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برّي خارج "سرب بعبدا":
أنا "بيّ" اتفاق اإلطار!

بزخم "التكليف الرشعي" الذي منحه إياه األمني
العام لـ"حزب الله" للتخيل عن الخط  29وامليض قدما ً
يف التفاوض مع الوسيط األمريكي تحت وهج التهديد
بقصف السفينة اليونانية ملنع إرسائيل من استخراج
الغاز من حقل كاريش ،ما استدعى استدعاء الخارجية
اليونانية القائمة باألعمال اللبنانية يف أثينا أمس للتنديد
بهذا التهديد ...يستع ّد رئيس الجمهورية ميشال عون
الستقبال السفري آموس هوكشتاين الثالثاء املقبل بعد
أن يكــون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
قد أولم عىل رشفه مســاء االثنــن لرتطيب األجواء
التفاوضية مع اإلدارة األمريكية.
وإذ سعى عون لتظهري إحكام قبضته عىل دفة
التفاوض عرب دعوته الرئيســن نبيــه بري ونجيب
ميقاتي إىل اجتماع رئايس ثالثي اليوم يف قرص بعبدا،
أكدت مصــادر مواكبة لالتصــاالت التي جرت بهذا
الخصوص لـ"نداء الوطن" ّ
أن بري آثر إبقاء نفســه
خارج "رسب بعبدا" ،فرفض املشاركة يف هذا االجتماع
"طاملــا ّ
أن امللف أصبح يف عهدة عــون" ،وبالتايل ال
حاجــة إىل عقد هكذا اجتمــاع وال إىل إصدار موقف
مشرتك باسم الرئاســات الثالث ،خصوصا ً و ّ
أن بري
"بي" اتفاق اإلطار الذي "رعى توقيعه
يعترب نفســه ّ
وانطلقــت املفاوضات غري املبارشة عىل أساســه"،
ولذلك ّ
فإن "موقف رئيس املجلس واضح بهذا الشأن
وقد يعيد التأكيد عليــه يف بيان صادر عن عني التينة
يجدد من خالله التمسك بكل فاصلة ونقطة واردة يف
هذا االتفاق من دون زيادة وال نقصان".
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مــــدارات 16
جسر "مطلي ّ
بالذهب" إلخراج بوتين
من أوكرانيا

العماد عون في دارة آل شمص في بلدة بوداي أمس (الجيش)

اإلستعصاء عن اإلصالح
حكم مؤبّد على لبنان
باإلنهيار

"اإلقتصاد" تتحرّك قضائيًا باتجاه المطاحن

ّ
متوفر
سالم لـ"نداء الوطن" :القمح
ّ
وما يحصل
"غش واحتكار"
بــاتــريــســــيــا جــــــالد
ضاع املواطنون يف املواجهة القائمة بني
وزير اإلقتصاد والتجارة أمني ســام ،الذي
ّ
متوفــر ويبلغ  45ألف طن
يؤ ّكد أن القمح
ويكفي لشهر ونصف الشهر ،وبني املطاحن
التي ال ّ
توفر الطحني لتلبية حاجات السوق،

العـــالـــم 19

بكين تُ ّ
حذر واشنطن:
لن نتر ّدد في بدء حرب
حول تايوان

دورة شتوتغارت:
موراي يستعيد بريقه
ويطيح تسيتسيباس
من ربع النهائي

واتحاد نقابات األفران من جهة أخرى الذي
يؤكد عدم وجــود طحني لديــه مطالبا ً يف
اعتصام ّ
نفذه أمس بإعادة النظر يف ســعر
ربطة الخبــز بعد ارتفاع كلفــة العنارص
االساســية الداخلة يف صناعــة الرغيف ،ال
سيما زيادة ســعر طن املازوت  200دوالر
وطن السكر  100دوالر.
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كييف تقصف مواقع روسية في خيرسون

لفك الحصار عن ميناء أوديسا
فرنساّ :
ما زال ملف تع ّ
طل إمــدادات الغذاء من
أوكرانيا ،خصوصا ً الحبوب ،يؤرق دول العالم
ويُهدّد بموجة مجاعة جديدة تطال املاليني من
البرش ،ما دفع الرئاسة الفرنسية إىل اإلعالن
باألمس عن اســتعداد باريس للمشاركة يف
عملية تُتيح رفع الحصار عن ميناء أوديســا

الريــاضــية 22

هبة الحاج فلدر:
أرشيفنا ثوري
وامتداد نحو المستقبل

قائد الجيش في بعلبك" :حربنا" مستمرة وال ننتظر أي غطاء

النائب نزيه متى...
مهندس ّ
ورسام وشاعر
وإنسان وأرثوذكسي ّ

إقــتـصـــاد 17
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يف جنوب أوكرانيا وتصدير محاصيل الحبوب
األوكرانيــة إىل البلــدان التي تحتــاج إليها
بالتعاون مع األمم املتحدة ،مشــدّد ًة عىل أن
فرنســا تتمنّى انتصار كييف عىل موســكو
يف الحرب الدائرة بينهما واســتعادة أوكرانيا
وحدة أراضيها.
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"بيروت" بط ً
ال للبنان في كرة السلة
أحرز فريق بريوت فريست لقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرة األوىل يف تاريخه بفوزه
عىل ضيفه الريايض بريوت ( )62-79مســاء أمس عىل ملعب مجمّ ع الشياح الريايض
يف املباراة السابعة والحاسمة بينهما يف الدور النهائي أمام جمهور غفري مأل مد ّرجات
امللعب .ويعود الفضل يف فوز بريوت اىل الثالثي اييل شــمعون ( 20نقطة و 6ريباوندز)
وجريار حديديان ( 28نقطة و 13ريباوندز) والتونيس صالح املاجري الذي أقفل ســلته
بإحكام أمام هجمات العبي الريايض وتسديداتهم ،محققا ً  12ريباوندز و 7بلوك شوت.
ويف الختام ،و ّزع رئيس إتحاد كرة الســلة أكرم الحلبي ورئيس نادي بريوت نديم حكيم
ّ
والفضية عىل
ورئيس مجلس إدارة تلفزيون « »MTVميشــال املــ ّر امليداليات الذهبية
َ
الفريقني ،فيما تس ّلم بطل لبنان الجديد كأسه وسط أجواء إحتفالية.
العبي

طال مستودعات تابعة لـ"حزب الله" وقوات إيرانية

يعطل مطار دمشق
هجوم إسرائيلي
ّ

يف خطوة أعقبــت قصفا ً إرسائيليا ً
فجــر أمــس ألحــق أرضارا ً بمدرج
الهبوط ،ع ّلقت وزارة النقل الســورية
ك ّل الرحالت عرب مطار دمشــق الدويل،
ً
موضحــة يف بيان عرب حســابها عىل

"تلغــرام" أنــه "ت ّم تعليــق الرحالت
الجوّية القادمة واملغادرة" عرب املطار
"نتيجة توقــف عمل بعض التجهيزات
الفنيــة وخروجها مــن الخدمة" ،من
دون ذكر األسباب.
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هايدن مكرّمًا من األوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية وكورس "القديس يوسف"
توافد املئات اىل كنيسة مار يوسف  -مونو للتمتع
بأمســية أحيتها االوركسرتا الفيلهارمونية اللبنانية
وكورس جامعة القديس يوسف بمقطوعات خالدة
للموسيقار جوزف هايدن .واستهلت قائدة االوركسرتا
ياسمينة صباغ اللقاء بكلمة اكدت فيها اهمية إبقاء
الثقافة املوســيقية حية يف لبنان ،خصوصا ً يف هذه
االيام الصعبة كمكون اســايس يف الهوية اللبنانية.
"لقد اخرتنا البقاء لنقاوم باملوسيقى ولن نرتك هذا

القطاع الجميل يموت فهل من حياة دون كل ما هو
جميل؟" ،قالت بابتسامة عريضة شاكرة الجميع عىل
الحضور وداعية لدعم القطاع الذي يرزح تحت وطأة
األزمة الحالية .وكانت الفتة مشــاركة مغنّي اوبرا
عامليني باالمسية أمثال السوبرانو بوال جكستادت من
املانيا والســوبرانو االيطالية-االملانية صوفيا بافون
والتينور الكندي الفلسطيني هيثم حيدر والباريتون
الدنماركي سيمون دوس.
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العتمة الشاملة ...إذا لم يُمدّد العراق إتفاق التبادل
كــــلـــيـــر شـــكـــر
منتصف شهر أيلول العام املايض ،وصلت إىل لبنان
أوىل شحنات الفيول العراقي ،أو باألحرى تلك الناجمة
ّ
املوقعة مع العراق يف أواخر تموز
عن اتفاقية التبــادل
من العام نفســه ،بعدما فازت رشكة «برتول اإلمارات
الوطنية» بمناقصة االســتبدال التــي أجرتها وزارة
الطاقة اللبنانية ووافقت عليها الســلطات العراقية،
والتي تقوم عىل أساس استبدال حواىل  84ألف طن من
النفط األســود العراقي بحواىل  30ألف طن من الفيول
الثقيل ،وحواىل  33ألف طن من الغاز ،بعد حسم كلفة
النقل والتي تسدد من إجمايل النفط العراقي.
ولكن مع وصول الشحنتني الثانية والثالثة مطلع
ترشين األول وبداية ترشين الثانيّ ،
تبي أنّه لم يتع َّد ك ّل
منهما الـ 60ألــف طن ،أي ّ
أن الكمية انخفضت حواىل
طن ،مع العلم ّ
 20ألف ّ
أن إجمايل االتفاق يقيض بتوريد
مليون ّ
طن خالل ســنة ،وقد و ّزعت هذه الكمية عىل
 12شهراً ،األمر الذي أدّى اىل رفع الكلفة التي يتكبدها
لبنــان كونها مرتبطة بالكميــة املنقولة ،والتي تُدفع
للرشكة التي تتوىل عملية االستبدال ،وهذه الكلفة تدفع
أيضا ً من اجمايل الكمية الشــهرية املس ّلمة ،ما أدى اىل
انخفاض اضايف يف اجمايل الكمية املس ّلمة إىل مؤسسة
كهرباء لبنان.
ولهذا ،أعاد يومها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
بحث املســألة مع نظريه العراقي مصطفى الكاظمي،
للعمل عىل إعادة تثبيت الكمية التي سبق واتُّفِ ق عليها،
وبالفعل ،وعدت الســلطات العراقية من جديد بإعادة
رفع الكمية لتكون بني  75و 80ألف طن.
ومع توقف وزارة الطاقة عن رشاء الطاقة ملصلحة
مؤسســة كهرباء لبنان بات االتكال بشكل كامل عىل
الفيول العراقي ،ويفرتض أن تصل يف شهر آب املقبل،
الشحنة األخرية من هذا الفيول لتأمني
ساعتي تغذية
ّ
للمناطق اللبنانية حيث عادة ما ترصف ك ّل شحنة بني
عرشين وثالثني يوما ً حسب وترية االستهالك للطاقة.

خفــايـــا

الفيول العراقي سيتوقف ولبنان بال كهرباء بعد شهر؟

سيصار إلى التواصل مع السلطات العراقية
من جديد لتمديد العقد لعام إضافي مع
العلم أنّ هذا التمديد يحتاج بدوره إلى
ضوء أخضر أميركي كما يؤكد المتابعون
هكذا ،ســيصري اللبنانيون عىل موعد مع العتمة
الشــاملة يف منتصف فصل الصيف طاملا ّ
أن اإلتفاقني
مــع األردن لتوريد الطاقة ومع مــر لتوريد الغاز،
مع ّلقان عىل حبل االســتثناء األمريكي لقانون قيرص،
إال اذا نجحت مساعي لبنان يف اقناع العراقيني بتمديد
العقد ،كما سبق ألكثر من مسؤول لبناني أن أ ّكد ،حيث
ســيصار إىل التواصل مع السلطات العراقية من جديد
لتمديد العقد لعام إضايف ،مع العلم ّ
أن هذا التمديد يحتاج
بدوره اىل ضوء أخرض أمريكــي كما يؤكد املتابعون...
فيما يبــدو ّ
أن اإلدارة األمريكية غري مســتعجلة عىل
فــ ّك «الحصار الطاقوي» عن لبنان ســواء من الجهة

نار لبنان تخيف المحيط...
عمان؟!
و ُتحرّك الخليج من باب ّ
أالن ســــركـــيـــس
بات الجميع عىل قناعة بأن ال خروج للبنان
من أزمته من دون رعاية عربية ،فاملظلة العربية
أساسية يف التأسيس لشبكة أمان تحمي البلد من
ترسيع مسرية االنهيار.
بدأ الوضع اللبناني يرتاجع منذ خروج لبنان
ّ
وتقصد فريق لبناني معروف
عن اإلجماع العربي،
وصل إىل السلطة وأمسك بها رضب عالقات لبنان
العربية وعىل رأسها العالقة بالخليج.
وعىل رغم بعض املحــاوالت لرأب الصدع ،إال
أن قدرة الفريق املحســوب عىل محور «املمانعة»
كانت أقــوى من األفرقاء الذيــن ال يرغبون بأن
الفوضى ممنوعة
يدخــل البلد سياســة املحاور وبالتــايل تخريب
وتشري املعلومات إىل أن الحراك العربي باتجاه
عالقاته بالدول الصديقة.
ّ
يتوقــف عىل رغم الغضــب الخليجي
لبنــان لم
ولم تظهر حتى الساعة أي بوادر جديّة لعودة
املوجــود ،وقد تعاملت الــدول الخليجية مع الرد
العالقات اللبنانيــة  -العربية إىل ما كانت عليه يف
السابق ،إذ ّ
اللبناني عىل املبادرة الكويتيــة بإيجابية بالغة،
إن فريق السلطة يُرصّ عىل عدم إعادة
ّ
متوقفة عىل هذا الح ّد بل تحتاج
لكن األمور ليست
التــوازن اىل عالقات لبنــان الخارجية ويترصّ ف
ّ
إىل متابعة حثيثة.
وكأن ال شــعب لبنانيــا ً يدفع ثمن سياســاته
ويشــعر األردن بالقلق تجاه الوضع اللبناني
الداخلية والخارجية.
خصوصــا ً وأن النار اللبنانية ســتمت ّد إىل الدول
وأمــام املراقبة العربية لألوضــاع اللبنانية،
املجاورة ولن تسلم عمّ ان من النار
فقد برز منــذ أيام كالم ملســاعدة
اللبنانية الحارقة ،لذلك فإن األردن
وزير الخارجية األمريكية لشــؤون
قد يأخذ املبادرة ويتح ّرك.
الرشق األدنــى بربارة ليــف أمام
لجنة العالقات الخارجية يف مجلس هناك تقاطع عربي
ومن املعلــوم أن امللك األردني
الشيوخ ،أشــارت فيه إىل ّ
يُجري اتصاالت بعواصم القرار من
أن العاهل ودولي على عدم
أجــل الوضع اإلقليمــي ،وال يغيب
األردني امللك عبدالله الثاني هو أكثر
اإلنجرار إلى الفوضى
الوضع اللبناني عن اهتماماته ،لكن
األشــخاص القلقني بــن رشكائنا
حيال احتمال االنهيار يف لبنان ،ويريد واستكمال مسلسل األكيد أن أي مبادرة عربية ستكون
االنهيار
بالتنسيق مع الدول الخليجية وعىل
أن يقوم بــكل يشء ممكن لتخفيف
رأســها اململكة العربية السعودية
هذا االحتمال.
وطبعا ً بالتنسيق أيضا ً مع جامعة الدول العربية.
ويُشــ ّكل هذا الكالم عالمة فارقة ،إذ يكشف
وترى القيادة يف األردن أن الوضع اللبناني ال
أن لبنــان ليس مرتوكا ً لقــدره وأن هناك رعاية
يمكن تركه ،وهناك تقاطع عربي ودويل عىل عدم
عربية ال تزال موجودة واهتماما ً ومتابعة للوضع
اإلنجرار إىل الفوىض واستكمال مسلسل االنهيار،
اللبناني ،لكن هذا األمر يحتاج إىل جهود داخلية.
لذلك فإن التح ّرك بات أكثر من رضوري خصوصا ً
وليس جديدا ً عــى امللك األردنــي اإلهتمام
وأن املرحلة القادمة ســتكون األصعــب عامليا ً
بلبنــان ،إذ إن بــاده تدعــم الجيــش اللبناني
ولبنانيا ً وقد ترتافق مع عجــز يف تأليف حكومة
باســتمرار كما أنها وقفــت إىل جانب لبنان بعد
جديدة وعــدم القدرة عىل انتخــاب رئيس جديد
انفجار مرفأ بريوت ،لكن األساس يبقى يف السؤال
للجمهورية ،لذلك فإن الحراك األردني ســيتالقى
عمّ ا إذا كان هناك من مبادرة أردنية ســتتح ّرك يف
مع العربي والفرنيس من أجل منع الفوىض.
املرحلة املقبلة.

األردنية أو من الجهة املرصية ،اذ أعلنت مساعدة وزير
الخارجية األمريكية لشؤون الرشق األدنى ،بربارة ليف
منذ يومني ّ
أن «قطاع الطاقة يف لبنان أصبح عىل شفري
االنهيار» .واشــارت اىل ان «الواليات املتحدة لم تتخذ،
حتى اآلن ،أي قرار برفع العقوبات ،أو أي اســتثناءات
تتعلق بالعقوبات عىل سوريا ،بشأن نقل الغاز املرصي
إىل لبنان« ،ألنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد».
يف هذه األثناء ،اقرتح وزير الطاقة واملياه يف حكومة
ترصيف األعمال وليد فياض خ ّ
طة الطوارئ للكهرباء،
يف ظ ّل تأخري تمويل الغاز املرصي والكهرباء األردنيّة،
القاضية بــأن «تُموَّل عرب مرصف لبنان ووزارة املالية
واملعنيّني ،حاجتنا من الفيول لتأمني كهرباء بمعدّل 10
ساعات يوميّا ً عرب «مؤسسة كهرباء لبنان» ،بالتّزامن
مع زيادة التّعرفــة عىل املواطنني ،تســمح بتغطية
الكلفة التشــغيليّة وكلفة الفيول» ...لكن هذه الخطة
دونها عقبات كثــرة أهمها الهدر غري الفني الحاصل
واملقدر بحواىل  40%فيما االمتناع عن تسديد الفواتري
يقدّر بحواىل  ،10%واذا ما رفعت التعرفة فمن املرجح
أن تتضاعف هذه األرقام.

يعمــل فريــق ســيايس عىل
تحضــر فريق استشــاري لوزارة
الطاقة يف قطاعــات النفط واملياه
والكهرباء ،ما يوحي بأنه يتمســك
باحتفاظه بحقيبــة الطاقة للفرتة
املقبلة ،عىل رغم كل التحذيرات وكل
الخالفات مع رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي وكل الفضائح املتعلقة بهذا
امللف ،األمر الــذي يمكن أن يكون
العائق األكرب أمام تشكيل الحكومة
ألنه يؤدي حتما ً إىل تمســك الثنائي
الشيعي بوزارة املالية.
قــال احــد نــواب «التغيري»
البارزين ان فريقه سيجري تقييما
خالل اليومني املقبلني ملسار تصويته
والنتائج املخيبة خصوصا يف اللجان
النيابية ،مشــددا عىل وجوب انتهاء
مرحلة «املراهقة السياسية».
تعليقا ً عىل العشاء الذي يقيمه
نائب رئيس مجلــس النواب الياس
بو صعب للوسيط األمريكي أموس
هوكشــتاين للمــرة الثانية قالت
أوســاط مراقبة« :ليتهم يهتمون
بملف الحدود البحرية بصورة جدية
وعلميــة وموثوقة بقدر ما يهتمون
بالعشــاوات والدعوات واستغالل
املناسبات».

«ليكن التشكيل الحكومي من دون شروط ألي فريق»

ميقاتي :إنتخابات الرئاسة قد تتأ ّ
خر
ولكنها ستحصل

أكــد رئيس حكومــة ترصيف األعمــال نجيب
ميقاتي رضورة أن يختار املجلــس النيابي من يراه
مناســبا ً لتشــكيل الحكومة الجديــدة ،وأن يكون
التشكيل الحكومي من دون رشوط وتعقيدات يضعها
أي فريق يف وجه الرئيس املك ّلف ،ورأى «أن االنتخابات
الرئاسية قد تتأخر ولكنّها ستحصل».
وكان ميقاتــي لبّــى دعوة «معهد السياســة
واملجتمــع» يف العاصمة األردنية عمــان لعقد لقاء
حواري ،وقال« :لقد بات لبنان عىل مفرتق طرق ،ومن
املستحيل أن نستمر عىل النهج ذاته الذي كان سائداً،
من هنا يجب االنطالق مــن اتفاق الطائف وتدعيمه
والبناء عليه وتطوير ما يحتاج منه إىل تطوير».
وشــدد «عىل أهمية الالمركزيــة الواردة ضمن
اتفــاق الطائف باعتبارها خيارا ً مناســبا ً يف املرحلة
املقبلة للتعامل مع األوضاع السياسية واإلدارية ،بما
يحفظ وحدة الدولة اللبنانية ضمن تنظيم للمقيمني
فيها».
أضاف «املقصود بالالمركزية كل ما هو مطلوب
لتوفري مســاحات مــن الحريــات والخصوصيات
للمكوّنات املختلفــة يف الحالــة اللبنانية ومحاولة
تخفيف االحتكاكات املستمرة يومياً».
وقال»:علينــا الوصول إىل طاولــة حوار وطني
للبحث يف أي لبنان نريد» ،مؤكدا ً «رضورة اســتكمال
تنفيذ اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية
وإنشــاء مجلــس الشــيوخ وإقرار قانــون جديد

لالنتخابات عىل أسس وطنية».
وعىل الصعيد االقتصادي لفت ميقاتي إىل»حجم
األزمة االقتصاديــة وخطورتها» ،لكنه أكد» أن لبنان
ســيعرب هذه املرحلــة الصعبة إذا ســار عىل الخط
املرســوم من خالل تطبيق االتفاق مع صندوق النقد
الدويل ،وإجراء اإلصالحات األساسية التي تضعه عىل
سكة التعايف».
ويف ملف ترســيم الحدود البحرية أكد ميقاتي»
الحرص عىل حــ ّل الخالف عرب الوســيط األمريكي
آموس هوكشــتاين» ،الفتا ً اىل»تشديد جميع املعنيني
عىل أولوية الحفاظ عىل استقرار األوضاع يف لبنان».
وعن امللــف الحكومي وإمــكان تكليفه مجددا ً
قال :يف املبدأ يتهيّــب كل م ّ
طلع عىل الوضع اللبناني،
وأنا منهم ،صعوبة املرحلة وتعقيداتها ،ولذلك فإنني
أقول إنني لست ساعيا ً إىل هذا األمر ،وأتمنى أن يرسع
املجلس النيابي يف اختيار مَ ن يراه مناسباً ،وأن يكون
التشكيل الحكومي رسيعا ً من دون رشوط وتعقيدات
يضعها أي فريق يف وجه الرئيس املك ّلف».
ويف ملف انتخابات رئاسة الجمهورية قال»:من
خالل تركيبة املجلس النيابي الجديد بات من الصعب
عىل أي فريــق أن يعطل االنتخابــات ،وبالتايل فإن
إمكانيــة إجراء االنتخابات باتت أكثــر احتماال ً مما
كانت عليه قبل أشهر.
وتابــع ر ّدا ً عىل ســؤال« :قد تتأخــر انتخابات
الرئاسة ولكنها ستحصل».
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تشكيل المطبخ التشريعي واإلداري انتهى ...بانتظار اإلستشارات

