويأكلون
عىل «رضورة التزام
جنــي الثــروات
حقنا وحقوق أوالدنا
أصحــاب املولدات
انهــم مافيات»،
قــال الناشــط يجب تحرير محاضر بحقهم بتســعرية وزارة
محمد نجم «نريد ومصادرة مولداتهم فورًا االقتصــاد ،علما ً
انها مجحفة بحق
االلتزام بتســعرية
إذا لم يلتزموا»
النــاس وال قدرة
الدولة من دون اي
لديهم أو طاقة عــى تحملها ،واذا
اضافة ،ووقف الفاسدين عند حدهم
كان هناك اي مشكلة يف التسعرية
وعدم اســتغالل الناس يف أزماتهم.
يجــب معالجتهــا معهــا وأدعو
الذيــن يرسقوننا ويأكلــون حقنا
املواطنني اىل الوقــوف صفا ً واحدا ً
وحقوق أوالدنا ،يجب تحرير محارض
بوجه اي ظلم قد يلحق بهم».
بحقهم ومصادرة مولداتهم فوراً ،إذا
بــدوره ،أكد البــزري «اننا
لم يلتزموا».
مضطــرون للحفــاظ عىل هذا
أجواء االجتماع داخل البلدية الذي
القطاع ولكن يجب تنظيمه الننا
دعا إليه رئيسها محمد السعودي مع
ال نريد الذهاب اىل فوىض ،ويجب
اصحاب املولدات ومشاركة النائبني

أن تؤخــذ يف االعتبــار أوضاع
الناس االقتصادية واملعيشــية
والحياتية ،معظمهم تحت خط
الفقــر ويف كل االحــوال تعترب
التسعرية مجحفة وخاصة لذوي
الدخل املحدود» ،مشــرا ً اىل «ان
أصحــاب املولدات ســيقدمون
اىل البلديــة اقرتاحــات لكيفية
معالجــة املوضوع وعىل ضوئها
سيتخذ القرار النهائي».
أما منسق «املستقبل» حشيشو
فدعــا اىل االلتزام بتســعرية وزارة
الطاقة والتشــدد بالرقابة وضبط
املخالفات «ألنــه من غري املقبول أن
يرزح املواطن الصيداوي تحت وطأة
جشــع بعض أصحــاب املولدات يف
ظل أوضاع معيشية صعبة ،ومؤكدا ً
عىل مقــررات اجتمــاع بلدية صيدا
وال ســيما يف ما يتعلق باعتماد مبدأ
الشطور يف التسعري».
واستباقا ً ألزمة أخرى يف الخبز،
وبعدما تبلغــت الحريري من نقيب
أصحاب األفــران يف الجنوب زكريا
العربــي نفاد مخــزون األفران من
الطحني ،اتصلــت بمديرعام وزارة
االقتصاد محمد أبــو حيدر من اجل
تأمــن الطحني للمدينــة ،فوعدها
بتســليم كمية من الطحني املدعوم
ألفران صيدا.

من أجل العدالة و ...التاريخ (رمزي الحاج)

عرض أهايل شــهداء وضحايا وجرحى ومترضري
انفجار مرفأ بريوت ،خالل مؤتمرهم الصحايف مســاء
امس يف باحة كنيســة ســيدة النجاة  -املدور -شارع
الرهبان ،وللمرة األوىل ،تقريرا ً سريفع إىل الجهات املعنية
محليا ً ودولياً ،وتضمن رشحا ً مفصالً وشهادات حية ملا
تعرضوا له منذ لحظة االنفجار من إهمال وعرقلة ملسار
كشف الحقيقة.
حرض املؤتمر النــواب غســان حاصباني ،نديم
الجميل ،نعمت افرام ،ملحم خلــف ،ابراهيم منيمنة،
ميشــال الدويهي ،ميشــال معوض ،الياس حنكش،
شوقي الدكاش ،ياسني ياسني ،زياد حواط ،نزيه متى،
نقوال صحناوي ،رازي الحاج ،جهاد بقرادوني ،حليمة
القعقور ومارك ضو ،وفاعليات سياسية واجتماعية.
ووضع أهايل الشهداء اسمي النائبني غازي زعيرت
وعيل حسن خليل عىل كرسيني ،شطبا بعبارة «ملغاة».
وتخللت املؤتمر شهادات حية مؤثرة لخصت العذاب
واآلالم التي يعيشونها وإرصارهم عىل متابعة قضيتهم
ملعرفة الحقيقــة ،رغم كل العراقيل واألســاليب التي
تبتكرها السلطة من أجل منع الحقيقة وتمييع القضية.
وسألوا عن «ترصف هذه السلطة يف تعاطيها وتعاملها
مع جريمة العرص» ،وقالوا« :إذا لم تتم املحاسبة يف هذه
الجريمة لن يكون هناك وطن وال دولة».
وطالبوا «املجتمع الدويل بااللتفات إىل هذه الجريمة
التي هــي بحق جريمة ضد االنســانية ،ويجب أن تتم
محاسبة املجرمني» ،داعني «النواب الجدد إىل مساندتهم
لوضع واصــدار قانون الســتقاللية القضــاء ورفع
الحصانات من أجل الحقيقة».
وطالب وليم نون ،وهو شــقيق الشهيد جو نون،
«النواب وكل الشخصيات بمقاطعة النائبني غازي زعيرت
وعيل حسن خليل ألن دما ً برقبتهما» ،وقال« :كل شخص
يقف يف وجه التحقيــق يكون ضدنا ،وكل من يقف مع
التحقيــق هو معنا .نحن أهايل ضحايا وشــهداء نريد
العدالة ،وهذه القضية قضيتكم».
أضاف« :جمعنــا معلومات مبعثرة بمســاعدة
مؤسسة حقوق االنســان يف لبنان ،وأصدرنا تقريرا ً تم
توزيعه عىل االعالم والنواب الحارضين».

زرازير تجول في المرفأ :شاهد
على الجريمة وحاضن أشالء الضحايا
زارت النائبة سينتيا زرازير مرفأ بريوت ،ووضعت باقة
ورد عىل النصب التذكاري لضحايا جريمة تفجري املرفأ .ثم
جالت عىل مبنى األهراءات ،برفقة عضوي نقابة املهندسني
رئيســة الفرع الثاني ديفينا ابو جودة وأمني املال شــارل
فاخوري ،وأكدت «الرفض التــام ألي محاولة لهدمه ،ألنه
الشاهد عىل الجريمة والحاضن ألشالء الضحايا ،وهو املبنى
الذي يجب أن يبقى معلما ً لذاكــرة جماعية تخرب األجيال
املقبلة أن حكام لبنان ارتكبوا بحق شــعبه وسكانه واحدة
من أبشع الجرائم يف تاريخ االنسانية».
كذلك زارت زرازير مركــز الدفاع املدني وفوج اإلطفاء
يف املرفأ ،برفقة أعضاء من مجموعــة «لبنان عن جديد»،
مبديــة تقديرها و»تقدير كل الشــعب اللبناني لجهودهم
وتضحياتهم» .وجددت تقديم التعازي بشهداء الفوج الذين
سقطوا يف جريمة تفجري  4آب.
وتخلل الجولة ،اجتماع مع املدير العام ملرفأ بريوت عمر
عيتاني ،شــارك فيه رئيس جمعية «تراكس» املتخصصة
بالنقل املســتدام الدكتور مارك حداد والناشــط يف مجال
التنظيم املدني املهندس ساني جمل ،اطلعت خالله زرازير
عىل أوضاع املرفأ بعد  34شــهرا ً عىل جريمة  4آب ،وقالت:
«هناك طاقات لبنانية قادرة عىل إنتاج مشــاريع متطورة
إلعادة إعماره لكن فرملة مســار العدالة وتعطيل القضاء
يشــكالن مانعا ً وطنيا ً وأخالقيا ً نرفض تخطيه ألي سبب
كان ،فالخطط واملقرتحات والدراســات ممكنة وهي قيد
اإلنجاز ولكن لن نقبل بتنفيذها قبل تحقيق العدالة كاملة
ألهل الضحايا واملترضرين».
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تفاصيل برنامج اإلحتفال مع الرئيس العام لآلباء الكبوشيّين وشهادتان

تطويب الراهبين عويس ملكي وصالح اليوم في دير
كأنّه احتفال ديني عالمي و"عالمة رجاء من الرب بأنه
«كلما يقوى إبليس ،بيطل ّ علينا قدّيس ،وهالمرّة قدّيسين ...كلما
دير ...من
يعال صوت الشر منمحيه بمسابح خير من كَ عْ ب الوادي لل َ
بطل عنّايا لرفقا بنت حماليا ...من معلّمنا الحرديني ليعقوب
شربل َ
دير الصليب ...ألبونا أنطون السهران للطوباوي اسطفان ...وهلّق
إخوتنا الحلوين أعلنّاهن طوباويين ...ليونار وتوما واللي جايين
عالطريق كتار كتار ...هللويا تبقى صلبانك عليانة وكل ّ ما الشرّ علينا

طل ّ نمحيه بقدّيس لبناني ...لو مهما طال عتمك يا ليل علبنانّا
جايي نهار .»...هذه كلمات واحدة من الترانيم التي ستمأل أجواء
ساحة كنيسة دير الصليب فرحًا في جل الديب مساء اليوم ،من
كتابة وتلحين الفنّان جهاد حدشيتي .أما الحدث ،فيحل ّ علينا بعد
طول انتظار :احتفال تطويب الراهبين الكبوشيين اللبنانيين ،األب
ليونار عويس ملكي واألب توما صالح.

ساحة القداس في دير الصليب

الطوباوي األب توما صالح

كاريــــن عـــــبد النـــــور
التحضــرات للحدث املميّز بــدأت منذ أكثر من
سنة ،حيث إن حفل التطويب ت ّم تأجيله عاما ً كامالً
بســبب جائحة كورونا .وقد ساهم فيها فريق عمل
كبري ضمّ ،إضافة إىل الرهبان الكبوشــيني ،عددا ً من
املتطوعني والعلمانيني امللتزمني .فبعد سهرة الصالة
مع العائلة الفرنسية يوم األحد املايض ،واملسرية عىل
درب الطوباويــن التي انطلقت من حديقة يســوع
املخ ّلص يف الشاليمار إىل دير مار أنطونيوس البادواني
الثالثاء الفائت ،شهدت بعبدات ريسيتاال ً دينيا ً أحيته
جوقة مــار أنطونيوس البادواني مســاء الخميس
املايض كما سهرة روحية مســاء البارحة ...عشيّة
التطويب.
قدّاس اليــوم يف باحة دير الصليب سيرتأســه
الكاردينال مارســيلو ســيمريارو الساعة السادسة
والنصف مساء .تفاصيل أكثر عنه وعن فعاليات يوم
غد األحد يرويها لـ»نداء الوطن» الرئيس العام لآلباء
الكبوشيني األب عبدالله النفييل.

التحضيرات لقدّاس السبت اكتملت

الصور تزيّن الباحات من منطقة الشــاليمار –
بعبدات وصوال ً إىل كنيســة دير الصليب يف جل الديب
حيث ســيُقام القدّاس االحتفايل .عن ذلك يقول األب
النفييل« :لقد بذلنا الكثري من الجهد كي نحدّد ونق ّرر
شكل الصورة الرسمية للطوباويني ،كما طوّرنا أكثر
مــن فكرة حتى وصلنا إىل النمــوذج النهائي املعتمد
يف املطبوعات والتذكارات ،كذلــك عىل الطرقات ويف

مذبح القداس

ساحة الكنيسة وحتى داخل املزار الذي ُ
الرســمي ،فقد وُجّ هت دعوات إىل رئيس الجمهورية
خ ّ
صص لهما
ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
يف كنيسة بعبدات» .جوقة سيدة اللويزة ،برئاسة األب
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي .أما الدعوات
املريمي خليل رحمة ،بدأت بدورها التدريبات منذ أكثر
يجر التأكيد عليها بعد .أضف
فلم
األخرى،
الرســمية
من عام أيضا ً وهي ستشــارك يف عزف وتأدية ذخرية
ِ
إىل ذلك حضور رؤســاء الطوائف،
الرتاتيل احتفاال ً بالقدّاس اإللهي.
كما بطاركة وأســاقفة وروحانيي
الذبيحة اإللهية ،التي سيرتأسها
كافة الطوائف املسيحية .يف الساحة
الكاردينال ســيمريارو ،ممثالً البابا
ّ
مخصصة لرجــال الدين
منطقــة
تلفت مشاركة أهالي
فرنســيس ،وهــو رئيــس دعوى
والراهبــات ،وأخرى للسياســيني
القدّيســن يف روما ،يشاركه فيها ماردين ومتحدّرين منها
والحضــور الرســمي وتضم نحو
لفيف من اإلكلريوس ورجال الدين،
في االحتفال من خالل
خمسني كرسياً .كذلك هناك منطقة
وهم :رئيس الطائفــة الالتينية يف
لبنان ،املطران ســيزار إســايان ،وفد من داخل وخارج لبنان ُ
خ ّ
صصت ألهــايل بعبدات فيما باقي
الســفري البابوي يف لبنان ،املطران كون الشهيدين عاشا فيها األماكن ستحتضن جميع املشاركني
اآلخريــن .وتلفت مشــاركة أهايل
جيوزيب ســبيتريي ،واألب النفييل.
وخدما أهلها
ماردين ومتحدّرين منها يف االحتفال
هذا إىل جانب ســكرتري ســينودس
من خالل وفد من داخل وخارج لبنان كون الشهيدين
األســاقفة ،الكاردينال ماريو غريك ،والذي صادف
عاشا فيها وخدما أهلها.
وجوده يف لبنان ،والرئيس العام الكبويش األب روبريتو
الذبيحة اإللهية التي ســتمت ّد حواىل الســاعتني
جنوين ،واملعني بتقديم دعوى التطويب يف روما األب
ســتكون حســب الطقــس الالتيني لكــن باللغة
كارلو كاللوني إضافة إىل نائبه األب أنطوان حداد.
الفرنســية ،اللغة التي يتقنها الكاردينال سيمريارو.
«الدعــوة مفتوحة وندعو الجميع للمشــاركة،
أما القراءات (اإلنجيل ،الرسالة ،الرتاتيل ،)...فستكون
فالحــدث ال يتكرر دائماً» ،كما يقــول األب النفييل.
باللغة العربية .مع العلم أن النقل التلفزيوني
وبالعودة إىل القدّاس االحتفايل ،ســيُقام
ســتؤمّ نه مبارشة قنــوات Tele Lumiere،
يف الهواء الطلق يف ســاحة كنيســة دير
 Charity TV، MTVو.LBCI
الصليب يف جل الديب التي تتّسع لخمسة
تقصد ساحة دير الصليب يف جل الديب
آالف شخص .أما بالنســبة إىل الحضور

...والطوباوي األب ليونار عويس ملكي

فرتى التحضريات شبه مكتملة من تحديد املقاعد إىل
رفع الصورة الكبرية التي تزيّــن املذبح ،كما أجهزة
الصوت واليافطات املقدّمة من أهايل ماردين وبعبدات
وســواهما .أما اللمســات األخرية ،كرتتيبات وضع
الزهور مثالً ُ
فتكت لصباح اليوم.

برنامج يوم األحد

انتقــاال ً إىل يوم األحد ،فهو سيشــهد االحتفال
بقدّاس الشكر يف كنيسة مار أنطونيوس البادواني يف
بعبدات عند الساعة الحادية عرشة والنصف صباحاً،
برئاســة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،وهو
قدّاس يُقام عادة لشــكر الرب عىل نعمة التطويب.
ويرشح األب النفييل« :سيســتقبل غبطة البطريرك
يوم األحد يف كنيســة مار جرجس األثرية التي تعمّ د
فيهــا األب تومــا وتثبّت فيها مــع األب ليونار ،كل
من رئيس البلدية واملطران والكهنة ،حيث ســيُلقى
صنع خصيصا ً
بعض الكلمات ويقــدَّم للبطريك درع ُ
للمناسبة .ثم ينتقل بعدها إىل كنيسة مار أنطونيوس
حيث يكون يف اســتقباله مطران الالتــن والكهنة
لالحتفال بقدّاس الشكر ،وهو قدّاس ماروني باللغة
العربية والدعوة مفتوحة للجميع أيضاً».
من ناحيتها ســتقترص الذخائــر املوجودة عىل
املذبح عىل الرســائل التي كان ّ
ينصهــا الطوباويان
ك ّل بخ ّ
ط يده إىل روما ،نظــرا ً لغياب أي أثر لثيابهما
أو جثمانيهما كما إحراق األديــرة التي تواجدا فيها
بما تحتوي .والحال أن الذخائر ســتوضع عىل املذبح
بنســختها األصلية ،وســتُنقل بعدهــا إىل دير مار
أنطونيوس يف بعبدات الذي سيكون مقصدا ً للمؤمنني
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الـسـبـت  ٤حــزيــران 2022

من أقرباء الطوباو َّيين

الصليب  -جل الديب:
معنا ولن يُفلِت يدنا"

فيليب صالح

نبيل ملكي

إبن أخ الطوباوي ليونار" :ما عندي كلمات
أوصف شعوري ...أنا يمكن بالسما معو
هلّق ومنّي عاألرض"

حفيد أخ الطوباوي توما":أتأمّ ل في
وجهه بكثير من التأثّر ...لدي ّ شفيع قريب
منّي وتربطني به صلة الدم"

والزائرين واملص ّلني .كما سيجري االحتفاظ ببعضها
يف الرئاسة العامة يف روما حيث تُجمع جميع ذخائر
قدّييس وقدّيسات الرهبنة الكبوشية.
من يتجــوّل يف بعبدات يالحظ حماســا ً إيمانيا ً
واندفاعا ً غري مسبوقني يتصاعد زخمهما مع اقرتاب
موعــد التطويب ،ال بل هو يشــعر وكأنه عىل أبواب
مهرجان احتفايل ديني عاملي .وليس من باب الصدفة
أن يتزامن حدث التطويــب الليلة مع عيد العنرصة،
فتلك إشــارة من السماء حني ح ّل الروح القدس عىل
تالميذ السيّد املسيح.
أما من تواصلت معهــم «نداء الوطن» من أفراد
عائلتي الطوباويــن ،فالكالم كان أعجز من أن ّ
يعب
عن فرحتهم.

بالرهبنة وتع ّرضه ألبشــع أنواع االضطهاد يف تركيا
قبل االستشهاد.
ماذا أخربك أيضا ً عن طفولته؟ يقول« :كان يض ّل
ّ
يقــي إنّو ليونار كان ولد مهــ ّذب ولذيذ كتري ،وكان
يشتغل باألرض متلو متل كل أفراد العائلة» .ويتابع
أنــه منذ فرتة طويلــة ،حتى قبل بــدء الحديث عن
التطويب ،كان يشــعر أن للعائلة شفيعا ً يف السماء:
«أنا مرقت بظرف صعب كتــر ما بقدر إحكي عنّو،
بس أنا أكيد إنّو ليونار عمل معي أعجوبة وقتها».
نحاول االستفســار من الع ّم نبيل عمّ ا إذا كان
ثمة أثر ما متبقيا ً من طفولة أو ذكريات األب ليونار،
فيجيب« :كل يش عنّــا إياه هوّي الصورة ّ
يل عطاها
ليونار لوالدي ،ووالدي عطاني إياها بدورو وهيّي بعدا
معي .كل يش باقــي قضت عليه الحرب» .وهو قصد
الصــورة التي التُقطت للطوبــاوي خالل آخر زيارة
له إىل بعبدات قبل رحلته األخــرة إىل تركيا .أما عن
فرحته قبيل حفل التطويب ،فيصفها بصوت ونظرة
يمألهما الســام« :عم تطلبي منّي يش مستحيل .ما
عندي كلمات أوصف شعوري .أنا يمكن بالسما معو
ه ّلق ومنّي عاألرض» .الع ّم نبيــل يروي اليوم قصة
ليونــار ألوالده وأحفاده وأمله إكمال الرســالة عىل

أنا لست على األرض ...بل معه في السماء

العــ ّم نبيل ملكــي ،ابــن أخ األب ليونار ،اعترب
أن الفرحــة هي فرحة اللبنانيني جميعــا ً ال العائلة
فقط ،مضيفاً« :أنا مبســوط كتري كتري .هيدا أجمل
نهار بحياتي وناطرو من زمــان» .الرجل الثمانيني
تع ّرف عىل قصة عمّ ه يف عمر يناهز العرش ســنوات
من خالل والــده الذي كان يروي له عن التحاق أخيه

صورة للطوباو َّيين ُرفعت في بعبدات

خطى الطوبــاوي من خالل التواضع يف التعاطي مع
من حوله ،وطلب الشــفاعة لهم .إال أنه يعترب نفسه
«مش ق ّد الرسالة» .فاألخرية كبرية وعميقة جداً ،عىل
ح ّد قوله.

حيث َك ُثرت الخطيئة ازدادت النعم

ننتقل إىل الســيّد فيليب صالــح ،املقيم الوحيد
يف لبنان وتحديــدا ً يف بعبدات مــن عائلة الطوباوي
توما صالــح .األب توما هو عم والد فيليب ،وقد وقع
بالصدفة عىل اســمه إذ كان يُلقي نظرة عىل شجرة
العائلة« :كنــت يف العرشين من عمري ،حينها ظننت
أنه أحــد امللتحقني بالجيش الفرنــي أو اإلنكليزي
واستشــهد يف الحرب العاملية األوىل يف تركيا .الغريب
أن أعمامي ووالدي لم يذكروا اسم الطوباوي أمامي
أبداً ،ربما ألنــه حني استشــهد كان والدي وأخوته
ّ
الســن» .لكن منذ نحو عقــد من الزمن ،راح
صغار
فيليب ي ّ
طلع أكثر عىل حياة األب توما من خالل األب
سليم رزق الله ،وهو من الذين عملوا بجهد عىل ملف
التطويب.
البيت الذي وُلد فيه األب توما ما زال موجودا ً لكنه
خضع لرتميم بعد أن انتقلت ملكيّته لعائلة أخرى .كما
أنه لم َ
يبق يشء من أغراضه أو ما يشــر إىل طفولته
سوى أنه نشأ يف كنف عائلة مسيحية تقيّة ومؤمنة.
ملاذا؟ «ألنه لم يكن بالحسبان أساسا ً أنه سيصبح يف
يوم من األيام طوباويا ً أو قدّيســاً» ،بحسب فيليب.
غري أن العائلة تنعم لغاية اليوم بشــفاعة الطوباوي
من خالل ترابطها وتماسكها يف ظ ّل جوّ من القداسة،

بعبدات تز ّينت بالصور واألعالم اللبنانية

الزينة على الجدران في بعبدات

ساحة بعبدات

حيث إن معظم أفرادها يتعاطون الشأن الكنيس ،كما
يضيف.
نسأل فيليب عن شعوره قبل ساعات من حفل
التطويب ،فيجيب مبتسماً« :يف البداية لم أستوعب
ما يحصل كما أني لم أشــعر برهبة املوقف تماما ً
ّ
بــت أنظر إىل
حتى مطلع األســبوع الجاري .فقد
صورة األب تومــا نظرة مختلفة للغايــة ...أتأمّ ل
يف وجهه بكثري من التأثّر ،لديّ شــفيع قريب منّي
وتربطنــي به صلة الدم» .رغــم ّ
أن الفكر البرشي
يختلف بأبعاده عن الفكر السماوي ،إال أن األب توما
يُعترب اليوم ،بنظر العائلة ،الوسيط الذي سيتشفع
لك ّل من يطلب شــفاعته .فحدث التطويب مدّهم
بجرعة إضافية عميقة من اإليمان« :للعائلة راهبة
ومطران من جهة الوالدة وراهب كبويش وراهبتان
من جهة الوالد .مسؤولية االلتزام بحسن الترصّ ف
متج ّذرة بيننا لكن هذا التطويب جعلنا نعيد النظر
أكثر باملسار» .ومستشهدا ً برسالة القدّيس بولس
إىل أهل رومــا ،ينهي فيليب كالمــه« :حيث َكثُرت
الخطيئــة ازدادت النعــم أكثر ...فرغم الفســاد
املسترشي يف بلدنا إال أن رصيد القدّيسني يف تصاعد
مستم ّر».
بعد بقعكفرا وحماليا وحردين وغزير ،ستحجز
بعبدات الليلة لها موقعا ً عىل الخارطة الدينية اللبنانية
املفعمة بالقداسة .فـ»الرب يرسل إلينا قدّيسيه ليش ّد
عزيمتنا ويقوّينا ويعطينا مثــاال ً عن أبطال تحمّ لوا
اآلالم حتى االستشــهاد ،وهي عالمة رجاء منه بأنه
معنا ولن يفلت يدنا» ،كما يختم األب النفييل.
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مـحـمـد علي مقلد

الثابت والمتحول في برلمان 2022

ّ
الكذابين
- ٣أقلّية نيابية من
حسنا ً فعل وليد جنبالط في تغريدة ما بعد
االجتماع األول للبرلمان حين صنف االصطفاف
داخل المجلس النيابي بين جبهتين إحداهما
جبهة الممانعة من حلفاء النظام السوري
وأتباعه وأدواته .هذا النوع من التصنيف يجعل
تعداد األكثرية واألقلية النيابيتين سهالً وبسيطاً.
في جبهة الممانعة بضعة عشر نائبا ً لكل
من "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار
الوطني الحر" ،يضاف إليهم "فراطة"
يعدون على أصابع اليدين ،فيكون مجموعهم
بضعة وخمسين .مشاركة ثمانية نواب من
"االشتراكي" في انتخاب رئيس المجلس شوش
الحسابات ،إذ تبين أن عدد الذين "يلعبون
على الحبلين" أو يخجلون من إعالن انتمائهم
الصريح أو الذين سبق لهم أن تدربوا في أجهزة
المخابرات ،والله أعلم ،ال يتجاوز العشرة ،أما
في انتخاب نائبه فقد صار العدد بضعة عشر.
ليست هذه نتيجة التشويش الوحيدة .األفدح
انها تسببت بوضع نواب الثورة موضع االتهام
بتبديد األكثرية النيابية السيادية ،وبأنهم وراء
نجاح رئيس المجلس النيابي ونائبه .استسهلت
العقول الحاسوبية البحث فوجدت أمامها
"بضعة عشر" نائبا ً معدودين ،حين اجتمعوا
انقسموا بين سبعة وستة ،بحسب ما صرحت
النائبة حليمة القعقور ،وقرروا باألكثرية
االقتراع بورقة بيضاء في الدورة األولى من
انتخاب نائب الرئيس وضد مرشح الممانعة في
الثانية.
ست جهات شاركت في تنظيم الحملة عليهم.
إعالميون ،يساريون طفيليون أو طفوليون،
متحدرون من  14آذار ،سياديون ،فضالً عمن
يقاوم االحتالل اإليراني من منصات التواصل أو
على متاريس في بالد االنتشار ،يضاف إليهم
من رأى التنوع والديمقراطية بين نواب الثورة
من عالمات يوم القيامة وظهور "الصاحب"
واالنهيار المحتوم .ال أحد يعلم شيئا ً عن حصة
خفية لقوى الممانعة في هذه الحملة.
لنتخيل أنهم تغيبوا عن الجلسة البرلمانية
األولى ،فماذا ستكون النتائج .خمسة وستون
صوتا ً لمرشح الرئاسة الوحيد وخمسة وستون
صوتا ً لنائبه .النتيجة إذن خمسة وستون ،ال
أكثر وال أقل ،بحضور نواب الثورة أو بغيابهم،
فضالً عن إعالنهم الواضح القاطع أنهم اقترعوا
للعدالة في مواجهة شرطة المجلس النيابي
ومفجري مرفأ بيروت.
بحسب اختصاصيي اإلحصاء ،حصل
الرئيس ونائبه على الرقم ذاته لكن بتنويعتين
مختلفتين .تموضع "االشتراكي" في انتخاب
الرئيس في جهة وفي انتخاب نائبه في الجهة
األخرى هو الذي جعل تصنيف األكثرية واألقلية
ملتبسا ً وجعل عدد النواب "الملونين" رجراجا ً
متماوجاً ،وهو الذي صور ما جرى كأنه صفقة
مكشوفة بين أهل المنظومة ،وهو الذي خفف
من وهج النتائج الباهرة التي أسفرت عنها
االنتخابات التشريعية لدورة .2022
تعداد األكثرية واألقلية في المجلس النيابي
ينبغي أن يحسب استناداً ،ال إلى اصطفاف وليد
جنبالط الخاطئ في انتخاب الرئيس ونائبه
بل إلى تغريدته ،تغريداته ،التي لم تخطئ
التصويب على مكمن الخلل ،واستنادا ً إلى
تصريحاته المحتضنة للثورة والتغيير ال إلى
تصريحات بعض ممثليه في البرلمان الذين
يسترشدون دائما ً بكمال جنبالط ويتوجسون
من الثورة.
أسلوب وحيد كفيل بحماية األقلية الطائفية أو
األقلية النيابية ،هو في النظر إليها كنواة ألكثرية
افتراضية .هذا ما فعله كمال جنبالط حين جعل
دور طائفته وحزبه أكبر من حجمهما العددي.
وهذا ما ينبغي أن تكون عليه قوى التغيير في
البرلمان الحالي.
نواب الثورة ليسوا أقلية .مع المنادين
بوحدة الوطن وسيادة الدولة على حدودها
وداخل حدودها ،والمطالبين بقيام دولة
القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص
والديمقراطية والعدالة االجتماعية ،يصبحون
هم األكثرية في المجلس النيابي مثلما هم
األكثرية في ساحات النضال الموزعة بين أربع
أرجاء الوطن.
أقلية وحيدة في البرلمان تتخفى خلف وجوه
متعددة ،هي أقلية النواب الكذابين.
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ّ
ستتحسن
ال أحد يصدّق وعود الدولة بأن الكهرباء

عكاريون يبيعون مجوهراتهم لتأمين دوالر
الطاقة الشمسية
الشمــــال  -مـــايز عبيــــد
ّ
يقض
تأمني الكهرباء هو أكثر ما
مضاجع النــاس يف عكار هذه األيام.
فحضور التيار الكهربائي لساعة او
ساعتني غري كاف بالطبع ،هذا يف حال
تأمّ ن الفيول ،أمــا إذا لم يتأمّ ن فإن
املنطقة ستكون بال كهرباء ألسابيع
متتالية كما حصل اخريا ً قبيل وصول
باخرة الفيول الرتكية.
ال يصــدّق الناس وعــود الدولة
ووزارة الطاقــة يف كل األحــوال ،ألن
الدولــة لم تَصــدق معهــم يوما ً يف
ملف الكهرباء .كل الوعود الســابقة
لحكومة ميقاتي باستجرار الكهرباء
ّ
وتحســن ساعات
من مرص واألردن
التغذية ذهبــت أدراج الرياح ،وهذا
ٌ
صيف جديد يطل والناس بال كهرباء
وال ماء وال مقومات للحياة.
خالل ســهرة ليليــة ومن دون
كهربــاء بالطبع يف قريــة عكارية،
دار حديــث بني "ســهّ رية" الصيف
واملوضــوع كان الكهربــاء بال أدنى
شك .انقســم الحارضون بني رأيني:
األول يعترب أن عقدة الكهرباء ستحل
قريبــا ً يف النهاية ،والثانــي يرى أن
األزمة ستطول لســنوات وال ب ّد من
حل .يســأل عمــر "ماذا لــو ر ّكبنا
ّ
وتحســن وضع
الطاقة الشمســية
كهربــاء الدولة عــر األردن؟ ماذا

سنفعل بالطاقة الشمسية حينها"؟
فري ّد عليه خالــد "الطاقة من األردن
بمعدل  4ســاعات يف اليــوم وماذا
ستفعل بالســاعات الباقية؟" وهنا
ّ
يتدخــل نور ســائال":هل تصدقون
بالفعل وعود هذا الوزير املهرج؟ مع
وزير كهذا وحكومــة كهذه لن نرى
كل ٌّ يجود من الموجود
الكهرباء كل العمر" .وبعد موجة من
األخذ والرد والجدل وصل الجميع إىل
لرية لبنانية ،وع ّرجوا يف حديثهم عىل
قناعة راســخة بأن ال حلول رسيعة
أحداث اإلنتخابات ومــا تخللها من
ّ
للكهرباء ،أقلــه يف املدى املنظور ،وال
املرشــحني برتكيب طاقة
قيام بعض
بد من خيــارات أخرى للناس حتى ال
شمســية لبعض املفاتيح اإلنتخابية
تبقى بال حياة ،فالكهرباء هي الحياة
أو لبعــض األحياء مــن أجل ضمان
بحســب ما أشــار
أصواتهم.
أحمــد .هنا يخلص
وأمام حالة "ال
عمر إىل القول "إذًا،
بدّ" مــن خيار آخر؛
ال حــل إال برتكيب تأمين الطاقة الشمسية تكتســح أســطح
طاقــة شمســية .لمنزل واحد أو لمحل تجاري املنــازل واملحــال
ولكن من أين سنأتي
ومحطات الوقود يف
بالدوالرات؟" ثم دار أو لبئر ارتوازية بمعدل 10
عكار ألــواح الطاقة
الحديث عن ســبل أمبير يحتاج إلى ما يزيد
الشمســية .وهــي
تأمني الدوالر لرشاء عن الـ  3آالف دوالر أميركي يف ازديــاد يومي ال
معــدات الطاقــة
ســيما مع اقرتاب
الشمسية املسعّ رة بالعملة الخرضاء،
دخول فصل الصيف وحاجة الناس إىل
إذ إن تأمني الطاقة الشمســية ملنزل
تشغيل الربادات .فال بد من تركيبها،
واحد أو ملحل تجاري أو لبرئ ارتوازية
ألن ال أمــل لديهم بعــودة الكهرباء
بمعدل  10أمبري يحتــاج إىل ما يزيد
إىل ســابق عهدها .إال أن الناس ويف
عن الـــ  3آالف دوالر أمريكي .تداول
معرض سعيهم وراء الكهرباء عليهم
الحارضون باألخبار عن تقديم قروض
البحث يف تأمــن املبالغ املطلوبة لها
طاقة شمســية تصل إىل  500مليون
بالدوالر .يمكن تصنيف الناس هنا إىل

 3فئات .فئة اســتطاعت تأمني املبلغ
من عملها يف املاكينــات اإلنتخابية،
وفئة كانــت تدّخر مبلغــا بالدوالر
(بضعة آالف) من بداية زمن اإلنهيار
وأزمة املصارف وقــد حان رصفها.
وفئة تبيع مجوهرات ومصاغ نسائها
أو حتى ســاحا ً لديهــا ،أو تلجأ إىل
اإلستدانة ألن الكهرباء صارت ألزم.
ك ٌل بموضــوع الطاقة يجود من
املوجــود وير ّكب ألواحــا وبطاريات
عىل قدر ما يملك مــن الدوالر ،فيم ّد
رجليه عىل قدر ما يسمح له بساطه
املــادي .بالتوازي أصبحــت الطاقة
الشمســية مهنة الجميع وانترشت
محالت بيع أدواتهــا عىل نحو كبري،
علمــا ً أن أســعارها يف ارتفاع وتباع
بالفريــش دوالر .ومع أن الناس تعي
أن ال يشء يعوّض عن كهرباء الدولة،
إال أن تأمني الطاقة لتشغيل الربادات
واإلنارة وبعض املستلزمات ولو بالحد
األدنــى أصبح أمرا ً ملحــا ً وال يمكن
تجاوزه يف هذا الظرف الصعب.

