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خطوط الغاز
و"أهلية" المفاوضين
لع ّل أسوأ ما في أزمة حقل
كاريش ذاك االعتقاد الساذج بأن
تعديل المرسوم  6433وإعالن
لبنان ّ
بأن الخط  29هو الخط
التفاوضي كفيالن بحفظ حقوقنا
وتمتين موقعنا التفاوضي.
قبل البحث في أهلية السلطة
النتزاع الغاز من براثن اسرائيل،
فإنه ال يجوز رمي الذين
اعتمدوا الخط  23بالخيانة
العظمى ،مثلما ال يمكن اعتبار
المنادين بتوسيع المساحة
البحرية بأنهم خالصة الوطنية
و"أشرف الناس" .الخروج من
هذه التقييمات مدخل ضروري
لتقديم المصلحة الوطنية
على المساومات الرخيصة
والعنتريات المبالغ فيها ،سواء
في مسألة ترسيم الحدود
البحرية ،أو في سائر مواضيع
الخالف الوطنية.
الحقيقة المرة هي أنه سواء
اعتمدنا أي خط من الخطين ،أو
خطا ً آخر متفقا ً عليه ،فالنتيجة
لن تفرق بكثير أو قليل ،ألن
المشكلة في صاحب القرار
وبمن يتولى الملف شكليا ً
وفعليا ً قبل أن تكون بالحقوق
والتفاصيل.
واضح أن مسارعة رئيس
الجمهورية  -بُعيد إعالن الرئيس
بري "اتفاق اإلطار"  -الى
الجزم بأن حقوقنا محصورة في
إطار الخط  23لم تكن بريئة
وال علمية ،إنما مشوبة بأهداف
خاطها جبران باسيل وتتعلق
بالعقوبات ومستقبله السياسي.
لكن الرئيس وصهره ال يجيزان
لنفسيهما االنفراد بشأن خطير
من هذا القبيل ،لوال توافقهما مع
"حزب الله" الذي بارك بالصمت
المريب أو بالتشجيع الخفي
مسار التفاوض مع الوسيط
األميركي ،ثم رعى من بَعيد
المطالبة بالخط .29
ال غرابة في أن يشعر كل
أطراف المنظومة بالحَ رج
إزاء استحقاق وصول سفينة
استخراج الغاز الى حقل
كاريش بحماية "القبة الحديد".
فالتعامل بقلة مسؤولية مع
مواضيع ذات أهمية بالنسبة
الى الوسيط وحليفه االسرائيلي
له نتائج وخيمة ،خالفا ً لهدر
الوقت والمال وتضييع حاضر
اللبنانيين ومستقبلهم .اعتادت
المنظومة
المفاوضة نيابة
ِ
عن لبنان أال تدفع الحساب،
سواء تعلق األمر بهدر ونهب
أو بتقصير تسبب بجريمة 4
آب .أما في استحقاق كاريش
فإن المنظومة على المحك
و"الهوبرة" ال تفيد ولها أثمان
سيدفعها الجميع.
موضوع الغاز وترسيم
الحدود مع اسرائيل هو من
الخطورة التي تستدعي
اسناده الى هيئةٍ وطنية نزيهة
ومستقلة .إنه داهم وأساسي
وال يُترك لمنظومة طامعة
بتمويل استمرار تحكمها برقاب
اللبنانيين ،أو يُرهن بصاعق
التفاوض النووي.
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هوكشتاين يريد "جوابًا خطيًا" :زيارة بيروت يجب أن تكون "حاسمة"

تقرير الجيش "بديهي":
"الم ْر َجحة"!
عون طلبه لمزيد من َ
مع استغراق املجلس النيابي يف مهمة إنجاز انتخابات
اللجان حتى نهاية األســبوع وتحديد رئيس املجلس يوم
الجمعة املقبل موعدا ً الســتكمال املهمة وانتخاب الرؤساء
واملقررين ،باتت الفسحة الزمنية متاحة أمام قرص بعبدا
ملزيد من املماطلة يف الدعوة إىل االستشارات النيابية امللزمة،
أقله حتى األســبوع املقبل بذريعة انتظــار انتهاء تكوين
الهيئة املجلســية ،لتكون الفرصة مؤاتية أكثر أمام العهد
وتياره الســتنزاف الوقت بغية تحصيل
أكرب قدر ممكن من املغانم

الحكومية عىل حســاب مصلحة البلد التي تحتّم استعجال
تكوين السلطة التنفيذية والرشوع يف اإلصالحات املطلوبة
إلنقاذ اللبنانيني بعدما باتوا يعيشون يف إحدى "البؤر
الساخنة للجوع" حسبما جاء يف التقرير املشرتك
الصادر عن برنامج الغــذاء العاملي ومنظمة
األغذيــة والزراعة "فاو" ،والذي
صنّف لبنان ضمن قائمة الدول
املهددة بخطــر "انعدام األمن
الغذائي" خالل الفرتة املقبلة.
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من التدابير األمنية المتخذة "على سطح" مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد جلسة انتخاب اللجان أمس (رمزي الحاج)

"سندات" لبنان أدنى من "سندات" فنزويال:
ال أمل بتنفيذ اإلصالحات
خـــالـــد أبـــو شـــقــــرا
رقم قيايس جديد باإلخفاق حققه لبنان
يف األســواق املالية العاملية .إذ ُ
سجّ ل للمرة
االوىل منذ إعالن التخلف عن الســداد يف آذار
 2020تداول سندات "اليوروبوندز" اللبنانية
عند  9.2سنتات للدوالر ،مقابل  9.5سنتات
لديون فنزويــا املماثلة وفقا ً لـ  .EMFIإذا

برلين نحو تعزيز وجودها العسكري في دول البلطيق

زيلينسكي :اإلنتصار قبل التفاوض

كان انهيــار قيمة ســندات الدين االجنبية
لفنزويــا مرتبطا ً بالعقوبــات االمريكية،
ّ
فإن "فقدان حملة السندات االجنبية الثقة
بإمكانية تنفيذ لبنــان الرشوط اإلصالحية
املطلوبة للدخول مع صندوق النقد الدويل يف
برنامج إنقاذي ،هو وراء التدهور الكبري يف
الســندات اللبنانية" ،بحسب الخبري املايل يف
األسواق الناشئة صائب الزين.
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الكاظمي :المباحثات السعودية  -اإليرانية بلغت مراحل متقدّمة

تهديدات متبادلة بين تل أبيب وطهران...
وضغوط غربية في فيينا
تبادلــت الدولــة العربيــة والجمهورية
اإلســامية اإليرانية التهديــدات بالتزامن مع
ضغوط أمريكية وأوروبّية عىل طهران مع انعقاد
اجتماع ملجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف فيينــا ،يف ظ ّل ترنّح "محادثات فيينا"
الرامية إىل إحياء اإلتفاق النــووي اإليراني ،ما
يضع املنطقة عند مفرتق طرق خطر قد يؤدّي
إىل تفجّ ر األوضاع دراماتيكيّاً ،خصوصا ً مع تزايد
حدّة التوتّرات العسكريّة أخرياً.

وإذ توقع رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل
بينيت خالل اجتماع لجنة الخارجية واألمن يف
الكنيست أن "يصدر مجلس املحافظني إشارة
تحذير واضحة للنظام يف طهران ،ويوضح أنهم
إذا واصلوا سياستهم النووية املتّسمة بالتحدّي
فســوف يدفعون ثمنا ً باهظاً" ،شــدّد عىل أن
بالده "تُكثف نشــاطاتها ض ّد رأس األخطبوط
اإلرهابي (إيران) وليس ض ّد أذرعه فقط" كما
كان يحصل يف املايض.
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راجمة أوكرانية تقصف مواقع روسية في دونباس أمس (أ ف ب)

وســط احتدام املعارك الضارية عىل جبهــات دونباس يف رشق أوكرانيا،
اشــرط الرئيس فولوديمري زيلنســكي أمس االنتصار عىل روسيا يف ساحة
املعركة قبل أي تفاوض عىل الســام ،مك ّررا ً أن بــاده بحاجة إىل كمّ ية من
األسلحة توازي عىل األق ّل تلك املتوافرة للروس.
وقال زيلينسكي لصحيفة "فايننشــيل تايمز" الربيطانية اليومية" :يف
الوقت الحــايل ،ال يُمكننا امليض قدما ً بطريقة قوية من دون تحمّ ل خســائر
فادحة" .ور ّدا ً عىل ســؤال حول ما الذي تعتربه كييف انتصارا ً يف الحرب ،رأى
زيلينســكي أن عودة الوضع إىل ما كان عليه قبل الغزو الرويس يف  24شباط
سيكون "انتصارا ً جدّيا ً موَقتاً" قبل نهاية احتالل البالد بالكامل.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٤السنــــة الثــالثــة

ولـــيـــد شـــقــيــر

األربــعــاء  ٨حــزيــران 2022

النزاع الحدودي ...مدخل للحل ّ الشامل أو صاعق للتفجير؟
خفــايـــا

هوكشتاين والورطة اللبنانية
وقع المسؤولون في لبنان في الورطة ،في ملف
التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل،
لكثرة المناورات بأهدافها تار ًة المحلية في سياق
التنافس على اإلمساك بالملف أو المزايدة على تحصيل
حقوق البلد والكسب السياسي من ورائه ،وطورا ً
التجارية والنفعية في سياق التهيؤ للحصول على
مكاسب من استثمار الثروة الغازية والنفطية المحتملة،
وثالثة في سياق التذاكي على الجهات الدولية المعنية.
إذا كان فن التفاوض يقتضي أحيانا ً بعض الشطارة
والذكاء في المناورة ،في مسألة حساسة بهذا المستوى،
َ
المكشوفين،
فإنه أمر مختلف عن التشاطر والتذاكي
حين يكون الموضوع مرتبطا ً بصراع دولي وإقليمي على
سوق الطاقة العالمي ،الذي يزداد تعقيدا ً وأهمية في هذه
األيام وتتداخل فيه المصالح الجيو سياسية مع الحقوق
الوطنية للدول ،فال يعود هناك مكان للمصالح «البلدية»
التي يكون مفعولها خلق األوهام ال أكثر ،وطغيان
السذاجة لدى البعض ،حيال أمر جلل.
أضاع لبنان أكثر من  12سنة في التعاطي مع
استخراج الغاز والنفط من المنطقة االقتصادية الخالصة
العائدة له في البحر ج ّراء غياب وحدة الموقف من جهة،
وبسبب إخضاع التفاوض على الحدود البحرية لبطوالت
دونكيشوتية أحياناً ،وألهداف مصلحية أحيانا ً أخرى،
ولطموحات طفولية ،من جهة ثانية...
في إسرائيل جرى إخضاع الموضوع لمصالح عليا
للدولة العبرية وتم توظيف عالقاتها الخارجية إلنجاح
تفوقها على لبنان في دخول السوق اإلقليمي والعالمي،
فضالً عن إفادة حكامها من خفض كلفة الطاقة على
دولتهم وإراحة اقتصادها .وكذلك في قبرص القريبة.
في لبنان جرى استخدام الحقوق في الخط  23في
بداية التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر الجانب
األميركي ،من أجل أن يأخذ بعض الفرقاء المحليين
وقتهم في تحضير أنفسهم إلنشاء شركات وبنى تحتية
تتولى خدمات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على
اليابسة ،وتسويقه وبيعه و ...وبدأ األمر حتى باستغالل
حقوق بيع الدراسات والمعلومات التي عادة هي حق
للدولة التي تتولى هي بيعها لمصلحة الخزينة ،وكذلك
الوعود بالعقود بموازاة التفاوض على تحصيل المساحة
(تمثل أقل من نصف المساحة المتنازع عليها التي هي
 863كلم )²التي تقع بين ما ُسمّ ي خط «هوف» (الوسيط
األميركي األسبق منذ العام  ) 2012والخط  .23ولربما
أدّى التنافس بين بعض الفرقاء على مغانم «السمك في
البحر قبل اصطياده» ،هو الذي يفسر عرقلة التفاوض
وتأخيره سواء مع الوسيط هوف أو مع الوسطاء
األميركيين الذين تبعوه ،وصوال ً إلى آموس هوكشتاين.
وثمة من يعتبر أيضا ً أن التباطؤ في التفاوض كان
المقصود منه عدم تمكين لبنان من أن يكون له اقتصاد
قوي ومداخيل تدفعه إلى الشراكة في شبكة نقل الطاقة
إلى أوروبا ،والتي باتت القاهرة مركزها تحت مسمى
منتدى شرق البحر المتوسط للغاز الذي تشترك فيه
إسرائيل ودول ذلك الساحل الشرق أوسطي.
أما الخط  29الذي نشأ العام الماضي عند بدء
التفاوض غير المباشر الرسمي بين لبنان وإسرائيل في
الناقورة( ،بعد أن كان يجري الحديث عنه في الكواليس
قبل سنتين )...فقد كانت له وظائف متعددة في ضوء
التشرذم في الموقف الداخلي حيال الملف .وهي وظائف
متعددة لمجرد اإلعالن بأنه خط «تفاوضي» ،أي قابل
للتراجع عنه ،وهو تكتيك تفاوضي اعتبره كثر غير حذق،
بطرح مطلب واإليحاء سلفا ً بنية التنازل عنه .جرى
تشجيع الوفد اللبناني العسكري المفاوض على اعتماده
في مفاوضات الناقورة ،ثم جرى سحب هذا التشجيع
بعد الرفض اإلسرائيلي له واالمتعاض األميركي من
طرحه ،وتبين للبعض أن السبب هو المقايضة بالتراجع
عنه ،من أجل رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل فلم
ينجح األمر .وقيل أيضا ً إن طرح هذا الخط الجديد كان
يهدف إلى نسف المفاوضات لتهريب الشركات الثالث،
الفرنسية «توتال» واإليطالية «إيني» والروسية «نوفاتك»،
التي وقع عليها التزام التنقيب والحفر للبلوكين  4شماال ً
و 9جنوباً ،ألن دخول موسكو على الخط في لبنان أثار
حفيظة األميركيين ثم أغضبهم وازداد إصرارهم على
استبعادها بعد حرب أوكرانيا ...والفسحة الزمنية بين
تجميد المفاوضات وبين استئنافها كانت تهدف إلى
االتفاق المسبق على الشركات البديلة التي يمكن أن
تتولى الحفر واالستخراج وجرى االتفاق على شركة
خليجية ،حظي من تهيأوأ للشراكة مع المستثمرين
األجانب ،بحصة منها...
الحديث عن خلفيات التموجات في الموقف اللبناني
في المفاوضات وحتى عن التلكؤ األميركي ،ومراوحة
الموقف اإلسرائيلي بين استعجال حسم األمر وعدم
االكتراث ،حتى لتهديدات «حزب الله» ،يبدأ وال ينتهي.
المأزق اللبناني يكمن في كيفية إخراج التفاوض هذه
المرة من شرنقة المزايدات والمناورات الداخلية.

الترقب سيد الموقف (أ ف ب)

وإذا كان الداخــل بــكل أطيافه
أالن سركيـــــس
يضغط عىل الســلطة السياسية بدءا ً
برئيــس الجمهورية مــن أجل عدم
ينتظر لبنان كيف ســيكون شكل
التفريط بحقوق لبنان ،فإن األســاس
التح ّرك األمريكي والوســاطة الجديدة
يبقــى يف أن يذهــب لبنان الرســمي
التي سيقودها املوفد آموس هوكشتاين
بموقف موحّ د إىل التفاوض انطالقا ً من
من أجل الوصول إىل تسوية حدودية.
حفظ ّ
حق الشــعب بثرواته النفطية،
ال ش ّك أن إلرسائيل أطماعا ً يف بحر
وليس للمســاومة من أجــل تحقيق
لبنان وب ّره وجوّه ،لكن ما يثري الشكوك
أهداف مصلحية لفريق عىل حســاب
هو أن محور «املمانعة» املمثّل بالثالثي
كل أطياف الشــعب اللبناني .ونشطت
«حزب الله» وحركة «أمــل» و»التيار
اإلتصاالت الدبلوماسية من أجل رشح
الوطني الح ّر» هو من قاد املفاوضات
موقف لبنــان ،يف حني أن النقطة األهم
مع إرسائيــل ،واملفاجأة أنه لم يحفظ
تبقــى يف مواجهة
حقوق لبنان البحرية
ولــم ّ
اإلرسائييل بالخرائط
يوقــع رئيس
والوثائق فور انطالق
الجمهوريــة العماد
املفاوضــات التــي
األساس يبقى في أن
ميشــال عون عىل
ترعاها واشنطن.
املرسوم  6433الذي
يذهب لبنان الرسمي
ّ
وانطالقــا ً من
حــق لبنان
يحفظ
حد إلى
بموقف مو ّ
بالتفــاوض انطالقا ً
ك ّل مــا يحصل ،فإن
التفاوض
من الخ ّ
الدول الفاعلة تضغط
ط  29وليس
من أجل عدم انفالت
 .23وبانتظــار الدخــول األمريكــي
الجاد عىل خ ّ
الوضع وانجرار الجنوب إىل مواجهة ال
ط أزمــة الحدود البحرية
تُحمد عقباها ،وتراهن بعض عواصم
الجنوبية ،فإن األنظار تتجه إىل كيفية
القرار عىل إمكان الوصول إىل تســوية
تعامل الســلطة اللبنانية مع املعطى
حدودية ما يسمح باســتخراج الغاز
الجديد ،وهل ســتثبت فعــاً أن هناك
والنفط .وتؤكد مصادر دبلوماسية ّ
أن
مؤامــرة تقودها بنفســها وذلك من
الوصول إىل اتفاق بني لبنان وإرسائيل
أجل رفع عقوبــات عن أبرز أركانها أو
برعاية الواليات املتحدة األمريكية يعني
بيع هذه الحدود يف ســوق املفاوضات
أن منطقة الجنوب ســتعيش الهدوء
األمريكية  -اإليرانية.

لفرتة زمنيــة طويلــة ،خصوصا ً أن
الرشكات النفطية الكربى ال تدخل من
دون أخذ ضمانات مــن الجهات التي
تعمل ضمن حدودها الجغرافية.
وال تُخفي املصادر وجود تعقيدات
يف التفاوض خصوصا ً أن القرار اللبناني
ليس موجودا ً فقط يف بــروت ،بل إن
هناك عواصــم لديها نفــوذ يف لبنان
تسعى إىل العرقلة وذلك من أجل تحقيق
مكاسب إقليمية.
ومن جهة ثانية ،ال تنكر املصادر
ّ
أن أيّ حــ ّل ملســألة ترســيم الحدود
البحرية ســينعكس إيجابا ً عىل لبنان،
ألن هذا البلد الغارق يف أزمته اإلقتصادية
ستش ّكل ثروته النفطية مدخالً لبداية
الخروج من األزمة ،يف حني ّ
أن الرتسيم
ســينعكس إيجابا ً عىل الداخل اللبناني
وربما عىل اإلســتحقاقات الدستورية
التي تنتظــره ،ويشــ ّكل مدخالً لحل
أزمات البلد السياسية.
ّ
الرتقب ســيّد املوقف ألن
يبقــى
تطوّرات األيام املقبلة ستكون حاسمة
يف ملف النزاع البحــري ،خصوصا ً أن
إرسائيل تــرّ عىل اســتخراج الغاز
واإلستفادة من الوضع العاملي وزيادة
الطلب عىل هذه الســلعة الحيوية ،يف
حني أن لبنان يجب أن يفعل املستحيل
من أجل حفظ ثروته لئال تذهب ضحية
السياسيني الفاسدين.

أظهر تحليل نتائج
االنتخابــات النيابيــة
ان االصــوات الشــيعية
اقترصت عىل التصويت
لصالح املرشحني الشيعة
ومرشحي التيار الوطني
الحر الذيــن حصلوا عىل
 20الف صوت شــيعي
ساهمت يف فوز حواىل 7
نواب من التيار.
تبــن ان وزارة
الطاقــة وامليــاه تمتنع
عن تطبيــق قانون املياه
الصــادر يف العام 2020
الذي ينظــم آلية اعطاء
تراخيــص حفــر اآلبار
وترص عــى تطبيق قرار
مخالف صــادر يف العام
 2010عن الوزير السابق
جــران باســيل يعطي
دورا ً لرشكات خاصة يف
دراســة الطلبات حيث
تتقاىض مبلغ الف دوالر
عن كل رخصة ،يسددها
طالب الرتخيص.
تردّد أنــه تم عقد
اجتماع يف مكتب رئيس
املجلــس الدســتوري
لدراسة بعض الطعون
املنوي تقديمها بنتائج
االنتخابــات النيابيــة،
وهو مــا يعترب مخالفة
ملوجــب التحفظ وعدم
إعطاء رأي مســبق يف
الطعون.

"كلنا إرادة" :تشتُّت اللوائح "التغييرية" أحبط المانحين...
وق َّلص الميزانية
كليــــر شكـــــر
تنكبّ مجموعــة «كلنا إرادة»
عىل اجراء تقييم شــامل لتجربتها
يف االنتخابــات النيابيــة األخرية،
لتفصل بني خيــط نجاحها ،وخيط
اخفاقاتهــا ،وترفــع تقاريرها إىل
الجهات املانحــة بعد توثيق مكامن
الدعم املايل الذي تولت تقديمه لبعض
اللوائح «التغيريية» مــع ّ
أن عملها
التمهيدي شمل ك ّل الدوائر تقريباً...
إال ّ
أن تعــدد اللوائح املعارضة أحبط
املانحني ما أدى إىل تقليص امليزانية
التي رصدت الستحقاق .2022
يف اســتعادة لرشيط نشوئها،
يتبي ّ
ّ
أن «كلنــا إراة» ولدت يف العام
 2016كمجموعــة ضغــط ضمّ ت
عددا ً من املغرتبني املهتمني بالشــأن
اللبنانــي ،وقد شــاركت بعيدا ً عن
األضــواء يف العديد من النشــاطات
(االجتماعــات التحضرييــة ملؤتمر
ســيدر) وعملــت عــى الكثري من
املشــاريع الترشيعية (اســتقاللية
القضــاء) .وحــن اقــرب موعد
االنتخابات النيابية ،وبسبب انضواء
بعــض أعضائها ضمــن مجموعة
«نحو الوطن» أيضــاً ،كان الطرح
بحصــول الدمج بــن املجموعتني،
لتشكيل أشبه بماكينة انتخابية تتوىل
مساعدة كل اللوائح «التغيريية» من
باب تعزيز هذا العمل وتفعيله ورفع
فرص هؤالء.
وبالفعل اســتمرت املفاوضات

أكثر مــن خمســة أشــهر إىل أن
حصــل الدمج عىل أســاس تأليف
مجلس إدارة مشــرك (سبعة من
ك ّل مجموعــة) فيمــا كان العضو
الخامس عرش مشرتك بني االثنتني.
وتــ ّم انتخــاب ألبري كوســتانيان
رئيســا ً ملجلس اإلدارة التنفيذي ،إىل
أن قرر عضوان مــن «نحو الوطن»
االنسحاب واستكمال نشاطهما عىل
نحو مستقل.
قبيل تأليف اللوائح واالنخراط
الجــديّ يف مســتنقع االنتخابات،
سعت املجموعة وفق مسؤولني فيها
إىل العمل عىل خ ّ
ط املغرتبني من خالل
تحفيز غري املقيمني عىل املشاركة يف
االستحقاق ّ
ألن الهدف األساس هو
رفع منســوب األصوات التغيريية.
بعدها تحــوّل االهتمام نحو الداخل
مــع املجموعــات االعرتاضية التي
ت ّم ابالغها عن نيّــة هؤالء املغرتبني
دعمهم ولكن ضمن معايري محددة
الختيار اللوائــح :أن يتناول برنامج
الالئحة بند اســتكمال بناء الدولة
املدنيــة ،وتوجّ هــا ً اقتصاديا ً عادال ً
اجتماعياً ،وتبني سيادة الدولة.
حاولت «كلنــا إرادة» أن ّ
تيس
الحوارات بني املجموعــات الراغبة
يف خــوض االســتحقاق ال ســيما
ّ
وأن العديــد منهــا ال يعرف بعضه
البعض .وقد ســعت لكــي يكون
الربنامــج الســيايس هــو معيار
الحوار يف محاولة لتشــكيل جبهة
معارضة تتمتع بفرص املنافسة يف

جانب من جلسة انتخاب اللجان النيابية (رمزي الحاج)

االستحقاق .قيام هذه الجبهة كان
رشط املانحني األســاس لكي يكون
الدعم املايل «ســخياً» وقــادرا ً عىل
تأمني معظم مســتلزمات املعركة
ويغطي ك ّل الدوائر.
ولكن بعد اقفال باب تســجيل
اللوائح وبسبب التشتت الذي حصل
يف العديد من الدوائر ّ
خفت حماســة
املانحني وانخفضت نســبة املوارد
املاليــة ،ما اضطر «كلنــا إرادة» إىل
تحديد ســقف الدعــم املايل ووضع
معايري لتحديد اللوائح التي يمكنها
االســتفادة من هذا الدعم ،ومن تلك
املعايــر ،أن تكون الئحة «تغيريية»
طبعــا ً أي أن تضــم وجوها ً جديدة
(غري النواب املرشحني والحزبيني)،
أن تضــ ّم أكرب مروحــة ممكنة من
املجموعات «التغيريية» ،وأن تتمتع
بفرص النجاح.
هكذا ،تو ّزع الدعــم عرب «كلنا
إرادة» يف املجــاالت اآلتية :الحمالت
االعالميــة عــر مواقــع التواصل
االجتماعــي ،الظهــور االعالمــي

للمرشــحني ،الحمالت االعالنية...
فيما املستفيد كان عددا ً محددا ً من
اللوائح.
أمّ ــا هويــة اللوائــح التي ت ّم
دعمها ،وإن بيّنت مجريات املعركة
هويتها ،فاملسؤولون يف «كلنا إرادة»
يفضلــون ترك الكشــف عــن هذا
الجانب ألصحــاب العالقة خصوصا ً
ّ
وأن تلقــي الدعم مــن مجموعات
خارجية قد يثري الحساسية يف بعض
الدوائرّ ،إل ّ
أن مسؤويل املنصة وثّقوا
كل املدفوعات التــي ت ّم تكبّدها وقد
رفعت إىل املانحــن فور االنتهاء من
االستحقاق االنتخابي.
اليوم ،ســتعود «كلنا إرادة» إىل
دورها الســابق ،كمجموعة ضغط
تتابع القضايا التــي ته ّم اللبنانيني
سواء يف ما ّ
خص الخطة االقتصادية
والتفاوض مع صندوق النقد الدويل،
أو قضية انفجار املرفأ ،أو الورشــة
الترشيعية االصالحية ،خصوصا ً وأنّه
صار للمنصة الكثري من األصدقاء-
النواب.

محـــــليـــــات
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المجلس يستكمل مطبخه التشريعي الجمعة بعد يوم إنتخابي ماراتوني

بين التنافس والتوافق النواب انشغلوا باللجان
وبري بهوكشتاين

بري يراقب نائبه

جدل نيابي (رمزي الحاج)

أكـــرم حمــــدان
لم ِ
تأت رياح جلســة إنتخــاب أعضاء اللجان
النيابيــة خالل اليوم املاراتونــي أمس ،كما كانت
تشــتهي ســفن النواب أو بعضهم عىل مختلف
املســتويات ،ما دفع برئيس مجلــس النواب نبيه
بري إىل تحديد موعــد جديد بعد ظهر يوم الجمعة
املقبل إلستكمال العملية اإلنتخابية ألعضاء اللجان
النيابية الـ ،16ومن ثم إنتخاب رؤســاء ومقرري
هذه اللجان التــي يبدو أنها قــد تخضع لعملية
تصويت ما لم يتم التوافق يف ما بني النواب األعضاء
حتى من نفس الفريق أو التحالف أو التفاهم.
وكانت جلســة األمس املخصصــة إلنتخاب
أعضــاء اللجــان النيابية قد شــهدت وعىل مدى
جولتني صباحية ومسائية عملية إنتخاب أعضاء
 14لجنــة من أصــل  ،16وبقيــت لجنتا الصحة
والرتبية بعدمــا نجحت محاوالت التفاهم املتكررة
برعايــة بــري من تســجيل فوز خمــس لجان
بالتزكية يف الفرتة الصباحية هي لجان« :الشؤون
الخارجيــة»« ،اإلعــام واإلتصاالت»« ،الشــباب
والرياضة»« ،حقوق اإلنســان» و»املرأة والطفل»،
يف حني إفتتحت الجلســة بعملية إنتخاب أعضاء
لجنتي «اإلدارة والعدل» و»املــال واملوازنة» والتي
إستمرت لســاعات ،نظرا ً لعملية التنافس وكثرة
املرشحني لعضوية هاتني اللجنتني األساسيتني.
كذلك ســجلت الفرتة املســائية من الجلسة،
التي ُرفعت من الثالثة حتى السادســة لإلسرتاحة
والغداء ،فــوزا ً بالتزكية ألربع لجان هي« :الزراعة
والســياحة»« ،البيئة»« ،املهجرين» و»تكنولوجيا
املعلومات» ،وشــهدت عملية إنتخاب لثالث لجان
هي« :الداخليــة والدفاع والبلديات»« ،األشــغال
العامــة والطاقة وامليــاه» و»اإلقتصاد والتجارة»
البالغ عدد أعضائها  12عضوا ً بينما ترشــح لهذه
العضوية  22نائباً.
وبمعزل عن حسابات الربح والخسارة التي قد
تُسجل هنا وهناك ،فإنه يمكن تسجيل املالحظات
التالية:
أوالً :العملية اإلنتخابية لعضوية اللجان ليست
األوىل بتاريخ املجلس النيابــي ولن تكون األخرية،
فقد حصلت عمليات مشابهة عامي  1996و2005
ولكن لم تســتغرق كل هذا الوقــت بعدما تبني أن
التوافق هواأليرس واألسهل إلنجاز هذه العملية.
ثانيــاً :توزع التمثيل واملشــاركة النيابية من
مختلف الكتل والتوجهــات عىل جميع اللجان ولو
بنســب مختلفة ،وعدم تحقيق رغبات البعض يف

العملية اإلنتخابية وآلياتها داخل المجلس
تحتاج إلى تعديالت دستورية وتعديالت في
النظام الداخلي لحل عدد من اإلشكاليات
في طريقة التصويت والفرز وغيرها
دخول عضوية بعض اللجــان تمهيدا ً للوصول إىل
الرئاسة أو املقرر.
ثالثاً :أثبتت الجلسة مرة جديدة أن ال أكثريات
دائمة يف برملــان  2022وأن بعض النواب وخاصة
نواب «قوى التغيــر» بحاجة ملزيد من الواقعية يف
التعامل تحت قبة الربملان.
رابعاً :تغيب عن الجلسة بعذر أربعة نواب هم:
غســان حاصباني ،وائل أبوفاعور ،جورج عقيص
وارشف ريفي ،بينما تغيب بدون عذر كل من النواب
تيمور جنبالط ،زياد حــواط وبيار بو عايص وبدأ
عدد النواب يف اول جلســة إقرتاع مع  121نائبا ً ثم
تراجع إىل حدود  111يف جوالت اإلنتخاب املسائية.
خامســاً :لــم تخ ُل الجلســة مــن املواقف
والسجاالت السياســية الحادة عىل خلفية مطالبة
النائبة بوال يعقوبيان بتحويل الجلســة إىل جلسة
ملناقشــة موضوع التنقيب اإلرسائييل عن النفط
داخل الخط  ،29والذهاب إلقــرار إقرتاح القانون
املعجل املكررالذي يحــدد الحدود البحرية وحماية
الثروة الوطنية.
وهذا األمردفع بالرئيس بري إىل الكشف عن أن
الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين سيزور لبنان
نهار األحد أو اإلثنني.
ولم ينته األمرهنا ،بل إســتكمل بر ّد لربي عىل

مطلوب تعديالت في النظام الداخلي

كالم ليعقوبيان قالت فيــه إن بري لم يقبل بعقد
جلســة ترشيعية لهذه الغاية ،وجاء يف الرد« :وين
كانت بوال يــوم كنت من  12ســنة عم خابط يف
موضوع الثروة النفطيــة ،كانت بعدا ما تزوجت،
ما بدنا نحكي مش كرمالها كرمال زوجها ،زوجها
صاحبنا ،ألف باء الترشيــع تقول ال ترشيع خالل
جلسة اإلنتخاب ،يبدو يف ناس جايي عاملجلس حتى
تتشاوف فقط».
وعقبت بوال عىل كالم بري بوصفه باملرفوض
واملعيب.
سادساً :ســجلت الجلســة أكثرمن محطة
ســجالية كان نجومها نواب «التغيري» ال ســيما
فــراس حمدان ورشبل مســعد عــى خلفية آلية
الرتشيح وطرح األسماء ،ما إستدعى تدخالً وردودا ً
من قبل نائــب رئيس املجلس اليــاس بو صعب
والنائبني سليم عون وعيل حسن خليل الذي خاطب
النائب فراس حمدان بـالقول« :يا ابني» ،فر ّد عليه
األخري قائالً« :أنا مش ابنك ،أنا زميلك».
سابعاً :بدأ التمايز يف األداء والطروحات يتبلور
بني النواب الجــدد من خالل ما طرحه مثالً النائب
وضاح صادق لجهة إقرتاحه تشكيل لجنتني ،األوىل
تعمل عىل تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية
السياسية والثانية من أجل تحديث وتطويرالنظام
الداخيل ملجلس النواب.
ثامنــاً :بينــت نتائــج الجلســة أن العملية
اإلنتخابية وآلياتها داخل املجلس تحتاج إىل تعديالت
دستورية وتعديالت يف النظام الداخيل لحل عدد من
اإلشكاليات يف طريقة التصويت والفرز وغريها.
تاســعا ً واخريا ً ال بد من التذكري بأن العملية
اإلنتخابية التي جرت ولم تنته بعد ،ستكون محط
مراجعة وتدقيق بعد حواىل خمسة أشهر ،أي عند
بداية عقد ترشين ملجلس النواب وتجديد إنتخاب
لجانه الدائمة وفقا ً لألصول الدستورية ،وعندها
يتبــن إذا ما كانت املعارك التــي حصلت بهدف
العمل واإلنتاجية أم لتســجيل املواقف وسيكون
النواب ،وخصوصا ً الجدد منهم ،تحت مجهر الرأي
العام.
يف الختــام ورغــم بعض األجواء املتشــنجة
التي رافقت الجلســة ،إال أن لرئيس املجلس بعض
اللمعات التي تلطف األجواء ومنها أنه غادر القاعة
وس ّلم رئاسة الجلسة لنائبه الياس بو صعب  ...ثم
عاد اىل القاعة واعتىل منصة الرئاسة ووقف خلف
الكريس لبضع دقائق دون أن يتنبه لذلك بو صعب
الذي كان منهمــكا ً بأوراق اللجان ،ما أثار جوا ً من
املرح والتعليقات من قبل النواب داخل القاعة.

هوكشتاين يصل "يا أحد يا إثنين"

لبنان يتابع إتصاالت الترسيم
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
االتصاالت الجارية ملعالجة التطورات التي استجدت،
بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة
انتاج الغــاز الطبيعي املســال Energean Power
قبالة املنطقة الحدودية البحرية املتنازع عليها.
ويف هذا الســياق ،علم ان الوسيط األمريكي يف
املفاوضات غري املبارشة لرتســيم الحدود البحرية
الجنوبية أموس هوكشتاين ،سيصل اىل بريوت خالل
نهاية األســبوع الجاري او بداية األسبوع املقبل،
بناء عىل طلب الجانب اللبناني للبحث يف استكمال
املفاوضات لرتســيم الحدود البحرية والعمل عىل

انهائها يف ارسع وقت ممكن .وتلقى الرئيس عون
تقارير من قيادة الجيش حول تحركات الســفينة
قبالة املنطقة الحدودية البحرية.
من جهته ،اكــد رئيس مجلس النــواب نبيه
ب ّري يف مستهل جلســة مجلس النواب ان الوسيط
االمريكي ســيزور لبنان األحد أو اإلثنني للبحث يف
ملف ترسيم الحدود البحرية.
بدوره ،تابع رئيــس حكومة ترصيف االعمال
نجيب ميقاتــي نتائج االتصاالت الديبلوماســية
الجارية بشأن ملف ترســيم الحدود البحرية ،وما
هو متوقع عىل صعيد مهمة هوكشــتاين .وجدد
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التأكيــد «أن الدولة اللبنانيــة تتابع معطيات هذا
امللف الســيادي بامتياز والذي تجــري معالجته
بالطرق الديبلوماســية للخروج بنتائج ايجابية،
وتح ّرك املفاوضات غري املبارشة مجدداً».
كما شــدد عىل «أهمية ابعاد هــذا امللف عن
السجاالت الداخلية والحســابات السياسية ،كونه
ملفا ً يخص جميع اللبنانيني ،ويحفظ حقوق لبنان
يف مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره».