هكذا توزعت مواقع رؤساء ومقرّري اللجان
على القوى السياسية باستثناء «"التغيير"»
فإن النتائج أقصت أيضــا نوابا ً أطباء من مثل
أكــــرم حـــمـــدان
عيل املقداد وفادي كرم ،كمــا أن معركة لجنة
أنهى مجلس النواب أمــس عملية تكوين
الرتبية التي ترشح لعضويتها  21نائبا ً لم تكن
مطبخــه الترشيعي وتركيبتــه اإلدارية بعدما
سهلة أيضا ً خصوصا ً وأن معلومات تحدثت عن
تدخالت وتمنيات واتصاالت من نواب ســابقني
أنجز انتخاب أعضاء لجنتــي الصحة والرتبية
مع قيادات مجلســية من أجل ضمان وصول
ومن ثم تمت عملية انتخاب رؤســاء ومقرري
أحد النواب إىل رئاســة اللجنة وهو النائب بالل
اللجان بطريقة سلســة طغــى عىل معظمها
الحشــيمي الذي بالكاد دخــل عضوية اللجنة
التزكية بســبب التفاهمات املسبقة بني الكتل
بعدما انسحب منها النائب أحمد رستم تمهيدا ً
والقوى األساسية الكربى يف املجلس.
لوصول الحشيمي الذي كان أول الخارسين ،كما
وهكــذا يمكن القــول إن القديم بقي عىل
سبق وانسحب من الرتشيح النائب أحمد الخري
قدمه خصوصا ً يف لجنتي املال واملوازنة واإلدارة
من أجل تسهيل األمر عىل الحشيمي وبناء عىل
والعدل لجهة بقاء رئاســة املال بعهدة النائب
تنسيق بني كتلة نواب «إنماء الشمال» وبعض
إبراهيــم كنعان وبقاء رئاســة اإلدارة والعدل
النواب املستقلني ،لكن النتيجة حسمت لصالح
بعهدة النائب جورج عدوان.
النائب حســن مراد يف رئاســة
وجرت عملية تبــادل بني
اللجنة.
الحلفــاء يف موقعي املقرر حيث
ويف قــراءة لنتائــج توزع
انتخب نائب «حــزب الله» عيل
النتائج لم تغيّر في
الرؤســاء واملقرريــن يتبني أن
فياض مقــررا ً يف لجنــة املال
والنائب جــورج عطاالله مقررا ً موازين القوى خصوصًا الكتل والقوى السياسية الكربى
قد توزعت املواقــع واملناصب
للجنة اإلدارة حيث كان يشــغله
ّ
تمكن
لجهة عدم
يف املجلس الســابق نائب «حزب نواب قوى التغيير من إن كان باإلنتخاب أو بالتفاهم
والتزكيــة ،فهذه لجنــة املال
الله» إبراهيم املوسوي.
وشهد املجلس النيابي وعىل الحصول على أي موقع برئاســة النائب إبراهيم كنعان
مدى أسبوع ،عملية ديموقراطية أو منصب في رئاسة
(تيــار وطنــي حــر) واملقرر
النائب عيل فياض (حزب الله)،
بكل تفاصيلهــا ومعانيها وإن
اللجان أو مقرريها
ولجنة اإلدارة والعدل برئاســة
كانت النتائج لم تغري يف موازين
النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) واملقرر
القوى خصوصا ً لجهة عــدم تمكن نواب قوى
النائب جورج عطاالله (تيــار وطني حر) ،أما
التغيري من الحصول عىل أي موقع او منصب يف
لجنة الشؤون الخارجية واملغرتبني فكانت من
رئاسة اللجان أو مقرريها.
وبانتظار أن تنطلــق املرحلة املقبلة لعمل
نصيب النائب فادي عالمة يف الرئاســة (حركة
املجلس املتمثلة باإلستشارات النيابية امللزمة من
أمل) ،والنائب أغوب بقرادونيان كمقرر (حزب
أجل تكليف رئيس عتيد للحكومة الجديدة ،وعىل
الطاشــناق) ،بينما توىل رئاسة لجنة األشغال
أمل أن تكون تجربة اإلنتخابات يف مرحلتيها يف
العامة والنقل والطاقة النائب ســجيع عطية
مجلس النواب عىل صعيد رئاسة ونيابة الرئاسة
(كتلة إنمــاء الشــمال) ،وكان منصب املقرر
للنائب محمد خواجة (حركة امل).
وأعضاء اللجان والرؤساء واملقررين ،قد مهدت
وترأس لجنة الرتبية النائب حســن مراد
الطريق للنواب الجدد لقراءة املشــهد بطريقة
(حزب اإلتحاد) واملقررالنائب إدغار طرابليس
مختلفة عن اليوم األول ،فإن األنظار تتجه نحو
(تيار وطني حر) ،وحــل النائب بالل عبدالله
ما يمكــن أن يبدأ به املجلس النيابي الجديد من
رئيســا للجنة الصحــة (الحــزب التقدمي
خطوات عىل الصعيدين الترشيعي والرقابي.
اإلشــراكي) واملقــرر النائب ســامر الثوم
وإذا كانت نتيجة عمليــة إنتخابات لجنة
(تيار وطني حر) ،وحــل النائب جهاد الصمد
الصحة التي ترشــح لعضويتهــا  22نائبا ،قد
(مســتقل) رئيســا للجنة الدفاع والداخلية
تميــزت بدخول أربعة نــواب أطباء من القوى
والبلديــات ،واملقــرر النائب أســعد درغام (
املســتقلة والتغيريية وهم :الياس جرادي ،عبد
تيار وطني حر) ،وتوىل رئاســة لجنة شؤون
الرحمن البزري ،غسان ســكاف ورامي فنج،
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املهجريــن النائب أغــوب بقرادونيان (حزب
الطاشناق) واملقررالنائب حسني جيش (حزب
الله) ،وترأس لجنة الزراعة والســياحة النائب
أيوب حميد (حركــة أمل) واملقرر النائب أديب
عبد املسيح (حركة اإلستقالل) ،وترأس لجنة
البيئة النائب غياث يزبــك (القوات اللبنانية)
واملقررالنائب قاســم هاشــم (كتلة التنمية
والتحريــر) ،وتوىل رئاســة لجنــة اإلقتصاد
والتجارة النائب ميشال ضاهر (مستقل وهو
كان طالب يف الجلســة الســابقة بأن تُعطى
طائفة الروم الكاثوليك رئاسة لجنة من اللجان
األساســية يف املجلس) ،وحــل يف مركز املقرر
النائب نــارص جابر (حركة امــل) ،أما لجنة
اإلعالم واإلتصاالت فقد ترأسها النائب إبراهيم
املوســوي (حزب الله) ،واملقرر النائب محمد
سليمان (كتلة إنماء الشــمال) ،وعاد النائب
ســيمون أبي رميا (تيار وطني حر) إىل رئاسة
لجنة الشــباب والرياضة بينمــا توىل منصب
املقرر النائــب رائد برو (حــزب الله) ،كذلك
عادت لجنة حقوق اإلنسان إىل النائب ميشال
موىس (كتلــة التنمية والتحرير) والنائب نزيه
متى (القوات اللبنانية) مقرراً ،وبقيت النائبة
عناية عزالدين رئيســة للجنــة املرأة والطفل
(حركة أمل) والنائب عدنان طرابليس (جمعية
املشاريع) مقررا ً  ،وحل النائب طوني فرنجية
(املردة) رئيســا للجنة تكنولوجيا املعلومات
والنائب الياس حنكش (حزب الكتائب) مقرراً.
وهكذا تكون قد توزعت القوى وفقا للرتتيب
التايل( :حزب الله) حصل عىل رئاسة لجنة وعىل
منصب املقرر يف ثالث لجان( ،حركة أمل) نالت
 4مناصب يف رئاســة اللجان وثالثة مقررين،
(التيار الوطني الحر) حصل عىل رئاسة لجنتني
و 4مقررين( ،القوات اللبنانية) نالت رئاســة
لجنتني ومقرر واحد( ،الحزب اإلشــراكي) نال
رئاسة لجنة واحدة فقط مع اإلشارة إىل أنها لم
تكن من حصة الطائفة الدرزية ولم يحصل عىل
أي مقرر( ،تيار املردة) حصل عىل رئاسة لجنة
واحدة( ،حزب الطاشــناق) حصل عىل رئاسة
لجنة ومقرر واحد( ،حزب اإلتحاد) نال رئاسة
لجنة واحدة وكذلك كتلة إنماء الشمال حصلت
عىل رئاسة لجنة ومقرر لجنة ثانية ،بينما نال
كل من حزب الكتائب وجمعية املشاريع منصب
مقرر لكل منهما وكانت حصة املستقلني رئاسة
لجنتني ومقرر لجنة.

مفاوضات الغاز والكاميرات!
في الجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل ثمة أفق
للتوصل الى تسويات .معالم هذا األفق التسووي تتضح من طبيعة
التصريحات التي يدلي بها المعنيون اللبنانيون ،ومن مواقف الجانب
اآلخر ،وحتى مما يقوله الوسطاء االميركيون.
كان اتفاق اإلطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري بالتزامن مع إعالنات
اميركية اسرائيلية مماثلة ،إيذانا ً بأن التقدم نحو تسوية الترسيم
حاصل وال ينقصه ّال لمسات أخيرةّ ،
وإل لما توّرط بري بذلك اإلعالن
في ع ّز حملة توأمه على المتعاملين مع األميركيين واالسرائيليين
وجماعات السفارات الغربية!
لكن شيئا ً ما جعل اتفاق االطار يبقى اطارا ً من دون صورة .فتأخر
الترسيم وتأخر لبنان الموغل في العتمة واالنهيار في االستفادة من
غازه الموعود ،فيما كان منافسه االسرائيلي يطور حقوال ً ويوفر غازا ً
الستهالكه الداخلي وللتصدير ويبدأ اإلعداد لتزويد اوروبا بمنتج
تحتاجه بقوة بديالً لما تستورده من روسيا.
ال أحد يعلم علم اليقين ما السبب الذي جعل حكام لبنان يسلكون
مسلك التالعب .ما نسمعه نقاش ال ينتهي حول مرسوم لم يو َّقع،
وموقف عن تمسك بالخط  23والتفاوض على الخط  ،29ثم عن
عرض من هوكشتاين لم تتم
مقايضة بين قانا وكاريش ،وأخيرا ً عن ٍ
اإلجابة عليه.
حوَّل موقف المتعاطين من الحكام بملف الترسيم ،غالبية
اللبنانيين الى خبراء نفط وغاز وجيولوجيا ،االلوف يدلون بدلوهم
وبعضهم ممن تأخذه الحماسة يربط مصير البئر بشخص زعيمه،
والبعض اآلخر يختار تدمير اسرائيل فوق بئرها ودفنها فيه كالنبي
يوسف وال حاجة الى غاز وال الى تغويز ،وبعض ثالث يسأل عما
سيأتيه من جلد الدب.
الخالصة ان لبنان ،األش ّد حاجة ،لم يستفد من ثروته المحتملة،
وبقي هاربا ً ومتهربا ً من أخذ آباره بيديه ،ألسباب غير معلنة ،حتى
حطت سفينة التنقيب االسرائيلية على حدود منطقته اإلقتصادية
الخالصة .وفي هذه اللحظة لم نفهم ما اذا كان األمر صدفة أو متفقا ً
عليه ،فالمفاوض اللبناني اجنحة مختلفة ،والعدو ،صهيونيا ً كان ام
غرينالنديا ً سيفضل الجناح الموثوق واألكثر قدرة ،باعتبار الرغبة
وحدها ال تكفي.
تقدمت السفينة فتحركت دعوات التفاوض ،وسيأتي المبعوث
األميركي بعد خمسة شهور على زيارته األخيرة ،وهي فترة كانت
كافية إلتمام تجهيز باخرة التنقيب وانتقالها من سنغافورة عبر قناة
السويس الى بحر حيفا .يأتي هوكشتاين ليأخذ موافقة المكلفين
الرسميين ،لكن التوافقات الفعلية تدار بين «حزب الله» واسرائيل،
والنقاش الفعلي انما يحصل بينهما ،وحتى الساعات االخيرة بدا أن
األمور تسلك طريق التسوية ولكن…
قبيل خطاب السيد حسن نصرالله األخير صدر بيان اسرائيلي
مشترك عن وزراء األمن والخارجية والطاقة يطمئن ان «المنصة
لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها» .وفي خطابه رد
نصرالله« :الهدف المباشر يجب ان يكون منع العدو من استخراج
النفط والغاز من كاريش…» .موقفا العدوين يلتقيان عند نقطة عدم
«االستخراج» اآلن في انتظار بلورة االتفاق حول الحدود المائية وهو
ما سيحاول االميركيون مرة اخرى التوصل إليه.
اما لمعرفة النتيجة فربما يجدر انتظار المفاوضات الدولية بشأن
اعادة العمل بالكاميرات اإليرانية في نطنز النووية!!!

الحريري وسعد لم يحدّدا موقفهما بعد والبزري و"»الجماعة" «مع التوافق

اهتمام صيداوي بانتخابات جمعية المقاصد ...معركة أم توافق!؟
صــيـــدا  -مــحـمــد دهــشــة
من املقــرر أن تجري انتخابــات جمعية املقاصد
الخريية اإلســامية يف صيدا الختيار رئيس و 8أعضاء
للمجلس اإلداري لـ 4ســنوات يوم األحــد  26حزيران
الجاري ،يف ثانوية حســام الديــن الحريري يف منطقة
رشحبيل بن حسنة ،عىل أن يبدأ اإلقرتاع التاسعة صباحا ً
وينتهــي يف الثانية بعد الظهر ،ثــم تبارش عملية الفرز
وتعلن النتائج فوراً.
وتكتســب انتخابات املقاصد هذه الــدورة أهمية
خاصة ،كونها تأتي بعد االنتخابات النيابية وما أفرزته
من تقارب وتفاهم بني القوى السياســية الصيداوية،
وخاصة بني النائبني الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد
الرحمن البزري ،وبني رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية
البرشية النائبة السابقة بهية الحريري التي تؤدي عادة
عرب تيار «املســتقبل» دورا ً بارزا ً يف هذا االستحقاق ويف
نسج التحالفات تنافســا ً أو توافقا ً عىل الئحة موحدة
والفوز بالتزكية ،كما جــرى يف االنتخابات املاضية قبل
أربع سنوات.
كما تكتســب أهمية كون رئيس الجمعية املهندس
يوسف النقيب لن يكون مرشحا ً مجددا ً لرئاستها ،إذ وفق
النظام الداخيل ال يتوىل الرئيس املهمة ألكثر من دورتني،
ما يتطلب البحث عن رئيس قوي قادر يوازي النقيب الذي
يشــهد له الجميع بأنه عمل بجهد مع أعضاء املجلس

التوافق عىل انتخابات الجمعية ،وبالتايل اختيار رشيحة
اإلداري إلنقاذ الجمعية من االنهيــار املايل وأدخل إليها
من ابناء املدينة املشهود لهم بالعلم والكفاءة والحرص
إصالحات حافظت عىل قوة حضورها كمؤسسة عريقة
عىل رســالة املقاصد وإرثها وحبهــم لخدمة مدينتهم
رائدة يف العمل االجتماعــي التطوعي والرتبوي ولخدمة
وللعمل العام بعيدا ً من االنتماءات الحزبية أو السياسية
املدينة وأبنائها.
أو العائلية.
وفيما وجّ هــت الجمعية دعــوة إىل أعضاء الهيئة
واعترب املقاصدي املخرضم فؤاد الصلح أن الجمعية
العامة عمالً بأحكام النظــام الداخيل النتخاب الرئيس
م ّرت بالكثري من دورات االنتخابات الداخلية حيث ترأس
وثمانيــة أعضاء يف املجلس اإلداري ملدة أربع ســنوات،
الجمعية عدد من رجاالت صيدا ،وعملوا
عىل ان ينتهي الرتشــيح اليوم ،وتسديد
مع مجالســهم اإلدارية لقيادتها نحو
االشــراك يف  15منــه ،عــى أن تجرى
األفضل .منهم مــن أصاب ومنهم من
االنتخابات يف  ،26ذكرت أوساط صيداوية
بارزة لـ»نداء الوطن» أن الصورة ما زالت حتى يوم أمس وعلى تعثر ،داعيا ً اىل انتخاب من يستطيع أن
ضبابية لجهة اتجاهها ،حيث يربز اســم مسافة يوم من إقفال يمسك بمقدرات الجمعية وممتلكاتها،
مرشــحني للرئاســة وهما فايز البزري باب الترشيح لم يترشح وعنده نجاحات ومعلومــات تربوية
ويكون مع مجلس إدارته األداة الفاعلة
القريب من النائب البزري ومنري البساط
الذي يحظى بدعم النقيب ويطرح نفسه أحد رسميًا على الرئاسة
لتشغيل واســتثمار مرافق الجمعية
بينما تقدّم للعضوية بخاصة مدارســها التي هي من أهم
كمستقل.
مبادئ رســالتها ،منوها ً بدور النقيب
فيمــا لم يحــدد ســعد والحريري
نحو تسعة أشخاص
ومجلــس اإلدارة الحايل الذي ســجل
موقفهما بعد ،أكدت األوساط أن البزري
للمقاصد الكثري من النجاحات واإلنجازات التي وضعت
يؤيد التوافق ملصلحــة املقاصد وصيدا ،بينما «الجماعة
الجمعيــة يف أفضل حاالتها عىل الرغــم من الصعوبات
اإلســامية» تدعــو إىل تأمــن الحاضنة السياســية
واإلرث الثقيل الذي واجهه يف عمله ،فكان مجلسا ً متنوّع
واالجتماعية للمدينــة وللوقوف صفــا ً واحدا ً يف وجه
االتجاهات بنــاء لطلب الرئيس بالرغــم من معارضة
عواصف تداعيات االنهيارات السياســية واالقتصادية
البعض.
واملعيشية وتم ّد يدها للجميع للميض بهذا الخيار ،معتربة
وعلمــت «نداء الوطن» أنه حتــى يوم أمس ،وعىل
أن أول خطــوة لهذه الحاضنة يمكن ترجمتها من خالل

مبنى جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في صيدا

مســافة يوم من إقفال باب الرتشــيح لم يرتشح أحد
رسميا ً عىل الرئاسة ،بينما تقدم للعضوية كل من محمود
عبد النبي ،الفت البابا ،مازن القطب ،عيل الظريف ،عبد
الكريم ســكايف ،ابراهيم حجازي وهشام وليد جرادي
وعمــر خالد العرت الــذي قال يف رســالة« :لقد تقدّمت
ّ
برتشحي لرتسيخ الرسالة املقاصدية اإلسالمية الوطنية
الجامعة لجميع مكوّنــات صيدا ،وهذا عرب التوافق عىل
قادر عىل تذليل العقبات والتحديات
ُنتج ٍ
مجلس إداريّ م ٍ
وعىل تأمني حقوق املوظفني ويحمي أهايل الطالب ويُفعّ ل
رشخ
قطاع االستثمارات بعيدا ً من أي معركة قد تُؤدّي إىل
ٍ
يف العائلة املقاصدية».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 857السنــــة الثــالثــة

ســنـــاء الــجـــاك

يمدحهم
ويقرئونه السالم
مدح األمين العام لـ»حزب الله» حسن
نصر الله مواقف المسؤولين اللبنانيين
وال سيما الرؤساء الثالثة ،ألنهم اعتبروا ما
يجري عمالً عدائيا ً واستفزازياً.
هذا هو المطلوب لمواجهة وصول الباخرة
اليونانية ،التي تمركزت على مقربة من حقل
كاريش الواقع على الخط  ،29الستخراج
الغاز وإنتاجه وبيعه.
بالتأكيد كرر نصر الله أن «كل خيارات
المقاومة مطروحة على الطاولة» ،لكنه
لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن أحد
الرؤساء الثالثة الذين مدحهم ،هو من حدد
الخط  23للحدود البحرية ،والثاني أعلن
البدء بالمفاوضات غير المباشرة على هذا
األساس ،والثالث رمى المرسوم  6433في
الدرج وتجاهل ضرورة تصحيح الخلل
والمطالبة بتحديد الخط  29ليبدأ التفاوض
منه.
ما لم يقله نصر الله هو أن من يمدحهم
ويقرئونه السالم ،ليسوا أصحاب القرار .وهو
أيضا ً ليس صاحبه .فاللعبة أكبر من لبنان،
والضغط لمقايضة االنهيار التام لقطاع
الطاقة بالعودة إلى طاولة المفاوضات الذي
يلوح به االميركيون واإلسرائيليون ليس فقط
أمام المسؤولين اللبنانيين المرتبكين ،ولكن
أمام إيران المصادرة للسيادة اللبنانية،
وإال لما تزامنت التطورات الراهنة مع تبني
وكالة الطاقة الذرية قرارا ً أميركيا ً ينتقد عدم
امتثال إيران لاللتزامات والضمانات الخاصة
بها بشأن تخصيب اليورانيوم.
بالتالي ،فإن إيران لن تقف متفرجة
على ما يجري ،ولن تضيع الوقت ،ولن
تتهاون وتترك الساحة خالية ليلعب فيها
من يفاوضها على ملفها النووي ،ويسلبها
ورقتها اللبنانية .فقد سارع وزير الخارجية
اإليرانية حسين أمير عبد اللهيان األربعاء،
إلى الكشف عن إرسال بالده «رزمة سياسية
مبتكرة جديدة» إلى الطرف األميركي بشأن
حل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا
المتوقفة منذ نحو ثالثة أشهر.
وقال عبد اللهيان« :أبلغنا الطرف اآلخر
بصراحة بأنه بإمكانكم أن تختاروا أحد
المسارين لكننا نفضل المسار الدبلوماسي
والسياسي».
أما المسار غير الدبلوماسي وغير
السياسي ،فهذا ما على لبنان ترقبه
والتوجس منه وسط التجاذبات السريعة
والساخنة ،ما يحدد أن «كل خيارات
المقاومة المطروحة على الطاولة» ،تعني
الخيارات المرتبطة بحاجة إيران فقط،
وحدها دون سواها.
أما حاجات لبنان ،فتلبيتها ليست أولوية،
وال لزوم لها إال لالستهالك المحلي ،كنوع
من برامج الترفيه والمنوعات ،سواء تعلق
األمر بتشكيل حكومة أو بانتخاب رئيس
جمهورية.
وعلى اللبنانيين أن يكظموا غيظهم
ويرضوا بمن ابتالهم الله بهم ليسوسوا
حياتهم .بعبارة أدق ،على نسبة وازنة
من اللبنانيين ابتلت نفسها وابتلتنا بمن
عاد يتحكم بنا ،ولو بالنصف زائدا ً واحدا ً
من كاذبين يتذاكون علينا ويزايدون على
قهرنا ،وهم يدعون القدرة على استرجاع
حقوقنا المنهوبة من أعداء يستخفون
بهم وبتهديداتهم ،ألنهم يعرفون حقيقة
أحجامهم ويتعاملون معهم على هذا
األساس.
لذا من المنتظر أن نشهد فصوال ً متالحقة
من الشعبويات التي ال تساهم إال بتفاقم
اإلرباك بانتظار وضوح الرؤية لدى القوى
اإلقليمية والدولية التي تلعب بالورقة
اللبنانية وتستخدم حقل «كاريش» لتكريس
أزمة مجهول أفقها...
وليس مهما ً مَ ن مع مَ ن ومَ ن ضد مَ ن.
وسيبقى موسم المديح موصوال ً بالسالم،
ما دام التصعيد العسكري ليس خيارا ً ما
لم تنفذ محاوالت إنضاج الصفقات التي
تتجاوز لبنان ،بما يوافق مصالح هذه القوى
ومتطلباتها...