مســـاحة حـــرّة

خارطة الطريق للوصول إلى التوافق الحقيقي
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
يوما ً بعد يــوم تتبلور أكثر صورة املجلس الجديد .ولقد
بات واضحا ً ّ
أن األكثريّة الوحيدة الحقيقيّة املوجودة فيه هي
األكثريّة السياديّة التي صوّتت بـ 38صوتا ً للنائب زياد حوّاط
رس املجلس .بينما الحديث عن أكثريّة من
يف انتخابات أمانة ّ
تنســيقي من مايسرتو يمتلك ك ّل
 65صوتا ً ما هو إال عمل
ّ
الوسائل التي تبدأ بالرتغيب وقد ال تنتهي بالرتهيب .والبقيّة
مجموعات تحاول إثبات ذاتها يف صلب املعركة الكيانيّة.
ومن البديهي كبادرة حسن نيّة من الفريق الذي بدا صلبا ً
ومتماسكا ًيف اليوم االنتخابي األوّل أن يطلق العجلة الدستورية
بدءا ً بمشاورات للتكليف والتأليف الحكومي .واملواضيع التي
ســتطرح لن تكون بســيطة مع هذه اإلنقسامات .لكن ال
يمكن طرحها إال من خالل تظهري مايسرتو سيادي يقبض
عىل الحركة الســياديّة بوجه «حزب الله» الذي يقود الفريق
الحاكم بهدف تثبيت تح ّكمه بالدولة.
من هنا أتى طرح حكومة األكثريّة التي وحدها تستطيع
مواجهة هذه املرحلة .وال يعني ذلك تغييب الحوار .فالحوار
موجود بني األفرقاء ّ
ّ
املؤسسات ال سيّما يف املجلس
كافة داخل
النيابي .وهذا ما يجب أن يقود إىل نقاش هادئ وهادف يف هذا
املجلس ملقاربة الطروحــات ّ
كافة ،ومن قبل األفرقاء ك ّلهم.
وذلك ّ
ألن حكومات الوفاق واإلئتالف تحت ذريعة ممارســة
الديمقراطيّــة التوافقيّة بتغليب من ســاح «حزب الله»،
نجحت بتحويلها إىل ديمقراطيّة تعطيليّة ش ّلت البالد والعباد
وأوصلتنا إىل هذه الدركات .الديمقراطيّة التوافقيّة تطبّق يف
بلد تعدّدي تكون املســاواة فيه قاعدة هذا التوافق .ال عندما
يكون هنالك فريق ،وأعني هنا «حزب الله» بالتحديد ،مس ّلحا ً
ويمارس تس ّلطه عىل غريه وعىل بيئته أ ّوالً .املطلوب تحقيق
املســاواة التي ال تكون إال باقتناع «حــزب الله» برضورة
انخراطه يف الدّولة .وبالطبع ليس بنزع ســاحه بالقوّة ّ
ألن
القوّة ال تستجلب إال مثيالتها عىل قاعدة اآلية« :أل َ َّن ُك َّل ا َّلذِي َن
يَأ ْ ُ
السي َ
ْف ِب َّ
خذُو َن َّ
السي ِْف يَهْ ِل ُكو َن!»
فال يمكن بعد اليوم االستمرار يف لبنان عىل هذه الحالة
إال بعــودة الحياة إىل الدّولة من خالل عودة الدّولة إىل الحياة.
وهذا ال يمكن تحقيقه إال عرب حكومة أكثريّة ّ
تتول املسؤوليّة،
وتُ َ
راقب وتُ َ
حاســب من املعارضة يف املجلس النيابي .وهذا ال
يعني بالطبع غياب الحوار؛ بــل ذلك يحتّم الحوار من داخل
ّ
املؤسســات التي نجحت االنتخابات النيابيّة بتمثيل الفرقاء
ك ّلهم يف املجلس النيابي .وبعد ذلك يُصار إىل استكمال تطبيق

ّ
املوسعة
الطائف بدءا ً بتطبيق الالمركزيّة اإلداريّة والسياسيّة
حتّى إلغاء الطائفيّة السياســيّة ّ
توصالً إىل تطويره بحسب
مقتضيات املرحلة .وبعد ذلك ك ّله بإمكاننا العودة إىل تطبيق
التوافق يف الحكم عــر حكومة توافقيّة .وليس العكس كما
يدعو فريق «حزب الله» وبعض املف ّكرين والصحافيّني الذين
يدورون بفلكه .وذلك ك ّله انطالقا ً من مبدأ االعرتاف باآلخر
ألن االختالف مرشوع ّ
املختلف ورفض إلغائــهّ ،
لكن الخالف
ممنوع .وما من عاقل يدعــو إىل تجاوز أيّ مكوّن حضاريّ
يف لبنان .وهذا يعني بالتمــام والكمال احرتاما ً ملبدأ التوافق.
لكــن الخالف يف التطبيــق .وأيّ تباين يرتجــم يف التعاطي
الديمقراطي السليم بني املعارضة واملواالة .وك ّل «هارموني»
بينهما تصبّ يف خدمة التوافق والوطن .من هنا تأتي الدّعوة
إىل هذا التوافق وفق هذه األسس والقواعد .وهذا ما سيوقف
مفاعيل االلتفاف عىل الطائف التي نجح «حزب الله» وفريقه
بفرضها بقوّة ســاحه غري الرشعي .وهذا ما يوضح أيضا ً
دعوتــه اليــوم إىل التوافق والحوار كمــا يفهمه هو ،تحت
كنف احتفاظه بســاحه الذي كما رصّ ح وقال ّ
إن اللبنانيّني
تعايشــوا معه ،فليتعايشوا لســنتني إضافيّتني للتف ّرغ إىل
ّ
لكأن األزمة يف لبنان هي اقتصاديّة! يف هذا
معالجة االقتصاد.
التوصيف ق ّلة احرتام لعقول النّاس ومحاولة إليهامهم ّ
بأن
اإلشكاليّة الحقيقيّة تكمن فقط يف الفساد واالقتصاد.
ال يا سادة ،اإلشــكاليّة الحقيقيّة تكمن يف وجود سالح
غــر رشعي ّ
ينفذ مفاعيــل املحت ّل الــذي يفرض رشيعته
وأيديولوجيّته عىل الشعب اللبناني ك ّله .نحن تحت االحتالل
الحقيقي ،لو مهما حاولوا تجميله باملســاحيق التوافقيّة.
وال ح ّل يف لبنان قبل عودة الحياة إىل الدّولة كما سبق وذكرنا
آنفاً .وذلك لن يكون بتسويات تثبّت أعرافا ً جديدة كما حصل
يف العــام  .2008بل يكون بالعودة إىل الكتاب أي الدّســتور،
والدستور وحده كفيل بإرجاع الحياة إىل الدّولة.
إذا لم يقنع «حزب الله» بعد بنتائج االنتخابات ،ال سيّما يف
قلب مجموعته الحضاريّة ،فهو يستجلب راعيا ً إقليميّا ً ودوليّا ً
ّ
املؤسساتي.
إلعادة ما رفضه هو نفسه بقوّة التوافق والحوار
وحذار املزيد من إقحام لبنان يف املتاهات اإلقليميّة والدّوليّة
ِ
التي لن ينقذنا منهــا إال حياد بكركي الناشــط والفاعل.
وهذا وحده يبدّد املخاوف الج ّديّة التي يبثّها بعض األوساط
السياسية والدبلوماسية واألمنيّة من وجود جهات تح ّرض
عىل العــودة إىل حرب أهليّة جديدة .لذلــك ،ال ب ّد من الهدوء
ّ
املؤسسات ألننا
والرتوّي والحوار واملناقشة والعمل من داخل
اكتفينا تسويات والتفافات عىل الدستور واملنطق العام.

توقيف سائق فان
يبيع المخدرات
و 5مروجين
صدر عن املديرية العامة لقوى
األمن الداخيل  -شــعبة العالقات
العامة البالغ التايل:
«يف إطار املتابعة التي تقوم بها
قطعات رسيــة الضاحية يف وحدة
الدرك االقليمــي ملكافحة عمليات
تجارة املخدرات وترويجها ،توافرت
معلومات لهــذه الرسية حول قيام
أحد األشــخاص عىل متن «فان»
ببيع املخدرات ملروجــن يف أحياء
مختلفة من الضاحية ،وبخاصة يف
حي الليلكي ومنطقة التريو.
عــى األثر ،توصلــت فصيلة
املريجــة اىل تحديد رقــم اللوحة
العائدة للفان ،كما قامت عنارصها
بتاريــخ  2022-5-29برصده يف
منطقة التريو ،فكمنت له وضبطته
وألقت القبض عىل سائقه ،ويدعى:
 ز .ع( .مواليد عام  ،1996لبناني)كذلك ،ونتيجة املتابعة ،وبعد عملية
مراقبة ،تمكنت من استدراج /5/
مروجني واوقفتهم ،وهم كل من:
 ا .م( .مواليد عام  ،1995لبناني) ف .م( .مواليــد عــام ،1981لبناني)
 ع .ف( .مواليــد عــام ،1993لبناني)
 ا .ق( .مواليد عام  ،1987لبناني) م .م( .مواليــد عــام ،1988فلسطيني)
وقد تم ضبط  /209/مظاريف
تحتوي عىل مادة الهريويني ،مبلغ
مــايل /3/ ،دراجــات آلية و/7/
هواتف خلوية.
بالتحقيــق معهــم ،اعرتفوا
برتويج املخدرات وتعاطيها.أودعوا
مع املضبوطات القضاء املختص،
بناء عىل إشارته».

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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رفض فلسطيني لنزع "المسؤولية الدولية" عن الالجئين وتحويلها إلى إنسانية بحت!

"األونروا" في خطر ...وتخ ّوف على مستقبل "القضيّة"
ال تزال المخاوف التي تضمنتها رسالة المفوض العام لألونروا
فيليب الزاريني تتفاعل عشيّة اجتماع اللجنة اإلستشارية للمنظمة
التي تستضيفها بيروت في  14و 15حزيران الجاري .ليشكل التسليم
بتفاقم األزمة المالية المتزامنة التي تمرّ بها "األونروا" مدخ ً
ال

ّ
يحذر من انهيار الوكالة األممية
الزاريني

لتصفية الشاهد التاريخي على مأساة اللجوء الفلسطيني
وإسقاط البعد السياسي للقضيّة الفلسطينية .في حين وضعت
ّ
"جس النبض" لتجريد "األونروا" من
جهات متابعة الرسالة في إطار
صالحياتها كمدخل لـ"التوطين" ومنع حق العودة.

هل تدفع "األونروا" ثمن "السالم"؟

املزمــن للتمويل .وعىل الرغــم من تأكيد
طــــــونــــــي كــــــرم
الزاريني "عدم االستغناء عن األونروا" ،مع
إجماع الجهات الفلســطينية عىل أن
توجه الــدول األعضاء إىل التصويت نهاية
دور "األونروا" الســيايس يضاهي دورها
العام عىل تجديد واليتها ،توقفت مصادر
اإلنســاني يف تقديم الخدمات ،ويحتّم عىل
حكومية متابعة للقضيّة الفلسطينية يف
"املجتمــع الدويل" تحمّ ل مســؤولية ح ّل
لبنان ،عند املخاطر السياسية والقانونية
القضيّــة الفلســطينية،
لتفكيك "األونروا" وإنهاء
لــم ي ّ
ُغــر يف التوجهات
دورهــا وتحويل القضيّة
الدوليــة .إذ أ ّكد املفوّض
الفلســطينية إىل إنسانية
العام لألونروا السيّد فيليب
بحت ،ما ينزع املسؤولية
الزارينــي يف رســالته إىل "إنهيار األونروا" ترافق السياســيّة الدوليــة عن
الالجئني الفلســطينيني
الالجئــن وحقهــم يف
مع تقدّم "عملية
يف  23نيســان ،2022
العودة .مشرية إىل أن هذا
السالم" التي أطلقها
وجوب النظر بواقعية إىل
األمر من شــأنه أن يزيد
التنبؤات املالية للمنظمة الرئيس السابق للواليات من املخاطر "األمنية" عىل
"املقبلة عــى اإلنهيار" ،المتحدة دونالد ترامب لبنان يف ظل تفاقم األزمة
وانعكاســها ســلبا ً عىل
اإلقتصاديــة واملالية غري
الخدمات املقدمة ّ
للجئني .ووصف الزاريني
املسبوقة التي يم ّر بها.
"الوقوف عىل حافــة الهاوية باألمر املقلق
للجميع :لالجئني يف املقام األول ،ولكن أيضا ً اللجنة اإلستشارية في بيروت
ملوظفي األونــروا والبلدان املضيفة" ،وذلك
التداعيات التي خ ّلفتها رسالة املفوض
يف ظل تع ّرض املنظمة إىل حمالت ّ
منســقة
العــام لألونــروا فيليب الزارينــي املنددة
لنزع رشعيتها وسحب تمويلها ما يؤدي إىل
بتفكيــك "األونروا" فرضت نفســها عىل
تقويض حقوق الالجئني الفلسطينيني.
اإلجتماعــات التمهيدية النعقــاد اللجنة
وتالفيــا ً لتــآكل نوعيــة خدمات
اإلستشارية لـ"األونروا" التي تستضيفها
"األونروا" أو األسوأ من ذلك ،انقطاع هذه
بريوت ،ويهدف "لبنان" من خالل ترؤسه
الخدمات ،أشــار إىل تقدم املباحثات حول
اجتماعــات اللجنة هذه الــدورة ،إىل لعب
"زيادة الرشاكات داخــل منظومة األمم
دور يف طرح إطار معالجات عىل املســتوى
املتحدة األوســع إىل أقىص حــدّ" ،عىل أن
االســراتيجي والتوفيق بــن طروحات
تقوم "وكاالت األمم املتحدة املتخصصة يف
املشــاركني وتقديم النصح واملســاعدة
تقديم الخدمات نيابة عن األونروا وتحت
للمفوض العام للوكالة حول "األزمة املالية
توجيهها" ،وذلك للح ّد من تفاقم النقص
لألونروا ،وخططها االسرتاتيجية والتحديات

اإلحتجاجات داخل المخيمات إلى الواجهة من جديد

التي فرضتها الحرب الروسية – األوكرانية
عىل األمن العاملي واإلقليمــي" ،إىل جانب
"البحث يف تجديد واليتها يف أيلول املقبل".
وتشــكل هذه املناســبة التي تضم أبرز
املانحني والبلدان املضيفة فرصة ملناشــدة
الجهــات املانحة من أجل زيــادة دعمهم
الالجئني ،وفرصة لدعوة املجتمع الدويل إىل
إظهار التضامن مع الالجئني الفلسطينيني.

األونروا أمام منعطف خطير

وال تخفي مصــادر متابعة لـ"نداء
الوطن" أن املنظمة تم ّر يف منعطف حقيقي
مع تعدد اآلراء حول مســتقبلها ،وتزايد
حاجات الشــعب الفلسطيني أمام األزمة
املالية التي تمر بها "األونروا" والتي تحول
دون قدرتهــا عىل اإلســتجابة للخدمات
املنوطة بها ،ما ينذر بتحوّل األزمة املاليّة
إىل أزمات اقتصادية وأمنية وعســكرية.
وتجنبــا ً للتطورات الهادفــة إىل اإلرضار
بـ"األونــروا" ،شــددت الجهــة املتابعة
عىل "أهمية اجتماع اللجنة اإلستشــارية
التي تســتضيفها بريوت ،والتي تزامنت
مع تلويح املفوض العــام لألونروا فيليب
الزارينــي بنقل بعض خدمــات املنظمة
إىل الدول املضيفــة ،والحوار مع الداعمني
األساســيني مــن مختلــف اإلتجاهات،
والسعي إىل وضع آليات لتنفيذ اإلصالحات
داخل "الوكالة" ،والتصــدي للمحاوالت
السياســيّة الهادفــة إىل تجريدهــا من
دورها عــر نقل صالحياتها والتشــبيك
مع املنظمــات الدولية املتخصصة أكان يف
التعليم والطبابة أم غريهما".

البلدان املضيفة ،مع تفاقم النزاعات الدولية
األمن والتحديات!
وتداعيــات األزمة األوكرانية – الروســية
وال تقترص التحديات التي يواجهها
عىل الدول اإلســكندنافية املانحة لألونروا
الفلســطينيون عنــد هذا الحــدّ ،ليربز
(النروج ،فنلندا ،السويد والدنمارك) ،والتي
التخــوّف مــن أن يفتح التشــبيك مع
أصبحت يف مواجهة مبارشة للتحديات التي
منظمات األمم املتحدة املتخصصة الباب
خلفتها األزمة ،وأعــادت ترتيب أولوياتها
أمام تكليف "اليونيفيل" بأمن املخيمات.
وهذا ما يلقى رفضا ً قاطعا ً
لجهــة اإلهتمام بالالجئني إىل
أوروبا عىل حساب مضاعفة
مــن القوى الفلســطينية
دعمها الالجئني الفلسطينيني
كافة .وعــى الرغم من أن
إجراء كهذا يتطلــب قرارا ً
يف ظل انســداد آفــاق الحل
من مجلس األمن ،غري وارد إنعكست المشاكل السيايس لقضيتهم.
والتخوف عىل مستقبل
حاليــاً ،برز تخــوّف جدّي واألزمات الداخلية
"األونــروا" ال يقترص عىل
من ارتداد امللف األمني عىل
في الدول
الداخــل اللبنانــي ،معيدا ً
تداعيــات أزمــة اللجوء يف
إىل الذاكــرة حقبة مؤملة يف المضيفة على عمل أوروبا ،فالحديث جديا ً عن
تاريخ لبنــان ،تطيح بتقدم "المنظمة" وأدائها "انهيار األونروا" ترافق مع
تقدّم "عملية السالم" التي
املباحثــات القائمــة بني
أطلقها الرئيس السابق للواليات املتحدة
"جهات" فلســطينية ولبنانية تساهم
دونالد ترامب ،ويشــكل "اإلنتهاء" من
يف تذليــل "الهواجــس" ،وتعزز ظروف
قضية الالجئني أحد العناوين الخمســة
الالجئني ،أكان لجهة تقدّم بند الســماح
املطروحــة بالحــل النهائــي للقضية
لهم بمزاولة العمل أم البحث يف ح ّل قضيّة
الفلســطينية .هذا ويشدد املتابعون عىل
السالح الفلسطيني كمدخل يسبق البحث
أن "األونروا" هي أفضل تعبري عن اإللتزام
يف تحسني الظروف املعيشية األخرى.
بالقضية الفلسطينية ،ويؤكدون أهمية
إرتداد األزمات الداخلية عىل الالجئني
الدور الذي تقوم به "اللجنة اإلستشارية
التحديات املاليــة واألزمات املتفاقمة
لألونــروا " AdComإىل جانــب "لجنة
التي تشهدها الدول املضيفة (لبنان ،سوريا،
الحوار اللبناني الفلسطيني" يف رفضها
الضفة الغربية ،وقطاع غزة) أدّت إىل طلب
املطلق نقــل صالحيات "األونــروا" إىل
املزيد من الهبات املالية التي تقدمها الدول
منظمات أخرى كمدخل الندماج الشعب
املانحة "لألونروا" .وبالتايل إنعكست املشاكل
الفلسطيني يف املجتمعات املضيفة ونزع
واألزمات الداخلية يف الدول املضيفة عىل عمل
صفة الالجئ عنــه وحرمانه بالتايل من
"املنظمة" وأدائها .لترتافق الحاجة إىل املزيد
حق العودة إىل فلسطني.
من التمويل للتصدي للتداعيات الداخلية يف

"األونروا" :تواريخ وأرقام
تأسست "األونروا" بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،1949وبدأت
عملياتها يف األول من أيار  .1950وحدد القرار رقم  302يف الثامن من كانون األول
 1949هدف الوكالة يف مســاعدة وحماية الالجئني الفلســطينيني وتأمني العمل
لهم يف مناطق عملياتها (األردن وســوريا ولبنان والضفة الغربية بما فيها رشقي
القدس وقطاع غزة) إىل حني التوصل إىل حل عادل لقضيتهم .وتتجدد والية الوكالة
يف الجمعية العامة كل  3سنوات ،كان آخرها تمديد عملها لغاية  30حزيران .2023
ويتوىل اليوم ،ما يقارب  30ألف موظف بميزانية تقارب  1.6مليار دوالر ،تقديم
الخدمــات الصحيّة واالجتماعية والرتبوية وتأمني فرص العمل ملا يقارب  5.7ماليني
الجئ فلسطيني ،إىل حني حل قضيتهم طبقا ً ملا ورد يف القرار  194بالعودة إىل ديارهم.
وإن كان التمديد لوالية جديدة لـ"األونروا" ال مف ّر منه يف املدى املنظور ،بعدما
حصل يف  ،2019/11/15عىل دعم  170دولة ،مقابــل معارضة الواليات املتحدة
و"إرسائيــل" وامتناع  7دول عن التصويت ،فإن هدف القوى الفلســطينية اليوم
يتخطى التمديد ،ويبقى يف املحافظة عىل التزام "املجتمع الدويل" الســيايس واملايل
تجاه "املنظمة" وعدم تفريغهــا من مضمونها عرب تفويض مهامها إىل منظمات
األسايس املتعلق بحق العودة لصالح
دولية أخرى ،تفقد "األونروا" دورها السيايس
ّ
ّ
الشق اإلنساني لقضية الالجئني.
تقدم
األزمة المالية تدفع المدارس التابعة لألونروا إلى اإلغالق

١٠
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إبراهيم سماحة:
 50فيلمًا "غريبًا" تحت سماء بيروت
عامًا تلو آخر ،ال يغيب مهرجان "كابريوليه لألفالم القصيرة" عن درج مار نقوال في الجميزة محو ًال اياه
ولقاء سنويًا بين محبي
صالة عرض مفتوحة تستقطب مخرجين ومخرجات من مختلف دول العالم،
ً
الفن السابع وصنّاعه ،يتبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول واقع صناعة السينما ومستقبلها أيضًا.
جــــــنــــــى جـــــبـــــور
انطلقت أمــس الدورة الـــ 14من
فعاليات املهرجان تحت عنوان" :الغريب"،
يف تمام الســاعة الثامنة (تستمر ملدة 3
ايــام حتّى  5حزيــران) يف الهواء الطلق،
حيث جلس الجمهــور موزعا ً عىل طول
ساللم مار نقوال ،ملتابعة  15فيلما ً مجانا ً
عرضت لغاية  11ليالً .وعن سبب اختيار
هذا العنــوان يف النســخة الحالية ،قال
مؤســس املهرجان إبراهيم ســماحة يف
حديثه لـ"نداء الوطن"" :كل يشء يف هذا
العالم أصبح غريباً .أليس غرييا ً أن نطلق
الــدورة  14يف ظل الظــروف الراهنة؟"،
مضيفاً" :تطور املهرجان تدريجيا ً ليصبح
حدثا ً يدعم القضايــا ويدافع عن حقوق
اإلنســان ،العدالة وحرية التعبري ويركز
عىل مفاهيم تكافؤ الفرص واالســتدامة
ومواكبة االتجاهات الناشــئة من خالل
اعتمــاد موضوع فريد كل عــام لألفالم
القصرية املعروضة .وهذه الســنة ،اخرتنا
"الغريب" ( )Weirdحيث يجتمع نحو 50
فيلما ً (من اصل  3000تقدمت للمشاركة)
من بلدان مختلفة ،تحت هذه الثيمة بهدف
اعادة التفكري يف القوانني التي تحدّد شكل
املجتمع .فــكل حالة غريبــة هي حالة
متحررة ال تخاف مــن االختالف .من هذا

ملصق المهرجان

املنطلق يشــكل عنواننا هذه السنة دعوة
اىل التعبري الحر وخلق مساحة حرة للتعبري
عــن االختالفات والتمرد عــى محاوالت
التصنيف واالقصاء".

األفالم المعروضة

منــذ افتتاحــه ،افتخــر املهرجان
بإنشاء منتدى فريد للتبادل والحوار بني
الجمهور ومجتمــع صناعة األفالم من
خالل اســتضافة حدث يشجع املواهب
الفردية ويسمح للجمهور بالتفاعل مع
صانعي األفالم .وعامــا ً بعد عام ،أظهر
التزامه باالحتفال كشــكل فني مستقل

يقدم افالمــا ً محلية وعاملية متنوعة من
األرشــيف إىل الخيال القصــر واألفالم
الوثائقية والرسوم املتحركة...
وال يعد الـ"كابريوليه" اليوم ،مجرد
مهرجان لألفالم القصرية ،انما مساحة
لالحتفاء باالختالف والتعبري عن األفكار،
عىل حــد قول ســماحة موضحا ً "نحن
ملتزمون دائمــا ً بتقديم عروض قصرية
مثرية لالهتمام وذات جودة عالية ،لذلك
سنعرض تحت ســماء بريوت افالما ً من
لبنان ،مرص ،ايطاليا ،فرنسا ،سويرسا،
امــركا ،الســعودية وغريهــا ...منها
( Dismissalلبنــان)"Staroye Delo" ،

الجمهور على درج مار نقوال

ريتا حايك

جوزيف عازوري

(لبنــان)( "The Hurl" ،لبنان) ""Cru
(ســويرسا)( "Sunshine" ،ايطاليــا)،
"( "For Pete's Sakeالواليــات املتحدة
األمريكية)( "Un pour huit" ،فرنسا)...

املهرجان انتقاه نجما ً لدورته الـ ،14فمن
تقاليده املتبعة يف نســخته من كل عام،
اختياره ممثــاً أو مخرجا ً لبنانيا ً تحمل
كل دورة جديدة منه اســمه لشكره عىل
عطائه" ،خاتما ً ّ
أن "أهمية هذا املهرجان
تكمن باســتمراريته ،وال سيما انه نوع
من املقاومة الثقافية الطبيعية ،فالثقافة
مرآة املجتمع ومن دونها ينهار .وأخرياً،
أتمنى لجمهورنا االســتمتاع بالعرض،
وأقول للمخرجني انتظرونا السنة املقبلة
عند فتح ابواب الرتشــيح من جديد ،واىل
كل شخص يرغب باالنضمام اىل ارستنا،
فليتواصل معنا ،فبابنا مفتوح للجميع".

شكرًا غبريال يمين

اذاً ،عشاق السينما عىل موعد جديد
مع "الكابريوليه" الذي يتوسع جمهوره
من سنة اىل ســنة وكذلك عائلته الفنية،
ويلفت سماحة اىل ّ
ان "هذه السنة تمكنا
مــع اييل فهد من اظهــار عالقة بريوت
الفنية بالسينما .بالتوازي ،تأتي اطاللة
غربيال يمني كلفتــة تكريمية له ،كون

من أجواء الكابريوليه (تصوير رمزي الحاج)

نادين نسيب نجيم
إلى رمضان مجددًا
كشــف املنتــج
صــادق الصباح أن
املمثلة نادين نسيب
نجيم تستعد للعودة
اىل السباق الرمضاني،
وستخوض املنافسة
الرمضانيــة يف العام
 ،2023مشريا ً اىل أنّها
ستشارك يف مسلسل
مهــ ّم وجذاب يطرح
موضوعا ً يتم تداوله
بكثافة حالياً.

مايا رعيدي ُتطلق قناتها الخاصة
لتطبيق المكياج
أعلنت ملكة جمــال لبنان
لعــام  2018مايــا رعيدي عن
اطالقها لقنــاة خاصة بها عىل
"يوتيــوب" ،وذلك مــن خالل
منشور شــاركته مع متابعيها
عىل تطبيق "انستغرام".
وأوضحــت رعيــدي أن
محتــوى قناتهــا ســيتضمّ ن
ً
كاتبة:
فيديوات لتطبيق املكياج،
"متحمّ سة جدا ً لتحميل الفيديو
األول الخاص بي عىل قناتي عىل"
يوتيوب" حيث سأشارك روتني
املكياج الذي أطبقــه يف معظم
صوري عىل "انستغرام" .دعمكم
يعني يل الكثري".