رامــــي الريــــــــس

أعمق من القعر العميق!
ٍ
سنوات معدودة
أن يتكبّد لبنان على مدى
أكثر من أربعين مليار دوالر على قطاع الطاقة
دون أن يحظى بالكهرباء فتلك أم الفضائح.
وأن تتواصل سياسات اإلنكار والرفض والعناد
في مقاربة ملف من المفترض أن تكون عناصر
تكوينه محض هندسيّة وإقتصاديّة وفنيّة؛
ففي ذلك أيضا ً فجور سياسي غير مسبوق.
وأن تطالب قوى معينّة بمحطة كهرباء لطائفة
معيّنة أسو ًة بمحطات كهرباء لطوائف أخرى،
فهو ال يعكس سوى ذاك العقل المريض الذي ال
يرى األمور إال من منظارها الطائفي والمذهبي
البغيض.
أيجوز أن يعاني اللبنانيّون من إنقطاع التيار
الكهربائي بعد أن كانت وصلت التغذية في
ٍ
سنوات قليلة على إنتهاء الحرب إلى
غضون
تغذية على مدار الساعة؟ أيجوز أن يكون هناك
واقع كهذا مفروض على الشعب اللبناني في
القرن الحادي والعشرين؟ أيجوز أن دوال ً كانت
ٍ
لسنوات طويلة وتمكنت من
متأخرة عن لبنان
النهوض والبناء واإلنطالق نحو العصر الجديد
بكل ما يشمله من تقنيّات وتطورات في مختلف
القطاعات؟
ال يمكن التقليل من إنعكاس أزمة الكهرباء
على الماليّة العامة وعلى خزينة الدولة التي
تكبّدت المليارات تلو المليارات من الدوالرات
ٍ
خطوات إصالحيّة ،تتمثل
دون أن تترافق مع أية
في وقف الهدر الفني وغير الفني وفي الشروع
في بناء معامل جديدة لتوليد الطاقة وتوزيعها
والخروج من هذا المأزق المزمن.
ترقى أزمة الكهرباء في لبنان إلى مرتبة
المأساة الوطنيّة! نعم ،إنها مأساة بكل ما للكلمة
من معنى .اللبنانيّون يرزحون تحت رحمة
أصحاب المولدات الخاصة دون أن يكترث
أحد ألمرهم وذلك فقط بسبب تقصير دولتهم
عن القيام بأبسط واجباتها بتوفير حياة الئقة
وكريمة لشعبها.
ما هذه الحالة المزرية التي وصل إليها
لبنان؟ وإلى متى سيبقى غارقا ً فيها؟ أيجوز
أن الدولة تعجز عن توفير الكهرباء ألبنائها،
وهي ذاتها الدولة التي «تُل ّزم» سياستها
الدفاعيّة والخارجيّة إلى أحد الفصائل
السياسيّة؟ أيجوز أن تتبعثر صالحيّات الدولة
وأدوارها وتتقاسمها إما المافيات الماليّة
والكهربائيّة أو األحزاب المسلحة المرتبطة
إقليميّا ً بأجنداتها المعروفة؟
بإستطاعة المواطن اللبناني أن يلمس
بوضوح حالة االرباك التي يعانيها لبنان الرسمي
في التعاطي مع ملف الحدود البحريّة وترسيمها
الذي تع ّ
طل دون تفسير أو تبرير للرأي العام.
ولكن ،أهي فعالً حالة من اإلرباك أم أنها أقرب
ً
خدمة لفريق
ألن تكون إحتجازا ً لمصالح البالد
سياسي معيّن أو إشباعا ً لطموح رئاسي معيّن
أيضاً؟
إن التغيير السياسي الجزئي الذي حدث
من خالل اإلنتخابات النيابيّة ال بد وأن
يُستتبع باالنتخابات الرئاسيّة المرتقبة،
ومن خالل ضغط الرأي العام اللبناني لعدم
التالعب بالمهل الدستوريّة إلنتخاب رئيس
جديد للجمهوريّة في المواعيد المحددة .إن
مسؤوليّة األحزاب المناوئة لمحور الممانعة
(الذي يمتهن التعطيل) بالتنسيق مع النواب
الجدد وكل هيئات المجتمع كالنقابات
والصحافة والمؤسسات اإلجتماعيّة ،بناء رأي
عام رافض لعدم إنجاز االستحقاق اإلنتخابي
في موعده المحدد.
كما أن مسؤوليّة تلك الفئات بأجمعها عدم
القبول بإدخال البالد في الفراغ الرئاسي لمدة
ال أحد يعرف كم ستطول .إن بناء هذا المناخ
الداخلي الضاغط في مجال االستحقاق الرئاسي
يتعدّى بأهميته الخطوات الدستوريّة األخرى،
رغم ضرورة حصولها دون إبطاء مثل تكليف
شخصيّة لتأليف الحكومة الجديدة وتشكيل
الحكومة بسرعة بمعزل عن عمرها اإلفتراضي
القصير.
لبنان مقبل على محطات ساخنة
ومنعطفات صعبة ،كما كان دائما ً في مطلق
األحوال ،وهو ما يتطلب من الرأي العام أن
يبقى متيقنا ً لما قد يُحاك في األقبية والغرف
السوداء من مخططات تعمّ ق القعر الذي
غرقت فيه البالد .هل هناك أعمق مما هو
الحال اليوم؟ نعم.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٤السنــــة الثــالثــة

ســنـــاء الــجـــاك

برّ "حزب الله" وبحره
ليس منتظرا ً من إسرائيل أن تراعي
حقوق لبنان في غازه ،وهي المعروفة
بأعمالها العدوانية وباغتنامها الفرص
لتتوسع وتعتدي وتنتهك ،عندما تجد أن
الظروف اإلقليمية والدولية مالئمة ،ناسفة
القوانين الدولية وفارضة إرادتها فقط ألنها
تستطيع ذلك.
وتستطيع أكثر من ذلك ،ما دامت تملك
التقنيات والتجهيزات واإلدارة العلمية
والعملية السليمة والمتطورة ،وما دامت
تحمي حقوق دولتها ومواطنيها.
وما دامت مستكملة تجهيزاتها من دون
أي ثغرة قد تطيح بعملها ،إن على صعيد
التخطيط ومن ثم التنفيذ أو على الصعيد
األمني.
في المقابل ما هي استعدادات لبنان؟
كيف سيفاوض وكيف سيستخرج الغاز
ومع أي الشركات سيتعاقد ،وكيف
سيتعاقد؟
يمكن تخيّل السيناريو .إبرام عقود فقط
مع الشركات التي تحترم المحاصصة بين
الشريكين اللدودين اللذين يستثمران في
التراشق العلني باالتهامات ،وفي التقاسم
من تحت الطاولة بكل مقدرات البالد.
والواضح أن التنسيق بلغ بينهما أعلى
مستوياته بعد ترتيب وكيل المحور اإليراني
لكل التفاصيل بينهما .وبشائر هذا التنسيق
بدأت تلوح مع بركة الحركة الدائرة للوسيط
الجوال .وهو ولمحاسن الصدف ،على عالقة
ود بالوسيط األميركي بين لبنان وإسرائيل
في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
وبناء عليه ،وبمعزل عن العنتريات
وعرض العضالت في ما ال طائل منه،
وبطوالت وهمية لصواريخ ومقاتلين
ومسيرات ،يبقى أقرب للمنطق والتصديق
أن المواجهة في ملف الغاز ستقتصر على
التصريحات التي تستهدف الرأي العام
اللبناني للتهويل عليه أو إلقناعه بأن السالح
غير الشرعي ال يزال سالح مقاومة ،وليس
أداة لتنفيذ مشاريع إيران أينما تتطلب
أجندتها ذلك في الدول العربية ،باستثناء
المواجهة مع إسرائيل في المرحلة الراهنة.
وغني عن التذكير أن تباهي «حزب
الله» بامتالك «وسائط متطورة جدا ً تتيح
له الوصول الى أبعد هدف بحري ثابت
أو متحرك في كل البحر المتوسط ،وليس
قبالة الساحل الفلسطيني فقط ،وصوال ً
إلى البحر األحمر» ،يمكن الطعن به ،وذلك
لعجزه عن الرد على الغارات اإلسرائيلية
المتواصلة ،وآخرها ليل األول من أمس ،التي
تتصيد مقرات ومخازن األسلحة والذخيرة
في مواقع تابعة «للحرس الثوري اإليراني
والميليشيات اإليرانية المرتبطة به».
ولعل ما يثبت المنطق باقتصار المقاومة
على كل ما هو لبناني فقط ال غير ،ما
تعكسه االزدواجية بين موقف نائب األمين
العام للحزب نعيم قاسم الذي يقف خلف
الدولة عندما يتعلق األمر بالبحر ،وبين
عضو شورى الحزب محمد يزبك الذي ال
يتوانى عن تهديد الدولة عندما يصبح بر
تجار المخدرات في بعلبك مستباحا ً من
الجيش اللبناني وسالحه الشرعي.
أما عن «حرارة أكثر وضغط أكثر»
في مسألة ترسيم الحدود البحرية ،وعن
االلتباس في وجود عدوان أو عدمه ،وعن
دعوة الدولة التي ال يضع عليها الحزب
شروطا ً بانتظار حسم أمرها ،فقوامه رمي
الكرة في ملعبها والتهرب من تنفيذ كل
التهديدات السابقة التي ال ترجمة لها اال في
خيال من يصدق مقولة «نحمي ونبني»،
المقتصرة على مافيات المخدرات والتهريب،
كما تبين.
بالتالي ،ومع اإلدراك بأن ما تقوم به
إسرائيل يهدد الثروة النفطية اللبنانية ،إال
ان ما يقوم به المتحكمون بالدولة اللبنانية
المتعثرة خطواتها ،وما يقوم به «حزب
الله» الذي يمسك بمفاصل السيادة في البر،
وما ال يقوم به في البحر أو لن يقوم به إال
ِّ
مشغله اإليراني ذلك،
إذا استدعت مصلحه
يهدد أكثر بكثير ليس فقط الثروة النفطية
اللبنانية ،ولكن وجود لبنان برمته.
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عين السياسيين على باخرة التنقيب وعين الشعب على جرّة غاز

حياة طبيعية في صور والناقورة
والكل يسأل "ليش ما استخرجوا النفط"؟...
النبطيــــةـ رمــــال جــــوني

صــور وحتى الجنوب ،مــ ّر األمر مرور الكــرام ،خالفا ً
للتجييش الحاصل عىل صفحات التواصل االجتماعي ،عىل
االرض الناس يمارسون حياتهم كاملعتاد ،الكل يفكر كيف
يواجه الفقر والغالء ،وما عدا ذلك كله كالم يف السياسة.

اتّجهت األنظار ك ّلها اىل خلف البحار ،إذ ه ّزت الباخرة
اليونانية  ENERGEANعرش االستقرار اللبناني ،عبثت
بسكون امللفات العالقة بأدراج الدولة التي لم تتخذ قرارا ً
بيع الطحين المدعوم
واضحا ً حتى الســاعة ،رغم امتالكهــا كل املواثيق التي
فاألزمات راجعة ،وأوىل بشــائرها الطحني والخبز،
تثبــت أحقيتها يف النفط والغاز .ومع ذلك يســيطر ج ّو
وتتحدث املصــادر عن قرب انفجــار التهدئة املدعومة،
من املراوغة عىل املشهد ،بانتظار عودة املبعوث االمريكي
بعدما أخ ّل التجــار بالعقد ،وبدال ً مــن تحويل الطحني
آموس هوكشــتاين ،من دون ان يخرج عن سلطة القرار
املدعوم اىل صناعة الخبز ،أصبح يباع يف السوق السوداء،
اللبناني أي تأكيــد بحق لبنان بخط الـــ ،29وهو أمر
بحيث وصل سعر الطن اىل  18مليون لرية ،وأكثر من ذلك
ليس بمســتغرب ،فتضييع الوقت والفرص سمة بارزة
يتم بيعه عرب صفحات التواصل ،عىل عني وزارة االقتصاد
لدى الدولة ،وليس أدل مــن ذلك تضييع فرص النهوض
التي بدال ً مــن الحفاظ عىل املخزون اللبناني من الطحني
االقتصــادي ،وال عجب إن دخل البلد كله بأزمات خانقة،
تفاديا ً لألزمة ،لم تحرك ساكناً.
وهي ليست مســتبعدة .عىل طول الحدود يف الناقورة ،ال
ال يخفي أبناء الجنوب اســتياءهم من واقع الحال،
وجود لحركة غري اعتيادية ،حركة الناس أكثر من طبيعية،
انتظروا النفط لســنني ،ع ّله ينقذهم وينعش اقتصادهم
حتى قوات الطــوارئ الدولية لم تكثف تح ّركاتها ،وكذلك
من دون جــدوى .يف دكانه يجلس ابو
األمر بالنســبة إىل الجيــش .فالهدوء
مصطفى ،يســتمع إىل جلسة انتخاب
ينســحب عىل كل املنطقــة املحاذية
للبحــر ،هذا البحر الغنــي ليس فقط
رسه عىل
اللجان النيابيــة ،يضحك يف ّ
بالنفط والغاز بل باملياه العذبة التي من
تضييع الوقت ،وأكثر يقول «بدال ً من أن
على طول الحدود في
ينشغلوا يف معالجة األزمات ينشغلون
شأنها إنقاذ لبنان من الشح والعطش ،الناقورة ال وجود لحركة
ولكن يف لبنان االهمال والتطنيش سيد
يف خالفاتهــم وتناحراتهم ،والعدو بدأ
غير اعتيادية وحركة الناس
استخراج الغاز ويف لبنان يستمرون يف
كل امللفات.
أكثر من طبيعية حتى
لم يرتك الباحث موىس ياسني بابا ً
خالفاتهم من يحصل عىل حصة أكرب،
إال وطرقــه للتأكيد عىل ثراء بحر لبنان قوات الطوارئ الدولية لم ويف االخري الشــعب طالعة براسو» .ال
يســتبعد ابو مصطفــى «ان تقرصن
بالنفط واملياه العذبة ،طيلة ســنوات
تكثّف تحركاتها
ارسائيل غازنــا طاملــا ال يوجد قرار
مضت لم يتمكن من إقناع احد يف الدولة
صارم وواضح يف الداخل» .وأكثر يقول للساسة «استحوا
ان لبنان بلد غني ،اىل أن ثبت األمر بالصدفة ودخل لبنان
واشتغلوا للناس ملرة واحدة فقط ،وليس لجيوبكم».
مصاف الــدول الغنية بالنفط ،وهــو العالق يف طواحني
ال تبتعد ام هشــام كثريا ً عن رؤيــة ابو مصطفى،
السياسة اللبنانية ،العاجزة حتى الساعة عن اتخاذ قرار
فهي تضيف «يحرضوننا الرتفاع الدوالر واألسعار وكأننا
جريء للدفاع عن حقوق الشــعب اللبناني ،إلنقاذه من
أصبحنا حقل تجارب لرسائلهم املشفرة ،فيما نحن نقبع
شبح الجوع املرتبص به« .من حقنا الغاز» « ،ليش تأخروا
تحت رحمة التجار ،اتقوا الله» تقول كلمتها وتميش...
بالتنقيب»؟ «مني مانع نصري بلــد نفطي ويصري معنا
إذاً ،كل املــؤرشات تــي بأن األزمــات راجعة ولن
مصاري»؟ هــذا بعض ما يرتدد صداه يف القرى الجنوبية
يثنيها يشء عن االستفحال أكثر ،فاالرتفاعات الخطرية
هذه األيام ،فالشــعب املتعثر بالفقر يبحث عن قشــة
التي طالت الســلع تنبئ بأن األمور تتجه نحو التضخم،
تنقذه من الجوع .ووفق أحمد «نملك ثروة هائلة ،ولكنّها
واالنكى أن فلتان األســعار لم يدفــع بمراقبي االقتصاد
ستضيع منا ،ألن حكامنا ال يريدون إنقاذنا».
الذين ينفذون «كبساتهم» عىل املحال إىل خفض األسعار،
لــم يكرس وصول  ENERGEANمن ســكون قرى

تحركات عادية في الناقورة...

بل كل محل «فاتح ع حســابو» .فيمــا العني كلها عىل
الباخرة  ENERGEANالتي جاءت لتقرصن الغاز املتنازع
عليه يف بحر كاريش ،عني املواطن عىل جرة الغاز الصغرية
التي باتت خارج املستطاع ،يُضاف إليها التالعب بوزنها،
فالـ 10كيلو وزنهــا فقط  6كيلو مع رسقة  4كيلو ربح
إضايف للموزع والبائع والكل ،رسقة العدو املتوقعة للنفظ
الغارق يف بحرنا ،ال تقل أهمية عن رسقة الدولة للشعب،
والشعب للشــعب ،تخيل مثالً ان تباع كرتونة البيض يف
كل دكان بسعر شكل ،فهنا تباع بـ 75ألفا ويف دكان آخر
بـــ 85ويف آخر  90الف لــرة ،كل ذلك يحصل عىل مرأى
من مراقبي االقتصاد الذيــن يجولون ويصولون ولكن «
ما يف يش تغيري» .الرسقة ماشــية هذه األيام ،صحيح أن
كل األنظار تتجه اىل ما ســتحمله أحــداث خلف البحار،
واالسرتاتيجات العسكرية والسياسة  -النفطية التي بدأت
تضع كل الســيناريوات املتوقعة ،يبدو ان املواطن يتلهّ ى
بأمور حياتية بحت ،همه تأمني املياه الغائبة والتي تكبّده
أعباء باهظة ،وعينه عىل فاتورة االشــراك وقد تخطت
العقل واملنطق ،أمــا الهم االكرب فكيــف يصارع الغالء
الفاحش ،فكيلو البطيــخ يختلف بني دكان وآخر بحدود
الـ 4000اىل  6000لرية ،اما البيضة الواحدة فبلغ سعرها
 5آالف يف عــدد من الدكاكني من دون أن نغفل تســعرية
الخبز ،كل دكان يبيع الربطة بسعر ،هذا عدا باقي السلع،
فالفوىض البنــاءة يف الغالء ّ
قضت مضاجع أبناء النبطية
والجنوب الذين يســألون عن الرقابة واملحاسبة ،وأكثر
يوجهون سؤالهم اىل وزارة االقتصاد كيف يعقل ان تدخل
األسعار بازار التجار وال تملك الوزارة حق القمع؟

هدم "ميرة" السمك في صيدا تمهيدًا لبناء أخرى جديدة...

طوابير أمام المصارف ركضًا وراء الدوالر
صيـــداـ محمـــد دهشــــة
طوابري االنتظار يف املصارف وعند
ابوابها بخالف االشــهر املاضية تتزايد
كل يوم وقد ميزت شارع رياض الصلح
الرئيــي يف صيدا حيث تقــع غالبية
املصارف ،انشــغل كثر من املواطنني
بتحويل اموالهم من اللرية اللبنانية اىل
الدوالر االمريكي وفق سعر صريفة ،يف
لعبة جديدة المتصاص العملة الوطنية
من االســواق ،ومعها غضب الناس يف
الشارع عىل ارتفاع سعر رصف الدوالر
والغالء.
واذ كان االمر الالفت ،ان ادارة كل
مرصف تتعامل مــع زبائنه بطريقة
تختلــف عن اآلخــر ،لجهة ســقف
التحويالت والتي تراوحت بني  30و75
وحتى  100مليــون ،او الوقت لجهة
املوافقة عليها فــورا ً او البقاء يوم او
اثنني ،او الرسوم عليها ،فان الثابت ان
هذه الطوابــر غيبت حركة االحتجاج
واالعــراض الشــعبي يف الشــارع
والســاحات وامليادين ،علمــا ً ان كثرا ً
من املستفيدين منها هم من أصحاب
رؤوس االموال او امليسورين او التجار
وقلة من املواطنني او املوظفني.
وغياب حركــة االحتجاج ،لم تلغ
عىل االطالق النقمة عىل تردي االوضاع
املعيشــية والحياتيــة التي حرضت
يف كل الجلســات العاديــة ويف العمل

والصالونات العائلية واملقاهي وداخل
املحالت التجارية ويف االســواق ،حتى
قيل «ما اجتمع اثنان ...اال وكان الهم
املعييش ثالثهمــا» ،وقد باتت العبارات
مشــهورة ويحفظهــا الصغري قبل
الكبري« ،إجت الكهربا ،طفا االشرتاك،
انقطعت املياه ،توقف املعمل وتراكمت
النفايات ،الروائح كريهة ،غيل البنزين،
يف أزمة رغيف ،فقدت االدوية وارتفع
الدوالر».
داخل أحــد املقاهي الشــعبية،
تحلقت مجموعة من الشــباب حول
لعب الشدّة ورشب الشــاي والقهوة،
ويقول عدنان مستو لـ»نداء الوطن»،
وهو يرتشــف القهوة وينفث دخان
النرجيلة «كل يوم يلهون الناس بأزمة
جديدة ،االن شغلوهم بتحويل االموال
اىل الــدوالر ،انه مجــرد وقت ليصحو
الجميــع عىل كارثة جديــدة وانهيار
اضــايف ،انني ابحث عن بلــد للهجرة
بحثا ً عن حياة كريمة ،لقد فقدت األمل
بلبنان ومستقبله».
يف السوق التجاري ،تبدو الحركة
متثاقلة :اســتياء وترقــب ،تنزيالت
وحســومات واصوات الباعة تعلو من
دون ان تجــذب الزبائن .يقول محمد
املــاح «كل يشء تغري ،لــم يعد رشاء
الثياب الجديــدة والتبضــع اولوية،
حذفت الكماليات وبــات الهم االكرب
توفري لقمة الطعام من دون الســؤال

بدء هدم "الميرة" في صيدا

او الذل ،وحتــى البقاء عىل قيد الحياة
يف ظل الغالء الجنوني وتسعرية الدوالر،
ونخــى ان نصــل اىل دولرة كل يشء
عندها عىل لبنان السالم».

«ميرة» جديدة

وعــى نقيــض االحباط ،شــق
مرشوع هدم سوق بيع السمك الطازج
«املرية» املجاور ملينــاء الصيادين عند
مدخل املرفأ القديم طريقه ،بعد جدل
طويل دام اشــهرا ً عدة لجهة نقله او
ابقائه يف مكانــه ،وذلك تمهيدا ً العادة
بناء وتطوير سوق سمك جديد بهدف
دعم الصيادين يف صيدا من خالل بناء
غرف لهم مع توفري معــدات للصيد،
عىل ان تســتغرق مدة التنفيذ خمسة
اشــهر فقط وبتمويل مــن الحكومة
الربيطانية من خالل وكالة «UKAID

 من الشعب الربيطاني» ،وبالرشاكةمع «برنامج االمم املتحــدة االنمائي
 »UNDPعرب الدولة اللبنانية بالتنسيق
مع بلدية صيدا ونقابة الصيادين.
واعترب رئيــس نقابــة صيادي
االسماك يف صيدا نزيه سنبل املرشوع
بأنه خطــوة إيجابيــة يف اطار دعم
الصيادين ،حيث ســيعود السوق من
جديــد يف مكانه ولكــن بحلة جديدة
ومتطورة تراعــي كل رشوط النظافة
وسوف تزاد عرش غرف اضافة اىل 32
يف الخارج لتلبي احتياجات الصيادين
كافة ،موضحــا ً انه جرى نقل «املرية»
وبشــكل موَقــت اىل رصيــف ميناء
الصياديــن بعد انشــاء «هنغار» مع
«خيمة» للقيام بعملية بيع الســمك
الطــازج كاملعتاد ،ريثمــا تتم عملية
انجاز اعادة بناء السوق االسايس.
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ال سلطة قضائية من دونهم ...اإلعتكاف مفتوح و"اللحم الحي انتهى"

المساعدون القضائيون "الجندي المجهول" ...في المجهول
طونـــي كــــرم
يســتمر املســاعدون القضائيون يف اعتكافهم
الحي عىل تحلل ما
ومعهم السلطة القضائية الشاهد
ّ
تبقى من مؤسسات الدولة ،يف ظل مناشدة املجتمعني
املحيل والدويل قيام دولة القانون واملؤسسات وإحقاق
ّ
الحق ،عرب محاســبة الفاسدين وإنصاف املظلومني
ومعاقبة املرتكبني املجرمني.
تفاعل قضيــة املســاعدين القضائيني ال تقف
عند التحديات املعيشيّة التي تواجههم ،والتي تفوق
قدرتهم عىل اإللتحاق بمراكــز عملهم يف ظل انعدام
القدرة الرشائيــة لرواتبهم الزهيدة ،إنما تنســحب
عىل القضاة أيضاً ،كمــا املحامني واملتقاضني الذين
يتحملون أعباء التأخري املستمر يف ّ
البت يف ملفاتهم.
المساعدون القضائيون :الظروف القاهرة تجعل من تسيير المرفق العام أمرًا صعبًا جدًا
وإن كان موجــب التحفظ ال يخــول القضاة
الترصيح ،إال أن املعاناة هي نفسها ،ما دفع بالعديد
القضائيني والقضاة للشهر املنرصم ،كما بدل األتعاب
ويوضح أحد املساعدين القضائيني أن اعتكافهم
منهم إىل تقديم «طلبات اســتيداع» والتفرغ للبحث
العائد ملشاركتهم يف اإلنتخابات النيابية عىل الرغم من
عن حضور الجلسات ينطلق من مبدأ إستحالة تسيري
فرص أفضــل كخطوة تمهيدية تســبق تقديم
التطمينات والوعود التي قطعت يف حينه.
عن ٍ
عمل املحاكــم التي تتطلب الحضــور يف اليوم الذي
استقاالتهم.
أمــا األبرز مــن كل ذلك ،فيعــود إىل الظروف
يسبق إنعقاد الجلسات من أجل تحضري امللفات ،ويف
وعىل الرغم من تيقن املساعدين القضائيني من
التي تحيط ببيئة العمــل ،والتي تطال القضاة كما
اليوم الذي ييل من أجل إستكمال «اإلجراءات اإلدارية»
عدم وجود حكومة من أجل التصعيد بوجهها وتحميلها
املحامني ،لجهة إنقطاع التيــار الكهربائي ،وعدم
الروتينية ،ولهذا الســبب بالنسبة لهم يتعذر عليهم
مسؤولية «اجرتاح الحلول»ّ ،إل أن مناشدتهم تبقى إىل
القدرة عىل تأمني البدائل ،مــا ينعكس حكما ً عىل
الحضور  3أيام يف األسبوع ،ليزيد األمر تعقيدا ً يف حال
الضنينني املطالبني بتعزيز السلطة القضائية والتي
إنعدام القدرة عىل تشــغيل «املكيفات» عىل أبواب
انعقاد جلســتي محاكمة اسبوعياً ،ما يوجب عليهم
ال يمكــن أن تقوم يف غياب املســاعد القضائي الذي
فصل الصيف الحار ،إىل جانــب الظروف الصحيّة
املواظبة عىل الحضور طوال ايام األسبوع ،ما يشكل
كأي من موظفي
الســيئة للغاية يف قصور العدل مع فسخ العقد مع
استحالة بالنسبة لهم لتسيري املرفق
يتم التعامل معه ٍ
القطاع العام .من هنا تأتي املناشدة
رشكة التنظيــف ،لتضاف تلك األعبــاء عىل عاتق
العام بالصــورة النظامية محذرين
إلنصافهم أسوة بالقضاة عرب تغذية
املوظفني من أجل تأمــن عمال نظافة ،ناهيك عن
من مالمســة «القوة القاهرة» التي
تجعل من تســيري املرفق العام أمرا ً
التحديات المعيشية
الصنــدوق الخاص بهم وليس عرب
غياب الصيانة التي تســاهم يف تردي الوضع داخل
قصور العــدل .ويف متابعة حثيثة تربز جليا ً الظلمة
مساواتهم بموظفي القطاع العام الصعبة التي يواجهونها بالغ الصعوبــة ،يدفعهم مرغمني
املتجه إىل التحلل ّ
الكل.
الدامســة يف أروقة قصور العدل لتشــكل الروائح
لم تحل دون استجابتهم إىل إعــان اإلرضاب املفتوح قائالً:
الكريهة بوصلة إىل املراحيض املع ّ
أحــد
تســاءل
ويف الســياق،
طلة.
الحي انتهى..
اللحم
لنا
«بالنســبة
ّ
لطلب مجلس القضاء
املســاعدين القضائيني عن كيفية
وبعيدا ً عن املطالبات والتحركات العقيمة ،يرى
وإنشاءالله من بعدنا العاصفة!».
مســاءلتهم تأديبيا ً أمام التفتيش األعلى تأمين الحد األدنى
املســاعدون القضائيون أن ال ح ّل مع هذه السلطة
وإن كان للمساعدين القضائيني
صندوق خــاص ملســاندتهم ،إال ّ
القضائــي عىل اعتبــار أنهم جزء
خصوصا ً بعد أن فقدوا ثقتهم بقدرة «املســؤولني»
من تسيير العدليات
من السلطة القضائية ،يف حني تتم
عىل اجرتاح حلول لقضيتهم يف ظل اإلهرتاء الذي ينخر
أن تقديماتــه تبقــى خجولة أمام
مســاواتهم يف الحقوق مع موظفي القطاع العام؟
غالبية مؤسسات الدولة ،والوزارات املعنية ،ويعتربون
التحديات املعيشية الصعبة التي يمرون بها ،ما دفع
ليستطرد قائالً« :مش طالع لنا من السلطة القضائية
أن الح ّل الوحيد يكون عرب تغذية صندوق املساعدين
برئيس الصندوق القايض جوزيــف تامر الذي ينال
القضائيني ،من أجــل أن يكون بديال استشــفائيا ً
غري تفتيش».
رىض ومحبة املساعدين القضائيني للجهود التي يقوم
التحديات املعيشية الصعبة التي يواجهونها لم
ومعيشيا ً يف وجه كافة األزمات ،وذلك عرب رفع نسبة
به من أجل تفعيل «الصندوق» إىل مشاركتهم وقفتهم
تحل دون اســتجابتهم لطلب مجلس القضاء األعىل
اإلقتطاع من الدعاوى ،وتســهيل استحصالهم عىل
اإلحتجاجية يف بريوت.
تأمني الحد األدنى من تسيري العدليات ،ومنعا ً إللحاق
املســتحقات من قبل وزارة املالية ،ليشــكل تحويل
ال تقتــر معاناة املوظفني عــى تدني القدرة
الرضر باملواطنــن واملتقاضني ،وتجنبا ً إلســقاط
الهبــات الدولية إىل هذا الصنــدوق أبرز املطالب عىل
الرشائية لرواتبهم التي ترتاوح ما بني  1،3و 2،5مليون
حقوقهــم يف ظل غياب قانون تعليق املهل القانونية،
اعتبار أنهم جزء ال يتجزأ من السلطة القضائية وهم
لرية لبنانية .لتشــكل املســاعدة املرشوطة ملوظفي
يعمد املساعدون القضائيون إىل تأمني حضور «بحده
الذراع األيمن للعدالة ،ضاربني بعرض الحائط إعتبار
الدولة بالحضور  3أيام يف األسبوع واملقدرة بـ 1،35
األدنى» ،ووقف ضبط الجلســات باستثناء جلسات
«جناحي العدالة هما القايض واملحامي مشددين
أن
ّ
مليون لرية ،دافعــا ً للعديد منهم إىل رفضها كونها ال
املوقوفني واألوامر عىل العرائض الرضورية وامللحة،
عىل أن رافعة القضاء هو املســاعد القضائي ..بدن
تكفي لتغطية بدل صفيحتي وقود .ليزيد األمر سوءًا
كما املهل القانونية دون القضائية فقط.
يسمحولنا فيا».
بالنســبة لهم ،عدم تحويل بدل النقل للمســاعدين

جــان الــفــغــالــي

بين "كاريش" و"لو كنت أعلم"...
هل تطير «الصيفية»؟
بحبور وفرح ،منقطع النظير ،يستعد أكثر من مليون
ٍ
لبناني مغترب للمجيء إلى لبنان لتمضية الصيف في
ربوعه.
تقول أرقام المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم
ومنتجعات بحرية وجبلية ،أنه يؤمَل أن يدخل إلى لبنان
هذا الصيف ما يقارب الثالثة مليارات دوالر «فريش» أي
ما يعادل المبلغ الذي سيعطينا إياه صندوق النقد الدولي،
إذا نجحت المفاوضات مع لبنان ،وحتى لو قرر إعطاءنا
هذا المبلغ ،فهو قرض وسيكون بالتقسيط وليس دفعة
واحدة.
في مقابل هذا الفرح ،يضع اللبنانيون أيديهم على
ٍ
بخوف ووجل :ماذا لو تكرر ربيع
قلوبهم ،ويسألون
وصيف  2006في ربيع وصيف 2022؟
في ربيع  ،2006في إحدى جلسات الحوار ،سئل األمين
العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله ،وكان مشاركاً،
عما إذا كان اللبنانيون سيشهدون صيفا ً ساخناً؟ أجاب:
«ما في شي ،روحوا صيفوا» .لم يطل األمر ،إندلعت
«حرب تموز» ،طارت الصيفية ،لم يعرف المغتربون كيف
يغادرون؟ ولم يعرف المقيمون كيف يلوذون باألماكن
البعيدة تجنبا ً لشظايا القصف.
بعد ثالثة وثالثين يوما ً على الحرب ،أطل األمين
العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله ليقول« :لو
كنت اعلم» (أن هذه الحرب يمكن أن تتسبب بكل هذه
الخسائر).
بعد ستة عشر عاما ً على هذه الواقعة ،يكاد التاريخ ان
يعيد نفسه:
أكثر من مليون مغترب مستعدون للمجيء إلى لبنان،
مع كل ما يعني ذلك من انتعاش اقتصادي واحتمال ان
تدخل عملة صعبة تقدَّر بثالثة مليارات دوالر.
فجأة تنبري قيادات في «حزب الله» ،ومن بينها نائب
األمين العام للحزب ،وتعلن أنها جاهزة الستعمال القوة،
دفاعا ً عن حقوق لبنان في حقل كاريش.
يبدأ لبنانيون مغتربون يتصلون ويسألون« :شو
منعمل؟ منلغي الحجز والنزلة على بيروت»؟
هذه المرة ليست ككل المرات ،إذا ما حصلت «ضربة
كف» فإن آخر أمل بقيامة لبنان من التعثر الذي هو فيه،
يكون قد تالشى.
ولئال نصل إلى مقولة «لو كنت أعلم» ،لماذا ال يُت َرك أمر
التفاوض للدولة اللبنانية من دون ضغط وتهويل ومزايدة
من «حزب الله»؟ هل المطلوب أن يعيش اللبنانيون أهوال
جهنم ثانية بعد جهنم 2006؟
إرحموا الناس! وقبل كل شيء ليتفق أركان السلطة في
لبنان على موقف واحد في التفاوض ،وليتوحدوا حول
«الخطوط» ال أن يفتح كل فريق «خ ّ
طا ً على حسابه»!

الحراميّة"
ِ
"راحت الكهرباَ ...س َرحوا َ

تعم لبنان ولكنها "ال ُتبلع" في زحلة
السرقات ّ

زحلـــة ـ لوســــي بارسخيــــان
إرتفعــت الرصخة نهاية األســبوع
املايض يف منطقة زحلــة الصناعية ،إثر
تكرر عمليات الرسقة ليالً ،بعدما إستغل
الســارقون مواعيــد التقنــن املحددة
بدءا ً من الثانية من بعــد منتصف الليل،
ّ
لينقضوا خصوصا ً عىل محوالت الكهرباء
وتوصيالتهــا ،مــا أدى اىل تعطيل أعمال
بعــض الصناعيني ،وتكبيدهم خســائر
ماليــة ،إضافة اىل إعتــداءات عىل بعض
األمالك.
الحوادث ليســت حكــرا ً عىل مدينة
زحلة ،فوفقا ً ملصادر أمنية ،يكاد ال يخلو
يوم مــن تبليغات عن رسقــات متنوعة
تقــع يف مختلف املناطــق ،وقد تفاقمت
خصوصا ً بسبب إنقطاع الكهرباء ،حيث
بات أسهل عىل السارقني التنقل يف الظالم
الدامس ،وتنفيــذ عملياتهم من دون أن
يتنبه ضحاياهم اىل خســاراتهم سوى يف
اليوم التايل.
ومع ذلك إتخذ بعض الشبان اإلعتداء
عىل املمتلكات يف املدينة الصناعية كحالة

يفرض أعباءه عىل العسكر كما عىل سائر
منفصلة ،وتداعوا اىل إعتصام ،دعوا إليه
اللبنانيني.
النائبني جورج عقيص والياس إسطفان،
اللذين أبديا تفهمهما للرصخة ،مقرتحني
أما تأمــن اإلنارة فمســألة ثانية.
فقبل أســابيع فقط تفاءل املستفيدون
عدة إجراءات إعتربا أنها يمكن أن تخفف
من خدمة رشكــة كهرباء زحلة تحديداً،
من الرسقــات ،ووعــدا بمالحقتها لدى
بســاعات تغذية إضافية غنمــوا فيها
الجهات املعنية ،مع لجنة من شباب الحي
لســاعات ما بعد منتصــف الليل .إال أن
إقرتحا تشكيلها.
فرحتهم لــم تكتمــل ،إذ إن الرشكة ما
وكان أبــرز مــا طرحــه عقيص
لبثــت أن أعلنت زيادة ســاعات التقنني
وإسطفان إنشاء نقطة عسكرية ثابتة يف
نظــرا لرتاجــع التغذية
املدينة الصناعية ،تسيري
املتوفــرة من مؤسســة
دوريــات ليليــة للقوى
كهربــاء لبنــان ،معللة
االمنيــة ورشطة البلدية،
عديد شرطة زحلة
الســبب أيضا ً بتخفيض
تركيب كامريات يف ارجاء
املدينة ،تأمــن الكهرباء محدود ويتوزع حاليًا
فاتــورة الكهرباء بظل
بشــكل دائم ،وتشــديد على أربعة دوامات بين اإلرتفاع الفاحش بأسعار
املازوت ،علمــا ً أن بلدية
العقوبات عىل املرتكبني.
الليل والنهار
زحلــة أعلنت من جهتها
وهــذه مطالــب يصعب
عن تخفيض ساعات اإلنارة العامة ليالً
تطبيقها يف زحلة وحدها ،طاملا أن هناك
للسبب نفسه.
إستحالة لتعميمها عىل باقي املناطق التي
وقــد رفــض رئيس بلديــة زحلة
تعاني من رسقات مشابهة ،وخصوصا ً يف
– معلقــة وتعنايــل أســعد زغيب ربط
ما يتعلق بإقامة الحواجز األمنية الثابتة،
الرسقات بســاعات التقنــن أو إطفاء
يف وقت تشكو القوى األمنية من نقص يف
اإلنارة العامة ،معتربا «أن الظرف القائم
العديد وإمكانياته ،بظل ظرف إقتصادي

صعب جداً ،ومسؤوليتنا الوطنية تقتيض
التقنني بإســتخدام مادة املازوت ،ليس
فقط لتخفيض فواترينا وإنما لعدم تبديد
إمكانياتنا التي ال زالت متوفرة يف إسترياد
املازوت الذي بات ســعره العاملي مرتفعا ً
أيضاً».
يف املقابل لفت زغيــب «اىل صعوبة
تأمني حراسة ليلية تامة من قبل الرشطة
البلدية ،خصوصــا ً ان عديد رشطة زحلة
محدود ،ويتوزع حاليا ً عىل أربعة دوامات،
بني الليل والنهار ،قســم من هؤالء يقوم
بدوريــات ليليــة مســتمرة ،ولكن كما
هو معلوم الحرامــي ال يمكن إنتظاره،
وبالتايل قد تكون الدوريــة يف مكان ما،
بينما الســارقون يف مكان آخر ،مع األخذ
يف اإلعتبار إتســاع نطــاق مدينة زحلة
وبلديتها الذي يمتد اىل التويتي وتعنايل».
وإذ أيد زغيب فكرة كامريات املراقبة،
لفت يف املقابل اىل صعوبة إجراء تلزيمات
لتأمينها فــوراً« ،خصوصا أن ال مقاولني
يتقدمون إللتزام املشــاريع ،ونحن نعجز
حاليــا ً عــن تركيب ملبة ،فكيــف الحال
برتكيب كامريات»؟ شــارحا ً أن املعضلة

األساسية بالنسبة لهذا املرشوع باتت يف
عدم إســتقرار اللرية ،ما يجعل املقاولني
يحجمون عن تعهد املشــاريع خوفا ً من
الخسارة التي يمكن أن يتكبدوها ،نتيجة
فرق سعر رصف الدوالر بني تاريخ إلتزام
املــروع واملبارشة به ومــن ثم تاريخ
تسليمه.
وأبدى زغيــب تفهمه لكون املطلوب
من بلدية زحلة أكثر من غريها ألن الناس
تطلب عادة ممن تالحظ أنه يعمل ،ولكنه
إعترب ان مشــكلة الرسقات ال يمكن ان
تحل إال بفــرض هيبة الدولــة وتطبيق
القوانني ،مع عدم التدخل لوقف مخالفات
وإلغائها سواء أكان من حررها من القوى
األمنية أو البلديات ،وتوقيف الســارقني
ومحاســبتهم بغض النظر عن الظروف
التي نم ّر بها جميعاً.
وإىل أن تســتعيد الدولة هذه الهيبة
مجدداً ،تبقى العــرة يف ضبط إنفعاالت
الناس ،قبل ان تتحول اإلعتداءات املتكررة
عىل أرزاقها وكراماتهــا ذريعة إضافية
للتخيل عن املؤسســات وإرساء رشيعة
الغاب.
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مصلحة المياه تقول إن مياهها صالحة للشرب واإلستعمال

بسـام أبو زيـد

اليرقان يغزو طرابلس وعشرات الحاالت بين األطفال

شكرًا energean
في خالل  48ساعة يصل إلى لبنان الوسيط األميركي في عملية
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين ،ويأتي
تحركه على إثر الضجة التي أثارها لبنان على خلفية رسو السفينة
 energean powerفوق حقل كاريش للبدء باستخراج النفط والغاز،
في منطقة يعتبرها الجانب اللبناني متنازعا ً عليها مع إسرائيل بسبب
وجود جزء من حقل كاريش شمال الخط  .29الهدف الرئيسي من
هذه الزيارة هو استئناف مفاوضات الناقورة غير المباشرة بين
لبنان وإسرائيل وفق إتفاق اإلطار ،ولكن هذا اإلستئناف يفترض أن
تسبقه خطوات أخرى توضح المسار والتوجه اللبناني .ففي البداية
يفترض أن يبلغ الجانب اللبناني آموس هوكستين بالرد الرسمي
على مقترحه المتعلق بالخط  23والذي أَدخل عليه تعرجا ً يعطي
لبنان حقل قانا ويقتطع في المقابل جزءا ً من البلوك رقم  ،8ولن
يكون الرد اللبناني على شكل رفض واضح ومباشر بل هو كناية عن
طلب استفسارات وتوضيحات .هذا الرد سيرفق أيضا ً بطلب لبناني
الستئناف المفاوضات شرط أن توقف إسرائيل كل األعمال التي تقوم
بها في حقل كاريش،علما ً أن لبنان الرسمي لن يطرح مسألة الخط 29
وتعديل الحدود البحرية بشكل مباشر ولكنه سيشدد على أن الخط 23
هو خط تفاوضي ويمكن له أن يتمدد جنوباً ،إذا كان القانون الدولي
وقانون البحار والسوابق في ذلك تعطي المزيد من الحقوق للبنان.
في المقابل سيحمل هوكستين رسائل أميركية واضحة وأولها التحذير
من أي عمل عسكري يقوم به «حزب الله» ضد إسرائيل ألن العواقب
ستكون وخيمة وال قدرة للبنان واللبنانيين على تحملها ،كما سيرفض
أي شروط مسبقة الستئناف المفاوضات ،متمنيا ً على الجانب اللبناني
االلتزام باتفاق اإلطار ،والفتا ً إلى أنه مهما كانت الخطوط التي يطرحها
لبنان فهي لن تكرس ولن تظهر الحقوق اللبنانية إال من خالل اتفاق
يتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات .لو ترك األمر للبنانيين من
أجل تحريك ملف التفاوض على الحدود البحرية واالستفادة من ثروات
النفط والغاز لكان األمر امتد سنوات وسنوات والتجارب السابقة خير
دليل على ذلك ،وما على اللبنانيين إال أن يشكروا شركة energean
اليونانية التي حركت بسفينتها مياه التفاوض الراكدة ،وال ب ّد للبنانيين
أن يستغلوا هذه اللحظة من أجل تكريس ما هو ممكن ومحق من
حقوق ،ال أن يضعوا سقوفا ً خيالية تغني اللبنانيين بآبار «الكرامة»
ولكنها تزيد في المقابل على فقرهم فقراً.