الـسـبـت  ١١حــزيــران 2022

كالم الشيخ يزبك ُيالقي اعتراضًا شعبيًا وارتيابًا لدى آل شمص

الجيش مستمر في حملته ورسالة من قائده
في أكثر من اتجاه

بــعــلــبــك " -نـــداء الــوطـــن"
هدأت جبهة حي الرشاونــة يف بعلبك بعد حملة
املداهمات التي نفذها الجيش اللبناني لتوقيف تجار
املخدرات وبائعي الســموم وعىل رأسهم «أبو سلة»
عيل زعيرت ،وأبقى عىل جهوزيتــه يف متابعة العملية
التي بدأها ويبدو أنها لن تتوقف مهما وضعت أمامها
العراقيل وصوبت األسهم نحو الجيش وقائده.
كالم رئيــس الهيئة الرشعية يف «حــزب الله»
الشــيخ محمد يزبك خالل لقائه وعشــرتي جعفر
وزعيرت ،واعطائه الجيش مهلة ســاعتني لإلنسحاب
وإال فإن الحزب سيتدخل ،لم يم ّر مرور الكرام ،حيث
ترك أثره عىل الســاحة البقاعية والعشائرية وأحدث
رشخا ً يســعى الحزب اىل رأبه ،بعدمــا قامت قيامة
عشرية آل شمص املفجوعة بشهيدها الذي سقط عىل
ً
مبدية استياءها من
أيدي مطلوبني دافع عنهم يزبك،
ترصيح يزبك ،ولعشرية آل شمص باع طويل يف الحزب
عرب مجاهدين ومسؤولني ،حيث تم اطالق النار قرب
مجمع بوداي الرتبوي الذي يملكه الشــيخ يزبك ،يف
رسالة حملت أكثر من معنى.
وفيمــا لقــي كالم يزبك وموقف «حــزب الله»
اعرتاضا ً شــعبيا ً اضافة إىل ارتياب آل شمص ،جاءت

العماد جوزاف عون في بعلبك

زيارة قائــد الجيش العماد جوزاف عــون اىل بعلبك
للتعزية بالشهيد شمص لتحمل رسالة من أعىل الهرم
العســكري .ويف كالم واضح ودقيق له خالل جولته
البقاعية أعقب كالم الشيخ يزبك قال عون« :الجيش
ال ينتظر أي غطاء ديني أو سيايس ملكافحة املخدرات،
وسيستمر يف حربه ضدها».
ويف هذا اإلطار ،أشــارت مصــادر متابعة اىل أن
معركة رئاســة الجمهورية بدأها «حزب الله» باكرا ً
عرب هجومه املتكرر عىل قائد الجيش ،تار ًة عرب اتهام
السيد حســن نرصالله له بأخذ األوامر من السفارة
األمريكية ،وتار ًة أخرى عرب الوقوف يف وجه االجراءات
التي تتخذ يف بعلبك ،ما يعني أن الحزب ويوجه الرسائل

«"ال ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني"»

العماد عون في بعلبك :األمن خط أحمر
أكد قائد الجيــش العماد جوزاف عون أن «الحرب عىل املخدرات لم تنتهِ وال تزال مســتمرة ،وأننا «ال
ننتظر أي غطاء ســيايس أو ديني ملكافحتها ،وال نعمل وفقا ً ألي أجندة ،إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه
شعبنا ووطننا».
ومن فرع مخابرات البقاع ،توجّ ه عون إىل كل الخارجني عىل القانون بالقول« :ســلموا تســلموا ،وإال
تحمّ لوا تبعات قراركم».
وأضاف« :التضحية قدر وليســت خياراً .الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعا ً عن أبناء وطنه يف
مواجهة عصابات املخدرات .أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدراً ،وهي وسام عىل صدر املؤسسة العسكرية».
ويف مقر اللواء الســادس يف بعلبك قال عون« :األمن خط أحمر ،وليس مســموحا ً ّ
املس به ،ونحن عىل
سياحي .ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشــرة .كل العشائر أهلنا ،لكن واجبنا
أبواب موســم
ّ
توقيف الخارجني عىل القانون .أهل بعلبك سئموا ويطالبون باألمن ،وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما
كانت التضحيات».

قبالن"« :كاريش"» كنزنا
والمقاومة ضمانته
حرض ملف الرتســيم البحري وال ســيما الخط  29وحقل كاريش يف خطبة املفتي
الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن امس ،فشدد عىل وجوب «أن تعلم تل أبيب واملبعوث
األمريكي أنها قضية حيــاة أو موت ،ولبنان اليوم ارتطم بالقعــر ،ويعاني من كارثة
وجودية ،والح ّل ليس صندوق النقد وال التســوّل الدويل ،بل بالثروة النفطية الجوفية،
فتكون املعادلة اليوم حقل كاريش قضية وطنية عظمى ال يمكن ألحد أن يتنازل عنها،
وإذا كان نفط كاريش كنز لبنان فإن املقاومة ضمانة كنزه».
وقال قبالن« :لبنان اليوم مأزوم للغاية ،وال يمكن إنقاذه إال بتشكيل حكومة قرار
سيايس قوية ،فعجّ لوا ألن لبناننا يحترض ،وترك لبنان لحيتان األسواق ودهاليز التجار
ولعبة االحتكار هو إعانة لوضع لبنان عىل مقصلة إعدامه ،ولذلك عىل الدولة أن ترضب
بيد من حديد قبل أن نذهب اىل جهنم الفوىض».
وحذر «القوى السياســية من أن السفينة اللبنانية تغرق ،ولبنان ال يملك اليوم أي
أصول اســراتيجية إال النفط ،والبلد يحتاج حكومة قوية اليوم قبل الغد ،حتى نبعده
عن كارثة إدارة الفراغ ،ألن ما نشهده ظاهرة تقرتب من حالة االنهيار الشامل ،ونحتاج
إىل مبادرات وطنية لتمرير االســتحقاقات الدستورية ،ووجع الناس أشبه بربكان نائم
بخاصــة أن معدّل التضخم والركود االقتصادي والجشــع التجاري يضع لبنان يف قلب
النار .لذلك ،بادروا وسارعوا إلنقاذ بلدكم قبل أن نبكي عليه جميعاً».

ّ
تمكن "«أبو سلة"» من الهرب عبر سيارة
مصفحة دخلت ليلة المداهمة إلى ساحة
منزله قبل الحصار
له كلما ســنحت الفرصة ،مشري ًة اىل أن قائد الجيش
يعمل وفق أجندة واضحة وهــي مكافحة املخدرات
وتوقيف املطلوبني واملخلني باألمن بهدف اعادة األمان
اىل بعلبك الهرمــل ،لكن البعض مرصّ عىل أخذ األمور
وتوجيهها اىل مكان مختلف كلياً.
وعىل خــط االجراءات العســكرية التي يتخذها
الجيش اللبناني يف حي الرشاونة ومتابعة توقيف عيل
منذر زعيرت امللقب بـ»أبو سلة» أشارت املصادر اىل أن
الجيش اللبناني مســتمر يف مهمته حتى النهاية وان
عقارب الساعة لن تعود اىل الوراء ،ويف حني تمكن «أبو
ســلة» من الهروب أو تم تهريبه عرب سيارة مصفحة
دخلت ليلة املداهمة إىل ساحة منزله قبل الحصار ،غري
أن الجيش مســتمر يف مالحقته وأفراد عصابته وكل
مطلوب وتاجر مخدرات ،واملداهمات ستســتمر كلما
كان هناك حاجة اليها أو اشــتباه بأي مكان يتوارى
فيه مطلوبون وعىل رأســهم «أبو سلة» .كذلك تمكن
الجيش من توقيف سوري شارك يف اطالق النار ضده
خالل اليــوم االول للمداهمة وســوريا ً آخر يعمل يف
ترويج املخدرات وبيعها ملصلحة «أبو سلة».
وعىل األرض ،يســتمر الجيش اللبناني يف بسط
ســيطرته يف محيط حي الرشاونة ،ويســر دوريات
داخله وعىل الطريق الدولية ،حيث شــهدت منطقة
بعلبك أمانا ً منقطع النظري وساد الهدوء وتوقف اطالق
النار وع ّم األمن وتلمســت الناس هنا نتائج الحملة
العســكرية التي قام بها ،آملني أن تســتمر وتبسط
الدولة أمنها عىل أبواب املوسم السياحي املنتظر.

إعادة العمل بمنصة
جوازات السفر بدءًا من اإلثنين
أوضحــت املديرية
العامة لالمن العام ،أنها
«اضطرت آسفة ،لوقف
العمل موقتــا ً باملنصة
الخاصة بحجز مواعيد
لتقديم طلبــات انجاز
جواز سفر ،بعدما بلغت
يف حينــه الحجــوزات
املسجلة عىل املنصة عدد
جوازات الســفر املتوفرة يف املديرية .وقد اتخذت هذا االجراء حفاظا ً عىل
حق املواطن من جهة واحرتاما ً ملبدأ الشفافية يف عمل االدارة من ناحية
اخرى ،لجهة عدم اعطاء مواعيد جديدة الشخاص ال تتوفر لهم جوازات
السفر عند استحقاق املوعد املسجل لهم عىل املنصة».
ولفتــت يف بيان صدر عنها امس اىل انهــا ،من أجل تأمني جوازات
الســفر« ،أنهت االجراءات االدارية والفنية الالزمة ،واســتكملت امللف
مع االدارات الرســمية املعنية منذ شهر تموز من العام املايض ،وقامت
باملتابعة الحثيثة مع املعنيــن يف الدولة لتحويل قيمة العقد اىل الرشكة
املتعاقدة ،واملوقع معها العقد منذ مطلــع العام  ،2021وقد تبلغنا يوم
األربعاء يف  2022/6/9اســتالم الرشكة االجنبية الحوالة املالية املحولة
لها».
وأعلنت املديرية إعادة العمــل باملنصة اعتبارا ً من صباح االثنني يف
 13حزيــران  ،2022متمنية عىل املواطنني الذين ليســوا بحاجة ملحة
اىل جواز ســفر ،عدم التهافت عىل حجز مواعيد ليتسنى ملن هم بحاجة
ماسة الحصول عىل جواز السفر .مؤكدة انه مع بدء رسيان تنفيذ العقد
لطباعة جوازات ســفر جديدة ،فإن هذه الجوازات ستكون مؤمنة ملن
يطلبها كونها حقا ً لهم وبناء للقوانني التي ترعى هذا الحق.
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يخضع للصيانة والترميم منذ أكثر من عام« ...لو كان قصر كان خلص»

سجن النبطية مقفل ...متى يعود إلى الخدمة؟

الـنـبـطـيـة  -رمــال جــونــي
ســجن النبطيــة مقفــل حتى
اشــعار انتهاء اعمال الصيانة واالهايل
يضيقون ذرعا ً يف الوصول اىل اوالدهم
املرشّ دين بني ســجون تبنني ،الخيام
ورومية وغريها ،والســؤال متى يعود
السجن اىل الخدمة؟
منذ اكثر من عام وسجن النبطية
يخضــع العمال ترميــم وصيانة ،ما
دفع اىل ترشيد ســجنائه اىل ســجون
أخــرى بعيدة واىل النظــارات ،ما ادى
اىل خلق مشــكلة خطرية ومضاعفة
تتمثل باالكتظاظ الخطري داخل عنابر
السجون وقد باتت ال تتسع جراء تأخر
املحاكمات مــن ناحية ،وصغر العنابر
من ناحية ثانية ،وايضا ً صعوبة زيارة
االهايل للموقوفني بسبب ارتفاع سعر
البنزين.
ّ
لتخف
متى ينتهي تأهيل السجن
معاناة االهايل؟ سؤال لم ترتك فاطمة
احــدا ً اال ووجهته اليــه ،فهي تذوق
األم ّرين مــن واقع الحــال ،فزوجها
موقوف يف ســجن تبنــن ومنذ اكثر
من ثالثة اشــهر لم تزره والسبب بعد
املســافة وكلفة النقل ،وهو ما دفعها
لرفع الصوت «برتجاكم خلصو تأهيل
السجن ،ال يكفيني زوجي يف السجن اال
ونحرم من زيارته ،اوالدي يشتاقون له
ولكنني ال املك ماال ً الخذهم».
ال احــد يعرف توقيت االنتهاء من
اعمال الرتميم ،فالقضية عالقة «فرق
عملة» يف هذا الوطن ،والتأخري يصبح
واقعا ً قائما ً بانتظــار الفرج ،وحدهم
االهايل يعيشون املعاناة.
يف منزلها الصغري تجلس فاطمة،
بعدما فقدت كل امل بإعادة فتح سجن
النبطيــة .بحرقة تبكــي ،فهي تعجز
عن زيارة زوجها يف ســجن تبنني ،منذ

سجن النبطية

«"بترجاكم خلّصو تأهيل
السجن ...ال يكفيني زوجي في
السجن إال ونحرم من زيارته
وأوالدي يشتاقون له ولكنني
ال أملك ما ً
ال آلخذهم"»
عام واملعاناة تتفاقــم ،الكلفة العالية
للنقل حالت بينهــا وبني رؤية زوجها
املسجون ،الن سجن النبطية اقفل حتى
اشعار انتهاء اعمال الصيانة والرتميم
التي لم تنجز حتى الساعة ،بسبب فرق
العملة وفق ما تشــر مصادر متابعة،
ما ّ
أخر عملية انجازه وتسليمه واعادة
فتحه ،ما شتت شمل سجناء النبطية يف
سجون خارج املنطقة ،وألحق الرضر
بأهايل السجناء ،فاالزمة االقتصادية،
طالتهم ايضاً ،وتحديــدا ً ارتفاع كلفة
النقل ،فالتاكيس بــن النبطية وتبنني
يحتاج  ٣مليون لرية مــا يفوق قدرة
فاطمة التي ذاقت املر مرتني ،مرة من
ســجن زوجها وحرمــان اوالدها من
رؤيته ،ومرة من صعوبة زيارته بسبب

كلفة النقل ،وهذا ظلم كبري ،يلحق كل
اهايل املوقوفني وقد باتوا عاجزين عن
زيارة اوالدهم يف سجونهم.
تشــبه ســجون لبنان واقع البلد
«ع مصغر» حالهــا مزرية ،االكتظاظ
يطال عنابرها ،بحيث يشــكو العديد
من السجناء من النوم قرب املراحيض،
والروائح الكريهة والخوف من انتشار
االمراض ،عــدا عن صعوبــة تأمني
مسلتزماتهم االساســية بسبب ندرة
الزيارات العائلية.
لم ترتك فاطمة بابــا ً اال وطرقته
ملعرفة متى يفتح سجن النبطية ،وملاذا
كل هذا التأخري؟ يف كل مرة تتلقى جوابا ً
ان شــاء لله هالشــهر وهاالسبوع»
ولكن الشهر بات عاما ً وقد يطول اكثر،
وبحسبها «لو كان قرص كان خلص».
يف عام  2011خضع سجن النبطية
العــادة تأهيل عرب جمعية «شــيلد»،
وقتها انجزت االعمال برسعة ،صحيح
ان الظروف قبل عــرة اعوام كانت
افضل ،اال ان اليــوم الرسعة مطلوبة
اكثر فاالهايل يجدون صعوبة يف التنقل
ويتكبدون تكاليــف اكرب من قدرتهم
ليتمكنوا من زيــارة ابنهم او زوجهم

كل شهر مرة.
ال تتمكن فاطمة من زيارة زوجها،
شأنها شــأن كثريين ،اال كل  3اشهر،
«احتــاج بني  3و 4ماليــن بني اجرة
نقل وطعام وغريها ،وهو مبلغ خارج
قدرتــي ،وهواتف االتصــال معطلة،
ونقطع كل هذه املســافة بني النبطية
وتبنني ويف النهاية يضيع الوقت ونحن
نصلح جهاز االتصال لنســمع زوجي،
والله هذه معاناة قاسية» ،ما اضطرها
لرفع الصوت بأنها م َّلــت الوعود من
فتح سجن النبطية الذي يضم  4عنابر
وباحــة خارجية والــذي تولت احدى
الجمعيات تأهيله وما زالت ،والتأخري
اثر ســلبا ً عىل املوقوفــن ،معظمهم
من ذوي الدخل املحــدود ،ما انعكس
صعوبة عىل اهاليهم.
هــي واحدة من سلســلة معاناة
يواجهها اهايل املوقوفني الذين يقفون
بــن ســندان توقيــف اوالدهم وبني
مطرقة عدم قــدرة زيارتهم ،والغريب
ان احدا ً ال يعرف ســبب تأخري انجاز
اعمال التأهيل ،التي ربما يحتاج اشهرا ً
اضافيــة بعد ،ما يدفــع فاطمة كما
غريها ملناشــدة وزير الداخلية واللواء
عباس ابراهيم للتدخــل ملعالجة هذا
امللف.
ُزر
م
املنطقــة
ســجون
واقــع
ٍ
للغاية ،وينسحب االمر عىل العديد من
النظارات .ووفق مصــادر ،فإن هناك
نظارة معطلة بســبب تعطل حنفية
والخــاف القائــم عىل فــرق العملة
من يدفعهــا .الحديث عن الســجون
والنظارات يجــ ّر اىل الحديث عن واقع
هذا القطاع الصعب ،ويحتاج اىل اعادة
تأهيل رسيعة اذ ال يجــوز ان يعاقب
الســجني مرتني ،فالسجن يفرتض ان
يكــون العادة التأهيــل وليس العادة
التدمري.

ّ
ستتخطى الـ 50%في األشهر المقبلة"
"نسبة البطالة

عمال من عكار فقدوا عملهم في بيروت والسبب ...البنزين

عند املســاء .كانت أجور املواصالت مقبولة يف السابق
الــشـمــال  -مــايـــز عــبــيـــد
ولم تكن يف الحســبان .لكن مع هذا اإلرتفاع الكبري يف
البنزين واملازوت رصت أدفــع حواىل ثلثي ما أتقاضاه
لألزمــة اإلقتصادية وارتفاع أســعار املحروقات
من شغيل ألجور املواصالت ،األمر الذي جعلني أنا وأخي
املتواصل تأثريات ســلبية كبرية عىل كل القطاعات يف
نرتك العمــل يف جبيل ونعود إىل عكار ،فاشــرى أخي
لبنان .يف الســياق مئات بل آالف العمال اليوميني من
صهريجا ً لبيع املياه يف قريتنا أمــا أنا فبت عاطالً عن
عكار الذين يعملون يف بريوت ،يف مهن نجارة الباطون
العمل منذ أكثر من شهر».
والـ  securityوبعض املتاجــر وخالفه ،باتوا يف مهب
حالة محمد وســهيل وشــقيقه مثال عن مئات
األزمات من دون أي مدخول .هؤالء العمال اليوميني أو
الحــاالت ملواطنني من عكار كانــوا يعملون يف مدينة
العمال املنســيني باألصح ،لديهم عائالت كانت تعتاش
بريوت واضط ّرهــم ارتفاع أســعار املحروقات وتاليا ً
من عملهم يف بريوت ،فجاءت األزمة وقلبت األمور رأسا ً
ارتفــاع أجور املواصــات ،لرتك عملهــم والعودة إىل
عىل عقب.
بيوتهم واملكوث فيهــا من دون عمل،
يرشح العامل محمــد رشيتح من
وهــذه حــاالت إضافية مــن حاالت
قرية الدوسة يف منطقة الدريب وضعه
البطالة الكبرية التي ترزح تحتها عكار،
فيقول« :كنت أعمــل يف محل لتصليح
وصيانة السيارات يف الدكوانة وأتقاىض «إشترى أخي صهريجًا لبيع ويسكنها أكثر من نصف مليون مواطن
أســبوعيا ً مليون لرية لبنانيــة ،أدفع المياه في قريتنا أما أنا لبنانــي ،وال يوجد فيها مؤسســات أو
ال عن العمل معامل تســتطيع أن تؤمّ ن لهم فرص
ّ
فبت عاط ً
لصاحب الباص كل أســبوع  150ألف
العمــل يف مناطقهم .يأتي هذا من دون
لرية إىل بريوت ذهابا ً وإيابا ً عندما كانت
منذ أكثر من شهر»
أن نذكــر أيضا ً األشــخاص الخريجني
تنكة البنزين بـ 20ألف لرية .عندما بدأ
والخريجات الجامعيني ،ال سيما حديثي التخرج ،وهم
البنزيــن باالرتفاع رفع صاحب الباص أســبوعيته إىل
من فئة الشباب واملوظفني يف الســابق الذين تم ويتم
مئتي ألف لرية .واســتمر البنزيــن باالرتفاع وتخطت
ترسيحهم منذ بداية األزمــة واإلنهيار يف العام 2019
التنكة الـ 500ألف لرية فرفع الرجل أجرته األسبوعية
إىل اليوم .وإذا كانت منظمة العمل الدولية قد أشــارت
إىل أكثــر من مليون لرية ،باملقابــل رفع صاحب محل
إىل أن نســبة البطالة قد ارتفعت إىل  41.4%يف لبنان يف
التصليــح أجرتــي إىل مليونني يف األســبوع لكنها لم
العام  2021وأن البطالة ترت ّكز بشكل أسايس يف مناطق
تعد تكفي عائلتي ألكثر مــن يومني أو ثالثة أمام هذا
عكار والجنوب والبقاع األوســط وعاليــه ،فإن العام
اإلرتفاع الحاصل يف كل يشء .فاستغنيت عن عميل وأنا
 2022ونحن يف منتصفه ،قــد حمل املزيد من اإلرتفاع
اآلن يف عداد العاطلني عن العمل».
يف معدالت البطالة التي قــد تتخطى الـ 50%يف نهاية
بدوره ،أوضح سهيل أحمد من سهل عكار إنه كان
العام الجاري.
يعمل يف سوق خضار جبيل بينما كان شقيقه األصغر
كل املؤرشات تدل عىل أن أسعار صفيحتي البنزين
يعمل عند أحد األشخاص ويستلم تنظيم أمور البيوت
واملازوت ســتتخطى املليون لرية يف األسابيع املقبلة،
البالســتيكية املزروعة ،و»لم تكن هناك منامة مؤمنة
أي ما يعادل ضعفي الحد األدنــى لألجور تقريباً .هذا
فكنا كل يوم نذهب إىل جبيــل صباحا ً ونعود إىل عكار

٥

أسعار المحروقات أحرقت فرص العمل

يعني مزيدا ً مــن البطالة وفقدان فرص العمل ،يف حني
أن املواطن اللبناني عالق بني من يحاول تأمني أي عمل
يف محيطه ولو بأجــرة يومه ،وبني من يبحث عن فيزا
تحملــه إىل الخارج ،وبني من يحــاول الهرب من هذا
الجحيم بأي شكل حتى ولو كان يف مراكب املوت.
إنه مصري مأســوي لشــعب فقــد كل مقومات
الصمود ،يف دولة وسلطة فقدت كل مقومات الرشعية
والوجود.