لطيفة من لبنان:
ستنهض كطائر الفينيق
تتواجد الفنانة التونسية
لطيفة يف لبنان للقيام ببعض
األعمال الفنية ولقضاء فرتة
اســتجمام .ونرشت فيديو
من منطقــة الضبية ،يظهر
بحر لبنان والعاصمة بريوت،
ً
كاتبة" :مساء الخري من لبنان
العنيد كطائــر الفينيق برغم
كل يشء سينهض ألن الحياه
ً
خاتمة:
تليق به وبشــعبه"،
"اللــه يحمي شــعب لبنان،
بحبك يا لبنان".

١١
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...Stranger Things

OUR RATING

متعة فائقة في الموسم الثالث

جـــــــــــاد حــــــــــداد
يبدأ املوســم الثالــث من مسلســل Stranger
( Thingsأشياء غريبة) وسط ك ّم هائل من املخاوف
عمل بدا وكأنه يكرر نفسه يف موسمه
والشكوك إزاء
ٍ
الثاني ،لكن ال مفر من اإلشادة بجوانبه املمتعة بعد
إنهاء مشــاهدة هذا الجزء .قــد ال يضاهي األخوان
دافر األجواء املفاجئة واملريبة التي طبعت املوســم
األول ،لكنهما ال يحــاوالن تحقيق هذا الهدف أصالً،
بل ينتقالن هذه املرة من أجواء قصص ستيفن كينغ
وســتيفن ســبريلربغ إىل عالم الحركة والتشويق،
ويستوحيان الجوانب الرسدية والبرصية من أعمال
جيمس كامريون ،وجون كاربنرت ،وجورج رومريو،
وروبرت زيميكيس وســواهم .يقدّم هذا املوسم إذا ً
محتوىً ترفيهيا ً ممتعا ً ومتقنا ً لدرجة أن يســتحق
املسلسل املشاهدة يف مناسبات متكررة.
تبدأ األحداث هذه املرة يف عيد االستقالل األمريكي،
يف  4تموز  .1985يف بلــدة "هوكينز" ،إنديانا ،يتكلم
الجميــع يف هذه الفرتة عن املركــز التجاري الجديد
"ســتاركورت" الذي يبدو مزدحما ً طــوال الوقت،
لكن يشــعر رجال األعمال املحليون باالستياء منه
ألنه يرسق منهم العمالء .يف الوقت نفســه ،يحصل
أمر مريب آخر هناك ،ما قد يدفع الشــخصيات التي

نعرفها ونحبّها إىل مواجهة مشاكل تفوق ما واجهته
سابقاً ،حتى أنها قد تتحمل عواقب غري متوقعة بأي
شــكل .باختصار ،قد يكون هذا املوسم األكثر متعة
ً
مقارنة باألجزاء األخرى.
فيما يعمل "ســتيف" (جو كريي) يف قســم
"سكوبز أهوي" يف املركز التجاري ،يتعامل الفتيان
اآلخرون مع مشــاكل املراهقة التقليدية مثل الحب
والصداقة .ال يزال "مايك" (فني وولفهارد) و"إيل"
(مييل بوبي براون) حبيبَني ،لكنهما يجدان صعوبة
يف التواصــل .يف غضون ذلك ،يشــعر "ويل" (نواه
شناب) باالســتياء ألنه أصبح دخيالً بني الثنائيَني
"مايك" و"إيــل" من جهة ،و"لوكاس" و"ماكس"
(كاليب ماكلولني وســادي سينك) من جهة أخرى.
هــو يَحِ ّن إىل األيــام التي كان الفتيــان يتنكرون
فيها بزيّ صائدي األشــباح .أما "داستن" (غاتني
ماتارازو) ،فهو يعود من املخيّم ومعه قصص كثرية
عن حبيبة جديدة ّ
لكن أحدا ً ال يصدّقه .يعمل "بييل"
من جهته كحارس شــاطئ يف حوض السباحة يف
"هوكينز" ،حيث تحدّق به جميع أمهات الضواحي.
ويعمل "جوناثان" (تشــاريل هيتــون) و"نانيس"
(ناتاليا داير) يف مكتــب بريد بلدة "هوكينز" حيث
تتع ّرض "نانيس" للســخرية حني تطرح أفكارها
أمام زمالئها العنرصيني.
لكن تضطرب حياة هؤالء الشبان رسيعا ً بسبب
األعداء والوحوش طبعاً .يف هذا املوسم ،يربع األخوان
دافر يف تنفيذ أفكارهما بكل ذكاء وسالســة .هما ال
يهدران الوقت عىل أحداث فارغة بل يعالجان الحبكة
برسعة ،وتدور معظم املشاهد املشوّقة خالل أكثر من
يومَ ني بقليل .ال وجود ألي رحالت نحو "بيتســرغ"
عىل مر هذه الحلقات الثماني املليئة بالحركة ،ومن
الالفت أن يحافظ صانعو العمل عىل احتدام األحداث
طوال املوســم .أصبح تباطؤ األحداث أو املبالغة يف
عرض التطورات املتالحقة جزءا ً اعتياديا ً من أعمال

مــــهــــرجــــان

شــبكة "نتفلكس" ،لكن يخلو هذا املوسم من هذه
الشوائب .يســهل أن ينهي معظم املشاهدين الجزء
كله خالل جلسة واحدة أو جلستَني كحد أقىص.
لم يسبق أن كانت وترية األحداث محتدمة لهذه
الدرجة يف املسلســل ،ويســتفيد إيقاع العمل أيضا ً
من أداء املمثلني .كانــت املمثلة مييل بوبي براون قد
خطفت األنظار يف أول موسمَ ني ،لكن يس ّلط األخوان
دافر الضوء عىل شخصيات كثرية أخرى يف هذا الجزء،
بما يف ذلك األداء املميز مــن ديفيد هاربور ،وغاتني
ماتارازو ،وداكري مونتغومري ،وجو كريي ،واملمثلة
الصاعــدة الجذابة مايا هوك .يبــدو العمل جماعيا ً
ومتماســكا ً أكثر من أي وقت مىض ،ويقوم األخوان
دافر بفصل هذه الشــخصيات قبل ل ّم شملها مجددا ً
بطريقة المعة جداً .كذلك ،تســود أجواء مشــوّقة

ومؤثــرة ألقىص حد يف بعض اللقــاءات الحتمية يف
الحلقات األخرية من املوسم.
بشكل من
أخرياً ،تتّسم املشــاهد يف هذا الجزء
ٍ
السحر الذكي وا ُملعْ دي .من الواضح أن األخوَين دافر
يجيدان اســتعمال مختلف عوامل القصة ،ال سيما
املركز التجاري املبهرج يف فرتة الثمانينات ،ومعرض
عيد االستقالل يف الغرب األوسط ،واملجمع العسكري،
وحوض الســباحة املزدحم .تبــدو جميع عنارص
القصة حيوية وصاخبة بدرجة مضاعفة هذه املرة.
نادرا ً ما تكون األجزاء الثالثة من املسلســات التي
تــدور أحداثها يف الثمانينات متقنة ،لكن ال ينســخ
صانعو العمل ذلــك الجانب الشــائب من األعمال
املشــابهة ،بل إنهم يرفعون مسلسالً جيدا ً أصالً إىل
مستوى ممتاز.

آثـــــــــــار

"ربيع بيروت" ينطلق على مسرح المدينة
أطلقت "مؤسســة سمري قصري"
مهرجان "ربيع بريوت" مســاء أمس
عىل "مرسح املدينة"( ،يســتمر حتّى
ً
مفتتحــة الدورة
الـ 5مــن حزيران)،
 14بـ"ستاند أب كوميدي" مع الفنان
نــور حجار ،عــى أن يُعــرض اليوم
عند التاسعة مســا ًء عرض أول لفيلم
"دراكوال" .أمّ ا األحد فسيكون الجمهور
أمام عرض أول ملرسحية إذاعية بعنوان
"صعود سويرسا الرشق وسقوطها -
قصص ما قبل النوم" كتابة كريستيل
خرض وتمثيلها وإخراجها.

مصادرة قطع أثرية مصرية من "متروبوليتان"
وضعت النيابــة العامة يف نيويورك يدها عىل خمس قطع
أثرية مرصية كانت يف حــوزة متحف مرتوبوليتان املرموق يف
نيويورك يُحتمل أن تكون يف األساس قطعا ً مرسوقة ،وتش ّكل
هذه الخطوة تطورا ً جديدا ً يف إطار تحقيق تجريه الســلطات
الفرنســية يف شــأن تهريب اآلثار يطال املدير السابق ملتحف
اللوفر .وأظهرت وثيقة قضائيــة ّ
أن قاضية يف املحكمة العليا
يف واليــة نيويورك أمرت يف  19أيار بمصــادرة القطع األثرية
الخمس ،ومنها رســم لوجه امرأة يعــود تاريخه إىل ما بني
سنتي  54و 68بعد امليالد ،وتبلغ قيمته نحو  1,2مليون دوالر،
باإلضافة إىل خمس قطع صغرية من الكتان ُرسم عليها مشهد
من سفر الخروج ويعود تاريخها إىل ما بني سنتي  250و450
قبل امليالد ،وتبلغ قيمتها  1,6مليون دوالر( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

عليك أن ترتيث بانتظار
تحقيق أهدافك ،ألن الظروف
الحالية ليست ملصلحتك.

قد ال يقتنع الرشيك بوجهة
نظرك ،وهذا يسبب له بعض
القلق والريبة.

ال تقدم عىل أي خطوة قبل أن
تتأكد من نجاحها يف املطلق.
أصغ إىل حدسك وثِق بإيمانك.
ِ

ال تظهر االنفعاالت واملشاعر
السلبية التي تع ّكر األجواء وتثري
بعض االضطرابات والحساسيات.

إذا كنت يف طور البحث عن عالقة
جديدة ،فهذا هو الوقت األنسب،
ّ
ستتلقى إشارة
وعىل األرجح
إيجابية اليوم.

خالفات صغرية تع ّكر صفو
العالقة بالرشيكّ ،
لكن
الرصاحة بينكما تذلل العقبات
ك ّلها مهما بلغ حجمها.

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

تستغ ّل جاذبيتك إلقناع
بعض العاملني معك بوجهة
نظرك ،فتحقق صفقات
الفتة طال انتظارها.

أجّ ل النقاشات الحامية مع
الرشكاء ،وال ِّ
توقع عقودا ً
ومستندات هذين اليومني.

ّ
تتخل عن أنانيتك،
يجب أن
وامنح الرشيك مجاال ً أكرب
للتعبري عن نفسه.

طي صفحات املايض
عليك ّ
لتنطلق مجددا ً يف عملك ،وهذه
ستكون الخطوة أوىل يف رحلة
عملك الجديدة.

الجرأة يف القرارات الحاسمة
مطلوبة ،وال سيما ّ
أن مستقبلك
عىل املحك.

ستجد نفسك اليوم مضطرا ً
إىل تحديد مسار األمور مع
الرشيك يف املستقبل القريب.
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وقـفـة من بـاريـس

المسرح َّية المتو ِّحشة!
عــيــســى مــخــلــوف
نفتــح عيوننــا صباحا ً
عــى العناويــن التالية يف
الصحف ووســائل التواصل
االجتماعــي :اليــوم األوّل،
"كيــف تجري محــاوالت
قتــل الشــهود يف قضيّــة
شــرين أبو عاقلة؟" .اليوم
الثاني" :الحرب يف أوكرانيا:
فولوديمري زيلينسكي يتّهم
روسيا ِبممارســة "اإلبادة
الجماعيّــة" يف دونبــاس"،
"جدري القرود :أوروبا تســتع ّد
لرشاء اللقاحــات"" ،إطالق نار
يف مدرســة ابتدائيّة يف تكساس:
مقتل  19طفالً ومع ّلماً" .اليوم
الثالث" :ب ّري… واالنتصار فوق
الخراب"" ،املســتقبل املجهول
ملقاتيل آزوفســتال"" ،القوات
النووية الروســية أجرت تدريبا ً
بعــد إعــان واشــنطن تزويد
أوكرانيــا براجمات" .ويف الثاني
من حزيران ،ذكرى اغتيال سمري
قصري" :يف االغتيال الســيايس
(مدخــل لبنانــي)" للكاتــب
والباحث واملؤ ّرخ أحمد بيضون.
هذا جزء يســر جدا ً من
عناويــن اإلعالمــن العربي
والعاملــي يف األيّــام القليلــة
املاضية ،وهكذا هو هذا النوع
من األخبــار ك ّل يوم عىل مدار

السنة .كونستانتني غودوسكا
( 39عاماً) اســتطاع أن ينقذ
مئــات املدنيني مــن أوكرانيا.
ولقــد ســجّ ل شــهاداتهم،
وشــهادات ضحايا االغتصاب،
كما فعلت الكاتبة الســورية
سمر يزبك حني وثّقت شهادات
سوريّات يف كتابها "تسع عرشة
امــرأة /ســوريّات يروين".
كان غودوســكا ،قبل مجيئه
اىل أوكرانيا ،صحافيا ً وناشطا ً
يف مجــال حقوق اإلنســان يف
بلده كازاخســتان ،وقد عاش
لحظة اقتحام بوتشــا ،إحدى
املــدن والبلدات التي شــهدت
مذابــح أودت بحيــاة مئات
املدنيني ،كما رصدتها من ّ
ظمة
"هيومــن رايتــس ووتش".
يف بوتشــا ،التقى غودوســكا
إحــدى املغتصبــات وهي يف
الرابعــة عرشة مــن عمرها
وكانت عيناها ،كما وصفهما،
ومحتقنتَــن
"ملتهبتَــن
بالدماء" .قالت له" :أنقذني".
وأخربته ّ
بأن الجنــود الروس
اغتصبوهــا ملدة عــرة أيام
داخل قبو ،بينما كانت والدتها
مقيّدة عىل كريس ،ومجربة عىل
مشــاهدتها .قال لها الجنود:
"نحن نغتصبك حتى ال تتم ّكني
من إنجاب أطفال بعد اليوم"...
ولنئ اســتطاعت هذه الفتاة
أن تهربّ ،
فإن نســاء وفتيات

كثــرات ُق َ
تلن مبــارش ًة بعد
ّ
ضهن لالغتصاب.
تع ّر
نتائــج هــذه الحــرب
وانعكاســاتها عــى الكبــار
والصغار لم يشهد العالم مثيالً
لها منذ العام  .1945هناك عىل
األقــ ّل  262طفــاً ُقتلوا حتّى
اآلن ،وأكثر من خمســة ماليني
شخص يحتاجون اىل مساعدات
إنســانية ،بحســب "من ّ
ظمة
األمم املتّحدة للطفولة" .وهناك
دول بدأت تشــحذ سكاكينها
وتضاعــف ميزانيّــات الدفاع
فيها يف عمليّة تخلط بني األمن
والتجارة .ميزانيّة دفاع الواليات
املتحــدة األمريكيّــة وحدهــا
تســاوي ميزانيّــات عدد كبري
من الدول .الرصاعات املس ّلحة
ليست حكرا ً عىل أحد ،وهذه هي
ّ
املحصلة دائماً ،وأينما كان :قتىل
وجرحى ومشوَّهون ومع ّذبون
ومســاجني وألوف املغتصبات
وماليــن الالجئــن ،وعدد ال
يُستهان به من املتواطئني.
ال يوجــد قدّيســون يف
عالم الســلطة السياســيّة.
لكن ،هناك مــن الناس من
ال يســتطيع ّ
إل أن ينتمــي
إىل قطيــع ويكــون طرفا ً
يف املبــارزة الدمويّــة ،حتى
وإن كان الخيــار محصورا ً
يف مجرمَ ني اثنــن :هتلر أو
ســتالني .هناك أيضا ً من ال

يــرى تبعات الحــروب عىل
املســتوى اإلنســاني ،ومن
ّ
ومثقفــون
هــؤالء كتّــاب
يؤيّدون االغتيال الســيايس
إذ يغ ّ
طونــه بصمتهــم ،أو
بالدفاع ا ُملع َلــن عن الطرف
الذي ارتكبه ،أو هم يشيحون
النظر عن املجازر التي تُرتكب
يف وضح النهار .وصلتني عىل
هاتفي املحمول ،قبل اجتياح
مصنع آزوفســتال ،رسالة
و ّزعهــا كاتــب عربي مقيم
يف فرنســا ،وتتضمّ ن مقاال ً
رس قالب الدنيا
عنوانه" :أكرب ّ
يف حرب روســيا وأوكرانيا"،
وجاء يف مطلع املقال ّ
أن هناك
"مبنــى يقع تحــت مصنع
آزوفســتال ،يتضمّ ــن مق ّرا ً
رسيا ً ملنظمة حلف األطليس
ّ
لحماية األسلحة البيولوجية،
ّ
محصن وحماية
ضمن نظام
عالية جداً ،يتواجد فيه 240
عاملــا ً أجنبيا ً مــن مختلف
الجنســيات ،إضافة إىل عدد
من ضبّاط حلــف األطليس
وجنود مــن الفيلق الخامس
الفرنــي ،تحميهــم كتيبة
رينــات أزوف ،وهي أخطر
كتيبــة يف جيــش النازيني،
جميعهــم قتلــة محرتفون
وقنّاصــون مجرمــون ال
يستطيعون مغادرة أوكرانيا
كونهــم مطلوبــن يف أغلب

لوحة "الحرب" للفنان مارك شاغال

دول العالــم بجرائم عديدة،
ُ
تساءلت
وهم  3000مقاتل".
بعد قراءتي هذا املقال :كيف
يمكــن لكاتب معــروف أن
يو ّزع هذا املقال قبل أن يتأ ّ
كد
من صحّ ة املعلومات الواردة
فيه؟ وهل هــو فعال ً مقتنع
بما أرسله إلينا؟
َّ
تكشــفت
صحــراء القتل
تمامــاً .املأدبــة مفتوحة أمام
الجميــع ،والوليمــة من لحوم

البرش .وما يطالعنــا اآلن ليس
فيلمــا ً ســينمائيا ً ُمتَخيَّالً وال
مسلســاً تلفزيونياً .إنه صورة
العالــم عىل حقيقتــه ،وصورة
الواقع الذي تتك ّرر مآســيه من
جيل اىل آخر ،وصــورة الرشط
اإلنســاني الذي ،حني تستيقظ
غرائز العنف ،ال يُحتمَ ل وال يُطاق.
إنّها الحرب ،وهل ي َ
ُعقل أن تتك ّرر
هذه املرسحيّة املتوحّ شة إىل ما ال
نهاية كأنّها قضاء َ
وقدَر؟

مــــتــــحــــف

متحف الكنز الملكي البرتغالي يفتتح بعد  226عامًا
أصبــح للكنز امللكي الربتغايل الذي يضم مجموعة فريدة من القطع
متحف خاص به يف لشبونة بعد عقود من االنتظار ،هو قرص أجودا الذي
كان ال يزال قيد اإلنشاء منذ  226سنة.
وأُقيم املتحف يف الجناح الحديث للقرص األبيض ا ُملصمم عىل الطراز
النيوكالسيكي والذي يطل عىل حي بيليم السياحي .وقد شكل مقر إقامة
مللوك برتغاليني .وقال مدير القرص واملتحف خوسيه ألربتو ريبريو" :بعد
الصدمة جراء الزلزال والتسونامي الناجم عنه عام  ،1755قررت العائلة
املالكة االســتقرار يف هذا القرص بعيدا ً من النهــر ويف منطقة أقل تأثرا ً
بالنشاط الزلزايل".
وعاش يف القرص كذلك آخر ملوك أرسة براغانزا ،وهي آخر ســالة
حكمت الربتغال ،حتى قيام الجمهورية ســنة  .1910لكن أعمال تشييد
القرص لم تنته يف القرن التاسع عرش ،إذ بقي جناحه الغربي غري مكتمل
ألكثر من قرنني بسبب عدم توافر التمويل الالزم أو بسبب التغيريات التي

طرأت عىل النظام الســيايس .وأتاح استثمار بقيمة  33,28مليون دوالر
بناء هذا الجزء الناقص من القرص سنة  ،2021يف ظل هندسة معمارية
عرصية ومع واجهة مخططة جاهزة الستقبال متحف الكنز امللكي.
وشــهد االفتتاح املنتظر للمتحف إقباال ً واسعا ً بسبب أهمية املجموعة
املعروضة فيه والتي تشمل أكثر من ألف قطعة عُ رض بعضها للمرة األوىل،
أبرزها املجوهرات الخاصة بالتاج الربتغايل واألغراض الذهبية املصاحبة له.
وال تــزال القطع التي يعود تاريخها إىل الفــرة املمتدة بني القرنني
السابع عرش والعرشين مبعثرة وال يستطيع زوار املتحف االطالع عليها.
وتربز يف ممرات املتحف التي يزعج ظالمهــا بعض الزوار ،رموز القوة
امللكية من تيجان إىل صولجانات وشــارات وميداليــات ،باإلضافة إىل
أغراض ثمينة من بينها قطع ذهب او أملاس من الربازيل .واتُخذت تدابري
خاصة يف املتحف بسبب قيمة األغراض املعروضة والتي يتجاوز بعضها
املليون دوالر( .أ ف ب)

إصـــــــــدارات

الياقة الزرقاء
لـ د .خالد بن سعيد الشهراني | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"
يف كتابه "الياقة الزرقاء" يكتب
الدكتور خالد بن سعيد الشهراني
حــول "دور التدريــب يف تحقيق
رؤية اململكــة  ،"2030ويتناول
يف الكتــاب منظومــة التدريــب
باململكة العربية السعودية ،ومدى
ارتباطها بالرؤيــة ،وأهمية ربط
التدريب بسوق العمل ،كما يرصد
التحــوالت التي يشــهدها قطاع
التدريب باململكة ودوره يف تهيئة
أبنــاء وبنات الوطن الســعودي
للمشــاركة يف التنميــة وبنــاء

االقتصاد ،للوصول إىل مستهدفات
رؤية اململكة .2030
يف ضــوء هــذا الهــم املعــريف
واألكاديمي يستعرض املؤلف وظائف
املســتقبل واملهارات املطلوبة عامليا ً
ومحلياً ،ويخصــص فصوال ً للحديث
عن أفضــل املمارســات العاملية يف
التدريب ،وأكاديميات التدريب املحلية
التي تنشئها بعض املنظمات لالنتقال
من الرتكيز عىل االحتياجات الفردية
للموظفــن ،إىل بناء القــدرات التي
تحتاجها املنظمات بشــكل مؤسيس.

كما يتناول املؤلف يف الكتاب األشكال
الحديثة للتدريب كاملؤهالت املصغرة
(نانــو ديغــري )Nanodegrees
ومنصــات التدريــب اإللكرتونيــة
وانعكاس ذلك عىل واقع التدريب.
تأتــي أهميــة كتــاب "الياقة
الزرقاء" من كونه يثري بعض األسئلة
لدى املهتمني بالتدريــب واملرشّ عني
له واملســتفيدين منه ،وبهذا يسهم
يف خلق مســاحة مشرتكة للتفكري يف
واقع ومستقبل عملية التدريب ،كما
يدعو جهات التدريب املحلية باختالف

أنواعهــا ونشــاطاتها وأشــكالها
التنظيمية إىل االســتفادة من تجارب
بعضهــا ،ومراجعة نمــاذج العمل
والتكامل مع الجهات األخرى لخفض
ُّ
التخصصية
التكاليــف واملزيد مــن
يف األنشــطة واملجــاالت ذات الصلة،
واالستفادة من التجارب العاملية بما
يتناسب مع الســياق املحيل وحاجة
وطبيعة االقتصاد السعودي ،دون أن
يكون الغرض استنساخ تلك التجارب.
والغاية النهائية هي الخروج بتجربة
سعودية فريدة يُقتدى بها عاملياً.
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األوسكار الهندي في أبو ظبي
يجتمع أهم نجــوم بوليوود يف أبو
ظبي اليوم ،مع معاودة تنظيم احتفال
توزيع جوائز االوســكار الهندية للمرة
األوىل منذ تفيش وباء "كوفيد "-19الذي
أبعد املتفرجني عن دور السينما ودفعهم
إىل متابعة منصات االنرتنت.
ويتصدر هؤالء النجوم املمثالن سلمان
خان وآيشواريا راي باتشان ،فيما يحتفي
موســيقيون ومغنون يف احتفــال توزيع
جوائز األكاديمية الهندية لألفالم ،بصناعة
السينما األكثر إنتاجا ً لألعمال يف العالم.
ويأتــي االحتفال يف أعقــاب ركود
يف شــباك التذاكر بعدمــا تعرضت الهند
لرضبات اقتصادية بسبب "كوفيد ،"19 -

يف ظل اندفاع عمالقــة البث يف الواليات
املتحدة مثل نتفليكــس وأمازون برايم
مللء الفجوة.
وقــال املمثــل شــاهيد كابور
الذي ســيؤدي رقصــة يف االحتفال:
"أنا متحمس لتقديــم عرض يف أبو
ظبي أمام جمهور مبــارش .متأكد
من أنه ســيكون عرضــا ً ممتعاً".
وتابع "أنــا متوتر للغاية لكنني أريد
أن أبذل قصــارى جهــدي" .ومن
بــن األفالم التي حصلــت عىل أكرب
عدد من الرتشــيحات كذلك الدراما
التاريخيــة "،"Sardar Udham
وفيلم الحركة "Out of Syllabus"،

 ""Repentanceالذي يروي مشاكل
الهند مع العنف املنزيل.
وســتحرض االحتفال شخصيات
شــائكة ،كاملمثلة ريا تشــاكرابورتي
التي ألقي القبــض عليها بتهمة حيازة
املخــدرات عــام  2020بعدمــا انتحر
صديقهــا املمثل سوســانت ســينغ
راجبوت .واحتاجت تشــاكرابورتي إىل
ترصيح خــاص للســفر إىل أبو ظبي،
وهي تخضــع لرشوط حددتها محكمة
مومباي بمــا يف ذلك زيارة الســفارة
الهندية يومياً.
وتم عرض بعض األفــام الهندية
ذات امليزانيــات الضخمــة عــى هذه

املنصــات ،مثــل الدرامــا الكوميدية
" "Gulabo Sitaboمــن بطولة النجم
أميتاب باتشــان والتــي عُ رضت عىل
أمازون يف أيار.2020

ومع ذلك ،ســجّ لت دور الســينما
انتعاشــا ً قويا ً منذ تخفيف القيود ،حيث
ّ
حققت األفالم غري الناطقة باللغة الهندية
مثل بوشبا أرقاما ً مهمة( .أ ف ب)

للبريطاني ستيفن ستوكي دالي

جــــــــــائــــــــــزة

فاز الربيطاني ستيفن ستوكي دايل
البالغ  25عاما ً واملقيم يف لندن بجائزة
" "LVMHلســنة  2022ملصممــي
األزياء الشباب.
ويتيح الفوز بالجائــزة لدايل ،وهو
مؤســس العالمة التجاريــة للمالبس
الجاهزة للنساء والرجال "،"S.S Daley
أن يحظى بتوجيه وإرشــاد ملدة ســنة
داخل املجموعة ،إضافة إىل مكافأة مالية
قدرها  300ألف يورو .وقد اختارته لجنة
تحكيم مكونة من سبعة مديرين فنيني

من مجموعــة " "LVMHهم جوناثان
أندرسون وماريا غراتسيا كيوري ونيكوال
غيســكيري وكيم جونز وستيال مكارتني
ونيغو وسيلفيا فنتوريني فِ ندي.
ويروي املصمم الشاب عرب صفحته
عىل شــبكة "إنســتغرام" كيف أطلق
عالمته التجارية من غرفته خالل إحدى
فرتات الحجر قبل عام ونصف عام ،بعد
خروجه من الجامعــة .ومن بني قطعه،
سرتة محبوكة بنية اللون مطبّعة بأنماط
عىل شــكل بطة صفراء ،ارتداها أخريا ً

نجم البوب هاري ســتايلز ،أحد محبي
هذه العالمة التجارية.
ومُنحــت جائــزة كارل الغرفيلــد
لألمريكيني إيل راســل لينيتز ( 31عاماً)
عن عالمة " "ERLوادريس بالوغان (29
عامــاً) عالمــة "،"Winnie New York
وحصل كل منهما عــى  150ألف يورو،
إضافة إىل عام من التوجيه واإلرشــاد.
وكانت املصممــة األلبانية املقيمة يف لندن
نينيس دوجاكا فــازت بجائزة ""LVMH
للمواهب الشابة العام الفائت (أ ف ب)

شركة إلفيس بريسلي تعترض على زيجات في الس فيغاس
يقبل آالف السياح سنويا ً عىل حفالت زيجات موقتة
أو دائمة تقام يف مدينة الس فيغاس األمريكية داخل قاعات
تُســتخدم ككنائس صغرية ويحييها أشخاص يشبهون
إلفيس بريسيل ،ما أثار اعرتاض الرشكة التي تملك حقوق
أعمال املغنــي األمريكي .ولم تتقبــل رشكة Authentic
 ")Brands Group" (ABGتنظيــم حفالت الزفاف هذه،
إذ أنذرت املصليات الكنســية التي تعقد زيجات تتمحور
عىل موضوع املغني األمريكي بوقف نشاطاتها أو تطبيق
القوانني املرتبطة بحق استخدام أعمال الكينغ.
ويف الشــهر الفائت ،أرســلت " "ABGالتي حازت
حقوق أعمال إلفيس بريســي سنة  2013رسائل إنذار

رســمية إىل الجهات التي تنظم الحفالت ،ما أثار غضب
األشــخاص الذين يشبهون بريسيل وأصحاب املصليات
الكنســية ورئيس بلدية الس فيغاس املعروفة بازدهار
قطاع تنظيم حفالت الزفاف فيها.
وقال رئيس دائرة األعراس يف الس فيغاس جايســن
وايل ّ
إن" :إلفيس بريســي اتخذ مــن الس فيغاس لفرتة
طويلة مكان ســكن له وأصبح اســمه مرادفــا ً للزواج
فيهــا" ،مضيفا ً ّ
أن" :دائرة األعراس يف فيغاس تتشــارك
املخاوف نفسها مع املصليات الكنسية واألشخاص الذين
يشــبهون املغني ويجسدون شــخصيته ،وهما جهتان
أن عددا ً
يتعرض عملهما وبقاؤهما للخطــر ،وخصوصا ً ّ

كبريا ً منهم ال يزال يكافــح للتعايف ماليا ً بعد اإلغالق الذي
فرضته جائحة "كوفيد  ."19 -وتمثل حفالت الزفاف التي
تتمحور عىل موضوع إلفيس بريسيل أو يحييها أشخاص
يشبهون املغني نشاطات تد ّر أرباحا ً كبرية يف الس فيغاس
منذ سبعينات القرن الفائت .وعىل سبيل املثال ،تبلغ تكلفة
إحدى الخدمات  1600دوالر وتشمل تنظيم حفلة زواج يف
املصىل الكنيس " "Viva Las Vegasيحييها شخص يجسد
إلفيس بريسيل باإلضافة إىل فرصة أمام الزوجني لركوب
سيارة " "Cadillacوردية اللون ومكشوفة تعود إىل العام
 .1964وتبلغ إيرادات هذا القطاع سنويا ً  2,5مليار دوالر،
بحسب دائرة الزواج يف الس فيغاس( .أ ف ب)

"الهروب الكبير" في مزاد

Auction

تطــرح للبيع ضمن مــزاد لــدار " "Christie'sيف
نيويورك ســاعة " "Rolexقديمة كان يضعها أســر
بريطاني خالل الحــرب العاملية الثانية ،واســتُخدمت
لتنظيم عملية الهروب الكبري الشهرية من معسكر نازي
سنة .1944
وتنظــم دار " "Christie'sللمــزادات يف  9حزيران
مزادا ً تُطرح فيه للبيع " ،"Rolex 3525 Monoblocوهي
ســاعة كان يضعها املالزم األول يف ســاح الجو امللكي
جريالد إيمسون خالل احتجازه يف معسكر شتاالغ لوفت
 3النازي يف سيليزيا البولندية.