أضــاف« :يف املستشــفى
طرابلـــس  -مــــايز عبيــد
اإلســامي طلبوا منــي ألف دوالر
ال تزال مسألة ظهور عرشات
أمريكي مبارشة عىل الصندوق قبل
الحاالت من املصابني بمرض التهاب
الدخول وأنا عامــل يومي (حفار
الكبد الفريويس (الريقان) واملعروف
موبيليا) وأحيانا ً ال أعمل ،وال أملك
شعبيا ً باســم الريقان يف منطقة
مبلغا ً كهذا .يف مستشــفى املظلوم
ضهر املغــر يف القبــة  -طرابلس
أجريت لألطفال بعض الفحوصات
ومناطق أخــرى تتفاعل ،وتحرك
بأكثر من مليونني ونصف».
الدولة ووزارة الصحة العامة وكذلك
ويتابع محســن ر ّدا ً عىل بيان
بلدية طرابلس حيالهــا ظل دون
مصلحة امليــاه« :املصلحة أخذت
املستوى املطلوب.
عيّنة للمياه فقــط يف ضهر املغر،
وزارة الصحة العامة ويف بيانها
ونحن من ســكان طلعة العمري
حول األمر أشــارت إىل أنها «تنتظر
وإىل هناك لم تصــل مصلحة املياه
نتائج التحاليل املخربية للمياه التي
ولم تقم بأي فحــص .ال أدري ما
أجرتها مصلحة مياه لبنان الشمايل
هــو مصدر العدوى ســواء أكانت
إىل حني صدورها لتبني عىل اليشء
املياه أم أي ســبب آخر وعىل الدولة
مقتضــاه» .والحقا ً
أن تحدد هي السبب
وتقــوم بما عليها،
أعلنــت مصلحــة
مياه لبنان الشمايل
وهنــاك حديث عن
يف بيانهــا أن «املياه تعيش مدينة طرابلس أن مدرسة يف القبة
التي تصل إىل املنازل وسط حالة من تراجع أيضا ً فيهــا العديد
عرب املصلحة نظيفة
من الحاالت».
خدمات الدولة
وخاليــة مــن أي
ويؤكد محسن
ملوّثــات جرثومية ومؤسساتها وتراجع أن أي جهــة لــم
كما أنهــا صالحة األداء البلدي وتقاعس تتواصــل معهــم
للرشب ولإلستعمال
وال حتــى بلديــة
البلدية
املنزيل».
طرابلــس ،عدا وفد
من جمعية «وتعاونوا» من «حزب
ســليمان محســن مــن
الله» عرض املساعدة يف هذا الشأن.
طلعــة العمــري والــد ألطفال
مصابــن بالريقان قــال لـ»نداء
بــدوره ،رجّ ح مصــدر طبي
شــمايل لـ»نداء الوطن» فرضية أن
الوطن»»:عندمــا أصيــب أوالدي
تكون املياه هي السبب «فإما املياه
لم أجد أي مستشــفى تستقبلهم
التي تصــل إىل املنازل عرب مصلحة
ال املستشــفى الحكومــي وال
املياه وإما امليــاه التي يتم رشاؤها
املستشفيات الخاصة».

أطفال مصابون باليرقان

مــن املحــات وتقــوم الرشكات
بتقليل مــواد التكريــر والتعقيم
فيها من أجــل التوفري» .ويضيف
املصدر «تبقى الحاجة إىل مزيد من
العناية والوقاية ونرش التوعية فهو
مرض ال يستدعي الهلع الكبري كما
يحصل».
وتعيش مدينة طرابلس وسط
حالة من تراجــع خدمات الدولة
ومؤسساتها وتراجع األداء البلدي

مســـاحة حـــرّة

مســـاحة حـــرّة

حكومة حياة أو موت

أغلبية  65نائبًا بين استحقاقين

الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
ما إن انتهــت االنتخابــات النيابيّة حتى بدأ
الحديث عن اســتكمال الهيكليّة السياسيّة للدولة
اللبنانيّة .ونجح دويتّو السلطة املكوّن من منظومة
الفســاد التي يقودها هذا العهد بمباركة منظمة
«حزب الله» وســاحها غري الرشعي برضب هذه
الهيكليّــة وتفريــغ الدولة من جوهــر وجودها.
وبالطبع هذه املسألة ليست وليدة الصدفة بل هي
نتيجة مخ ّ
وممنهج لجعل لبنان الدّولة
مدروس
طط
ٍ
ٍ
شبيها ً بالدولة االيرانيّة.
من هنا ،أُفقِ ــد َِت الدّولة يف لبنــان مقوّمات
ّ
ومؤهالت اســتمرارها حتّــى صارت اليوم
قوّتها
بعد مرور  14ســنة عىل تسوية الدّوحة فارغة من
مضمون وجودهــا .وال يمكن اليوم العودة إىل هذه
التســوية القاتلة التي ك ّرست ً
ُفر ُغ الدّستور
عرفا ي ِ
من محتواه املاديّ ومن مسوّغِ ه القانوني .وال يبدو
ّ
أن فريق املمانعة قد اقتنع برضورة عودة الحياة إىل
قلب الدّستور وبالتايل استعادة الدّولة لهيبتها ،بل ما
زال هذا الفريق يبحث يف كيفيّة االلتفاف عىل إرادة
النّــاس .ودليلنا يف ذلك يظهر يف كيفيّة التفافه عىل
نتائج االنتخابات باصطناعه أكثريّة بفعل الرتغيب
ِ
َين .وعىل ما يبدو سيحاول تطبيق
والرتهيب
املستت ِ
ّتي التكليف والتأليف .ما يعني
نظرية الـ  65يف عملي ّ
ذلك أنّنا قد نكون أمــام حكومة من لون واحد ،قد
يعمد مايســرو «حزب الله» إىل تطعيمها ببعض
التغيرييّني من الذين ال يعتربون الســيادة أولويّة
يف هذه املرحلــة .وهذا ما قد يجعلهــا مقبولة يف
األوســاط الدّوليّة واإلقليميّة بهدف رفدها بالقليل
من األوكسيجني ما قد يسمح بتقطيع هذه املرحلة
بأقل رضر ممكن .لكن إذا نجح السياديّون بتوسيع
املروحة الســياديّة يف املجلــس النيابي عىل قاعدة
أولويّة املرشوع السيادي الذي يتقدّم عىل املشاريع
ّ
كافة قد ينجح هــذا الفريق بانتزاع الحكومة التي
يريدها .ال سيّما وأنّه قد حدّد املواصفات التي تبدأ
باستعادة القرار االسرتاتيجي السيايس ،العسكري،
األمني والديبلومــايس وال تنتهي برؤية اقتصاديّة
واضحة تعيد إىل لبنان املكانة التي أفقدته إيّاها هذه
السلطة مجتمعة.

وال يجوز بعد اليوم تقديــم أيّ رؤية ال تضع
السيادة أولويّة .فهذا املوضوع لم يعد ت َرفا ً بعد الدّرك
الذي وصل إليه الوضع يف لبنان .ويبدو ّ
أن القناعة
بالســيادة آخذة يف االتّساع ال ســيّما و ّ
أن املجتمع
الدويل ّ
بغض النظر عن اعتباره موضوع االستقرار
السيايس أولويّة ،إال أنّه بدأ بمقاربته سياديّا ً ال سيّما
بعد التعثّر الذي تعمّ ده هذا العهد يف املفاوضات حول
ترســيم الحدود البحريّةّ ،
املفاوض هو نفسه
ألن
ِ
مَن يسيطر عىل السلطة ،أي «حزب الله» .وهذا ما
سيجعل من لبنان الدّولة يتحمّ ل مسؤوليّة ما آلت
إليه األمور .لذلك ســارع جميعهم إىل االســتنجاد
بالراعي األمريكي لح ّل موضــوع الحدود البحريّة
مقابل تنازالت من قبل الطرف اللبناني ،بعد املكان
الذي وضعت نفسها فيها هذه املنظومة بمحاولتها
ابتزاز األمريكي مقابل العقوبــات املفروضة عىل
بعض رموزها وأولهم الوزير باســيل .إن لم ينجح
الفريق السيادي برتؤس الحكومة املقبلة أو بفرض
رشوطه ،هذا يعني عمليّا ً االنزالق أكثر فأكثر نحو
وحذار السماح لفريق املمانعة بالتحايل عىل
القعر.
ِ
املجتمع الدويل لتأمني اســتمراريّته ،يف بلد يتهاوى
ولم يعد يحتمل أيّ مواطــن فيه ثقافة املوت التي
نجح هذا الفريق ببثّها يف املجتمع اللبناني .ممّ ا ال
ش ّك فيه ّ
أن مخاض والدة الجمهوريّة القويّة صعب
ج ّدا ً ولكن ليس مستحيالً.
يف نهاية املطــاف ال يمكن لثقافــة املوت أن
تنترص عىل ثقافة الحياة ،وإن نجحت يف جولة فهي
حتما ً ستسقط يف النهاية .من هذا املنطلق ،وأمام
االصطفافات يف املجلس الجديــد لن تكون املهمّ ة
السياديّة سهلة مع وجود فئة ال زالت غري مقتنعة
بهذا املرشوع .وهذا ما سيستغ ّله «حزب الله» ألنّه
ال يستطيع ج ّر لبنان واملنطقة إىل مواجهة عسكريّة
وذلك ألنّه مــا زال يملك بعض مفاتيــح التح ّكم
بالورقة السياســيّة .باب األمل الوحيد السرتجاع
هيبة الدّولة يكمن يف بناء اسرتاتيجيّة سياديّة تبدأ
بالسياســة واألمن والعسكر وال تنتهي بالسياسة
الخارجيّة .أو تكون هذه الحكومة حكومة حياة أو
يموت لبنان ك ّله .وهذا ما يجب أن يعيه أولئك الذين
لم يحسموا خياراتهم بعد قبل فوات األوان ّ
ألن الندم
لن يفيد أحداً.

مجيـــد مطــــر

(*)

االخــراق الذي تحقق يف اســتحقاق انتخاب رئيس
املجلس النيابي ونائبه ،لناحية تأمني اغلبية  65نائباً ،يبدو
من الصعب تكراره يف استحقاق تشكيل الحكومة املقبلة
بسهولة ويرس .وهي مهمة دونها صعوبات جمة ،تتعلق
بمشــهد االصطفاف الحكومي املقبل ،كون الحكومة من
طبيعة مختلفة ،ولها اعتبارات أخرى ،والكل له حساباته
الخاصة .وعىل األرجح سنشهد تصدعا ً يف فريق  8آذار ،اذ
ان ال احد من مكوناته يرىض بأن يضع رقبته تحت رحمة
أي طرف ،حتى ولو كان حليفــاً .بكالم آخر امام «حزب
الله» ،مهمة صعبة يف ازالة الكثري من التفاصيل ،ليستطلع
موقف حلفائه غري املتناسق يف تشكيل الحكومة .فهناك
ٌ
رفض مطلق بأن يُعطى «تكتل لبنان القوي» حصة األسد
إن يف تشــكيل الحكومة ،او يف أي تعيينات إدارية مقبلة،
وهي تعيينات دســمة ومؤثرة .فمتانة تحالفه مع التيار
العونــي ،ال ترسي عىل باقي حلفائــه كحركة امل وتيار
املردة او بعض النواب السنة املتحالفني معه ،ال بل تحالفه
ذاك ،يطرح مجددا ً إشــكالية العالقة بينهم وبني جربان
باسيل الذي ســبق الجميع يف مطالبه السياسية لناحية
شــكل ومحتوى الحكومة .فهامش املنــاورة يف قضية
تسمية رئيس الحكومة او يف موضوع تشكيلها ،يقل كثريا ً
قياسا ً بمثيله يف انتخاب رئيس املجلس ونائبه ،خصوصا ً
وان الرئيس بري كان املرشــح الوحيــد ،وهو له حيثية
مغايرة لدى بعض القوى كونه يجيد تدوير الزوايا ،ويعطي
انطباعا ً اقل صدامية مــع اآلخرين ،وبالتايل رصيد رئيس
املجلس ،قد ساهم يف حصد أصوات عدد من النواب الذين
يقفون يف الوســط ،فضالً عن موقف اللقاء الديمقراطي
املؤيد له باملطلق.
يقود ما تقــدم اىل حقيقة انه بقدر ما يعترب انتخاب
املجلس قضية داخلية ،يسهل تمريرها وتقبلها من كافة
النواحي ،وال يمكن تحميلها اكثر مما تحتمل ،فإن تشكيل
الحكومة قضية متشــعبة داخليا ً وخارجياً ،وكل األنظار
متجهة صوبها ،ربطا ً بنتائج االنتخابات النيابية األخرية
التي انتجت اكثريتني مع وقف التنفيذ .فثمة قوى كثرية
داعمة للرئيس ميقاتي داخليا ً وخارجياً ،والقول إن فرنسا
تدعم بقاءه ،قول ال يخلو من الدقة .وفرنســا قادرة عىل
تجديد التســوية مع االيرانيني عىل إعادة تكليفه .وقوة
الرئيس ميقاتــي تكمن يف انه اصبح حاجة سياســية

وتقاعس البلدية ،وسط انقطاع
للمياه عن األحيــاء وكذلك التيار
الكهربائي ،وانتشــار النفايات
والروائــح الكريهة .وأمام األزمة
اإلقتصادية الكبرية والخانقة التي
تم ّر بها عائــات املدينة ،وعدم
القدرة عىل تأمني العناية الالزمة،
فإن هنــاك تخوّفا ً واســعا ً من
ظهور املزيد من األمراض واألوبئة
يف املرحلة املقبلة.

ملحة لـ»حزب الله» تكشف ضعفه وقلة خياراته املتاحة.
والحزب ســيمنع قيام جردة حســاب مليقاتي من قبل
العونيني ،منعا ً لتعقيد املوقف اكثر امامه .وكلما زاد رفض
جربان باسيل والرئيس عون العادة تكليفه ،كلما تمسك به
الكثريون من حلفاء الحزب ،كون ادائه قد شكل ضمانة لهم
يف وجه حليفهم العوني اللدود ،الذي أراد ان يقتص من قائد
الجيش ،ورئيس مجلــس القضاء األعىل ،وحاكم مرصف
لبنان ،االمر الذي رفضه الرئيس ميقاتي ،كما الرئيس بري
ورئيس تيار املردة سليمان فرنجية ،خصوصا وان خلفية
ذلك واضحة ،لناحية ان الوزير باسيل يريد ان يستبدلهم
بآخرين اكثر طواعية وقربا ً منه ،ويف الوقت الضائع .ومن
نافل القول ،إن تكليف شــخصية من خالل االستشارات
النيابية امللزمة يشء ،ومسألة تشكيل الحكومة يشء آخر.
فواحدة من ابرز صعوبات اإلرساع يف تشــكيل الحكومة
تكمن يف األشهر القليلة املتبقية عىل انتهاء والية الرئيس
عون ،والحكومة العتيدة يف حال تشــكلت ،سرتث وكالة
صالحيات رئيــس الجمهورية لحني انتخاب الخلف ،وهو
ليس باالمر الســهل ،ومن املرجح ان تطول فرتة شغور
موقع الرئاسة ،والجميع يدرك ذلك .اذن ،غالبية االفرقاء
ستعمل عىل تحقيق املكاسب الحكومية ،والتي سيدور ج ّل
الخالف السيايس حول طبيعتها ودورها .فقوى املمانعة
تطالب بــان تكون حكومة وفاق وطنــي ،وهناك فريق
وازن ،وله حضوره ،يرفــض إعادة تلك التجربة ،ويفضل
البقاء خارجها ،كمعارضة قوية تراقب وتحاسب ،كحزب
القوات اللبنانية الذي يبدو الفريق األكثر وضوحا ،باعتبار
ان مطلب «حكومــة أكثرية» كان أحد مضامني برنامجه
االنتخابــي ،وهو من خالل هذا املطلــب قادر عىل تعديل
موازين القوى ،ليس بالنســبة لكتلتــه النيابية الوازنة،
بل من خالل الواقع الذي فرضه عىل الســاحة املسيحية
بالتصويت النوعي الذي حظي به من الناخب املسيحي ،ما
يعطيه قدرة عىل صياغة تحالفات صلبة مع كتلة اللقاء
الديمقراطي ،القادرة بدورها عىل ان تكون بيضة القبان يف
سياق ثوابت ومتغريات السياسة اللبنانية.
اما القوى التغيريية التي يبدو اىل اآلن ،لم تقم بالتعبري
عن نفســها كما يلزم ،فعليها ان تكون يف صلب النقاش
حول تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها ،وان تظهر قدرتها
يف صياغة التحالفات ،كما تفرضها السياســة بمعناها
السيايس ،ال بمعناها الطهراني ...وهذا ال يضريها يف يشء.
(*) كاتب لبناني

تحـــت المجـــهر
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نور كردية بال هوية وال كيان

ّ
أفكر جديًا بالهجرة غير الشرعية
هربًا من الجحيم
يتعاملون معهم وكأنهم أقل شأنًا .ينظرون إليهم "من فوق"
بكثير من التعالي ،وبكثير كثير من "التشاوف" والفوقية والتكبّر
جاهلين ،أو باألصح متجاهلين ،أنه كلما ارتفع الشريف تواضع
وكلما ارتفع الوضيع تكبّر .جلجامش ،البطل األسطوري ،الذي
تعرفنا عليه في ملحمة جلجامش هو من أصلهم .إنه كردي.

"جين" معناها األلم

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
ّ
قصدناهن.
قصدناهم أو باالصــح
هن مجموعة نساء ،كردياتّ ،
ّ
َ
يطلقن
كن
من جمعية "جــن" ،الكائنة يف الطبقة
الرابعة من منزل بريوتي ،مبادرة إلطالق
ّ
أصواتهن عالية .كنا
رساح أوجالن .كانت
َ
َ
َ
ويتبادلن
ويلتقطن الصوّر معا
يضحكن
َ
َ
ويرشبن
ويتناولن "البيتي فور"
النوادر
العصري نخــب حرية عبداللــه أوجالن
أو "آيــو" كما يســمونه ،الذي أســس
حزب العمال الكردســتاني العام 1978
ويصفونــه :بـ"البيئــي الديموقراطي
املتحرر" وهــو القابع ،منذ العام ،1999
يف احد سجون تركيا إنفاذا ً لحكم باملؤبد.
يف إحدى ردهــات البيت  -الجمعية
إمرأة تبتسم كثريا ً لكن بعينني دامعتني.
نراها تتحدث مع حنان عثمان ،رئيســة
رابطــة نــوروز الثقافيــة اإلجتماعية
يف لبنــان ،حيناً ،وتصغــي حينا ً آخر اىل
ناشطات أتني من بالد بعيدة ،من اليمن
َ
لينارصن مبادرة "الحرية
والســودان،
ألوجالن" .جمي ٌل هو لقاء النســوة حول
ّ
إنهن
"شــأن عــام" وقضية جامعــة.
يدافعــن عنها برمــوش العينني .جميل
أن يؤمن اإلنســان ،أي إنسان ،أن شمس
العدالة ستبزغ يف يوم ما.
بعيدا ً عن "هيصة" النساء يف جمعية
جني الكردية ،يشــدنا نور "نور أحمد".
فما بالها؟ وملــاذا كل هذا الحزن البادي
يف عينيها؟ مــع كل كلمتني تتفوه بهما

قبلة من هيثم (تصوير فضل عيتاني)

وها نحن ،حين نضحك على زي ّ "إنسان" نردد باستهزاء :متل
األكراد! فهل نحن جهلة أم نحن كبرنا في مجتمعات إذا لم
ّ
تتنمر عليه تنمرت على نفسها؟ نور أحمد ،الكردية نور،
تجد من
المشحونة بحب بالدها والمملوءة بالقلق على غد أطفالها
فتحت قلبها وتكلمت.

كرديات ومناصرات

تتســاقط بدل الدمعة دموع .تمسحها
وتروي" :أنا نور أحمــد ،ولدت يف لبنان
منذ  39عامــاً .أنتمي اىل قرية بطمان يف
تركيا التي هاجر أهيل منها قبل خمسني
عاماً .خمســون عاما ً يف لبنان بال هوية
وال أحالم وال نور يف آخر املطاف".
نســألها عــن بطمــان فتجيب:
"نســميها باللغة الكردية "إيلوه" وهي
واقعــة يف جنوب رشق تركيــا عىل نهر
بطمان ،وغالبية ســكانها أكــراد .إنها
مدينة األب األبطال الخارقني .كانت تضم
كتابا ً ومثقفني كردا ً إضطروا اىل الهجرة
منها .هاجرنا اىل بالد الله الواسعة ولبنان
واحد منها .وهنا ولدت وكربت وتزوجت
وأنجبــت وما زلت بال هوية" .تمســح
دمعتني .تسكت قليالً .تفكر قليالً .تنظر
من الشــباك وكأنها ترسح يف مخيلتها
بحثا ً عــن معالم قرية لم ترها يف حياتها
وال تنتمي إال إليها.
ولدان أنجبتهما نــور ،املتزوجة من
كردي مشكلته مشــكلتها ،وهما :هيثم
( 7سنوات) وبوليا ( 12سنة) .ه ّم هيثم
وبوليا اليوم همها الوحيد .فمستقبلها،
عىل ما قالت ،بات وراءها أما مستقبلهما
فمجهول .تعــود لتــذرف الدموع من
جديد .نحــاول ان نخفف عنهــا قليالً
طارحني عليها أسئلة كثرية تبادرت للتوّ
اىل أذهاننا :أنت اليــوم لبنانية كردية أم
كردية لبنانية؟ تجيب برسعة ،بال تفكري،
وكأنها فكرت مرارا ً بسؤالنا قبل طرحه
بكثري" :انا كردية فقط ال غري".

ُ
التنمر عىل اصويل.
كنت إذا اردت الخروج
أنا "بني آدمية"
مع صديقاتي اسمع امهاتهن يقلن لهن:
تتكلم نــور اللغة الرتكيــة بطالقة.
ال ،ال تخرجوا مع البنت الكردية .هؤالء ال
إنها لغة البيــت ومجتمعها الصغري واللغة
َ
يفهمن األصول الكردية وال يعرفن ان لنا
التي تعطيهــا اىل ولديها وتقول" :كنا منذ
ثقافتنا التــي نفتخر بها وان األكرد برش
صغرنا نتحدث اللغة الكردية يف بيتنا وحني
من لحم ودم يتأملون ويفرحون ويحلمون
نخرج منه نحاول ّأل نفعل بسبب عالمات
ويتمنون ويأملون".
الدهشة واإلســتغراب التي
نطلب منهــا ان تخرب
كانت ،وتســتمر ،عىل محيا
مــن ال يعرف الكــورد ،يف
من يســمعنا نتكلــم لغتنا
العمــق ،عنهــم فتجيب:
بلغ ولدها عامه
األصلية .وتقول "ال حقوق
"نتمتــع بصفتــن :قلبنا
لنــا .انا إنســانة .أنا "بني
السابع وما زال بال
صاف نحــب الناس ونحن
آدمية" .واإلنسان ،أي إنسان،
مدرسة وتخشى
عــى طبيعتنــا ال نكذب
يفــرض ان يكــون لديه
حقوق لم نشــعر بها قط .أن يعيش كما عاشت ونحب من قلب قلبنا".
غري مســموح لنا ان نسأل
ألنني كردية
حتى عن حقوقنا .وولداي غري مســموح
لم تتابع نور تعليمها .حاولت ان تجد
لهما باإلنتساب اىل مدارس رسمية .إبنتي
عمالً فلم تســتطع .والعمل الذي وجدته
تذهب اىل مدرسة بعد الظهر مع النازحني
رأت فيه تمييزا ً كبــرا ً فغادرته عىل عجل
الســوريني .وتقول يل يومياً :ماما ،ملاذا ال
وتقول" :تقدمت للعمــل يف مكتب طريان
أذهب اىل مدرسة قبل الظهر مع رفيقاتي؟
هي ال تفهم بعد أن ال ّ
فقيل يل :نحن نعطي اللبناني مليون و800
حق لها بذلك".
الف لرية امــا انت فســنعطيك مليون أو
يقرتب هيثم مــن والدته .يقبلها عىل
ِ
فأنت كردية.
مليون ومئة ألف .وهذا يكفيك
جبينها .نســأله عن مدرسته فينظر إلينا
كنت سأعمل نفس عمل غريي وربما أكثر
باستغراب فتتدخل "مصوبة" الكالم" :لم
فرفضت وقلت لهم :يعطيكم العافية".
يذهــب بعد اىل املدرســة" .نتأكد منها من
كل مــا حصل مــع نور تــرك فيها
جديد عن عمره فتقول" :سبع سنوات ويتم
جروحات عميقة .فباتــت ملتصقة أكثر
قريبا ً الثماني" .ثماني سنوات وما زال بال
بكرديتها وغريبة عن بــاد ولدت وكربت
مدرسة؟ تؤكد ذلك شارحة" :إبنتي لم تدخل
وأنجبت فيها .نســمعها تقــول" :حاولت
أيضا ً اىل املدرسة قبل هذا العمر" .هل معنى
أن أتأقلم مع األشــياء ،أن اتجاوزها ،لكن
ذلك أنه سيدخل بعمر الثماني سنوات صف
القوانني حطمتني" .تعود لتنظر حولها ،يف
الحضانة؟ تجيب بإيماءة ودمعة .نســأله
اإلطار الذي تســبح فيه منذ
عن جنسيته فيقول :كردي.
الوالدة ،كما املياه التي يسبح
نســأله :أنت كردي لبناني؟
فيها الجنني ،وتقول" :والله،
فيجيب :ال ،كردي عربي.
والله ،أعــرف أنني من أجل
إليهــا مضى على نور 39
نعــود
مستقبل هيثم وبوليا أفكر يف
الستيضاحها عن طفولتها
عامًا في لبنان بال
السفر بطريقة غري رشعية".
ومراهقتهــا وشــبابها
هوية وال أحالم وال
ما إن تعرتف بذلك حتى تعود
وعمرها .تقول" :ال أريد أن
يعيش أوالدي ما عشــته" .نور في آخر المطاف وتصمت وكأنها تعرف عاقبة
ما تفكر به .نســألها ما إذا
هل عاشت قســاوة لهذه
كانت قد رأت األطفال الضحايا الذين غرقوا
الدرجة؟ تجيب "أردت ان اسافر اىل بطمان
يف البحر ،قبالة طرابلس ،ألن أهلهم فكروا
(جنــوب رشق تركيا) لرؤيــة اجدادي
بهكذا هجرة فتجيب" :أعرف كل ذلك .أفكر
وبيوت اجــدادي فلم اتمكن من الحصول
بكل ذلك .لكن ،بيني وبــن حايل ،إذا صحّ
عىل تأشرية .أخىش ان يصاب هيثم وبوليا
يل ذلك فســأخوض غمار البحر بحثا ً عن
بمرض مــا وال اتمكن من توفري الطبابة
حياة .سيكون لدي عىل األقل أمل بآفاق ما،
لهما .ال ضمان لنا وال استشفاء وال عالج
بمســتقبل ما ،يف مكان ما ،أنقذ فيه ولديّ
متاح .ثمة تمييز كبري يف املعاملة هنا بني
من الجحيم الذي يعيشان فيه".
إنسان وإنســان .لم أتمكن من متابعة
موجــ ٌع كالم نور .موجــع النظر
ُ
وســمعت يف مراهقتي كثريا ً من
تعليمي.

يف عينــي هيثم ،الذي يــكاد يبلغ عامه
الثامن ولم يدخل بعد اىل املدرسة .موج ٌع
أن نســمع إمرأة ،أماً ،تتحدث عن حلم
الهجرة غري الرشعية وهي مدركة ،عاملة،
بأخطار مثل هذه الرحلة.
نقرأ نكاتا ً عن األكراد :كردي إشــرى
جواز ســفر واحد إســمه حســنني وبدّل
الصورة .وســافر .ســألوه :ما هو اسمك؟
أجاب :إثنان حســن .كــردي رأى دعاية
مارلبورو تأثر بها فاشرتى حصان .كردي
عرف أن الحفلة تنكرية أرسل شقيقه مكانه.
كردي قــال لوالده :ذاهــب ألنتحر .أجابه:
عظيم لكن ال تتأخر .كردي صيديل ســأله
رجل :عنــدك دواء للرصاصري؟ أجابه :خري
مما يعانون؟ نكات نكات ال تنتهي ...وتنمر
عىل ما يرتديه األكــراد والنوّر و"املتاولة".
ثمة برش يستمدون األوكسيجني من العبث
بمشــاعر اآلخرين .نور ،يف املقابل ،تتحدث
بفخر عــن مالبس األكــراد وتقول" :نحن
نرتدي األلوان الفرحة الزاهية التي تمنحنا
التفاؤل .ونتشــارك معا األفراح واألتراح.
ونحتفل يف الحادي والعرشين من آذار بعيد
النوروز الخاص بنا" .لــدى نور ما تقوله
اىل كل اآلخرين .تقولــه باللغة الكردية ثم
بالعربية" :أعطونا فرصة".
يف جمعية "جني" ،وجني إســم أنثى
معناه األلم ،نصادف أملا كثرياً ،ونسمع كثريا ً
من الحكايات عــن ثقافة الكورد ،ونصغي
ّ
وهن
اىل نســاء يطالبن بالحريــة ألوجالن
يرسد َن معنى األسماء التي يمنحها األكراد
اىل أطفالهــم تعبريا ً عن اإلنتماء .نســمع
باســم كوليســتان (ومعناه وردة) وآفني
(ومعناه حبّ وعشــق) وديروك (ومعناه
التاريخ) وواالت (معناه وطن) وآالن (معناه
الرايــة والعلم) ونريوز (ومعنــاه الفرح)
وديالن (معنــاه رسور وبهجة) ...كثريون
يحرصون عىل التمسك بتلك األسماء ،التي
تدل اىل الهوية ،كي يبقى األكراد ،أينما حلوا،
يتذكرون أنهم هاجروا أرضهم بسبب الظلم
واإلضطهاد لكنهم ،مهمــا ابتعدوا وطال
الزمان ،يبقون أوال وأخريا ً أكراداً.
نرتك نور يف "املساحة" املتاحة لها.
نرتكها مع هيثم الذي لم يمســك ،حتى
اللحظــة ،بقلم وال يعرف مــن الدنيا إال
جفاءهــا .نرتك نور ونحــن ندعوها اىل
الحرص ،خوفــا ً عليها وعــى أطفالها
وأرستهــا من أن يقرنــوا القول بالفعل
ويصبحون ،يف يوم قريب ،مرشوع هجرة
غري رشعية جديدة.
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الشعبوية وانعدام النية إلصالح "الطاقة" يكبّدان المواطنين أكالفًا بعشرات األضعاف

التوازن المالي في "الكهرباء" المقدمة لالستغناء
عن المولّدات
التناقض في قطاع الطاقة بلغ
أقصى مداه .سنوات من الهدر
والفساد ،السرقة والسمسرات
أوصلتنا إلى تجاوز سعر الكيلواط
المنتج من المولدات «نظريًا»
 104أضعاف متوسط تعرفة
مؤسسة كهرباء لبنان ،وفعليًا
أكثر من  130ضعفًا ،إذا أخذنا
في االعتبار عدم االلتزام
بالتسعيرة.

المولّدات الخاصة تلجأ إلى التقنين أمام ارتفاع الفواتير والخوف من العجز عن التحصيل (رمزي الحاج)

خالـــد أبـــو شقــــرا
يبلغ متوسط ســعر الكيلواط ساعة املنتج من
كهربــاء لبنان  120لرية أو ما يعــادل أقل من نصف
أمريكي ،فيما تعترب وزارة الطاقة أن التسعرية
ســنت
ّ
العادلة للمولدات لشــهر أيار السابق  12568لرية أو
ما يعادل فعليا ً نصف دوالر عىل ســعر رصف 27500
لرية .ومع هذا فإن نسبة الجباية عند أصحاب املو ّلدات
تتجاوز  90يف املئة ،بنســبة هدر تقني ال تتخطى  5يف
املئة ،فيما تبلغ خســائر النقل والتوزيع الفنية وغري
الفنية يف مؤسســة كهرباء لبنان  40يف املئة بحسب
خطة الحكومة االقتصادية "مذكرة بشأن السياسات
االقتصادية واملاليــة" ،وترتفع إىل أكثر من  50يف املئة
بحسب التوقعات.

التوازن المفقود

الفرق الهائل بني التســعرية الرســميّة لكهرباء
لبنان وبني أســعار املولدات الخاصة يجب أن يكون
"جرس إنذار حقيقي لكل السياسيني الذين يعاندون
تصحيح التعرفــة وعودة التــوازن إىل كهرباء لبنان
ألسباب شعبوية" ،بحسب الخبرية يف تمويل مشاريع
الطاقة كارول عياط .فـ"املواطنون امللزمون تســديد
هذا الفرق الباهظ الستحالة العيش من دون كهرباء،
يمكن تخفيف معاناتهم من خالل رفع التعرفة بنسب
أقل بكثري من تعرفة املولدات مقابل زيادة ســاعات
التغذيــة" .وبرأيها ،فإن "خطــورة االنهيار التام يف
كهرباء لبنان ال تقتــر عىل تحميل املواطنني أكالفا ً
باهظة ،واضطرارهم للتضحية باألساسيات املعيشية
للمحافظة عىل حد أدنى من الكهرباء ،إنما أيضا ً ترتد
ســلبا ً عىل مؤسســات القطاع الخاص التي ارتفعت
أكالف الطاقة لديها إىل أكثــر من  90يف املئة .هذا عدا
عن أن االعتماد شبه املطلق عىل املولدات أصبح يهدّد
بخنق االقتصاد ورفع معــدالت التلوّث البيئي ،مع ما
يحمله من مخاطــر اجتماعية وصحية" .وعليه ترى
عياط أن "زيادة التعرفة بني  15إىل  20ضعفا ً لتأمني
الفيول ورفع ساعات التغذية وتخفيف فاتورة املولدات
أصبحت رضورة تفوق جدواها املالية بما ال يقاس لو
بقي الوضع عىل ما هو عليه" .مع التشــديد عىل أن

"رفع التعرفة وحده ال يكفــي لتحقيق التوازن املايل،
إنما يجب أن يرتافق مع تعزيز الجباية الحديثة ،والتي
ممكن أن تكون إلكرتونية ،والحد من نســب الهدر،
وضبط التعديات عىل الشبكة" .إذاً ،الخيار اليوم هو بني
أمرين :إما أن ندفع  100ضعف وأكثر للمولدات وهي
نسبة مرشحة للزيادة مع ارتفاع أسعار النفط عامليا ً
وانهيار اللرية محليــاً .أو تأمني التوازن املايل لكهرباء
لبنــان بالتوازي مع تحقيق اإلصالحات األساســية.
الفرق أن الخيار الثاني من وجهة نظر عياط "كلفته
ال تتجاوز  20إىل  30ضعفاً ،ويؤمّ ن الكهرباء ملدة تتيح
للكثري من العائالت االســتغناء عن املو ّلدات الخاصة
واالكتفاء بكهرباء الدولة بسعر معقول".

تغذية يف اليوم الواحد .فلماذا يبدو هذا السيناريو عىل
سهولته النظرية مستحيل التطبيق؟

تصحيح التعرفة أو ً
ال

بسبب "الشعبوية الرافضة تصحيح األسعار من
جهة ،وانعدام النية إلصالح القطاع من جهة ثانية"،
تجيب الخبرية يف شــؤون الطاقة املحامية كريستينا
أبي حيــدر" :طاملا تصحيح التعرفــة مربوط بزيادة
اإلنتاج باالعتماد عىل استرياد الغاز املرصي والكهرباء
األردنية فلن نخطو خطوة واحــدة إىل األمام يف ملف
الكهربــاء .خصوصا ً يف ظل ما يعــري هذا امللف من
صعوبات واضحة" .وبرأي أبي حيدر ،فإن "تصحيح
تعرفــة الكهرباء املرتافقة مع ســلة من إالصالحات
الجوهرية مثل :تخفيض الهدر ،والقضاء عىل القطب
االستغناء عن المولدات
الواحد عىل رأس القطاع املتمثل بوزارة الطاقة ،وتعيني
يف الواقع تعترب زيادة التعرفة الرسمية للكهرباء
الهيئة الناظمة للقطاع بحسب القانون ،2002/462
أمرا ً ال مف ّر منه .فالتسعرية وضعت يف العام  1994عىل
هو املقدمة لزيادة التغذيــة تدريجيا ً وليس العكس.
أساس ســعر  20دوالرا ً لربميل النفط ،لم تتغري رغم
بمعنى لم يعد من املنطقــي انتظار زيادة اإلنتاج من
كل االرتفاعات التي لحقت بالبرتول طوال الســنوات
أجــل تصحيح التعرفة .هذا وتضمــن زيادة التعرفة
املاضية .وقد راكمت الكهرباء نتيجة لذلك ،وألســباب
استقاللية استرياد الوقود للمعامل من أكثر من مصدر،
أخرى تتعلق بالفســاد ،عجزا ً فــاق  50مليار دوالر.
وعدم االعتماد يف االسترياد عىل جهة
واليوم مع وصول سعر برميل النفط
واحــدة قد تعرض األمــن الطاقوي
إىل  120دوالرا ً واستحالة االستمرار
لالهتزاز عند أي منعطف .ولع ّل تجربة
بالدعم بعدما تم القضاء عىل أموال
املودعني ،أصبح لزاما ً رفع التعرفة .زيادة التعرفة بين  15إلى االعتماد عىل النفط العراقي كمصدر
واحد لإلنتــاج خري دليل عىل خطورة
وقد حددت خطــة التعايف للحكومة
 20ضعفًا لرفع ساعات
عدم تنويع مصادر الطاقة.
أن الخطــوة األوىل ســتكون زيادة
التغذية أصبحت ضرورة
أمــام االرتفاع الهائل بأســعار
متوسط التعرفة األساسية لتصبح
املولدات الخاصــة ،ولجوء أصحابها
 12سنتا ً أمريكيا ً للكيلواط ساعة يف
إىل التقنني لضمان تسديد جميع املشرتكني فواتريهم،
موعد ال يتجاوز شــهرين بعد استرياد الغاز من مرص
أصبح تأمني الكهرباء لـ  12ســاعة وبسعر يقل عن
أو استرياد الكهرباء من األردن .من بعدها ترفع إىل 18
الثلث أمرا ً مطلوبا ً وحيوياً .هذا باإلضافة إىل أن التعرفة
ســنتا ً أمريكيا ً للكيلواط ساعة بمجرد زيادة إمدادات
الرسمية أكثر إنصافا ً وعدالة ألنها تتضمن احتساب
الكهربــاء .يف املبدأ تبلغ التســعرية القصوى باللرية
الكلفة بحسب الشطور ،بحيث تنخفض التعرفة عىل
املنوي اعتمادها  5000لرية عىل أســاس سعر رصف
االســتهالك املنخفض ملحدودي الدخل وملن يستهلك
السوق املوازية اليوم .وهذه الزيادة املرشوطة بتأمني
أقل من  300كيلواط شهريا ً وترتفع تدريجيا ً بحسب
ما بني  16إىل  18ساعة كهرباء يف اليوم ال تؤمن التوازن
املايل يف الكهرباء فحســب ،إنما هي تقل عن ثلث ما
االستهالك" ،تقول أبي حيدر ،و"هذا هو السبب الذي
يدفع املستهلكون للمولدات الخاصة وتتيح االستغناء
يدفعنا إىل املناداة بأهمية الرشاكة بني القطاعني العام
كليا ً عن املولدات التي لم تعد تغطي أكثر من  8ساعات
والخاص وليس خصخصة اإلنتاج".