بسـام أبو زيـد

لبنان يمنع نفسه من
استخراج النفط والغاز
ال تستقيم نظرية «المؤامرة»في
قضية الغاز والنفط في لبنان وأن هناك
أحدا ً يمنعنا من استخراجه ،والحقيقة
التي تثبتها الوقائع هي أنه نحن من
نمنع أنفسنا من استغالل هذه الثروات
المدفونة.
في البداية يجب التذكير أن البئر
التي حفرتها «توتال» في البلوك رقم 4
لم يتم العثور فيها على كميات تجارية،
وكل كالم آخر هو تضليل للرأي العام
في سياق تحميل الفشل في كل هذا
الملف للمؤامرة.
«توتال» هي أيضا المكلفة بالحفر
في البلوك رقم  9وقد أبلغت السلطات
المعنية أنها تريد حفر البئر هناك في
الرقعة التي يقع فيها حقل قانا ،وهي
رقعة واعدة في العثور على الغاز
والنفط وال تريد «توتال» تكرار التجربة
الفاشلة في البلوك رقم  4من خالل
الحفر في رقعة ال حظوظ فيها ،ولكنها
في الوقت ذاته أكدت أنها لن تباشر
الحفر في البلوك رقم  9قبل إنهاء
النزاع مع إسرائيل في المنطقة هناك.
الحفر في البلوك رقم  9مرتقب في
العام  2024وربما لن تظهر نتائجه
قبل العام  2025وسبب هذا التأخير
ليس «المؤامرة» بل جائحة كورونا
والتي على أساسها اتخذ مجلس النواب
قوانين بتمديد المهل ،وقد استفادت
منها «توتال» بتمديد وصل إلى سنة
ونصف السنة ،وكان يمكن أن يكون
أطول لو لم تبادر هيئة إدارة قطاع
البترول للطلب من مجلس النواب أال
تشمل قوانين تمديد المهل األنشطة
البترولية.
«توتال» والكونسورتيوم الذي
معها والمؤلف من «آني» اإليطالية
و»نوفاتك» الروسية مسؤولة تجاه
الحكومة اللبنانية وهي يفترض بها
أن تحاسب «توتال» إن كان هناك من
تقاعس او تآمر من قبل الشركة لمنع
لبنان من استغالل غازه ونفطه ،ولكن
الحكومات اللبنانية لم تتخذ أي إجراء
في هذا اإلطار ألن تأخير «توتال» في
الحفر في البلوك رقم  9مغطى ومبرر
قانوناً ،وبالتالي فإن سحب الترخيص
منها سيلحق ضررا ً كبيرا ً بلبنان لجهة
أن الشركات العالمية لن تكون مستعدة
للتعامل مع السلطات اللبنانية في هذا
المجال ،بعد ما يمكن اعتباره تجربة
سيئة مع «توتال» ،كما أن العالقات
مع فرنسا الداعمة للشعب اللبناني
قد تتعرض النتكاسة في أعقاب هكذا
قرار،عندها يطرح السؤال بأي من
الشركات يمكن أن يستعين لبنان؟
قد يرد البعض أن الشركات اإليرانية
جاهزة لذلك ،ولكن خبراء النفط
يؤكدون أن هذه الشركات ال تملك خبرة
الحفر تحت سطح المياه العميقة ،كما
أن التعامل معها قد يرتب على لبنان
مخاطر ناجمة عن العقوبات المفروضة
على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
وعالقاتها المتدهورة مع الغرب.
في لبنان دورة تراخيص جديدة
لإلستكشاف والتنقيب في ما تبقى من
بلوكات وتنتهي مهلة تقديم العروض مع
نهاية شهر حزيران ،وحتى اآلن لم تتقدم
أي شركة رغم أن المعنيين بالملف
يقولون بأن علينا االنتظار حتى اليوم
األخير من المهلة ،ولكن ،وفي حال لم
يتقدم أحد أو تقدمت شركة واحدة فقط
فذلك ال يعود إلى «مؤامرة» بل لعدم ثقة
الشركات بطريقة إدارة هذا الملف في
لبنان ،وإن كان فعالً هناك من «مؤامرة»
فيفترض بقوى الممانعة ان تسقطها
وأن تقاتل كي تتقدم شركات الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وروسيا والصين
وفنزويال بعروضها وال يزال الوقت
متاحا ً أمامها.
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مـحـمـد علي مقلد

الثابت والمتحول في برلمان 2022

 - 4أساتذة في مدرسة
مشاغبين
حتى ال تحسب من باب التورية ،فالتورية المكشوفة
ليست من فنون البالغة ،خصوصا ً أن البالغة من
العلوم اللغوية الصعبة التي ال يجيدها برلمان اكتسب
مهاراته اللغوية في مدرسة المخابرات خالل نظام
الوصاية .نواب الثورة هم األساتذة والبرلمان هو مدرسة
المشاغبين.
المحبطون والمشككون والطفيليون والطفوليون
يتشاركون في طرح التساؤل عما فعلته وعما يمكن
أن تفعله حفنة من نواب جدد .والجواب واضح بعد
نتائج جلستين .هم حفنة من أساتذه أعادوا االعتبار إلى
اللغة البرلمانية ،لغة الديمقراطية ،بعد أن كانت على
امتداد «الثالثين عاماً» لغة مليئة بمصطلحات التدليس
والتكاذب والمكائد و»المقالب» والبلطجة والتشبيح،
األقرب إلى اللغة الزقاقية منها إلى آداب الحوار
البرلماني ،وما أكثر األمثلة والعينات في مخاطبة زميل
لزميله ،من «طهر نيعك» قديما ً حتى «يا إبني» حديثا ً
وبينهما «اللي طلع الحمار عالميذنة».
آليات التصويت في المجلس النيابي هي باب النجاة
بل التملص من المحاسبة الشعبية ،ألن نائب األمة
يتخفى خلف قرارات»صُ د َّق» برفع األيدي وبإجماع
كاذب .اسمعوا هذا المسؤول« ،بدل ما يكحلها عماها».
حين سئل بو صعب نائب رئيس البرلمان عن ذلك في
أول مقابلة تلفزيونية له بعد انتخابه في هذا المنصب،
أجاب بأن الرئيس كان يكتفي برؤية يد واحدة ترفع من
كل كتلة من الكتل الكبرى ليتأكد من موافقة األغلبية على
القرار.
لنفترض أن إجابته ال تجانب الحقيقة ،فهي تذ ّكر،
لألسف ،بمصطلح استخدمته بعض الجهات الحكومية
والطبية في العالم كآلية لمواجهة وباء الكورونا« ،مناعة
القطيع» .التصويت بالكتلة ال هو صالة الجماعة وال
قداس األحد ليكتفي المصلون باإلصغاء إلى عظة أو
خطبة ،ولست أظن أن التصويت «بالكتلة» من آليات
الديمقراطية البرلمانية .لكن ذلك ليس بغريب على
نواب يتخلون عن صالحية التصويت وحتى عن النقاش
وينتظرون األمر يأتيهم من خطاب أو تصريح صحافي
يلقيه زعيم أو مسؤول من خارج البرلمان.
حين اقترح أحدهم آلية التصويت اإللكتروني
الختصار الوقت ،رد الرئيس بأن الحل بالتوافق ،وهو
يضمر في قوله أن التوافق ال يختصر الوقت فحسب بل
النقاش أيضا ً وهو خير سبيل إللغاء الحق باالختالف
والتعبير عن الرأي اآلخر وأفضل وسيلة لجعل البرلمان
كأسنان المشط .قيادة األوركسترا تختصر كل اآلراء
وتغربلها وتصنع منها معادالت يكون الكل راضيا ً عنها.
كان ذلك يحصل بقوة أجهزة الوصاية وما على
المجلس النيابي إال أن يبصم على ما تقرره عنجر أو على
نقيضه حين يطلب إليه ذلك ،على غرار ما حصل بقانون
المحاكمات الجزائية الذي استند إليه القضاء الدولي حين
اعتقل الضباط األربعة بعد اغتيال الحريري.
التوافق أيام الوصاية كان زجرياً .بعدها صار من
آليات المحاصصة .االنتخابات داخل المجلس النيابي
كشفت المستور .التوافق كان وسيلتهم للتحاصص
بالخفاء .مع االقتراع بدت االصطفافات اإلعالمية
والمعارك االنتخابية أقرب إلى خدعة بصرية منها إلى
تنافس على موقع أو واجب أو عضوية لجنة نيابية.
لكنها بلغت منتهى التفاهة واالبتذال حين رفضت لجنة
اإلدارة والعدل نقيبا ً للمحامين في عضويتها واختارت
بديالً منه مطلوبين للعدالة.
بديالً من االنتخاب كان يتم اختيار النواب بالتعيين
من لحظة تشكيل لوائح المحادل في عنجر أو في
بيت الزعيم .لكن ،حتى مع قانون هو األسوأ في تاريخ
البشرية ،لم تعد النتائج تعرف مسبقاً ،بعد دخول
نواب الثورة إلى البرلمان .ولو أجريت االنتخابات على
أساس قانون عصري يقوم على النسبية ويعتمد لبنان
دائرة واحدة خارج القيد الطائفي لكان طوفان الثورة
قضى على المحاصصة والتكاذب الطائفي وأعيد النظر
باألحجام واألعداد وحساب األقلية واألكثرية.
القضية ليست لعبا ً على األلفاظ .نعم نواب الثورة
أساتذة ألنهم فرضوا داخل البرلمان آليات لم تكن
مألوفة ،وألنهم رفعوا البرلمان إلى مستوى التنوع وتعدد
اآلراء ورفعوا عنه صفة القطيع الذي كان يساق بالتوافق،
ووضعوا أعضاءه وكتله موضع المحاسبة الشعبية على
موقف كل كتلة أو كل عضو في كتلة.
عدد «األساتذة» ال يقتصر على ثالثة عشر نائباً .ففي
البرلمان أساتذة مثلهم داخل الكتل وخارجها وإذا كان
أمام نواب الثورة من مهمة جليلة فهي السعي لتوسيع
صفوف كتلة األساتذة وحشر المشاغبين في زوايا
التوافقات الرخيصة والمزايدات المكشوفة والمناورات
المبتذلة ولغة شيوخ العشائر.

الـسـبـت  ١١حــزيــران 2022

النائب حبشي :الهوتي وإنساني ّ هاجسه التفتيش عن الحقيقة

األب جوزف قزّي ...آخر القلّة الباقية من لجنة
بحوث الكسليك
د .ميشــــال الشمــــّاعي
الثالثــاء يف  30أيّار  ،2022رحل
ّ
النســاك
األب جوزف ق ّزي بصمت
واملتبحّ رين .تــاركا ً وراءه أجياال ً من
املثقفني واملتنوّرين الذين اســتناروا
بفكــره الحــ ّر .اســتطاع أن يقرأ
املستقبل الغامض ،ألنّه يؤمن بقدرة
الروح عىل كشــف الحقيقة خدمة
للوطن والح ّريّة واإلنسان .لقد كان
«ملفاناً» مارونيّا ً عن ّ
ِ
حق.
ترهب يف ّ
ّ
«قلية» الفكر والحرف
و»الكلمــة» وصار رمــزا ً من رموز
القضيّــة اللبنانيّة التــي ك ّرس لها
فكــره ،ونذر لها حياته ،وشــ ّكل يف
ســبعينات القرن املايض خماسيّة
فكريّة مــع ك ّل من هنري كريمونا،
وبول فارس ،وميشــال عوّاد الذين
رحلــوا ك ّلهم يف هــذا العام ،تاركني
أنطوان نجم الشاهد األخري عىل تراث
لجنة البحوث الحضاريّة والتاريخيّة
يف جامعة الروح القدس الكسليك.
حمــل األب قــ ّزي يف حياتــه
الرهبانيّة شعار «أنتِج فكراً» وعمل
به طوال ِســنيه الـ 85التي عاشها
تــاركا ً أكثر من أربعــن مؤ َّلفا ً لع ّل
أبرزها كتاب «تربئــة الله» الصادر
العــام  ،2013كما تنــاول الحياة
الرهبانيّــة يف الكثري مــن مؤ ّلفاته،
وعدّة دراسات مقارنة بني املسيحيّة
واإلسالم ،باسمه وبأسماء مستعارة،
األحبّ منها إىل قلبه كان اســم «أبو
موىس الحريري» .هذا االســم الذي
أوجده ألنّه من بلدة الجيّة الشوفيّة
الساحليّة من «جبّ » أبو موىس من
آل ق ّزي .وبما ّ
أن الحرير هو من نتاج
دودة الق ّز اختار تسمية «أبو موىس
الحريــري» .وقليلون الذين يعرفون
أصول هذه التسمية التي ابتدعها.
فعىل ما قال عنه أحد اآلباء الذين
رافقوه« :لقد كان مقاوما ً بالفكر»،
وهو الذي كان يؤمن ّ
بأن لك ّل إنسان
قدرة عىل املقاومــة يف املجال الذي

أعطاه إيّاه الــ ّربّ  ،ومجاله هو كان
الفكر .جعل من يراعه سيفا ً فكريّا ً
مصلتا ً غاص فيــه إىل األعماق .هو
الذي حمل الحنــن يف قلبه إىل بحر
وأكل سمكِه ،ورأى فيه اتّساع
الجيّة
ِ
األفق وانفتاحه عــى الح ّريّة .ولقد
كان يهرب يف أيّام شــبابه يف جامعة
الــروح القدس مغامرا ً يف بســاتني
الليمــون ليصل إىل البحر فيســبح
هناك مستذكرا ً بحر بلدته «الجيّة».
كتاب "تبرئة الله"
إال ّ
أن املــوت غفلــه ولم يســتطع
تحقيق أمنيته بزيارته قبل مماته».
يف كلمة ألقاها قــدس األب العام يف
هو صاحب مقولة النذر الرابع
دير سيّدة النرص -نسبيه ،غوسطا،
حيث مــن املتعارف عليه يف القوانني
األربعاء  1حزيران .2022
الرهبانيــة ّ
أن الراهب يــرز ثالثة
أمّ
الحي الباقي من خماســيّة
ا
ّ
ّ
والعفة .أمّ ا
نذور :الفقر والطاعــة
البحــوث الفكريّة التــي حضنتها
النذر الرابع الــذي أضافه األب ق ّزي
جامعة الروح القدس – الكسليك -
يف حياتــه الرهبانية
فهو املف ّكــر أنطوان
فهو نــذر «الوقت».
نجم الذي كان لـ»نداء
فهو رأى رضورة أن
الوطــن» حديث معه
يكون الراهب منتِجا ً رأى أنّ القضيّة اللبنانيّة عن األب جوزف ق ّزي
ً
إضافــة إىل كونــه يجب أن تبقى حيّة من قال فيه« :إنّه إنسان
مص ّليّــا ً ومتبحّ را ً يف
صــادق وصــدوق،
الحــبّ اإللهي .وهو جيل إلى جيل ليبقى لنا
يسمح لك بأن تشعر
لبنان
الذي رأى ّ
أن القضيّة
بمحبتــه متى أحبّك.
اللبنانيّــة يجــب أن
انترشت كتبه عن الفكر اإلســامي
تبقى حيّة مــن جيل إىل جيل ليبقى
التي أصدرها خالل األحداث اللبنانية
لنا لبنان .وهذا مــا حاول أن يقوم
يف العالم ك ّله .قليــل الكالم ال يقول
به طوال حياته انطالقا ً من كشــفه
إال الكلمة الحــ ّرة .وكك ّل الرهبانية
العقيدة والتاريخ واإلنسان.
اللبنانية املارونية التي شــ ّكلت أهم
وقد أعــاد األباتي نعمــة الله
سند فكري وعميل ّ للقضية اللبنانية،
الهاشــم ،رئيــس عــام الرهبانية
ال سيما يف سبعينات القرن املايض،
اللبنانية املارونية ،التذكري بالصورة
حيث برز دور الرهبان باملســاعدات
وبالتواصل ،ش ّكل أبونا جوزف ركنا ً
التــي رســمها األب قــ ّزي للحياة
الرهبانيّــة« :إن إلغيت ،تتفاقم عىل
من أركان املقاومة الفكريّة بالقلم.
العالــم خطيئته وتتخربط نســبة
حقيقي ،لم يقبل االنفصال
مسيحي
ّ
ّ
الخــر والرشّ فيه ،يتآكله الجشــع
يف لبنان عن القاعــدة الدينيّة يوماً،
إىل الشــهوات ...،تزول املجّ انيّة من
لكن أراد أن يكــون لبنان قائما ً عىل
الكون ...ويزول ك ّل اهتمام بالفقراء
قواعد تريح الحضارتــن الدينيّتني
واملساكني واملرىض ،ويستبد الناس
فيه».
بعضهــم ببعض ،فتغدو الكنيســة
ومــن أبرز الذيــن تتلمذوا عىل
فاترة ال شهادة فيها ...وتخبو حرارة
يده النائب الدّكتــور أنطوان حبيش
القداسة» .وجاء هذا الكالم يف رثائه
الذي قــال عنه لـ»نــداء الوطن»:

األب جوزف قزي

«إنّه الالهوتي واإلنســاني ،هاجسه
التفتيش عن الحقيقــة» ،فجوهر
هذا الفكر كان يظهره يف منشوراته
ك ّلها تحت عنوان« :سلسلة الحقيقة
الصعبــة» ،ومن هذا الباب ولج فكر
القضية اللبنانية.
يف البعد الالهوتــي عندما كان
يبحث األب جوزف عن الله لم يجده
بمفهوم اإللــه املطلق؛ وليصل إليه،
كان يفتّش عنه بوجه املســيح اإلله
واإلنسان.
أمّ ا يف البعد السيايس – الوطني
واللبنانــي – الكيانــي فمحاولته
البحــث بموضوعيّة عــن حقيقة
اآلخــر املختلف بهــدف البحث عن
ر َكة .وهذا ما تقوم
القواسم املشــ َ
عليه القضيّة اللبنانيّة التي واكبها يف
زمن السلم كما يف زمن الحرب .وهذا
وجل
خجل أو
ما حتّم عليه من دون
ٍ
ٍ
إعالن هويّته واالعرتاف بهويّة اآلخر
املختلِف داخل املجتمع اللبناني.
وما ميّز األب ق ّزي أنّه نجح بنقل
ما يؤمن بــه نظريّا ً إىل حيّز التطبيق
الواقعي عرب تأثريه يف فكر املقاومة
اللبنانيّة ،وذلك من خالل املحارضات
والنــدوات واللقــاءات والكتيّبات
والكتــب التــي تســمح بنرش هذا
الفكر ،حيث أصبــح منارة لألجيال
التي حملت القضيّة اللبنانيّة بهدف
املحافظة عــى الكيانيّــة اللبنانيّة
وجوهر الوطن اللبناني ،وطنا ً تعدّديّا ً
ورسالة سالم.

"إندفكو" :اثنان من كبار مديرينا في طائرة إيطاليا المفقودة
فيما انشــغل اللبنانيون أمس بخرب اختفاء
طائرة هليكوبرت إيطالية عىل متنها سبعة ركاب
بينهم لبنانيان ،باإلضافة إىل الطيار وأربعة أتراك،
وفيما أعمال البحث مستمرة يف شمال إيطاليا ،يف
منطقة جبلية غري مأهولة بني توسكاني وإميليا
رومانيا ،كانت املفاجأة بإعــان رشكة إندفكو
اللبنانية العاملية بأن اللبنانيني هما شادي كريدي
وطــارق طياح من كبار املديريــن التنفيذيني يف
مجموعة «إندفكو لإلنماء الصناعي» ،وذلك بعد
بيان صدر عن املجموعة بعــد ظهر أمس وجاء
فيه:
«انقطع االتصال بني مجموعة «إندفكو لإلنماء
الصناعي» مع اثنني من كبــار مديريها التنفيذيني
منذ األمس ،بعيْد إقالع طائرة مروحيّة بهما يف رحلة

عمل من مطار تينيغانو يف إيطاليا إىل جانب أربعة من
مديري رشكات أتراك إضافة إىل الطيار.
ومنذ البارحة نشــطت عمليــات البحث عن
املروحيّة التي غابت من عىل شاشــات الرادار أثناء
تحليقهــا فوق مقاطعة مودينــا يف منطقة غابات
جبليّة يف شمال وسط إيطاليا ،لتستمر اليوم وبوترية
مكثّفة وتشارك فيها فرق ج ّويّة من خدمات اإلنقاذ
واإلطفاء والجيش االيطاليّة .وإذ تتواصل مجموعة
إندفكو مع الســلطات املح ّلية اإليطاليّة والسفارة
اإليطاليّة يف بريوت والسفرية اللبنانية يف إيطاليا ومع
وزارة الخارجيّة اللبنانيّة ومبارشة مع مشاركني يف
فرق البحث واإلنقــاذ ،تعرب عن األمل بتلقيها أنباء
مطمئنة وتناشــد اللبنانيني مرافقة هذه الساعات
الحرجة بالصالة».

شركة «إندفكو»

والطائرة املفقودة من نوع  HH1 39 -Bتابعة
لقوات الجو اإليطالية واستؤجرت من رشكة خاصة.