وشــارك يف خطــة الهروب من املعســكر عرب
األنفاق  250سجينا ً من ضباط بريطانيني وكنديني
وأمريكيني وبولنديــن وأســراليني ،وفيما نجح
ثلثهم بالهروب أعدم األملان خمسني من الذين ألقوا
القبض عليهــم وأطلقوا رساح اآلخرين عام .1945
وتناولت رواية للكاتــب والطيار بول بريكهيل هذه
الحقائــق التاريخية ،واقتُبس منها الفيلم األمريكي
الشهري " "The Great Escapeعام  1963للمخرج
األمريكي جون ستورجس ومن بطولة املمثل ستيف
ماكوين .وتعترب قصة هذه الســاعة اســتثنائية،

بــــــيــــــئــــــة

جبال األلب ...بياض يتراجع واخضرار يتزايد
تظهر قمم جبال األلــب املكللة بالثلوج عىل
كثري من البطاقات الربيدية ،ولها شهرة واسعة
يف كل أنحاء العالــمّ ،
لكن اللون األخرض بدأ يح ّل
مــكان األبيض عىل سلســلة الجبــال ،وهو ما
رصدته األقمــار االصطناعية .هذا االســتنتاج
توصل إليه باحثون سويرسيون أجروا تحليالت
عالية الدقة لكل جبال األلب التقطت من الفضاء
خالل األعــوام الثمانية والثالثني األخرية .وقالت
األســتاذة املســاعدة يف جامعة بــازل واملعدّة
الرئيسية للدراسة" :لقد فوجئنا برصاحة بإيجاد
مثل هذا االتجاه الهائل لالخرضار".

ويعود السبب يف ذلك إىل تراجع الغطاء الثلجي،
ونمو الغطاء النباتي بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
ويف مرحلة الحقة ،قــارن الباحثون كمية الغطاء
النباتي باستخدام تحليل الطول املوجي للكشف عن
كمية الكلوروفيــل املوجودة .كانت النتيجة مذهلة
أكثر ،ومفادها أن الغطاء النباتي ازداد يف  77يف املئة
من املساحة املرصودة.
حصل نمو الغطــاء النباتي بثالث طرق مختلفة
فبعضه نبت حيــث لم يكن موجودا ً من قبل ،وبعضه
اآلخر بات أطول وأكثر كثافة بســبب الظروف األكثر
مالءمة ،وأخــرا ً اصبح بعض األنواع ينمو بشــكل

طبيعي عىل ارتفاعــات أكثر انحفاضا ً ويكرب برسعة
أكرب ويمتد بسهولة أكرب إىل مناطق أعىل.
باإلضافــة إىل ذلك ،يؤدي تراجــع كمية الثلج
إىل إحداث ّ
تغيات يف موائل بعــض األنواع املكيّفة
خصيصا ً لبيئــة الجبال العالية املكللــة بالثلوج،
كجبال األلــب .كذلك يمكن أن يؤدي اختفاء الثلوج
إىل اإلرضار بقطاع سياحي هو التزلج.
وما يغذي هذا االتجاه عامالن ،أحدهما الزيادة
يف فرتات هطــول األمطار الغزيــرة تليها حاالت
الجفاف ،والثاني جفاف مياه ذوبان الثلوج بالنسبة
للنباتات( .أ ف ب)

إذ اســتطاع املالزم إيمســون الذي كان سجينا ً يف
املعســكر أن يطلب الساعة الشــهرية من رشكة
" "Rolexويستلمها عرب الصليب األحمرُ ،
وسمح له
بدفع ثمنها بعد انتهاء الحرب.
وأشــارت الرواية التاريخية إىل ّ
أن جريالد إيمسون
كان السجني الرقم  172يف عملية الهروب ،لكنه لم يصل
إىل النفق ّ
ألن الجنود األملــان علموا بالخطة .ورغم ذلك،
نجا الطيار الربيطاني من اإلعدام عىل يد القوات األملانية،
وحافظ عىل ساعته خالل الحرب كلها.
(أ ف ب)
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فائض األموال يغيّر أدمغة األطفال
وفق دراسة عشوائية مكثفة في الواليات المتحدة ،يبدو أن
تقديم األموال النقدية إلى األم يؤثر على نمو دماغ طفلها! برز
رابط بين دخل العائلة ونمو األطفال
بشكل متكرر في دراسات
ٍ
ماضية مبنية على المراقبة ،لكنها المرة األولى التي يكتشف فيها
توضح عالِمــة األعصاب ،كيمربيل
نوبل ،من جامعــة "كولومبيا"" :نحن
نعرف منذ سنوات أن النشوء يف ظروف
الفقر يُعــ ّرض األطفال ملشــاكل مثل
تراجع التحصيل العلمــي ،وانخفاض
املداخيل ،وتدهور الوضع الصحي .لكننا
ال نستطيع حتى اآلن التأكيد عىل ارتباط
الفقر بحــد ذاته باالختالفات يف طريقة
نمو األطفال ،أو ربمــا يرتبط الفقر يف
ِ
الص َغــر بعوامل أخرى تؤثــر عىل تلك
االختالفات بكل بساطة".
إستعانت الدراســة الجديدة بألف
أم من أصحــاب املداخيل املنخفضة يف
الواليات املتحــدة بعد فرتة قصرية عىل
ّ
أطفالهن.
والدة
جــاءت هــؤالء األمهــات مــن
نيويورك ،أو نيو أورلينز ،أو أوماها ،أو
مينيابوليس ،ســانت بول ،ثم حصلن
عشــوائيا ً عىل  333$شهريا ً عىل شكل
مبلغ نقدي غري مــروط ،أو  20$عىل
شكل مبلغ نقدي غري مرشوط خالل أول
أربع ســنوات من حياة الطفل من دون
تقديم أي يشء يف املقابل.
لكن بســبب تفيش وباء كورونا،
اقترص عدد العائــات التي تمكنت من

إجراء االختبــارات شــخصيا ً لقياس
النشــاط الكهربائي يف أدمغة األطفال
عىل  435عائلة.
ورغــم تراجــع حجــم العيّنــة
املستعملة ،تكشــف البيانات أن تقديم
دعــم مــايل لألمهــات ذوات املداخيل
املنخفضة قد يغري نشــاط دماغ الطفل
الرضيع مبارش ًة يف أول سنة من حياته.
زاد تــردد النشــاط الدماغي لدى
الطفــل الــذي ّ
تلقت أمه أكــر املبالغ
مقارنــة بمن ّ
ً
تلقت أمه
النقدية مثالً،
أصغر املبالغ.
تربز الحاجــة إىل إجــراء أبحاث
إضافيــة للتأكــد من اســتمرار هذه
التغريات يف النشاط الدماغي أو قدرتها
عىل تحســن النمو املعريف ،لكن يسهل
التشكيك بحصول ذلك.
تكشف دراســات صغرية يف الفرتة
األخرية أن نشاط الدماغ عايل الرتدد يكون
أكثر شيوعا ً وســط األطفال املولودين يف
عائالت مرتفعة الدخل .كذلك ،يرتبط هذا
ّ
بتحسن األداء يف
النوع من النشــاطات
االختبارات اللغوية واملعرفية واالجتماعية
والعاطفية ،مع أن هذه الروابط ال تبقى
متماسكة يف جميع الظروف.

الباحثون أدلة تجريبية مباشرة حول تأثير الفقر على تلك التغيرات.
تشتق هذه النتائج من دراسة مستمرة اسمها "أول سنة في حياة
الطفل" ،وهي تحاول تقييم أثر انحسار الفقر على نمو األطفال
المعرفي والعاطفي.

تقول نوبل" :تتأثر جميع األدمغة
السليمة بالبيئة املحيطة بها والتجارب
التــي تخوضهــا ،ونحــن ال نقول إن
مجموعة معينة تحمل أدمغة "أفضل"
من غريها .لكن نظرا ً إىل تصميم الدراسة
العشوائي ،نعرف أن مبلغ  333$شهريا ً
ّ
غي عــى األرجــح بيئة األطفــال أو
تجاربهم ،ويبدو أن أدمغتهم تكيّفت مع
الظروف املتبدلة".
بســبب طبيعة الدراسة ،ال يعرف
الباحثون بعد العوامل البيئية املسؤولة
عن زيادة تردد املوجات الدماغية خالل
التجربة .هم يستكشفون راهنا ً الرابط
بني هــذه النتائج ونفقــات األرسة ،أو
ســلوكيات األهل ،أو العالقات العائلية
أو اإلجهاد العائيل .لكن بغض النظر عن
األسباب ،يبدو تأثري املال عىل نمو الطفل
العصبي قوياً.
يقول خبري االقتصاد ،غريغ دانكن،
من جامعة كاليفورنيا ،إيرفني" :كانت
االختالفات بني املجموعتني مشــابهة
من حيــث الحجم لتلك التــي رصدتها
املقاربات التعليمية الواسعة".
يأمــل الباحثــون يف أن تســمح
نتائجهم بتحســن سياسات معالجة

الفقر يوماً .تس ّلط تجربة "أول سنة من
حياة الطفــل" الضوء عىل أهمية وضع
األطفال يف صلب تلك املقاربات كلها.
يف النهاية ،يكتب العلماء يف تقريرهم:
"تقليديــاً ،كانت النقاشــات املرتبطة
بسياســات تحويــل املداخيــل لصالح
العائــات منخفضة الدخــل يف الواليات

املتحدة تتمحور حول توريد العمالة من
فئة األمهات بدل االنشغال بضمان راحة
األطفــال .لكن تدعو نتائجنــا الجديدة
إىل الرتكيز عىل تأثري سياســات تحويل
املداخيل عىل نمو األطفال".
نُرشت نتائـــــج الدراســـــة يف
مجلة "بناس".
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ّ
مصغرًا
عاصفة نارية اجتاحت  10%من سطح األرض وأنتجت عصرًا جليديًا
منذ  12800ســنة تقريباً ،أصبح عرش ســطح
األرض مغطــى فجأ ًة بنــران جامحــة .كانت تلك
العاصفــة الناريــة تضاهي الحرائق التي مســحت
الدينوصورات عن وجه األرض ،وقد نجمت عىل األرجح
عن تناثر مذنب يبلغ قطره حواىل  100كيلومرت.
خنقــت غيــوم الغبــار األرض وأنتجت عرصا ً
جليديا ً مصغرا ً حافظ عىل برودة الكوكب طوال ألف
سنة أخرى ،فيما كانت األرض تخرج للتو من عرص
األنهار الجليدية التي غ ّ
طتها طوال  100ألف ســنة.
بعد إخماد الحرائق ،يمكن أن تبدأ الحياة من جديد.

يقول أدريان ميلوت من جامعة "كانســاس"،
وهو أحد املرشفني عىل دراســة ّ
فصلــت هذا الحدث
الكارثي يف العام " :2018وفق النظرية الشائعة يف هذا
املجال ،تح ّ
طم مذنــب كبري وأثّرت أجزاؤه عىل األرض
وسببت هذه الكارثة .يشري عدد من اآلثار الكيماوية
املختلفة (ثاني أكسيد الكربون ،والنيرتات ،واألمونيا،
وعنارص أخرى) إىل انتشار الحرائق يف  10%من سطح
األرض الربي ،أي حواىل  10ماليني كيلومرت مربّع".
الستكشاف الحرائق املشتعلة وموجات الصدمة
التي رافقــت ذلك الحدث الضخــم ،قاس فريق من

 24عالِما ً عددا ً كبريا ً من املــؤرشات الجيوكيميائية
والنظريية يف أكثر من  170موقعا ً حول العالم.
اســتهدف جزء من التحليالت أنماطا ً موجودة يف
كميات من غبار الطلع ،مــا يعني أن غابات الصنوبر
احرتقت فجأ ًة الســتبدالها بأشجار الحور ،وهي أنواع
متخصصــة لتغطيــة األرض القاحلــة .إنها عملية
منطقية حني يتع ّرض الكوكب لسلسلة من كرات النار
الضخمة .عىل األرجــح ،ال تزال أجزاء من املذنب الذي
تفــكك يف الفضاء تطفو حول نظامنا الشــميس بعد
مرور  13ألف سنة.
عىل صعيد آخــر ،عثر العلماء عىل كميات كبرية
من البالتني املوجــود يف الكويكبات واملذنبات ،فضالً
عن مســتويات مرتفعة من الغبار يف العينات التي
حللها الباحثون ،وكميات متزايدة من الهباء الجوي
القابل لالشــتعال الذي يظهر مثالً عند احرتاق كتلة
حيوية كبرية مثل األمونيوم والنيرتات.
اســتنتج العلماء أن النباتات ماتت عىل األرجح،
وأصبحــت املصادر الغذائية شــحيحة ،وبدأت األنهار
الجليدية املرتاجعة أصالً تتقدم من جديد .كانت الثقافة
البرشية مضطرة إذا ً للتكيف مع ظروف أكثر صعوبة،
وتراجع العدد السكاني نتيجة تلك العوامل كلها.
يوضح ميلوت" :تكشف البيانات املحوسبة أن أثر

Health Radar

إختر وضعية النوم المناسبة لمحاربة حرقة المعدة
يصعــب أن ننام ليالً إذا كانــت حرقة املعدة
حالة متكررة يف هذه الفرتة من اليوم .لكن تتعدد
الخطوات التي تســمح بتخفيف حدة املشــكلة.
باإلضافة إىل رفع أعىل الجســم عرب اســتعمال
وسادة إسفني ،وتجنّب وجبات الطعام قبل موعد
النوم ،وأخــذ أدوية حرقة املعدة ،تذكر دراســة
صغرية أن النوم عىل الجهة اليرسى من الجســم

مفيد .ن ُ ِشت نتائج الدراســة يف "املجلة األمريكية
ألمراض الجهــاز الهضمي" يف العام  .2022راقب
الباحثون  57شــخصا ً مصابا ً بحالة مزمنة من
حرقة املعدة خالل النوم ،وقد أمىض املشــاركون
املدة نفســها تقريبــا ً وهم ينامــون عىل الجهة
اليــرى أو اليمنى أو عىل ظهرهــم .لم تُحدِث
وضعية الجســم أي فرق يف وترية ارتجاع حمض

املعدة نحو املريء (إنها العملية التي تُسبب األلم
املرافق لحرقة املعدة) ،لكــن زال الحمض بوترية
أرسع حني نام املشاركون عىل الجهة اليرسى من
ً
مقارنة بالجهة اليمنى أو وضعية التمدد
الجسم،
عىل الظهــر .عندما يرتاجع التع ّرض للحمض ،قد
ّ
يخف ألم حرقة املعــدة وينخفض احتمال ترضر
األنسجة واإلصابة بمشاكل أكثر خطورة.

ذلك الحدث كان ليستنزف طبقة األوزون ،ما يؤدي إىل
زيادة حاالت رسطان الجلد وعواقب صحية أخرى".
كما افرتض العلمــاء أن هذا األثر الهائل ألجزاء
املذنب والعاصفة النارية الالحقة قد يكون مسؤوال ً
عن تربيد الكوكب خالل حقبــة "درياس األصغر".
أحياناً ،ن ُ ِســب هذا التغيري القصري نســبيا ً يف حرارة
الكوكب إىل ّ
تغي التيارات املحيطية.
ّ
لكــن نظرية اصطــدام املذنب ليســت جديدة
بالكامل ،مع أن هذا البحث األخري يتعمق يف محاوالت
اكتشــاف األدلة التي تثبت هذه الفكــرة .يتجادل
العلماء حول بدء حدث "درياس األصغر" تحت تأثري
املذنب منذ بضع سنوات.
ال يتفــق الجميع عىل اصطــدام مذنب بالكوكب
انطالقا ً من البيانات املتاحة ،لكــن يقدم هذا البحث
الشامل دعما ً إضافيا ً لهذه النظرية ،عىل غرار منحوتات
قديمة تــم العثور عليها يف تركيا يف العام  ،2017وهي
ترصد األثر املدمّ ر ألحد األجسام بني النجوم.
برأي ميلوت ،ال تزال فكرة حصول اصطدام من
هذا النوع مج ّرد فرضية ،لكن تطرح هذه الدراســة
كمية وافرة من األدلة وال يمكن تفسريها عىل األرجح
إال بحصول اصطدام كوني كبري.
نُرشت نتائج البحث يف "مجلة الجيولوجيا".
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Health Matters

المتقطع لمثبطات مضخة البروتون آمن ولكن...
االستعمال
ّ
مثبطات مضخة البروتون هي عالجات فاعلة لحرقة المعدة المزمنة
التي تنجم عن مرض االرتجاع المعدي المريئي .تتعدد األنواع التي تتطلب
وصفة طبية وتلك التي يمكن شراؤها من دون استشارة الطبيب ،منها
أوميبرازول (بريلوسيك ،زيغيريد) ،والنسوبرازول (بريفاسيد) ،وإيسوميبرازول
طريقة عمل المثبطات

تكبح مثبطات مضخــة الربوتون إنتاج حمض
املعدة .إنه مفعــول إيجابي عنــد اإلصابة بمرض
االرتجاع املعدي املريئي الذي يظهر حني يرت ّد حمض
املعدة واألنزيمات الهضمية نحو املريء الذي يحمل
الطعام من الفم إىل املعدة.
تُهيّج عصائر املعدة بطانــة املريء وتزيد
التهابها ،ما يؤدي إىل ظهور حرقة املعدة (شعور
بالحرقة يف الصدر) ،فضــا ً عن أعراض أخرى
مثل مرارة الفم ،أو صعوبة البلع ،أو ألم الحلق،
أو السعال.
مع مــرور الوقت ،قد يُســبب االرتجاع املعدي
املريئي رضرا ً دائما ً يف املريء ويزيد احتمال اإلصابة
بالرسطان يف هذه املنطقة.
تســهم مثبطات مضخة الربوتون يف تخفيض
مســتوى أحماض املعدة ،ما يعنــي تخفيف الحرقة
وتراجع مخاطر ترضر املريء.
بشكل عام يدوم العالج بني أسبوعني وثمانية
أســابيع ،وتتوقف املدة عىل وصفة الطبيب .تُ َ
ؤخذ
األدوية مــرة يف اليوم عىل الريــق ،قبل  30أو 60
دقيقة من موعد الفطور .قد يوصيك الطبيب أيضا ً
بأخــذ مثبطات مضخة الربوتــون قبل تناول أي
وجبة كبرية.
لكن ال تتوقع أن تشــعر براحة فورية .يقول
الدكتور كايل ستولر ،اختصايص يف أمراض الجهاز
الهضمي يف مستشــفى "ماساتشوستس" العام
التابع لجامعة "هارفارد"" :يجب أن تأخذ الدواء
يوميا ً وتنتظر مرور بضعة أيام قبل أن يبدأ بإعطاء
مفعوله .يمكنك ترسيــع هذه العملية عرب تجنّب
املأكوالت واملرشوبات التي تُســبب حرقة املعدة،
واإلقالع عــن التدخني ،واالمتناع عــن األكل مع
اقرتاب موعد النوم".

(نكسيوم) .لكن ال تُخفف هذه األدوية األعراض بالسرعة التي تضمنها
فئتان مختلفتان من أدوية حرقة المعدة :مضادات الحموضة ،وحاصرات
مستقبالت الهيستامين  .2يجب أن تعرف هذه المعلومة حين يخبرك
طبيبك بأنك تستطيع أخذ مثبطات مضخة البروتون "عند الحاجة".

عالج آمن؟

يظن الكثريون أن مثبطات مضخة الربوتون تُسبب
آثارا ً جانبية خطرية .يف املايض ،ذكرت دراســات صغرية
أن هذه األدوية قد تُ ّ
خفض مســتويات الفيتامني B12
واملغنيسيوم والكالسيوم ،لكنها تزيد يف املقابل مخاطر
كسور الورك ،وااللتهاب الرئوي ،وأمراض الكىل والقلب
واألوعيــة الدموية ،والخرف .لكن لم ترصد الدراســات
الكبرية التي ن ُ ِشت نتائجها يف العامني  2019و 2020أي
روابط مع هذه املخاطر .يوضح ستولر" :تبقى الدراسات
الجديــدة أكثر مصداقية ،وهي ال تطــرح أي أدلة حول
ظهور آثار معاكسة ،أقله خالل فرتة ثالث سنوات .لكن
يف حال غياب األعراض وعدم ترضر املريء بسبب حرقة
املعدة ،ال داعي ملتابعة أخذ مثبطات مضخة الربوتون".

مرحلة ما بعد العالج

قد يكون وقف مثبطات مضخة الربوتون شائكا ً
ألن االمتنــاع عن أخذ الدواء فجــأ ًة قد يجعل حرقة
املعدة أسوأ مما كانت عليه قبل بدء العالج .األمر أشبه
بحصول ردة فعل عكســية .تُع ّ
طل مثبطات مضخة
الربوتون إنتاج األحماض ،لكن يتجدد إنتاجها فجأةً
عند وقف العالج ،ما يؤدي إىل ظهور األعراض.
لتجنب هــذه الحالة ،يويص ســتولر بعدد من
الخطــوات املفيدة :أوقف العــاج بوترية بطيئة .إذا
كنت تأخذ جرعــة مرتفعةّ ،
خفــف الكمية خالل
بضعة أيام .ثــم ابدأ بأخذ مثبطات مضخة الربوتون
يوما ً ثم حارصات مستقبالت الهيستامني  2يف اليوم
التايل وهكذا دواليك .تتعــدد أنواع الحارصات ،منها
فاموتيدين (بيبسيد) وسيميتيدين (تاغاميت).
وبعد أسبوع من التناوب بني نوعَ ي األدوية ،أوقف
مثبطات مضخة الربوتــون بالكامل وخذ حارصات
مستقبالت الهيستامني  2وحدها يوميا ً طوال أسبوع
إضايف .ثم أوقف جميع األدوية وقيّم وضعك.

ماذا لو تجددت األعراض؟
تتوقف طريقة معالجــة األعراض املتجددة
عىل نــوع االرتجاع املعــدي املريئي .إذا ترضرت
بطانة املريء بســبب هذا املرض ،يجب أن تأخذ
مثبطات مضخــة الربوتون لفــرة طويلة عىل
األرجح لتجنــب أي أرضار إضافيــة أو ظهور
الرسطــان .يف املقابل ،تذكــر توجيهات "الكلية
األمريكيــة ألمراض الجهــاز الهضمي" أن غري
املصابني بهذا النوع من األرضار يستطيعون أن
يأخذوا هذه األدوية عند الحاجة.
قد تأخذ حارصات مســتقبالت الهيستامني

 2لكبح أعراض االرتجــاع املعدي املريئي رسيعاً،
بمعدل حبة أو اثنتــن يف كل مرة ،لكن ال يمكنك
اســتعمال مثبطات مضخــة الربوتــون بهذه
الطريقة .غالبا ً ما يمتد العالج عىل أســبوعَ ني .لن
تحتاج عىل األرجح إىل وقف الدواء تدريجا ً يف هذه
الحالة ،لكن من األفضل أن تخترب مفعوله وتُحدد
الخطة التي تناســبك .إذا نجحت هذه الكمية من
املثبطات يف معالجة حرقة املعدة ،يمكنك أن توقف
أخذها مجــدداً .لكن إذا اســتمرت األعراض ،قد
تضطر ألخذ هذا العالج عىل املدى الطويل.

التقدم في السن يجعلك أكثر عرضة لحرارة الصيف
بدأت فصول الصيف تطول وتزداد سخونة مع مرور الوقت ،وقد تستمر هذه النزعة في المراحل
ّ
المقبلة بسبب االحتباس الحراري ،وفق استنتاج
توصل إليه بحث نشرته مجلة "الرسائل البحثية
الجيوفيزيائية" .اكتشف العلماء أن فصول الخريف والشتاء والربيع أصبحت أقصر مما كانت عليه في
آخر ستين سنة ،بينما طالت مدة الصيف بمعدل عشرين يومًا تقريبًا .هذا الوضع يطرح مخاوف عدة،
منها زيادة خطر التعرّض لمشاكل صحية مرتبطة بالحرارة ،ال سيما في مرحلة متقدمة من العمر.
الرابط بين الحرارة والعمر

يجب أن يحافظ الجســم عىل حرارة داخلية أساســية كي يتابع
بشكل ســليم .تقول الدكتورة كالبانا شــانكار ،مديرة قسم
العمل
ٍ
طب الشــيخوخة يف مستشــفى "بريغهام" للنســاء التابع لجامعة
"هارفارد"" :يف أي بيئة ساخنة ،تبدأ حرارة الجسم باالرتفاع .يف هذه
الحالة ،يف ّرغ الجسم الحرارة عن طريق التعرق وإبعاد الدم عن وسط
الجسم نحو ســطح البرشة حيث تخرج الحرارة من الجسم .لكن ال
تعمل هذه الوظائف باملستوى نفســه مع التقدم يف السن ،بل ترتاكم
الحرارة وتُع ّرض األعضاء ألرضار حادة".
حني يف ّرغ الجســم الحرارة ،ســينتج يف الوقت نفسه السوائل عرب
ّ
وتبخر الرطوبة عن طريق البرشة ،مع أننا ال نشاهد هذه
التع ّرق والتنفس
العملية .يف البيئات الساخنة ،قد يصاب الناس بجفاف الجسم ويحتاجون
إىل تفريغ الحرارة طوال الوقت .يصبــح الفرد أصالً أكثر عرضة لجفاف
الجسم مع التقدم يف الســن .قد ترتاجع كمية السوائل املستهلكة يف هذه
املرحلة بســبب تاليش شــعور العطش والجوع .حتى أن أخذ أدوية مثل
مدرات البول قد يزيد نســبة السوائل التي يخرسها الجسم .لكن يحتاج
الجسم إىل السوائل كي يتابع تفريغ السخونة وي ّ
ُخفض حرارته .تتكرر
هذه الدورة مراراً ،ما يؤدي إىل تراكم الحرارة داخل الجسم رسيعاً.

مخاطر صحية مرتبطة بالحر ّ
التع ّرض للح ّر يزيد احتمال اإلصابة بحالتَني خطريتَني .أوالً ،يكون
اإلنهاك الحراري تحذيــرا ً أوليا ً من جفاف الجســم وقد ينذر بوجود
مشكلة يف تربيده .يُعترب االرتباك الخفيف جزءا ً من أعراض هذه الحالة.
قد تشــعر أيضا ً بالدوار أو تظهر مؤرشات أخرى مثل التعرق املفرط،

والشــحوب ،والتشــنجات العضلية ،واإلرهاق ،والصداع ،والعطش،
والضعف ،واختالل التوازن ،والغثيان .حتى أن البرشة قد تصبح باردة
ّ
التنفس والقلب.
أو رطبة ،أو ربما يتسارع إيقاع
تتعلق املشــكلة املحتملة الثانية برضبة الح ّر .تظهر هذه الحالة
حني يخرس الجســم بالكامل قدرته عىل تنظيم حرارته األساسية .يف
هذه املرحلة ،ترتفع حرارة الجسم رسيعا ً إىل  41درجة مئوية ،ويعجز
الجســم عن التعرق .تتعدد املؤرشات التحذيرية يف هذه الحالة ،منها
وصول حرارة الجسم إىل  39درجة وما فوق ،وجفاف البرشة وسخونتها
لكن من دون تع ّرقها ،وتسارع رضبات القلب بدرجة كبرية ،والصداع
الحاد ،واإلغماء ،واالرتباك الفائق .تُعترب رضبة الحر حالة طارئة ،وقد
تؤدي إىل ترضر األعضاء والوفاة إذا لم َ
يتلق املريض عالجا ً فورياً.

حاجاتك اليومية من المياه

اقســم وزن جسمك (بوحدة الباوند) عىل الرقم  3الحتساب كمية
املياه أو الســوائل التي تحتاج إليها يومياً .يحتاج الفرد إىل ليرت ونصف
من السوائل أو حواىل ستة أكواب يومياً ،إذا كان وزنه  150باوندا ً (68
كلغ) .وإذا كنت تأخذ مدرات البــول أو طلب منك الطبيب أن تح ّد من
كمية السوائل املستهلكة ،استفرس حول الكمية التي تستطيع رشبها
حني تتواجد يف الخارج أو يف بيئة ســاخنة تفتقر إىل التهوئة املناسبة
أو مكيّفات الهواء .كذلك ،احرص عىل زيادة استهالك املياه إذا ظهرت
لديك أعراض جفاف الجسم ،مثل البول الداكن أو جفاف الفم.