 85مليون دوالر حجم التداول على "صيرفة"
إرتفع قليال ً سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء أمس اىل  27850لرية
للــراء و  27900لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحــد بزيادة نحو  100لرية
ّ
منصة «ًصريفة» بلــغ حجم التداول عليها ليوم أمس
لبنانية .وعىل صعيد
 85,000,000دوالر أمريكي بمعدل  24400لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة
عىل املنصة .وعىل املصارف ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0707
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.2576
الين الياباني
$ 0.0076

بيـتـكـوين
$ 29835
الذهب
$ 1851

CMC crypto
$ 647.28
الفـضـة
$ 22.16

ســامــي نــادر

خطورة االنزالق
على الصناديق السيادية
يتم التداول كثيرا ً في الفترة األخيرة في إنشاء
صناديق سيادية أو استعمال أصول الدولة أو
الثروة الوطنية من أجل التعويض عن خسارة
المودعين في المصارف اللبنانية .ال أحد يشك
للحظة أن ما ارتكب في حق المودعين هو من
أفظع الجرائم المالية عبر العصور .ال فرق بين
مودع كبير أو مودع صغير من حيث القانون
والحقوق والواجبات .فحجز الوديعة يشكل
تعدّيا ً صارخا ً على القانون أيا ً كان حجمها،
أكانت دوالرا ً واحدا ً أم ماليين الدوالرات.
وهنا ال بد من التذكير بأن مشكلة المودعين
هي من حيث القانون قضية عالقة بينهم وبين
المصارف التي أودعوها أموالهم ومدّخراتهم.
ليس ألي طرف ثالث مسؤولية قانونية فيها .أما
مشكلة المصارف فهي ،من جهة بينهم وبين
مصرف لبنان حيث وظفوا معظم سيولتهم،
ومن جهة أخرى بينهم وبين الدولة التي
أقرضوها .وبالتالي ليس للمودع أي مسؤولية
وأي دور في هذا اإلقراض أو هذه التوظيفات.
لذلك قول بعض المصرفيين فلتدفع الدولة
مستحقاتها للمصارف فتحل األمور ،وابتكار
«الحلول» لهذا الغرض ،يشكل بأقل تعبير قفزا ً
فوق األدوار والمسؤوليات ...هذا ال ينفي مطلقا ً
المسؤولية األولى للسلطة السياسية وللحكومات
المتعاقبة التي ّ
جسدتها بهدر المال العام
واإلمعان بالفساد.
أما أصول الدولة من عقارات ومرافق ونفط
وغاز ،فهي أمالك عامة ،ومن هذا الباب تعود
ملكيتها لجميع اللبنانيين من دون استثناء
وليس لفئة معينة منهم مهما كانت مغبونة.
كما ال يجب إغفال هذا المبدأ عند النظر في
كيفية التعويض على المودعين .في هذا اإلطار
ال ب ّد من التذكير بأمر بديهي وهو أن ليس كل
اللبنانيين من أصحاب الودائع المحجوزة في
المصارف ،وأن قسما ً كبيرا ً منهم ال يملك حسابا ً
مصرفياً.
لذلك حينما يقترح البعض بيع أو استثمار
أصول الدولة أو تخصيص قسم من عائدات
الغاز للتعويض على المودعين  ،ففي األمر غبن
بحق من ليس لديه وديعة أو حساب مصرفي.
كما ويشكل تمييزا ً لصالح كبار المودعين حيث
إنهم يحصلون على حصة أكبر من هذه الثروة
الوطنية وذلك نسبة لحجم ودائعهم المحجوزة
والمزمع تعويضها.
نعود ونك ّرر ،ما حدث بحق المودعين جريمة
موصوفة ،ويجب أن تستنفد كل الوسائل
إلنصافهم .وألنها أوال ً مسألة حق وعدالة يجب
أن تتم بطريقة عادلة ،وليس على حساب حقوق
آخرين .خاصة أن هناك طرقا ً أفضل من تلك
التي يتم تداولها والتي تقضي ببيع أصول
الدولة أو إنشاء صناديق سيادية لهذا الغرض
تحديداً.
نعم استعمال أصول الدولة وثرواتها
الطبيعية للخروج من األزمة أكثر من ضروري.
ولكن يجب أن يتم ذلك بهدف تفعيل اإلقتصاد
أوال ً ونتيجة ذلك ،تتمكن الدولة من إيفاء ديونها
وبالتالي تؤمن السيولة للمصارف لكي تتمكن
من تحرير ودائع زبائنها .تفعيل اإلقتصاد يعود
بالنفع على الجميع بمن فيهم الدولة وكافة
شركاء اإلنتاج.
أما آلية استعمال أصول الدولة فيجب أن
تتم وفق معايير الحوكمة اإلقتصادية الرشيدة
ومبادئ اإلنتاجية ،وعلى رأسها ضرورة إرساء
المنافسة وتفعيل إشراك القطاع الخاص
في كافة القطاعات .أخطر ما في مقترحات
الصناديق «السيادية» أن توكل إدارتها للقطاع
العام ،وتحديدا ً لسلطة نظام المحاصصة
وكارتيالتها .فتنتهي الثروات السيادية في
مزاريب الهدر وجيوب الفاسدين .وفي ذلك عود
على بدء.

الروبل
$ 0.0160

اليوان الصيني
$ 0.1499

الليرة التركية
$ 0.0682

بــرنــت
$ 120.95

خام WTI
$ 119.96

طن القمح
$ 413.48

إقــــتصـــــاد
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البنزين يرتفع  18ألف ليرة بسبب زيادة سعر الكيلوليتر المستورد
إرتفع سعر صفيحة البنزين  95و98
اوكتان  18000لرية أمس ،واملازوت 24000
لرية ،فيما انخفض سعر قارورة الغاز 3000
لرية .وأصبحت األسعار كاآلتي :البنزين 95
أوكتان  642000لــرة البنزين  98أوكتان
 653000لرية املــازوت  643000لرية الغاز
 362000لرية .
وعزا عضو نقابــة أصحاب محطات
املحروقات جورج براكــس هذا اإلرتفاع يف
البنزين واملازوت اىل سلســلة عوامل .وقال
إن« :قرار الواليات املتحدة االمريكية السماح
لرشكتي النفط  ENIااليطالية و REPSOL
االســبانية بتوريد النفط مــن فنزويال اىل
اوروبا للتعويض عن النقص الذي ســينتج
عن مقاطعة الدول االوروبية للنفط الرويس
كما اعالن منظمة اوبيك +زيادة انتاجها يف
شــهر تموز  648000برميل يومياً ،لم يكن
لهما تأثري يذكر للدفع بربميل النفط الخام
للرتاجع واستمر سعر الربنت بتجاوز عتبة

 120دوالرا ً امريكياً .فرفع السعودية اسعار
نفطها يف آســيا واعالن الصــن عن الغاء
الحجر الصحي (مما يدفع اىل زيادة الطلب
عىل النفط) وتراجــع االنتاج الرويس وعدم
قدرة عــدة دول منضوية يف اوبيك +االلتزام
بالكميــات املتوجب عليها اصــاً انتاجها
كنيجرييا وانغوال وليبيا واملسار التصعيدي
للحرب يف اوكرانيا والعقوبات الناتجة عنها،
تبقي الضغط عىل اسعار النفط بسبب تفوق
حجم الطلب عىل حجم الكميات املتوفرة يف
االسواق العاملية.
وأضاف« :إن ســعر الربنــت كان 78
دوالرا ً يف بداية هذه الســنة و 99دوالرا ً عند
اندالع الحرب الروسية االوكرانية» .الفتا ً اىل
أن «كثريا ً من املؤرشات الدولية توحي بتوجه
ســعر النفط الخام اىل مزيد مــن االرتفاع
بالرغم من محاوالت الدول الصناعية الكربى
الضغط للجم االســعار بسبب انعكاساتها
الســلبية عىل االقتصاد العاملي وعىل القدرة

أخبار سريعة
تسهيل عمل األمم المتحدة
في المطار

الرشائية لشــعوبها» .وعىل الصعيد املحيل
أوضح أن الجدول الجديد السعار املحروقات
مبني عــى انعكاس اســعار النفط عامليا ً
وتقلبات ســعر رصف الدوالر محليا ً حيث
ســجلت صفيحتا البنزين واملازوت ارقاما ً
لم نشهدها من قبل ،فارتفع سعر صفيحة
البنزين  18000لرية نتيجة زيادة الكيلوليرت
املستورد ما يقارب  32دوالرا ً امريكيا ً وثبات

سعر رصف الدوالر وفقا ً ملنصة صريفة التي
تعتمد السترياد البنزين عىل  24400لرية.
اما يف ما يتعلق بســعر املازوت فارتفعت
الصفيحة  24000لــرة نتيجة ارتفاع 47
دوالرا ً للكيلوليرت املســتورد وتراجع بسيط
بسعر رصف الدوالر يف السوق الحرة املعتمد
لتحديد السعر باللرية من  27950اىل 27850
لرية.

خلف في نشرة جمعية المصارف لشهر نيسان :الغاز إلعادة تكوين الودائع
أصدرت جمعيــة املصارف نرشتها الشــهرية
لنيسان  2022حيث عرض األمني العام فادي خلف
يف كلمته كيفية اإلســتفادة من الغاز إلعادة تكوين
الودائع والتــي اقرتحها كبار املرصفيني كما جاء يف
كلمته.
ولفت خلف اىل أن «إعادة تكوين الودائع ممكنة
كون املداخيل النفطية آتية ولو بعد حني ،فل َم العجلة
بقتل األمل؟ الحل الذي يقرتحه أحد كبار املرصفيني
يف لبنان ،هو أن يُنشــأ منــذ اآلن صندوق تخصص
له نســبة مئوية من صايف املداخيل املستقبلية من
الغاز والنفط ،يكون هدفه محصورا ً بإعادة تكوين
الودائع التي اســتخدمتها الدولــة ومرصف لبنان.
وللتوضيــح والتأكيــد ،ال تســتفيد املصارف بأي
شــكل من األشــكال من أموال هذا الصندوق الذي
ستعود حصصه مبارشة للمودعني .حل كهذا يكون
منصفاً ،يشكل مدخال ً ملرشوع النهوض االقتصادي
ويلقى التأييد عوض الرفض من قبل كافة املودعني
والقطاعات االقتصادية».
ويقوم املقرتح كما جاء يف كلمته عىل أن تتعهد
الدولة منذ اآلن بتخصيص  20%من صايف املداخيل
من الغــاز والنفط لتغذية صندوق يُنشــأ خصيصا ً
لهــذه الغايــة .SPV. Special Purpose Vehicle
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وتُعطى لكل مودع حصص يف هذا الصندوق بنســبة
مئوية تتناسب مع حجم وديعتها املرصفية».

إيجابيات الطرح

وعدّد خلف إيجابيات هذا الطرح كما ييل:
• عدم إعدام الودائع بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
• عدم تحميل الدولــة أية مصاريف هي عاجزة عن
تحمّ لها يف الوقت الحارض.
• تحصــن  % 20من مداخيل الغــاز والنفط ضد
سطوة املحسوبيات والفساد السيايس.
• إبقاء األمل للمودع ليس فقط باحتمال اســتعادة
مدّخراته إنما بتحقيق أرباح يف حال اكتشاف كميات
تفوق تلــك املتوقعة حاليا ً أو يف حال ارتفاع ســعر
الغاز والنفط عاملياً.
• إفساح املجال لكل اللبنانيني للمشاركة واالستثمار
يف ثروتهم النفطية.
• الســماح ملن هو مستعد للتخارج من وديعته عرب
األسواق املالية أن يســيِّل حصته مع حسم تحدده
السوق.
• تشجيع االســتثمارات األجنبية والتدفقات املالية
بالعمالت األجنبيــة إىل لبنان يف حال قررت صناديق
االستثمار العاملية رشاء الحصص يف هذا الصندوق.

• تنشيط األسواق املالية اللبنانية يف حال تداول هذه
الحصص عليها.
• اإلبقــاء عىل  % 80من مداخيل الثــروة النفطية
إلعادة إطالق العجلة االقتصادية.
كلنا يعلم بأن األمل كبري باكتشــاف الغاز عىل
شــواطئنا وإال ملا كان هذا النزاع عىل مياهنا دوليا ً
وإقليمياً .كما أن عدة مسوحات قامت بها رشكات
متخصصة من ضمنهــا الرشكة النروجيــة تُ َقدِّر
احتياطي الغاز يف مياه لبنان اإلقليمية ما بني  25إىل
 96ترليــون  Spectrumقدم مكعب ما عدا املخزون
النفطي املتوقع أيضــاً .وبالتايل إن الثروة من الغاز
والنفط قد ترتاوح ما بني  300إىل  1000مليار دوالر.
ومع احتســاب حصة لبنان الصافية بحواىل 50%
مــن اإلنتاج العام ،هذا يعنــي أن املداخيل الصافية
املتوقعة للبنان قد ترتاوح بــن  150إىل  500مليار
دوالر».
ويف الخالصة قال مهما كانت نتائج هذا الطرح،
أقله هو يساعد عىل حماية  20%من مداخيل النفط
وإن كان يرتك  80%منها عرضة للفساد املستقبيل
يف حال لم تصطلــح األمور يف هذا البلــد .فأنقذوا
مداخيــل النفط والغــاز عوض شــطب مدّخرات
األجيال الحالية والقادمة.

بحـث وزير االشغال العامة والنقل في
حكومة تصريف االعمال علي حميّه
أمس ،مع المنسق االقليمي في مكتب
االمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة التابع لألمانة العامة لألمم
المتحدة وولفغانغ إيغنر ،في شؤون
لوجستية معنيّة بتسهيـل عمل المكتب
في مطار رفيق الحريري الـدولي
في بيروت ،وذلك بتجهيز بنى تحتية
الزمة له لتسهيل تعاونه مع االجهزة
االمنية اللبنانية في مكافحة المخدرات
والجريمة .وأكد حميّه «أن مرافق وزارة
االشغال العامة والنقل على استعداد
للتعاون في كل ما يضمن أمن وسمعة
لبنان في العالم ،ويدنا ممدودة في
سبيل مكافحة الجريمة والتهريب
من باب التعاون الدولي الذي يدعم
موقف لبنان تجاه دول العالم» ،مبديا ً
استعداده «لتأمين كافة المستلزمات
اللوجستية لتسهيل عمل المكتب».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن صادر عن محكمة حلبا -
عكار الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ الدكتور اسامه الرفاعي
اىل مجهول املقام خالد جمال حمد
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة االربعاء
 2022/7/13الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني زبيده
احمد علوش بمادة تفريق واملؤسســة برقم
 2022/546وإذا لم تحرض او ترسل وكيال
عنــك او تتخذ مقاما مختــارا ضمن نطاق
املحكمة ألستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعترب مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/6/7
رئيس القلم
الشيخ وليد املصطفى

مســـاحة حـــرّة

«"بونزي توربو جي تي»"
جـــان-كلــــود سعــاده

(*)

سياسة تثبيت سعر رصف اللرية بالنسبة للدوالر
األمريكي لم يكن الهدف منها يوما ً رفاهية اللبنانيني
وتحسني مستوى عيشــهم كما نسمع احياناً ،فأي
مظاهر «رفاهية» عند بعــض الفئات كانت نتيجة
جانبية وعَ َرضيّة يف أحســن األحوال لنظام الرسقة
املن ّ
ظمة الذي جرى تركيبه واســتعماله لنهب موارد
الدولة وأموال الناس من مغرتبني ومقيمني.
تثبيت سعر الرصف كان شــاحن التوربو الذي
تمّ ت اضافته اىل مخطط الـ»بونزي» اإلحتيايل لتسهيل
وتضخيم عملية الشفط التي حصلت عىل مدى عقود
وخصوصا ً عرب عملية اســتبدال اللريات الناتجة عن
الفســاد والســمرسات والفوائد الخيالية عىل اللرية
اىل دوالرات حقيقية من امــوال املغرتبني والقروض
واملســاعدات ثم تحويلها اىل الحســابات األجنبية
للمنتفعني .امّ ا مبالغ الســمرسات والعموالت التي
دفعت بالدوالر مبارش ًة فأغلــب الظن انها دُفعت يف
الخارج لصالح رشكات أوفشــور مسجلة يف املالذات
الرضيبية هي األخرى .بينما كانت هذه اآللة الجهنمية
تعمل ليالً ونهاراً ،استفاد بعض اللبنانيني واملقيمني
«بالغلط» من ثبات ســعر الرصف لرشاء السيارات
والسفر واستقدام املساعِ دات املنزليات .وعىل هامش
الكارتيل ايضا ً استفاد الكثريون من «التعليمة» عندما
أتت ونصحت بخروج األموال من لبنان؛ فبعض الذين
علموا بالنصيحة نقلوهــا ايضا ً اىل عائالتهم وبعض

يقوم بها أفــراد او رشكات ويبقى تأثريها محصورا ً
بمجموعة صغرية نسبيا ً انطلت عليها خدعة صاحب
الـ»بونزي» .أمّ ا مخطــط الـ»بونزي» اللبناني فقد
تخ ّ
طى جميع هذه املقاييس ،فهندسه واداره مرصف
الدولة املركزي وشــاركت فيه املصارف عن معرفة
بحصة من األرباح ،كمــا غ ّ
ّ
طته الحكومات
وطمــع
واملجالس بالقرارات والقوانني.

أصدقائهم وزمالئهم.
يجــدر التأكيد هنــا ان املواطن العــادي غري
املتخصص باملــال واالقتصاد وغــر املتابع لتقارير
مرصف لبنان واملصارف والجهات الدولية كان يسمع
باستمرار اسطوانة الخداع املقصود بان «اللرية بخري
ومستقرة» وكل يشء عىل ما يرام اىل ان سار بقدميه
اىل حفرة جهنم حيث تمت رسقتــه واذالله ومن ثم
لومه عىل ابقــاء مدخراته يف املصــارف التجارية يف
 - ٢آلة تبديل الليرات
بلده (وهي للتذكري ليســت مصارف إســتثمارية).
الركيــزة الثانية آللة الرسقة كانت إســتعمال
فقد اصبح ثابتا ً ان الحكومة اللبنانية كانت «تف ّكر»
ســعر الرصف املثبّــت اصطناعيا ً
جديّا ً باعــادة هيكلة الدين العام يف
لتبديل اللريات الناتجة عن القروض
ترسب الخرب اىل
أواخر  2018وعندما ّ
املدعومة والفســاد والســمرسات
اإلعالم ومؤسسات التصنيف الدولية
اتفقت املنظومة عىل نفيه ودفنه اىل الـ "بونزي توربو جي تي" والرشوة والهبات ورسقة صناديق
ان انفجر الوضع يف خريف .2019
الدولة اللبنانية املختلفة وتلزيماتها
له ثالث ركائز أساسية:
بالعودة اىل آلة النهب الجهنمية
اىل دوالرات حســابية ومــن ثــم
بونزي ضخم وآلة تبديل
التي اســتُعملت فهذه كانت تسعى
تبديلها بالــدوالرات الحقيقية التي
األموال
اىل تطوير نفســها وترسيع عملية الليرات وتبييض
ادخلها املغرتبون والجهات الدولية
الشــفط والتهريب اىل الخارج .فحكايــة اللبنانيني
وتحويلها اىل الخارج او اىل عقارات تحفظ قيمتها وال
مع الـ»بونزي التوربو» ال يوفيها حقها ّال سلســلة
تطالها العقوبات او «الهريكات» عندما تأتي.
وثائقية متخصصة من نتفليكس وما يتم ذكره هنا ال
يتعدّى العناوين .فالـ»بونزي توربو جي تي» كانت له
 - ٣تبييض األموال
ثالث ركائز أساسية:
الركيــزة الثالثة لعمل املنظومة كانت تســهيل
عمليات تبييض األموال عىل نطاق واسع عرب املصارف
التي اختارت غض النظــر وتجاهل تطبيق القانون
 - ١بونزي ضخم
( )2015 / 44والقواعــد املرصفيــة العامليّة وكذلك
مخططات الـ»بونــزي» اإلحتياليــة عاد ًة ما

عرب املضاربــات العقارية ورشكات املقاوالت وغريها
من النشــاطات التجارية حتى تكوّن ســوقا ً موازيا ً
متخصصا ً مهمته تسهيل عمليات التبييض الصغرية
والكبرية دون اي اعتبار لالنتاج واملنافسة واإلبتكار.
إن الجواب الوحيد والشــايف عــى هذا املخطط
الثالثي األبعاد الذي استعمل لرسقة البلد وإفالسه هو
رضورة كرس الكارتيل ومحاسبته .وهذه «املحاسبة»
ستكون صعبة لكن بالتأكيد ممكنة ومدخلها اإللزامي
ثالث خطوات متداخلة مع اإلتفــاق األويل الذي عقد
مع صندوق النقد الدويل واألهم انها تســاعد عىل حل
معضلة الودائع بطريقة عادلة ومنطقية ،والخطوات
هي:
 - 1الغاء الرسية املرصفية.
 - 2التدقيــق الجنائي بجميع الحســابات البنكية
وحركتها وقيودها.
 - 3مصادرة جميع األموال املشكوك بأمرها.
الحرب مــع املنظومة صعبة ومعقــدة ولعلها
أصعب الحروب التي واجهها لبنــان ،لكنها ممكنة
وتبدأ بفتح كــوّة يف درع املنظومة والبدء بكشــف
أفرادهــا ومحاســبتهم الواحد تلو اآلخــر من دون
مهادنة .فهذه الحرب هي التجسيد الفعيل ملقولة «او
قاتل او مقتول» فامّ ا محاسبة املرتكبني والفاسدين
والبدء ببناء مستقبل واعد او الرضوخ لخطة تدفيع
املودعني واملواطنني ولبنان عموما ً فاتورة الفساد.
@JeanClaudeSaade
(*) خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي
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العـــدد  - 854السنــــة الثالثــــة

 Festival du Film du Fantasmeينطلق بمشاركة  5أفالم لبنانية

غوتييه رعد :نعالج مواضيع الخيال الجامح
لكسر الحواجز وتصويب األهداف
ينطلق " "Festival du Film du Fantasmeأو مهرجان الخيال
الجامح في نسخته الثانية الجمعة في الـ 10من الجاري في
باريس ،مثيرًا أفكارًا ومواضيع إباحية جنسية ،وأخرى مرتبطة
بالخيال العلمي والدرامي ،ليكون هذا الحدث المستقل األول
من نوعه في فرنسا ،بمشاركة  5افالم لبنانية باالضافة الى
جــــــنــــــى جــــــبــــــور
كيف راودتك فكرة اطـــــــــالق هذا
المهرجان؟
يف املبنــى الــذي اســكن فيه يف
باريــس ،كانت هناك صالة ســينما
تعرض افالم الخيال الجامح ،قبل ان
تغلق ابوابها يف السبعينات.
ألهمني هــذا املوضــوع ،وأردت
تنظيم مهرجان من هذا النوع ،واخرتت
باريس نظرا ً لهامش الحرية الواســع
املتوافر فيها ،والذي يسمح لنا مناقشة
االفالم املعروضة يف هذا الصدد بحرية
ومن دون اي رقابة.
مع االشارة ،اىل أنّه حتّى يف فرنسا
نحن بحاجة لفتح هذه املواضيع ،الن
الخجل والخوف مــن أفكار الجنس
والخيال الجامح مــا زالت موجودة
عند البعض.
ما الهدف من عرض افالم الخيال
الجامحة؟
يكمــن الهدف األســايس ،بتحطيم
كل العقبــات واملحرمــات املتعلقة بهذا
النوع من األفالم ...فاىل متى سنخجل أو
نتجنب التكلم عنها؟

هذا املهرجــان مرشوع فريد من
نوعه وجديد حتّى يف فرنسا ،ويرتكز
عىل عــرض افــام تليهــا حلقات
حوار وفتــح مســاحة للنقاش مع
املخرجني واملنتجــن ملعالجة كيفية
اســتعمال الخيال الجامح بشــكل
تقني وســينمائي ،لتصويب األهداف
بالشــكل الصحيح .فاليوم ،جميعنا
يتابع االفــام املعروضة عىل املنصات
املختلفة والتــي تحتوي عىل مختلف
املشاهد التي يجب معالجتها والتطرق
لها عاجال ً أو آجالً.
انها النسخة الثانية للمهرجان ...ما
المميزة بدورة 2022؟
نظمت النســخة االوىل العام املايض
افرتاضيا ً جراء "كورونا" ،أمّ ا هذه السنة
فســتكون حضورية ،وستضم مخرجني
من كل انحاء العالم.
هذه الســنة حددنا اهدافنا بشكل
اوضح ،واألفالم التي ســتعرض "اقوى"
من الدورة األوىل حيث ارغمنا "األونالين"
عىل التخيل عن بعض املشــاهد حتّى ال
ننحرف عن الهدف األسايس لهذا النشاط،
فيما ســنعرض خالل هــذه الدورة كل
املشاهد بال اي حذف ،وقد اطلعنا الجميع

بلدان اخرى من مختلف انحاء العالم .صدم المخرج غوتيه رعد
عندما علم أنّه في فرنسا ،بلد الحريات ،يغيب هذا النوع من
المهرجانات عن نشاطاته الثقافية ،فقرر بمبادرة فردية منه
تنظيم واطالق "مهرجان الخيال الجامح" ،بحسب ما قاله في
حديثه مع "نداء الوطن".

عىل ذلك لتحديد االعمار املناسبة لبعض
االفالم ( +16أو .)+18
أطلعنا على برنامج هذا الحدث؟
ينطلق املهرجان يف ""Grand Rex
(باريس) يف  10من الجاري ويســتمر
حتّى الـ 12منه .ومن أصل  250فيلما ً
اخرتنا  43من مختلف دول العالم أبرزها
فرنســا ،الواليات املتحــدة األمريكية،
بريطانيا ،الســويد ،اسبانيا ،سويرسا،
ارجنتــن ،تايــوان واملغــرب .ووقع
االختيار عىل األفالم املميــزة ،الهادفة
وغري املبتذلة ،والتــي تعالج مواضيع
اجتماعية بطريقة حديثة.
وستتنافس االفالم املشاركة (افالم
قصــرة ،طويلــة ،وثائقية ورســوم
متحركة) ،عن  9فئات
 Animation Court-métrage Erotique Court-métrage Drame Court-métrage Fantastique Court-métrage Science-Fiction Court-métrage Horreur Court-métrage Sexuel DocumentaireLong-métrage -

ونســعى الضافــة فئــة الواقــع
االفرتايض عىل دورتنا املقبلة.
مع االشارة اىل اننا سنعرض خارج
املنافسة فيلم " "LOVEللمخرج غاسبار
نوي بتقنية ثالثية األبعــاد (تم اختيار
الفيلم يف مهرجان كان السينمائي).
أمّ ا لجنة التحكيــم فتضم املمثلة
الفرنســية-الكورية مي كــوان لوك،
املمثلة الفرنســية امييل بريفو ،املنتج
الفرنيس بيري فيلمــون ،مدير مهرجان
سينمائي أملاني -لبناني روبرت موىس،
الصحايف السينمائي الفرنيس فابريس
لوكلري واملمثــل واملنتج األمريكي دينيتا
ويليامز تريغ.
وســتختار اللجنــة فائــزا ً عن كل
فئة عىل أن يتم توزيــع أفالم املخرجني
الرابحني للمشاركة يف مهرجانات عاملية.

ملصق المهرجان

ال تزال المواضيع الجنسية وافالم
الخيال الجامح خجولة في الوطن
العربي ككل ،فهل يمكن ان تأتي
بهذا المهرجان الى لبنان؟
بالطبع يمكننا ذلــك ،اذا حرضّ نا
لهــذه الخطــوة بــذكاء ونظمنا هذا
املهرجان عىل اساس املعالجة العلمية
وليس الفنية ...لألســف تفرض علينا

الرقاب املوجــودة يف لبنان مقاربة هذا
النشاط من هذه الزاوية.
وألفــت اىل ّ
أن  5افالم لبنانية مميزة
تشــارك معنا يف املهرجــان وهي" :اىل
حيث" لباميال نصــور" ،ابنة الرقاصة"
جــورج حازم" ،جــرأة" ملــاك مروة،
" "Rupture Divineايضــا ً ملالك مروة
ّ
مصل.
و" "Belly Dance Vogueلهادي

األفالم اللبنانية المشاركة

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ما تعانيه اليوم هو مجرد
تراكمات قديمة لن تقدّم أو
تؤخر ،وتجاوز ذلك ليس إال
مسألة وقت.

غيوم بسيطة وغري مؤثرة يف
العالقة مع الرشيك ،لكنها
ستدفعك اىل التفكري بايجابية
أكرب يف املستقبل.

عليك أن تكون أكثر وضوحا ً يف
العالقة باآلخرين ،لئال ترتك مجاال ً
للشكوك واحتماالت التصادم.

يفرتض أن تفكر يف االستقرار
جديّاً ،وخصوصا ً أن الرشيك
املناسب لذلك موجود اىل جانبك.

ال تخف عىل مستقبل مشاريعك،
فهي تسري باالتجاه الصحيح
وستبرص النور قريباً.

قد تشهد املرحلة املقبلة محطات
الفتة ومتطورة يف العالقة
بالرشيك ،وهذا سيكون ملصلحتك
إذا وظفته بالشكل املطلوب.

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

قد تسمع كالما ً غري مقنع
أو ال يتمتّع بمصداقية .إهدأ
وال تأخذ عىل عاتقك مسألة
تصحيح مسار العالم.

الشجاعة والثقة بالنفس هما
عنوان املرحلة املقبلة ،وهذا
ليس جديدا ً عليك وفقا ً ملا عرفت
به سابقاً.

األبواب التي كانت موصدة
بوجهك ستفتح قريباً ،لكن ال
تترسع لئال تواجه واقعا ً مغايرا ً
ّ
لكل ما كنت تطمح إليه.

عليك اتخاذ التدابري الوقائية
لحماية املصالح والوضع العام،
وال سيّما إذا كانت األمور تتع ّلق
بالوضع الشخيص أو األحبّاء.

قد تواجه تجاهل الحبيب لرأيك
أو ربّما تغضب من عدم تعاطفه
معك يف تلك اللحظات الصعبة.

رغبتك يف تحسني وضعك
املادي عىل نحو رسيع ،قد
تصطدم بواقع مغاير تماماً،
وهذا يفرض عليك الرتيث.

١١

nidaalwatan.com
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MOVIES

...Interceptor

OUR RATING

فيلم حركة سخيف لكن ممتع
جـــــــــــاد حــــــــــداد
يتمحور فيلم ( Interceptorقاعدة االعرتاض)
حول امرأة تحاول منع اســتهداف الواليات املتحدة
بصواريخ نووية .إنه عمل حمايس ومتماســك رغم
جوانبه الثقيلة والشائبة أحياناً.
يختلف هذا الفيلــم عن األعمال الرائجة راهنا ً
عىل شبكة "نتفلكس" ،فيخلو من معالم السخرية
ويذ ّكرنا بأعمــال صيفية قديمة ويــكاد يُحقق
النجاح نفسه.
الفيلم من بطولة العارضة اإلســبانية إيلسا
باتاكــي التي دخلت معــرك التمثيل منذ فرتة.
ّ
تجسد شــخصية نقيبة الجيش "جي جي
هي
كولينــز" التي تُ َّ
عي يف اللحظة األخرية يف منصب
وســط املحيط الهادئ .يشمل ذلك املوقع قاعدة
العرتاض االعتــداءات ،وهي واحدة من قاعدتَني
مصمّ متَني ملنع الصواريخ النووية الروســية من
الهبــوط يف األرايض األمريكيــة .يف حال انطالق
صاروخ مماثل ،ســيكون اإلطــار الزمني الذي
يسمح بالرد عىل االعتداء قصريا ً (يوضح الفيلم
منذ البدايــة أن هبوط صاروخ رويس يف الواليات
املتحدة يتطلب  24دقيقة فقــط :إنها معلومة
مريعة بعد األهوال التي شهدها العالم يف األشهر
القليلة املاضية) .يف مشهد رسيع يف بداية الفيلم،
سنشــاهد لقطات من مجزرة وقعت يف القاعدة

األخرى يف أالسكا ،ما يعني أن "كولينز" وأعضاء
فريقها وحدهم يســتطيعون منع وقوع كارثة
كربى يف الواليات املتحدة.
يزداد الوضع تعقيدا ً حني يُقدِم ضابط استخباري
ســابق ومريض نفيس (لوك براييس) عىل قتل كل من
يقابله وهو يف طريقه إىل تلــك القاعدة ،ورسعان ما
ّ
يتبي أن الصواريخ ستتجه نحو جميع املدن األمريكية
الكربى .من واجب "كولينز" اآلن أن تُ ّ
حصن نفســها
يف املوقع الرئيــي وتراقب أنظمة التحكم عىل أمل أن
تنقذ معظم أجزاء الواليات املتحدة.
تتمحور املعركــة املحتدمة يف املرحلة الالحقة
حول قــوة اإلرادة وتحصل معظــم تطوراتها يف
الوقت الحقيقي ،بما يشــبه أحداث فيلم التشويق
( Collateralاملــازم) للكاتب ســتيوارت بيتي يف
العام  ،2004ولو أنه يبقى أقل إتقانا ً منه .ال يتوىل
املخرج مايــكل مان إدارة املمثلــن هذه املرة ،بل
يســتلم هذه املهمة الروائي األسرتايل الذي يخوض
تجربة اإلخراج للمرة األوىل ،ماثيو رييل ،وهو يجيد
الحفاظ عىل أعىل مستويات التشويق ،من دون أن
ّ
يغي مسار فيلمه وطبيعته أو يضيف إليه جوانب
مبالغــا ً فيهــا .تغ ّ
طي أجواء الحمــاس الطاغية
وأفكار الفيلم الواعدة عىل الحوارات الثقيلة واألداء
التمثييل املتخبّط أحيانا ً (تجيد باتاكي بذل الجهود
الجسدية التي يتطلبها هذا الدور أكثر مما تربع يف
تقديم الحوارات التي تتفوه بها شــخصيتها) .قد
يكون الفيلم ضيّق اآلفاق نسبياً ،لكن ترتكز أحداثه
ومؤثراته عموما ً عىل جوانب مختلفة ،إذ يقدّم لنا
املخرج قصة محورها كارثة مرتقبة عرب مشاهد
"ميدانية" يف املدن املع ّرضــة للخطر (يظهر زوج
باتاكي الحقيقي ،كريس هيمســورث ،يف إطاللة
خاصة ومطوّلة بدور عامل يف متجر أجهزة يف لوس
أنجلــوس ،فيبدو دوره ممتعا ً يف البداية لكنه يتخذ
بُعدا ً مزعجا ً يف نهاية املطاف).
أخرياً ،يحاول صانعــو العمل تحديث معادلة

ماجدة الرومي في "موسم جدة"
أعلن حســـاب
"موســم جدة" عىل
"تويرت" عن الحفلـة
األوىل للسيدة ماجدة
الرومي هناك ضمن
موسم  ،2022يف 16
من الشهر الجـاري.
ونــر الحســاب
ملصق الحفلــــة،
كاتباً" :للمـرة األوىل
يف جدة تنوّرنا الفنانة
ماجدة الرومي" .ولم
يعلن بعد عن موعد
طرح التذاكر.

مألوفة يف عالم الســينما عرب طرح خلفية درامية
للشــخصية التي تقدّمها باتاكــي .تتعرض هذه
شــخص أعىل
الشــخصية للتحرش الجنيس من
ٍ
مســتوى منها يف العمل (إنها حبكة فرعية نبيلة
لكن ال يتعامل معها الفيلم بالشــكل املناســب).
حتــى أن األفــكار املطروحة تتطــرق أحيانا ً إىل
املحسوبيات وامتيازات أصحاب البرشة البيضاء.
ال تصيب هذه املواضيع الهدف يف جميع الحاالت،

طوني خليفة يطلق "المشهد"

ريتا حرب في غرفة العمليات مجددًا

أعلن طوني خليفة أمس عن إطالق قناة "املشهد" التلفزيونية
واملنصة الرقمية التي تتضمن مجموعة برامج وأعمال تلفزيونية من
دبي ،قائالً" :كل االعمال للتحضري ملرشوعنا الذي سبق أن أعلنّا عنه
قبل فرتةّ ،
شغال بإمتياز يف امارة تحقيق االحالم دبي .الكل يسأل عن
اسم القناة ،إنها "املشهد" ،مضيفا ً ّ
أن "هوية جميع املقدمني وفريق
العمل ،ستُكشف تباعا ً عىل الصفحات الرسمية للقناة".

تواصل اإلعالمية ريتا حرب رحلــة عالجها بعد الحادث الذي
تعرضت له يف تركيا منذ ســتة اشــهر ،اذ خضعــت أمس لعملية
جراحية جديدة زرعت خاللها عظما ً يف منطقة الفخذ ،لتكون هذه
آخر العمليات املخطط ان تخضع لها.

مــــهــــرجــــان

مهرجان الزمن الجميل مكرّمًا عظماء الفن العربي
إحتفل لبنــان بمهرجــان الزمن
الجميل يف دورته الخامسة ،والذي شهد
تكريما ً لعدد من رمــوز الغناء والتمثيل
اللبنانيني والعرب ،يف قاعة الســفراء يف
كازينــو لبنان بحضور حشــد من أهل
الصحافــة واالعالم العربــي .إفتتحت
الحفلة الفنانة تانيا قســيس بالنشيد
الوطني ،وبلوحــة فنية راقية من وحي
النشــيد ثم قدمت باقة متنوعة ومميزة
من أشهر وأهم أعمالها الفنية .وقدمت
الحفلة االعالمية كارال حداد التي أعلنت
انطالق الدورة الخامسة للمهرجان ،ثم

ً
مقارنة
لكن ترتاجــع أهمية هذه العوامــل كلها
بمشــاهد الحركة التي تبدو خرقاء أحيانا ً لكنها
تعطي األثر املنشود يف مشاهد العنف ،ال سيما عند
مقارنة مستوى العمل بميزانية الفيلم الضيقة .يف
النهاية ،يبقى الفيلم وحشــيا ً ومبارشا ً يف طرحه.
قد ال يكون كافيا ً لتحويل باتاكي إىل نجمة كبرية،
لكن يمكن االســتمتاع به خالل الصيف بانتظار
صدور أعمال أعىل مستوى.