غريو في بنشعي بعد كليمنصو
زارت السفرية الفرنســية يف لبنان آن غريو أمس رئيس تيار «املرده»
ســليمان فرنجيه يف دارته يف بنشــعي ،يف حضور الوزير السابق املحامي
روني عريجي .وكان عرض لالســتحقاقات املرتقبة ولألوضاع السياسية
واإلقتصاديّــة يف البالد باإلضافــة إىل العالقات اللبنانية الفرنســية .وقد
استبقى فرنجيه ضيوفه إىل مائدة الغداء.
وكانت غريو زارت مساء أمس األول رئيس الحزب التقدمي االشرتاكي
وليد جنبــاط يف كليمنصو ،يف حضور رئيس كتلــة «اللقاء الديمقراطي»
النائب تيمور جنبالط ،وعرضت معهما التطوّرات السياسية الراهنة.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 857السنــــة الثــالثــة
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تضم داخلها كل ّ تاريخ الجنوب من "البابوج للطربوش"

السياحة الدّاخلية
قلعة شعبان في خربة سلم ...ب ّوابة على ّ

النبطيــــة ـ رمـــــال جونــــي
يفتح الجنــوب بوّابته ّ
الســياحيّة ،وتندرج يف
إطارها القالع واملتاحف والحصون وبيوت الضيعة
القديمة ،ال يغيب الجنوب عن ّ
الســياحة الدّاخلية،
وإن لم يأخذ ّ
حقــه منها ،ما زالــت أغلبية قالعه
ومناطقــه األثرية «عىل الهامــش» ،رغم أهميتها
التاريخيــة والثقافية ،من قلعة دوبية وشــقرا اىل
تبنني والشــقيف والعلمانية وديــر كيفا وصوال ً اىل
قلعة شعبان ،املرابضة عىل تلة ترشف عىل الجنوب
وصوال ً حتى فلســطني املحتلة ،ومؤلفة من تسعة
أبراج وخمس طبقات اســتطاع صاحبها يوســف
شعبان أن يؤسس لحقبة سياحية مهمة من تاريخ
الجنوب السياحي.
من وادي الحجري حيث ترافقــك املطاعم ذات
الطابع الرتاثي ،التي تأخــذك اىل زمن األجداد ،تعرب
باتجاه بلدة شقرا ،حيث تطالعك قلعة شعبان التي
بناها بنفســه ،وبعرق جبينه ،لم تم ّد له الدولة وال
حتى وزارة السياحة أي دعم ،تركته وحيداً ،يؤسس
لحقبة مهمة من السياحة الداخلية ،أراد من خاللها
شعبان «املعمرجي» أن يضع الجنوب عىل الخارطة
السياحية...
لسنوات طويلة عمل شعبان يف قلعته التي تشبه
قلعة «فالتا» الفرنســية أو قلعة «ديغول» ،وإىل حد
ما قلعة موىس يف الشوف ،مع فارق بسيط أن لهذه
القلعة ميزتها الخاصة وهندستها وزخرفتها املميزة
التي استغرق العمل فيها  21عاما ً ّ
جسد فيها عائلته.
فهي قلعة بأبراجها التسعة والتي تض ّم داخلها
كل تاريخ الجنــوب من «البابوج للطربوش» .حِ َرف
اختفت واندثرت وبعضها بدأ بالعودة ج ّراء األزمات
التي تعصف بالبلد ،ويف ركــن منها تقف عند زمن
الرساج واللوكس والفتيلة والــذي يلوح يف األفق...
تتنقل بني طبقاتهــا الخمس التي تضم يف كل منها
حرفــة مختلفة وفنا ً غري مألــوف ،أراد من خاللها
شعبان ان يم ِّكن الزائر من االطالع عىل ما فاته من
زمن جميل ،بدأ يحن إليــه يف زمن األزمات ،الالفت
يف القلعة ليس فقط تصميمها الجميل وهندســتها
الفريدة ،إنما ما تحويه من حرفيات دأب شــعبان
لسنوات طويلة عىل صناعتها وضخ الروح فيها عرب
تقنية «الكهرباء» اذ تخالها واقعية ،ولربهة تشــعر
وكأن الفاخوري قد أنجز فخارته والحداد الطابونة
والكندرجــي أنهى صناعة الحذاء ،فكل ما يف القلعة
يتحدث بلغة بات املواطن بحاجة اليها لالبتعاد قليالً

تمثال لإلمام موسى الصدر

ألصوات املهباج والحرفيني تأرسك ،وكما يقول
عــن أزماته التي أرهقته .يعوِّل شــعبان كثريا ً عىل
شــعبان «جعلت قلعتي متحركة كي يشعر الزائر
دخول قلعته يف خارطة الدولة السياحية ،فالجنوب
انه عىل تماس مع الحرفيني ،الننا يف زمن العرصنة
ثريّ باملواقــع االثرية املهمــة وإن كان بمعظمها
والتطور ويجب ان نحاكي هذا التطور».
مبادرات فردية من متحف الضيعة يف شقرا اىل قلعة
عىل ورقة كيس الرتابة وضع شعبان اول تصميم
شعبان وغريها من متاحف تفتح الجنوب من أقصاه
للقلعة التي ما كانت لتبرص النور لوال عناد شعبان
اىل أقصاه عىل السياحة...
وإرصاره عىل إنجاز حلمه الذي يجسد عائلته.
عىل طول األجنحة املنترشة يف القلعة ،يتســنّى
فإلى قلعة شعبان در
للزائــر أن يقــرأ التاريــخ الذي ضــاع يف غياهب
هنا وحده التاريخ يتكلم ،والرتاث يرسم خريطة
السياســة ،وأن ي ّ
طلع عىل قيمة الرتاث الذي أغفلته
الســياحة الجديدة ،تلج القلعة فيستقبلك شعبان
الحكومة لسنني طويلة ،ويقف عند
بابتسامته.
الحرفيات التي حفظها شــعبان يف
للقلعة مدخالن عمالقان يمثل
قلعته وأضاعتها الدولة بإهمالها،
األول أمه وأبيه والثاني هو وأخته،
عام  1993إنطلق حلم
فالقلعــة نموذج حي عــن واقع
يأخذانك اىل داخل القلعة املؤلفة من
لبنان القديم بصناعاته واقتصاده
تســعة أبراج عدد إخوته وخمس
شعبان الذي استطاع
وعاداته وتقاليده ،مع فارق بسيط
طبقــات .تشــدك تلــك األصوات
خالله أن يعطي قيمة
أن شــعبان أســقط السياسة من
املنبعثــة من خلــف آالت الحدادة
والنجارين واملبيِّض ،تخال نفســك مضافة إلى الفن التراثي علياء مملكته وأعطى الكادحني كل
يف سوق الحرفيني لوال كلمة يوسف واألثري الذي بدأ يتمدّد
األجنحة ،ألنهم برأيه «الرتاث الذي ال
يموت ،فكل حرفة ومجسم يحكي
شعبان هذا «متحف الحرفيني» هنا
في جنوب لبنان
قصة مكافح من املبيّض الذي كان
تتعرف عىل شــخصيات حرضت
يجول يف القرى لتبييض الطناجر ،اىل الكندرجي الذي
اىل املتحف عىل حد قول شــعبان لتكون شاهدة عىل
كان يصنع األحذية.
زمن العز والتعب ،اخذ شــعبان عىل عاتقه حماية
فاملتحف يضم  35حرفة إندثرت من خبز الصاج
هذا الرتاث ،فهو وضعــه داخل قلعته ليصبح قيمة
والتنــور ،إىل تحميــص البن والجاروشــة ،الحداد
مضافة إليها.

شعبة المعلومات تلقي القبض
على سارقي النفط من أنبوب طرابلس
املديريـــة
أعلنــت
العـامـة لقــــوى االمــن
الـداخيل ـ شعبة العـالقـات
العـامـــة أنــه «يف إطــار
املتابعة املستمرة التي تقوم
بها للحــد من عمليات رسقة
النفــط الخام مــن األنبوب
املوصول بمنشــآت النفط يف
منطقة طرابلــس ومالحقة
املتورطني بهــا وتوقيفهم.
ونتيجــة املتابعــة امليدانية
ّ
توصلــت
واالســتعالمية
القطعــات املختصــة يف
الشعبة اىل تحديد هوية /3/
متورطني بهــذه العمليات،
وهم كل من اللبنانيني:
ي .ع( .مواليــد عــام
 ،)1990د .ص( .مواليد عام
 ،)2000ح .م( .مواليــد عام
.)1986
وبتاريخ ،2022-5-28
وبعد عمليــة مراقبة دقيقة،
تمكنــت دوريات الشــعبة
مــن رصدهــم يف محلــة
ببنني عــى متــن «فانني»
مــن نوعَ ْي «ميتســوبييش»
و «هيونــداي» ،حيــث تم

إحدى واجهات القلعة

العربي ،النجار الكندرجي ،املصــور القديم ا ُملجلخ
«الذي يجلخ الحديد والسكاكني» والفاخوري «صانع
الفخار» ،بائع الكاز ،املصوراتي وكل املهن القديمة
ألنه كما يقول شعبان «هذه الحرف هي التي صنعت
لبنان بعرق جبني األجداد وبفضلها تربّت األجيال».
لسنني طويلة عمل شعبان عىل بناء كل أقسام
قلعته والتي كان آخرها املتحف الوطني الشــعبي
الذي يضم شــخصيات أدبية كجربان خليل جربان
وميخائيل نعيمــة ،وعلمية كالعالم حســن كامل
الصباح ،وفنية كشوشــو ووديع الصايف ،وسياسية
كالرئيس رفيق الحريري ،وغريها من الشــخصيات
التي نحتها بدقة عالية والتــي حازت إعجاب أمري
دولة عربية عرض عليه رشاءها أو بناء قلعة شبيهة
يف االمارات ولكن رفضه لعشقه لوطنه «ولكي يكون
لنا يف لبنان سياحة تراثية ناشطة» عىل حد قوله.
عام  1993انطلق حلم شــعبان الذي استطاع
خالله ان يعطــي قيمة مضافــة اىل الفن الرتاثي
واألثري الــذي بدأ يتمدد يف جنــوب لبنان .عىل حد
حي عىل إبداع الجنوبي الذي
قوله القلعة هي شاهد ّ
يمتهــن كل تقنيات الفن والزخرفة والهندســة ،ال
يخفي الصعوبة التي واجهته ،وال حتى توقفه م ّرات
عن اســتكمال املرشوع بســبب ضعف اإلمكانيات
املادية ،و»مع ذلك نجحت ألنني أريد أن أقدم للجنوب
قلعة تليق به يف ظل إهمال كل القالع التاريخية التي
تغزوها األعشاب».

ضبط كمية من األموال المز ّورة
بحوزة مسافر في المطار
تمكنت فصيلــة التفتيش يف قــوى األمن
الداخــي يف املطار من ضبط كميــة من األموال
املزورة قــدرت بما يقارب مئة الــف دوالر مع
لبنانــي كان يحاول تهريبهــا اىل تركيا صباح

أمس .وقد اوقفته فصيلة الضابطة العدلية ،بناء
إلشارة القضاء املختص .وهي ليست املرة األوىل
التــي يتم فيها ضبط عمليــات تهريب دوالرات
مزورة بهذه الطريقة.

...وآليات وخزّانات تستخدمها عصابة
لسرقة النفط الخام

نصب كمني محكــم لهم يف
املحلــة وتوقيفهــم جميعاً،
وضبــط الفانــن ،بتفتيش
املركبتــن عثــر بداخلهما
عــى خزانني بالســتيكيني
ســعة الواحد  /2000/ليرت
وخزان حديد سعته /2500/
ليــر بداخلهما آثــار للنفط
الخام ،كما تم ضبط شفاط
يســتخدم يف ســحب النفط
الخام من األنبوب.

بالتحقيق معهم ،اعرتفوا
بما نسب إليهم لجهة قيامهم
برسقــة النفط الخــام من
داخل أنابيــب النفط املمتدة
من العراق اىل لبنان.
أجري املقتىض القانوني
بحقهــم ،وأودعــوا مــع
املضبوطات املرجع املختص
بناء عــى إشــارة القضاء،
والعمــل مســتمر لتوقيف
متورطني آخرين».

أعلنت قيادة الجيش ـ مديريــة التوجيه امس أنه
«بتاريخ َ 2022 / 6 / 10
ضبطت أربعة فانات وبيك أب
عدد إثنني وعددا ً من الخزانات الحديدية والبالســتيكية
وبراميل حديدية جميعها عائدة للمدعو (ش.ز) امللقب

بـ (الخريط) من منطقة السقي – طرابلس ،تستخدم
يف عمليات رسقة للنفط الخام من انبوب العراق  -لبنان
يف منطقة البداويُ .
ســلمت املضبوطات وتتم املتابعة
لتوقيف املجموعة املتورطة».
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العلّية لـ"نداء الوطن" :عهد الظلمة قد ولّى وعهد النور سيبدأ

وداعًا إلدارة المناقصات ...أه ً
ال بهيئة الشراء العام!
في التاسع والعشرين من الشهر المقبل ،وبعد طول ّ
ترقب ،تسلّم «إدارة المناقصات» الشعلة – المثقلة بالمهام ،والمسؤوليات والتطلّعات – إلى «هيئة
الشراء العام» .ففي هذا التاريخ ،يدخل قانون الشراء العام الذي أقرّه المجلس النيابي في تموز من العام الماضي حيّز التنفيذ لتتح ّول بموجبه إدارة
المناقصات من إدارة تابعة للتفتيش المركزي ،وبالتالي لمجلس الوزراء ،إلى هيئة عمومية مستقلّة ال تخضع لرقابة تسلسلية أو سلطة وصاية إدارية.
هي مرحلة جديدة تُ َّ
علق عليها آمال إصالحية ّ
جمة .فإلى أين من هنا؟
كــاريــن عــبــد الــنــور
منذ العــام  ،2010جــرت محاوالت
حثيثة إلصالح منظومــة الرشاء العام التي
تعود إىل عامــي  1959و 1962توالياً .عىل
ضوء القانون الجديدّ ،
توســعت صالحيات
الهيئة لتشــمل  25صالحية أوردتها املادة
 76منه ضمن  25فقرة ،يمكن توزيعها بني
مهام تنظيمية ،رقابية ،وإرشافية ،إضافة
إىل إصــدار دفاتــر رشوط ،توحيد الوثائق،
توصيات
تحليل وتكوين البيانــات ،إصدار
إدارة المناقصات ونهاية مرحلة
ومقرتحــات وغريها .كمــا أُعطي رئيس
كافة الصفقات العمومية خاضعة إلرشاف
الهيئة صالحية تقديم الطعون واملراجعات
ورقابــة هيئة واحدة ،بمــا فيها النفقات
القضائية يف قضايــا الصفقات العمومية،
املموّلة من القروض والهبــاتّ ،إل إذا ّ
نص
بحسب املادة  77من القانون نفسه.
العقد عىل عكس ذلــك ،كما إخضاع جميع
رسا ً أن ثمة اعتقادا ً سائدا ً يف الداخل
ليس ّ
الجهات الشارية لنفس أنظمة الرشاء العام
كما لدى الجهــات املانحة بأن نظام الرشاء
املوحّ دة».
العام والصفقات العمومية يف لبنان يتّســم
بالنسبة إىل املؤسسات التي ستخضع
بالفشــل ،ملا تحويه الصفقات من ملفات
لرقابة هيئــة الرشاء العام ،يقــول الع ّلية
هدر وفســاد يف تلزيمات بعض املؤسسات
إنه ،إضافة إىل اإلدارات الخاضعة أساســا ً
العامة التي ال تخضــع إلدارة موحّ دة عىل
إلرشاف إدارة املناقصات ،سوف تتابع الهيئة
غرار ســائر دول العالم .فكواليس ما يدور،
كافة عمليــات الرشاء التي تقوم بها الدولة
عىل سبيل املثال ،يف مؤسسة كهرباء لبنان
وإداراتها ومؤسســاتها
والصناديق  -ومنها مجلس
العامــة والهيئات اإلدارية
اإلنماء واإلعمــار ومجلس
املســتقلة واملحاكــم
الجنوب والصندوق املركزي
للمهجريــن  -والهيئة العليا لم تعد عمليات الشراء التــي تتمتــع بموازنات
لإلغاثــة واللجنــة املوقتة العام التي سترصدها خاصة بهــا ،كما الهيئات
واملجالــس والصناديــق
ملرفأ بــروت كما العديد من
البلديات حُ بىل بأخبار من هذا وتشرف عليها هيئة
والبلديات واتحاداتها .هذا
الشراء العام محصورة إضافة إىل األجهزة األمنية
القبيل.
اليوم ،وبعد إخضاع كافة فقط بـ 5%من مجمل والعســكرية والوحدات
التابعة لها كما الرشكات
إدارات الدولة ومؤسســاتها
اإلنفاق العام
التي تملك الدولة حصصا ً
مــن دون اســتثناء لرقابة
ّ
فيها وتعمــل يف بيئة احتكاريــة ،واملرافق
ستتخفف الصفقات
هيئة الرشاء العام ،هل
العامة التي تديرها رشكات خاصة لصالح
العمومية مــن لعنة ح ّلت لســنني طوال
الدولة وســائر عمليات الرشاء التي يقوم
عىل مفهوم التــرّف باملال العام وألحقت
بها مرصف لبنان باستثناء طباعة وإصدار
الرضر بالبيئة واالقتصــاد وانتظام العمل
العملة.
املؤسساتي إىل نعمة تســاهم يف النهوض
أما املهام التي أُعفيت منها هيئة الرشاء
بالبلد قبل فوات األوان؟ هذا الســؤال وغريه
العــام وتلك التي أضيفــت إىل صالحياتها،
يجيب عنــه يف حديث لـ»نداء الوطن» مدير
فيع ّلق عليها الع ّلية قائالً« :كان لرئيس إدارة
عام إدارة املناقصات ،الدكتور جان الع ّلية.
املناقصــات صالحية تعيني لجــان التلزيم
ضمن آلية معيّنة يتــم اختيار أفرادها من
موسعة
هيئة بصالحيات
ّ
اإلدارات العامة الخاضعة لصالحياتها ،وقد
لم تعد عمليــات الرشاء العــام التي
أُعفيت الهيئة من هذه املســؤولية كما من
سرتصدها وترشف عليها هيئة الرشاء العام
مسؤولية التدقيق يف دفاتر الرشوط واقرتاح
محصورة فقط بـــ 5%من مجمل اإلنفاق
التعديالت .فهو عمل ســتُك َّلف به الوزارات
العام ،واملتمثّلــة بالصفقات التي تقوم بها
واإلدارات واملؤسسات العامة كما البلديات
إدارات ووزارات الدولة ،باســتثناء األجهزة
املعنية نفســها ،رشط أن تتقــدم ببيانات
األمنيــة والعســكرية ،أي الجيش واألمن
ّ
مفصلة بالعمليات التي تقوم بها إىل الهيئة،
الداخــي واألمن العام وأمــن الدولة .فهي
وذلك من خالل البوابة اإللكرتونية التي من
ّ
ستتوسع لتشــمل كامل اإلنفاق العام عىل
املق ّرر تفعيلها من قِ بَل البنك الدويل قبل شهر
املشــريات العمومية بالتزامن مع توسيع
آب املقبل».
نطاق الجهات املختصــة .إذ يوضح الع ّلية
البيانــات املذكورة أعــاه تقوم هيئة
يف هذا الســياق« :منذ انعقاد مؤتمر سيدر
الرشاء العام بدراستها وتحليلها واستخراج
وحتى يف الفرتة التي ســبقت انهيار ما بعد
ثورة  17ترشينُ ،
النتائج منهــا والتأكد من عدم تضمّ نها أي
طلب من الحكومة وضع
مخالفات للقانون .ويف حال لوحظ أي خلل
قانون جديد للــراء العام ،تكون بموجبه

إقرار قانون الشراء العام في مجلس النواب

يف النصوص أو املضمــون ،يحق لها تقديم
شــكوى إىل هيئة االعرتاضات ،وهي هيئة
ّ
البــت يف االعرتاضات املتعلقة
إدارية تتوىل
بالصفقــات العموميــة يف مرحلة ما قبل
التعاقد وتح ّل ،بموجب النص ،مح ّل قضاء
العجلة اإلداري يف مجلس شورى الدولة الذي
يفقد دوره بعد نفاذ هذا القانون .كما يمكن
لهيئة الرشاء العــام ،من خالل الصالحيات
الجديدة املوكلة إليهــا ،التوجه مبارشة إىل
القضاء الجزائــي أو ديوان املحاســبة أو
مجلس الشورى لوقف املناقصات املخالفة.
من ناحية أخرى ،أضيفت إىل رئيس الهيئة
صالحية انتداب مندوب مــن هيئة الرشاء
العام لحضور اجتماعات لجان التلزيم ،وذلك
إلبداء الرأي واملالحظات من دون أن يكون له
حق التصويت.

توسيع المالك
ودورات تدريبية ...استعدادًا

خالل زياراتهم املتكــررة ومراقبتهم
سري العمل فيها ،أشاد مراقبون محايدون،
محليون وأجانــب ،بالدور الذي لعبته إدارة
املناقصات لناحية القيام بواجباتها كاملة
تجــاه إدارات الدولة الخاضعــة لرقابتها.
فالعمليات التي تحصــل داخلها كانت هي
األقل عرضة للخطأ والفســاد ،بحســب
تقاريرهم .وهذا يســتدعي الســؤال :هل
ستتمكن الهيئة من القيام باملهام الجديدة
امللقــاة عىل عاتقها ،ال ســيّما أن الح ّد من
الفساد يف الصفقات العمومية ،والتي باتت
تخضع كاملة وبشــكل مبــارش لرقابتها
وإرشافهــا ،يقــع يف صلــب صالحياتها
ّ
املوسعة؟ هنا يلفت الع ّلية إىل أن «مضاعفة
املهام وتوسيع الصالحيات املذكورة استدعيا
توسيع املالك وزيادة فريق العمل الذي كان
يقترص عىل مدير عــام اإلدارة و 12موظفا ً
فقط .وقد ت ّم إقــرار تعيني هيئة من أربعة
أشخاص مهمتها األساسية اتخاذ القرارات
باألكثرية ضمن نظــام ّ
معي يت ّم تحضريه
حاليا ً بهدف إقراره مع بدء نفاذ القانون».
الجهة املســؤولة عن تعيــن الهيئة
هي مجلس الــوزراء ،وذلك بناء عىل الئحة
تع ّد وفقا ً آلليــة يلعب فيها مجلس الخدمة
املدنية دورا ً أساسياً ،من خالل إعداد تقرير
يتضمن اللوائح الرقمية لطلبات الرتشــيح
املقبولة كما اللوائح اإلسمية للطلبات غري

قانون الشراء العام

املقبولة مع أسباب رفضها .بعدها يت ّم إيداع
ينحرص يف إبطال النص وليس يف تفســره،
لجنة اختيار املرشــحني اللوائح حيث تقيّم
فالتفســر يعود حرصا ً إىل مجلس النواب
الطلبات وفقا ً ملعايري االختصاص ،املؤهالت،
ويُقرأ من خالل األسباب املوجبة».
الشهادات ،ســنوات الخربة ،إتقان اللغات
لكن ماذا لو أُق ّرت اإلقالة؟ «ســأطعن
بالقرار وفقا ً لألصول ،ألنه ســيكون خرقا ً
األجنبية وغريها .لجنة اختيار املرشــحني
تتألف بدورها من رئيــس الهيئة الوطنية
واضحا ً من قِ بَل مجلــس الوزراء لحصانة
ملكافحة الفســاد ،رئيس ديوان املحاسبة،
رئيس هيئة الرشاء العام املك ّرسة يف قانون
رئيس التفتيش املركــزي ورئيس مجلس
الرشاء العام ،كما سيُعترب مخالفة فاضحة
الخدمة املدنية ،عىل أن يتوىل األخري تنسيق
ألحكام املادة  81مــن قانون الرشاء العام.
وإدارة أعمالها .ويطالب الع ّلية يف هذا اإلطار
بكل األحــوال الكلمة الفصــل هي ملجلس
بتعيني أعضاء هيئة الــراء العام األربعة
النواب دون ســواه إذ إنه املخــوّل الوحيد
بأرسع وقت ممكن واستكمال أنظمتها.
لتفسري القانون .لكنّي أعد الشعب اللبناني
بأن عهد الظلمة قد ّ
مــاذا عــن مصــر موظفــي إدارة
ول وعهد النور سيبدأ»،
املناقصــات وهل ســيت ّم تحويلهم برتبهم
بحسب الع ّلية.
ورواتبهم إىل هيئــة الرشاء العام ليخضعوا
عىل أي حال ،أسابيع معدودة تفصلنا
لنظامها الداخيل؟ اإلجابة تقع يف ّ
نص املادة
عن االستحقاق املنتظر .فإدارة املناقصات
 88من الفقرة رقــم  1من القانون« :تلُغى
حصلت عــى مرادها وها هــي تتحول إىل
إدارة املناقصات وتُنقل مالكاتها والعاملون
هيئة عمومية مســتقلة تقع عىل عاتقها
فيها إىل هيئة الــراء العام من دون تعديل
صالحيات واسعة ضمن إمكانيات محدودة.
يف الرتبة والراتب مع احتفاظهم ّ
بحقهم يف
الدورات التدريبية ملوظفي البلديات واإلدارات
القِ دَم املؤهل للتــدرج» .ويرشح الع ّلية أنه
جارية عىل قدم وســاق بمشــاركة مدير
سوف يت ّم استكمال التعيينات عىل مستوى
عام إدارة املناقصات وبتمويل من الجهات
املوظفني ،استنادا ً إىل النظام
املانحة .البوابة اإللكرتونية
املتع ّلق بموظفي الهيئة ،ألن
يرشف عىل إطالقها البنك
عدد موظفي إدارة املناقصات
الدويل .الخطوات العملية
يتم استكمال
لم يعد كافيــا ً إلتمام كافة سوف ّ
لتحويــل املوظفــن من
املهــام املندرجة تحت رقابة التعيينات على مستوى اإلدارات األخــرى بــدأت
هيئة اإلرشاف العام.
بالفعل .ك ّل ذلك وأســئلة
الموظفين استنادًا
عــدة تُطــرح الواحد تلو
عمليات
مــا مصــر
إلى النظام المتعلّق
اآلخر :هل ستكون البوابة
الــراء الجاريــة التي ت ّم
بموظفي الهيئة
اإللكرتونيــة جاهزة قبل
اإلعــان عنها قبــل دخول
تاريخ  2022/07/29إلطالق العمل املمكنن
قانون الرشاء العام حيز التنفيذ؟ بحســب
عىل األقل؟ هل ســتتمكن الهيئة من تفعيل
املادة  113مــن القانون ،تخضع العمليات
وظيفة الرشاء العام من خالل تحقيق مبدأ
املشــار إليهــا للقوانني النافــذة بتاريخ
«القيمة مقابل املال» واملســاعدة يف انتشال
اإلعالن عن الرشاء .فلنأخذ عىل سبيل املثال
االقتصاد من كبوته؟ وهل ستلتزم اإلدارات
مناقصات الكهرباء التي يتم التحضري لها
واملؤسسات العامة والبلديات بإيداع بياناتها
يف مجلــس الوزراء .فإذا تــ ّم إطالقها قبل
اإللكرتونية وتنفيذ موجبات القانون الجديد؟
التاسع والعرشين من تموز املقبل ،تخضع
ثم هل ستساعد الغرامات التي أُعطيت هيئة
حكما ً للنصوص الحالية وبالتايل تتوىل إدارة
الرشاء العام صالحية فرضها عىل مخالفي
املناقصات عملية التلزيــم فيها .ويف حال
أحكام القانون يف تحقيق األهداف املرجوة؟
أُطلقت بعد هذا التاريخ فســتتبع أحكام
وأخريا ً هل ســيت ّم لجم رياح الهدر والفساد
قانون الرشاء العام.
التي تعصف يف طيات الكثري من الصفقات
العمومية؟
يُقال العلّية ...ال يُقال؟
اإلجابات ال تزال مبهمة .واألنظار تتّجه
جاءت الفقرة  2من املادة  88من قانون
إىل إمكانية إثبات فعالية ونزاهة وشفافية
الرشاء العــام لتؤكد أن «مديــر عام إدارة
عمل هيئة الرشاء العام قبل أن يحصل لبنان
املناقصات يكون رئيسا ً للهيئة» إعتبارا ً من
عىل أي مســاعدات خارجية تنقذه مما هو
 ،2022/07/29كما يتوىل ،بحكم القانون،
فيه .تح ّد مفصيل ومتعــدّد األبعاد ينتظر
مهام الهيئة كاملة إىل حني تعيني أعضائها.
الهيئة برئيســها وموظفيها يف ظل ظروف
وقد َكثُر يف اآلونة األخرية الحديث عن احتمال
مشحونة وضغط يُمارس عىل رئيس هيئة
إقدام الحكومة املقبلة عىل إقالة الع ّلية من
لم تُبرص النور عمليا ً بعــد .ما هو أكيد أن
منصبه وتعيني رئيس آخر للهيئة استنادا ً إىل
اآلمــال كبرية واإلجابات لــن تبقى مبهمة
تفسري من املجلس الدستوري .لكن الع ّلية
لوقت طويل.
اعترب أن «اختصاص املجلس الدســتوري
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اليوم يشارك في الصالة عن نفس صديق عمره رمزي عيراني