خطوات مفيدة

ج ّرب الخطوات التالية لالحتماء من املشاكل الصحية املرتبطة بالحر:
حافظ عىل ترطيب جسمك :أ َ ْكثِر من رشب املياه قبل الخروج من

املنزل وخالل النشاطات الخارجية .يف املقابل ،تجنّب املرشوبات الغنية
بالكافيني والكحول ألنها قد تزيد جفاف الجسم .وتذ ّكر أنك تستطيع
اســتهالك الســوائل عرب تناول منتجات غنية باملياه مثــل الخيار،
والبطيخ ،والخس ،والفراولة.
اخرج من املنزل قبل أو بعد ذروة الحر يومياً :إذا كنت معتادا ً عىل
امليش اليومي ،أو العمل يف فناء منزلك ،أو القيام بأي نشــاط خارجي
آخر ،حاول أن تنهي أعمالك قبل أو بعد أن تبلغ أشعة الشمس ذروتها
يف السماء وتصبح الحرارة أكثر سخونة.
اخرت املالبس املناســبة :ارت ِد مالبس خفيفــة وفاتحة اللون حني
تخرج ،كي ال تمتص الثياب الحرارة .وال َ
تنس أهمية استعمال الواقي
الشميس ووضع نظارات شمسية.
ابحث عن أماكن يف الظل :إذا أمكن ،توجّ ه إىل أماكن بعيدة عن الشمس
يف الخارج أو استعمل شمسية تحمي من األشعة فوق البنفسجية.
بَ ِّرد جســمك :حاول أن تتواجد يف مساحات مكيّفة ،أو خذ حمّ اما ً
بارداً ،وتجنب النشاطات الشاقة.
حافظ عىل يقظتــك :تنبّه إىل مؤرشات عدم تحمّ ــل الحرارة وال
الحظت أي أعراض مشبوهة ،تناول مرشوبا ً
َ
تنخدع بغياب التع ّرق .إذا
باردا ً واطلب املساعدة.
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إستعداد مسبق لنسخة جديدة من أحداث أوكرانيا
ّ
توقع نهاية الحرب الروسية الوحشية وغير المبررة ضد
ال يمكن
أوكرانيا منذ اآلن .لكن من الواضح أن الجيش الروسي قدّم
أداء
ً
سيئًا على نحو صادم خالل المرحلة األولى من الحرب .أما الجيش
ّ
األوكراني ،فكان أداؤه أفضل مما توحي به قدراته .لن
تكف
تلك التي كانت تملكها سابقاً .ثم قدّمت
مــيــشــيــل فــلــورنــوي
واشــنطن مساعدات عســكرية تفوق
قيمتهــا املليا َرين ونصــف املليار دوالر
خالل املرحلة الراهنة .اعترب كثريون هذه
املساعدات غري كافية من حيث النوعية
أو الكمية .لكن عوّض الرشكاء الغربيون
تســتطيع الواليات املتحدة أيضا ً
عــن هذا النقــص عرب زيــادة املعدات
العســكرية األساسية بدرجة كبرية منذ
أن تستخلص دروســا ً مهمة من هذه
شــهر شباط املايض .أرســلت الواليات
التجربة .يجب أن يفكــر قادة الدفاع
املتحدة وحدها مســاعدات عســكرية
األمريكــي بتأثري حــرب أوكرانيا عىل
تفــوق قيمتها الثالثة مليــارات دوالر،
طريقة تقييم القدرات العسكرية لدى
منها  1400صاروخ مضــاد للطائرات
الخصوم مســتقبال ً وكيفية استخدام
من نوع "ســتينغر" ،و 5100صاروخ
تكتيكات غــر متكافئة إلضعاف قوة
مضاد للدبابات من نــوع "جافيلني"،
األعداء واســتغالل نقاط ضعفهم .قد
فضالً عن مروحيات "مي ،"-17وزوارق
تتع ّرض الجيوش التــي يديرها قادة
للدوريات ،وأنظمـــــة رادارات مضادة
ال يتحملون أي اعرتاض أو يشــككون
بالفرضيات ملجموعة مشــاكل ،بدءا ً
ّ
املسية ،ومد ّرعات،
للمدفعية والطائرات
وبنــادق ،وخوذات ،وقنابــل عنقودية،
من سوء التقدير االسرتاتيجي وشوائب
ومتفجرات "يس فور" ،وســفن دفاعية
الخدمات اللوجســية ،وصوال ً إىل سوء
ساحلية .يف الوقت نفســه قدّمت كندا،
القيادة يف ســاحات املعــارك وتراجع
وأملانيا ،وبريطانيا ،ودول أخرى ،أسلحة
معنويات الجنــود .إنها نقطة ضعف
وإمدادات بقيمة مئات ماليني الدوالرات.
منهجية يف األنظمة االســتبدادية ،لكن
زادت سهولة إرسال املعدات العسكرية
قد تصبــح دول أخــرى مع ّرضة لها.
يف آخر ثالثة أشهر ألن أوكرانيا تتقاسم
كذلك ،قد تجد الجيوش التي لم تشارك
حــدودا ً برية مع دول الناتــو بعيدا ً عن
يف معارك حقيقيــة صعوبة يف تدريب
حدودها مع روســيا.
قواتهــا العســكرية
لكن قــد ال تكون هذه
عىل الظروف امليدانية
امليــزة الجغرافيــة
خــال الحــرب ،أو
اإليجابيــة جــزءا ً من
القتال كقوة مشرتكة،
الرصاعات املستقبلية،
أو التكيّــف يف الوقت
حصلت واشنطن
لذا تبقى املســاعدات
الحقيقي مع تكتيكات
على نموذج عملي لتقوية األمنيــة االســتباقية
العدو غري املتكافئة.
رضوريــة لتجنــب
بعد تجربة أوكرانيا،
قدرة حلفائها وشركائها
حصلت واشــنطن عىل على الدفاع عن أنفسهم املواقــف التــي تجعل
األمريكيني وحلفاءهم
نموذج عمــي لتقوية
أو ردع أي صراعات
يتخبطون لسد الثغرات
قدرة حلفائها ورشكائها
مستقبلية محتملة
بعد اندالع األزمة.
عىل الدفاع عن أنفسهم
أو ردع أي رصاعــات
لكــن يتعلق عامل
مســتقبلية محتملة .لكن يجب أال تنتظر
مهم آخر بطريقة استخدام تلك املعدات يف
الواليات املتحدة أن تُهدد دولة قوية أخرى
أوكرانيا .قد يراجع املؤرخون العسكريون
هذه الحرب مثالً ويعتربونها نقطة تحوّل
جارتها األصغر حجما ً كي تطبّق الدروس
ّ
املســرة
يف طــرق اســتعمال الطائرات
املستخلصة من هذه الحرب.
يف ســاحة املعركة ،فقــد انترشت آالف
منذ العــام  ،2014بــدأت الواليات
الطائرات االستطالعية والفتاكة يف املجال
املتحدة ودول غربية أخرى تزوّد أوكرانيا
الجوي األوكراني ورضبت أهدافا ً مد ّرعة
بمعدات عسكرية أكثر تطورا ً وفتكا ً من
بعيدا ً عن تقاســم املعلومات االســتخبارية،
أعطت املشاورات املكثفة بني إدارة بايدن وحلفائها
ثمارهــا خالل املرحلــة األوىل من الــرد عىل الغزو
الرويس .ســمح التعــاون املكثّف عىل مســتوى
السياسات والخدمات اللوجستية بتوحيد الصفوف
عــر األطليس لدعم تشــديد العقوبات وتنســيق
عمليات إرســال املعدات العســكرية لسد الثغرات
األساســية يف ترســانة أوكرانيا ،بدءا ً من أنظمة
الدفاع الجوي روسية الصنع من دول رشق أوروبا،
وصوال ً إىل املدفعيات ،وقذائــف الهاون ،والذخائر،
والصواريخ املضادة للسفن ،والطائرات املس ّلحة بال

تدريبات للجيش األوكراني | آذار٢٠٢٢ ،

ّ
القوى التي
تفكر بإطالق عدوان مماثل عن مراقبة إخفاقات روسيا
منعًا الرتكاب األخطاء نفسها .في المقابل ستصبح أوكرانيا قدوة
للدول ُ
المهددة ،فتتعلم منها كيفية التصدّي لخصم ٍ أكبر حجمًا
وأكثر جهوزية.
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مقابل جز ٍء بســيط من كلفــة األنظمة
التقليدية .لكن كان األمريكيون وحلفاؤهم
يستطيعون تحســن جهودهم لتحضري
قوات الدفــاع األوكرانية لهــذه الحرب.
تــرددت دول عدة يف تقديم مســاعدات
فتّاكة إىل كييف قبل بــدء الغزو الرويس،
ما يعني أن القــوات األوكرانية اضطرت
للمشاركة يف دورات مكثّفة حول طريقة
تشغيل املعدات الجديدة قبل أيام أو حتى
ساعات من اســتخدامها يف املعارك .هذا
الوضع ليس مثاليا ً طبعاً ،وقد يكون هذا
النوع من التعليمات يف اللحظات األخرية
مســتحيالً يف الرصاعات املستقبلية .لهذا
السبب ،يجب أن تُن َّ
ظم تدريبات مستهدفة
قبل ٍ
وقت طويل من اندالع الرصاع.
اســتفادت أوكرانيــا أيضــا ً من
إرصارها عــى الفوز يف هــذه الحرب
ألســباب وجودية ومن قــوة العزيمة
التي اكتســبتها لتحقيق هــذا الهدف.
يبقى القتال يف سبيل الدفاع عن العائلة
والوطن من أقوى الدوافع عىل اإلطالق.
يف املقابل ،ال يفهم عدد كبري من الجنود
الروس الســبب الذي دفع روســيا إىل
إطالق هذه الحــرب ،ويرتبط بعضهم

طيار ،واملركبات املد ّرعة من دول أخرى .كذلك ،زادت
سهولة استعمال املعدات الجديدة خالل ٍ
وقت قيايس
بفضل التنسيق القائم يف خطوط اإلمدادات املتعددة
بــن دول الناتو وأوكرانيا .لكــن رغم نجاح حملة
املســاعدات العســكرية لصالح أوكرانيا ،اتّضحت
نقــاط ضعف معيّنة يف القاعــدة الصناعية للدفاع
نزفت مثالً مخازن الصواريخ املضادة
األمريكي :استُ ِ
للطائرات «ســتينغر» ويتطلب اســتبدالها بعض
الوقــت .يجب أن تقوي واشــنطن أضعف الروابط
أيضاً ،لكن يمكنها أن تعترب أوكرانيا نموذجا ً ناجحا ً
للتنسيق املكثّف بني مختلف األفرقاء.

املســتقبلية .كانت طريقة إدارة بايدن
بعالقات عائلية وثقافية مع أوكرانيا .ال
يف اســتعمال املعلومات االســتخبارية
مفر مــن أن يتّضح هذا التفاوت يف قوة
العزيمة يف ساحة املعركة .ليس مفاجئا ً
من األمور الالفتة مثــاً .عجز الرئيس
الرويس فالديمري بوتني عن تضليل الرأي
إذا ً أن يرفــض مقاتلون متمرســون
العــام لتربير الحرب بعد
من "مجموعــة فاغنر"
الكشــف عن معلومات
(مرتزقة روس معروفون
رسيــة يف مرحلة مبكرة
بتكتيكاتهم الوحشــية
من األزمة ملحاربة الحملة
يف ليبيا وسوريا) القتال
الدعائيــة الروســية.
يف أوكرانيــا ،وفق بعض
التقارير اإلعالمية .حتى نجحت الدول الغربية
وتمكنت واشــنطن من
أن اســتعداد الشــعب في التحرك سريعًا وسد حشد تحالف دويل واسع
وفاعــل عــر تقاســم
األوكرانــي ملقاومــة
الثغرات القائمة عبر
املعلومات االســتخبارية
العدوان الرويس ضاعف
تقديم المساعدات
مع رشكائهــا ،فتم ّكن
الدعم الدويل الذي يُحقق
نتائــج ملموســة ،بدءا ً العسكرية بعد بدء الغزو
حلفاؤهـــا مــن إجراء
الروسي
تقييم مشرتك للتهديدات
من املســاعدات األمنية
املطروحـــة .وإذا كانت
واملعــدات العســكرية،
التقاريــــر اإلعالمية التــي تذكر أن
وصــوال ً إىل املســاعدات االقتصاديــة
الواليــات املتحــدة قدّمــت معلومات
واإلنســانية والعقوبــات الهائلة ضد
اســتخبارية إىل القــوات األوكرانيــة
روســيا .باختصار ،تحمل إرادة القتال
صحيحة ،يعني ذلك أن واشنطن ّ
حسنت
أهمية كربى عىل مستويات عدة.
أداء أوكرانيا يف ساحة املعركة وسمحت
تشــ ّكل مســاهمات األمريكيــن
لهــا بكبح التقدم الرويس واســتهداف
وحلفائهم يف النجــاح األوكراني حتى
معاقل القوة الروسية.
اآلن نموذجا ً يمكن تكراره يف الرصاعات

األهم من ذلك هو استمرار دعم الواليات املتحدة
والحلفاء ألوكرانيا بالقوة نفســها من دون افتعال
حرب أوسع نطاقا ً بني روســيا وحلف الناتو .هدّد
القادة الروس باســتعمال األســلحة النووية ،ومع
ذلك بقي الرد األمريكي هادئا ً ومدروســاً .حافظت
واشــنطن والناتو عىل مواقف حــذرة يف ما يخص
تو ّرطهما العســكري ورفض االقرتاحات املرتبطة
بفرض منطقة حظــر جوي لتجنــب أي احتكاك
مبارش مع القوات الروســية .لكــن أ ّكد الطرفان يف
الوقت نفســه التزامهما بالدفاع عن «كل شرب» من
أرايض الناتو .ســيكون الوقت كفيالً بتحديد قابلية
اســتمرار هذا التوازن .إذا ّ
تبي أن القوات الروسية
تتجه إىل الهزيمة واســتعمل بوتني أســلحة نووية
تكتيكية أو كيماوية الســرجاع زمــام املبادرة ،أو
إذا أخطأت روسيا يف حساباتها واستهدفت خطوط
اإلمدادات داخل أرايض الناتو ،سيصبح موقف الحلف
املدروس قيد االختبار بعد هذا التصعيد املبارش.
إذا أراد األمريكيون وحلفاؤهم أن يزيدوا قدراتهم
عىل منع أو هزم أي اعتداءات مســتقبلية من جانب
الصني وروســيا أو دول اســتبدادية أخرى ،يمكنهم
أن يستخلصوا دروســا ً كثرية من الحرب يف أوكرانيا.
يف املقــام األول ،يوضح املســار األويل لهذه األزمة أن
واشــنطن مُل َزمة بتعزيــز إمكاناتها ملنــع العدوان
وتقوية قدرة رشكائهــا املع ّرضني للخطر عىل الدفاع
عن أنفســهم قبل أن يلوح الرصاع يف األفق .يجب أن
تتسارع املساعدات األمنية إذا ً وتُر ّكز عىل تأمني قدرات

غري متماثلة ،رشط أال تكون استفزازية بطبيعتها بل
تُحوّل الرشكاء الضعفاء إىل أطراف شــائكة يصعب
مهاجمتها من دون تكبّد كلفة عالية.
يمكن تطبيق هذه الدروس كلها يف ملف تايوان،
إذ تفكر القيــادة الصينية بإطالق تحرك عســكري
مستقبيل لغزو الجزيرة .يجب أن تتزامن حملة تقوية
الردع األمريكي يف منطقة املحي َ
طني الهندي والهادئ مع
مساعدة تايبيه عىل تقوية دفاعها متعدد الطبقات،
بدءا ً من مقارباتها البحرية والجوية وصوال ً إىل األمن
اإللكرتونــي وأمن مدنها الكربى .يف الوقت نفســه،
يجب أن تقدّم واشــنطن املزيد من القدرات الدفاعية
األساســية ،بما يف ذلك الصواريخ املضادة للســفن،
واأللغام البحريــة ،والدفاعات الجوية والصاروخية.
ويُفرتض أن تقــدّم أيضا ً تدريبات مضاعفة لحركات
التمرد واملقاومة الشــعبية كي تتمكــن تايوان من
كسب الوقت ويتســنى للمجتمع الدويل أن يطلق ردا ً
فاعالً يف حال قررت الصني مهاجمة الجزيرة.
يف أوكرانيا ،نجحت الــدول الغربية يف التحرك
رسيعا ً وسد الثغرات القائمة عرب تقديم املساعدات
العســكرية بعد بدء الغزو الرويس .لكن ال يمكن
االتــكال عىل ظــروف إيجابية من هــذا النوع يف
الرصاعات األخرى .مع اســتمرار هــذه الحرب،
يجب أن يفكر األمريكيون ورشكاؤهم بكيفية منع
الــراع املقبل أو التفوّق فيه عنــد الحاجة .لكن
يُفرتض أن يدركوا أوال ً أن خصومهم يستخلصون
دروسا ً خاصة بهم من تجربة أوكرانيا أيضاً.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥١السنــــة الثالثــــة
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إعتماد إقتصاد قائم على تنشيط ودعم القطاعات المنتجة يمكن أن يستقطب عددًا أكبر من العمالة

المهنة :عاطل عن العمل ...والفقر يدق ّ األبواب
لقد أصبح نصف الشباب "عاطلين عن العمل" ،أما النصف االخر فهم إما غادروا لبنان
بحثًا عن فرص عمل في بالد االغتراب ،إما يعملون في لبنان ويتقاضون رواتبهم بالليرة
اللبنانية التي تخسر قيمتها مع استمرار االنهيار .ما يؤدي الى تراجع القدرة الشرائية
لدى المواطن وبالتالي زيادة نسبة الفقر .فهل انتهت رحلة البحث عن عمل في لبنان،
وأصبحت الهجرة الملجأ الوحيد؟

جويـــل الفغــــالي
قبــل ثــورة  17ترشيــن واألزمة
االقتصادية واملالية يف لبنان التي قضت
عىل عدد كبري من الرشكات واملؤسسات
وقبــل جائحة كورونا ،كانــت البطالة
موجــودة يف لبنان ،ولكــن ليس بهذه
الخطورة التي نشــهدها اليــوم .وقد
جاءت النتائــج يف التقرير الصادر عن
إدارة اإلحصــاء املركزي ومنظمة العمل
الدولية عىل الشــكل التايل" :ارتفاع يف
معــدل البطالة يف لبنان مــن  11,4يف
املئة يف الفــرة املمتدة بني عامي 2018
و 2019إىل  29,6يف املئة يف كانون الثاني
 ،2022وهذا يعني أن ثلث القوى العاملة
الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع
هذا العام".

التعمق باألرقام
ّ

تشري الدراسة اىل أن "نسبة البطالة
يف صفوف النســاء أعىل مما هي عليه
لدى الرجال .وكذلك ارتفع معدل البطالة
لدى الشــباب من  23.3يف املئة إىل 47.8
يف املئة ،وانخفض معدل مشاركة القوى
العاملة (معدل التشــغيل) من  48.8يف
املئة إىل  43.4يف املئــة (ونعني بالقوى
العاملة :العاملون  +العاطلون من العمل
بعمر  15ســنة وما فــوق) ،وانخفض
معدل العمل نســبة إىل عدد السكان من
 43.3يف املئة إىل  30.6يف املئة" .وبحسب
املسح الذي شمل عيّنة من  5444أرسة
من مختلف املحافظــات ،فإن العمالة
غــر املنظمة ،أي تلك التــي ال تغطيها

واملرصفية والعقاريــة وكذلك الخدمات
بشــكل كاف الرتتيبات الرسمية ونظم
الســياحية أدى اىل تضخم البطالة ،ألن
الحمايــة ،تمثل اآلن أكثر من  60يف املئة
هذا النــوع من االقتصــاد ال يمكن أن
مــن مجموع العمالــة يف لبنان .ووجد
يخلق فــرص عمل لتغطــي كافة اليد
املسح أيضاً:
العاملة يف لبنان .لذلك إن اعتماد إقتصاد
 "أن نحو نصف القــوى العاملةوالقــوى العاملــة املحتملــة قــد تم
انتاجي ،عرب تنشــيط القطاع الزراعي
اســتخدامهما بشــكل ناقــص ،وهو
ودعــم القطاع الصناعــي والصناعات
مصطلــح يشــر إىل البطالــة ،واىل
املحلية ،يمكن أن يســتقطب عددا ً أكرب
مــن العمال اللبنانيني واإلســتغناء عن
األشــخاص املتاحني للعمل لســاعات
العمال األجانب .وأضف
أكثر ممــا يفعلون يف
اىل ذلك طبيعة املنظومة
الواقع ،أو أولئك الذين
الحاكمــة يف لبنــان،
ال يســعون للحصول
 85في المئة من ُ
منظومة النهب املن ّ
ظم
عىل عمل.
األسر ال
 أن  30يف املئــة تقوى على الصمود أبدًا حتى ملقــدرات البلد التي لميشــهدها تاريخ لبنان
من العاطلني عن العمل
ولو لشهر واحد في حال
مــن قبــل" .لذلك هو
يبحثون عن عمل لفرتة
تزيد عن سنتني ،و 19فقدان جميع مصادر الدخل يعتقد أنه "أصبح من
الصعب اليوم املبارشة
يف املئة لفرتة تمتد بني
بوضــع حلول ملشــكلة البطالة يف زمن
سنة وســنتني ،ما يعني أن حواىل نصف
االنهيارات ،فالقطاع التعليمي الذي يعترب
العاطلني عن العمل يف عام  2022هم من
أساســيا ً لكي يتمكن الفــرد من إيجاد
صفوف البطالــة طويلة األمد التي تزيد
فرص عمل تليق به وبمســتوى تعليمه
عن فرتة السنة".
منهارة ،واالمتحانات الرســمية مهددة،
وكذلك حال الجامعة اللبنانية واملدارس
أسباب البطالة
الخاصة التي هجرها أساتذتها".
أســباب كثرية أدت اىل وصول نسبة
البطالــة اىل  30يف املئــة يف لبنان ،علما ً
الهروب من الواقع! ...الهجرة
أنه يضم أهم وأقوى الطاقات البرشية.
ونعود اىل املســح الذي أجرته إدارة
وبحسب رئيس املرصد اللبناني لحقوق
اإلحصاء املركزي ومنظمة العمل الدولية
العمال واملوظفني د .أحمد الديراني" ،اىل
"وعند ســؤال املقيمــن يف لبنان بعمر
جانب األزمة املالية واالقتصادية يف لبنان
 15سنة وما فوق عن الرغبة بالهجرة،
وجائحة كورونا التي أدت اىل زيادة عدد
أبدى أكثر من نصفهم  52يف املئة رغبته
العاطلني عن العمل ،فإن اقتصاد لبنان
بالهجرة من لبنان .أما حســب الفئات
الريعي الذي يقــوم عىل الخدمات املالية

الدوالر يرتفع وتداوالت "صيرفة" تنخفض

سجّ ل سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
أمس اســتقرارا ً يف الفرتة الصباحية وما لبث أن
ارتفع قليــاً يف الفرتة املســائية اىل  28350لرية
لبنانية للرشاء و 28400لرية لبنانية لبيع الدوالر
الواحــد أي بارتفاع  200لــرة لبنانية عن إقفال
أمس األول.
ّ
منصــة "صريفة" بلغ حجم
وعىل صعيد
التداول عليهــا ليوم أمــس  90مليون دوالر

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0725
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

أمريكــي بمعدل  24400لــرة لبنانية للدوالر
الواحد وفقــا ً ألســعار رصف العمليات التي
نُفذت من قبل املصارف ومؤسســات الرصافة
عىل املنصة.
وأشار بيان مرصف لبنان اىل انه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليــات البيع والرشاء عىل منصــة ""Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

االسترليني
$ 1.2513
الين الياباني
$ 0.0076

بيـتـكـوين
$ 29610
الذهب
$ 1852

ال عمل وال مال ...ماذا ينتظر اللبنانيون أكثر من ذلك؟

العمرية فكانت الرغبــة بالهجرة أكثر
لدى الفئات الشابة  69يف املئة ممن هم
بعمر  24-15سنة و 66يف املئة ممن هم
بعمر  44-25ســنة ،مقابل  10يف املئة
فقط لدى املسنني بعمر  65سنة وأكثر".
ويشــر الباحث يف الدولية للمعلومات
محمد شــمس الديــن أنــه "حتى يف
الخــارج أصبحت فرص العمل محدودة
وذلك بسبب األثر الســلبي الذي تركته
جائحة كورونا ،فالذي ال يحمل شهادة
جامعية أو حتى الخريجني الجدد الذين
ال يتمتعون بالكفــاءة والخربة الالزمة،
يصعب عليهــم ايجاد فــرص عمل يف
الخارج".

صندوق بطالة للعاطلين
عن العمل

وبحسب املســح "انخفضت نسبة
األرس التي تحصل عىل دخل من التقاعد
وبــدالت مــن التأمينــات االجتماعية
االخرى من  28يف املئــة اىل  10يف املئة.

وهنــاك  85يف املئة مــن االرس ال تقوى
عىل الصمود أبدا ً حتى ولو لشــهر واحد
يف حال فقدان جميع مصــادر الدخل،
مقابل قلة قليلــة رصحت أن بامكانها
الصمود ستة أشهر أو أكثر بدون دخل".
ويرى شمس الدين أنه "ال بد من إنشاء
صندوق بطالة للعاطلني عن العمل حيث
يكون تمويله عن طريق فرض رضائب
عىل العمال األجانب الذين يعملون عىل
األرايض اللبنانية ،بالرغــم من تراجع
عددهــم مــن  450اىل  250ألف عامل،
ولكن تمويل هذا الصنــدوق يمكن أن
يساهم يف تقديم اإلعانات للعاطلني عن
العمل خالل الفــرة االوىل من البطالة
(ملدة ستة أشهر عىل األقل اىل حني إيجاد
فرصة عمل)".
باملخترص ،إذا لم تشغل هذه األرقام
فكر من هم يف موقع املســؤولية ،فإن
لبنان قادم عىل املزيد من الفقر والجوع
والبطالــة والفلتان ،ويجب التحرك قبل
االنفجار االجتماعي الكبري.

حميّة :طرابلس نموذج أ ّولي لبناء اإلهراءات
شــدّد وزير األشــغال العامة والنقــل يف حكومة
ترصيف االعمال عيل حميّة عىل ان "بناء اإلهراءات يجب
ان يكون عىل مساحة الوطن ارسا ًء لدعائم االمن الغذائي
يف كل لبنان وذلــك بالتعاون مع وزارة االقتصاد ،بحيث
من املمكن البدء بمدينة طرابلس كنموذج اويل" .وطلب
من تامر وعيتاني "رضورة تكليف استشــاري لوضع
دفرت الرشوط لإلعالن عن املناقصة وفقا ً لألصول".
جاء ذلك خالل لقاء حميّــة رئيس غرفة الصناعة
والتجارة يف طرابلس توفيق دبــويس ،يف حضور املدير
العام للنقل الربي والبحــري مدير مرفأ طرابلس احمد
تامر ورئيس مجلس ادارة واســتثمار مرفأ بريوت عمر
عيتاني ،لوضع اللبنــات األوىل القانونية والفنية إلقامة
إهراءات يف مرافق الوزارة ويف أكثر من منطقة.
ويف ســياق آخر ،أعلن حميّة خالل لقاء مع النائبة
ندى البســتاني انه يف طور إعداد ملفات ترميم الحفر

عىل كافة األتوســرادات الدولية .الفتــا ً اىل ان منطقة
جونية تتمتع بخصوصية ســياحية متميزة ،مشريا ً اىل
ان "اســتكمال مراحل مرفأ جونيه السياحي له اهمية
خاصة باعتبــاره مرفأ ً حيويا ً ليس لكرسوان فقط إنما
لكل لبنان ،مشــددا ً عىل ان الوزارة لن تألو جهدا ً لتنفيذ
املرشوع وفقا ً لألصول".
ومن جهة أخرى ،عقد حميّة اجتماعا ً مع وفد من
نقابة الوكالء البحريني يف لبنان برئاســة النقيب مروان
اليمن ،يف حضور تامر ،ورئيس مجلس ادارة واستثمار
مرفأ بريوت عمر عيتاني .وتمت مناقشــة كل القضايا
املتعلقة بمرفأ بريوت واملرافئ اللبنانية وكيفية تفعيل
وتطوير التعاون بني االدارات ونقابة الوكالء البحريني،
خصوصا ً لجهة استيفاء الرسوم والبدالت التي تتقضاها
املرافئ والوكاالت البحرية من العمالء ،مع التشديد عىل
ان تكون هذه الرسوم عادلة ومربَّرة.

البنزين يقفز  23ألف ليرة والمازوت  45ألفًا
ارتفع ســعر البنزين بنوعيه  95و 98أوكتان
 23000لــرة لبنانية أمس ،كمــا ارتفع املازوت
 45000لرية ،والغاز  7000لرية.
وأصبحت األسعار عىل الشكل اآلتي:

CMC crypto
$ 640
الفـضـة
$ 21.93

 بنزين  95أوكتان 624000 :لرية. بنزين  98أوكتان 635000 :لرية. املازوت 619000 :لرية. -الغاز 365000 :لرية.

الروبل
$ 0.0159

اليوان الصيني
$ 0.1502

الليرة التركية
$ 0.0608

بــرنــت
$ 119.78

خام WTI
$ 118.89

طن القمح
$ 406
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 851السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ٤حــزيــران 2022

وزراء الشؤون اإلجتماعية العرب يدعمون لبنان
ثمّ ن وزير الشــؤون اإلجتماعية هكتور الحجار
مبادرة مجلس وزراء الشــؤون اإلجتماعية العرب
وتجاوبهــم الرسيع للوقــوف إىل جانــب لبنان يف
محنته واإلطالع عن كثــب عىل األوضاع االجتماعية
واالنسانية ألهله ،وأكد العمل من خالل االجتماعات
والزيارات امليدانية عىل وضع خطة عمل مع توقيت
زمني محــدد ،تهدف إىل اإلســتجابة الطارئة ودعم
الحماية اإلجتماعية ملســاعدة لبنان بشــكل عميل.
واعترب وزير التنمية اإلجتماعية األردني أيمن املفلح
أن هذه الزيارة هــي دفعة قوية لتأمني الدعم الالزم
للبنان ما يؤكد اللحمة العربية والتضامن معه .كما
أكد رضورة الخروج بخطــوات عملية تبدأ بالتنفيذ
الفوري حسب األولويات ،وحث املسؤولني اللبنانيني
عىل العمل جديا ً إلصدار قانون ضمان الشيخوخة.
كالم حجّ ــار جاء خــال انطــاق اجتماعات
الزيارة رفيعة املســتوى لوفد مجلس وزراء الشؤون

اإلجتماعية العرب يف جامعة الدول العربية إىل لبنان،
خالل حفل شــارك فيه اىل حجّ ــار واملفلح ،رئيس
حكومة ترصيــف األعمال نجيــب ميقاتي ،وزيرة
التضامــن اإلجتماعي يف جمهوريــة مرص العربية
نيفني القباج ،األمني العام املســاعد ورئيسة قطاع
الشؤون االجتماعية يف جامعة الدول العربية السفرية
هيفاء أبو غزالة ،مســؤول األمانــة الفنية ملجلس
وزراء الشــؤون االجتماعية العرب الوزير املفوض
طارق النابليس ،األمــن العام إلتحاد الغرف العربية
خالــد الحنفي ،وزير العمل والشــؤون االجتماعية
العراقي ساالر عبد الســاتر محمد ،السفري اليمني
عبدالله الدعيس والســفري التونيس بوراوي اإلمام،
رئيس التفتيــش املركزي جورج عطيــة ،ووزراء
لبنانيون ورؤساء إتحادات الغرف العربية وممثلون
عن املنظمات الدولية والجمعيات األهلية اللبنانية يف
مقر إتحاد الغرف العربية يف مركز عدنان القصار.

سالمة :إحتياطي "المركزي»" على حاله
 11.8مليار دوالر
أ ّكد حاكم مرصف لبنان رياض ســامة أن احتياطي البنك املركزي البالغ
 12مليار دوالر ال يزال عند هذا املستوى 11.8 ،مليار دوالر تحديداً ،ويعود سبب
التدهور البالغ  200مليــون دوالر إىل أن ضمن احتياطينا مبالغ باليورو وقيمة
اليورو إزاء الدوالر انخفضت».
ويف ما يتعلق بأموال املودعني ،قــال ملوقع  ، Ici Beyrouthإنها تعتمد عىل
الخطة التي ســتتبناها الحكومة .ويقول« :الخطــة الحالية تتضمن خطوطا ً
ٍ
تعاف يف العالم تعاقب
عريضــة ،لكن ال تفاصيل .تاريخياً ،لم تكن هناك برامج
املودعني يف بلد ما» ،مجددا ً معارضتــه لبيع الذهب .ولفت اىل أن «املرصف فتح
تحقيقا ً لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية مســتفيدة من مسألة تخلف
لبنان عن ســداد ديونه ،وما إذا كان بعض األفــراد جمعوا ثروة من خالل هذه
العملية ،وكان سالمة عارضها بشدة نسبة لتداعياتها البالغة عىل الدولة .ذلك ان
«ان التخلف عن سداد الديون قطع لبنان عن مصادر تمويله»  ،بحسب سالمة.
ويقول ســامة «ال أعرف ما إذا كانت محاولة تحويل الخسائر إىل مرصف
لبنان هي عن جهل او عن قصد» ،شــارحا ً نتائج التدقيق يف حسابات مرصف
لبنــان بني عامي  2010و 2021وكيف اســتنزفت الدولة خالل هذه الفرتة 62
مليار دوالر «فريش» من مرصف لبنان.
ســامة الذي عارض بشــدة العديد من النفقات التي تكبدتها الســلطة
التنفيذيــة ،بما يف ذلك سلســلة الرتب والرواتب يف العــام  ،2018يرص عىل ان
الخسائر هي حرصا ً نتيجة النفقات التي فرضتها الحكومة عىل أساس اصدار
قوانني .وهذه ليست خسائر مرصف لبنان ،بل خسائر ملرصف لبنان» .فاملبالغ
املقرتضة من املرصف املركزي بفائدة  ،1%أيضا عىل أســاس ترشيعات حتى ال
تضطر السلطات إىل دفع فائدة عىل الدين الذي يحمله مرصف لبنان عىل الدولة.
ويضيف «يحاولون تحويل الخسائر إىل املرصف املركزي  ،لكن هناك ً
أيضا
تحوير االنتباه لتأليب املودعني ضد مرصف لبنــان الذي كان يطبق القوانني»،
ويرد عىل من يتهمونه بتمويــل الدولة بالقول« :لم نكن وحدنا من مولها .فقد
اســتمرت منظمات عربية ودولية يف ذلك .إذا كان علينا التوقف ،فسيتعني عىل
الجميع ذلك» .ويتابع« :بني العامني  2017و  ، 2022قام مرصف لبنان بســداد
دوالرات فريش للمصارف .لقد ســددنا  24مليــار دوالر إضافية كتكاليف .فال
ّ
يقولن أحد أن مرصف لبنان هو الذي بدد أموال املودعني» .ويرى سالمة ان لبنان
يحتاج قبل كل يشء اىل «االستقرار السيايس الرضوري إلنعاش االقتصاد ،ألن هذا
االنتعاش سيعيد األموال إىل املصارف وبالتايل إىل املودعني».