رحب مؤسس ورئيس املهرجان الدكتور
هراتش ســاغبازاريان بنجوم الحفل،
مؤكدا ً ان "املهرجان يأتي تأكيدا ً عىل ان
لبنان لن ينهار ،وهو شعلة الفن والثقافة
يف العالم العربي والرشق األوسط".
بعدها ،تحدث الفنان هاني شــاكر
بعد اســتالمه درع املهرجان التكريمية،
قائالً" :هذا الــدرع يعني يل الكثري كونه
من عىل ارض لبنان الحبيب الذي عشقت
وكنت اقيض فيــه اجمل ايام حياتي مع
زوجتي واوالدي ولم يكن هناك منطقة يف
ربوعه اال وغنيت فيها".

من جهتهــا ،قالت الفنانة صفية
العمــري التي اعتلت املــرح باكية
متأثــرة" :لبنــان كان منــارة الفن
واالعــام العربي وكنا نعتربه يف مرص
االستوديو الكبري".
وكرم املهرجان الفنانات جورجيت
الصايغ ،مــاري ســليمان ،مايا يزبك،
االعالمية مريم شقري أبو جودة ،واملمثلني
عبد الله الحميص (أسعد) ،يوسف فخري
(كوكو) ،مادلــن طرب ،خالد الســيد،
ليليان نمري ،وداد جبور وعازف القانون
املوسيقي محي الدين الغايل.
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سباق المراكب للحفاظ على تراث قديم في اإلمارات
تحت أشــعة الشــمس الحارقــة وبعيدا ً عن
ناطحات السحاب وسيارات الدفع الرباعي الفارهة
يف دبي الصاخبة ،يخرج مئات من املتحمســن إىل
مياه الخليــج يف مراكب رشاعية تقليدية ،يف مبادرة
تهدف للحفاظ عىل تراث وطني قديم.
حول جزيــرة صري بونعري ،وهــي جزيرة عىل
شكل دمعة عني تبعد حواىل  100كيلومرت عن إمارتَي
دبي وأبو ظبي ،شارك  118فريقا ً يف نهاية األسبوع
يف ســباق للمراكب الرشاعية التي كانت تجوب املياه

حول شــبه الجزيرة العربية عىل مــدى عدة قرون.
يكرس عدد من البحــارة عىل ظهر أحد املراكب كل
قوتهم وتركيزهــم لرفع الرشاع عاليا ً بواســطة
الحبال الطويلة والثقيلة .وبعد دقائق من املحاولة،
يثبت الــراع العمالق ليصبح الحفاظ عىل التوازن
هو التحدي الجديد ،وســط رصخات ربان املركب
الذي يرتــدي الكندورة البيضاء ،الثــوب التقليدي
للرجال يف اإلمارة الخليجية الثرية.
عىل غرار الكثري من دول الخليج ،قبل اكتشاف

النفــط ،نمــت املجتمعات التي تشــكل اآلن دولة
اإلمــارات العربية املتحدة ،بمــا يف ذلك دبي ،إىل حد
كبري حول األنشطة البحرية ،ال سيما الغوص بحثا ً
عن اللؤلؤ باستخدام املراكب الرشاعية.
وفيما يعــد الحفاظ عىل الرتاث أمرا ً رئيســيا ً
للمنظمــن ،دفعت املخاطر البيئيــة املتزايدة بهم
إىل الســعي إىل أن يكونــوا مثاال ً يحتــذى به مع
اســتخدامهم للمراكب الرشاعية اليدوية ذات الحد
األدنى من االنبعاثات( .أ ف ب)

دعوى بشأن حقوق الملكية الفكرية لـTop Gun
رفع ورثة كاتب يســتند فيلم ( "Top Gun" (1986إىل أحد مقاالته
دعوى عىل رشكة اإلنتاج العمالقــة " "Paramount Picturesالنتهاكها
حقوق امللكية الفكرية الخاصة به ،عىل ما أظهرت مســتندات املحكمة.

وبعد ســتة وثالثني عاما ً عىل عرض " ،"Top Gunوهو فيلم من بطولة
توم كروز يستند إىل مقالة عنوانها " "Top Gunsكتبها إيهود يوناي عام
 ،1983طرحت "باراماونت" يف أواخر أيار " ،"Top Gun: Maverickوهو
تتمة للعمل األصيل.
وحقق الفيلم الجديد من إنتاج رشكتي "باراماونت" و"سكايدانس
ميديا" ،نجاحا ً بارزا ً منذ بدء عرضه يف صاالت السينما ،إذ أصبح بني األفالم
العرشة ذات املداخيل األعىل املسجلة يف األسبوع الثاني لعرضها يف الواليات
املتحدة وكنــدا .وكان " "Top Gun: Maverickعُ رض يف مهرجان "كان"
السينمائي الذي تلقى توم كروز خالله سعفة ذهبية فخرية .ويف الدعوى
املرفوعة أمام إحــدى محاكم كاليفورنيا ،قالت أرملة الكاتب وابنه إنهما
استعادا ســنة  2020حقوق امللكية الفكرية للقصة واتّهما "باراماونت"
بتجاهــل ذلك عمداً ،وهما يســعيان للحصول عىل أمــر قضائي يمنع

"باراماونت" من توزيع تتمة الفيلم باإلضافة إىل مطالبتهما بتعويض لم
يُحدّدا قيمته.
ً
مضيفة:
وقالت رشكة اإلنتاج" :إن ال أســاس لهــذه االتهامات"،
"سندافع بقوة عن أنفسنا".
وقوبل " "Top Gun: Maverickباستحسان النقاد .ومرة جديدة،
يؤدي تــوم كروز دور الطيار بيت "مافريك" ميتشــل الذي يصبح يف
العمــل الجديد نقيبا ً مهمّ ته قصف منشــأة تخصيب يورانيوم تابعة
لدولة معادية.
ويضم طاقم عمل الفيلم الذي أُرجئ عرضه سنتني بسبب الجائحة
كالً من إد هاريس وجنيفر كونييل ومايلز تيلر وجون هام ،باإلضافة إىل
مشــاركة محدودة للممثل فال كيلمر الذي يؤدي دور "أيسمان" ،وهي
شخصية رئيسية يف الجزء األول( .أ ف ب)

باللهجة المصرية
كشــف تميــم فــارس الرئيــس التنفيذي
لـ" "Disney+يف الرشق االوســط ،عن دبلجة أفالم
األنيميشــن التي تنتجها "ديزني" باللغة العربية،
ً
إضافة إىل اللهجة املرصية باالستعانة بكبار النجوم.
وقال فارس ّ
إن لـ" "Disney+مهمة يف الفرتة
املقبلة وهي تقديم قصص ملهمة من خالل األفالم
وتوفري التســلية يف نفس الوقت" ،مشــرا ً اىل ّ
أن
"متابعي " "Disney+وصل إىل  137.7مليونا ً حول
العالم" ،مؤكدا ً "توفري التســهيالت لضمان رقابة

Auction

أبوية سهلة االســتخدام عىل املحتوى" .يف املقابل،
ً
بداية
أعلنت " "Disney+عن الكثــر من األعمال
من اليوم االربعاء ،حيث تعرض املسلسل الكوميدي
" ،"Only Murders in the Buildingومسلســل
تليفزيون الواقع " ،"The Kardashiansإىل جانب
جميع مواســم املسلسالت األشــهر عىل اإلطالق
" "The Simpsonsو" "Grey’s Anatomyو"The
 ،"Walking Deadإضافة إىل األفالم الكالســيكية
مثــل " "Avatarوصــوال ً إىل فيلــم الكوميديــا

واملغامرات املرشــح لجائزة األوسكار "رجل حُ ر"
من بطولة رايان رينولدز.
كمــا تقدم أفالم األبطــال الخارقني من عالم
"مارفل" السينمائي ،ومنها الفيلم املرشح لجائزة
األوســكار "Shang-Chi and the Legend of The
 "Ten Ringsو" "Black Pantherو"Avengers:
 "Endgameو" "Black Widowو""Moon Knight
و" "WandaVisionومسلســل الرســوم املتحركة
"ماذا لو؟".

مقتنيات جيفنشي في مزاد باريسي
تطرح دار "كريســتيز" يف مــزاد ينطلق
اليــوم يف باريس املقتنيــات الخاصة بمصمم
األزياء الفرنيس أوبــر دو جيفنيش التي تُقدر
قيمتها بخمســن مليون يــورو ،ومن بينها
لوحات للرسامني اإلسبانيني خوان مريو وبابلو
بيكاســو وأثاث من فرتة الوصاية عىل لويس
الخامس عرش (.)1723-1715
وتُعــرض مجموعة املصمــم املؤلفة
من أكثــر من  1200قطعة مــن  10إىل 14
حزيران يف القاعات التابعة لدار "كريستيز"
يف باريس .ومــن املقرر طــرح نحو 800
قطعة "رئيسية" ضمن أربعة مزادات تنظم
حضوريا ً عىل مــرح "مارينيي" ثم لدى
"كريستيز" بني  14و 17حزيران.
ويف باريس ،ســتتُاح أمام محبي جيفنيش

الــذي تويف ســنة  2018فرصــة لالطالع عىل
مقتنياته الثمينة املعروضة يف قرصه البارييس
حيث كان يعيش مع رشيك حياته فيليب فينيه
والذي ســيفتح أبوابه يوميا ً أمام الزوار .وكان
لدى جيفنيش وفينيه مدى سنوات شغف مشرتك
بجمع األثاث واألعمال الفنية .وتضم مجموعته
التي يبلغ سعرها اإلجمايل التقديري  50مليون
يورو نحو مئتي لوحة لرسامني بارزين قديمني
وحديثني ،باإلضافة إىل نحو مئة منحوتة وأثاث
فرنيس وأوروبي وقطع ديكور عدة.
وأوضحــــــــت دار "كريستيز" أن
"املجموعة ال تحــوي مالبس لكنها تعكس
شغف أســطورة األزياء الراقية باألقمشة
التــي ُ
صنعت منها األرائــك والتي تنعكس
كذلك يف ســتارتني من قماش رسم عليهما

الفنــان كالوديو برافــو" .وكان جيفنيش
الشغوف باملوضة واملتجذر بعمق يف الثقافة
الفرنســية يعترب ّ
أن شغفه بالفن والديكور
والحدائق هو بمثابة امتداد لعمله كمصمم
أزيــاء ،وكانــت ألوانه املفضلــة األخرض
والذهبي واألبيض واألسود .ومن بني القطع
ً
بداية طاولة صغرية
التي اســتحوذ عليها
تعود إىل فرتة الوصاية عىل لويس الخامس
عرش من مجموعة كوكو شانيل التي دعته
إىل العشــاء .وتضم املجموعة كذلك مزهرية
يُعتَقد ّ
أن ملــك نابــويل كان يحوزها عام
 1780تقريباً ،باإلضافــة إىل مجموعة من
مزهريات تعود إىل فرتة الوصاية عىل لويس
الخامس عرش ومبخرة برونزية باروكية من
أوغسبورغ( .أ ف ب)

 :إشتر ِ اآلن وادفع الحقًا

أعلنــت رشكة "آبل" دخولها يف ســوق حلول
"إشــر اآلن وادفع الحقاً" (buy now-pay
الدفع
ِ
 )laterالتــي تكثّف اعتمادها بشــكل كبري خالل
الجائحة .وسيكون يف وســع مستخدِمي "Apple
 "Payاملعتَمَ ديــن يف الواليات املتحــدة اعتبارا ً من
الخريــف املقبل أن يدفعوا ثمن ما يشــرونه عىل
أربعة أقساط يف ستة أســابيع" ،من دون فوائد أو
رسوم من أي نوع" ،بحسب الرشكة.
ورشح مســؤولو "آبل" وظائــف عدد من
األدوات والتحســينات الجديدة عىل نظامها "iOS
 "16لتشــغيل الهواتف املحمولة .وسيتم تثبيت
هذه األدوات والتحســينات تلقائيا ً عىل هواتفها

الذكية يف الخريف .وســتعتمد الخدمة عىل شبكة
بطاقات الدفع "ماسرتكارد" ،لكن "آبل" لم تحدد
املرصف الذي سيكون مسؤوال ً عن االئتمانات.
ولجأت "آبل" يف الســنوات األخــرة إىل تنويع
خدماتها ومصادر دخلها بشكل كبري سعيا ً إىل إبقاء
مستخدمي أجهزتها يف فلك منظومتها ،سواء يف ما
يتعلق بخدمات االتصــال أو بالجانب الرتفيهي أو
بالعمل والتسوق عرب اإلنرتنت.
وتخوض "آبل" هذه املرة غمار مجال سبقتها
إليــه رشكات أخــرى ،منهــا " ،"Affirmرشيكة
"أمازون" و"ســرايب" ،إضافــة إىل "آفرت باي"
و"كالرنا" و"باي بال".

ويشــدد م ّروجو طريقة التمويــل هذه عىل
أنها بديل أقل خطورة مــن بطاقات االئتمان التي
تفرض فائدة غالبا ً مــا يصعب فهمها ويمكن أن
ترتاكم برسعة .وشاع استخدام هذه الطريقة خالل
الجائحــة وزادت الرشاكات مــع التجار ،وأصبح
هؤالء مستعدين لدفع نســبة مئوية من املعاملة
للمشــريات التي لم يكن املســتهلكون قادرين
بالرضورة عىل دفعها دفعة واحدة.
ولكن يف كانون األول فتحــت هيئة أمريكية
تحقيقا ً يف مخاطر حلــول الدفع هذه وفوائدها.
وأعــرب مكتب حماية املســتهلك املايل عن قلقه
من احتمال تراكم الديون ،ويف شأن مدى االمتثال

لقوانني حماية املستهلك واستخدام البيانات التي
جمعتها الرشكات التي تقدم هذه املنتجات.
(أ ف ب)
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نزار يونس يشهر الحرب على النظام الطائفي
الميثاق أو اإلنفكاك ...الطائف ذلك المجهول
االنطباع األول الذي يتكون لدى المطلع على عنوان كتاب الدكتور نزار يونس المعنون:
"الميثاق او االنفكاك الطائف ذلك المجهول" الصادر في طبعته األولى عن دار سائر المشرق
في تشرين األول  ،2021هو ان هذا الكتاب قد يكون احد المنشورات التي تروج للخروج
على وثيقة الوفاق الوطني التي توصل اليها اللبنانيون في مدينة الطائف ،او انه احد الكتب
التي بدأت تروج للخروج من صيغة لبنان الموحد الى صيغ الفدرالية او الكونفدرالية كما هو
دارج لدى البعض اآلن .لكن التعمق في صفحات الكتاب المذكور سرعان ما يثبت ان هذا
الكتاب هو واحد من اشد المنشورات تمسكًا باتفاق الطائف ودفاعًا عنه ،محاربًا في وجه
صيغة النظام الطائفية والمذهبية ودعوات التخلي عن الوحدة الوطنية اللبنانية.
عــــــــــارف الــــــــــعــــــــــبــــــــــد
صحافي وأستاذ جامعي
يمكــن اعتبــار الكتــاب املذكور
مرجعا ً من املراجع األساسية يف الدفاع
والتمســك بصيغة العيش املشــرك
والواحد بني املســلمني واملســيحيني،
وهو من بــن اهم املنشــورات التي
تدافع بعلمية عن صيغة لبنان الفريدة
ونظامه الديمقراطي الربملاني.
والكتاب يدعو يف العمــق اىل إعادة
النضال من اجل احياء لبنان الواحد املوحد
الفريد بصفاته ،عىل ضفة املتوسط واىل
التخلص من نظام املحاصصة الطائفي
الذي افضت اليه املمارسات والتي ترسخ
بعضها منذ إقرار اتفاق الطائف.
يبدأ الكتاب يف عرض مصارحة قوية
واضحة يف استعراض حالة الكاتب الذي
تسيطر عليه كما يقول "كآبة مرضية"
كلما اســتمع اىل مجموعة من الشباب
"يتربمون من سوء الطالع الذي جعلهم
يولــدون يف وطن مهان وعــى ارض ال
حرمة لها"(ص.)9
وقــد اختــار الكاتــب الثمانيني
ان يــروي يف مقدمة الكتــاب كيف ان
رئيس اللجنة العليا للتخطيط الدكتور
محمد عطالله كلفــه عام  1964حني
كان يعمل يف وزارة التصميم اســتقبال
بعثة من ثالثة باحثني شــبان قادمة
من جزيرة نائية اســمها ســنغافورة
أتت لبنان لالطالع عــى صيغة النظام
السيايس الطائفي املتعدد يف "بلدنا الذي
ال مثيل لــه يف العالم" يومها ،والتعرف
عىل نهجه واســلوبه االقتصادي الذي
أتاح لهــذا البلد النجاح والتألق يف انتاج
املعجــزة االقتصادية آنــذاك التي كان
عليها وليصبح سويرسا الرشق.
كان هدف البعثة الثالثية حســب
روايــة الكاتب التعرف عــى الصيغة
اللبنانيــة الخالقــة آنــذاك ،اذ كانت
الصيغة اللبنانية تبــدو يف ذلك الزمان
صيغة خالقة وناجحــة .وأتت البعثة
الســنغافورية للتعرف عــى التجربة
اللبنانيــة املتقدمة اقتصاديــا ً يف ذلك
الزمان التباعها والعمل وفقا ً لها!
الكاتــب يعود ويشــر اىل ان هذه
الجزيرة كانت تطمــح لتقليد النجاح
اللبناني والتشــبه به آنــذاك ،بالرغم
من مواردهــا الضعيفــة وامكاناتها
املتواضعة وتركيبتهــا املعقدة ،لكنها
عادت وسارت بطريق نجاح استثنائي
حيث تحولت واحدة من أكثر دول العالم
ثروة ونموا ً اقتصاديا وأمنا ً واســتقرارا ً
وعدالة اجتماعية ،فيمــا تحول لبنان
اىل خراب واىل الجحيم األســفل عىل حد
تعبريه( .ص.)13
يف املدخل اىل الكتاب يستعيد املؤلف
محارضة ألقاها يف العام  1980بدعوة
من الجبهة املوحــدة لرأس بريوت وقد
اعتــر فيهــا ان علة لبنــان تكمن يف
نظامه الطائفي وهو الحائل دون قيام
الدولة ليعود ويؤكــد ان هذا ما حصل
اجماع حوله يف مؤتمرالوفاق الوطني يف
الطائف الذي اقر ان التخيل عن النظام

اتفاق الطائف في السعودية 1989

الســيايس الطائفي هو السبيل الوحيد
اىل قيام الدولــة ،دولة لبنــان الكبري
املوعودة (ص.)22
يتوقف الكاتب امــام نقطة مهمة
يعتربها من النقاط املفصلية يف املشكلة
اللبنانيــة وهي التي ظهرت يف دســتور
 1926وتحديدا ً يف  12ترشين األول ،1926
حني أُعلن القانون الدستوري للجمهورية
اللبنانية الذي أعدته لجنة ترأسها ميشال
شيحا النائب عن بريوت وتضمنت املادة
 95من الدســتور نصا ً أثــار الكثري من
الجــدل يومها وهو النــص الذي يقول:
"بصورة موقتة ،وعمالً باملادة األوىل من
صك االنتداب والتماســا ً للعدل والوفاق
تمثل الطوائف بصورة عادلة يف الوظائف
العامة ،ويف تشكيل الوزارة ،من دون ان
يؤول اىل االرضار بمصلحة الوطن.
هنا يعترب املؤلــف ان هذا النص هو
الذي ســمح بغرس جرثومة الطائفية
الفتاكــة التي ألحقت بالوطن الناشــئ
املذلة والعار(ص.)21
واعتــر ان قطــار الجمهورية قد
انطلق يف االتجــاه املعاكس من اعتماد
الطائفيــة بشــكل موقت اىل تقاســم
الســلطة عىل مبدأ التقاســم الطائفي
يف ظــل هيمنة الطائفــة املارونية عىل
قرارهــا .1969 - 1949 ،هذا ما أدى اىل
نظام التحاصص الطائفــي واملذهبي
الذي قىض حسب تعبريه ،عىل أي وجود
للدولة والذي تم ارساؤه عقب االنقالب
االجرامي عــى ميثــاق الطائف خالل
حقبة الوصاية ،يف ظل الوجود السوري
االمني والعســكري الالرشعي وقاد اىل
االنهيار املريع .2020 2019-
ويقول الكاتب يف تشخيص وتحديد
للمشــكلة ":أدى تفيش الوباء الطائفي
خالل جميــع هذه الحقبــات ورعايته
من قبل الســلطات الالرشعية اىل اقصاء
النخب الوطنيــة الثقافيــة والتقدمية
الرافضة للتقاسم الطائفي وملبدأ توزيع
املناصــب عــى املواقــع الطائفية واىل
ابعادها قرسا عن املشــاركة يف الشــأن
العام وبالتايل اىل الغاء الحياة السياسية.
(ص .)32ويتابــع :لو قيــض حينذاك

لقطار الجمهوريــة االنطالق يف االتجاه
الصحيح نحو دولة املواطنة ملا كان لهذه
القوى الطفيليــة ان تتجذر وتتحول بعد
االســتقالل اىل مؤسسة طائفية تحورت
بدورها بعد االنقالب عىل ميثاق الطائف
اىل منظومة للتحاصص الطائفي تتحكم
حتى يومنا هــذا بأقدار الوطن بالذهنية
العثمانية البائدة (.ص.)31
يف الفصل الثاني من الكتاب يستعرض
املؤلف أسباب الضياع والفرصة الضائعة
التي تمثلت باالستقالل ،ويقول :شكلت
" قومة" االســتقالل انتفاضة جسدت
وحدة الشعب ورفضه املشاريع الطائفية
القائمة عىل الرتويج لالنقسامات حيال
الهويات املاضويــة املتخيلة .ويعترب انه
كان يجب الغاء املادة  95من الدســتور
وإقــرار قانــون انتخاب خــارج القيد
الطائفي يوفر صحــة التمثيل والتوازن
بني جناحي الوطن ويوفر املســاواة بني
املواطنني إلنتاج ســلطة يشــارك فيها
كل مكونات املجتمــع اللبناني عىل قدم
املساواة بني املواطنني.
ينتقــد املؤلــف الحقبــة التي تلت
انتخابات  1947وما اطلق عليه تسمية
هيمنة املارونية السياسية وتجديد والية
بشــارة الخوري مما فاقم االنقسامات
الطائفية ( ص.)37
يعرض املؤلف كيف كانت انطالقة
امليثــاق الوطني عــام  1943وكيف
انطلــق من ســلبيتني .ال للوحدة مع
ســوريا من قبل املســلمني تقابله ال
لالنتداب الفرنيس من قبل املســيحيني
مما أتاح للبنان ان يكون وطن العيش
املشرتك النفيس.
ويميز الكاتب هنــا بني نوعني من
الديمقراطية .أوىل يسميها "الديمقراطية
الوفاقية" ،وثانية يسميها "التوافقية".
ويرى ان "الوفاقية" هي اللبنة األهم يف
امليثاق املؤسس للوفاق عىل صيغة النظام
املكرس يف دستور الدول التعددية للعيش
املشرتك والعيش معا ال عىل التوافق بني
املذاهب عىل كل قرار ما يشــل السلطة
ويعيدها اىل رشيعة الغاب.
واعترب انــه كان مــن الطبيعي ان

تتحول الصيغة الطائفية ملا قبل الطائف
اىل نظام عشائري متخلف يرشذم بالدنا
ويقزمها ويخربها ويصبح خطرا ً ال عىل
كياننا وحســب ولكن عىل كيان املجتمع
ذي التنوع الســكاني لتفــادي اصابته
بالوباء القاتل.
وعن ميثاق الطائــف يقول مدافعا:
"اما ميثاق الطائف فهو عقد تأســييس
لقيــام الدولــة الالطائفيــة تعرتف به
ســائر املرجعيات الدولية .فال إشكالية
يف قانونية ونهائية وطبيعــة امليثاقية.
وربما كانت هــذه الطبيعــة امليثاقية
نفســها الدافع وراء مؤامرة تشــويه
أهدافه وتعطيل تنفيذه من قبل ســلطة
الوصاية والــدس الخبيث من قبل املغرر
بهم واملنظرين واملأجورين.
ثم يعرض ألهمية امليثاق الذي أقر يف
الطائف ويرشح بنوده كافة.
يعرض املؤلف يف كتابه رأيا ً متقدما ً
جــدا ً يف ما يتعلــق بطائفيــة املراكز
الرئاســية .وهو يقول ان التوازن بني
جناحي الوطن يقتيض تحرر رئاســة
الجمهورية من ملكية الطوائف ويدخل
الكاتــب يف نقاش صالحيــات رئيس
الجمهورية ليقول" :هنالك رأي ســائد
لدى اللبنانيني وال سيما املسيحيني بعد
تجربة أربعة عهود رئاســية ان مركز
رئاســة الجمهورية قد خرس أهميته
وأصبح ثانويا ً فاقد الوزن والصالحيات،
ويعتــر ان هذا الرأي ليــس صائبا ً يف
األساس وال يمت اىل الحقيقة بأي صلة
ألن مركز الرئاسة لم يفقد أهميته ،عدا
عن ان امليثاق لم يخصص هذا املوقع او
أي موقع سواه يف السلطات الدستورية
للطائفة املارونيــة او ألي طائفة من
الطوائف واملذاهب.
ويقول :امليثــاق لم يقــر اال عرفا ً
واحدا ً وهو التــوازن بني جناحي الوطن
للحفاظ عىل دور لبنــان وخصوصيته.
فهو يجيز انتخاب أي لبناني ألي مركز يف
السلطة بمعزل عن انتمائه الديني .وكل
ادعاء آخر مضلــل وكاذب ( .ص.)205
ويف املقابل فالرأي الشــائع الذي يعترب
الدستور املعمول به حاليا بكل مندرجاته

ميثاقا ً مقدســا ً يجانب الحقيقة وقد ال
يكون مجردا ً او نزيهاً.
يف املحصلة يعترب املؤلف ان الطريق
اىل الدولة يجب ان يمر بقانون انتخابات
تمثييل وان قانون االنتخاب هو الشأن
األهم إلصــاح واقعنا الســيايس ألنه
القضيــة املركزية التي تحكم ســواها
من القضايا وألنــه األداة املعول عليها
الختيار أعضاء الندوة النيابية املسؤولة
عــن انتاج ســلطة سياســية مدنية
عرصيــة تصون وحدة الشــعب ،وهو
املؤسس لدولة املواطنة.
يقــول املؤلف عن اتفــاق الطائف:
أقر املؤتمرون يف الطائف ميثاقا ً تاريخيا ً
للوفاق بــن اللبنانيني الذيــن مزقتهم
الحرب العبثية قىض بالتخيل عن النظام
الطائفي البغيــض والعودة اىل املرتكزات
التأسيســية لدولــة لبنــان الكبري واىل
خصوصية وطنهــم التاريخية القائمة
عىل الرشاكة والحضور املتوازن لجناحي
الوطــن يف دولة الطائفيــة محررة من
التقاسم والتحاصص.
يف املحصلة ينحــاز املؤلف اىل جانب
شابات وشــباب لبنان الذين انتفضوا يف
 17ترشين  2019ويقول" :غدت الثورة
التي كشــفت عورة النظــام الطائفي
الالرشعــي قدرنا وما زلــت اعتقد عىل
الرغم من الضجيج يف الفراغ واالحباط ان
الثورة السلمية املدركة والهادفة ما زالت
الســبيل الوحيد اىل انقاذ وطننا وإعادة
تشــكيل الحياة السياسية الديمقراطية
من رحم املجتمع املدني وان الوقت حان
الحياء ميثاق الطائف واعتماده نرباســا
ييضء طريق العبور اىل الدولة الالطائفية
والتحرر من الوبــاء الخبيث عىل الرغم
من املنظومة املتهاوية التي تبث السموم
الطائفية والتنافس عىل تفشيها يف اذهان
العديد من املواطنني الس ّذج.
تحــت عنــوان الطائفيــة وهم ام
جريمة مدبرة؟
يعرض املؤلف لتجربته الشــخصية
التي تركت أثرا ً يف نفسه يف املدرسة حني
كان تلميذا يف مدرسة عينطورة يف املرحلة
التكميلية حيث دار حوار بينه وبني زميله
يف املدرســة نظري الحسامي الذي انتقده
بشــكل لطيف حني كتب موضوع انشاء
تحدث فيه عن مجد لبنان وطن املوارنة
الذين لهم فيه كل املناصــب والثروات.
فقال له" :كيف ابتهج لكالمك عن وطن
ال يحــق يل ان أكون فيه مثــل أي واحد
منكم رئيسا ً او قائدا ً للجيش؟(ص.)276
ويبدو ان هــذا النقاش قد تــرك أثرا ً يف
نفس الكاتب وأثر عىل قناعاته السياسية
والفكريــة ليقــول :قادتنــي قناعاتي
اىل رفــض نظام املحاصصــة وفدرالية
الطوائف واىل رفــض التعصب والتزمت
وآمنت بأن الوطن لنا جميعا.
كتاب نــزار يونس من الكتب املهمة
التي تطرح قضية العيش املشرتك طرحا ً
جديدا ً وقضية الدولة املدنية طرحا ً قوياً،
واالطالع عليــه يفيد ويقدم رؤية جديدة
يف نقاط جدلية متعددة ،ومن الرضوري
تعميم مضمونــه ألنه يعمم الفائدة عىل
املواطنني يف دولة واحدة.
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Heart Matters

األربــعــاء  ٨حــزيــران 2022

تعرّف على متالزمة الشريان التاجي الحادة
ستعمل مصطلح "النوبة القلبية" للتعبير عن خطورة هذه الحالة بطريقة بسيطة وتحذيرية في آن .لكن يبقى
ُي
َ
المصطلح الطبي الرسمي" ،احتشاء عضلة القلب" ،أكثر دقة لوصف حقيقة الخلل :ينقطع تدفق الدم (بسبب
جلطة)ُ ،
فتستن َزف األنسجة المجاورة وتموت .يعتبر األطباء النوبات القلبية جزءًا من حاالت طارئة ذات صلة تُع َرف
باسم متالزمة الشريان التاجي الحادة .في معظم األوقات ،تنجم المشكلة عن تراكم تدريجي للصفائح الدهنية
داخل الشرايين التي تز ّود القلب بالدم .يقول طبيب القلب إليوت أنتمان ،أستاذ طب في جامعة "هارفارد"" :قد تتضرر
بطانة الشرايين في أنحاء الجسم نتيجة ارتفاع مستويات الكولسترول والغلوكوز في مجرى الدم طوال سنوات.
وبما أن الشرايين التي تغذي القلب صغيرة جدًا ،يعني ذلك أنها معرّضة للتضيّق بسبب الصفائح الدهنية".

ثالث حاالت مترابطة

وفق مراجعة نرشتها مجلة "جاما" يف  15شباط
 ،2022بقلم رئيس تحرير "رســالة هارفارد للقلب"
ديباك بات وزمالؤه ،يدخل ماليني الناس إىل املستشفى
سنويا ً بسبب متالزمة الرشيان التاجي الحادة .ترتافق
هذه الحالــة مع تراجع مفاجــئ يف تدفق الدم نحو
َ
مختلفني من النوبات القلبية
القلب ،وقد تُسبب نوعَ ني
ً
والذبحة الصدرية غري املســتقرة (غالبا ما تنذر هذه
الحالة الخطرية بحصول نوبــة قلبية) .تحتاج هذه
االضطرابات كلها إىل رعاية طبية فورية.
يبقى ضيق الصدر من األعراض األكثر شــيوعا ً
يف هــذه الحاالت الثالث .للتمييز بــن مختلف أنواع
متالزمة الرشيــان التاجي الحادة ،يتــكل األطباء
عىل تخطيط القلب الكهربائــي ،وهو قياس رسيع
للنشاط الكهربائي داخل القلب .يُعترب هذا الفحص
بالغ األهمية ،وتويص التوجيهات الرســمية الناس
بالخضوع له بعد عرش دقائق من وصولهم إىل قسم
الطوارئ يف املستشــفى .كذلك ،يكــون فحص الدم
لقياس عنرص الرتوبونني الذي تطلقه عضلة القلب
املترضرة مهما ً بالقدر نفسه.

أعراض المتالزمة

يشعر معظم املصابني بمتالزمة الرشيان التاجي
الحــادة ( 79%مــن الرجال ،و 74%من النســاء)
بانزعــاج يف الصدر .قد يمتد األلــم أيضا ً بني عظم
الكتف أو العنق ،والفك ،واملعــدة ،أو الذراع اليرسى
والكتف األيرس .تربز أعراض أخرى ،نذكر منها:
• ضيق تنفس.
• عرس هضم ،أو غثيان ،أو تقيؤ.
• خفقان القلب.
• دوار.
• إغماء.
• تع ّرق.

تفسير تخطيط القلب الكهربائي

بشــكل عام ،يعني تصاعد مقطــع ( STالخط
متســاوي الكهربية) يف تخطيط القلب الكهربائي أن
أحد الرشايني التاجية األساسية مسدود بالكامل (يبقى
هذا الخط مسطحا ً يف الحاالت العادية) .يحصل ذلك يف
معظم األوقات حني تتمزق الصفائح الدهنية وتش ّكل

الجلطة الدموية املســؤولة عن انسداد الرشيان .يؤدي
وقف تدفق الدم إىل تــرر مجموعة من خاليا عضلة
القلب ،ما يُمهّ د الرتفاع مســتويات الرتوبونني .تُع َرف
هذه الحالة باسم احتشاء عضلة القلب املرتبط بارتفاع
مقطع  ،STوتُعترب من أخطر أنواع النوبات القلبية.
لكن يشــمل حــواىل  70%من حــاالت متالزمة
الرشيان التاجي الحادة رشيانا ً غري مسدود بالكامل ،ما
يعني وصول قطرات من الدم رغم كل يشء .قد تعرض
فحوصــات تخطيط القلب الكهربائــي مجموعة من
األنماط املختلفة ،وغالبا ً ما تشمل هبوطا ً يف مقطع ST
بدل ارتفاعه .لكن إذا أثبتت مستويات الرتوبونني لدى
بنوع
املريض أن قلبه مترضر ،يعنــي ذلك أنه مصاب
ٍ
أقل خطورة من النوبات القلبية :إنه احتشــاء عضلة
القلب غري املرتبط بارتفاع مقطع  .STعند تسجيل هذه
األنواع من التغــرات يف تخطيط القلب الكهربائي لكن
من دون ظهور أي دليل عىل تــرر القلب ،قد يكون
املريض مصابا ً بذبحة صدرية غري مستقرة.

تسجيل ضربات القلب

خالل كل رضبــة قلب طبيعية ،ي ّ
ُنشــط نبض
كهربائي الحجرتَني العلويتــن يف القلب (األذينان)،
فينتج وميضا ً اسمه "املوجة  ."Pثم ي ّ
ُنشط حجرتَي
شكل حاد
الضخ األساسيتَني (البطينان) ،ما يؤدي إىل
ٍ
من االرتفاع والهبوط اسمه "مُر ّكب  ."QRSثم تشري
املوجة التائية األخرية إىل فــرة التعايف وتتزامن مع
اسرتخاء عضلة القلب .يف تخطيط القلب الكهربائي
العادي ،تتالحــق املوجة  Pومُر ّكــب  QRSواملوجة
بشكل متسلســل وتتبع نمطا ً منتظماً .لكن
التائية
ٍ
تنتج أشــكال مختلفة من متالزمة الرشيان التاجي
الحادة بصمات إلكرتونية مغايرة:
إحتشــاء عضلة القلب املرتبط بارتفاع مقطع
 :STيف الحاالت العادية ،يكون مقطع  STيف تخطيط
القلب الكهربائي مســطحاً .لذا يشــر أي ارتفاع
مستجد إىل حصول نوبة قلبية خطرية عىل األرجح.
احتشــاء عضلة القلب غري املرتبــط بارتفاع
مقطع  :STإذا تراجع هــذا الخط بدل أن يرتفع ،أو
إذا أصبحت املوجة التائية معكوســة ،يعني ذلك عىل
األرجح أن املريض يتعرض لنوبة قلبية أقل خطورة.
وإذا كانت التغريات موقتة ،قد تشري هذه األنماط إىل
ذبحة صدرية غري مستقرة.

عــــالجــــات مــــحــــتــــمــــلــــة
إذا كنت تشــتبه بإصابتك بمتالزمة الرشيان التاجي الحادة ،اتصل برقــم الطوارئ فوراً ،ثم امضغ
وابتلع حبة أســرين ( 325ملغ) لتثبيط أي جلطات دموية محتملة .قد يتلقى املصابون بهذه املتالزمة،
عند وصولهم إىل قســم الطوارئ ،أدوية لتفكيك الجلطات ،ويخضع الكثريون لقسطرة القلب حيث يُدخِ ل
الطبيب أنبوبا ً رفيعا ً ومرنا ً عرب وعاء دموي نحو القلب لرصد االنســدادات .تُعا َلج معظم حاالت احتشاء
عضلة القلب املرتبط بارتفاع مقطع  STوبعض حاالت احتشاء عضلة القلب غري املرتبط بارتفاع مقطع
 STعرب عملية لتجديد تدفق الدم .يعني ذلك أحيانا ً اســتعمال تقنية الرشيان املفتوح (قســطرة ووضع
دعامة يف آن) .لكن يحتاج البعض يف حاالت أخرى إىل عملية تحويل مســار الرشيان التاجي ،حيث يُز َرع
وعاء دموي سليم من الصدر أو الذراع أو الساق يف القلب لاللتفاف حول الرشيان املسدود.
يف النهاية ،من األفضل أن تبذل قصارى جهدك لتجنب الوصول إىل هذه املرحلة املتقدمة من املرض ،ما
يعني االلتزام بالخطوات املثبتة للحفاظ عىل صحة القلب والرشايني :اخرت حمية غذائية صحية ،ومارس
الرياضة بانتظام ،وأقلع عن التدخني ،وســيطر عىل ضغطك النفــي ،وخذ األدوية الالزمة للحفاظ عىل
مستويات صحية من ضغط الدم ،والكولسرتول ،وسكر الدم.

Health Radar
الرياضة لتجنب مشاكل القلب بعد السبعين
أي مســتوى من الرياضة يبقى أفضل من ال
يشء .لكن قد يكون تخصيص  20دقيقة عىل األقل
للنشاطات الجسدية اليومية الجرعة املثالية لتجنب
مشاكل القلب واألوعية الدموية بعد عمر السبعني.
إنه االســتنتاج الذي ّ
توصلت إليه دراســة إيطالية
مبنية عىل مراقبة املشــاركني ونُرشت نتائجها يف
مجلة "هارت" ،يف  14شباط  .2022شملت الدراسة
حواىل  2800شخص يف عمر الخامسة والستني وما
فوق ،وقــد راقبهم الباحثون ألكثر من  20ســنة.
تراجعت النوبات القلبية ومشــاكل القلب واألوعية
الدموية ومخاطــر الوفاة املبكرة لدى من خصصوا
بني  20و 40دقيقة يوميا ً للنشاطات املعتدلة (مثل
امليش الرسيع) أو النشــاطات املكثفة (مثل أعمال
الحديقة ،والتــد ّرب يف النادي الريــايض ،وركوب
ً
مقارنة
الدراجة الهوائية ،والرقص ،والســباحة)،
بمن امتنعوا عن أي تمارين جسدية.
يف فئة الرجال ،برز رابط بني ممارسة تمارين
يومية ملدة  20دقيقة عىل األقل وتراجع خطر اإلصابة
ً
مقارنة بمن
بمشاكل قلبية ووعائية بنسبة ،52%
امتنعوا عن أي نشاطاتُ .ر ِصدت أكرب املنافع وسط

رجال ترتاوح أعمارهم بــن  70و 75عاماً .بما أن
الدراســة ترتكز عىل مراقبة املشاركني ،ال يمكنها
بشــكل قاطع أن التمارين الجسدية تمنع
أن تثبت
ٍ
أمراض القلب .لكن ســبق وأثبتت دراسات عدة أن
التمارين املعتدلة أو املكثفة تسهم يف حماية القلب
والدماغ ،وتحمي من السكري والرسطان وأمراض
مزمنة أخرى ،وتُ ّ
خفض خطر الوفاة املبكرة.