النائب نزيه متى ...مهندس ّ
ورسام وشاعر وإنسان وأرثوذكسي ّ
ّ

هو -مثل الكثيرين -مقهور من الساسة المتلونين الذين يعتمدون فن «تأجيل القرارات حتى تصبح بال جدوى» .وحين دخل عالم السياسة ،وهو
المهندس ،الرسام ،والشاعر المليء بالمشاعر الحيّة أخذ قرارًا أ ّول :لن أدع السياسة تفسد إنسانيتي .نزيه متى ،النائب عن المقعد األرثوذكسي
في عاليه ،يجلس «تحت المجهر» بكل رحابة صدر ويتكلم من قلب القلب ،بأسلوب شفاف ،بال ٍّ
غش وممالقة معتمدًا أسلوب :عليك بالصدق وإن
ٍ
قتلك .فمن هو نزيه متى ،عضو كتلة الجمهورية القوية ،وصديق الشهيد رمزي عيراني دائمًا أبدًا؟

جنب رسوماته (تصوير رمزي الحاج)

يعتمد التنقل أحيانًا على الدراجة النارية

نفسه بني حياة وموت وبني وجود أو هجرة .إنتسب
نــــوال نــــصـــر
إىل خلية القوات اللبنانية يف مدرســته يف عاريا ثم يف
كلية الفنون الجميلة يف فرن الشباك .تخ ّرج مهندسا ً
إبن بحمدون الضيعة وعاشقها ،ويسكن بينها
معماريا ً وشــغل موقع رئيس مصلحة املهندسني يف
وبني بــروت ،األرشفية ،حيــث التقيناه يف منطقة
القوات اللبنانية .وانطلق يف امليدان الحزبي والهنديس
الســيويف بالتحديد« .ال خدم وال حشــم» يف املنزل.
والحياتي شــغوفا ً باإلنجاز يف كل مــكان ح ّل فيه.
يســتقبل من يقرع بابه بابتسامة و»بأهال وسهال»
نصغي إليه وهو يتحدث عن نفســه بخفر .هو من
ويعــ ّد لضيوفه عصري الليمون الطازج بنفســه .ال
محبي األفعال ال األقوال بالفعل ال بمجرد القول.
يحتاج «ســعادته» إىل بذل مجهود ليجعل الزائرين
بيته مكتبه .ويف التفاصيل ال يغيب رســم رمزي
يشــعرون وكأنهم يف بيتهــم .كل يشء يف التفاصيل
عرياني واســمه .هو صديقه األبدي .وهو من شارك،
ٌ
لوحات
يوحي بأننا يف بيت إنسان يف غاية الشفافية.
مع زوجة رمــزي جييس وولديّ صديقه ياســمينا
بأنامله يف الدار وأورغ وخــوذة د ّراجة نارية .نائبنا
وجــاد وكل الرفاق ،يف إطالق جائــزة رمزي عرياني
الجديد يتنقل غالبا ً عــى دراجة نارية من نوع «بي
السنوية .وهي صدفة أن يكون اليوم بالذات ،السبت
أم »800 -موديــل  .2013هو ف ّكــر أن ينزل عليها
 11حزيران ،القداس الســنوي الــذي يقام عن روح
إىل الربملــان لكنه من صنف النــاس الذين ال يحبون
رمزي .نزيه متى هو من ابتكر الدرع التقديرية باسم
املشاهد اإلســتعراضية .هذا ما قد يكتشفه برسعة،
ّ
يجسد رشاعا ً وأرزة
رمزي عرياني وهو
وبسهولة ،من يلتقيه أول مرة.
القوات تُدفع اىل األمام ،مثل الهواء الذي
يدفع األشياء لتتحرك قدماً .وثمة أرزة
رمزي الصديق األبدي
دينامــي ج ّداً .ال يهــدأ نزيه متى ،أنا حزبي ّ نجحت حيث وشعار الهندسة وتفاصيل أراد أن يقول
ٌ
من خاللها إن رمزي مات جســدا ً أما
عملت واإلنسان
ويتابــع كل التفاصيل .فهل ســينقل
روحه فســتبقى حيّة دافعة اىل األمام
ديناميته هــذه إىل املجلس النيابي؟ هل
نقطة ضعفي...
دائماً .هو فنان .أصبح لدينا يف الربملان
ســيتوقف عن ممارسة مهنة الهندسة ومذهبي أرثوذكسي
نائب مهندس فنان مرهف اإلحســاس
أربعة أعــوام ويتفــ ّرغ إىل «النيابة»؟
وغري متلوّن ويأبى الظلم والظالمة.
يجيب« :قطاع الهندسة املعمارية أوّل
هو حافــظ التاريخ واألرقام.
مجال يتأثر باألحــداث واألزمات،
ٍ
لم ولن ينىس يوم اختفى رمزي
وهذا ما بدأنا نشعر به قبل العام
يف وضــح النهار يف الســابع
 ،2019منذ العام  2014بالتحديد،
ّ
من أيــار «ولقينــاه مقتوال ً
توقفت
واملشــاريع الكبــرة
يف ســيارته يف العرشين من
تدريجيــاً ،واآلن أعمــل عىل
إكمال ما ّ
أيار» .كثريون مثله لم ولن
تبقى من مشاريع
ينســوا .ثمة أحداث كثرية
بني يديّ كي أتفــ ّرغ كليا ً إىل
مــ ّرت والتحقيقات فيها
العمل النيابي».
توقفت مــن دون اإلعالن
مثله مثل شباب وشابات
كثريين ،من جيله ،ممن عاشوا
زمن الحرب اللبنانيــة املتمادية
فصوال ً وأشــكاالً ،وشهدوا عىل ك ّل
مراحلها ومحطاتها ،وجد

يمكن أن يعيش بال أمل».
عن الجاني أو الجناة .ثمة وجع لدى الكثريين يف دولة
ُ
«ولدت
ماذا عــن طفولته ومراهقتــه؟ يجيب
يعلو فيها كل يشء ،أي يشء ،عىل صوت العدالة.
وكربت فيها وعشــقتها صيفا ً
ُ
يف بحمدون الضيعة
من القاعدة إلى سدّة المسؤولية
وشــتاء «فأحىل شــتاء يف بحمــدون وأحىل صيف
أيضا ً فيها» .ويوم تهجّ رنــا نزلنا إىل األرشفية .نحن
بمهندس ناجح ،تمت ّد أعماله بني
ما الذي دفــع
ٍ
ثمانية أوالد ،خمسة شباب وثالث بنات .والدي تويف
لبنــان والخارج ،إىل السياســة؟ يجيب «طبيعي أن
ّ
يغص قليالً.
يف العام  1979ووالدتي يف العام .2018
تأخذ األعمال الرتاكمية اإلنسان إىل مجاالت متنوعة،
ٍ
بحروف
يبلع ريقه .ويخربنا عن أغنية كتب كلماتها
وأنا بطبعي أحب العمل الجماعي ،وخصوصا ً العمل
وصور لوالدته املتوفاة .نســمعها معه وفيها« :إمي
من أجل قضية اإلنسان .وتالقت أمور عديدة ألكون
يا إمي ك ّلك حنيي ...إمــي يا إمي يا ك ّلك حنيي ...ملا
مرشح القوات اللبنانية يف عاليه ،فأنا شخص حزبي
ســحرك غاب مع شــمس الغياب ...تركتييل بقلبي
ونجحــت حيث عملت ومذهبــي أرثوذكيس .وكنت
جراح ...اشــتقتلك يا إمي» .نراه يصغي إىل ما كتب
أؤمن منذ البداية أن القوات هي الحزب شبه الوحيد
ذات يوم ،يف عيد األم ،بإحساس عال وكأنه انتهى من
الذي يوصل أشخاصا ً من القاعدة إىل سدة املسؤولية.
رسالته للتوّ  .هو نائب عن األمة يملك قلباً.
ويوم ربحت شعرت باملسؤولية مضاعفة ،املسؤولية
نزيه متى عــازب .الحياة أخذتــه والتطورات
تجاه الحزب الذي اختارني وتجــاه الناخبني الذين
املتالحقة دفعته دائما ً إىل التمهّ ل .ماذا
أعطونــي أصواتهــم وانتخبوني.
عن املرأة يف الصورة املرسومة بريشته
ويستطرد بالقول :أحب األرقام كثرياً.
يف صدر الدار؟ يجيب «رســمتها العام
ويوم فزت بأصوات 9191بحثت عن
معنى هذا الرقم .ثمة أرقام كما املالك فزت بأصوات 9191
 1989وهي لوحــة رسيالية .صدقيني
ُ
وبحثت عن هذا أحيانا ً أجهل ملاذا رســمت شكالً ما أو
الحارس .رقما  19و 91يحكيان عن ناخبًا
تحقيق املشاريع واإلنتقال من مرحلة الرقم فاكتشفت أنّه مالمح ما» .ماذا عــن الصورة الثانية
املوجودة تحت الرسم الرسيايل؟ يجيب
إىل أخرى .ويحمــان يف مضامينهما
كما المالك الحارس
«رســمتها العــام  ،1985يــوم كنت
ثقة أكرب بالنفس .إنهما أشبه باملالك
يف الصــف األول الثانوي ،نقالً عن صورة للرســام
الحارس .أعرتف أنني شعرت بالتفاؤل بالرقم الذي
األمريكي روبرت هــوارد» ويســتطرد «أقمت أول
حزتــه وأتمنى ،من كل قلبي ،أن أحقق من خالل كل
صوت أخذتــه القوة والقدرة عــى تحقيق ما أراده
معرض لرسوماتي يف العام  1985يف فندق الهوليداي
ُ
أصحاب تلك األصوات».
وكنت أفكر أيام زمان أنني
بيتش .أعشق الرســم.
شارك نزيه متى بجلسة انتخاب رئيس املجلس
سأترك الهندسة يف منتصف العمر وأهتم أكثر بالرسم
ُ
النيابــي .فمــا هو األمــر الذي فوجئ بــه يف أوىل
رصت أرسم ما له أبعاد سياسية.
والكتابة .والحقاً،
لكن يبدو أن الحياة رسمت يل قدرا ً آخر وهو اإلهتمام
الجلسات؟ هو ال يرغب كثريا ً بالكالم عن «املفاجآت
بشؤون الناس أكثر .هذا همي األهم اليوم .أتمنى أن
البشــعة» وكل ما يريده هو أن يبث
أرى الناس يبتسمون».
ذبذبــات إيجابية لــدى الناس.
النائــب يف كتلة الجمهوريــة القوية نزيه متى
نعود لنكرر عليه السؤال نفسه
نائب ال يشبه سواه .فهو الرسام والشاعر واملهندس
فيقــول« :نظرت حويل .نظرت
والكاتب .هو من رسم عددا ً من بطاقات املعايدة باسم
يف الوجوه .حدقــت بالعيون.
قائد القوات اللبنانية يف عيدي امليالد ورأس الســنة.
وقلت لنفيس :حــرام أن يقوم
وهو من رسم مي شدياق كاتبا ً بالخط العربي الذي
أي «نائب» عن الشعب بأالعيب
يف ّ
لم يتعلمه لكنه برع فيه« :إنه قدر األحرار» .ورســم
حق من انتخبــوه .حرام أن
ملحم بركات كاتبا ً «ومشيت بطريقي» ورسم رفيق
يستســهل أي نائب قــرارات
الحريــري كاتبا ً «األرشف من الذ ّل هو اإلستشــهاد
يأخذها ويدفع ثمنها الشعب».
هــو ال يرغب يف الغوص كثريا ً
بخيار حكيم» ورسم وسام الحسن مضيفا ً إىل الرسم
يف األالعيــب وي ّ
ُفضل عوضا ً
كلمات «وسام الرشفاء يف هذا الوطن» ورسم جربان
من ذلــك العمل .نرتكه يحلم.
تويني وبشري الجميل ويده تُمسك بيد والدته كاتباً:
بخاطرك يا كبرية هالبيت.
نحاول أن نحلم معه بمجلس
أحســن ما يف نزيه متى أنه اختــر من الناس
نيابي شــفاف همّ ه هموم
وهمه اليوم النطق باســم هؤالء .ســيكون مدافعا ً
الناس .نحاول.
ّ
الحق إذا لم ينفع أسلوبه الهادئ
رشســا ً يف إحقاق
هو أصبــح عضوا ً يف
يف الدفع إليه .ســيكون صوت الناس ،كل الناس ،يف
لجنة البيئة .وعينه كانت
سبيل بلوغ الجمهورية القوية.
عىل لجنة األشغال .ال يه ّم
ماذا بعد؟ نودع «سعادته» .نرتكه يغادر عىل د ّراجته
«فعمل اللجــان مه ّم لكن
النارية .نرتكه يســتعد للصالة اليوم عن روح صديقه
األهم اليوم هــو بقاء البلد
رمزي عرياني بعــد عرشين عاما ً عــى خطفه وقتله
موجودا ً وأن يظ ّل يشــبهنا
( )2022 2002-كاتبا ً له :رمزي عرياني  20سنة إلك...
ويلبّي طموحــات األجيال
و 9191صوتي التفضييل إلك».
املقبلة .هذا أملنا واإلنســان ال

هدوء ودينامية
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اليوم العالمي لألرشيف الدولي ينطلق بـ 500ألف صورة

هبة الحاج فلدر:
أرشيفنا ثوري وامتداد نحو المستقبل
احتفا ً
ال باليوم العالمي لألرشيف الدولي وفي الذكرى السنوية
الخامسة والعشرين لتأسيسها ،فتحت المؤسسة العربية للصورة
ً
أمس أبوابها في الجميزة
مستقبلة جمهورًا واسعًا من مختلف
ً
االختصاصات،
موفرة له فرصة اإلطالع على أكبر عدد من الصور
من أرشيفها الخاص بالمنطقة العربية .تؤمن المؤسسة بدورها

الثوري في مجال الصورة ،فهي ال تضم أرشيفًا كالسيكيًا باألبيض
واألسود وال تشبه المتحف أو أي بنك صور ،بل هي صلة وصل
وامتداد بين الماضي والحاضر لتفعيل األرشيف وإحيائه ،بحسب
ما توضحه مديرة المؤسسة العربية للصورة هبة الحاج فلدر في
حديثها لـ"نداء الوطن".

من أجواء المعرض

جــــــــــنــــــــــى جــــــــــبــــــــــور
عرّفينا أكثر على المؤسسة العربية
للصورة وماذا يتضمن أرشيفها؟
هــي جمعيّــة مســتق ّلة تصوغ
مســارات جديدة للتصوير الفوتوغرايف
وممارســات الصــور ،تستكشــف
وتُســائل وتواجه الحقائق االجتماعية
ّ
املعقــدة يف عرصنا من
والسياســية
منظور فريــد من نوعه يــراوح بني
البحث واألرشفة واإلنتاج الفني.
يتكــدّس يف مركــز املؤسســة
جوٌّ وأمكنــة وأســاليب فوتوغرافية
مختلفة أبرزها املمارسات املخرضمة
ملصورين صحافيني وفنانني وأصحاب
اســتوديوات باإلضافــة إىل صــور
لهواة تتمثّــل يف املجموعات الخاصة
واأللبومات العائلية .مع اإلشــارة إىل
أنّه منذ  25سنة لم تكن املؤسسة تملك
ســوى  3مجموعات صور ،أمّ ا اليوم
ففي رصيدها أكثر من  310مجموعات
(أول صورة من العام  1860باألســود
واألبيض والصــورة األخرية م ّلونة من
أيامنا هذه).

وتشــ ّ
كل مجموعتنا نواة عملنا،
وهي مكوّنة من أكثــر من  500ألف
مستند وقطعة فوتوغرافيّة مصدرها
منطقــة الرشق األوســط وشــمال
أفريقيا واالنتشــار العربي .كما تعيد
املؤسســة العربية للصــورة التفكري
يف هــذه ّ
الصور من خــال طبقاتها
املتعــدّدة ،لتحافظ عليهــا وتفهمها
وتفعّ لها بنهج نقديّ ومبتكر يساهم
يف إثراء املجموعة.

ما الهدف من تنظيم معرض سنوي
لعرض األرشيف؟
بمناســبة اليوم العاملي لألرشــيف
نحتفل بطريقة ملموسة مع من يقصدنا
ً
خدمة لرسالتنا الحقيقية املتمثلة بإعادة
إحياء األرشــيف بدال ً مــن إخفائه ،لكي
تســتفيد منه أكــر نســبة ممكنة من
الباحثني ،الفنانــن ،املصورين ...معززين
صلة الوصل واالمتداد بني املايض واملستقبل
عرب الصور واملوسيقى والكتب...

ماذا يعني أن تمتلك مؤسسة
هذا الكم الهائل من المجموعات
الفوتوغرافية؟
فعالً  500ألف قطعــة رقم مهول،
َّ
يتســن لفريق عملنا االطالع
حتّى أنه لم
عليهــا جميعهــا ،وهذا يفرس شــغف
املؤسســن بتاريخ املنطقــة والخرائط
والوثائق والصور والكتب.
كذلــك ،أرادوا تقديــم مــادّة
غنيــة تحاكي املجتمعــات املختلفة
التخــاذ العرب التاريخيــة ،فالصورة
وسيلة أساســية يمكن البناء عليها
الستخالص املعلومات.

ماذا عن برنامج االحتفال؟
تتضمن نســخة هذا العام عددا ً من
النشاطات التي تستم ّر حتى  20الجاري،
وباإلضافــة إىل معرض األمس يمكن ملن
يرغب أن يتواصل معنا لنرسل له فيديو
إرشــاديّا ً نرشح من خالله النهج الذي
نتبعه لحفظ الصور ،الرقمنة والتوثيق.
كذلك ،ينظم فريقنا الثلثاء ،األربعاء
والخميس جلســات حــوار عرب تطبيق
"زوم" ملناقشــة الفيديو املرسل خالقني
ديناميكية لعملنا نارشين املعرفة إىل أكرب
عدد ممكن.
أمّ ا الخميس  16الجاري فنحن عىل

فريق المؤسسة العربية للصورة (تصوير رمزي الحاج)

موعد مع أســتاذ التاريخ شارل حايك يف
تمام الخامسة من بعد الظهر يف مركزنا
يف الجميــزة ،عىل أن نلتقــي مع محمد
عبدونــي يوم الجمعــة  17الجاري عند
الخامسة أيضاً.
ويختتم الربنامج االثنني  20الجاري،
بجلســة خاصة تضم نحو  20شخصا ً
نســتعرض خاللها أفالما ً قصرية لجالل
توفيق وفارتان افاكيان.
من جهة أخــرى ،تعاونّا مع جمعية
"بــروت دي يس" لتوفري الصور الالزمة
عن بــروت القديمة يف املعــرض الذي
ينظمه هادي زكاك اليوم ضمن مهرجان
"أيام بريوت السينمائية".
هل ُتفتح أبوابكم أمام الراغبين في
زيارتكم بعد انتهاء اليوم العالمي
لألرشيف؟
طبعاً ،فمكتبتنا يف مقر املؤسســة
جاهزة الستقبال من يرغب ضمن أعداد
محدودة نظرا ً لعــدد فريقنا املتواضع،
وهي تضم نحو  2300كتاب متخصص
بالتصوير وممارسات األرشفة ،وأبحاث
عن املنطقة غري متوافرة يف أي جامعة.

تعتبر رقمنة الوثائق األرشيفية مجا ً
ال
رائدًا لحفظ الوثائق والصور ،ماذا عن
خبرتكم في هذا المجال؟
نأخذ عىل عاتقنا مســؤولية تأمني
أحدث اآلالت وتوفري أعىل درجات الحرفية
للحفاظ عىل الرشائــط والصور والكتب
وإبرازها الحقا ً عرب "األونالين" (http://
.)/www.arabimagefoundation.org
ولكــن ليس هذا فحســب ،فنحن
نقدم أيضا ً خطوات إرشادية للمهتمني
برقمنة أرشــيفهم من داخل منازلهم
بإمكاناتهم املتواضعة.
بماذا تختلف "المؤسسة العربيــــــــة
للصورة" عن سائــــــر المؤسســـــــات
األرشيفية؟
لســنا بنكا ً للصــور أو متحفا ً أو
مؤسســة تقليديــة تعرض أرشــيفها
باألبيض واألســود وتخفيــه يف غرفها
خوفــا ً من تلفه ،ولكننا نــؤدّي دور كل
هذه املؤسسات من خالل اتّباعنا معايري
عالية الدقة يف الحفظ والرقمنة والتوثيق،
معززين مفهوم األرشــيف ومتيحني ملن
يرغب ،االستفادة والتفاعل معه.
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جـــــــــــائـــــــــــزة

ألدونيس ...ولغط سوري حول الجائزة
إختارت بلدية واليــة إزمري الرتكية
الشــاعر واملف ّكر الســوريّ "عيل أحمد
سعيد إســر" (امللقب بأدونيس) ملنحه
جائــزة "هومريوس" خــال فعاليات
الدورة األوىل لـــ "مهرجان هومريوس
الدويل للفنون األدبية".