دعم لبنان

وأعلن بيان لــوزارة الشــؤون اإلجتماعية
أن الســفرية هيفــاء أبو غزالة تتابع الشــؤون
والشــجون اإلجتماعيــة واإلنســانية يف لبنان
وأن مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعية العرب
ســيدعم لبنان من خالل وضــع خطة تحرك مع
أهداف زمنية .بدوره ،شــدد د .خالد الحنفي عىل
أن لبنان هو أســاس القطــاع الخاص واألعمال
الحــرة يف الوطن العربي وســيبقى كذلك مؤكدا ً
بأن رمزيــة اللقاء يف إتحاد الغــرف العربية هي
أن يكــون القطاع الخاص مشــاركا ً يف مبادرات
أعمال وليــس فقط منح ومســاعدات ،إنطالقا ً
من القناعة التامة بــرورة العمل عىل التنمية.
من جهتها ،شــكرت الوزيرة نيفــن القباج يف
كلمتها الرؤســاء اللبنانيني الثالثة عىل استقبال
الوفد ملشــاركة خطط مجلس وزراء الشــؤون

العرب معهم .كما شــددت عىل وجوب أن يكون
الهدف األسايس إعادة تشــغيل عجلة اإلنتاج يف
الدول العربية ويف لبنــان تحديدا ً وليس اإلعتماد
فقط عىل املســاعدات ،أي الرتكيز عــى العدالة
اإلجتماعية والتمكني اإلقتصادي.
وأشار البيان اىل أن «رئيس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي شــكر مبــادرة الجامعة
العربية والوزراء بزيارة لبنان الســتطالع الوضع
االجتماعي ومــدى تأثريه عىل الفئات الهشــة،
تمهيدا ً لبحث الســبل التي ترتجم وقوف الجامعة
وأعضائهــا اىل جانبــه .كما لفــت إىل أن لبنان
من مؤســي جامعة الــدول العربيــة ومقتنع
بالتضامن والتنسيق العربي اىل أقىص الحدود ،ملا
فيه خري بلداننا وشعوبنا ،وناشد التعاون سوية
لعمل مشــرك بــن القطاعني العــام والخاص
وتوفري فرص العمل وتحقيق النمو».

المسح الدولي لشفافية الموازنة
لبنان يتقدّم في َ
ّ
حقق لبنان تقدما ً طفيفا ً بثالث درجات يف تقرير
تصنيف لبنان عــام  .»2019وأ ّكد أنه «مواظب عىل
ّ
املبسطة من املوازنة لتسهيل فهم
نرش هذه الصيغة
مســح املوازنة املفتوحة الذي يصدر كل سنتني ،إذ
نال درجة  100/9عىل ُ
املعلومات املعقدة املتعلقة باملوازنة واملالية العامة
ســ ّلم مؤرش هذا التصنيف
وجعلها تاليا ً يف متناول جميع املواطنني».
العاملي لشفافية املوازنة التي تتعلق بإمكان وصول
ولفت إىل أن «حق الوصول إىل املعلومات املاليّة
الجمهور إىل معلومات عــن املوازنة العامة ،بعدما
هو بحســب أه ّم املنظمات الدولية رشط أســاس
كان حصل عام  2019عــى درجة  100/6وقبلها
لتمكني املواطنني من تقييم أداء حكوماتهم لجهة
يف  2017عىل  ،100/3ويعود هذا اإلرتفاع ،بحسب
تحديد السياســات الرضيبية ،وقرارات االستدانة
تقرير املســح ،إىل «توفري املعلومات عرب اإلنرتنت
ووجهة إنفاق املال العام وآليات وضع
يف الوقت املناســب عن املوازنة التي تم
األولويات» .لذلــك ،قام بتوفري موازنة
إقرارها» ،من خالل نرشها عرب موقع
املواطن إلكرتونيا ً عىل منصة تفاعلية
وزارة املال.
ال تزال درجة
متاحة للجميع.
وأوىص تقرير املسح الذي تصدره
رشاكة املوازنة الدوليــة ( )IBPلبنان شفافية الموازنة
وشــدّد املعهد عــى أن «الطريق
بعــدد من الخطوات لتعزيز شــفافية غير كافية كونها ال يزال طويالً نحو تحقيق املســتوى
املطلوب يف هذا املجال» ،إذ رغم التقدم
املوازنة ،بينها «نــر مرشوع قانون
بعيدة جدًا عن الـ61
الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة،
املوازنة الذي تعدّه الســلطة التنفيذية
ال يزال لبنان يحتل املرتبة  109من  120دولة يغطيها
عرب اإلنرتنت يف الوقت املناسب ،وإصدار ونرش البيان
املسح ،وال تزال درجة شفافية موازنته غري كافية
التمهيدي للموازنة واملراجعة نصف السنوية وتقرير
لكونها بعيدة جدا ً عن الـ ،61وهي الدرجة التي تشري
التدقيق عىل اإلنرتنت يف الوقت املناسب».
إىل أن الدولة تنرش ما يكفي من املواد لدعم النقاش
العام يف شأن املوازنة .وال تزال الدرجة التي حققها
رفع درجة الشفافية
ّ
املتوســط العاملي البالغ ،100/45
لبنان حتى دون
واعتــر معهد باســل فليحــان يف بيان أن
ً
ً
متدنية جدا ً
مقارنة ببلدان عربية أخرى
كذلك تُعترب
«املطلوب مزيد من الخطوات التي تســاهم يف رفع
كاألردن ( )100/61واملغــرب ( )100/48ومرص
درجة شفافية املوازنة ،وتتيح للمواطنني جميعا ً من
( )100/43وتونــس ( )100/42واململكة العربية
دون تمييز حق الوصول إىل املعلومات املتعلقة بها يف
السعودية ( ،)100/23وسجّ ل سادس أسوأ أداء يف
الوقت املناســب ،بما يتيح لهم املشاركة يف النقاش
العام حولها ،ويف عملية املساءلة واملحاسبة».
منطقة الرشق األوسط.
وذ ّكر بأنه «ساهم من جهته يف توفري شفافية
إشارة إىل أن مسح املوازنة املفتوحة الذي أجريَ
للمرة الثامنة ،يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور
أفضل» من خــال إصداره ســنويا ً دليل «موازنة
يف عمليــة املوازنة ،ودرجة الرقابــة والتدقيق عىل
املواطنة واملواطن» بالتعاون مــع مديرية املوازنة
املوازنة ،إىل جانب تقييم الشفافية.
ومراقبة النفقات يف وزارة املال ،وهو ما أتاح تحسني

رقم اليوم

2.4

مليار دوالر
قيمة واردات
فنزويال من أميركا
أعلــن مديــر غرفــة التجارة
األمريكية-الفنزويليةلويسفينسيتي
غارسيا إ ّن «فنزويال اختفت من عالم
االســترياد والتصدير لفرتة معيّنة،
لكنّها عىل طريق العودة» .وبلغ إجمايل
واردات املــواد الغذائيّــة واملنتجات
الزراعيّة من الواليــات املتحدة ذروة
تمثلت بـ 2,4مليــار دوالر يف ،2021
بزيــادة  31,2%عــن  ،2020بينما
شهدت البالد نموا ً متواضعا ً بعد سبع
ســنوات متتالية من الركود عندما
انخفض الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة
 .80%ويأتــي ذلك رغــم العقوبات
املفروضــة عىل فنزويال واســتعادة
الرشيكــن التجاريني الســابقني
و»العدويــن اللدوديــن» يف العقدين
املاضيني تبادالتهمــا التجاريّة بدفع
من القطاع الخــاص ..وبلغت قيمة
الواردات من الواليــات املتحدة 634
مليون دوالر يف الفصل األول من العام
الجاري ،وتأتي خلف واردات الربازيل
التي بلغت  934مليوناً ،بحسب تقرير
نرشتــه وزارة الزراعــة األمريكيّة يف
نيســان .وعندما كانــت األزمة عىل
أشدّها ،لم تتخ ّ
ط الواردات من الواليات
املتحدة الـ 400مليون دوالر.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنني
(الرئيس التقي)
املنفذ :فــوزي محمد هاشــم  /وكيله
املحامي رامي الدسوقي
املنفذ بوجههم :عليــاء نور الدين ابو
ريشــة ،امية يوســف زرين ،صالحة
ومحاسن عبد الغني القادري  /القرعون
مجهويل محل االقامة حالياً.
السند التنفيذي :قرار محكمة الدرجة
االوىل يف البقــاع – الغرفــة الثانية رقم
 2020/61تاريــخ  2020/7/7لبيع
العقارات ذات االرقــام  8136و8094
و 6432من منطقــة القرعون العقارية
موضوع استنابة دائرة تنفيذ زحلة رقم
 2020/456الواردة اىل دائرة تنفيذ جب
جنني بتاريخ  2021/10/19واملسجل
برقم اساس .2021/19
تاريــخ املزايــدة :الثالثــاء الواقع يف
 2022/6/28الساعة  12.15يف قاعة
املحكمة.
املطروح للبيــع :اوالً :العقار /8136
القرعون :يقع يف منطقة جبلية من الناحية
الجنوبية عند حدود بلدة مجدل بلهيص،
يمكــن الوصول اليه عــر طريق فرعية
ترابية وعرة ويقع بالقرب من كســارة
الســيد احمد كرام الدين وهو عبارة عن
ارض جبلية منحدرة صخرية غري مزروعة

وال توجد عليه اية انشــاءات وغري محاط
بأي تصوينة مساحته  7555م.²
ثانياً :العقــار /6432القرعون :يقع من
الناحية الشــمالية للبلدة ،يمكن الوصول
اليه عرب طريق فرعية معبدة منحدرة من
الطريق الرئييس للبلدة عند مدخلها الشمايل،
ارض عبارة عن ارض ســهلية غري مبنية
وال توجد عليه اية انشــاءات وغري مصونة
ومزروعة حاليا ً بالقمح ،مساحته  8337م.²
ثالثــاً :العقــار  8094القرعون ،يقع
يف منطقــة جبل القرعون مــن الناحية
الجنوبية للبلدة ويمكــن الوصول اليه
عرب طريق فرعية ويبعد عن وسط البلدة
حوايل  1.5كلم وهو يبعــد عن االمتداد
السكني للبلدة وارضه صخرية وال توجد
عليه اية انشاءات مساحته  2036م.²
الحقوق العينيــة :اوالً :العقار /8136
القرعون :حق انتفاع – ارتفاق ،العقارات
املنتفعة8144 – 8141 – 8140 – 8137 :
– – 8145 – 8139 – 8138 – 8143
 – 8142العقارات املرتفقة8136 :
ثانياً :العقار /6432القرعون :كامل حصة
ورثة نصوح القــادري مرهونة الجل غري
مسمى المر قاسم ورضا وفايد والعبد واحمد
اوالد محمد رضا دباجة لقاء مبلغ الف ل.ل.
 استمالك ملرشوع سد وخزان القرعون. عــزل  /اعتزال وكالة :عزل االســتاذ نوافحيمور عن وكالته عن عبد الغني القادري بشأن

بيع حصة املوكل  .وضع يد عىل  1442م.²
ثالثاً :العقار  /8094القرعون :ال يوجد.
بدل الطرح
التخمني
العقار
ل.ل.
ل.ل.
(القرعون)
90 660 000 90 660 000 8136
103 425 000 103 425 000 6432
20 360 000 20 360 000 8094

رشوط املزايدة :عىل الراغب بالرشاء وقبل
املبارشة باملزايدة ايداع قيمة بدل الطرح يف
صندوق الخزينة او بموجب كفالة معادلة
او لدى مرصف مقبول المر رئيس دائرة
تنفيذ جب جنني ،وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنني اذا لم
يكن له مقام فيه وعليه ايداع الثمن كامالً
خالل  3ايام من تاريخ املزايدة تحت طائلة
اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة ،وعليه دفع جميع الرســوم
خالل عرشين يوما ً بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم باإلنابة
خالد الرتاس
2022/5/31
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
لتأهيل جورتي املصاعد يف املجموعة األوىل
والثانية وأعمال تصليــح قاعدة الباطون
التابعة ملحرك مروحة الهواء األساسية جهة
جونيه يف معمل الذوق الحراري ،موضوع

اســتدراج العروض رقــم ث4د3655/
تاريخ  ،2021/7/9قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2022/6/24عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
مــن دفرت الرشوط من مصلحــة الديوان
– امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن 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 2022/5/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 314
اعالن
تعلن رشكة كهرباء لبنان الشمايل املغفلة

– القاديشــا عن تمديد مهلة اســتدراج
العروض العائد لصيانــة املعامل املائية
االربعــة ،وذلك وفــق املواصفات الفنية
والرشوط االدارية املحددة يف دفرت الرشوط
الــذي يمكن الحصول عىل نســخة عنه
لقاء مبلغ مئتا الف لرية لبنانية (تضاف
 )TVAمن دائرة الشــؤون املشرتكة يف
مركز الرشكة يف البحصاص ما بني الساعة
 8صباحا ً و 12ظهــرا ً من كل يوم عمل
بإســتثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 11
ظهراً.
تقدم العروض يف أمانة الرس يف القاديشا –
البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  23حزيران  2022الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 319
اعالن
المانة السجل العقاري بالكوره
طلب املحامي شوقي ساسني بالوكاله عن
دير ســيده ناطور للروم االرثوذكس سند
بدل ضائع للعقار  925الحريشة.
للمعرتض  15يوما للمراجعة.
امني السجل العقاري
مارون مقبل

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
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تدريب إسرائيلي ُيحاكي عمليّة إنزال ضخمة في لبنان

بينيت لغروسي :نحتفظ ّ
بحقنا في التحرّك ضدّ إيران

ومترسع وغري
"يتعارض مع املمارسة الديبلوماسية،
ما زال مستوى التوتر اإلقليمي مرتفعا ً بني الدولة
ّ
بنّاء ،وسيجعل مسار التفاوض أكثر صعوبة وتعقيداً"،
العربية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،خصوصا ً مع
من دون تقديم إيضاحات يف هذا الشأن.
استمرار األجواء الســلبية املحيطة بالنتائج املرتقبة
ً
وشــدّد الوزير اإليراني عــى أن "األطراف الذين
إضافة إىل عمليّات التصفية التي
لـ"محادثات فيينا"،
يُعرقلون املســار الديبلومايس سيتحمّ لون مسؤولية
تطال خرباء وضبّاطا ً إيرانيــن يف عمق إيران ،يف وقت
تبعات اعتماد أي قرار ض ّد إيران" يف مجلس املحافظني.
ح ّذر فيــه رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت خالل
كما انتقد عبداللهيان زيــارة املدير العام للوكالة
لقائه رئيــس الوكالة الدولية للطاقــة الذرية رافايل
الدولية للطاقــة الذرية إىل إرسائيــل ،معتربا ً أن هذه
غرويس أمس من أن بالده عىل اســتعداد الســتخدام
الزيارة "تناقض مبدأ الحيادية" التي يجب أن تتمتّع بها
"حقهــا يف الدفاع عن النفس" لوقــف برنامج إيران
ً
إضافة إىل وضعها "التقني واملهني".
الوكالة األممية،
النووي إذا فشل املجتمع الدويل يف القيام بذلك.
وأوضح بينيت خالل اللقــاء أن إرسائيل "تُ ّ
وشــ ّكل اجتماع مجلس املحافظني مدار بحث يف
فضل
اتصال أيضا ً بني عبداللهيان ونظريه الرويس ســرغي
املسار الديبلومايس لتجريد إيران من كافة إمكانياتها
الفروف ،وفق الخارجية اإليرانية.
لتطوير السالح النووي ،ولكنّها تحتفظ مع ذلك بحقها
ويأتي هذا املوقــف اإليراني غداة
يف الدفاع عن نفسها ويف اتخاذ إجراءات
تأكيــد الواليات املتحــدة أنها تع ّد مع
ض ّد إيران يف ســبيل كبــح برنامجها
أملانيا وفرنسا وبريطانيا مرشوع قرار
النووي" ،مجدّدا ً التأكيد عىل "الرضورة
امللحّ ة يف تضافر الجهــود الدولية ملنع إنتقد عبداللهيان زيارة
ّ
يحض إيران عىل "التعاون الكامل" مع
إيران بكافة الوسائل من الحصول عىل المدير العام للوكالة الوكالة ،بعد إعالن األخرية هذا األسبوع
الدولية للطاقة الذرية أن طهران لم تُقدّم ايضاحات وافية يف
األسلحة النووية".
شأن أسباب العثور عىل آثار مواد نووية
كما شــدّد عىل الخطر الكبري الذي
إلى إسرائيل
يف مواقع غري مرصّ ح عنها.
"يُش ّكله استمرار التقدّم اإليراني نحو
وبينما ســبق لطهران أن اتهمــت الدولة العربية
امتالك الســاح النووي ،من خــال تضليل املجتمع
بالوقوف خلف عمليات تخريب طالت منشآتها النووية،
الدويل باستخدام املعلومات امللفقة واألكاذيب" .وكان
ً
إضافــة إىل اغتياالت بحق علمائهــا النوويني ،تُحقق
غرويس قد وصل إىل إرسائيل مساء الخميس وغادر بعد
السلطات اإليرانية يف ظروف مقتل أحد أفراد "الحرس
االجتماع صباح الجمعة عائدا ً إىل فيينا.
الثوري" ج ّراء "حادث" تعــ ّرض له يف منزله ،وفق ما
توازياً ،توعّ د وزير الخارجية اإليراني حسني أمري
أفاد اإلعالم الرسمي أمس ،نافيا ً تقارير صحافية عن
عبداللهيان بـ"ر ّد فوري" عىل أي "خطوة سياسية" يف
"اغتياله".
اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ويف هذا الصــدد ،أوردت وكالة األنباء الرســمية
األسبوع املقبل ،يف ظ ّل تحضري دول غربية مرشوع قرار
"إرنا" أنه "خالل األيام املاضية ،قىض أحد أفراد حرس
يدعو طهران إىل التعاون مع الوكالة األممية.
الثورة اإلسالمية ج ّراء حادث يف منزله ،ويت ّم التحقيق
وقال عبداللهيان خالل اتصــال هاتفي مع وزير
يف أســبابه" ،وذلك نقالً عن "مصدر م ّ
خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل ّ
طلع" لم تُسمّ ه.
إن "أي خطوة
معارضة
إعالم
وســائل
أوردتها
تقارير
الوكالة
ونفت
الثالث
ّية
ب
األورو
سياسية من الواليات املتحدة والدول
ِ
مق ّرها خارج البالد ،أشارت فيها إىل تع ّرض العقيد عيل
ستدفع بال شــ ّك إىل ر ّد فعل متّسق ،فعّ ال ،وفوري من
إســماعيل زاده ،وهو ضابط يف "فيلق القدس" املوكل
جانب الجمهورية اإلســامية" ،وذلك وفق بيان صادر
العمليات الخارجية يف "الحرس الثوري"" ،لالغتيال" يف
عن الخارجية اإليرانية.
كرج غرب طهران.
ورأى أن إعــداد الدول الغربية ملــروع القانون

ّ
تفقده موقع المبنى المنهار في آبادان أمس (الرئاسة اإليرانية)
رئيسي خالل

ووضع املصــدر ذلك يف إطار "الحرب النفســية
واألخبار الكاذبة" ،فيما أفادت وكالة "تسنيم" اإليرانية
ّ
بأن "عيل إسماعيل زاده قىض بعد سقوطه من رشفة
منزله التي لم تكن تتوافر فيها الحماية الكافية" ،من
دون تفاصيل إضافية يف شأنه.
وتأتي هذه األنباء بعد مقتــل العقيد يف "الحرس
الثوري" صياد خدائي ج ّراء إطالق نار عليه قرب منزله
برشق طهران يف  22أيار املايض .وخدائي كان من كوادر
"فيلق القدس" ،وشــخصية معروفة يف سوريا حيث
تؤكد طهران تواجد "مستشارين عسكريني" يف مهام
دعم لقوات الرئيس بشار األسد.
وعىل خــ ّ
ط التدريبات العســكرية اإلرسائيلية يف
قربص ،انطلقت عرشات طائــرات الهليكوبرت التابعة
ّ
املخصص
للقوات الجوية اإلرسائيلية من املدرج الضيّق
لهــا يف املطار الصغــر عىل مشــارف مدينة بافوس
القربصية ،وعىل متنها مئات الجنود نحو الجبال العالية
يف الشــمال الرشقي من البالد وسيشمل التدريب إنزاال ً

ضخما ً للجيش اإلرسائييل ،وفق ما أفاد موقع "أن "12
اإلرسائييل.
وبعد عقود من عدم القيام بذلك ،يســتع ّد الجيش
الحتمال "القيام بعمل واســع النطاق يف عمق أرايض
العدو" ،ومن ضمن املخ ّ
طط إنزال آالف الجنود من الجو
والبحر ،يف تدريب يُحاكي عملية عســكرية يف العمق
اللبناني ،بحسب املوقع اإلرسائييل.
والتدريبــات يف قــرص تخترب قــدرات الجيش
اإلرسائييل يف نرش آالف العنارص يف عمق ساحة املعركة
من املشــاة والدبابات والهندســة ،فضــاً عن فرق
الكوماندوز ،التي "ســتُ ّ
نفذ غارات واسعة النطاق عىل
عمق عرشات الكيلومرتات من الحدود".
وكجزء من التمرين ،تد ّربت القوات اإلرسائيلية عىل
"رضب صواريخ "حزب الله" عىل الساحل ومجموعة
الرادارت عىل طول الخط الســاحيل ،ث ّم السيطرة عىل
الرسب الثالث عرش عىل الشاطئ لضمان وصول السفن
البحرية" ،وفق اإلعالم اإلرسائييل.

إنقسام أميركي حول كيفية تفادي "المجازر الجماعية"

بايدن يُناشد المشرّعين تقييد حيازة األسلحة

وبينما قاوم النواب الجمهوريون إىل ح ّد بعيد أي تشــديد للقوانني املرتبطة
ناشد الرئيس األمريكي جو بايدن الخميس املرشّعني إقرار قوانني أكثر
بحيازة األســلحة النارية ،عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من
تشدّدا ً يف شأن حيازة السالح ،تشمل حظرا ً عىل بيع األسلحة الهجومية ،يف
الحزب َْي الجمهــوري والديموقراطي محادثات الخميس يف شــأن حزمة
مسعى منه لوضع ح ّد لعمليات إطالق نار واسعة قال إنها تحوّل املجتمعات
ضوابط.
األمريكية إىل "ســاحات قتل" ،عىل الرغم من اعتبــار خصومه وخرباء أن
معالجــة عمليّات إطالق النار الفردية والجماعية تتخ ّ
واجتمع أعضاء يف مجلس الشيوخ هذا األسبوع ملناقشة ر ّد عىل عمليات
طى مســألة حيازة
إطالق النار الواسعة التي روّعت البالد ،وأعربوا عن تفاؤلهم حيال إمكانية
األسلحة.
إدخــال إصالحات متواضعة .ور ّكزت املجموعة عــى أمن املدارس وتعزيز
ووجّ ه بايدن خطابه الذي اســتم ّر  17دقيقة ،وهو آخر دعوة يصدرها
خدمات الصحة النفسية وتقديم حوافز للواليات لتمنح املحاكم سلطة نزع
لتشــديد إجراءات حيازة األسلحة النارية ،بينما وضعت يف الرواق خلفه 56
األســلحة النارية موَقتا ً من أي أشخاص تعترب أنهم يُش ّكلون تهديداً ،وهو
شــمعة مضاءة تُمثّل الواليات واألرايض األمريكية التي تُعاني من تداعيات
إجراء دعا إليه بايدن أيضا ً يف ترصيحاته.
العنف الناجم عن استخدام األسلحة النارية.
وفيما كان املرشّعون يبحثون طريقة الر ّد عىل عملية
وتســاءل الرئيس الديموقراطي يف الخطاب فيما بدا
قتل عنرصية استهدفت  10متســوّقني من أصل أفريقي
التأثر واضحــا ً يف صوته" :كم من مذبحة علينا أن نتحمّ ل
يف متجر يف بافالو وعملية إطالق نار يف مدرســة بتكساس
بعد؟" .واعترب أنّه "ال يُمكننا أن نخذل الشــعب األمريكي
يتوقع أن تصدر المحكمة
أودت بـ 19طفالً ومد ّرستَ ْي ،وقع اعتداء آخر يف أوكالهوما
م ّرة أخرى" ،مدينا ً رفــض غالبية الجمهوريني يف مجلس
العليا أوّل رأي لها منذ األربعاء ،حيث قتل رجل مس ّلح بمسدّس وبندقية طبيب َْي
الشيوخ دعم تشديد القوانني عىل اعتباره "غري مقبول".
يتعي عىل األق ّل عىل النواب رفع السن أكثر من عقد في شأن ومو ّ
وأشــار إىل أنه ّ
ظفة استقبال ومريض يف مجمّ ع تولسا الطبي ،قبل أن
ينتحر لدى وصول الرشطة.
إىل
18
من
الهجومية
األســلحة
برشاء
التي يســمح فيها
"التعديل الثاني" في
 .21كمــا ّ
ويُدرك املرشّعون أنهم قد يخرسون الزخم مع تاليش
حضهم عىل القيام بخطــوات من بينها تعزيز
الدستور
الحاجة امللحّ ة إلدخال إصالحات والتــي أثارتها عمليات
التحقيقات املرتبطة بتاريخ األشخاص الساعني إىل رشاء
القتــل ،خصوصا ً تلك التي تســبّبت بـ"مجازر جماعيّــة" ،يف حني تعقد
األسلحة وحظر مخازن الذخرية القادرة عىل تخزين عدد كبري من الرصاصات
مجموعة أصغر من النواب محادثات موازية ملناقشــة توســيع عمليات
وفرض التخزين اآلمن لألسلحة النارية والسماح بتحميل الرشكات املصنّعة
التحقيق يف تاريخ الساعني إىل رشاء األسلحة.
لألسلحة النارية مسؤولية الجرائم املرتكبة بواسطة منتجاتها.
ويستبعد فرض إصالحات أوسع نطاقا ً يف مجلس الشيوخ املنقسم بني
وكشف بايدن أنّه "عىل مدى العق َديْن األخريَيْن ،تجاوز عدد األطفال يف
ّ
 50جمهوريّا ً وعدد مماثل من الديموقراطيني ،إذ إن تمرير أي مرشوع قانون
سن املدرسة الذي ُقتِلوا باألســلحة النارية العدد اإلجمايل لعنارص الرشطة
والجيش" الذين ُقتِلوا أثناء تأدية مهامهــم .وأردف" :ف ّكروا يف ذلك" ،الفتا ً
يتط ّلــب  60صوتاً .وأوضح زعيم الجمهوريني يف مجلس الشــيوخ ميتش
قصة طالبة ل ّ
ماكونيل للصحافيني ّ
خصوصا ً إىل ّ
أن أعضاء املجلس يُحاولون "استهداف املشكلة" التي
طخت نفسها بدم أحد زمالئها الذين ُقتِلوا داخل
اعترب أنها "املرض النفيس والســامة يف املدارس" ،بدال ً من مســألة توافر
الصف لالختباء من املســ ّلح الذي فتح النار يف مدرسة ابتدائية يف تكساس،
األسلحة النارية.
وقال" :تخيّلوا كيف سيكون الســر يف مم ّر أي مدرسة بالنسبة إليها بعد
ومع ذلــك ،يتوقع أن يُق ّر الديموقراطيــون يف مجلس النواب "قانون
اآلن".
حماية أطفالنا" األوسع بكثري ،رغم كونه رمزيّا ً إىل ح ّد بعيد والذي يدعو إىل
وتابــع" :يوجد العديد من املدارس األخــرى والعديد من األماكن التي
ّ
الســن القانوني لرشاء البنادق نصف اآللية من  18إىل  21عاما ً وحظر
رفع
يرتادها الناس يوميّا ً التي تحوّلت إىل ســاحات قتل ومعارك هنا يف أمريكا".

بايدن خالل كلمة له في البيت األبيض الخميس (أ ف ب)

مخازن الذخرية القادرة عىل تخزين كمّ ية كبرية من الرصاص.
ويُرجّ ــح أن تُمــ ّرر الحزمــة يف مجلــس النواب الخاضــع لهيمنة
الديموقراطيني األسبوع املقبل ،قبل أن تقيض عليها معارضة الجمهوريني
يف مجلس الشيوخ .وفيما يعد التنظيم صعبا ً للغاية عىل املستوى الفدرايل،
تجرى جهود يف أوساط مرشّعي الواليات لتشــديد قوانني حيازة األسلحة
النارية.
وقــدّم النواب يف كاليفورنيا حزمة ترتبط بضبط األســلحة يف أعقاب
عمليــة إطالق النار يف يوفالــدي ،تضمّ نت مقرتحــات يُمكنها أن تُع ّرض
مصنّعي األسلحة لعواقب قانونية يف بعض الحاالت.
وتعكس املقرتحات خطوات قام بها املرشّعــون يف والية نيويورك ،يف
حني سيعرض مرشوع قانون ّ
ينص عىل طلب إذن لرشاء األسلحة يف مجلس
ديالوير الترشيعي .كما تشــهد تكساس تح ّركا ً لرفع "توصيات ترشيعية"
ر ّدا ً عىل عملية إطالق النار يف يوفالدي.
لكن يخىش الناشــطون املدافعون عن تعزيز القيود من انتكاسة عىل
املســتوى الفدرايل يف وقت يتوقع بأن تصدر املحكمة العليا أوّل رأي لها منذ
أكثر من عقد يف شأن "التعديل الثاني" يف الدستور املرتبط بحيازة األسلحة.
ومن املرتقب أن يصدر القضاة حكمهم يف األسابيع املقبلة حول النزاع
املرتبط بالقيود املشــدّدة التي وضعتها والية نيويورك عىل حمل األسلحة
الفردية بشكل خفي خارج املنازل.
ومن شأن قرار ضيّق أن يؤثر عىل عدد ضئيل من الواليات التي تفرض
قوانني مشــابهة ،لكن الناشــطني يخشــون إمكانية أن تصدر الغالبية
املحافظة حكما ً أوسع سيُمهّ د الطريق لطعون دستورية يف القوانني املرتبطة
باألسلحة النارية يف أنحاء البالد.
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"يوروبول" ُت ّ
فكك شبكة سرّية واسعة لتهريب الالجئين
كشفت الرشطة األوروبّية «يوروبول»
أمس أنها اعتقلــت  8من كبار تجار البرش
رسية واسعة متّهمة بتهريب
وف ّككت شبكة ّ
آالف الالجئــن غري الرشعيــن ،غالبيّتهم
من الســوريني واألفغان والباكستانيني إىل
«القارة العجوز».
ّ
التدخل بقيادة أملانية
كما اعتقلت وحدة
وبمشاركة النمسا واملجر ورومانيا ورصبيا
وهولندا 126 ،مــن املتواطئني مع امله ّربني
معظمهم يف النمســا ،وفق ما أفادت وكالة
الرشطة التابعة لالتحاد األوروبي يف بيان.
ّ
منسقة العملية
ووصفت «يوروبول»،

التي أطلقت يف آب من العام املايض« ،زعماء
تهريب املهاجرين» بأنهم «خطريون ج ّداً»،
ً
موضحــة أن «هؤالء املســتهدفني بالغو
األهميــة لليوروبول ،خصوصــا ً مواطنني
سوريني ،كانت لهم عالقات دولية يف بلدان
املصدر والعبور والوصول».
وأضافــت الوكالة ومق ّرهــا الهاي:
«كشــفت خيوط التحقيق أن املستهدفني
ســهّ لوا تهريب  10آالف مهاجر عىل األق ّل،
غالبيّتهم من أصول ســورية وباكستانية
وأفغانية».
ورصــدت العملية العــام املايض 916

«حادث تهريب» ّ
ونفذت  151مهمّ ة تفتيش
ملنازل وصــادرت نحو مليــون دوالر من
األصول ،عىل ما ذكرت الوكالة.
واستخدم امله ّربون حاويات شاحنات
وعربــات مغلقة وســيارات خاصة لنقل
مهاجرين مــن تركيا عــر مناطق غرب
البلقان ورومانيا واملجر يف اتجاه النمســا
وأملانيا وهولندا.
وتقــاىض امله ّربــون ما بــن 4000
و 10000يورو لنقل املهاجرين عرب الحدود
األوروبّية يف «ظروف مزرية ج ّدا ً ويف أحيان
كثرية مهدّدة لألرواح».