إستهلك البروتينات لكبح التراجع المعرفي
وفق دراســة أجرتهــا جامعــة «هارفارد»
ونرشتها «املجلة األمريكية للتغذية العيادية» ،يبدو
أن استهالك كمية كافية من الربوتينات عامل مهم
لحماية القدرات املعرفية .قيّــم الباحثون العادات
الغذائية والوضع الصحي لدى أكثر من  77ألف رجل
ً
وامرأة ،ثم راقبوهم ألكثر من عرشين سنة.
مقارنة
بمفعــول تناول الكربوهيدراتّ ،
تبي أن اســتهالك
الربوتينات يرتبط بانخفاض احتمال اإلصابة برتاجع
معريف يف مرحلة متقدمة من العمر .لم تكن الكمية
املطلوبة كبــرة إلحداث فرق واضح .مقابل كل 5%
من السعرات الحرارية املشتقة من بروتينات حيوانية
بدل الكربوهيــدرات مثالً ،تراجــع خطر اإلصابة
بالخرف بنسبة  .11%ومقابل كل  5%من السعرات
املشــتقة من بروتينات نباتية بدل الكربوهيدرات،
تراجع خطر التع ّرض للخرف بنسبة .26%
تقول املرشفة الرئيسة عىل الدراسة ،تيان شني
ياه ،مــن كلية «تي إتش تشــان» للصحة العامة يف
جامعة «هارفــارد»« :برز أقوى رابــط وقائي عند
اســتهالك الفاصوليا والبقوليات .يرتبط استهالك
ثالث حصص إضافية من البازالء والفاصوليا البيضاء

أســبوعيا ً بانخفاض مخاطر الرتاجع املعريف بنسبة
 .»28%كانت الدراسة ترتكز عىل مراقبة املشاركني،
بشكل قاطع أن زيادة استهالك
ما يعني أنها ال تثبت
ٍ
الربوتينات تحمــي الدماغ .لكننا نعــرف أصالً أن
الربوتينات ركائز أساسية لبناء العضالت واألعضاء
وإصالح األنســجة والخاليا وإنتاج عنارص كيماوية
دماغية مهمة .احرص إذا ً عــى زيادة الربوتينات يف
جميع وجبات الطعام ،ال سيما األصناف النباتية مثل
الفاصوليا ،والعدس ،واملكرسات ،والبذور.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٤السنــــة الثــالثــة

١٥

األربــعــاء  ٨حــزيــران 2022

الواليات المتحدة ال تستطيع
متابعة االتكال على الصين
منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا ،تخبّطت أوروبا وتعثّرت مرارًا في
خضم محاوالتها الرامية إلى وقف اتكالها المفرط على مصادر الطاقة
الروسية .في هذا السياق ،قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ،توني
بلير" :أوروبا تعلّمت درسها ،وهي تتجه إلى تغيير سياسة الطاقة
فيها بطريقة جذرية .ال أحد يريد أن يواجه الموقف الشائك نفسه،
حيث يحتدم الصدام بين ما نحتاج إلى فعله ومستوى اتكالنا على

مصادر الطاقة الروسية" .كذلك ،اصطدم رئيس الوزراء األلماني ،أوالف
شولتس ،بالوقائع المشتقة من عكس مسار السياسة التجارية
المعتمدة في االتحاد األوروبي منذ عقود ،مقابل كلفة قد تصل إلى
 300مليار دوالر تقريبًا ،لذا كرر شولتس موقف بلير وأضاف قائ ً
ال" :لن
تكون هذه المهمة سهلة طبعًا ألنها تحتاج إلى إنشاء البنية التحتية
المناسبة أو ًال".

بالكثري لبكني .يقال إن الرابطة األمريكية
جاكوب هيلبيرغ ،إينيس كانتر فريدوم
ّ
لكرة الســلة تُ
شــغل أكثر من  5مليارات
دوالر يف الصني ،ويملــك أصحابها أصوال ً
مرتبطــة بذلك البلد بقيمــة  10مليارات
ُجــر الرابطة عىل التدخل حني
دوالر ،ما ي
ِ
ينتقد الالعبــون أو مــدراء الفِ َرق قمع
الحزب الشيوعي الصيني .يرحّ ب الحزب
يعرف الكثريون أن املجتمعات تدفع
الصينــي الحاكم باالنتقــادات املوجّ هة
ثمــن خياراتها حني تصل سياســاتها
للحكومة األمريكيــة حني يركع الالعبون
إىل حالة من الجمود مــراراً ،رغم النوايا
عىل وقع النشــيد الوطنــي ،لكنه يحتجّ
الحســنة التي تحملها ،وعندما تر ّد عىل
بأعىل الصــوت عندما ينتعلــون أحذية
املؤرشات التحذيرية التي يطلقها الحكام
رياضية عليها رســوم تُمثّل اإليغوريني.
املســتبدون ذات الطموحات العاملية .ال
أُعيقت مســرة أحد الالعبني يف الرابطة
يمكن فصل االقتصاد الكيل عن الظروف
األمريكية لكرة الســلة بعــد إقدامه عىل
الجيوسياسية إىل أجل غري مُسمّ ى .يجب
خطوة مماثلة .كذلك يواجه تطبيق "تيك
أن تتنبه الواليــات املتحدة لهذه الدروس
توك" ،الذي يســتعمله عــرات ماليني
وتعيد صياغة عالقتهــا االقتصادية مع
األمريكيني يوميــا ً وتملكه رشكة صينية،
القوى االســتبدادية الوحشــية األخرى
تُهَ ما ً باســتخدام أنظمة حلول حسابية
بطريقة استباقية ،وعىل رأسها الصني.
لتسويق خطابات داعمة للحزب الشيوعي
قد يــؤدي أي غزو صيني لتايوان إىل
الصيني .يف غضون ذلك ،بدأت التجارة مع
ظهور األســئلة الوجودية نفسها حول
بكني تُ ّ
غي الواليــات املتحدة بدل أن تُعدّل
اتكال الواليــات املتحدة عىل سالســل
ترصفات الصــن ،ويتعارض هذا الوضع
اإلمدادات الصينيــة ،مثلما تتكل أوروبا
مع الوعود التي أطلقها صانعو السياسة
عىل مصادر الطاقة الروســية .ستكون
حــن انضمّ ت بكــن إىل منظمة التجارة
الفوىض االقتصادية املرتقبة هائلة ،وقد
العاملية منذ عرشين سنة.
يصعب تطبيق الحلول املناســبة خالل
لألســف ،كانــت األدوات التــي
املهلــة الزمنية الضيقــة التي تفرضها
سفن حربية إيرانية وروسية وصينية خالل مناورة عسكرية مشتركة في المحيط الهندي |  21كانون الثاني ٢٠٢٢
تســتعملها الواليات املتحدة للتعامل مع
األزمة الناشئة .حتى أن الواليات املتحدة
خطوة لوقف العدوان الصيني .تستطيع
عىل صعيــد آخر ،يمكن التســاؤل عن
اســتغالل مزايا سوقها إلجبار الرشكات
رشيكــة تجارية كربى تُعتــر يف الوقت
قد تعجــز عن تأمني أشــباه املوصالت،
الصني إذا ً أن تقوم بــكل ما تريده طاملا
سبب تراجع مسرية املمثل ريتشارد غري
األمريكيــة عــى االلتــزام بإمالءاتها
نفسه من أبرز خصومها الجيوسياسيني
واألدوية األساسية ،وعدد هائل من السلع
بعدما أدان احتالل بكــن لتلك املنطقة.
والتــرف بطريقة تــيء إىل املصالح
يتّكل االقتصاد األمريكي عليها .لكن برأي
قد نشــأت يف عال ٍم مختلف ،حيث يسهل
األخرى التي يحتــاج إليها األمريكيون يف
وملاذا اضطر صانعــو فيلم Red Dawn
األمريكية .يف مجــال التكنولوجيا ،يُعترب
املعسكر اآلخر ،ال يقيض الحل بالتساهل
التمييز بــن الحرب والســلم .يف العام
حياتهم اليومية.
( 2الفجــر األحمــر  )2لتعديل محتوى
اتفاق رشكة "آبل" الــري مع الحزب
مع عدوان الصني أو انتهاكاتها الفاضحة
 ،1917م ّرر الكونغرس األمريكي "قانون
لنفكــر للحظة بما قــد يحصل إذا
العمل عــى املنصات الرقميــة واعتبار
الشــيوعي الصيني الستثمار  275مليار
لحقــوق اإلنســان ،بل يجــب أن يبذل
التجارة مــع العدو" ،وهو يمنح الرئيس
عجزت إحــدى الرشكات البــارزة ،مثل
الكوريــن الشــماليني
دوالر يف القطاعات االســراتيجية التي
املســؤولون قصارى
صالحيات مطلقة لكبح
"آبل" ،عــن الوصول
األرشار يف القصــة بدل
تفيد جيش التحرير الشــعبي واحدا ً من
جهدهم لفك ارتباطهم
التجــارة مــع خصوم
إىل خطــوط إنتــاج
ّ
الصينيــن؟ ويف الفــرة
توســع هذه النزعة.
أمثلة متعددة عىل
عنهــا يف أرسع وقت
الواليــات املتحدة يف زمن
أجهــزة "آي فون" يف
األخــرة ،قــررت رشكة
ويف مجال الرياضــة والرتفيه ،بدأ التأثري
ومنح الواليات املتحدة
الحرب .لكــن ال يتماىش
الصني فجــأ ًة .ترتاوح
"تنســنت" فجأ ًة سحب
الصينــي عــى املؤسســات الثقافية
حرية الترصف للدفاع
هذا الترشيع ،الذي خضع
قيمــة "آبــل" بني 2
يقال إن الرابطة
تمويلهــا للفيلم الناجح
األمريكية املعروفة يكبح حرية التعبري يف
و 3تريليــون دوالر ،الحرب الروسية في أوكرانيا عــن النظــام العاملي
للتعديل يف العام  1933ثم
 Top Gun: Maverickمن األميركية لكرة السلة
الواليات املتحدة وجميع أنحاء العالم.
وتســتثمر صناديــق تثبت أن كلفة فك االرتباط و ِقيَمــه ،وإال قد تصل
 ،1977مع مفهوم الحرب
إنتاج رشكة "باراماونت" ُت ّ
تتكل رشكات إنتاج األفالم األمريكية
االســتثمار األمريكية األميركي عن الصين اليوم واشــنطن يف نهايــة
شغل أكثر من  5مليارات الرمادية املعارصة ،حيث
عىل مبيعات التذاكر يف الصني ،علما ً
يتخــذ العدوان أشــكاال ً
العلم
صورة
عــرض
ألنه
أنها
املطاف إىل الوضع الذي
األربعة األساسية أكثر
دوالر في الصين
تستحق العناء
التايوانــي ،مــا يثبت أن
تتجاوز اليوم عــدد التذاكر التي تباع يف
تواجهه برلني اليوم ،إذ
خبيثة وأكثــر غموضاً.
من مئة مليار دوالر يف
تلك الرشكة .كذلــك ،تو ّ
بكني ال ترفض انتقاد الحزب الشــيوعي
أمريكا الشــمالية ،وهذا ما يمنح أجهزة
تتع ّرض القيادة املتغطرسة هناك ملوجة
الواليات املتحدة والصني ليســتا يف حالة
ظف "آبل" أكثر
الصينــي فحســب ،بــل إن االحتفال
الرقابة الصينية ســيطرة خارجية عىل
مفاجئة من االستياء العام وتجد صعوبة
حــرب اليــوم ،لكنهما ال تعيشــان يف
من مليونَي أمريكي يف مختلف الواليات،
بإنجــازات الجيش األمريكي يســتحق
العبارات املسموحة واملمنوعة يف األفالم
يف إدارة العواقب االقتصادية.
ســام أيضاً .تتحدى بكني واشنطن من
بطريقــة مبــارشة أو غــر مبارشة.
الرقابة أيضاً .لم يتحدد تاريخ صدور هذا
التي يشــاهدها األمريكيــون يومياً .لم
اليوم ،تحوّلــت واردات التكنولوجيا
خالل "حرب رماديــة" مبنية عىل قوة
لنتخيل اآلن أن يمتد هذا األثر إىل عدد من
التكنولوجيا ،ويبــدو هذا الرصاع مبهما ً
الفيلم يف الصني طبعاً.
يصــدر أي فيلم أمريكي ضخــم ينتقد
قليلة الكلفة من الصني إىل نقطة ضعف
الرشكات الكربى.
ّ
لكــن هوليوود ليســت املؤسســة
الصــن منــذ Seven Years in Tibet
كربى يف األمــن القومي .ترتســخ هذه
أكثر من الرصاعات غــر املبارشة التي
غالبا ً ما يقول املدافعون عن الصني
األمريكية األسطورية الوحيدة التي تدين
(سبع ســنوات يف التبت) قبل ربع قرن.
املشــكلة أيضا ً بســبب نزعة الصني إىل
شهدها القرن العرشين.
إن هذه الكلفة الهائلة تربّر عدم اتخاذ أي
ملعالجــة هــذه التحديات ،يجــب أن يم ّرر
الكونغــرس ترشيعــا ً جديــدا ً لكبــح التهديد
ّ
ويوقع عليه
االســتثنائي الذي تطرحه الصــن
الرئيــس .قد يحمل هذا الترشيع اســم "قانون
التجــارة مــع الحــزب الشــيوعي الصيني"،
ويُفــرض أن يشــمل قيودا ً أكثــر رصامة عىل
التجــارة التكنولوجية (حظر تطبيق "تيك توك"
وبرمجيات صينية أخرى من الســوق األمريكي،
كما اقرتح النائب جيــم بانكس ونواب آخرون،
فضال ً عــن تشــديد القيود عىل االســتثمارات
األمريكيــة يف رشكات التكنولوجيا الصينية ،كما
اقرتح الســيناتوران بوب كاييس جونيور وجون
كورنني) .غالبا ً ما يُسمى هذا التدبري األخري "إطار

عمل لجنة االســتثمارات الخارجية يف الواليات
املتحدة" ،وقد يمنح الحكومة األمريكية صالحية
منع االستثمارات األمريكية أو تقييدها يف الصني
حني تتعارض مع مصالح األمن القومي.
يجب أن يشــمل هذا القانــون أيضا ً رشوطا ً
مرتبطة بالشفافية يف صفقات الرشكات األمريكية
مع بكــن ،فيفرض عليها مثــاً اإلفصاح عن أي
اتفاقيات اســتثمارية رسيــة أو الرضوخ للرقابة
الصينية أو مطالبــة الصني بمعلومــات معيّنة،
ويُفرتض أن يمنع األفــراد األمريكيني والرشكات
األمريكية أيضا ً من تشكيل جماعات ضغط لصالح
الدولة الصينية أو كيانــات تُوجّ هها الحكومة .يف
الوقت نفسه ،يجب أن يُج ّرد مرشوع القانون الصني

ّ
املفضلــة" يف القانون األمريكي
من صفة "الدولة
تمهيــدا ً لنقل سالســل اإلمــدادات يف القطاعات
األساسية إىل أسواق ودّية .أخرياً ،يجب أن يتضمن
القانون املرتقب صالحيات مرنة تســمح للسلطة
التنفيذيــة بتقييد العمليــات التجارية مع الحزب
الشيوعي الصيني حني تشــارك الرابطة األمريكية
لكرة الســلة ،أو رشكات اإلنتاج يف هوليوود ،أو أي
مؤسســات أخرى تســتفيد من جميع املزايا التي
تقدمها الواليات املتحــدة ،يف صفقات قد تُضعِ ف
الحريات املدنية أو األمن القومي محلياً.
تعليقا ً عىل هذا املوضوع ،يســتنتج أمني عام
حلــف الناتو ،ينــس ســتولتنربغ" :تثبت الحرب
يف أوكرانيــا أن العالقــات التجاريــة مع األنظمة

االستبدادية قد تنتج نقاط ضعف كربى ...يتمحور
هذا الرصاع حول روســيا ،لكنــه يرتبط بالصني
أيضاً" .عىل غرار تجارب أوروبا األخرية مع روسيا،
ســيكون وقف اتكال الواليات املتحدة عىل الصني
يف املجال االقتصادي هدفا ً صعبــا ً وقد يرتافق مع
تكاليف معينة عىل املــدى القريب .لكن ال مفر من
زيادة تلك التكاليف إذا تأجّ لت الخطوات السياسية
املطلوبة إىل ما بعد اندالع أزمة عســكرية محتدمة.
تستطيع الواليات املتحدة أن تبدأ بفك ارتباطها عن
الصني بطريقة مدروسة وذكية واسرتاتيجية طاملا
تملك الوقت لفعل ذلك ،وإال قد تضطر لتطبيق هذه
ومترسع وفوضوعي حني
بشــكل تفاعيل
املقاربة
ّ
ٍ
تقع الكارثة الكربى.

١٦

تـــتـــــمـــــات

تقرير الجيش "بديهي" :عون طلبه...

رب كذلك يف البحر ،تســتمر لعبة التسويف واملماطلة يف حسم
وكما عىل ال ّ
املوقف الرســمي من خطوط الرتســيم الحدودية مــع إرسائيل تحت وطأة
املحاوالت اليائسة ملقايضة حقوق اللبنانيني وثرواتهم الوطنية بمسألة رفع
العقوبات األمريكية عن رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل ،ما أتاح
لإلرسائيليني اقتناص الفرصة واملبادرة إىل اســتباحة املياه اإلقليمية والتف ّرد
بعملية استخراج الغاز من الحقول املشرتكة مع لبنان ،األمر الذي دفع رئيس
الجمهورية ميشــال عون إىل الهروب لألمام بخطوة «فولكلورية ال تقدم وال
تؤخر» يف حفظ الحقوق ،حني طلب من قيــادة الجيش «تزويده باملعطيات
الدقيقة والرســمية حول وصول الباخرة «إنرجني باور» إىل املنطقة املتنازع
عليها ليُبنى عىل اليشء مقتضاه» .وأمس تس ّلم عون التقرير العسكري الذي
جاء مضمونه «بديهيا ً ال يحمل جديــدا ً خارج إطار املعطيات املعروفة حول
املوضوع» ،وفق تأكيد مصادر مواكبة للملف ،معترب ًة ّ
أن كل ما يف األمر ّ
أن عون
طلب من الجيش إعداد التقرير لكسب الوقت واملزيد من «املرجحة» بانتظار
أي جديد يتصل بـ»البازار املفتوح مع األمريكيني حول خطوط الرتسيم».
ويف هذا الســياق ،علمت «نــداء الوطن» ّ
أن املعطيات العســكرية التي
ُرفعت إىل رئيس الجمهورية باالســتناد إىل ما تم الحصول عليه من معلومات
عرب تقنيات الرصد والرادارات املالحية حول حركة الســفينة قبالة املنطقة
الحدودية البحرية ،بينت أنّها اتخذت نقطة تمركزها إىل جنوب حقل «كاريش»
من الناحية اإلرسائيلية ضمن مسافة تقدر بنحو ميلني بعيدا ً عن الخط ،29
غري ّ
أن الخرباء العســكريني يؤكدون ّ
أن «املشكلة ال تكمن يف مكان تموضع
الســفينة بل يف بدئها عملية التشبيك مع األنابيب يف حوض حقل «كاريش»،
ما يعني أنها عندما تبدأ باســتخراج الغاز تكون عمليا ً تسحبه من الحقول
املوجودة يف املنطقة املتنازع عليها» ،مع التشديد انطالقا ً من ذلك عىل أنه «من
الخطأ الرتكيز عىل مســألة عدم خرق السفينة الخط ّ 29
ألن الخطر ال يتعلق
فقط بمكان تمركزها إنما أيضا ً بإنتاجها الذي ال شــك يف أنه سيضخ كميات
من الغاز اللبناني يف األنابيب اإلرسائيلية».
وأمام هذا الواقع ،انتقلت الســلطة اللبنانية من مربع التفاوض الندّي
لتحصني الثروة النفطية البحرية إىل مربع استجداء الوسيط األمريكي لزيارة
بريوت بعدما كانــت طيلة الفرتة املاضية تتعاىل عىل طروحاته وتتجاهل الرد
عليها ،إىل أن وقعت الواقعة وبدأت إرسائيل باستخراج الغاز أحاديا ً قبل التوصل
إىل اتفاق حدودي مع لبنان .وباألمس بدا رئيس املجلس النيابي نبيه بري كمن
يسابق الزمن يف اإلعالن عن «سبق صحايف» من خالل تأكيده ّ
أن السفري آموس
هوكشتاين سيصل إىل بريوت «األحد أو االثنني» الستكمال البحث يف مفاوضات
ترسيم الحدود البحرية.
لكــن يف املقابل ،آثــرت وزارة الخارجيــة األمريكية عــدم تأكيد زيارة
هوكشــتاين لبريوت واكتفى متحدث باســمها تعليقا ً عىل إعالن بري موعد
الزيارة بالقول لقناة «الحرة»« :ليس لدينا أي يشء نضيفه إىل ما قاله املتحدث
نيد برايس أمس» األول ،يف إشارة إىل ترصيح برايس الذي جاء فيه« :ليس لديّ
أي إعالن عن سفر هوكشتاين يف هذا الوقت».
ويف هذا اإلطار ،نقلت مصادر ديبلوماســية لـ»نداء الوطن» ّ
أن الوسيط
األمريكي ال يبدو يف وارد تأكيد زيارته لبنان «قبل التأكد من أنه سيحصل عىل
جواب خطي رســمي من الجانب اللبناني عىل الطرح الخطي الذي سبق أن
ً
حمله معه خالل زيارته األخرية إىل بريوت»،
كاشفة أن «هوكشتاين حريص
عىل امليض قدما ً يف الوساطة الحدودية بني لبنان وإ ٍرسائيل لكنه يف الوقت نفسه
مصمم عىل أن تكون أي زيارة جديدة يقوم بها إىل لبنان منتجة وحاســمة يف
تحديد الخيارات واملواقف من جانب املســؤولني اللبنانيني من دون املزيد من
املناورات العقيمة».

"سندات" لبنان أدنى من "سندات" فنزويال...

يبلغ الدين العام بالعملة األجنبيــة «يوروبوندز»  36.7مليار دوالر ،من
ضمنها «يوروبوندز» بقيمة  31مليارا ً موزعة عىل سندات بقيمة  100دوالر
للســند الواحد .االنتكاسة االوىل للســندات كانت مع استشعار املستثمرين
إمكانية تخلف لبنان عن تســديد ديونه ،فانخفض التداول بالسند الواحد إىل
 57ســنتا ً للدوالر الواحد مطلع آذار  ،2020ليتبعه تدهور دراماتيكي بقيمة
الســندات ،خصوصا ً مع تعمد املصارف اللبنانية الحامل األكرب لها التخلص
منها .فرتاجعت حصتها إىل حــدود  8مليارات دوالر فيما ارتفعت حصة غري
اللبنانيني من رشكات عامليــة وصناديق إىل أكثر من  18مليار دوالر ،وحافظ
مرصف لبنان عىل  5مليارات دوالر.
القيمة التي يتم التداول بها لهذه الســندات تعكــس الثقة بالدولة أوالً،
والقدرة عىل السداد عند االســتحقاق ثانياً ،والعنرصان لم يعودا متوفرين يف
لبنان ،ويظهر أنهما لن يتوفرا يف املدى القريب« .فبعد عامني ونصف العام عىل
تضييع السياسيني فرصة التعاون مع صندوق النقد الدويل ،والعقم الفاضح
يف تنفيذ االصالحات املطلوبة رغم اجرتاح الخطط والحلول ،فقد املستثمرون
األمل بامكانية تحقيق لبنان الرشوط املسبقة لصندوق النقد» ،يقول صائب
الزين .وهذا ما كان قد أكد عليه كل من تقرير االمم املتحدة األخري بأن «األزمة
هي من صنع االنســان» ،والبنك الدويل الذي اعترب يف تقرير «االنكار الكبري»
أن «قيادات النخبة يف البالد التي تســيطر منذ وقت طويل عىل مقاليد الدولة
وتستأثر بمنافعها االقتصادية دبّرت الكساد املتعمد».
الدائنــون الذين ظلوا حتى اللحظة األخــرة مؤمنني بإمكانية معالجة
األزمة ،والتفاوض عىل إعادة هيكلة الدين بطريقة محرتفة فقدوا األمل كليا ً
وقرروا التخلص مما بني أيديهم من سندات بأي سعر .ومما يزيد األمر سوءا ً
هو «االستمرار يف اســتنزاف ما تبقى من عملة صعبة يف املرصف املركزي»،
ً
برأي الزين،
«إضافة بالطبع إىل كلفة تضييع الوقت وانعدام الثقة».
انهيار قيمة السندات اللبنانية ال يجنب الدولة اللبنانية تسديد قيمتها ،بل
عىل العكس فإن املستثمرين سيفاوضون للحصول عىل أكرب مكسب ممكن،
هذا يف حال ســارت األمور بمســارها الصحيح ولم تتطور إىل رفع دعاوى
قضائية ضد الدولة اللبنانية.

تهديدات متبادلة بين تل أبيب وطهران...

وبينما كشف أن «العام املنرصم شهد تح ّوال ً يف اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية
تجاه إيران» ،أكد أن «أيام الحصانة للنظام اإليراني الذي يعمل بواسطة جهات
ّ
تدور يف فلكه
وتبث اإلرهاب وتســتهدف إرسائيل ،قد و ّلت ،ونحن نعمل يف ك ّل
مكان وزمان ونُواصل هذا العمل بال هوادة».
ويف شــأن التقارير التي تُفيد ّ
بأن إيران أصبحت قاب قوسني أو أدنى من
الحصول عىل كمّ ية اليورانيوم املطلوبة لتصنيع السالح النووي ،رأى بينيت ّ
أن
طهران «اجتازت عدّة خطوط حمراء ومنها التخصيب لنسبة  60يف املئة من
دون أي ر ّد من جهة ما» ،يف وقت ح ّذر فيه مسؤول إرسائييل كبري يف ترصيح له
ّ
للقناة اإلرسائيلية السابعة من أن «إيران تمتلك كمّ ية من اليورانيوم
املخصب
تكفي إلنتاج  3قنابل نووية».
ّ
لكن املســؤول اإلرسائييل تابع« :من امله ّم التأكيد ،مع ذلك ،عىل أن هذه
املادة تتط ّلب عملية تنقية أخرى لنقلها من املســتوى الحايل للتخصيب  60يف
املئة إىل مستوى التخصيب  90يف املئة املطلوب لتصنيع قنبلة نووية .حتّى اآلن،
ال يوجد ما يُشري إىل أن إيران قد أكملت هذه العملية» ،بينما هدّد قائد القوات
الربية يف الجيش اإليراني كيومرث حيدري ّ
بأن طهران ستُدمّ ر مدينتَ ْي تل أبيب
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وحيفا إذا ارتكبت إرسائيل أي خطأ ،بحسب ما أفادت وكالة «تسنيم».
وقال حيدري« :ألي خطأ يرتكبه العدو ،سنُسوّي تل أبيب وحيفا باألرض
بأمر من املرشــد األعىل» عيل خامنئي ،مؤكدا ً أن «قواتنا تمتلك كمّ ا ً هائالً من
التجهيزات العســكرية للر ّد عىل أي خطوة حمقاء من جانب العدو» ،يف حني
رفعت الواليات املتحدة والدول األوروبّيــة الثالث ّ
املوقعة عىل اإلتفاق النووي
اإليراني (اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا) ّ
نص قرار إىل الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ينتقد عدم تعاون طهران مع الهيئــة األممية ،وفق ما أفاد مصدران
ديبلوماسيان وكالة «فرانس برس».ويُرجّ ح أن يت ّم التصويت عليه الخميس
تزامنا ً مع اجتماع مدّته أســبوع يعقده مجلس محافظــي الوكالة الدولية
ّ
ويحض ّ
النص إيران عىل التعاون التام مع
للطاقة الذرية الذي يض ّم  35عضواً.
الوكالة ويُع ّد األوّل من نوعه منذ ت ّم تبنّي إجراء مشابه ض ّد طهران يف حزيران
 .2020ويُع ّد كذلك ّ
مؤشا ً إىل نفاد صرب القوى الغربية ج ّراء الجمود الذي طرأ
عىل املحادثات الرامية إلعادة إحياء إتفاق  2015النووي يف آذار.
توازياً ،شــدّدت الواليات املتحدة عىل أنه يجب عىل إيــران التوقف عن
املطالبة برفع عقوبات ال صلة لها باإلتفاق النووي ،مشري ًة إىل أنها تُريد العودة
إىل اإلتفاق النووي لكن يجب أن تُظهــر طهران النيّة لذلك ،ورأت أنه ال يوجد
سبب سلمي إلنتاج إيران اليورانيوم عايل التخصيب بنسبة تصل إىل  60يف املئة.
كما طالبت طهران برضورة تزويد الوكالة الذرية بك ّل املعلومات املســجّ لة يف
كامريات املراقبة داخل املفاعالت النووية.
كذلك ،أعرب االتحاد األوروبي يف بيان نرشته بعثته لدى املنظمات الدولية
يف فيينا عن قلقه من اتخاذ إيران إجــراءات «لها تداعيات خطرة ،ويف بعض
الحاالت ال رجعة فيها ،تتعارض مع اإلتفــاق النووي» ،معتربا ً أن اإلجراءات
ّ
وحض
التي اتخذتها طهران تجعل العودة إىل اإلتفاق النووي «أكثر صعوبة».
االتحاد األوروبي طهران عىل االمتناع عن أي خطوات تصعيدية أخرى والرجوع
عن كافة األنشــطة التي تتعارض مع اإلتفاق النووي ،مؤكدا ً أنه ملتزم بدعم
التنفيذ الكامل والفعّ ال إلتفاق العام .2015
وعىل صعيد آخر ،كان الفتا ً ما كشــفه رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي عن ّ
أن املباحثات السعودية  -اإليرانية التي جرت يف بغداد «وصلت إىل
مراحل متقدّمة» ،الفتا ً إىل ّ
أن «العراق لعب دورا ً مهمّ ا ً يف تقريب وجهات النظر
بني الدول اإلقليمية من خالل استضافة الحوار بني السعودية وإيران» ،يف وقت
أعرب فيه املبعوث األمريكي الخاص إىل اليمن تيموثي ليندركينغ عن رسوره
الشديد لرتحيب طهران بالهدنة يف اليمن ،معتربا ً ذلك إشارة «جيّدة ج ّداً».
وأوضــح ليندركينغ أن الواليــات املتحدة ترغب يف رؤيــة إيران تلعب
دورا ً إيجابيّــا ً يف اليمن «وهذا لم يقوموا به حتّى اآلن» ،مشــرا ً يف املقابل إىل
أن الســعوديني انخرطوا بشــكل إيجابي ج ّدا ً يف ح ّل النزاع اليمني ،وقال ّ
إن
«السعوديني أظهروا مصلحة والتزاماً ،وقدّموا تنازالت صعبة لم تكن ممكنة
قبل عام» ،الفتا ً إىل أن «هذا املوقف السعودي كان له أثر إيجابي عىل العالقات
بني الواليات املتحدة والسعودية» .كما أعرب عن اعتقاده بأن القنوات املفتوحة
بني الرياض وطهران «تُ ّ
بش بالخري» بالنســبة إىل الرصاع يف اليمن .وأردف:
«نُشجّ ع السعوديني واإليرانيني عىل مواصلة هذا الحوار ،بحيث يجب أن يقود
بالطبع إىل وقف إطالق النار واملحادثات السياسية».
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وحول املحادثات مع روســيا املتوقفــة منذ نهايــة آذار ،قال الرئيس
األوكراني« :أنا مســتع ّد للمحادثات املبارشة مع (الرئيس الرويس فالديمري)
بوتني ،ســواء رغبت بذلك أم ال ،لكن إذا كنّا سنُناقش إنهاء الحرب وليس أي
يشء آخر» ،مضيفاً« :أنا مســتع ّد لذلك .أعتقد أنه ال يوجد أحد آخر للتحدّث
معه يف روسيا».
ميدانيّاً ،ادّعت موسكو أن قواتها سيطرت بالكامل عىل األحياء السكنية يف
مدينة سيفريودونيتسك ،بعدما أعلنت كييف أن قواتها تخوض معارك طاحنة
يف املدينة ،حيث لجأ نحو  800مدني إىل مصنع «أزوت» الكيماوي .وقال وزير
الدفاع الرويس سريغي شويغو ّ
إن «األحياء السكنية يف مدينة سيفريودونيتسك
حُ ّررت بالكامل» .وال يزال الجيش الرويس يســعى إىل إحكام الســيطرة عىل
«املنطقة الصناعية وأقرب التجمّ عات الســكانية» ،بحســب شويغو ،وسط
تقارير متضاربة يف شأن املناطق الواقعة فعالً يف قبضة القوات املتصارعة.
وبحســب وزير الدفــاع الذي باتــت إطالالته نادرة منذ بــدء الهجوم
الرويس يف أوكرانياّ ،
فإن موسكو تُســيطر حاليّا ً عىل  97يف املئة من منطقة
لوغانسك التي تقع سيفريودنيتســك ضمنها ،متحدّثا ً عن «تحرير مدينتَ ْي
ليمان وسفياتوغريســك ،وكذلك  15مدينة أخرى» .وإذا تأكد األمر ،ستكون
السيطرة عىل هاتَ ْي املدينتَ ْي مهمّ ة ألنّها ستُتيح إزالة آخر عقبة نحو مدينة
سلوفيانسك الرمزية ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة
لسيطرة أوكرانيا.
توازياً ،رجّ حت وزارة الدفاع الربيطانية يف تقييم استخباراتي أن «تستم ّر
خ ّ
طة روســيا األوســع نطاقا ً يف عزل سيفريودونيتسك عن مناطق الشمال
والجنوب» ،مشــر ًة إىل أن التقدّم الرويس يف الجنوب توقف خالل األســبوع
املايض ،بحيث تســتع ّد القوات الروسية ّ
لشن هجوم جديد يف الشمال ،يف حني
أكد رئيس «جمهورية دونيتسك» التابعة لإلنفصاليني املوالني للكرملني دينيس
بوشلني مقتل الجنرال الرويس رومان كوتوزوف يف هذه املنطقة .وأفاد مراسل
الحرب الرويس ألكسندر ســادكوف األحد بمقتل الجنرال كوتوزوف ،لكن لم
تؤكد وفاته أي مصادر رسمية حتّى اآلن.
جنوباً ،اتهمت أوكرانيا القوات الروسية باعتقال  600شخص ،غالبيّتهم
مــن الصحافيني والعنارص املوالية لكييف يف منطقة خريســون التي يحكم
الجيش الــرويس حاليّا ً قبضته عليها ،فيما رفضت أوكرانيا زيارة املدير العام
للوكالة الدولية للطاقــة الذرية رافاييل غرويس إىل محطة زابوريجيا النووية
طاملا يحت ّلها الروس ،كما أعلنت الرشكة األوكرانية املشغ ّلة للمحطات النووية.
ويف األثناء ،وصل وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف إىل تركيا مساء
أمس ملناقشة إنشاء مم ّرات بحرية تســمح بتصدير الحبوب األوكرانية عرب
البحر األسود .ومن املق ّرر أن يلتقي الفروف الذي يُرافقه وفد عسكري ،وزير
الخارجية الرتكي مولود تشاوش أوغلو اليوم ،فيما ناقش وزير الدفاع الرويس
مسألة تصدير الحبوب مع نظريه الرتكي خلويص أكار ،وفق ما أعلنت وزارة
الدفاع الروسية يف بيان.
ّ
وشن الرئيس الرويس السابق ونائب رئيس مجلس األمن القومي الرويس
الحايل دميرتي ميدفيديف ،هجوما ً الذعا ً عىل الغرب ،واصفا ً إيّاهم بـ»األوغاد».
ّ
منصة «تلغــرام» ،قائالً إنّه يمقت الغربيني
ونرش ميدفيديف عرب قناته غىل
«ألنّهم يُريدون املوت لروســيا ،لكنّي سأقوم بك ّل ما يف وسعي ،ما دمت حيّاً،
حتّى يختفوا من الوجود» ،يف حني أق ّر النــواب الروس يف قراءة ثالثة وأخرية
قانونا ً يسمح ملوسكو بالتوقف عن تنفيذ قرارات املحكمة األوروبّية لحقوق
اإلنسان ،بعد طردها من مجلس أوروبا يف آذار.
وعىل صعيد آخر ،أبدى املستشــار األملاني أوالف شــولتز استعداد بالده
لنرش مزيد من القــوات يف ليتوانيا ،ملبّيا ً بذلك مطالــب دول البلطيق .وقال
شولتز خالل مؤتمر صحايف مشرتك مع قادة دول البلطيق يف فيلنيوس« :نحن
مستعدّون لتعزيز التزامنا وتطويره إىل لواء قتايل قوي يُمكنه بشكل مشرتك
تنظيم الردع والدفاع عــن ليتوانيا» يف حال حصول عدوان ،فيما اعترب رئيس
ليتوانيا جيتاناس نوســيدا أنه «ال يُمكن أن يكون هناك حوار وال تعاون وال
تهدئة مع هذه األمة (الروســية) التي ما زالت تسعى إىل تحقيق طموحاتها
اإلمربيالية».
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 – 1المحض الخالص من ك ّل
شيء  -حيوان ضخم.
 - 2موسيقي وملحن مصري
راحل.
 - 3خ ّيم السكون  -فقدان
الذاكرة.
 - 4اسم لكل صاحب عمل مبدع
 يعبر ويجتاز. - 5سقي  -مقيم في الدار.
 - 6مدينة في سويسرا.
 - 7سلسلة أ فــام للممثل
األميركي سيلفستر ستالون -
اختبر وامتحن.
 - 8أداة جزم  -الرجوع.
 - 9جزيرة في إيطاليا  -قمر
ممتلئ.

 – 1فيلم للسيدة فيروز.
 - 2مقولي  -أداة شرط.
 - 3مدينة لبنانية  -يجري في
العروق.
 - 4بسط  -يبس الخبز  -صادق.
 - 5بركة  -النصير.
 - 6عاصمة دولة أميركية.
 - 7مطرب لبناني.
 - 8دوخة  -األمر الفظيع.
 - 9أوضح األمر  -مستودعات.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

8

صاح ما ًّدا صوته  -الزاجر والرادع.
–1
َ
 - 2قران  -نوع من البقر ضخم الجثة.
َ - 3مفلوق  -حلية مستديرة ُتل َبس في
المعصم للزينة.
 - 4انتساب.
 - 5من يقاتل خصمه بالسيف ونحوه
 اضطرم. - 6شأن وقدر  -سنة  -متشابهان.
 - 7دخل من ريع أرض أو ِكراء دار أو
نحو ذلك  -يق َّدر ُطول الثوب بالمتر.
مفرطا.
َ - 8ما ِقت  -محب نفسه ح ًبا
ً
 - 9أوتوماتيكي  -أحصى وحسب -
ذكر الدجاج.
وتلطف  -طعم الحنظل -
 - 10تك ُّرم
ُّ
حرف عطف.
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الحسابات المنطقية

أفقيا – 1 :يوسف حبشي االشقر  - 2 -ولد  -اسماعيل باشا  - 3 -سي
 دالل  -دده  -سيل  - 4 -فمها  -بتاتر  -يمدح  - 5 -اشاعوا  -له  -بالن  - 6لكم  -بد  -را  -لخم  - 7 -س س  -دار  -مل  -شارلو  - 8 -ببر با  -بادية  - 9 -ايان فليمنغ  -قم  - 10 -عريق  -مر  -صدح  -ادب - - 11الملوك  -دونا  - 12 -اتهام  -نادل  -يال  - 13 -قد  -ار  -اح  -ني
  - 14ريف  -وليم ماكينلي  - 15 -االجنحة المتكسرة.عموديا - 1 :يوسف السباعي  -قرأ  - 2 -وليم شكسبير  -اديل  - 3 -سد
 هام  -رايات  -فا  - 4 -داع  -نقلها  - 5 -حال  -وظائف  -مارون 6 - بسابا  -لملم  -لح  - 7 -شملت  -بيرو  -حية  - 8 -يا  -الدمام  -كن ما  - 9 -اعدته  -نص  -اقال  - 10 -ليدر  -بغداد  -كم  - 11 -اله -باشا  -اليت  - 12 -شب  -يل  -ادق  -حنك  - 13 -قاسم الريماوي  -لس
 - 14 -رشيد نخلة  -دنانير  - 15 -الح  -مو  -يبالي.