ويأتي اسم أدونيس إىل جانب ثالثة
أسماء لكتاب وأدباء أتراك سيتم منحهم
الجائزة ،وهم الكاتب والشــاعر أوزدمري
أونجه ،يشــار أكســوي ،باإلضافة إىل
الصحايف الرتكي مريدان ينارداغ.
وقد تعرض أدونيس إىل حملة نقدية

ضخمة عىل وسائل التواصل االجتماعي،
قام بها مثقفون ســوريون ينتمون إىل
املعارضة وآخرون إىل النظام الســوري.
وأخذ عليه املعارضون تجاهله للمأساة
السورية والنازحني الذين يعيشون تحت
الخيــم والذين جعلهم النظــام الرتكي

أشــبه بالرهائن ،وذكروه بــأن النظام
الرتكي أدخل األلوف من مسلحي داعش
اىل ســوريا كي يعيثوا يف البالد خراباً .أما
مثقفو النظام فاتهمــوه بمراعاة نظام
يحتل أجزاء من األرض السورية ويتهيأ
لشن حرب عىل بقعة منها.

تضيف فئة إلى جوائزها
أعلنت جوائز " "Grammyعن إضافة فئة أفضل موسيقى تصويرية أللعاب الفيديو
إىل مكافآتها ،وهي خطوة تش ّكل اعرتافا ً بهذا القطاع وتعكس سعي أبرز جوائز الصناعة
املوســيقية يف الواليات املتحدة إىل التنوع .وســتكون جائزة أفضل موسيقى تصويرية
أللعاب الفيديو والوسائط التفاعلية األخرى واحدة من خمس فئات جديدة ستُعتمد للمرة
األوىل خالل االحتفال الخامس والستني لتوزيع جوائز " "Grammyسنة  ،2023بينها أيضا ً
جائزتا أفضل كاتب وملحّ ن أغنيات خالل السنة وأفضل ألبوم شعر منطوق.
وقال رئيس هيئة " "Recording academyالتي تضم محرتيف قطاع الصناعة املوسيقية

هاريف ميســون جونيور" :إن األولوية القصوى لألكاديمية هي التمثيل الفاعل لألشــخاص
العاملني يف مجال املوسيقى الذين تخدمهم ،مع الحرص عىل أن تعكس قواعدها وإرشاداتها
الصناعة املوســيقية املتغرية باســتمرار" .ومع أن فئة الجوائز لم تكن تتضمن فئة خاصة
بموسيقى ألعاب الفيديو ،فازت أغنية " "BabaYetuمن تأليف كريستوفر تني عن لعبة الفيديو
" "Civilization IVاإلسرتاتيجية الشــهرية جائزة أفضل توزيع عام  .2011ويف آخر حفلة،
توج تشاريل روزن وجايك سيلفرمان ،مع فرقة " "The 8-Bit Big Bandيف الفئة نفسها عن
نسختهما من " "Meta Knight's Revengeمن لعبة الفيديو "( ."Kirby Superstarأ ف ب)

"سينما لبنان" تطلق برنامجًا توجيهيًا

ميسي يشارك في مسلسل تلفزيوني

أطلقت "مؤسسة ســينما لبنان"،
مبادرة بتمويل من االتحاد األوروبي تهدف
إىل إحياء اإلنتاج السينمائي اللبناني رغم
األزمات املتعددة التي تشهدها البالد.
وتشمل هذه املبادرة ّ
شقني ،أولهما
برنامج توجيهي وتدريبي ينطلق الشهر
الجاري لتعزيز قدرات املنتجني ليتمكنوا
من إنجاح مشــاريعهم ،والثاني صندوق
ّ
يوفر الدعم املايل لعدد من مشاريع األفالم،
يُفتح باب تقديــم الطلبات له يف ترشين
الثاني املقبل.

قرر أسطورة األرجنتني النجم العاملي لكرة القدم ،ليونيل
مييس ،تطوير مشــاركاته يف اإلعالنات وخوض غمار التمثيل
يف مسلســل تلفزيونــي من خالل مشــاركته كضيف رشف
يف مسلســل أرجنتيني معروف اســمه ""Los Protectores
أو "الحماة" .وتدور قصة املسلســل التلفزيوني الكوميدي،
حول  3وكالء أعمال يف كرة القــدم ،يعانون من أزمة مادية،
ويقررون االتحاد معــا ً رغم عداوتهم لتجنب اإلفالس .وصور
مييس مشهدا ً كوميديا ً يف الم لســل ،ونرشت لقطات وجوده
يف موقع التصوير عىل صفحة املحطــة التلفزيونية الناقلة.
ونال املسلسل الكوميدي شــعبية كبرية يف األرجنتني حديثاً،
وسرتتفع أسهمه بمشاركة األسطورة األرجنتينية.

جوني ديب في ألبوم جديد مع جيف بيك
أعلن املمثل جوني ديب ،بعد أســبوع عىل انتهاء مواجهته القضائية
مع طليقته أمبري هريد ،أنه ســيصدر ألبوما ً مع مغني الروك اإلنكليزي
جيف بيك يف  15تموز .وتتضمن األســطوانة التي تحمل عنوان "13 "18
أغنية بمعظمها أعمال لفنانني قديمني مــن بينهم فرقتا "The Beach
 "Boysو" "The Velvet Undergroundوالفنــان واملغني مارفن غاي.
ويضم األلبوم أيضا ً أغنيتني من تأليف جوني ديب ( 59عاماً) هما "This
 "is a song for miss Hedy Lamarrو"."Sad Motherfuckin Parade

ونشأت الصداقة بني ديب وبيك عام  ،2016وقال بيك ( 77عاماً)" :عندما
بدأنا أنا وجوني العزف معاً ،أشعل ذلك روح الشباب لدينا وقدراتنا اإلبداعية".
وأضاف" :كنا نمزح يف شأن كوننا نشعر بأننا يف الثامنة عرشة مجدداً ،وبالتايل
أصبــح هذا أيضا ً عنوان األلبوم" .وهذا األلبوم ليس العمل األول لجوني ديب
يف مجال املوسيقى ،إذ كان املمثل ألكثر من عقد عضوا ً يف فرقة "Hollywood
 "Vampiresالتي شــ ّكلها مع أليس كوبر وجو بريي .وقال ديب إنه" :رشف
كبري يل أن أعزف وأكتب املوسيقى مع جيف ،وهو واحد من الكبار"( .أ ف ب)

طليق بريتني سبيرز يقتحم زفافها
شهد زفاف نجمة البوب بريتني سبريز اضطرابات
عكرت صفوه بسبب حضور طليقها الحفل من دون
دعوة .فقد اقتحم جيسون ألكساندر ،صديق الطفولة
الذي تزوجته املغنية البالغة  40عاما ً لفرتة وجيزة عام
 ،2004الحدث ،ما استدعى تدخالً من الرشطة.

يبدو أن ألكســندر بث اقتحامــه حفلة الزفاف
مبارشة عىل "إنســتغرام" ،مع لقطات تظهره وهو
يخرب أحــد حراس األمن أنه مدعو للحدث .ويُســمع
صوته يف التسجيل وهو يسأل "أين بريتني؟".
وبينما كان يسري يف خيمة وردية مزينة بالورود،

ع ّرف عن نفسه ألشخاص كانوا عىل ما يبدو منهمكني
بإتمام املراســم .وظلت بريتني سبريز وسام أصغري
متحفظني للغاية بشــأن زواجهما ،إذ لم ترشح أخبار
عنــه إال يف األيــام القليلة املاضية يف وســائل اإلعالم
املتخصصة( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتمتع بحظوظ كثرية عىل
الصعيد املايل ،ما يعني مكافآت
وترقيات أو أرباحا ً مادية
مدعومة من قبل مراجع نافذة.

تمارس سحرا ً ّ
أخاذا ً وتتابع
قصة عاطفية بدأتها سابقاً،
وتستقطب املعجبني واملعجبات.

تتحرر من القيود املعنوية
وتتقدم بانرشاح وقوة مصمما ً
عىل اجتياز العقبات بشجاعة.

قد تتاح لك الفرصة لبعض
املغامرة ،وربما تحظى بدعم
وموافقة من الرشيك الذي
يثق بخطواتك.

حاول استثمار الوقت الثمني ّ
ألن
متاعب وخصومات ستثار يف
وجهك وترهق أعصابك.

تنتابك الشكوك وتلتبس عليك
االمور فتعيش أجواء متناقضة
من اإلقدام والرتاجع.

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

تعاند من دون سبب حقيقي
وتميل اىل تصديق األوهام
والواهمني.

الصحة تاج عىل رؤوس
األصحاء .ال تهمل صحتك عىل
حساب أمور أخرى ال تستحق
االلتفات إليها.

حافظ عىل استقرارك وال
تقدم عىل مغامرة مهما تكن
االغراءات ،فالروتني يؤمّ ن لك
السالم ويمنعك من الضالل.

تبدو هذا اليوم عىل غري عادتك،
يمألك النشاط والحيوية ،وتريد
القيام بالحركة عىل نحو متزايد.

ال تتورط يف ترصيحات مؤذية
وحاول أن تبقي مخططاتك
رسية أو مخفية.

ال تكن عنيدا ً أو متشبثا ً بآرائك،
بل استمع إىل آراء اآلخرين،
وجادلهم بالحجة واملنطق.
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New Discovery

ديدان إلعادة تدوير البالستيك
اكتشف عدد من العلماء أن الديدان
يمكن أن تكون أداة مفيدة يف التخ ّلص
من البوليسرتين ،أحد أنواع البالستيك
األكثر شــيوعا ً يف عدد مــن املنتجات
االســتهالكية كالتغليف وأدوات املائدة
ذات االســتخدام الواحــد ،تفاديا ً ملا
يســببه من تلوث للمحيطات وتهديد
للحياة البحريــة ،أو لدفنه يف مطامر
النفايات ،إذ إن إعادة تدويره ليســت
متاحة بسهولة.
فبفضل أنزيماتهــا املعوية ،يمكن

أن تش ّكل يرقات الخنفساء "Zophobas
 "morioوسيلة لتحقيق معدل أعىل إلعادة
تدوير البالســتيك .وقال كريس رينكي
الذي أدار الدراسة إن" :بحثا ً سابقا ً أظهر
أن ديدان الشمع والدقيق الصغرية (وهي
أيضا ً يرقات خنفســاء) معروفة بكونها
تســتهلك البالســتيك" .وأضاف" :لذلك
افرتضنا أن الديدان الخارقة األكرب حجما ً
يمكن أن تأكل املزيد".
ويمكــن أن يبلــغ حجــم الديدان
الخارقة بعد نموه خمســة سنتيمرتات

وتتــم تربيتها كمصدر غــذاء للزواحف
والطيور أو حتــى للبرش يف بعض الدول
كتايالند واملكســيك .وقال رينكي إنها:
"قد تكون وسيلة لتحسني صحة الديدان
وحل مشكلة الكميات الكبرية من نفايات
الطعام يف الدول الغربية".
ومــع أن تربية املزيد مــن الديدان
تش ّكل أحد الخيارات املمكنة لتحقيق هذا
الهدف ،يطرح رينكي حالً آخر يقوم عىل
إنشاء مصانع إعادة تدوير تق ّلد ما تفعله
الريقات ،وهو تمزيق البالســتيك أوال ً ثم

التخلص منه .وقال الباحث الذي يعتزم
إجراء أبحاث إضافية لتحديد اإلنزيمات
األكثر فاعلية ثم العمل عىل تحسينها من

خالل هندســة اإلنزيمات إن" :ما نريده
يف النهاية هو حذف الديدان الخارقة من
املعادلة واالستغناء عنها"( .أ ف ب)

متحجرات أكبر ديناصور مفترس في إنكلترا
توقع علمــاء أن متحجرات عمرها  125مليون ســنة
لديناصورعمالق يشبه رأسه التمســاح ،اكتشفها أحد أبرز
هواة البحث عن األحافري ،تعود عــى األرجح إىل أكرب حيوان
مفرتس عاش يف أوروبا عىل اإلطالق.
وعثر عــى معظم عظام الحيــوان ذي القائمتني والذي
ينتمي إىل فصيلة الســبينوصوريات ،هاوي جمع املتحجرات
الربيطاني الراحل نيك تشايس الذي أمىض حياته يتجوّل عىل
شواطئ الجزيرة الواقعة عىل الساحل الجنوبي إلنكلرتا بحثا ً
عن بقايا ديناصورات.
واستخدم باحثون من جامعة ســاوثمبتون العظام
القليلة املتوفرة لتحديد ما أطلقوا عليه تســمية "White
( "Rock spinosauridســبينوصور الصخرة البيضاء).
وقال كريس باركر ،وهو طالــب دكتوراه واملعد الرئييس
للدراســةّ :
"إن هذا الحيوان كان ضخمــا ً وتجاوز طوله

العرشة أمتار ،وإن استندنا إىل بعض املقاييس ربما يمثل
أكرب ديناصــور مفرتس عُ ثر عليه يف أوروبا" .وتشــتهر
السبينوصوريات برؤوســها الطويلة ،وتشبه جمجمتها
التماســيح خالفا ً لجمجمــة التريانوصــورات املربعة.
وتشــر النظرية الســائدة التي تفرس هذه السمة إىل ّ
أن
الســبينوصورات كانت تصطاد الحيوانات يف املاء وكذلك
عىل اليابسة.
وعُ ثــر عــى املتحجــرات التابعة لـــ"White Rock
 "spinosauridيف منطقــة ســاحلية تضــم بحــرات
شــاطئية عاد ًة ما يُعثر فيها عىل عدد قليل من متحجرات
الديناصورات .ويرحّ ب العلماء بمزيد من املتحجرات التابعة
لهذا الحيوان إن رغب أي هاوي جمع يف مواصلة املهمة التي
بدأها تشايس.
(أ ف ب)

أسماك عاشت قبل  135مليون سنة
تمكــن باحثون من خــال تحاليل
أجروها عــى عدد مــن املتحجرات من
أن يكتشــفوا للمرة األوىل يف شمال رشق
كولومبيــا نوعــا ً من أســماك القرش
املســطحة األســنان كانت تعيش قبل
ماليني السنني.
وعُ ثــر عــى هــذه املتحجــرات
العائدة إىل نوع يســمى "Strophodus
 "rebecaewereيف زاباتــوكا ،عىل بعد
نحــو  250كيلومرتا ً إىل الشــمال من
بوغوتا .وبيّنت الدراســات أن هذا النوع

كان يعيش قبل  135مليون سنة يف هذا
الجزء املغمور من أمريكا الجنوبية.
وكان طول هذه السمكة يراوح بني
أربعة وخمسة أمتار ،ولها أسنان تشبه
أحجــار الدومينو كانت تســتخدمها
لسحق الطعام بدال ً من قطعه وتمزيقه
كما تفعل أســماك القرش الحالية ذات
األسنان الحادة .وهذه املتحجرات هي
األوىل ألسماك من عائلة ""Strophodus
يُعثــر عليها يف النصــف الجنوبي من
الكــرة األرضيــة ،أي يف املنطقة التي

ASTRONOMY

كانت تســمى غوندوانا وكانت تتألف
من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأسرتاليا
والهند والقطب الجنوبي.
ويُعتقد أن أســماك القرش كانت
تؤدي دورا ً مهمــا ً يف املنظومة البيئية
البحرية يف ذلك الزمن ،ألنها تســتطيع
بأسنانها أن تسحق فرائس كاألسماك
وكذلك الالفقاريات ،ويف الوقت نفســه
كانت تش ّكل فريسة للزواحف الكبرية
التي كانت موجودة يف هذه البيئة.
(أ ف ب)

عناصر أساسية للحياة على كويكب ريوغو
إكتُشفت أحماض أمينية ،وهي عنارص أساسية
للحياة عــى األرض ،يف عينات من مادة مأخوذة من
كويكب بواسطة مسبار فضاء ياباني عام .2019
وتشــر هذه الدراســة التي أجراها باحثون
بإرشاف جامعة أوكاياما (غــرب اليابان) إىل أن
هذه األحماض األمينيــة واملواد العضوية األخرى
مــن الكويكب ريوغو يمكــن أن تعطي أدلة عىل
أصل الحياة عىل األرض .ولفتت إىل أن اكتشــاف
األحماض األمينية القادرة عىل تكوين الربوتينات
أمر مهم ،ألن ريوغــو لم يتعرض للغالف الحيوي
لألرض ،عىل عكس النيازك.

لذلــك ،يثبت اكتشــافها أن بعضا ً من هذه
العنــارص األولية للحياة عــى األرض يمكن أن
تكــون قد تشــكلت يف بيئات فضائيــة .وقال
الباحثــون" :حددنــا  23نوعــا ً مختلفا ً من
األحماض األمينيــة يف  5,4غرامات من عينات
الصخور والغبار األســود التــي تم جمعها عىل
الكويكب ريوغو بواســطة املســبار الياباني
" "Hayabusa-2الذي عادت كبسولته إىل األرض
يف نهاية عام  2020بشحنتها الثمينة بعد مهمة
استمرت ست سنوات".
إكتُشــف كويكب ""( "Ryuguقرص التنني"

 James Webbيصطدم بنيزك
تع ّرض التلسكوب الفضائي " "James Webbيف نهاية أيار الفائت
الصطدام نيزكي صغري ،ما ألحق أرضارا ً طفيفة بمرآته الرئيسية.
ومن شــأن اصطدام النيــازك الصغرية باملركبــات أن تلحق بها
أرضارا ً طفيفة بسبب رسعتها ،كما تفعل الحىص لدى إصابتها الزجاج
األمامي للسيارة .وتكون النيازك الصغرية عاد ًة أصغر من حبة الرمل،
وكان العلماء يتوقعون أن يتعرض التلسكوب لهذا الخطر وتحوطوا له.
وأوضحــت " "Nasaيف مقال عىل مدوّنــة أن االصطدام الذي
حصل ما بني  23و 25أيار بــدا هذه املرة أكرب من النموذج املتوقع.
وقد أُطلق التلســكوب ،وهو مرشوع دويل بقيمة  10مليارات دوالر،
بنجاح نهاية العام الفائت ،وهو حاليا ً عىل بعد مليون ونصف مليون
كيلومرت من األرض.
وقال فاينربغ من مركز غودارد التابــع لـ"" :"Nasaكنا نتوقع

أن تــؤدي تأثريات النيازك الصغرية إىل تدهور أداء التلســكوب بمرور
الوقت" ،مضيفاً" :منذ اإلقالعُ ،رصــدت أربعة اصطدامات من نيازك
صغرية ،كانت أصغر وقابلة للقياس وتتوافق مع توقعاتنا ،أما األخري
فأكرب من توقعاتنا يف شأن التدهور".
ورشحت " "Nasaأن الفرق املســؤولة عن التلســكوب تستطيع
إعادة توجيهه من أجل تجنب تع ّرض األجهزة الضوئية لزخات نيزكية
محتملة قبل حدوثها ،لكن أكدت أن االصطدام الذي حصل يف نهاية أيار
كان حتمياً.
ومن املقرر الكشــف يف  12تمــوز عن أول صــور علمية وملونة
للتلسكوب ،أقوى تلسكوب يتم إطالقه يف املدار عىل اإلطالق .وهذه الصور
التي يُتوقع أن تكون مذهلــة ،ينتظرها الباحثون يف جميع أنحاء العالم
ومن شأنها إظهار القدرات الهائلة لتلسكوب "( ."James Webbأ ف ب)