ّ
منصات
وروّج امله ّربون خدماتهم عىل
التواصــل االجتماعــي «إلقنــاع أقارب
املهاجرين بأن املســألة آمنــة» ،وغالبا ً ما
استخدموا فيديوات قصرية «لبيع خدمات
التهريب اآلمنة افرتاضاً».
ُ
رسي
وسدّدت الدفعات عرب نظام مايل ّ
يُطلــق عليه «الحوالة» ،وهو شــبكة غري
رســمية للتحويالت املالية من شخص إىل
آخر ،يُعــ ّد ّ
ً
مقارنة
تعقبها أكثر صعوبــة
مع التحويــات املرصفية .وذكرت الرشطة
الفدراليــة األملانية أنها ال تــزال تُطارد 6
أشخاص مشتبه فيهم بشكل رئييس.

تـتـمـــات
ميقاتي في بعبدا :هذه "شروطي"!

ّ
«جس النبض» الــذي عقده أمس رئيس
ويف هذا اإلطار ،اســرعى االنتبــاه أمس لقاء
الجمهورية ميشــال عون مع رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي يف قرص بعبدا،
والذي حرص األخري عــى وضعه ضمن إطار الزيارات «العاديــة الودّية» ...غري ّ
أن مصادر
واســعة االطالع أعطت اللقاء أبعادا ً «تأسيســية للحكومة املقبلة» ،مؤكد ًة لـ»نداء الوطن»
ّ
أن «أجواء الثنائي الشيعي تؤكد الدفع باتجاه ترسيع الدعوة إىل االستشارات النيابية امللزمة
إلعادة تكليف ميقاتي تشــكيل الحكومة الجديدة باعتباره األقدر عــى «إدارة تناقضات»
املرحلة املقبلة ،وعىل هذا األساس أتت زيارته بعبدا أمس لوضع العناوين العريضة والرشوط
املبدئية التي ينطلق منها لقبول مهمة التكليف».
ً
ونقلت املصــادر ّ
أن «ميقاتي يعرب
رصاحة عن رفضه الخضوع ألي ابتزاز مســبق يف
عملية التكليف والتأليف» ،مشرية إىل أنّه ينتهج «خارطة طريق» واضحة ومحددة املعالم يف
مقاربة هذه العملية ،بما يشمل تشــديده عىل وجوب االتفاق عىل اعتماد «خطوات رسيعة
للتشكيل ،وأنه ال يحبّذ التكليف من دون وجود ضمانات مسبقة من مختلف القوى األساسية
بتسهيل مهمة التأليف وتجنب وضع العراقيل واملطالب التعجيزية أمامه».
ويف هذا السياق ،كشفت املصادر ّ
أن رئيس حكومة ترصيف األعمال يريد يف حال تسميته
رئيسا ً مكلفا ً «تشكيل حكومة شــبيهة يف تركيبتها وطبيعتها بالحكومة الحالية مع إدخال
بعض التعديالت عليها يف األســماء وتوزيع الحقائب بما يؤمن التوازن املطلوب اســتنادا ً إىل
نتائج االنتخابات النيابية» ،ويرفض يف املقابل «تشكيل حكومة سياسية يف هذه املرحلة التي
يحتاج فيها البلد أكثر من أي وقت مىض إىل فريــق عمل وزاري اختصايص متجانس ينكبّ
ً
الفتة إىل ّ
عىل معالجة امللفات الحيوية بعيدا ً عن أي حســابات سياســية»،
أن ميقاتي يبدي
إرصارا ً عىل «الحسم النهائي يف هذه امللفات من دون أي مناورة أو تسويف ،وعىل رأسها ملف
الكهرباء بمعزل عن أي ضغط العتماد خرائط جغرافية تهدف إىل توزيع معامل الطاقة عىل
أسس مناطقية طائفية».
وأمس تقاطعــت ترصيحات كل من عــون وميقاتي عند اإلضاءة عــى حاجة لبنان
ا ُمللحّ ة للدعم العربي النتشــال شعبه من خطر انهيار شــبكة أمانه االجتماعي ،بحيث أكد
رئيــس الجمهورية أمام وفد املجلــس التنفيذي لوزراء الشــؤون االجتماعية العرب الذي
حرض إىل بريوت للوقوف عىل االحتياجات األساســية للحمايــة االجتماعية يف لبنان ووضع
خطة استجابة طارئة بتوقيت زمني محدد تعتمد خطوات تنفيذية رسيعة لتحسني الوضع
اإلجتماعي واإلنســاني للبنانيني ،عىل ّ
أن «لبنان يتطلع إىل دعم أشــقائه العرب الذين لطاملا
كانوا اىل جانبــه يف مختلف االزمات التي مر بها» ،كما دعــا ميقاتي أمام الوفد إىل رضورة
«مضاعفــة الجهد العربي من أجل مؤازرة لبنان يف هــذه املرحلة الصعبة» ،وأضاف« :نحن
ننتظر من أشــقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيدا ً ويؤازرونا يف هذه املرحلة بالذات لتجنيب
لبنان األخطار وملساعدته عىل تحمل األعباء التي فاقت قدراته».
أما عىل املستوى األمني ،فاتجهت األنظار أمس إىل البقاع حيث بادر الجيش إىل مداهمة
حي الرشوانة فدفع بنتيجتها «رضيبة دم» أســفرت عن استشهاد
«محميات املخدرات» يف ّ
عســكري وإصابة خمسة آخرين ،مقابل توقيف عدد من املطلوبني .وبحسب املعلومات ّ
فإن
نحو  15مسلحا كانوا يتحصنون برفقة أحد أبرز املطلوبني يف تجارة املخدرات (ع .ز ).امللقب
«أبو سلة» يف املنطقة فتحوا النار عىل دورية عسكرية خالل قيامها بعملية دهم ألحد املنازل
يف الرشاونة ما أدى إىل استشــهاد العسكري زين الدين شمص (مواليد العام  )1994وإصابة
العنــارص اآلخرين ،فتدخلت عىل الفور وحدات الجيش املنتــرة يف املنطقة ودهمت منازل
مطلقي النار وأوقفت كالً من املطلوبني ( :ع .ز)(،ع .م)( ،ع .ز)( ،م ،و)( ،م .ف) ،وضبطت
كمية من األســلحة الحربية والذخائر ،وكمية من املخدرات وعددا من اآلالت املســتخدمة يف
تصنيعها.

تفريغ اإلقتصاد من الدوالر لصالح المضاربين

يف املبدأّ ،
فإن بيع  630مليون دوالر يجب أن يكون امتص  16تريليون لرية .وإذا ما أضيف
هذا الرقم اىل املبلغ الذي يرتاوح بني  10و 15تريليون لرية الذي امتصه املركزي خالل األشهر
املاضية بعد صدور التعميم  ،161فيفرتض أن مجمل الكتلة النقدية باللرية املوجودة بالتداول
تقلصت بأكثر من  50يف املئة ،األمر الذي يرجح تراجع الطلب عىل الدوالر بنسبة كبرية وبالتايل
انخفاض ســعره ،وهذا ما لم يحصل بعد لغاية هذا الحد .يف املقابل يظهر ان عملية طباعة
اللريات لن تتوقف نتيجة غياب االصالحات وحاجة الدولة الكبرية لتمويل عجوزاتها ونفقاتها
اآلخذة يف التوسع واالنفالش وهي ستستمر يف استنزاف الدوالرات الحقيقية .و»هذا ما يمكن
االســتدالل عليه من خالل الرتاجع املستمر يف احتياطيات العملة الصعبة يف مرصف لبنان يف
أرقام امليزانية العمومية التي يصدرها كل أسبوعني» ،بحسب االقتصادي شادي حنّا ،و»هو
ما يدحض نظرية استخدام الدوالرات املتأتية من رشكات تحويل االموال وغريها من املصادر
لعدم كفايتها ويؤكد حتمية استخدام التوظيفات».
من جهة أخرى ،فإن رشكات تحويل االموال ترصف الدوالر اختياريا ً عىل ســعر يرتاوح
بني  27000و 27500يف الوقت الذي يتجاوز فيه السعر يف السوق املوازية  28500لرية ووصل
قبل يومــن إىل  31ألفاً .وهو ما يحتم تضاؤل ما يحوّل مــن دوالرت إىل «املركزي» من هذه
الرشكات نتيجة تحول املودعني إىل السوق املوازية.
هذه الفجوة التي يغطيها مرصف لبنان تكلفه  5000لرية عن كل دوالر يدفعه بحســب
حنّا .وهذا مــا يظهر من جهة أن هناك كمية هائلة من اللريات املطبوعة يف الســوق والتي
تتجاوز ما يتحدث عنه رســمياً ،ومن جهة اخرى ّ
فإن جزءا ً كبريا ً جدا ً من الدوالر يؤخذ من
االحتياطي .وهذا أمر بالغ الخطورة خصوصا ً أن قسما ً من الدوالرات يحوّل إىل الخارج سواء
نقدا ً أو ذهباً ،وال يدخل يف الدورة االقتصادية أو حتى االدخارية .وهو ما ســيؤدي إىل نقص
حاد بالدوالر واستمرار ارتفاع سعره .وعليه ّ
فإن كل ما يفعله «املركزي» هو تأجيل املشكلة
مع علمه املسبق بحتمية انفجارها يف القادم من األيام واألسابيع.

 100يوم من العدوان ...وزيلينسكي واثق من "النصر"

وشدّد املتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميرتي بيسكوف للصحافيني عىل ّ
أن «هذا العمل

ســيتواصل حتّى تحقيق ك ّل أهداف العملية العســكرية الخاصة» ،بينما ح ّذر ّ
منسق األمم
املتحدة لشؤون أوكرانيا أمني عوض من أنّه «ليس هناك ولن يكون هناك أي طرف منترص يف
هذه الحرب» ،معتربا ً أنّه «نحن بحاجة إىل السالم .يجب أن تتوقف الحرب» .وأضاف يف بيان:
«خالل ثالثة أشهر ونيف ،أُجرب نحو  14مليون أوكراني عىل مغادرة منازلهم ،معظمهم نساء
وأطفال» ،يف ظاهرة «غري مسبوقة يف التاريخ».
توازياً ،اعترب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون أن نظريه الرويس فالديمري بوتني ارتكب
«خطأ ً تاريخيّا ً وأساســيّاً» بمهاجمته أوكرانيا ،وهو اليوم «معزول» .وك ّرر أنه «يجب عدم
إذالل روســيا حتّى نتم ّكن يف اليوم الذي يتوقف فيه القتال مــن إيجاد مخرج عرب القنوات
الديبلوماسية» ،يف وقت كشــفت فيه وزارة الخارجية الفرنسية مقتل فرنيس خالل املعارك.
وجاء يف بيان مكتوب للخارجية الفرنسية« :تلقينا النبأ املحزن الذي يُفيد بوفاة فرنيس متأثرا ً
بجروحه يف معارك يف أوكرانيا» .ولم تكشف هوية الفرنيس وال املكان الذي ُق ِت َل فيه.
ور ّدا ً عىل سؤال لوكالة «فرانس برس» ،أجاب مصدر أمني أن الرجل «مقاتل ذهب بصفة
متطوّ ع» إىل أوكرانيا .بالتزامن ،أعلنت وكالة «رويرتز» لألنباء أن اثنني من صحافييها أُصيبا
بجروح طفيفة يف رشق أوكرانيا بينما ُق ِت َل سائقهما الذي اختاره لهما اإلنفصاليون املوالون
لروسيا.
ميدانيّاً ،ذكرت الرئاسة األوكرانية أن املعارك تتواصل يف وسط مدينة سيفريودونيتسك،
مشــر ًة إىل أن «املحت ّل الــرويس يواصل قصف البنى التحتية املدنيــة والجيش األوكراني يف
مناطق سيفريودونيتسك وبوريفسكي وأوســتينيفكا وليسيتشانسك» ،يف حني أعلن حاكم
منطقة لوغانســك سريغي غايداي «أنّنا نُقاتل ونُسيطر عىل ك ّل مرت من منطقة لوغانسك»،
مندّدا ً بتدمري أكثر من  400كيلومرت من الطرق و 33مستشفى و 237عيادة ريفية ونحو 70
مدرسة و 50دار حضانة.
وتواصل القوات الروســية قصفها املر ّكز عىل منطقة دونيتســك ،ال سيّما سلوفيانسك
الواقعة عىل مسافة حواىل  80كلم غرب سيفريودونيتسك .ويُعاني سكان املنطقة من نقص
الغاز واملياه والكهرباء ،بحسب كييف .وتع ّرضت املنطقة خالل الساعات الـ 24األخرية لـ17
رضبة روسية ســواء باملدفعية أو الدبابات أو قذائف الهاون أو الطريان ،أوقعت  3قتىل و8
جرحى وألحقت أرضارا ً بعرشين مبنى ،وفق الرئاسة األوكرانية.
وعىل خ ّ
ط العقوبات ،أق ّر االتحاد األوروبي رسميّا ً باألمس الحزمة السادسة من العقوبات
ض ّد روســيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ض ّد أوكرانيا ،وذلك بعد مفاوضات شاقة
أفضت إىل حظــر معظم واردات النفط منها تدريجيّا ً واتخــاذ تدابري مالية جديدة ومعاقبة
أشخاص ،يف حني اعترب الرئيس األمريكي جو بايدن أن العدوان الرويس عىل أوكرانيا تسبّب يف
ارتفاع أسعار الغذاء يف أنحاء العالم.
ويف ســياق متّصل ،أكد بوتني أن تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشــكلة» ،الفتا ً إىل
ُ
سبل عدّة للتصدير عرب موانئ أوكرانية أو أخرى تُسيطر عليها موسكو أو عرب وسط أوروبا
ورشقها .ورأى أن الغربيني «يُخادعون» حني يتّهمون موسكو بالحؤول دون تصدير الحبوب
من أوكرانيا ،فيما كشــف الرئيس الحايل لالتحاد األفريقي رئيس الســنغال ماكي سال أنه
خرج مطمئنا ً ومرسورا ً بعد لقائه نظريه الرويس ،والذي بحث معه املخاوف من أزمة غذائية.
وعىل صعيد آخر ،التقى رئيــس أركان الجيش األمريكي الجنــرال مارك مييل الرئيس
الفنلندي ســاويل نينيســتو يف هلســنكي ليُعرب عن دعم الواليات املتحدة النضمام فنلندا
والسويد إىل «حلف شــمال األطليس» .ويزور الجنرال مييل السويد اليوم ،فيما صوّت الربملان
األملاني لصالح تعديل دســتوري يُتيح إنشاء صندوق بمئة مليار يورو ( 107مليارات دوالر)
توسع روسيا ،التي انتقدت الخطوة متّ ً
لزيادة ميزانية القوات املس ّلحة يف مواجهة ّ
همة أملانيا
بـ»إعادة التس ّلح» وباستخدام لغة تستحرض ماضيها النازي.

بايدن يفتح صفحة جديدة مع السعود ّية

وبعدما كانت صحيفة «نيويورك تايمز» وغريها من وسائل اإلعالم األمريكية قد نقلت عن
مصادر لم تكشفها أن بايدن سيميض قدما ً يف زيارة السعودية بعد شيوع أنباء حول اعتزامه
القيام بذلك ،قال الرئيس الديموقراطي للصحافيني عند سؤاله عن التقارير اإلعالمية« :لست
متأكدا ً ِممَّ ا إذا كنت سأذهب .هناك إمكان أن التقي اإلرسائيليني و(مسؤولني) يف بعض الدول
العربية .السعوديّة ســتكون ضمن (الجولة) ،إذا قمت بها ،ولكن ليس لدي خطط مبارشة
حتّى اآلن» ،مشريا ً إىل أن منصبه يُحتّم عليه «التح ّرك لدعم السالم يف الرشق األوسط».
وكتبت «نيويورك تايمز» أن رئيس الواليات املتحدة «ق ّرر الذهاب إىل الرياض هذا الشهر
إلعادة بناء العالقات مع اململكة بينما يسعى إىل خفض أسعار الوقود يف الداخل وعزل روسيا
دوليّاً».
بدورها ،أوردت شــبكة «يس أن أن» أن بايدن سيلتقي ويل العهد السعودي األمري محمد
بن سلمان .وستحصل الرحلة إثر سفر بايدن لحضور قمة «حلف شمال األطليس» يف إسبانيا
وقمّ ة «مجموعة السبع» يف أملانيا يف وقت الحق من هذا الشهر.
كما تحدّثت صحيفة «واشــنطن بوســت» عن الزيارة نقالً عن مسؤولني لم تُسمّ هم،
وقالت ّ
إن اللقاء «وجها ً لوجه» مع ويل العهد السعودي سيأتي بعد مهمّ ات عدّة «غري معلنة»
يف اململكة أجراها مستشــار بايدن للرشق األوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة
أموس هوكشــتاين ،اللذان يُك ّرران دعواتهما إىل زيادة إنتــاج النفط الخام من أجل خفض
التضخم.
ّ
توصل فيه أطراف النزاع يف اليمن
ويأتي الحديث عن زيارة بايدن إىل الســعودية يف وقت
إىل تجديد هدنة هشة لشه َريْن .وقدّم بايدن الخميس شكره للسعودية «لقيادتها الشجاعة»
جهود تمديد الهدنة ،فيما رحّ ب مجلس األمن الدويل أمس بتمديد الهدنة ،لكنّه ّ
عب عن «القلق
الشديد» من التبعات اإلنســانية إلغالق الطرقات يف تعز ،داعيا ً امليليشيات الحوثية املدعومة
من طهران إىل الفتح الفوري للطرقات يف تعز والتوصل إىل ح ّل سيايس.
كذلــك ،يأتي قرار الزيارة املتوقعة بينما قرر تحالف «أوبك  »+بقيادة الرياض الخميس،
زيادة إنتاجه بعد أشــهر من اإلنتظار والرتقب عىل الرغم من ارتفاع األسعار .وقد لبّى بذلك
نداءات القوى الغربية .ويف ســياق متصــل ،لفت بايدن إىل أن قرار اإلفراج عن نســب من
احتياطي النفط األمريكي الذي اتخذته إدارته« ،جعل أسعار املحروقات ال تزيد يف االرتفاع».

أخبار سريعة
الكويت تستدعي
ديبلوماسيًا أميركيًا
إستدعت وزارة الخارجية الكويتية
القائم بأعمال سفارة الواليات
المتحدة باإلنابة جيم هوليستايدر،
والتقى مساء الخميس مساعد وزير
الخارجية لشؤون األميركتَيْن باإلنابة
نواف عبد اللطيف األحمد ،لالحتجاج
على نشر السفارة عبر حسابَيْها
على ّ
منصتَ ْي «انستغرام» و»تويتر»
مواد «تدعم المثلية» الجنسية،
بحسب ما أعلنت الخارجية الكويتية
في بيان أمس .وس ّلم األحمد
المسؤول األميركي «مذ ّكرة تؤكد
رفض دولة الكويت لما ن ُ ِش َر وتُشدّد
على ضرورة احترام السفارة
للقوانين والنظم السارية في دولة
الكويت واإللتزام بعدم نشر مثل تلك
التغريدات التزاما ً بما ّ
نصت عليه
اتفاقية فيينا للعالقات الديبلوماسية
للعام  .»1961ووضعت السفارة
األميركية عبر حسابَيْها صورة لعلم
قوس قزح وذلك بمناسبة بداية
شهر حزيران الم ّ
ُخصص لالحتفال
بمجتمع الميم .ولجأ كثيرون إلى
وسائل التواصل االجتماعي للتعبير
عن استيائهم من المنشورات التي
ظهرت أيضا ً عبر حسابات السفارة
في السعودية والبحرين واإلمارات.

كندا تتّهم الصين
بسلوك خطر
إتهمت كندا القوات الجوّية الصينية
بسلوك «غير محترف هدّد سالمة»
أفراد من الجيش الكندي في المجال
الجوّي الدولي في آسيا .ون ُ ِش َرت
طائرات كندية في اليابان في إطار
جهود تبذلها دول عدّة لفرض
احترام العقوبات المفروضة على
كوريا الشمالية .وأثناء الطيران،
واجهت الطائرات الكندية طائرات
عسكرية صينية حاولت بوضوح
تغيير مسارها «دون احترام لمعايير
السالمة الدولية» ،بحسب بيان نشره
الجيش الكندي الذي أوضح أنه «في
بعض األحيان اضط ّر الطيارون
الكنديون إلى تغيير مسارهم
فجأة لتجنّب اصطدام محتمل مع
الطائرات التي حاولت اعتراضهم»،
مشيرا ً إلى أن الطائرات الصينية
كانت أحيانا ً قريبة ج ّدا ً إلى درجة
أن طاقمها «كان واضحا ً للعيان».
وقالت وزيرة الخارجية الكندية
ميالني جولي الخميس« :أشعر بقلق
بالغ إزاء وقوع حوادث في هذه
المنطقة من العالم».

إشتباكات بين قرغيزستان
وطاجيكستان
أدّى تبادل إلطالق النار بين قوات
من قرغيزستان وطاجيكستان
عند الحدود المتنازع عليها بين
البل َديْن أمس إلى سقوط «جرحى
من الجانبَيْن» ،كما أعلنت لجنة
األمن القومي في قرغيزستان التي
ذكرت أن المواجهة بدأت ّ
بتوغل
قوات حرس الحدود الطاجيكية
داخل أراضيها وإطالقها النار على
عناصر الجيش القرغيزي .وتشهد
الحدود بين البل َديْن الفقي َريْن
الواقعَ يْن في وسط آسيا ،عمليات
إطالق نار متك ّررة بينما لم تُحقق
محادثات لترسيم الحدود تقدّما ً
يُذكر .ونادرا ً ما يؤدّي األمر إلى
تصعيد خطر ،لكن سرت مخاوف
من إمكانية اندالع نزاع أوسع
العام الماضي عندما ُق ِت َل العشرات
في أسوأ مواجهة بين البل َديْن في
غضون  3عقود من اإلستقالل ما
بعد االتحاد السوفياتي.
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 – 1ممثل مصري  -والية أميركية.
 - 2أحد الخلفاء األمويين  -لإلستدراك.
 - 3قر ع ا لجرس  -مغلق ومقفل  -سالم
واستقرار.
 - 4ثقلة النوم  -ممثل مصري راحل.
وحين -
 - 5سيف قاطع  -للمصاحبة  -وقت ِ
حفرة.
 - 6بكاء وعويل  -من الحبوب  -العاصفة البحرية
 خال اإلناء.إخطار
 - 7بلدة لبنانية في قضاء الشوف ْ -
رسمي.
ّ
 - 8طرد  -رجع وعطف  -ص ّر  -ما يرتفع من
لسان  -خاصته باألجنبية.
ال َّنار كأ َ َّنه
ٌ
هكم  -يرفع إلى أعلى.
 - 9ألبسة  -هزء و َت ُّ
 - 10دنيء وخسيس  -تخليص.
 - 11والية أميركية  -و ّد.
 - 12أغنية ألم كلثوم  -آلة طرب.
 - 13عامل بال ُي ْسر  -عائلة  -الرمح.
 - 14للمساحة  -والية أميركية  -مدينة ألمانية.
 - 15أشهر مناطق مدينة نيويورك في الواليات
المتحدة األميركية  -ممثل أميركي من أفالمه
“.”Liar Liar

المربعات الذهبية

أكمل تعبئة المربعات رقم في كل مربع باستخدام االرقام من  1الى ،9
كل خط أفقي وعمودي يحتوي على  8أرقام مختلفة غير متشابهة .الرقم
المد ّون فوق المربعات وفي أسفلها وعلى جانبيها هو حاصل مجموع
 4أرقام موجودة داخل  4مربعات .وضعنا أرقاما ً في مكانها الصحيح
لمساعدتك.

8

أفقي ًا
 – 1شاعر عربي أمه هي ليلى بنت المهلهل بن
ربيعة  -سنة.
 - 2ثوري كوبي أرجينتيني المولد وشخصية
رئيسية في الثورة الكوبية.
 - 3نوتة موسيقية  -قاتل أشد قتال  -أوساخ.
ف عليه َغ ْزل أو خيوط -
 - 4عتب برفق  -ما ُيلَ ّ
يرحل عنه (المكان).
 - 5أكثر مالءمة  -صادق  -ثبت ورسخ  -للندبة.
ُ - 6مظهر  -ابتلي بـ  -اعولت المرأة.
اإلصبع
ص ُتل َبس في ْ
 - 7أصناف َ -حلْقة ذات َف ّ
 ضعف.ومع ِّدد للصفات الحسنة بشخص ما -
ذاكر
-8
ُ
هرب  -أحد الشهور.
 - 9انحرفت  -من أعضاء الجسم  -دواء.
 - 10رئيس جزائري راحل  -جرذ باألجنبية  -عائلة
ممثلة أميركية راحلة.
 - 11عشرة ماليين  -مارسه (العمل)  -واظب
وثابر على العمل.
 - 12مواضع  -يوضحه.
صح وثبت
 - 13نوتة موسيقية  -تض ّوع الطيب ّ -
وصدق  -بحثا عن كنز.
 - 14ف َقد تواز َنه في سيره  -جذب  -ممثلة
مصرية.
 - 15شاعر عربي.

األرقام األربعة

5

عمودي ًا

2
5
3
7

1

7

4
2
1

8

4 9
2

7

5
1

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.
 - 1قائم.
 - 2زاجر.
 - 3خياطة الوسائد ونحوها بعد معالجتها
بالحشو.
ُ - 4مظهر و ُمعلن.
 - 5إغماء.
 - 6مذموم ،من ُتع ّدد معايبه.
محافظا على األمر أكثر من غيره.
 - 7كان
ً
 - 8امتصاص دخان السيجارة ونحوها
وإخراجه مرة أخرى.
 - 9مكافحة.
 - 10غامقة اللون.
وشداد.
 - 11أفظاظ ِ
 - 12كان ذا عفة أكثر من غيره.
 - 13كان فاجرا أكثر من غيره.
ُ - 14مبيّن محاسن الشيء وعيوبه.
 - 15متحرك ومضطرب.
 - 16بحث ،تنقيب.
 - 17مكاسب ،ما يؤخذ في الحرب عنوة.
 - 18إشعال.
 - 19كان غير طاهر.
 - 20أُفول.
 - 21ر ّد وإعادة.
 - 22متكلّم.
 - 23خافض العلم.
 - 24القواعد المتبعة في مجال ما.
 - 25طرق محددة توصل إلى غايات معينة.

خنيتد

دابآ

نءادك

رشفأ

= 75

حفأش

كءاذإ

جديتن

يناغش

يشتفت

ا ض هـ ن

ا ن هـ ر

ربوغ

ن ا ئـ غ م

نمتفض

= 55
= 55

1

ناهض
طناق

اضةلمن

نجأس

و م هـ ج

ج ن ا م هـ

حرصأ

ا هـ م ج ر

كسمن

لاظغ

ادقن

= 81

=
41

=
67

=
51

=
75

= 59

=
91
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 191
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 105
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 162
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 97
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 90
أن يكون 500

جإرتعا

الكلمات المتقاطعة

34 100 47 147 132
79

116

128 138
160

68

88
193

16

73

69 45 113 58

51

أفقيا – 1 :اقبل الليل  - 2 -ديان كيتون
  - 3يرد  -اسلم  - 4 -سا  -اب - 5 -اطالوا  -غل  - 6 -ماليزيا  - 7 -الملك
 مرد  - 8 -بي  -اوتاوا  - 9 -اثام  -اناة.عموديا - 1 :اديس ابابا  - 2-قيراط -
ليث  - 3 -باد  -امم  - 4 -لن  -اآلالم
  - 5اكابولكو  - 6 -ليس  -اي  -تا 7 - لتلت  -زمان  - 8 -يوم  -غيروا - 9 -لن  -االداة .
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الريــــاضـــية

العـــدد  - 851السنــــة الثالثــــة

الـسـبـت  4حــزيــران 2022

اليوم نهائي السيدات بين شفياتيك وغوف

"روالن غاروس" :نادال نحو اللقب الـ14
مستفيدًا من إصابة زفيريف وانسحابه
بلغ اإلسباني رافايل نادال المصنف خامسًا النهائي الكبير الثالثين في مسيرته والرابع عشر في بطولة
روالن غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع الكبرى ،بعد انسحاب األلماني ألكسندر زفيريف الثالث
نتيجة إصابة قوية تعرض لها في نهاية المجموعة الثانية.
حســم نادال ،الذي احتفل امس بميالده السادس والثالثني ،املجموعة
األوىل بصعوبة بالغة  ،6-7ثم عانى كل من الالعبني عىل إرساله يف املجموعة
الثانية التي وصلت اىل شــوطها الثاني عرش والتعادل  ،6-6قبل أن يتعرض
زفرييف ( 25عاماً) إلصابة قوية يف كاحله األيمن ما اضطره ملغادرة امللعب
عىل كريس متحرك ،قبل أن يعود الحقا ً عىل عكازين إلعالن انسحابه.
وكان مرجحــا ً أن تكون املباراة ماراتونيــة لو لم يتعرض زفرييف
لهذه اإلصابة التي أنهت مشــواره يف نصف النهائــي للمرة الثانية عىل
التوايل ،خصوصا ً أن الالعبني تنافســا عىل أرض امللعب برشاســة طوال

ثالث ساعات و 13دقيقة حتى قبل وصول املجموعة الثانية اىل نهايتها.
وبعدمــا حرمت اإلصابة زفرييف من محاولة الوصول اىل النهائي الكبري
الثاني يف مسريته بعد فالشينغ ميدوز  ،2020سيكون نادال أمام فرصة
تعزيز رقمه القيايس األسطوري يف روالن غاروس والفوز باللقب للمرة
الرابعة عرشة من أصل  14ظهورا ً يف النهائي و 18مشاركة باملجمل منذ
بداياته يف العام  2005حني فاز بلقبه الكبري األول.
وعىل رغم وصوله اىل عامه السادس والثالثني واإلصابة املزمنة التي
عانى منهــا يف العامني األخريين يف قدمه ،أكد نــادال ،الذي انفرد بداية
العام بالرقم القيايس لعدد األلقاب الكربى ( 21لقباً) بعد فوزه ببطولة
أسرتاليا املفتوحة ،أنه "ملك" روالن غاروس من دون منازع.
ولم يخرس اإلسباني خالل مشاركاته الـ 18يف البطولة الفرنسية سوى
ثالث مباريات ،العام  2009يف الدور الرابع أمام الســويدي روبن سودرلينغ
و 2015و 2021يف الدورين ربع النهائي ونصف النهائي أمام الرصبي نوفاك
ديوكوفيتش الذي أقصاه اإلسباني يف النسخة الحالية من ربع النهائي ،فيما
انسحب يف العام  2016قبل مباراته يف الدور الثالث بسبب اإلصابة.