أعقد ( )2ــ فضفضة ( )17ــ أقسى ( )9ــ قدراء ( )24ــ مرصود ()20
مطمح ( )14ـــ مشتك ( )23ــ مصارعة ( )13ــ مصاف ( )1ــ مسدد ()12
مصنوع ( )19ــ معروض ( )6ــ معصوب ( )11ــ تعميق ( )18ــ أنكر ()25
أبطأ ( )3ــ أربح ( )4ــ أسعد ( )16ــ أروج ( )5ــ أقدم ()15
أغمق ( )21ــ أغضى ( )22ــ أذكى ( )8ــ مفهم ( )7ــ مقتف ()10
6 8 3 1 4 2 5 7 9
2 7 5 6 3 9 4 8 1
4 1 9 5 7 8 2 6 3
7 9 6 4 5 1 8 3 2
1 4 8 9 2 3 7 5 6
3 5 2 7 8 6 9 1 4
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سودوكو

3

وغلب  -أجهزة ُتج ّهز بها
 - 1كس َر
َ
الطائرات والسيارات والد ّراجات وغيرها
من اآلالت.
 - 2ماركة أجهزة كهربائية يابانية -
جمع الكتاب.
 - 3رجح على أصحابه  -أحد المغنين
الخمسة الكبار عند ُقدامى العرب ُعرف
بـ «المغ ّني المح ّدث ».
 - 4خادمات أو إماء  -خاصته.
 - 5ريش عنق الديك.
ألح على  -أبو البشر.
ّ -6
 - 7أديب مصري راحل.
 - 8قمم مائية تتحرك خالل مسطحات
مائية واسعة  -ترأس الجيش.
القط  -دولة أفريقية.
 - 9صوت
ّ
ش َّد ة و َف ْقر  -عاصمة دولة
ِ - 10
أميركية.

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

أفقي ًا

عمودي ًا

سودوكو

9

 – 1إحدى اإلمارات السبع لدولة اإلمارات العربية
المتحدة  -مدينة فلسطينية.
 - 2مدينة فرنسية  -عائلة رئيس لبناني راحل
 اسم موصول. - 3يكسب  -غاب النجم  -والية أميركية.
 - 4ملك الغابة  -لحس  -دولة أميركية.
 - 5نعم باإلسبانية  -عاصفة بحرية  -رخو
باألجنبية  -استجابوا لـ.
 - 6روائي وكاتب ألماني راحل من مؤلفاته
“ - ”Crowds and Powerأنبياء.
 - 7حيوان مفترس كبير الحجم  -للنداء  -عائلة
 أشار بيده. - 8حضرت ووصلت  -صفائح رقيقة من معدن
تطلى بالقصدير وتتخذ منها أوعية للسوائل أو
غيرها  -يكسو الشاطئ  -تعب.
 - 9عائلة مؤلف ايرلندي راحل  -والية أميركية -
جاهر بالحقيقة.
 - 10بلدة لبنانية في قضاء زغرتا  -وجع  -طرد.
 - 11خطاب أو رسالة  -فوز وانتصار  -رجل.
 - 12متشابهان  -من األمراض.
 - 13طالء لألحذية  -احترم  -وثائق تتيح
لحامليها القيام بنشاط معين.
 - 14كاتب وشاعر ايرلندي راحل من مؤلفاته
“ - ”The Picture of Dorian Grayينمو على
أغصان الشجر.
 - 15ممثل أميركي من أفالمه “”Sommersby
 -قرع الباب.

شبكة األذكياء

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

5

أفقي ًا
 – 1شاعر لبناني راحل  -للمساحة.
 - 2روائي فرنسي راحل من مؤلفاته “Le Côté
 - ”de Guermantesصبي باألجنبية.
 - 3محافظة أردنية  -يجاوب على السؤال  -ماركة
ألبسة وأدوات رياضية عالمية.
 - 4صفيحة عريضة من خشب أو معدن  -ضمير
متصل  -تقوم مقام  -يطرد ويزجر.
 - 5ما صغر من النبات اليابس  -فنانة مصرية -
من الحشرات  -أحرف متشابهة.
 - 6يقنط  -ماركة شامبو  -متشابهان.
تحصل عليه بعد
 - 7صاحب  -نعم بالروسية  -ما ُي َّ
إجراء عملية حسابية  -كرم.
طأطئ  -إعالم وإخبار.
 - 8قلب  -خا ِفض ُم ِ
 - 9شبيه  -من مؤلفات الكاتب الفرنسي جان جاك
روسو  -مفصل بين الساق والقدم  -متشابهان.
 - 10عاصمة دولة عربية  -فرخ النعام  -زعيم
ألماني راحل.
 - 11ناهض وعارض  -نهار وليل  -غايات.
 - 12اغتنم وانتهز  -سقط الشيء من يده لمالسته
ولينه  -اندفع السيل.
 - 13اسم يطلق على المسرحية الملحنة -
المسلوب.
 - 14أداة جزم  -ذئب  -أكبر أقسام معدة المجت ّرات
 سنة باألجنبية. - 15رئيس وزراء لبناني راحل  -طارده.

األرقام والحروف

ب

عمودي ًا
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 – 1روائي مصري راحل من مؤلفاته “السقامات”
 تال الكتاب. - 2كاتب إنكليزي راحل من مؤلفاته “King
 - ”Learمغنية إنكليزية.
ش ِغف ح ًّبا بـ  -أعالم  -نوتة
 - 3حاجز ُ -
موسيقية.
 - 4سبب وباعث  -ح َّولها من موضع إِلى موضع.
 - 5قدر وشأن  -مناصب  -قديس شفيع إحدى
الطوائف.
 - 6بلدة لبنانية في قضاءي الشوف وبعبدا -
جمع الشيء  -الصق النسب.
 - 7ع ّمت القوم  -دولة أميركية  -أفعى.
 - 8للنداء  -مدينة سعودية  -حفظ في نفسه -
اسم موصول.
 - 9ج ّهزته وه ّيأته  -أملى عليه الرسالة  -رفع
فال ًنا من منصبه.
 - 10قائد باألجنبية  -عاصمة دولة عربية  -يد
الثوب.
رب  -من األلقاب  -حمية باألجنبية.
ّ - 11
 - 12صار الغالم فت ًيا  -كانت أ َسنا ُنه قصير ًة
ملتزقة ُمقبلة على داخل الفم  -كان محكما
منضبطا أكثر من غيره  -أَس َف ُل باطن الفم.
 - 13رئيس وزراء أردني راحل  -لحس.
 - 14شاعر لبناني لقب بـ “أمير الزجل” وهو
ناظم نشيد لبنان الوطني  -فيلم ألم كلثوم.
 - 15أص ّر بش ّدة  -رخو باألجنبية  -يهتم ويكترث.

الدوائر السحرية

عليك استخدام األرقام من  1إلى  9داخل المربعات التسعة،
األرقام الموجودة داخل الدوائر البيضاء هي مجموع األرقام
داخل المربعات أفقيًا وعمود ًيا وقطر ًيا ،واألرقام الموجودة داخل
الدوائر باللون الرمادي هي عملية ضرب األرقام داخل المربعات
أفقيًا وعمود ًيا وقطر ًيا.

16
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 - 1مستوى ،طبقة ،صنف.
 - 2كان مركبا ذا صعوبة أكثر من
غيره.
 - 3كان أقل سرعة من غيره.
 - 4كان ذا مكسب أكثر من غيره.
 - 5كان شائعا ذائعا أكثر من غيره.
 - 6مق ّدم ومطروح.
 - 7شارح ،موضح.
 - 8كان ذا عبقرية وفكر أكثر من
غيره.
 - 9كان صعبا غليظ القلب أكثر من
غيره.
ُ - 10متابع ،مالحظ.
 - 11مشدود ومحاط بعصابة.
ُ - 12مص ّوب.
 - 13مقاتلة بين شخصين بدون
سالح.
 - 14مرام ،رغبة.
 - 15كان أسبق زمنا من غيره.
 - 16كان مفرحا باعثا على السرور
والطمأنينة أكثر من غيره.
 - 17اتساع الثوب.
 - 18جعل الشيء بعيد القعر.
 - 19مح ّول من مادة أولية إلى شيء
صالح لإلستعمال.
ُ - 20مراقب.
 - 21كان لونه داكنا أكثر من غيره.
 - 22تجاهل وسكت عن.
 - 23مظهر استياءه وتكدره من.
 - 24ذوو قدرة وتمكن.
 - 25كان قبيحا ممجوجا أكثر من
غيره.
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أفقيا – 1 :الياس ابو شبكة  -ار  - 2 -مارسيل بروست
 بوي  - 3 -اربد  -يرد  -الكوست  - 4 -لوح  -نا  -تنوب -يكش  - 5 -قش  -لوسي  -بق  -أ أ أ أ  - 6 -يياس  -كاترينا
 ر ر  - 7 -ولف  -دا  -ناتج  -جود  - 8 -لب  -ناكس -ابالغ  - 9 -ند  -اميل  -كاحل  -ي ي  - 10 -بيروت  -رال
 هتلر  - 11 -ناوأ  -يوم  -مقاصد  - 12 -استغل  -ملص درأ  - 13 -اوبرا  -المسروق  - 14 -لم  -اوس  -كرش -يير  - 15 -سامي الصلح  -الحقه.
عموديا - 1 :ام القيوين  -نابلس  - 2 -الروشيل  -دباس
 ما  - 3 -يربح  -افل  -يوتا  - 4 -اسد  -لس  -باراغواي  - 5سي  -نو  -مو  -لبوا  - 6 -الياس كانيتي  -رسل  - 7ببر  -يا  -ال  -وما  - 8 -وردت  -تنك  -رمل  -كل - - 9شو  -نبراسكا  -صارح  - 10 -بسلوقيت  -الم  -لش
  - 11كتاب  -نجاح  -قدم  - 12 -أ أ  -بلهارسيا 13 - بويا  -جل  -تصاريح  - 14 -اوسكار وايلد  -ورق 15 - -ريتشارد غير  -دق.

شبكة األذكياء

5

األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب معرفة
الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر
الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.

األرقام والحروف

ل ف ب=3؛خ=7؛ذ=6؛ش=8؛
ظ = 1؛ ق =  5؛ ل =  4؛ م =  2؛ي = .9

سودوكو

8

أفقي ًا
 – 1روائي لبناني راحل ل ّقب بـ “أبي الرواية
اللبنان ّية الحديثة” من مؤلفاته “ال تنبت جذور
في السماء”.
 - 2صبي  -أحد حكام مصر أطلق عليه السلطان
عبد العزيز األول لقب “خديوي” وفي عهده افتتحت
قناة “السويس للمالحة العالمية”.
 - 3نعم باإلسبانية  -غنج ولع  -بلدة لبنانية في
قضاء الكورة  -ماء كثير جا ٍر.
 - 4ثغرها  -بلدة لبنانية في قضاء عاليه  -يثني
على.
الشوك.
كثير
نبات
خاصته
الخبر
أذاعوا
-5
َّ
 - 6ضرب بقبضة يده  -مناص  -جرذ باألجنبية -
يثقل عليه.
شغل فال ًنا بما ُ
َ
 - 7متشابهان  -منزل وبيت  -سئم وضجر -
شخصية اشتهر بها الممثل شارلي شابلن.
 - 8حيوان مفترس كبير الحجم  -منخفض
باألجنبية  -أرض في الصحراء فيها المسكن
والمرعى والماء.
 - 9كاتب إنكليزي راحل مبتكر شخصية “James
 - ”Bondمحافظة إيرانية.
 - 10أصيل وكريم  -طعم الحنظل  -غ ّرد الطائر
 تهذيب. - 11العواهل  -لقب مجاملة للنساء في إسبانيا.
 - 12نسبة قول أو فعل مذموم إلى شخص من غير
تيقن  -خادم الدعوة أو الضيافة  -جامعة أميركية.
ُّ
 - 13قامة اإلنسان  -للمساحة  -سعل  -شحم.
صب  -رئيس أميركي
أرض فيها
- 14
وخ ْ
زرع ِ
ٌ
ٌ
راحل.
 - 15من مؤلفات جبران خليل جبران.

الحسابات المنطقية
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األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

رابض ( )5ــ راجح ( )8ــ راجم ( )22ــ رواح ( )15ــ مراقص ()23
مراوح ( )12ـــ راحم ( )2ــ مراع ( )1ــ راحة ( )18ــ رماة ()3
تراخيص ( )16ــ تربية ( )20ــ أرجاء ( )14ــ ترحيب ( )17ــ رؤفاء ()4
مرقع ( )6ــ إرضاء ( )24ــ رشاقة ( )11ــ رائد ( )9ــ ركوبة ()21
ترويج ( )19ــ تجويع ( )25ــ زائغ ( )7ــ زاحف ( )10ــ زاهق ()13
ى

5

6

7

4

2

3

الرباعية

أفقيا – 1 :محمد بن زايد ال نهيان  - 2 -البرتو مورافيا -
االش  - 3 -يير  -نلي  -رميش  -شهر  - 4 -كمون  -ادريان
برودي  - 5 -المارتين  -حقن  -انكشف  - 6 -دل  -لويس
براي  -ربو  - 7 -ورف  -ماجالن  -ياسين  - 8 -غولد -
نعت  -ديك  -افق  - 9 -لمحها  -هور  -يمن  -بر  - 10 -اي
 لوح  -رامو  -سما  -نب  - 11 -سيدني  -جورج جرداق  - 12فوزي المعلوف  -سلفها.عموديا - 1 :مايكل دوغالس  - 2 -حليم الرومي  - 3 -مبروم
 فلح  -سو  - 4 -در  -نال  -دهليز  - 5 -بتر  -روي  -اودي  - 6نو  -فتي  -حنا  - 7 -زمن  -يسمعه  -يل  - 8 -اوالنباتور  - 9 -يريد  -رج  -راجع  - 10 -دا  -رحالة  -مول
  - 11افريقيا  -يورو  - 12 -ليمان  -ندم  -جف 8 13 - ناين  -ينسج  - 14 -شبابيك  -مرس  - 15 -يا  -رنوا -بادل  - 16 -الشوك  -سار  -اف  - 17 -ناهد شريف  -نقه 9
  - 18شريف  -نقيب.1

11
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ج
ش
 2هـ
1
د
ا
 5هـ  6ي
ل
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 9هـ  10م
م
ة
 13ك  14ي
ة
ل
ا

ا

3

ل

7

و

11

ع

15

م

و
ز  4ا
ل
ن  8ن
د
ج  12ي
د
ن  16ب
ة

8x8

ش وفقدان السمع.
َ – 1ط َر 
 - 3في الطليعة.
 - 5أزال الشعر عن الرأس.
 - 7حال دون ظهور عواطفه.
 - 8كان ذا ِع َّز ٍة و ِرفعة وشرف.
 - 9كان جا ًّدا ُم َّت ِز ًنا وقو ًرا.
 - 11سبب ،باعث.
 - 13زجر ور َد َع.
 - 15عمل.
 - 17يراع.
 - 19سخط على فالن واشت َّد
غيظه.
ُ
سان.
ل
ال
ش
فاح
،
ا
يئ
ذ
ب
ر
صا
- 21
ِ َ ِّ ِ
َ َِ ً
 - 22سكران.
 - 23أخذ في العمل.
 - 25رفس برجله.
 - 27سكن ح ُّره وصار بين الحا ّر
والبارد.
 - 29دولة عربية.
نظم ور ّتب وضبط.
ّ - 31
َ - 33ن ْو ٌع ِم َن ال َّن ْق ِد.
اط ُه.
ش ُ
ش َت َّد َف َر ُح ُه َو َن َ
 - 35ا ِ ْ
 - 36مطلع على األمــور دون
تعمق.
 - 37ح ّر.
ش ُجع واستبسل.
َ - 38
 - 39قلعة.

األرض ال ِّزراع ّية.
 - 1ب َّور
َ
صا َر َق ِو ّياً.
َ -2
 - 3شحذ السكين.
 - 4برق وتألأل.
 - 5أمعن النظر في.
دق الباب.
ّ -6
صا َر َجلِيدا ً َبا ِرداً.
َ - 10
 - 12وقت الموت.
 - 14ظهر السفينة.
 - 15بحث عن.
 - 16أصابه بأ ًذى وأوجعه بكال ٍم
مكرو ٍه.
 - 17مدفن.
شبه ونظير.
ِّ - 18
 - 19أقسم بالله.
اق َع ْي ُش ُه.
ض َ
َ - 20
 - 24من الفنون الجميلة.
 - 26قدح.
س من َث َمر النخل.
َ - 28يا ِب ُ
المكان.
 - 29أ َ ْج َد َب
ُ
 - 30عود طويل في رأسه حربة
يطعن بها.
 - 31بكى ورفع صو َته.
 - 32من الحشرات.
ُ - 33ي َّت َخ ُذ من دقي ِقه الخبز.
 - 34حال ،قدر.
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عمود ًيا:
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تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

8
11

10

 – 1ممثلة صماء أميركية نالت جائزة
أوسكار أفضل ممثلة لعام  1986عن
فيلم “.”Children of a Lesser God
 - 2رئيس لبناني راحل.
 - 3ص ّد الهجوم  -أريج  -من أعضاء
الجسم  -جوهر.
 - 4هدم الحائط  -من مؤلفات ميخائيل
نعيمة.
وذمه
 - 5ذنوب
ومعاص  -ع ّدد معايبه ّ
ٍ
بسخرية.
 - 6سنة باألجنبية  -ر ّده على السؤال
 قرع الجرس. - 7من ا لطيو ر  -سقي  -نعم
بالروسية.
 - 8من مؤلفات ميخائيل نعيمة -
مرتكب إثم.
عسل
 - 9من يعمل لحساب اآلخرين -
ُ
ال َّت ْمر  -نهر إيطالي.
 - 10أحد الوالدين  -عبودية  -جذب
 يهب. - 11نطالبهم  -ينتسب وينضم إلى.
 - 12من مؤلفات ميخائيل نعيمة  -أداة
نصب  -أحرف متشابهة.
 - 13قانع بشيء  -مجموعة من
ا لمسا ئل في موضوعا ت مع َّينة -
احترم.
 - 14قبض عليه وأخذه  -من مؤلفات
ميخائيل نعيمة.
 - 15أحرف متشابهة  -متشابهان -
خبز يابس.
 - 1 6سحا ب  -مــؤر خ عربي له
“المنتظم في تاريخ الملوك واألمم”.
 - 17متشابهان  -من مؤلفات ميخائيل
نعيمة.

سودوكو 16

عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف الجواب
داخل المربعات الثالثة وفق األرقام (أفقيًا وعمود ًيا) ،كل جواب مؤلف
من ثالثة أحرف.

23

أفقي ًا
 – 1رئيس باكستاني راحل  -خادعه.
ُ - 2مح ّد ث ومفسر وفقيه عربي له
“البداية والنهاية”  -طبيب وعالم عربي
له “النوادر الطبية”.
 - 3ناتج ومدخول  -جزيرة سورية -
إحدى محافظات تركيا.
 - 4قلب  -وشى  -الدليل  -ضمير
منفصل.
شجع على  -ظرف
 - 5يشق البطن َّ -
مكان بمعنى أَمام  -لماذا باألجنبية.
 - 6عا صمة د ولة أ فريقية  -نعم
باألجنبية  -هدم البناء  -أغلظ أوتار
العود.
 - 7كان تعيسا بائسا  -ميراث  -كثير
 فحصه الطبيب (المريض). - 8خاصتك باألجنبية  -من مؤلفات
ميخائيل نعيمة  -الرجوع.
 - 9عائلة عالم جيولوجيا اسكتلندي
ر ا حــل ا شته ّر بكتا ب “ مبا د ئ
الجيولوجيا”  -صاح التيس  -يقوم
مقام  -للنفي.
حاصد.
 - 10يلسعه  -حرف هجاء َ -م ِ
 - 11يبس الخبز  -مهت ّز مضطرب -
اتصال بقرابة  -حضارة قامت في شمال
بالد ما بين النهرين.
بحار ورائد
 - 12هجوم عنيف مباغت ّ -
عربي له “الفوائد في أصول علم البحر
والقواعد”  -لباس.
 - 13يم ّرنه  -من مؤلفات ميخائيل
نعيمة.

الثالثية
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 – 1ممثل أ ميركي من أ فالمه
“.”Solitary Man
 - 2موسيقار وملحن لبناني راحل.
شق األرض للزراعة -
 - 3مفتول ّ -
وهكذا باألجنبية.
 - 4جوهر  -حصل على  -مسلك
طويل ضيق.
 - 5قطع  -حرف القافية  -ماركة
سيارات.
 - 6عاصفة بحرية  -شاب من كل
شيء  -لوى وثنى.
 - 7عصر  -يدركه بحاسة األذن
(الصوت)  -كانت أ َسنا ُنه قصير ًة
ملتزقة ُمقبلة على داخل الفم.
 - 8عاصمة دولة آسيوية.
 - 9يطلب ويرغب  -ح ّرك بق ّوة -
عائد.
 - 10نعم بالروسية  -شخص كثير
الترحال  -ام ّد المشروع بالمال.
 - 11إحدى القارات  -عملة عالمية.
 - 12بحيرة أوروبية  -تاب وتحسر
 يبس ونشف. - 13تسعة باألجنبية  -يحوك الثوب.
 - 14نوافذ  -كان شدي ًدا في معالجة
األشياء.
 - 15للنداء  -قرعوا األجــراس -
قايض.
بات
الش َجر أو ال َّن ِ
 - 16ما َي ْخ ُر ُج من َّ
صلْ ًبا مح َّد َد ال َّرأ ْس كاإلبر -
دقي ًقا ُ
مشى  -للتذمر.
 - 17ممثلة مصرية راحلة  -تماثل
للشفاء.
ِّ
 - 18نبيل وذو مكانة عالية  -رتبة
عسكرية.

األرقام المفقودة

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

6

أفقي ًا
 – 1رئيس دولة عربية.
 - 2روائي إيطالي راحل من مؤلفاته
“ - ”Two Womenالخبز اليابس.
 - 3سنة باألجنبية  -نأتي بعد  -بلدة
لبنانية في قضاء بنت جبيل  -جزء
من اثني عشر جزءا من السنة.
نبات زراعي ِثما ُره من التوابل
-4
ٌ
 ممثل أميركي نال جائزة أوسكارأفضل ممثل لعام  2002عن فيلم
“.”The Pianist
 - 5شاعر وكاتب فرنسي راحل من
مؤلفاته “ - ”Graziellaأدوات خاصة
س ّن إبري ُيد َفع بها السائل أو
ذات ِ
سحب منه
الدواء في الجسم أو ُي َ
الدم  -انفضح أمره.
 - 6أرشد  -مخترع فرنسي اخترع
نظام القراءة والكتابة لالستخدام
من قبل المكفوفين  -مرض صدري.
الظ ُّل  -رحالة
 - 7ا َّتسع وطال وامت َّد ِّ
ومستكشف برتغالي قاد أول رحلة
أوروبية حول العالم  -عائلة ممثل
مصري راحل.
 - 8ذهب باألجنبية  -وصف  -ذكر
الدجاج  -ناحية بعيدة.
 - 9أبصرها بنظر خفيف  -بحيرة
تجري إليها المياه فتفيض وتتسع
 بركة  -إحسان. - 10للتفسير  -صفيحة عريضة
من خشب أو معدن  -عائلة مؤلف
موسيقي فرنسي راحل  -ارتفع -
صاح التيس.
 - 11مدينة في أستراليا  -شاعر
لبناني راحل غنت له أم كلثوم “هذه
ليلتي”.
 - 12شاعر لبناني راحل من مؤلفاته
“سقوط غرناطة”  -أقرضها المال.

8x8
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الرباعية
عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.

ج

ى  1ش 2

3

4

5
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7

8

9
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16

ا

6

= 19
= 20

=

=

14

18

المربعات الذهبية

=6

=

13

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.
 - 1مق ّدر المشاعر ونحوها.
عاطف ومحسن.
ِ -2
 - 3من يسددون السهام أو الرصاص نحو
هدف معين.
ُ - 4ر َح َماء.
 - 5مقيم وجا ِثم.
 - 6مصلح ما بالثياب من ثقوب ،ومسدودة
الخرق.
 - 7مائل ومنحرف.
 - 8مائل بالموزون.
 - 9أول من حاول وبدأ في استكشافه
قبل اآلخرين.
ماش على بطنه.
ٍ - 10
وحسن القامة.
ُ - 11لطف ُ
ُ - 12مبادل ومنا ِوب.
تالش.
وم ٍ
 - 13هالِك ،ذاهب ُ
 - 14أنحاء وأطراف.
 - 15ذهاب ومضي.
 - 16أُذون لممارسة عمل أو حمل سالح
وغيره.
 - 17حفاوة وتحية.
 - 18طمأنينة النفس.
 - 19نشر وتسويق.
 - 20تهذيب القوى الجسمية والعقلية
والخلقية لإلنسان وتنميتها.
 - 21ما يمتطى من الدواب وغيرها.
 - 22قاذف بالحجارة.
ص َم َع ُه.
َ - 23م ْن َت ْر ُق ُ
 - 24جعله يرضى.
 - 25منع الطعام والشراب عن الشخص.

جراح

ابضر

وحار

امجر

واحمر

ارمح

رامع

احةر

خصيترا

بةيتر

رأجءا

حبتري

ماةر

3

رماة

= 36

ؤرفءا

= 71
قمرع

ضءارإ

ا ئـ ر د

اةقشر

وةبرك

= 71
وعيتج

يتروج

ا ئـ ز غ

=
79

=
58

فزاح

=
69

=
55
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سودوكو 16

أفقيا – 1 :محمد ايوب خان  -راوغه  - 2 -ابن كثير  -ابن
ماسويه  - 3 -ريع  -ارواد  -ارضروم  - 4 -لب  -نم  -المرشد
 هو  - 5 -يبعج  -جرأ  -قدام  -واي  - 6 -مابوتو  -وي -هد  -بم  - 7 -اشقى  -ارث  -جم  -عاينه  - 8 -تا  -البيادر
 االياب  - 9 -اليل  -نب  -ينوب  -ال  - 10 -يلدغه  -سين مناجل  - 11 -نس  -رجراج  -متا  -اشور  - 12 -عدوان ابن ماجد  -زي  - 13 -يدربه  -من وحي المسيح.عموديا - 1:مارلي ماتلين  - 2 -حبيب باشا السعد - 3 -
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العـــدد  - 854السنــــة الثالثــــة

األربــعــاء  8حــزيــران 2022

إستعراض ق ّوة أميركي  -كوري جنوبي فوق بحر الغرب
يف استعراض جديد للقوّة بعد اختبارات
صاروخية أجرتها كوريا الشــمالية أخرياً،
يحمل يف طيّاته رسائل سياسية وعسكرية
صارمة ،أرسلت كوريا الجنوبية والواليات
املتحدة طائرات حربية تشــمل مقاتالت
شــبح للتحليق فوق املياه املحيطة بشبه
الجزيرة الكورية أمس.
وشــ ّكلت  16طائرة حربيــة كورية
جنوبيــة بينها مقاتالت شــبح من طراز
"أف  "35و 4طائــرات أمريكية من طراز
"أف  ،"16رسبا ً هجوميّا ً فوق بحر الغرب
املعروف أيضا ً باســم البحر األصفر "للر ّد
عىل تهديدات العدو" ،وفق ما جاء يف بيان
لهيئة األركان املشرتكة التابعة لسيول.
وأضاف البيان أن الحلفاء "استعرضوا
قدرتهــم القوية ورغبتهــم يف الر ّد رسيعا ً
وبدقــة عــى أي اســتفزاز مــن كوريا
الشمالية" .وتُع ّد هذه املناورة الجوّية ثالث
َ
الحليف ْي يف عهد
استعراض قوّة من البل َديْن
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد املتشــدّد
حيال جارة بالده يون سوك يول.

السرب الهجومي األميركي  -الكوري الجنوبي في سماء بحر الغرب أمس (أ ف ب)

وتأتي املناورات الجوية التي شــاركت
فيها حواىل  20طائــرة حربية بعد يوم عىل
إطالق واشنطن وسيول  8صواريخ باليستية
يف بحر اليابان غداة اختبارات أسلحة قامت
بها بيونغ يانــغ األحد ،أطلقــت خاللها 8

صواريخ قصرية املدى من  4مواقع مختلفة
يف غضون  30دقيقة ،يف أحد أكرب االختبارات
يف تاريخها ،بحسب مح ّللني.
ويُح ّذر مسؤولون أمريكيون وكوريون
جنوبيون منذ أســابيع مــن أن نظام كيم

جونغ أون يســتع ّد إلجــراء اختبار نووي
جديد .ويف هــذا الصدد ،ح ّذرت املســؤولة
الثانية يف وزارة الخارجية األمريكية ويندي
شريمان التي تزور سيول لثالثة أيام من ر ّد
"رسيع وقوي" إذا مضت بيونغ يانغ قدما ً يف
ما سيكون سابع اختبار من نوعه تُجريه.
وبعدما اجتمعت مع نظريها الكوري
الجنوبي ،قالت شريمان للصحافيني ّ
إن "أي
اختبار نووي سيُش ّكل انتهاكا ً تاما ً لقرارات
مجلس األمن الدويل" ،مشدّد ًة عىل أن العالم
بأرسه ســر ّد "بشــكل قوي وواضح".
وأردفت" :نحن يف حالة استعداد".
ّ
لكن شريمان كشفت يف الوقت عينه أن
الواليات املتحدة مــا زالت ترغب يف االنخراط
بحوار مع كوريا الشمالية ،مشري ًة إىل أن "ال
نوايا عدائية" لدى واشنطن تجاه بيونغ يانغ.
وأجــرت الدولة الشــيوعية املعزولة عن
العالم واملس ّلحة نوويّا ً هذا العام سلسلة تجارب
أسلحة يف تح ّد للعقوبات املفروضة عليها ،بما
يف ذلك إطالق صاروخ باليســتي عابر للقارات
بكامل مداه للم ّرة األوىل منذ العام .2017

تقرير أممي :إنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي أساسي لوقف العنف
إعتــرت لجنة التحقيــق املك ّلفة من
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
يف تقريرهــا األوّل أن احتــال إرسائيــل
لألرايض الفلسطينية والتمييز ض ّد السكان
الفلســطينيني هما "الســبّبان الجذريان

الكامنــان وراء التوتّــرات املتك ّررة وعدم
اإلستقرار وإطالة أمد النزاع يف املنطقة".
وكتبت رئيسة اللجنة واملفوضة السامية
السابقة لحقوق اإلنسان نايف بيالي يف تقريرها
أن "النتائج والتوصيات الخاصة باألســباب

إسرائيليّون يتظاهرون أمام مقرّ األمم المتحدة في جنيف أمس (أ ف ب)

الجذرية توجّ هت بغالبيّتها إىل إرسائيل ،وهذا
ّ
مؤش إىل الطبيعة غري املتكافئة للنزاع وواقع
دولة محت ّلة لدولة أخرى".
وأوضحت أن التوصيات الســابقة "لم
تُ ّ
نفذ وتشــمل الدعوات إىل ضمان املساءلة
تجاه انتهــاكات إرسائيــل للقانون الدويل
اإلنســاني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان
وإطالق املجموعات الفلســطينية املس ّلحة
للصواريخ عشــوائيّا ً يف اتجــاه إرسائيل".
وتابعت" :عــدم تنفيذ التوصيات باإلضافة
إىل بيئــة اإلفالت من العقــاب ،هما دليالن
قاطعان أن إرسائيل ال تنوي إنهاء اإلحتالل".
بدوره ،قال عضو لجنة التحقيق ميلون
كوثاري يف البيان" :يُشري استعراضنا لنتائج
وتوصيــات آليات وهيئــات األمم املتحدة
الســابقة بوضوح إىل أن إنهــاء اإلحتالل
اإلرسائييل تماشيا ً مع قرارات مجلس األمن

بشكل كامل ،أسايس لوقف دوّامات العنف
املتك ّررة" .وأشار التقرير إىل أن الوثيقة التي
تض ّم  18صفحة عُ ِر َ
ضت قبل نرشها عىل
السلطات الفلسطينية واإلرسائيلية .وأنشأ
مجلس حقوق اإلنســان لجنــة التحقيق
األممية يف شأن انتهاكات حقوق اإلنسان
املرتكبة يف األرايض الفلســطينية املحت ّلة
وإرسائيل يف  13نيسان .2021
وإرسائيل التــي رفضــت التعاون
مع اللجنة ،اعتــرت أن "التقرير منحاز
ّ
مؤهل بسبب كراهيته لدولة
ومض ّلل وغري
إرسائيل ويســتند إىل سلسلة طويلة من
التقارير املنحازة واملض ّللة" ،بحسب بيان
صادر عن وزارة الخارجية .وتنديدا ً بنرش
التقرير ،تظاهــر حواىل  20طالبا ً وجندي
احتياط يف الجيــش اإلرسائييل أمام مق ّر
األمم املتحدة يف جنيف.

أوكرانيا واإلمدادات العسكر ّية الغربيّة
خــــــــالــــــــد الــــــــعــــــــزي
تحوّلت أســلحة الناتو الهجومية لتجعل من أوكرانيا
نقطة صعبة يف املعادلة ،وتأمل من خاللها تحقيق النرص عىل
روسياّ ،
ألن كييف ،عىل الرغم من التدمري الكبري لإلمكانات
العســكرية للبالد ،ال تزال تقاوم بعنــاد .وحداتهم تهاجم
بنشــاط دونباس يف عدد من األماكن الرئيسية ،ال سيّما يف
اتجاهات نيكوالييف  -كريفوي روغ  -سيفريودونيتسك -
سالفيانســك  -ليمان ،وتقوم وحداتها املس ّلحة (أوكرانيا)
ّ
بشن هجمات مضادة وتحقيق نجاحات تكتيكية.
والروس باتوا بك ّل معنى الكلمة يتخوّفون من تحقيق نرص
ضدّهم عىل أيدي األوكران بسبب النشــاط والحيوية واملعنوية
العالية للجيش األوكراني بكرس املعنوية الروســية ،والخسائر
الكبرية التي تتكبّدها موســكو ،ما جعلها تنظر بعني الحذر من
تم ّكن األوكران من الحصول عىل السالح الهجومي الحديث وتغيري
املعادلة ،األمر الذي دفع الروس بنرش دعاية سياســية موجهة
ضدّهم ّ
تحسبا ً لهذه الخطوة املجهولة من أجل إرباك الغرب.
يُشــر معهد دراســات الحروب "conflict intelligence
 "teamإىل أن معارك سيفريودونيتسك أنهكت الجيش الرويس
ولم يعــد عنده القدرة عــى متابعة الهجوم خــارج مناطق
دونيتسك ،بالرغم من املحاوالت الروسية املستم ّرة للسيطرة،
لكن األوكران ال يزالون قادرين عىل اســتعادة املبادرة بهجوم
معاكس .فاملشــكلة تكمن بأن الروس ال يســتطيعون تحمّ ل
التقدّم البطيء يف الرشق وسط خسائر كبرية .وبات من الصعب
عليهم الوصول إىل خاركوف أو كييف بسبب تعثرهم يف دونباس.
لذلك ،تختلف املواقف الغربية من دعم أوكرانيا بأســلحة
متطورة ،فهــذا الرتدّد الغربي يُشــر إىل أن "القارة العجوز"
تتخوّف من فقدان القرار لصالح أوكرانيا الحقاً ،وسيكون الدور
املؤثر لها يف القرار الغربي السيايس والعسكري يف حال اإلنتصار،
بالرغم من التوافق الغربي بأنه ممنوع هزيمة أوكرانيا .فالنرص
سيكون لصالح تشكيل تحالف غربي جديد (بريطانيا وأوكرانيا
وبولندا ودول البلطيق الثالثة ،وربّما تركيا).

أمّ ا املوقــف األمريكي ،فيختلف ك ّليــا ً بحيث يكمن يف
استنزاف موسكو وإطالة عمر الحرب عرب إضعاف روسيا
واحتواء االتحاد األوروبي ،لتشكيل تهديد فعيل للصني ،عدو
واشنطن .وعىل املقلب اآلخر ،تتخوّف روسيا من هذا اإلمداد،
ما يعني أن االســتنزاف حتمي وموســكو الخارس األكرب
بالرغم من أنها تقدّم نفســها املنترص بك ّل األشكال ،ولن
تقبل بخســارتها من قبل أوكرانيا .وهذا ما دفع بالرئيس
الرويس فالديمري بوتني إىل التهديد والتشديد عىل أن الغرب
يهدف إىل إطالة املعارك من خالل توريد السالح إىل أوكرانيا.
وتحدّث بوتني عن أن الســاح املرسل ال ي ّ
ُغي شيئا ً بسري
الوضع امليداني بالنسبة إىل روسيا ،ألنها تملك سالحا ً متطوّرا ً
ج ّدا ً ال يزال يُســجّ ل انتصارات للجيش الرويس ...والواليات
املتحدة ستفاجأ الحقا ً بتدمري هذا السالح املرسل إىل أوكرانيا،
كون هذه الخطوات عدائية ض ّد روسيا ،ما سيدفعها إىل أخذ
خطوات رسيعة لحماية أمنها وحدودها وستعمل عىل تحطيم
الســاح الجديد .مقابلة الرئيس الرويس تحمل يف مضمونها
 3عناويــن للتفاوض مع
الواليات املتحدة وهي:
 الرســـــالة األوىلعسكرية وتبدأ بقدرات الجيش
الرويس املستع ّد لتدمري ك ّل الصواريخ
والعتاد املرسل إىل أوكرانيا كتهديد مبارش لكييف
بأن صواريخه ســتصل إىل أماكن لم تكن ترضب
سابقا ً يف حال أُرسل السالح املتطوّر.
 الرسالة الثانية توجّ هت بها روسياعرب األمم املتحــدة إىل البيت األبيض
بأنها جاهــزة للتفاوض من خالل
تمرير الســفن املحارصة يف البحر
األســود من الحبوب واألسمدة،
حيث باتت ســلة الغــذاء العاملي
إىل جانــب الطاقة تحت رحمتها،
وبالتايل ينتظر الر ّد عىل املبادرة من
موسكو تتخ ّوف من حرب استنزاف طويلة األمد في أوكرانيا (أ ف ب)
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واشنطن بنفس االيجابيةّ ،
ألن إمدادات الغذاء العاملي يجب ّأل
تُش ّكل جزءا ً من العقوبات عىل روسيا ،وخاصة أن العقوبات
عىل موسكو فاقمت أزمة الغذاء لديها.
 الرســالة الثالثة تكمن يف محاولة روسيا اقحام بولندايف الحرب الحاليــة وكأنها تخاطب بذلك الواليات املتحدة التي
يمكن بيدها ح ّل األمور ،كون موســكو تطــرح ّ
حلً لألزمة
األوكرانية من أجل الدخول باملفاوضات عىل أســاس تقسيم
أوكرانيا ،كما حال الكوريّتَ ْي ،لكن وضع أوكرانيا يختلف حتّى
اآلن وروسيا تقضم وتنترص بطعم الهزيمة عالية الثمن.
وعىل الرغم مــن أن الجيش الرويس يُحــرز تقدّما ً يف
دونباس ،ولكن ببــطء وبفاتورة غالية ج ّداً ،تبقى الحاجة
الروســية إىل مفاوضات حول هدنة مقبولة ألوكرانيا ،كما
"النسخة الكورية" ،أي تقســيم البالد إىل جزأَيْن .ويعتقد
أن الرئيس األمريكي جو بايدن ،بحســب طموح موسكو،
يُمكنه أن يفعل مع أوكرانيا كمــا فعلت بالده مع كوريا،
حيث بدا وقف إطــاق النار العــام  1953بمثابة هزيمة
للواليــات املتحدة ،لكن كوريا الجنوبيــة اليوم هي واحدة
من جواهــر العالم االقتصادية .وقد يكون هذا هو احتمال
ظهور أوكرانيا ما بعد الحرب.