السيدات

نادال معانقًا زفيريف بعد انسحاب األخير (أ ف ب)

ولدى الســيدات ،تلتقي اليوم البولونية إيغا شــفياتيك واألمريكية
الصاعدة كوكو غوف يف املباراة النهائية.
بلغت شــفياتيك ،املصنفة أوىل عاملياً ،النهائــي الثاني لها يف روالن
غاروس بفوزها السهل الخميس عىل الروسية داريا كاساتكينا املصنفة
العرشين  2-6و.1-6
ورفعت البولونية البالغة  21عاما ً واملتوّجة يف روالن غاروس يف العام
 ،2020سلســلتها إىل  34مباراة من دون خســارة ،علما ً انها تسعى إىل
معادلة سلسلة األمريكية فينوس وليامس ،األطول يف األلفية الثالثة (35
فوزا ً متتالياً) ،يف حال تغلبها يف النهائي عىل غوف.

دردشــــــــــــــــة

خليل لـ"نداء الوطن":
كرة السلة اللبنانية الفائز األكبر
فــــــــادي ســــــــمــــــــعــــــــان
ذ ّكر املدرب الوطني مروان خليل لصحيفتنا بما قاله
سابقا ً ّ
إن نهائيات بطولة لبنان لكرة السلة لن تكون نزهة
أليّ نا ٍد عىل حســاب آخر ،عىل رغــم ّ
أن معظم املراقبني
إعتربوا ّ
أن األفضلية هي لفريق بريوت فريســت .أضاف:
"ما حصل خالف ك ّل التوقعات ،وهــذا يعود اىل الفارق يف
اإلمكانات عند أجنبيَّي الفريقني ،فالبوسني كيكانوفيتش
قدّم ما هو مطلوب منه عىل أكمــل وجه ،بينما التونيس
املهاجري لم يقدّم شــيئا ً يُذكر لبريوت حتى اآلن عىل رغم
أنه يمتاز بالخربة الطويلة يف املالعب العربية والدوليةّ ،
لكن
إحتكاكاته املتك ّررة مع الحكام والعبي الخصم عىل أرض
امللعب أدت اىل فقدانــه الرتكيز عىل اللعب ،عدا عن أجوائه
املشحونة وتوتره شبه الدائم ،وك ّل هذا أثر سلبا ً عىل فريقه،
ّ
فــإن بإمكان بريوت التعويــض بما تبقى من
ومع ذلك
مباريات يف السلسلة النهائية ،حيث ّ
ان قدرات العبيه تسمح
بذلك عىل رغم انه سيفتقد اىل هايك غيوقجيان املصاب ،اال
ّ
ان املدرب أحمد ف ّران لديه الخربة الكافية للعودة من بعيد".
وتابع خليل" :يف املقابل يتميّز فريق الريايض بالروح
القتالية العالية ،كمــا ّ
ان إرصار العبيه عىل الفوز أكرب
واقوى ،خصوصا ً مــع وجود املد ّرب جورج جعجع الذي
فاجأني بحنكته وهدوء أعصابه ،وتُرفع القبّعة له حقاً ،إذ
عىل رغم تأخر فريقه يف املباراتني األوليَني نجح يف النهاية
يف قلب الطاولة ،وهو حتى لو لم يحرز اللقب فقد إستطاع
تاريخي بحجم
إثبات نفسه كرقم صعب بإدارته لفريق
ّ
الريايض ،وهناك أيضا ً بالطبع ورقة إسماعيل أحمد التي
أعطت الفارق كله ،إذ بعد عودته إرتفع مستوى زمي َليه
أمري ســعود وكريم زينون ،ما ســاعدهما كثريا ً عىل أن
يكون أداؤهما حاســما ً يف مباراتَي فريقهما االخريتَني،
وتبقى كرة السلة اللبنانية يف النهاية هي الفائز األكرب".
وعن رأيــه بالبطولة لهذا املوســم ،أكد خليل ّ
ان
املستوى كان أفضل من املواسم السابقة ،وهذا يعود اىل

زفيريف متألّمًا بعد إصابته تحت أنظار نادال وطبيبه (أ ف ب)

وتهيمن شفيونتيك عىل تنس الســيدات هذا املوسم ،خصوصا ً بعد
االعتزال املفاجئ لألسرتالية آشيل بارتي املصنفة أوىل عامليا ً سابقاً.
وبعد دورات الدوحــة القطرية وإنديان ويلــز وميامي االمريكيتني
وشــتوتغارت االملانية وروما االيطالية ،باتــت البولونية عىل بعد انتصار
واحد فقط من التتويج الســادس عىل التوايل ،وتبدو حظوظها وفرية إذ إن
خسارتها األخرية تعود إىل أكثر من مئة يوم ،وتحديدا ً يف  16شباط املايض.
وتقول شفياتيك" :أشعر أن أدائي بات أكثر قوة ،وأنني ألعب بشكل أفضل
مع كل مباراة".

"ليست لقمة سائغة"

لكن منافستها لن تكون لقمة ســائغة ،ذلك ألن غوف كشفت عن
نفسها قبل ثالث ســنوات حني كانت يف الخامســة عرشة من عمرها
وفازت عىل فينوس وليامس يف الدور األول من بطولة ويمبلدون يف العام
 2019ووصلت حينها إىل دور الـ.16
خطفــت غوف البالغة  18عاما ً األضواء مــرة أخرى يف كانون الثاني
 ،2020بإقصاء حاملة اللقب حينها اليابانية ناومي أوساكا ،يف الدور الثالث

أربع برونزيات للبنان بافتتاح
بطولة آسيا وأوقيانيا في السامبو
أحــرز لبنان أربع ميداليــات برونزية يف
اليوم األول مــن بطولة آســيا وأوقيانيا يف
الـ"ســامبو" والـ"كومبات ســامبو" التي
ينظمها االتحاد اللبناني للجودو وفروعه عىل
مدى ثالثة أيام يف مجّ مع فؤاد شهاب الريايض
يف جونيــة برعاية وزير الشــباب والرياضة
جورج ّ
كلس.
وجاءت امليداليات األربع يف "السامبو" عرب
ناتاشا طربيه (وزن فوق  80كلغ) ،ويارا طربيه
(وزن تحت  59كلــغ) ،وفادي خليل (وزن فوق
 98كلغ) ،ويف "الكومبات ســامبو" عرب فاطمة

حســن (وزن تحت  80كلغ) .ويف الرتتيب العام
بعد إنتهاء منافســات اليوم األول ،إحت ّل لبنان
املركز السابع عىل جدول امليداليات.
وبعد تتويجهم ،هنــأ رئيس االتحاد اللبناني
للجودو وفروعــه وأمني عام االتحاد اآلســيوي
للسامبو املحامي فرنسوا سعادة الالعبني األربعة،
متمنيا ً النجاح والتوفيق للمنتخب اللبناني بإحراز
املزيد مــن امليداليــات امللوّنة يف هــذه البطولة.
وتســتكمل املنافســات اليوم إبتدا ًء من الساعة
العارشة قبل الظهر ،عىل ان يُقام حفل التتويج بني
الخامسة والسابعة مساءً.

حــــفــــل اإلفــــتــــتــــاح

الجدّية يف التحضريات واالستعدادات ،إضافة اىل غياب
الالعب األجنبي الذي ســمح بإكتشاف وجوه جديدة
وشابة ّ
تبش بمستقبل واعد للعبة.
وعن وجهته املستقبلية أجاب" :هناك عدة خيارات
ٌ
عروض عىل الطاولة من دول
بإمكاني إتخاذها ،فهناك
خليجية وعربية ،باالضافة اىل عروض محلية ،لكنني لم
النهائي بعد ،كما ّ
ان إحتمال التجديد مع
أحسم قراري
ّ
فريقي العراقي الحــايل ّ وارد جداً ،لكن برصاحة تبقى
األفضلية للبقاء يف لبنان إذا سمح الوضع بذلك".
وعن أسباب نجاح املدرب اللبناني يف الخارج ،قال خليل:
"هذا األمر يعود اىل التطوّر املوجود يف كرة السلة اللبنانية،
فاســتقطاب األندية العربية للمد ّربني اللبنانيني يعود اىل
مســتواهم الفني العايل ،إضافة اىل عامل اللغة ،كما أنهم
نجحوا يف تحقيق نتائج أفضل من املد ّربني االجانب ،وآمل يف
هذا السياق أن تظهر وجو ٌه جديدة من مد ّربني والعبني عىل
الساحة السلوية املحلية تكون قبلة نظر األندية الخارجية".

وكانت البطولة القا ّرية إفتُتحت الخميس بحضور رئيس مصلحة الرياضة يف وزارة الشــباب
والرياضــة محمد عويدات ممثالً الوزير كالس راعي البطولــة ،أمني عام اللجنة األوملبية اللبنانية
العميد املتقاعد ّ
حســان رســتم ممثالً رئيس اللجنة بيار جلخ املوجود خارج لبنان ،نائب رئيس
اللجنة األوملبية أســعد النخل ،فاعليات رياضية ودبلوماســية وعسكرية وأمنية .وتحدث يف حفل
االفتتاح ع ّريفة الحفل بطلة الجودو أكويلينا الشايب ،واملحامي سعادة ،ورئيس االتحاد اآلسيوي
للسامبو األوزبكي أملجون موالييف وعويدات.

ّ
منصة التتويج
اللبنانية يارا طربيه على

الريــــاضيــــة
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"أن بي آي" :بوسطن يُفاجئ ووريورز

من بطولة أســراليا املفتوحة .وعربت غوف إىل املباراة النهائية الخميس
عىل حســاب اإليطالية مارتينا تريفيزان ( 59عاملياً) بعد مباراة استمرت
ساعة و 28دقيقة ،لتصبح األمريكية أصغر العبة تبلغ املباراة النهائية عىل
املالعب الرتابية منذ البلجيكية كيم كلييسرتز يف  ،2001واألصغر يف نهائي
بطولة كربى منذ الروسية ماريا شارابوفا يف ويمبلدون العام .2004
وكان مشــوار غوف توقف عند الدور ربع النهائي العام املايض يف
باريس أمام حاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا ،قبل أن تنجح
أخريا ً يف مســعاها من دون أن تخرس أي مجموعة حتى اآلن هذا العام يف
العاصمة الفرنسية.
وقالت بعد املباراة" :أعتقد أنني أشعر بصدمة قليالً يف الوقت الحايل.
لم أكن أعرف كيف أترصف بعد املباراة .لقد ضاعت مني الكلمات".
لذلك ،تعرف شفياتيك منافستها جيداً ،وقالت عنها" :كانت تحت ضغط
دائم عىل أنها األصغر دائماً ،والشخص الذي من املفرتض أن يكون املستقبل
له .ال بد أن ذلك كان صعباً .أتخيل أنها استنفدت الكثري من الطاقة".
وتضيف" :لديها الثبات يف أدائها ويف نتائجها .إنها تتحســن عاما ً بعد
عام .عندما أراها ،أميل إىل أن أنىس أنها تبلغ من العمر  18عاماً"( .أ ف ب)

وفد اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث القطرية في بيروت

قاد الدومينيكاني املخرضم
آل هورفــورد عــودة فريقه
بوسطن سلتيكس أمام مضيفه
غولدن ستايت ووريورز ،ليقلب
تأخره بفــارق  12نقطة مع
نهايــة الربع الثالــث إىل فوز
 108-120يف املبــاراة األوىل
من نهائي الــدوري االمريكي
للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وســجل هورفــورد (36
عاماً)  26نقطــة ،منها  11يف
الربع األخري ،ليقلب سلتيكس،
الســاعي خلف لقبــه الـ18
القيايس ،الطاولة عىل منافسه
ويسقطه للمرة األوىل يف حصنه
ملعب "تشايس ســنرت" منذ
انتهاء املوسم املنتظم.
ويعتــر أداء هورفــورد
أفضل مكافأة لهذا الالعب الذي
خاض أكرب عدد من املباريات يف
األدوار اإلقصائية "بالي أوف"
( )141من دون أن يتمكن ،قبل
هذا املوسم ،من بلوغ النهائي.
وأضــاف جايلن براون 24
نقطة ،وديريك وايت  21نقطة،
فيما تألق جايسون تايتوم مع
 13تمريرة حاسمة و 12نقطة.
يف املقابل ،تألق ستيفن كوري

23

ج ً
تايتوم مس ّ
ال لبوسطن أمام ويغينز ولوني (أ ف ب)

يف صفوف ووريورز بتسجيله 34
نقطة ،منهــا  21نقطة يف الربع
األوّل ،إضافة إىل رقم قيايس مع 6
رميات ثالثية ناجحة من أصل 8
يف الدقائق الـ 12األوىل.
ولم يســبق ألي العب قبل
كوري أن سجل بمفرده هذا الك ّم
من الثالثيات يف الربع األول من
النهائي ،ليحطم أفضل العب يف
املوسم املنتظم يف العامي 2015

و ،2016الرقــم القيايس الذي
كان يتقاسمه مع كيني سميث
وراي آلــن ( 5لكل منهم) ،علما ً
أن كوري كان حطم هذا املوسم
أيضا ً الرقــم القيايس لألخري يف
عدد الرميــات الثالثية يف تاريخ
الدوري .ويملك ووريورز فرصة
معادلة الكفة يف املباراة الثانية
عىل أرضه يف سان فرانسيسكو
األحد( .أ ف ب)

فالنسيا يتخلّى عن بورداالس
قرر نادي فالنســيا اإلســباني التخيل عن مدربه
خوســيه بورداالس قبل عام من انتهاء عقده معه ،مع
التوجه للتعاقد مع اإليطايل جينارو غاتوزو الســتالم
املهمة بحسب التقارير.
وأنهى فالنســيا موســمه بالدوري اإلسباني يف
املركز التاســع ،فيما فشل يف رفع الكأس املحلية بخسارته
يف النهائي أمام ريال بيتيس بركالت الرتجيح.
وتراجعت نتائج فالنسيا يف املواســم األخرية نتيجة قرار
النادي بتقليص االنفاق يف ســوق االنتقاالت والتخيل عن العديد
من الالعبني املؤثرين ،ما دفــع ببورداالس يف كانون الثاني املايض
اىل انتقاد اإلدارة.
واســتلم بورداالس ( 58عاماً) مهمة االرشاف عىل فالنسيا يف
صيف  2021خلفا ً لخايف غارسيا.
ويبدو غاتوزو األوفر حظا ً لخالفته بحســب وسائل اإلعالم
اإلســبانية ،عىل أمل تكرار النجاح الذي حققه مع نابويل ،حني
قاده للفوز بلقب الكأس اإليطالية يف العام  ،2020قبل أن يدفع
يف املوســم التايل ثمن فشل الفريق الجنوبي يف التأهل إىل دوري
أبطال أوروبا.
كما توىل غاتوزو مهمة اإلرشاف عىل فريقه السابق ميالن
بني ترشيــن الثانــي  2017وأيار  ،2019يف حــن لم يصمد يف
فيورنتينا ألكثر من ثالثة أسابيع بعد التعاقد معه يف أيار ،2021
بسبب اعرتاضه عىل سياسة إدارة النادي يف سوق االنتقاالت.
ويعود اللقب األخري لفالنســيا يف الدوري اإلســباني اىل العام
 2004حني توّ ج به للمرة السادسة يف تاريخه( .أ ف ب)

أخبار سريعة
غياب الخبرة

أوضح إداريّ بارز مخضرم سبق
له أن شغل مناصب رياضية عالية
أنه لو كان بعض أعضاء اتحاد كرة
السلة يتمتعون بالخبرة الكافية
لكانوا إتخذوا إجراءات تنظيمية
صارمة في الدور النهائي بين
ناديَي بيروت والرياضي ،من
خالل تحديد عدد الجماهير في
المد ّرجات بالتنسيق الكامل مع
رابطتي جمهور الفريقين ولجنة
المالعب والقوى األمنية ،ولما كانت
األمور بلغت ح ّد الفوضى التي
شهدها ملعب المنارة وأدت الى
تعطيل المباراة ،خصوصا ً أنه سبق
أن وقعت حادثتان مماثلتان ،األولى
في الدوريّ المنتظم بين الحكمة
والرياضي ،والثانية في نهائي
كأس لبنان بين بيروت ودينامو.

الجوهري إلى التضامن

قطعت المفاوضات بين المدرب
الوطني يوسف الجوهري ونادي
التضامن صور شوطا ً كبيرا ً
من اجل التعاقد معه للموسم
الجديد .وكانت قنوات اإلتصال
بين الطرفين ُفتحت منذ نحو
أسبوعَ ين بعيدا ً من األضواء ،أي
قبل استقالة مدرب الفريق محمد
زهير من منصبه أول من امس.
ويعتبر الجوهري واحدا ً من
أفضل المدربين الحاليين ،فهو
قاد شباب البرج هذا الموسم الى
ُسداسية األوائل وحقق معه نتائج
مقبولة ،كما عُ يّن منذ فترة مديرا ً
فنيا ً لمنتخب لبنان األولمبي...

ّ
حكام "الطائرة" إلى قطر

الوزير نصار يتسلم هد ّيته التذكارية

رسمي عىل
أقيم يف فندق موفمبيك  -الروشــة حفل عشاء
ّ
رشف وفد اللجنة العليا للمشاريع واإلرث القطرية الذي وصل
اىل بــروت أول من أمس ،وض ّم ســفريَي اللجنة الكابتن وائل
جمعة نجــم منتخب مرص ونادي األهيل الســابق ،والحارس
الدويل الســابق العُ ماني عيل الحبيس ،يرافقهما مدير اإلعالم
العربي واإلقليمي محمد راشــد الخنجــي ،وخبري العالقات
اإلعالمية واإلقليمية عيل الزين ،ومســؤول برنامج السفراء يف
اللجنة فيصل خالد.
وتهدف الزيــارة للرتويج لكأس العالم قطــر  2022وإطالع
الرأي العام الريايض اللبناني عىل آخر االســتعدادات والتحضريات
العاملي للمرة األوىل يف الرشق األوسط،
الســتضافة العرس الكرويّ
ّ
ٌ
لقاءات مع مسؤولني رسميني ورياضيني وإعالميني
وسيكون للوفد
وزيارات ّ
ملؤسســات تربوية واكاديمية .حرض حفل العشاء وزيرا
اإلعــام زياد مكاري والســياحة وليد نصار ،املديــر العام لوزارة
الشباب والرياضة زيد خيامي ممثالً الوزير جورج كالّس .كما حرض
النائبان وضاح الصادق وهاغوب ترزيان ،عضو اللجنة التنفيذية يف
االتحاد اللبناني لكرة القدم وائل شــهيب ،ورؤساء أقسام وممثيل
ومسؤويل ومراسيل مؤسسات إعالمية محلية وعربية.
ويف الختام ،سلم ممثال اللجنة جمعة والحبيس هدايا تذكارية
ّ
مجسمات تمثّل املالعب الثمانية التي
للرســميني ،وهي عبارة عن
ستحتضن مباريات كأس العالم .2022

عملية جراحيّة لماركيز ُتنهي موسمه
خضع الدراج اإلســباني مــارك ماركيز،
بطل العالم ست مرات للدراجات النارية يف فئة
"موتــو جي بي" ،لعمليــة جراحية ناجحة يف
ذراعه اليمنى يف الواليات املتحدة ،بحســب ما
أعلن أطباء امس.
وســيبقى ماركيز يف الواليات املتحدة لبضعة
أيام قبل أن يعود إىل إسبانيا ملواصلة عالجه ،حيث
من املتوقع أن يغيب عن بقية موسم .2022
وكرس الدراج اإلسباني البالغ  29عاما ً ذراعه
جراء تعرضه لحادث خالل ســباق جائزة إسبانيا
الكــرى يف العــام  ،2020وعىل رغــم عودته إىل
الحلبات يف نيسان من العام املايض وفوزه بثالثة
سباقات ،استم ّرت معاناته مع اإلصابة.
وقال الطبيب خواكني سانشيز سوتيلو ،الذي
أجرى لــه العملية الجراحيــة الخميس يف عيادة

مايو يف مينيسوتا" :اســتمرت العملية الجراحية
نحو ثالث ســاعات" .وأضاف" :عىل رغم تعقيد
اإلجراءات ،كانت النتيجة النهائية مرضية".
(أ ف ب)

غادر بيروت أمس إلى العاصمة
القطرية الدوحة الحكام اللبنانيون
في الكرة الطائرة محمد ياسين
وجويل القوبا وميريلال سعد
للمشاركة في دراسة للحكام
الدوليين ،ينظمها االتحاد القطري
للعبة بين  4و  10حزيران
الجاري تحت إشراف االتحاد
الدولي بإدارة المحاضر المصريّ
الدولي وليد عبد الصمد ،على أن
ّ
ينال المشاركون في نهايتها لقب
حكم مرشح دولي ،ثم يتد ّرجون
بإحدى البطوالت التي ينظمها
االتحاد العربي للكرة الطائرة
أو إتحاد غرب آسيا أواإلتحاد
اآلسيوي كي ينالوا الشارة الدولية.
ّ
وسيتكفل اإلتحاد القطري بنفقات
الحكام اللبنانيين.
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رفــــــــــــيق خــــــــــــوري

صدام الخيارات
السقطة األولى كانت مدوية في اإلنتخاب
المجلسي بعد المد السيادي والتغييري المرتفع
في اإلنتخابات النيابية .والسؤال هو ماذا بعدما
تغلبت أقلية ممسوكة ومتماسكة على أكثرية
غير متماسكة وال ممسوكة؟ تكريس الصورة
السريعة لألكثرية بوصفها وهمية أو متحركة
أم نهوض على طريقة المثل الفرنسي القائل:
"خطوة الى الوراء من أجل قفزة أفضل؟"
تسليم بأنه ال جدوى من األكثرية العددية وال
من التعددية الديمقراطية ما دام "حزب الله"
يمسك بطائفة مهمة وسالح قوي خارج الشرعية
أم إصرار على الهدف اإلستراتيجي للتغيير في
معركة مستمرة ال تنتهي بما حدث في البرلمان؟
التحديات سريعة في اإلمتحانات المقبلة
بعد الفشل في اإلمتحان النيابي األول .تحدي
الحكومة الجديدة .تحدي الرئاسة الجديدة.
وتحدي الحؤول دون الوصول الى الفراغ
الحكومي والشغور الرئاسي ،مهما تكن
قوة الظروف والقوى الدافعة نحو التعطيل.
فالمطلوب حكومة إستثنائية أو حكومة طوارئ
مؤلفة من قوى متفقة سلفا ً على برنامج حقيقي
للتعافي المالي واإلقتصادي والسياسي والوطني.
ال هي حكومة أكثرية فاقدة الميثاقية ومن دون
برنامج متفق عليه .وال هي من الحكومات
المسماة حكومات وحدة وطنية تنقل المتاريس
السياسية الى طاولة مجلس الوزراء.
والمطلوب رئيس جمهورية يتم انتخابه
ضمن العودة الى التنافس الديمقراطي بين
مرشحين كما كانت الحال في الجمهورية
األولى برغم النواقص والثغرات فيها .ال هو
مرشح وحيد يتم التفاهم عليه وتقاسمه قبل
التصويت له .وال هو استمرار لسابقة جرى
اختراعها مؤخراً ،لجهة أن تكون السلطة للقوي
في طائفته سواء في رئاسة الجمهورية أو
رئاسة البرلمان أو رئاسة الحكومة .سابقة
حفلت بخيارات خاطئة وصفقات فئوية وقادت
لبنان واللبنانيين الى كوارث مالية وإقتصادية
وسياسية ومزيد من العصبيات الطائفية
والمذهبية وصوال ً الى "جهنم".
وال مجال للمفاجآت أو للخطأ في قراءة ما
في كتاب "الثنائي الشيعي" والحليف العوني
الثابت .فالتجارب وراءنا وحولنا في الحكومات
والرئاسات .والخيار الذي يصر عليه هؤالء
هو :إما حكومة في قبضتهم وإما ال حكومة.
إما رئيس جمهورية لهم وإما ال رئاسة وال
جمهورية .والرهان الدائم كان على أن تتخوف
األكثرية من الفراغ وتمارس دور "أم الصبي"
فتقدم التنازالت.
لكن ثمن الفراغ هذه المرة ،بعد اإلقتراب من
اإلنهيار الكامل ،هو رأس لبنان .وال مهرب من
صدام الخيارات .وال أحد يملك خطة لما بعد
الفراغ .ال حكومة تصريف األعمال يمكن أن
تمارس دستوريا ً مهام الرئاسة ،إن لم ينتخب
المجلس النيابي رئيساً .وال الرئيس ميشال
عون يمكن أن يستمر في ممارسة السلطة
دستوريا ً بعد 31تشرين األول المقبل .ال
اإلنقالب العسكري وارد في لبنان .وال اإلنقالب
الميليشيوي  ،وإن بدا ممكناً ،يستطيع إدارة بلد
منهار على رأس الطوائف ،ومع ّرض للمقاطعة
العربية والدولية الشاملة.
يقول الفيلسوف سبينوزا" :الحقيقة تكمن في
التفاصيل" .لكن لبنان يمارس ويميل الى المثل
الشائع المعاكس :الشيطان يكمن في التفاصيل.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يعد املوز الفاكهة
األكثر استهالكا ً
يف العالم.

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

األبيض واألسود في لوحة الطيور في بحيرة ثول  -أحمد آباد (أ ف ب)

هاري وميغن في صالة يوبيل الملكة إليزابيث
إنضم األمري هاري وزوجتــه ميغن أمس إىل األرسة
امللكيــة يف أول ظهور علني لهما يف بريطانيا منذ عامني،
للمشاركة يف صالة شــكر تقام يف كاتدرائية يف لندن عىل
نية امللكة إليزابيث الثانية التي تحتفل بيوبيلها البالتيني.
وســتتابع امللكة البالغة  96عاما ً املراســم عرب الشاشة
الصغرية بســبب معاناتها من صعوبة يف امليش والوقوف
ما أرغمها عىل إلغاء مشاركتها يف عدد من الفعاليات منذ
العام املايض.
وكان يُنظــر إىل هاري ،الكابتن الســابق يف الجيش
الربيطاني ،وزوجته ميغن ،املمثلة يف التلفزيون األمريكي
وهي من عرقني مختلفني ،يف مرحلة سابقة عىل أنه الوجه

العرصي للملكية بعد زواجهما يف  .2018لكن بعد أقل من
عامني تخليا عن األلقاب امللكية وانتقال إىل الواليات املتحدة
ووجها عددا ً من االنتقادات املســيئة .وأظهر اســتطالع
حديث ملعهد "يوغوف" ان شــعبيتهما لدى الربيطانيني
تراجعت إىل أدنى مستوى لها عىل اإلطالق .فقد أبدى قرابة
ثلثي املستطلعني ( 63باملئة) رأيا ً سلبيا ً بهما.
ولدى وصول هاري وميغن ،دوق ودوقة ساســكس
كما يُطلق عليهما رســمياً ،علت هتافات من حشــود
تجمعت أمام كاتدرائية ســانت بــول .وعىل وقع قرع
األجــراس دخال الكاتدرائية وجلســا بني الحضور ومن
بينهم آخر خمس رؤساء حكومات يف بريطانيا( .أ ف ب)

ضبط كمية قياسية من العصارة الصفراوية للدببة
ضبطــت الرشطــة الفيتنامية
كمية قياســية من عصــارة الدببة
الصفراوية التي يستخدمها ممارسو

الطــب الشــعبي يف معالجــة بعض
الحاالت ،وبلغت الكمية املصادرة 350
زجاجة .وكانت ســلطات فيتنام التي

تُشــ ّكل مركزا ً رئيســيا ً لالتجار غري
املرشوع باألحياء الربية ،حظرت عام
 2005استخراج العصارة الصفراوية
للدببةُ .
وسمح ملزارع الدببة املوجودة
باالحتفاظ بالحيوانات التي كانت أصالً
تمتلكهاّ ،
لكن عقوبة استخراج صفراء
الدببة تصل إىل السجن خمس سنوات.
وأوقفــت الرشطة األســبوع
الفائــت أحــد ســكان فــوك ثو،
إحدى ضواحي هانــوي ،وبحوزته
 350زجاجــة من عصــارة الدببة
الصفراوية يف سيارته .ولدى الرجل
سبعة دببة .وتش ّكل هذه الضبطية

أكرب عملية مصادرة لصفراء الدببة
يف فيتنام عىل اإلطالق ،وفقا ً ملؤسسة
هانوي للرتبية الطبيعية .وأوضحت
نائبة رئيس املؤسســة بوي ثي ها
أنها "املرة األوىل يتم توقيف صاحب
دببة يف هانــوي والتحقيق الجنائي
معه بتهمة االتجــار غري املرشوع
بصفراء الدببة".
ويشيع ممارسو الطب الشعبي
الفيتنامــي والصينــي أن العصارة
الصفراوية للدببة تســاهم يف عالج
الكدمات والرسطان ،وإطالة العمر
االفرتايض( .أ ف ب)

عثرت على  36ألف دوالر داخل وسادة
عثرت امرأة مــن كاليفورنيا عىل  36ألف دوالر
كانت مخبأة داخل وســائد أريكــة حصلت عليها
مجانا ً من موقع لإلعالنات املبوبة ،لكنها رسعان ما
أعادت هذا املبلغ ألصحابه.
كانت فيكــي أومودو تبحث عــن أثاث ملنزلها
الجديد مقابل مبلغ زهيــد فعثرت عىل هذه األريكة
املجانية .وقالــت" :انتقلت حديثا ً للعيش هنا وليس
يف منزيل اي أثاث".
لكن بمجرد وصولها إىل املنزل ،الحظت أومودو
انتفاخــا ً غري عــادي يف إحدى الوســائد ،وعندما

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

فحصتها وجــدت مظاريف عدة مليئــة باألموال،
يحتوي كل واحد منها عىل آالف الدوالرات .وأضافت:
"قلت البني :تعال تعال! ورحت أصيح :إنه مال وعيل ّ
أن أتّصل بأصحاب األريكة!".
تواصلت أومــودو مع األرسة التــي أعطتها
األريكة لتُعلمهــا باألموال وتعيدها لها .أما العائلة
التي كانت تتوىل إفراغ منزل قريب لها تويف حديثاً،
فأكدت أنها لم تكن عــى علم بوجود هذه األموال
وال بمصدرها.
وبهدف شــكر أومودو التي بيّنــت عن نزاهة

مثالية ،أعطتها األرسة أكثر مــن ألفي دوالر ،وهو
مبلغ ٍ
كاف لرشاء ب ّراد جديد تحتاج إليه .وقالت املرأة:
"لم أكن أتوقع سنتا ً واحداً"( .أ ف ب)
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