أخبار سريعة
"قسد" مستعدّة للتنسيق
مع جيش النظام
كشفت "قوات سوريا
الديموقراطية" (قسد) المدعومة
من الواليات المتحدة أمس أنها
ستُ ّ
نسق مع قوات النظام السوري
لص ّد أي غزو تركي لشمال
البالد وحماية األراضي السورية.
وأوضحت "قسد" في بيان أن
القرار جاء بعد اجتماع طارئ
لكبار قادتها تناول تهديدات تركيا
ّ
بشن هجوم جديد على أجزاء من
شمال سوريا .وتابعت" :ناقش
االجتماع تأثير أي غزو تركي جديد
على الوضع اإلنساني في مناطق
شمال سوريا وشرقها والمناطق
المستهدفة بشكل خاص ،حيث ت ّم
التأكيد على أن أي عدوان سيُعيد
السوريين إلى المربّع األوّل من
األزمة السورية ،وأن مشاريع
االحتالل بما فيها التهديدات
األخيرة ليست سوى مقدّمة
لتقسيم سوريا" .وشدّد االجتماع
على استعداد "قسد" لحماية
المنطقة وس ّكانها من أي هجمات
محتملة ،مؤكدا ً رفع الجهوزيّة
واتمام االستعدادات لمجابهة
الهجوم بحرب طويلة األمد.

تمويل أميركي لخفض
الهجرة
ستُ ّ
خصص الواليات المتحدة
مبلغا ً قدره  1.9مليار دوالر لدعم
الوظائف في أميركا الوسطى على
أمل خفض الهجرة ،وذلك خالل
قمة األميركتَيْن المنعقدة في لوس
أنجليس بحضور  23رئيس دولة
وفي غياب الرئيس المكسيكي
وعدد آخر من قادة دول المنطقة.
وعشية وصول الرئيس جو بايدن
إلى القمّ ة ،أوضح البيت األبيض
أن نائبة الرئيس األميركي كاماال
هاريس ستكشف عن التزامات
جديدة من شركات األعمال بقيمة
 1.9مليار دوالر ،باإلضافة إلى
مبلغ  1.2مليار دوالر أُعلن عنه
العام الماضي ،تهدف إلى خلق
فرص عمل في ما يُسمّ ى بالمثلث
الشمالي الفقير ويض ّم السلفادور
وغواتيماال وهندوراس .وستكشف
هاريس أيضا ً عن تفاصيل في شأن
مشروع ّ
مؤسسة الخدمة المجتمعية
في أميركا الوسطى وهو مشروع
فدرالي باسم Central American
 Service Corpsتُموّله مساعدات
أميركية لتوفير فرص عمل للشباب.

إشتباكات قبليّة
في السودان
ُق ِت َل  27شخصا ً وجُ ِرحَ العشرات
ج ّراء اشتباكات قبلية حصلت
اإلثنين وامتدّت حتّى الثلثاء في
واليتَ ْي غرب دارفور وجنوب
كردفان في غرب البالد وجنوبها.
وتدور اشتباكات غرب دارفور في
محلية كلبس التي تبعد حوالى
 160كلم شمال شرق مدينة
الجنينة ،عاصمة الوالية .وقال
قيادي في قبيلة القمر غير العربية
بغرب دارفور لوكالة "فرانس
ّ
برس":
"يشن العرب بسيارات
وأسلحة نارية هجوما ً واسعا ً على
قرى قبيلة القمر" ،بينما أكد قيادي
في قبيلة الرزيقات العربية وقوع
االشتباك نتيجة لخالف حول ملكية
األرض .وفي منطقة أبو جبيهة
التي تقع جنوب شرق كردفان،
حصلت اشتباكات دموية بين
قبيلتَ ْي كنانة والحوازمة البدويّتَيْن.
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ّ
يؤخر انطالق "مواجهة فيينا"
انقطاع التيار

دوري أمم أوروبا :كرواتيا  -فرنسا 1-1
والدنمارك تهزم النمسا وتنفرد بالصدارة
فرضت كرواتيا وصيفة مونديال  2018التعادل على ضيفتها فرنسا بطلة العالم  1-1في سبليت ،في
الجولة الثانية من منافسات المجموعة األولى ضمن المستوى األول للنسخة الثالثة من مسابقة
دوري األمم األوروبية في كرة القدم.
أريليان تشــواميني الوحيد الذي حافظ عىل مكانه أساسيا ً يف التشكيلة من
مباراة الدنمــارك .ولعب حارس مرمى ميالن بطل الــدوري اإليطايل مايك
مينيان مكان القائد حارس مرمى توتنهام اإلنكليزي هوغو لوريس.

كانت فرنسا ،بطلة النسخة الثانية من املسابقة القارية الجديدة ،البادئة
بالتسجيل عرب العب وسط جوفنتوس اإليطايل أدريان رابيو ( ،)52ويف طريقها
إىل تعويض خســارتها عىل أرضها أمام ضيفتها الدنمارك  2-1يوم الجمعة
املايض يف الجولة األوىل ،لكن كرواتيــا نجحت يف إدراك التعادل من ركلة جزاء
تحضير مثالي للمونديال
انربى لها البديل أندري كراماريتش ،مهاجم هوفنهايم األملاني بنجاح (.)83
وقال ديشان" :لقد فعلنا أشــياء جيدة مع األخذ يف االعتبار جميع
ويف املجموعة ذاتها ،واصلت الدنمــارك انطالقتها القوية وحققت
التغيريات التي قمنا بها .لقد تقدمنا يف النتيجة ،وكان بإمكاننا تسجيل
فوزها الثاني عىل التوايل والثاني خارج قواعدها بعد األول عىل فرنســا
الهدف الثاني .لألسف منحناهم هدف التعادل من ركلة
 1-2حيث تغلبت بالنتيجة ذاتها عىل مضيفتها النمسا.
جزاء ،ثم ضغط الكــروات لتحقيق الفوز ،خصوصا ً أننا
وانفردت الدنمارك بالصدارة برصيد ست نقاط وفضت
تركنا لهم مساحات أكرب".
الرشاكة بفارق ثالث نقاط مع النمســا ،فيما تحتل فرنسا
وأضاف" :بالطبع النتيجــة ال ترضيني .ولكن ،هناك
املركز الثالث بنقطة واحدة بفارق االهداف امام كرواتيا.
أجرى ديشان  10تغييرات
إرهاق يجب أخذه يف االعتبار ومع وجود العديد من املباريات
الذي
يف املباراة األوىل يف ســبليت ،أنقــذ كراماريتش
على تشكيلة فرنسا
املتقاربة ،فأنا مضطر للقيــام بالكثري من التغيريات ،إنه
دخل يف الدقيقة  69بدال ً من مهاجم أوساسونا اإلسباني
تحضري مثايل لكأس العالم".
أنتي بوديمري ،منتخب بالده من الخســارة الثانية عىل التوايل عىل أرضه
يف املقابل ،قال مدرب كرواتيا زالتكو داليتش" :أنا فخور بالالعبني،
بعد األوىل املذلة أمام ضيفته النمسا صفر -3الجمعة أيضاً.
لقد أظهروا الشخصية ،واســتطاعوا العودة بعد الهزيمة ضد النمسا.
استعادوا طعم الهجوم .مع لوكا مودريتش ،املنتخب مختلف تماماً ،إنه
المهاجمون "بدالء"
مهم جداً ،يمنح اإليقاع ،يستعيد كرات مهمة مرات عدة .يف غضون ثالثة
كما أوقف كراماريتش سلسلة الهزائم املتتالية لكرواتيا أمام فرنسا عند
أيام ،سنلعب مرة أخرى ،إنه أمر متعب جداً ،نشعر بالتعب أكثر مما كنا
ثالثة ،بعد ســقوطه أمام منتخب "الديوك"  4-2يف املباراة النهائية ملونديال
نعتقد .سيتعني علينا إجراء تغيريات وإيجاد بدائل".
 2018يف موسكو ،وبالنتيجة ذاتها خالل لقاء املنتخبني يف دوري األمم األوروبية
وأضاف" :أجرت فرنســا تغيريات كثرية ،لكــن نظريي محظوظ
يف العام  2020يف "استاد دو فرانس" ،قبل أن يخرس إيابا ً عىل أرضه .2-1
المتالكه احتياطيا ً استثنائياً ،واختياراته هائلة ،مع كريستوفر نكونكو
وخاضت فرنســا املباراة بتشكيلة مختلفة كليا ً عن تلك التي خاضت
عىل وجه الخصوص .وهذا يظهر أنها تستحق لقبها بطلة العالم".
مواجهة الدنمارك ،حيث أجرى مدربها ديدييه ديشان  10تغيريات ،أبرزها
وأنقذ مينيان منتخب بالده من هدف محقق يف الدقيقة  18بتصديه برباعة
اإلبقاء عىل املهاجمني كيليان مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان غريزمان عىل
لتســديدة قوية زاحفة من داخل املنطقة لبوديمري ( ،)18ر ّد عليها الضيوف
دكة البدالء ،ودفع بقائد موناكو وســام بن يدر وجناحي اليبزيغ األملاني
بهدف لنكونكو ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إىل حكم الفيديو املساعد (.)30
كريستوفر نكونكو وباير ليفركوزن األملاني موىس ديابي مكانهم.
وكاد ديابــي يفعلها عندمــا تلقى كرة خلف الدفــاع من نكونكو
وكان مبابي تعرض إلصابة يف ركبته اليرسى يف التدريبات واستبدل بني
فتوغل داخل املنطقة وسددها قوية ابعدها حارس مرمى دينامو زغرب
الشــوطني يف املباراة ضد الدنمارك ( ،)2-1ولم يشارك مهاجم باريس سان
دومينيك لياكوفيتش قبل ان يشتتها الدفاع (.)39
جرمان حتى يف فرتة اإلحماء مع البدالء اآلخرين .وكان العب وسط موناكو

القفز بالزانة 6.01 :م لدوبالنتيس
في الهواء الطلق
حقق البطل األوملبي وحامل الرقم
القيــايس العاملي يف مســابقة القفز
بالزانة الســويدي أرمان دوبالنتيس،
أفضل رقم هذا العــام يف الهواء الطلق
عندمــا ســجل  6.01م يف لقاء هنغلو
الهولندي الدويل يف ألعاب القوى.
وعىل رغــم الرياح ودرجة الحرارة
البــاردة (نحو  16درجــة) واألمطار
الخفيفة املتقطعــة ،نجح دوبالنتيس
يف أول قفــزة له عىل ارتفاع أكثر من 6
أمتار يف موسمه الصيفي ،يف محاولته
األوىل ،قبل أن يتوقف عن املنافسة.
وكان النجم الســويدي الواعد يف
مســابقة القفز بالزانــة والبالغ من
العمر  22عامــاً ،حطم الرقم القيايس

دوبالنتيس مسج ً
ال أفضل رقم

العاملي مرتني داخل القاعة هذا الشتاء
ليصل إىل  6.20أمتار.
ويهدف بطــل أوروبــا واأللعاب
األوملبية هذا الصيف اىل التتويج باللقب
العاملي يف الهواء الطلق يف بطولة العالم
يف يوجني األمريكيــة ،املقررة يف الفرتة
بني  14و 25تمــوز املقبل ،وهو اللقب
الوحيد الذي ينقص سجله.
وتفوق دوبالنتيس عــى الهولندي
روتغر كوبيالر ( 5.70م) والبلجيكي بن
برويدرز ( 5.60م) .ويف ســباق  400م
حواجز ،نجحــت الهولندية فيمكي بول
صاحبة برونزية االلعاب األوملبية وحاملة
الرقم القيايس األوروبي ،يف إحراز املركز
األول بسهولة مسجلة  53.94ثانية.

وتقدمت بول عــى األوكرانية آنا
ريجيكوفــا ( 55.62ث) والربيطانية
جييس نايت ( 55.81ث).
وأحــرزت الربيطانيــة إيليــش
ماكولغــان املركز األول يف ســباق 10
آالف م مسجلة  30.19.02دقيقة ،أمام
اإلثيوبية ليتسينبيت غيدي حاملة الرقم
القيايس العاملي والتي سجلت 30.44.27
دقيقة .وتفوقت غيدي ،حاملة برونزية
أوملبياد طوكيو ،عىل مواطناتها يف سباق
اختيار املنتخب اإلثيوبي لبطولة العالم
الصيف املقبل ،أقربهن إيجغاييهو تايي
الثالثة بزمن  30.44.68دقيقة.
وشهد السباق مشاركة  12عداءة
إثيوبية احتلــت اربع منهن املراكز من
الخامس اىل الثامن.
وكان مواطنهــم البطــل األوملبي
ســيليمون باريغا أحرز املركز األول يف
ســباق الرجال وحجز بدوره بطاقته
إىل مونديال يوجني .وأحرز الجامايكي
يوان باليك املركز األول يف ســباق 100
م مسجالً  10.11ثوان ،أمام األمريكي
كــري كينــغ ( 10.23ث) والجنوب
أفريقي إميل إيراسموس ( 10.25ث).
وكان املركز األول لدى السيدات من
نصيب الربيطانية داريل نيتا بزمن 11.19
ثانية ،أمام تينيــا غايثر من الباهاماس
( 11.23ث) والربيطانية األخرى إيماني
النسيكيوت ( 11.26ث)( .أ ف ب)

رأسية للفرنسي نكونكو أمام إرليتش (أ ف ب)

وجرب تشواميني حظه بتســديدة قوية من خارج املنطقة ابعدها
الحارس بقبضتي يديه (.)40
ونجح رابيو يف منح التقدم لفرنسا عندما تلقى كرة خلف الدفاع من
بن يدر فتوغل داخل املنطقة وســددها بيرساه عىل يمني الحارس (.)52
وتابع مينيان تألقــه بتصديه يف الدقيقة  71لتســديدة قوية من خارج
املنطقة للقائد مودريتش ،الذي عاد إىل التشــكيلة األساســية يف مباراته
الدولية الـ.150
وأهــدر البديل غريزمان فرصة التعزيز من انفراد أنهاه بتســديدة
قوية من داخل املنطقة ارتدت إليه من الحارس قبل ان يلعبها ســاقطة
تصدى لها األخري بسهولة (.)75
وحصلــت كرواتيا عىل ركلــة جزاء اثر عرقلــة كراماريتش داخل
املنطقة من ديني ،فانربى لها بنفســه عىل يمني مينيان مدركا ً التعادل
ومفسدا ً فرحة الفرنسيني (.)83
وكاد البديل اآلخر العب وســط وست هام يونايتد اإلنكليزي نيكوال
فالسيتش يفعلها بتســديدة قوية من خارج املنطقة ابعدها مينيان اىل
ركنيــة ( ،)87ر ّد عليها غريزمان بانفراد خرج الحارس لقطعه فارتدت

صورة من الماضي

خسارتان لفريق األنصار
في المغرب عام 1979

فريق األنصار في المغرب

بعيدا ً من األحداث التي عصفت بلبنان يف فرتة السبعينات ،والتي أدّت اىل توقف
البطوالت والدوريات الرسمية عىل إختالفها ،كان األنصار من األندية القالئل التي
أرصت عىل االســتمرار بنشاطها وتمارينها بحسب ما سمحت الظروف بذلك ،ويف
هذا السياق لبّى النادي االخرض دعوة رسمية من نظريه الوداد البيضاوي املغربي
لخوض مباراتني ودّيتني منتصف شهر آب .1979
وخاض الفريق اللبناني مباراته األوىل أمام ضيفه عىل ملعبه يف الدار البيضاء
بحضور أكثر مــن  25الف متفرج ،وخرسها بنتيجــة ( ،)3-0أما املباراة الثانية
فكانت أمام فريق شباب املحمّ دية ،ولقي يف ختامها هزيمة ثقيلة (.)6-0
وتألفت البعثة اللبنانية آنذاك من عضو اللجنة اإلدارية لنادي األنصار محمود
البدوي ،واملد ّرب عدنان الرشقي ،والالعبني صبحي أبو فروة ،يوسف الغول ،جمال
الخطيب ،إبراهيم عزو ،عدنان بليق ،راشد دوغان ،عاطف الساحيل ،محمد العرجة،
عصام عيتاني ،محمد أدلبي ،إبراهيم عيتاني ومحمد االسطة.

الريــــاضيــــة
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بالتر وبالتيني أمام القضاء السويسري
سيخضع الرئيس الســابق لالتحاد الدويل لكرة
القدم (فيفا) الســويرسي جوزيف بالتر ،والرئيس
الســابق لالتحاد األوروبي (يويفا) الفرنيس ميشال
بالتيني ،ملحاكمة أمام القضاء الســويرسي اعتبارا ً
من اليوم ،بتهم االحتيال بشأن دفعة مالية مشبوهة
يف العام  .2015ويبدأ بالتر ( 86عاماً) وبالتيني (66
عاماً) محاكمة ملدة أســبوعني يف املحكمة الجزائية
الفدرالية السويرسية يف مدينة بيلينتسونا الجنوبية،
بتهمة االحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة أقصتهما
منذ العام  2015عن مشهد الكرة العاملية.
ويُتّهم املسؤوالن السابقان ،املالحقان أيضا ً بتهم
سوء اإلدارة ،إســاءة األمانة والتزوير ،بـ"الحصول
بطريقــة غري مرشوعــة ،عىل حســاب فيفا ،عىل
دفعة حصلت يف العــام  2011بقيمة مليوني فرنك
ســويرسي ( 1.8مليون يورو) ملصلحة بالتيني".
وتقول املحكمة إن بالتينــي "قدّم اىل فيفا يف 2011
فاتورة وهمية مزعومة عن دين مزعوم ال يزال قائما ً
لنشاطه كمستشار لفيفا بني  1998و."2002
وتختتم املحكمة يف  22الجاري ،عىل أن يصدر
القضاة الثالثة حكمهم يف  8تموز املقبل.
ويواجه الرجالن عقوبة الســجن ملدة خمس

منه الكرة اىل مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني الذي حاول متابعتها داخل
املرمى الخايل دون جدوى (.)88

الصدارة للدنمارك

ويف الثانية عىل ملعب "إرنســت هابل" يف فيينا ،انفردت الدنمارك
بصدارة املجموعة بتغلبها عىل مضيفتها النمسا .1-2
وتأخر انطالق املباراة لســاعة ونصف الساعة بسبب انقطاع التيار
الكهربائي يف املقاطعة الثانية يف فيينا حيث يقع ملعب "إرنست هابل".
وكانت الدنمــارك البادئة بالتســجيل عرب العب وســط توتنهام
االنكليــزي بيار-إميل هويبيــرغ يف الدقيقة  28بتســديدة من داخل
املنطقة ،وانتظرت النمســا الدقيقة  67إلدراك التعادل عرب العب وسط
فولفسبورغ األملاني كسافر شــاغر من مسافة قريبة ،اثر تمريرة من
البديل مهاجم بولونيا االيطايل ماركو أرناتوفيتش.
لكن العب وسط أودينيزي اإليطايل ينس سرتيغر الرسن سجل هدف
الفوز للضيوف يف الدقيقة  84بتسديدة قوية اثر تمريرة من العب وسط
برنتفورد اإلنكليزي كريستيان إريكسن( .أ ف ب)

أمبولي يستعين بزانيتي
أعلن نادي إمبــويل اإليطايل لكرة القدم عن تعيني باولو زانيتي
مدربا ً جديدا ً لفريقــه ،بعد أيام قليلة من رحيل مدربه الســابق
أوريليو أندرياتسويل.
وقال النــادي اإليطايل يف بيان امــس ،إن املدير الفني اإليطايل
البالغ من العمر  39عاماً ،وقع ملدة عامني مع عام ثالث اختياري يف
حال تحقيق نتائج جيدة.
وكان زانيتي مدربا ً لفريق فينيتســيا هذا املوسم ،قبل أن يح ّل
محله أندريا سونســن يف نهاية نيسان املايض ،عندما كان النادي
الصاعد حديثا ً إىل دوري األضواء أول الهابطني إىل الدرجة الثانية.
يف املقابل ،نجح إمبويل الصاعد بدوره حديثا ً اىل الدرجة األوىل ،يف
إنهاء املوسم يف املركز الرابع عرش ،وهي مرتبة جيدة لم تمنعه من
االنفصال عن أندرياتسويل األربعاء املايض( .أ ف ب)

بالتر (إلى اليسار) وبالتيني

ســنوات أو دفع غرامات ماليــة .وكان بالتيني
وبالتر مُنعا من ممارسة أي نشاط له عالقة بكرة
القدم ،يف اللحظة التي بــدا فيها الفرنيس جاهزا ً
لخالفة السويرسي عىل رأس هرم الهيئة الدولية.
وأصبح الحليفــان عدوَّين مــع نفاد صرب
بالتيني ّ
لتول الســلطة ،يف حني جاء سقوط بالتر
رسيعا ً بسبب فضيحة فســاد منفصلة يف 2015
حقق فيها مكتــب التحقيقات الفيدرايل األمريكي
"أف بي آي"( .أ ف ب)

كرامر مدرّبًا جديدًا لشالكه
أعلن نادي شالكه العائد حديثا ً إىل دوري الدرجة
األوىل األملانية لكرة القدم ،عــن تعيني فرانك كرامر
مدربا ً جديدا ً للفريق ملدة عامني.
وأقيل كرامر ( 50عاماً) يف نيســان املايض من
منصبه مدربا ً ألرمينيا بيليفيلد ،الذي هبط إىل الدرجة
الثانية يف نهاية املوسم .وقال املدير الريايض لشالكه
روفني رشودر" :حقيقة اختيار فرانك هي استمرار
منطقي للطريقة والنهج الذي نسري عليه :أن نكون
ناجحني جميعا ً من أجل شالكه".
وأضاف" :فرانك قائــد حقيقي للفريق،
هو شــخص يمكنه جمع الناس حوله
من أجل إيجــاد أفضل الحلول للفريق،
يف نفس الوقت لديــه القابلية للقيادة
وتحمل املسؤوليات .إنه املرشح املناسب
للتحديات التي تنتظرنا".
وسبق لكرامر تدريب غرويرت فورث ودوسلدورف
واملنتخب األملاني تحت  20عاماً.
وستكون مهمته ضمان بقاء شالكه يف الدرجة
األوىل ،علما ً أن الفريق ،وعىل رغم قضائه موســما ً
واحدا ً يف الدرجة الثانية ،ال يزال متساويا ً تقريبا ً مع
بوروسيا دورتموند يف عدد األعضاء املنخرطني (160
ألف عضو) ،خلف بايرن ميونيخ  293ألف عضو.
وتوّ ج شالكه ،الذي يعترب أحد األندية التاريخية
والعريقة يف كرة القدم األملانية ،بطالً للدوري ســبع

مرات ،قبل إنشــاء "البوندســليغا" يف العام ،1963
حيث يعود لقبه األخري إىل العام  .1958وتبقى أفضل
نتيجة له بعد ذلك الوصافة يف األعوام  1972و1977
و 2001و 2005و 2007و 2010و.2018
وضمن شــالكه عودته إىل "البوندسليغا" بعد
صدارتــه الدرجة الثانية برصيــد  65نقطة ،بفارق
نقطتني أمام فريدر بريمن الذي ضمن بدوره عودته
إىل دوري األضواء.
(أ ف ب)

رادوكانو لحظة تعرّضها لإلصابة

وبحســب جدولهــا ،كان
مرتقبــا ً أن تلعــب رادوكانو
األســبوع املقبــل يف دورة
برمنغهــام قبــل التوجه إىل
ويمبلدون ،حيث لفتت األنظار
العام املايض بالوصول إىل دور
الـ ،16قبــل أن تصبح نجمة
بفوزها ببطولة الواليات املتحدة

أخبار سريعة
فرح :التحضيرات باكرًا

أكد رئيس أطلس الفرزل رشيد
فرح لصحيفتنا ّ
أن إدارة النادي
بصدد العمل منذ اآلن على تفعيل
فريق كرة السلة للموسم المقبل،
مشيرا ً الى ّ
أن الصورة ستتوضح
تماما ً خالل أسبوعَ ين على أبعد
تقدير .وتابع :إ ّ
ط ُ
لعت من المدير
الفني جورج داغرعلى التقرير
الذي قدّمه عن مسيرة الفريق
هذا الموسم من أجل إمكانية س ّد
ك ّل الثغرات في مختلف المراكز.
وعن الملعب الذي سيعتمده
فريق أطلس ،أجاب فرح :ننتظ ُر
التعاقدات مع الالعبين الجدد،
فإذا كانت غالبيتهم من أبناء
بيروت سنجدّد إعتمادنا ملعب
األنطوني بعبدا موسما ً آخر ،أما
إذا كانوا من أبناء البقاع فسنعود
الى ملعبنا
األساسي في زحلة.
ّ

الهذلي نجماوي

أبدى المدير الفني لفريق النجمة
لكرة القدم التونسي طارق جرايا
موافقته على ض ّم مواطنه مراد
الهذلي الذي يلعب في مركز
خط الوسط الى صفوف الفريق
النبيذيّ  ،وقد قطعت اإلتصاالت
شوطا ً كبيرا ً في هذا اإلتجاه بين
الهذلي وإدارة النادي ،حيث ّ
إن
التفاوض يدور اآلن حول قيمة
العقد السنوي الذي يطالبُ به
الالعب التونسي ،والذي ناهز
الـ 80ألف دوالر .وسبق للهذلي
أن خاض ثالث مباريات فقط مع
النجمة في موسم ،2020-2019
قبل أن يُلغى الدوريّ المح ّلي
بسبب تفشي وباء كورونا.

انسحاب رادوكانو من مضرب نوتنغهام
أعلنــت الربيطانيــة إيمّ ا
رادوكانــو ،حاملة لقب بطولة
الواليات املتحــدة املفتوحة يف
كرة املرضب ،انســحابها من
الدور األول لــدورة نوتنغهام
اإلنكليزية امس ،قبل نحو ثالثة
أســابيع من بطولة ويمبلدون
الربيطانيــة ،ثالثــة البطوالت
األربــع الكربى .واستســلمت
الالعبــة البالغــة  19عاما ً يف
الدقيقــة  33مــن مباراتهــا
أمــام الســويرسية فيكتوريا
غولوبيتش ،بعدما قامت بوضع
يدها عىل خارصتها اليرسى.
وهذا االنســحاب الثالث
لرادوكانو منــذ ظهورها األول
قبل عام عندما كانت يف الثامنة
عرشة مــن عمرهــا فقط ،يف
النســخة الســابقة من دورة
نوتنغهــام نفســها .وكانت
اضطرت بالفعــل إىل مغادرة
امللعــب قبل انتهــاء املباراة يف
غواداالخارا املكسيكية يف شباط
وروما االيطالية الشهر املايض.
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املفتوحة عىل مالعب "فالشينغ
ميدوز" يف أيلول املايض.
ويف ظــ ّل الصعوبــة التي
تواجههــا منــذ تتويجهــا يف
"فالشــينغ ميدوز" ،أقصيت
املصنفة  11عامليا ً لدى السيدات
من الــدور الثانــي يف بطولة
روالن غاروس الفرنســية ،بعد
خســارتها أمام البيالروسية
أليكساندرا ساسنوفيتش.
عــى صعيد آخــر ،قررت
اإلســتونية أنيــت كونتافيت،
ّ
التخل
املصنفة ثانية عامليــاً،
عن مدربها الــرويس دميرتي
تورسونوف.
وبدأت العالقــة بني الالعبة
البالغــة مــن العمــر  26عاما ً
وتورســونوف يف آب  2021يف
مدينة سينســيناتي األمريكية،
وتوّجت كونتافيت بقيادته بأربع
دورات يف نهاية موســم 2021
(كليفالند األمريكية وأوســرافا
التشيكية وموســكو الروسية
وكلوج الرومانية)( .أ ف ب)

"الصاالت":
ّ
يتخطى اإلمارات
لبنان

حقق منتخب لبنان لكرة الصاالت
فوزه األول في بطولة إتحاد غرب
آسيا الرابعة المقامة حاليا ً في
الكويت ،وكان عصر أمس على
نظيره اإلماراتي بنتيجة ()1-2
ضمن المجموعة الثانية .وسجّ ل
أحمد خير الدين وعلي هاشم هدفي
منتخب األرز الذي يخوض مباراته
الثالثة واألخيرة في الدور األول أمام
سلطنة عُ مان مساء غد الخميس.
وكان لبنان تعادل في مباراته
األولى مع البحرين ( )1-1األحد
الماضي ،علما ً ّ
أن نظام البطولة
ّ
ينص على تأهل متصدّر ووصيف
ك ّل من المجموعتين إلى الدور
نصف النهائي السبت المقبل.
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رفـــــيق خـــــوري

هنّي بيصير عندون غاز
ونحنا بيصير معنا غازات

فاشلون وأقوياء
في "موت دولة"
ليس إمساك "محور الممانعة" بإدارة
المجلس النيابي من موقع األقلية سوى "بروفة"
لما ينتظرنا في مسألة الحكومة والرئاسة.
واألساس هو التصرف كأن اإلنتخابات النيابية
مجرد موسم تعود اللعبة بعده ،مهما تكن
النتائج ،الى الشغل من خارج الدستور بعد
الهيمنة باسم الدستور .فال خيار اسمه التعطيل
في إعادة تكوين اإلدارة البرلمانية .أما في تأليف
الحكومة وإنتخاب رئيس للجمهورية ،فإن
الخيار هو اإلستحواذ أو التعطيل .واإلشارات
تتكرر يومياً .أقل ما يقوله المتسلطون بدم
بارد للناس التي دفعوها الى "جهنم" هو :إبقوا
هناك ،فنحن منشغلون بأمور أخرى وال حكومة
وال رئاسة إال إذا جرى التسليم بالسلطة للفاشلين
والفاسدين والمطلوبين للتحقيق والمعاقبين.
وأعلى مراتب الوهم رهان األبرياء على أن يصبح
الفاشلون في ملف الكهرباء وسواه قادرين على
إدارة الملف البالغ األهمية ،وهو ثروة لبنان من
الغاز والنفط في البحر.
في كتاب جديد تحت عنوان "موت دولة"
تقول تانيشا فازال أستاذة العلوم السياسية
في جامعة مينيسوتا" :أي دولة تفقد السيطرة
على سياستها الخارجية لمصلحة دولة أخرى
تصبح عاجزة عن العمل بإستقاللية على
المسرح الدولي ،وبالتالي يبطل كونها دولة
نفسها" .ولبنان فقد السيطرة ،ال فقط على
سياسته الخارجية وقرار الحرب والسلم بل
أيضا ً على سياسته الداخلية لمصلحة دويلة
مرتبطة بدولة إقليمية ،كبديل من السيطرة
السورية .وهو يطلب المساعدة والتدخل من
أميركا وفرنسا وإيران والسعودية ومصر
ودول عدة أخرى ،ويربط قصة الحكومة
والرئاسة بالتفاهم الخارجي .وهو بهذا المعنى
"دولة ميتة" ال مجرد دولة فاشلة.
ألم تُضع السلطة زمنا ً طويالً في الخالف
الداخلي ،وطبعا ً في الخالف مع إسرائيل على
ترسيم الحدود البحرية؟ هل كانت الخالفات
الداخلية فنية علمية أم جرت إدارة العلم في
خدمة أهداف سياسية وشخصية؟ أليس ما
طلبناه وترددنا في التعامل مع دوره ثم عدنا الى
طلبه من جديد هو الوسيط األميركي الذي يطمح
"محور الممانعة" الى إخراج دولته كلها من
لبنان والشرق األوسط؟ أليس من يتولى التهديد
المتبادل مع إسرائيل هو "حزب الله" ال السلطة؟
في بلد مسروق وشعب منهوب يؤتى الى
السلطة باألثرياء الكبار أو بالذين يصيرون
أثرياء .واألثرياء هم بطبائع األمور قلقون
وخائفون دائماً ،لكنهم فقراء أو تحت خط
الفقر في الشجاعة .وقمة البؤس السياسي
أن تجد دول العالم نفسها ومعها األمم
المتحدة مضطرة لدعوتنا الى اإلسراع في
تأليف حكومة والحرص على إنتخاب رئيس
في الموعد الدستوري ،في حين أننا نفاخر
باألالعيب والوقاحة في فن التعطيل .وقمة
اإلستعالء أن يتصرف الفريق المرتبط
بمشروع إقليمي معاكس لمصلحة لبنان
العربي على أساس أنه الوكيل الحصري
للوطنية اللبنانية ،وموزع رتب الوطنية على
من يمشي معه وتهم الخيانة على خصومه.
كان فريديريك الكبير يقول" :ديبلوماسية بال
قوة مثل الموسيقى بال آالت" .لكن الوجه اآلخر
لهذه المشكلة هو قوة بال ديبلوماسية .قوة خارج
الشرعية ،وديبلوماسية لتغطية تلك القوة.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

األسد يتحمّ ل
العطش مدة
 4أيام كاملة.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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إستهلك األلياف لتجنّب الخرف
من املعروف أن األليــاف تحافظ
عىل صحة الجهــاز الهضمي وتُ ّ
خفض
مستويات الكولســرول .لكن تكشف
دراسة جديدة أنها قد تحمي الدماغ من
الخرف أيضاً.
شملت هذه الدراسة حواىل 3700
شــخص مــن الراشــدين األصحاء،
ترتاوح أعمارهم بــن  40و 64عاماً،
وقد شــاركوا يف مســوحات غذائية
دورية طوال  16سنة .راقب الباحثون
املشاركني طوال عقدَين لتحديد الفئة
التي أُصيبت بالخرف .كشفت الدراسة
أن من استهلكوا أكرب كمية من األلياف
يوميا ً كانوا أقل عرضة للخرف .أما من

اســتهلكوا أصغر كمية من األلياف،
فكانــوا األكثر عرضة لهــذا املرض.
تناول األشخاص األقل عرضة للخرف
حواىل  20غراما ً مــن األلياف يومياً،
بينما اقترصت الكمية التي استهلكها
املشاركون األكثر عرضة للخطر عىل 8
غرامات فقط( .تويص وزارة الزراعة
األمريكية بتناول  30غراما ً من األلياف
يوميا ً بعد عمر الخمسني).
يفرتض الباحثــون أن آليات عدة
تؤثر عىل هذه النتيجة .تسهم الحميات
الغنية باأللياف مثالً يف تخفيض الوزن
وضغط الــدم ،إذ تحمي هذه التعديالت
الناس مــن الخــرف الوعائي (ضعف

مهارات التفكري بســبب تراجع تدفق
الدم نحو الدمــاغ) .كذلك ،تزيد األلياف
الجراثيم املفيدة يف األمعاء ،ما يســمح
بتخفيــف التهاب الدمــاغ عرب املحور
الدماغي املعوي .رصدت الدراسة رابطا ً
بني هذه العوامل بكل بساطة ولم تثبت

بشــكل قاطع أن تعديل كمية األلياف
ٍ
املستهلكة هو الذي ّ
يغي خطر اإلصابة
بالخرف ،لكنها تشري يف مطلق األحوال
إىل تأثــر الحميــة الغذائية عىل صحة
الدماغ .نُرشت النتائــج يف مجلة "علم
األعصاب الغذائي".

طفل يبلغ عامين يقتل والده في فلوريدا
قتل طفل يبلغ عامني والــده يف فلوريدا بعدما أطلق
النــار عليه من طريق الخطأ من ســاح ناري محشــو
بالرصاص كان مرتوكا ً من دون أي رقابة.
وعندما وصل الرشطيون يف  26أيــار إىل منزل الضحية
الواقع قرب أورالندو بعد تلقيهم بالغاً ،وجدوا األم ماري أياال
وهي تحاول إنعاش قلب زوجها ريغــي مابري الذي أصيب
ً
بداية ّ
أن الرجل البالغ  26سنة
برصاصة .واعتقد الرشطيون
الذي تويف بعد نقله إىل املستشفى بوقت قصري ،أطلق النار عىل
نفســهّ ،
لكن االبن األكرب من بني أبناء الزوجني الثالثة أعلم
املحققني ّ
أن شقيقه البالغ سنتني هو من أطلق النار.

وأشارت وثائق املحكمة إىل ّ
أن املسدس كان موجودا ً داخل
حقيبة تابعة لريغي مابــري مرتوكة عىل األرض ،وبعدما عثر
الطفل عليه أطلق النار باتجاه ظهر الوالد الذي كان يلعب بلعبة
فيديو عرب جهاز الكمبيوتر .وكان أفراد األرسة الخمسة ،ومن
بينهم طفلة تبلغ خمسة أشهر ،موجودين يف الغرفة نفسها عند
وقوع الحادثة .وأوضح الضابط املسؤول عن مقاطعة أورانج
جون ميمينــا ّ
أن "كال الوالدين كانــا يف حالة إفراج مرشوط
بعد إدانتهما بجرائم عدة ترتبــط بإهمال أطفالهما وتعاطي
املخدرات" ،مضيفا ً ّ
أن "مالكي األســلحة الذين ال يضعونها يف
مآس مماثلة"( .أ ف ب)
مكان آمن هم مع ّرضون لوقوع ٍ

رسائل لكتّاب كبار من القرن التاسع عشر للبيع
يقام مزاد يف باريس عىل رسائل لكبار
الكتاب الفرنسيني يف القرن التاسع عرش
مثل فيكتور هوغــو وأونوريه دو بالزاك
وستندال وغوستاف فلوبري وجورج ساند
وشارل بودلري وبول فريلني.
وتتوىل دار "كورنيت دو سان سري"
تنظيــم املزاد عىل هذه الرســائل التي
يملكها هاوي األدب االســتاذ الجامعي
الســابق جان لوك مريسييه .وتتضمن
ً
املجموعة مثالً
رســالة مــن هوغو إىل
الصحايف املعجب به أوغســت فاكري،
كتبها يف بروكسل عام ّ ،1866
يعب فيها
عن معارضته عقوبة اإلعدام التي أعيد

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

تطبيقها يف جزيرة جريزي .وقدّر سعر
رسالة مؤلِف "البؤساء" بما بني ثمانية
آالف وعــرة آالف يــورو .أما حصة
فلوبري يف املزاد فأربع رسائل إىل حبيبته
لويز كوليه بني عامــي  1846و1853
ُقدّر سعر كل منها بنحو  15الف يورو.
ويُمثل القرن العــرون جيدا ً يف
هذه املجموعة ،وخصوصــا ً األعمال
الرسياليةُ .
وقدّر ســعر كوالّج ألندريه
بريتون بعنوان ""Équipe fantôme
بما بني عــرة آالف و 15ألف يورو،
وكذلك كتاب باإلنكليزية عن سلفادور
دايل مع إهداء رسمه الفنان اإلسباني.

أمــا القطعــة األعىل ثمنــا ً فهي
النسخة األصلية من رواية "Le Rivage
 "des Syrtesلجوليــان غــراك .وبني
القطع التي يضمها املزاد نسخة أصلية

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
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من رواية "إيمانويل" إليمانويل أرسان،
مرفقة بصورة عارية للمؤلفة بعدســة
بيــار مولينييهُ ،قدّر ســعرها بما بني
سبعة آالف وثمانية آالف يورو( .أ ف ب)
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