باللغة اليابانية) عــام  1999ويقع عىل بعد أكثر
من  300مليون كيلومــر من كوكبنا وقطره أقل
من  900مــر .ويعتقد العلمــاء أن بعض مواد
الكويكب تشــكلت بعد حواىل خمسة ماليني سنة
من والدة نظامنا الشميس ،ولم يتم تسخينها فوق
 100درجة مئوية.
وقال عالم األحياء الفلكية واألستاذ الفخري يف
جامعة "يوكوهاما الوطنية كينيس كوبايايش"" :إن
عينات ريوغو تعطي ســببا ً لالعتقاد بأن األحماض
األمينية جاءت إىل األرض من الفضاء".
(أ ف ب)
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سالح البحرية ح ّول أميركا إلى قوة عظمى باألمس...
هل يتكرر هذا اإلنجاز؟
في العام  ،1987أطلق المؤرخ بول كينيدي عاصفة من االنتقادات حين نشر
كتاب ( The Rise and Fall of the Great Powersصعود وسقوط القوى
ّ
بتوقع تراجع الواليات المتحدة .كانت
العظمى) .تعلّقت خطيئته الكبرى حينها
شهرته كفيلة بجعل كتابه من أكثر الكتب مبيعًا ،حتى أن المرشحين للرئاسة
األميركية بدؤوا يستشيرونه ،ووصلت نسخة من الكتاب إلى زعيم تنظيم
"القاعدة" ،أسامة بن الدن .لكن هاجم النقاد النزعة االنهزامية الواضحة في
أسلوب كينيدي .راجع خبير االستراتيجيات العسكرية ،إدوارد لوتواك ،الكتاب
وحمل تقييمه عنوان "صعود وسقوط بول كينيدي".
مع أنه يبقى مثــرا ً لالهتمام يف مختلف
ألــــــكــــــســــــنــــــدر كــــــولــــــي
جوانبه .ال تزال أصــداء املعارك البحرية
خالل تلــك الحرب مســتمرة حتى اآلن
ألن املعركــة البحرية يف العام  1945تبدو
قريبة من أحداث العام  2022أكثر من كل
ما فعله الزعيم الفرنيس السابق نابليون
يحمل الكتاب الجديــد Victory at
بونابــرت ،أو حتــى الجنــرال األمريكي
( Seaاالنتصار بحراً) طابعا ً مختلفاً ،إذ
الســابق جورج باتون ،لتحديث الحروب
من املســتبعد أن يُحدِث ضجة كربى أو
الربية .ال تزال حاملة الطائرات أهم سفينة
يثري الجدل .بل إنه يســتوحي موضوعه
عىل اإلطالق ،وتبقى املدمرات والطرادات
من الكتاب الســابق ويتطرق إىل التفوّق
مرافِ قة لها .كذلك ،تملك الواليات املتحدة
البحري الذي يرتبط بالقوة االقتصادية
حتــى اآلن أقوى قــوات بحرية ،أو حتى
والقدرات الصناعية .كينيدي هو أستاذ
أكربها يف العالم .وال تزال مناطق اإلبحار
تاريخ ومدير الدراســات األمنية الدولية
التي تنشــط فيها البحرية األمريكية عىل
يف جامعة "يال" ،وهو يوضح منذ البداية
حالها اليــوم (املحيط األطلــي ،البحر
أن كتابــه يبقى مجــ ّرد نص مخترص
األبيض املتوسط ،غرب املحيط الهادئ).
ومُصمّ م ملرافقة لوحات السفن الحربية
يتعلق الفرق املستجد بأماكن أحواض
التي رســمها الرســام البحري الشهري
بنــاء الســفن .تملك الصــن أصالً أكرب
إيان مارشــال ،وقد طوّر فكرته انطالقا ً
أســطول بحري يف العالــم ،ولديها كمية
ّ
توصل يف النهاية
من تلك اللوحات .ثــم
هائلة من السفن الســطحية التي تزداد
إىل طرح كتاب خفيــف وميلء بالصور
تقدّما ً مع مــرور الوقت .حتى إنها تعمل
ومؤلف من مج ّلــد واحد .يمكن اعتباره
عــى تنفيذ برنامج ضخم لبناء الســفن
مشابها ً لكتابWorld War II at Sea: A
املدنية .يف الوقت نفسه ،يُبنى حواىل 90%
( Global Historyالحرب العاملية الثانية
من الســفن التجاريــة العاملية يف الصني
يف البحر :تاريخ عاملــي) للمؤرخ كريغ
واليابان وكوريا الجنوبية .يف املقابل ،تغيب
سيموندز من العام .2018
الواليات املتحدة وأوروبا عن هذا القطاع.
ّ
مدمرة أميركية تقترب من حاملة طائرات أثناء هجوم مانيال في الفيليبين خالل الحرب العالمية الثانية |  10تشرين الثاني 1944
يف كتــاب  ،Victory at Seaتســود
اعتُ ِب كينيدي مــن مؤيدي نظرية
خالل الحرب ،وقد انضمّ ت يف معظمها إىل
الفتا ً بني بريطانيا والواليات املتحدة ،ولم
متابعة السيطرة عىل مالطا التي ش ّكلت
مشاعر قوية من الحنني عىل مستويَني.
الرتاجع األمريكي بعد نرش أعماله املؤثرة
األسطول يف وقت متأخر وفشلت يف تغيري
يســبق أن عقدت قوى كثرية هذا النوع
محورا ً اســراتيجيا ً بارزا ً ومصدر إزعاج
من جهة ،يعــود كينيــدي بالذاكرة إىل
يف الثمانينات ،وال يمكن لومه للســبب
النتيجة يف نهاية املطاف.
من الرشاكة يومــاً .يف تلك الفرتة ،اتكلت
دائم إليطاليــا .تتعدد الكتب التي تتناول
بداياته ،حني كان ينرش أعماال ً متخصصة
نفســه يف كتابــه األخري .مــع ذلك ،قد
لكــن لــم تقترص
البحرية امللكية الربيطانية ،التي ال تزال
املعارك البحرية يف الحرب
بتاريخ القوات البحرية.
يحمل كل من يقرأ كتاب
 Victory at Seaرأيــا ً
الجهــود عــى بنــاء
قوية لكنها أصبحــت متصدّعة بدرجة
العاملية الثانية وتُر ّكز عىل
ومن جهة أخــرى ،ثمة
الســفن الحربية .يذكر
معينة ،عىل املساعدات األمريكية لحماية
إخفاقات األمريال ويليام
حنني إىل الواليات املتحدة
مشابها ً عند مقارنة آفاق
كينيدي أيضا ً أن كل قوة
القوافــل يف األطلــي .يف املقابل ،كانت
هاليس جونيور وعملياته
التــي كانت تتجــه إىل
األمن البحري بني األمس
بحرية كــرى نجحت كان الرئيس األميركي
البحرية األمريكية تتــكل عىل بريطانيا
التفــوّق .يف العام  ،1938يبرع كينيدي في دمج الهجوميــة الفاشــلة،
واليوم .يف فرتة الثالثينات،
يف متابعــة تشــغيل
حني تتعثر وتحتاج إىل املســاعدة خالل
كانت القــوات البحرية االقتصاد والتكنولوجيا ومنافع املهابط الخشبية
عمدت قوات الحلفاء إىل
فرانكلين روزفلت
أحلك لحظاتها يف املحيط الهادئ.
لحامــات الطائــرات
عدد كبري مــن أحواض ورئيس الوزراء البريطاني تعديل سقف الدفاع الذي
األمريكيــة تملــك  380والخيارات االستراتيجية
ً
بنــاء الســفن املحلية
يســتوحي كتــاب Victory at Sea
بالنمــاذج
مقارنــة
سفينة ناشطة .وبحلول
فرضته الدول عىل نفسها
وينستون تشرشل
(حتى خــال الفرتات
إيقاعه وأحداثه املشــوّقة مــن قناعة
نهاية العام  ،1944وصل لتفسير السبب الكامن املد ّرعــة .تشــمل هذه
ألكثر من عرش ســنوات
َ
املضطربة التي تحكمها
كينيدي القائلــة إن اســتمرار الحرب
ذلــك العــدد إىل  6084وراء مسار الحرب البحرية الكتب أيضــا ً قصصا ً عن
متمرسين في الحروب تمهيــدا ً لبناء الســفن،
ً
العرشينات
يف
املعاهدات
العام
حتى
مؤكد
غــر
لكن
ا
ممكن
كان
مطاردة البارجة األملانية
ســفينة .لكن ال يكتفي
ولو يف مرحلــة متأخرة.
البحرية
في تلك الحقبة
والثالثينــات) .كانــت
 .1943برأي كينيدي ،حُ ِســمت النتيجة
"بسمارك".
الكتاب الجديد بمراجعة
اليوم ،يتكلم املســؤولون
معظم العمليات تهدف إىل بناء ســفن
ســيل من حامالت الطائرات
مع وصول
يــرع كينيــدي يف دمــج االقتصاد
وصــول الواليــات املتحــدة إىل مصاف
يف البحرية األمريكية عن توســيع نطاق
ٍ
تجارية .رسعان مــا أصبح االحتفاظ
الضخمة والجديدة من فئة "إســكس"
والتكنولوجيــا والخيارات االســراتيجية
القوى العظمى بــكل قوة وثبات ،بل إنه
هذه القوات تزامنا ً مع انكماش حجمها.
بتلك األحواض واليــد العاملة املاهرة
بدءا ً مــن منتصف العــام  .1943طلب
لتفســر الســبب الكامن وراء مســار
يستكشــف أيضا ً القوى البحرية البارزة
تنذر امليزانية األخــرة برتاجع محتوى
الحرب البحريــة يف تلك الحقبة .هو ّ
فيها خالل الســنوات العجاف محور
الكونغرس حينهــا  32حاملة طائرات
يفصل
الخمس األخرى يف الحــرب (بريطانيا،
األسطول من  297سفينة إىل  280بحلول
فرنســا ،أملانيا ،إيطاليــا ،اليابان) ،بدءا ً
ّ
املتوسعة يف زمن
برامج بناء الســفن
نجــزت  24طائرة منها)،
مجموعة من العوامل والروابط املتشــعّ بة،
العام  .2027كذلك ،بدأ عدد بناة السفن
"إســكس" (أ ُ ِ
ُ
الحــرب ،مــا أدى إىل تصنيع أكثر من
لكنه حوّل أيضا ً تسعة طرادات إىل ناقالت
بشكل أسايس عىل أسباب ما حصل
في ّكز
مــن العــام  ،1936حني بــدأت حملة
يرتاجع يف أنحــاء الواليات املتحدة ،وثمة
ٍ
 2700سفينة من فئة "ليربتي".
لألســاطيل الخفيفة وأطلق  122ناقلة
بدل تحديد األطراف التي أغرقت الســفن،
إعادة التســ ّلح تزامنا ً مع إلغاء التعبئة
نقص يف قدرات أحواض بناء الســفن،
يتخذ تفسري كينيدي للحرب العاملية
مرافِ قة .يف املقابل ،نجــح اليابانيون يف
وهــو موضوع ر ّكزت عليه كتب شــهرية
العسكرية فور انتهاء الحرب.
وتقبع الســفن يف أحواض جافة طوال
ي ّ
الثانية أهمية خاصة يف هذا املجال بالذات،
بناء أو نقل ست ناقالت لألساطيل فقط
أخرى تناولــت تاريخ القــوات البحرية.
ُخصــص كينيــدي صفحات عدة
سنوات قبل إصالحها.
يذكر كينيدي مثالً أن املواد الخام املشــتقة
لوصف الغــارة البحريــة اليابانية التي
من جبل مصنوع من بقايا البوكســيت يف
ينســاها الكثــرون أحيانــا ً يف املحيط
"سورينام" تحوّلت يف نهاية املطاف إىل مادة
الهندي ،يف نيسان  ،1942فقد أدت حينها
وصل جيل جديد من قدامى املحاربني إىل الكونغرس .لكن اكتســب جزء كبري منهم خربته من الحروب الربية يف العراق
األلومنيوم الرضورية لبناء حاملة الطائرات
إىل غرق الســفن ،وقصــف املواقع التي
وأفغانســتان ،ويرتاجع عدد من يحملون خربة واســعة يف املعارك البحرية .هذا الوضــع يتعارض بكل وضوح مع ظروف
املقاتلة الناجحة "غرومان هيلكات "F6F
َ
تشــ ّكل املرافق الشــاطئية يف رسيالنكا
متمرسني
الحرب العاملية الثانية ،فقد كان الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت ورئيس الوزراء الربيطاني وينستون ترششل
وترسيعها واســتعمالها يف املعارك القوية
املعارصة ،ونرش أجواء عامة من الرعب.
يف الحروب البحرية .أرشف هذان الزعيمان عىل الشؤون البحرية يف تجاربهما السابقة (كان روزفلت مساعد وزير البحرية،
وفضال االتكال عىل الســفن يف حمالتهما .كذلك ،كان ترششل ي ّ
ّ
لصالح القوات البحرية األمريكية.
يتوقع كينيدي مــا كان ليحصل لو قرر
ُوقع عىل مراسالته
وكان ترششــل اللورد األول لألمريالية)،
توىل العالــم األنغلوفوني يف جميع
األمريال تشــويتيش ناغومــو متابعة
الحربية مع الرئيس بعبارة "مسؤول بحري سابق".
الظروف حراســة ِبحار العالم ألكثر من
التقدّم غرباً ،ما يعني تهديد مدينة عدن
تكثر الحروب البحرية التي شــهدها التاريخ ،ال سيما خالل الحرب العاملية الثانية .ويطرح كتاب كينيدي وجهة
 200ســنة ،وبغض النظر عن التحديات
يف اليمن وقناة الســويس .كما أنه يُحلل
نظر أعمق حول دور ســاح البحرية يف كبح قوة اليابان وإيطاليا وأملانيا النازية ،فضال ً عن مساهمته يف إنشاء عال ٍم
ٍ
وقت آلخر.
الخطرية التي واجهها مــن
تأثري هذه الخطوة عــى حرب بريطانيا
قابل لالستمرار.
شــهدت الحرب العامليــة الثانية تعاونا ً
الربية يف الرشق األوســط وقدرتها عىل
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Health Matters

مفهوم جديد للبدانة
يسعى الخبراء إلى تعديل طريقة مناقشة ظاهرة البدانة الشائعة ومعالجتها ،باعتبارها
من أبرز الحاالت التي تطرح تهديدًا على صحة القلب واألوعية الدموية .أصبحت المفاهيم
الخاطئة حول البدانة شائعة .يظن الكثيرون مث ً
ال أن البدينين يستطيعون بلوغ وزن
طبيعي وصحي والحفاظ عليه بسهولة عبر االتكال على قوة اإلرادة لتخفيف األكل
وتكثيف التمارين الجسدية .قد تكون هذه الفكرة شائعة أيضًا وسط األشخاص الذين
يواجهون المشاكل بسبب البدانة ،مع أن تجاربهم الشخصية المتكررة تؤكد لهم على
عكس ذلك .أصبحت البدانة اليوم أكثر شيوعًا ،فهي تصيب أكثر من  42%من الناس ،ما
يثبت أننا نتعامل مع مرض معقد وشائك.
تقــول الدكتورة فاتيمــا كودي
ســتانفورد ،خبرية يف البدانة وأستاذة
ِ
مساعدة يف الطب العام وطب األطفال
يف جامعــة "هارفارد"" :يســهل أن
يتوقــف التقدم الحاصل يف مســاعي
محاربة هذه املشكلة بسبب الفرضيات
الخاطئة واالنحيــازات املتزايدة حول
البدانــة التي أصبحــت املرض املزمن
األكثر شــيوعا ً يف هذا العرص" .كذلك،
يمكن تخفيض خطر اإلصابة بمشاكل
صحيــة متعددة وخطــرة ومرافِ قة
للبدانة عــر معالجة هذه املســائل
وتشــجيع الناس عىل تلقي عالجات
فاعلــة .يرتبط جزء كبــر من هذه
االضطرابات بأمراض القلب واألوعية
الدموية ،بمــا يف ذلك النــوع الثاني
من الســكري ،وارتفــاع ضغط الدم،
وانقطاع التنفس أثناء النوم.

إنحياز شائب

يف املقــام األول ،يجب أال تُســتعمَ ل
كلمة "بدين" لوصف أحد ،بل يُفرتض أن
يوضعوا يف خانة املصابني بمرض البدانة.
أصبحت املواقف املنحازة ووصمة العار
التي يحملها البدينون شــائعة ،نظرا ً إىل
اقتناع الكثريين بأن أســباب املشــكلة

تقتــر عىل ســوء الخيــارات وغياب
الحوافــز .لكن كما يحصل مع عدد كبري
من األمراض ،تتعــدد العوامل املرتابطة
التي تؤثر عىل هذه الحالة.
تتعلق مشــكلة كبــرة بالبيئة
"ا ُملع ّززة للبدانة" التي أصبحت طاغية
يف العقود القليلة املاضية .بات الناس
مع ّرضني طــوال الوقت مثال ً لحصص
ضخمة مــن وجبات الطعــام عالية
التصنيع ويســهل عليهــم الحصول
عليها ،علما ً أن هذه الوجبات تشــ ّ
كل
اليوم أكثر من نصــف املأكوالت التي
يستهلكها الناس .تكون هذه الوجبات
املغرية غنية بالدهون وامللح والسكر
ويمكن تناولها يف أرسع وقت ،وغالبا ً
ما تُخ َّزن تلــك الســعرات الحرارية
الفائضة عىل شــكل دهــون .يتعلق
جانب مؤثــر آخر بقلة النشــاطات
الجســدية ،ما يزيد صعوبة الحفاظ
عىل وزن صحي.

تعريف البدانة

تعني البدانة أن يبلــغ مؤرش كتلة
الجســم  30وما فوق .لكن ال يرتكز هذا
املؤرش عىل أي معطيــات علمية ،بل إنه
مج ّرد تقدير غري مبارش لحجم الدهون يف

الجسم استنادا ً إىل الطول والوزن .يعترب
عدد كبــر من الخــراء محيط الخرص
أفضل طريقــة لتقييم املخاطر الصحية
الناجمة عــن فائض دهون الجســم.
ويشــر محيط الخرص إىل زيادة نسبة
الخطر حني يفوق  35إنشا ً (للنساء) أو
 40إنشا ً (للرجال).
لكن قــد تؤثر مشــاكل صحية
أخرى أو عوامل مرتبطة بأســلوب
الحياة عىل اكتســاب الوزن وتعيق
جهــود إنقــاص الــوزن .يف ما ييل
مجموعة من العوامل املؤثرة:
قلة النوم :من املعروف أن قلة النوم
(ال ســيما إذا تراجعت مدته إىل ســت
ســاعات أو أقل يف الليلة الواحدة) تؤثر
عىل اكتساب الوزن .قد تكون اضطرابات
النوم ،مثــل األرق ،مســؤولة عن هذه
املشكلة ،لكن غالبا ً ما تمنعنا الشاشات
(حواسيب ،هواتف ذكية ،تلفزيون) من
النوم ملدة كافية.
االكتئاب ،والقلق ،والضغط النفيس:
هذه املشاكل النفسية الشائعة قد تُضعِ ف
الدوافع الشخصية ملمارسة الرياضة أو
تحضري وجبات طعام صحية .حتى أنها
قد تطلق ظاهــرة األكل العاطفي الذي
يــؤدي يف حاالت كثــرة إىل تناول كمية

مفرطة من الوجبات الغنية بالســعرات
الحرارية.
األدوية الطبية :وفق دراسة جديدة
أجرتها "مراكز الســيطرة عىل األمراض
والوقايــة منها" ،يأخذ شــخص واحد
من كل خمســة تقريبا ً أدوية قد تجعله
يكتسب الوزن .قد تشــمل هذه األدوية
بعض األنواع املستعملة ملعالجة السكري،
وارتفاع ضغط الــدم ،واالكتئاب ،واأللم
العضيل أو االلتهابات.
يتأثر األيض الذي تتحكم به منطقة
الوطاء الدماغية بهــذه الجوانب كلها،
فضالً عن العامل الوراثــي .تن ّ
ظم هذه
املنطقة عددا ً من وظائف الجســم ،منها
الســيطرة عىل الحرارة والجوع ،وتعمل
أيضــا ً عىل إبقاء وزن الجســم يف نطاق
ضيّق .يعني ذلك أن البدينني يسرتجعون
الكيلوغرمات التــي خرسوها يف معظم
األوقــات ألن دماغهــم يعمــل ضدهم
ويحاول إعادتهم إىل وزنهم السابق.

خطوات مفيدة

يف مطلق األحوال ،يستطيع البدينون
أن يخرسوا الوزن ،لكنهم يحتاجون عموما ً
إىل مقاربة شــخصية ومختلفة تتجاوز
حدود الحمية الغذائية والتمارين الجسدية،
وقد تشــمل أحيانا ً أدوية إلنقاص الوزن
أو الخضوع لجراحــة .ال تويص الدكتورة
ســتانفورد ،التي تعالج املرىض يف "مركز
الوزن" التابع ملستشفى "ماساتشوستس"
العام" بحميات محــددة ،بل إنها تنصح
الناس بالرتكيز عىل تناول الربوتينات غري
الدهنيــة ،والحبوب الكاملــة ،والفاكهة
والخضار ،واختيار التمارين املناسبة لكل
شخص ،أي النشاطات املمتعة التي يمكن
املواظبة عليها يومياً .يجب أن يتخذ الفرد
أيضا ً خطوات أخرى لتحســن أســلوب
حياته ومعالجة املشــاكل التي تؤثر عىل
وزنه ،أبرزها النوم ملدة كافية ،واستهداف
املشاكل النفســية ،واستبدال األدوية التي
تزيد الوزن إذا أمكن.

Health Radar

حِ َقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية ...عالج محتمل لمفاصلك؟
يسوّق البعض لحِ َقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية كطريقة
لتخفيف األلم وترسيع الشفاء من مشــاكل شائعة تؤثر عىل األوتار
والعضالت واملفاصل ،بدءا ً من التهاب املفاصل وصوال ً إىل ألم الكتف.
ترسع
يجمع هذا العالج الصفائح الدموية (عنارص دموية ضئيلة ّ
التخثر والشفاء) من دم الجســم .ثم يُعاد حقنها يف املنطقة املصابة
إىل جانب بالزما الدم (الجزء الســائل من الدم) ،ويُفرتض أن تعيد هذه
العملية إحياء مسار الشفاء الطبيعي داخل الجسم.
يقول الدكتور جيفري كاتز ،أستاذ يف جراحة العظام يف كلية الطب
التابعة لجامعة "هارفارد"" :تحتوي الصفائح الدموية عىل بروتينات
اسمها عوامل النمو ،وتؤثر هذه الربوتينات عىل النمو الطبيعي لبعض

األنسجة .قد تسهم هذه العوامل يف تخفيف االلتهاب املرتبط بالفصال
العظمي والتهاب األوتار.
يمكن تلقي حِ َقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية خالل عملية
مدتها  30دقيقة يف عيادة الطبيب ،وهي أكثر شيوعا ً الستهداف مشاكل
الركبة والكتف والقدم واملرفــق .غالبا ً ما تكون معالجة االضطرابات
الكامنة صعبة ،لذا قد تبدو الحقنة البسيطة التي تخفف حدة األعراض
فكرة ممتازة .لكن إىل أي حد يمكن اعتبار هذا العالج فاعالً؟
يوضح كاتز" :تاريخياً ،كانت األبحاث التي تتمحور حول استعمال
البالزما الغنية بالصفائح الدموية ملعالجة املشاكل العضلية والعظمية
تعطي نتائج مختلطة .تكشف دراســات معينة أنه خيار مفيد ،لكن
تتوصل أبحاث أخرى إىل اســتنتاج معاكس .وفق سلسلة جديدة من
التجارب العيادية املدروسة ،يبدو أن البالزما الغنية بالصفائح الدموية
ال تعطي املفعول املنشــود يف ثالث حاالت تُستعمَ ل ملعالجتها :الفصال
العظمي يف الركبــة أو الكاحل والتهاب وتر العرقوب (تهيّج أو التهاب
الوتر الذي يربط الكعب بربلة الساق).

آثار البالزما الغنية بالصفائح الدموية

إذا كنت تفكر بتلقي عالج بالبالزمــا الغنية بالصفائح الدموية،
يجب أن تطرح األسئلة األربعة التالية:
هــل تُعترب هذه البالزما فاعلة ملعالجة الحالة املســتهدفة؟ تبدو
األدلة التي تشــر إىل فاعلية هذا العالج الســتهداف الفصال العظمي
والتهاب وتر العرقوب غري مقنعة .لكن تبدو البالزما الغنية بالصفائح
الدمويــة أكثر فاعلية ملعالجة التهــاب اللقيمة الجانبي (مرفق العب
التنس) .أما األدلة املرتبطة بحاالت أخرى ،فهي محدودة أو متضاربة.
هل يســتحق العالج كلفته؟ ال تغطي معظم خطط التأمني عالج
البالزما الغنية بالصفائح الدموية ،علمــا ً أن كلفة كل حصة منه قد
تصل إىل ألــف دوالر أو أكثر .يويص بعض األطباء بتلقي حقن متعددة
مع مرور الوقت ،لذا قد ترتاكم الكلفة اإلجمالية.
ما هــي مخاطر العالج؟ تكون حقن البالزمــا الغنية بالصفائح

الدموية آمنة عىل األرجح وال تُسبب آثارا ً جانبية بشكل عام .وبما أنها
تستعمل دم الجســم ،من املستبعد أن تطلق ردة فعل مناعية .لكن قد
تربز آثار جانبية أقل شيوعاً ،منها تهيّج الجلد أو النزيف أو االلتهاب.
هل من خيار أفضل؟ يمكنك أن تفكر بأي عالج آخر أو اسرتاتيجية
مختلفة للسيطرة عىل الحالة إذا كان هذا الخيار أكثر منفعة يف حالتك.

ال منافع حقيقية

نُرشت نتائج الدراسات الجديدة يف مجلة "جاما" يف صيف وخريف
العام  ،2021وتوصلت كلها إىل االســتنتاج نفسه .نرش كاتز افتتاحية
تُحلل النتائج إىل جانب الدراســة الثالثة بتاريخ  23ترشين الثاني .لم
يحقق من تلقوا عالج البالزما الغنية بالصفائح الدموية نتائج أفضل
ممن أخذوا دوا ًء وهمياً.
لكن ال يعني ذلــك أن هذه البالزما أصبحت خارج الســباق.
غالبا ً ما تشمل تركيبات البالزما الغنية بالصفائح الدموية كميات
مختلفة من الصفائح وعوامل النمو .قــد تكون تركيبات معينة
ّ
يفس عىل األرجح عدم تماســك
أكثر فاعلية من غريها ،وهذا ما
نتائج البحث.
سبق وترددت مجموعة من املنظمات االحرتافية يف دعم حقن
البالزما الغنية بالصفائح الدموية بسبب نتائج األبحاث املتفاوتة.
أوصــت "الكلية األمريكيــة ألمراض الروماتيــزم" و"الجمعية
الدوليــة ألبحاث التهاب املفاصــل" مثال ً بعدم اســتعمال هذا
العالج الستهداف الفصال العظمي .يف املقابل ،دعت "األكاديمية
األمريكية لج ّراحي العظام" إىل استعمال البالزما الغنية بالصفائح
الدموية بدرجة "محدودة".
أمام هذه األدلة الجديدة ،يظن كاتز أن الوقت حان كي يوقف األطباء
اســتعمال البالزما الغنية بالصفائح الدموية ملعالجة الفصال العظمي
والتهاب وتر العرقوب حتى ظهور أدلة أخرى عىل فاعلية العالج.
باختصار ،يجب أن يقيّم كل من يفكر بتلقي هذه الحقن الستهداف
حاالت أخرى خياراته قبل اتخاذ قراره النهائي.
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Tech & Science

أجهزة ّ
تعقب الرشاقة ...أداة لتكثيف حركتك الجسدية؟
وفق اســتطالع جديد ،يستعمل شخص واحد
من كل خمســة ســاعة ذكية أو جهازا ً لتعقب
الرشــاقة .تُعترب هذه األجهزة التي توضع حول
املعصم طريقــة عملية ملراقبة الخطوات اليومية،
وقد تكون أكثر دقة من تطبيقات الهواتف الذكية
التــي ال يحملها البعض معــه يف جميع األوقات.
كذلك ،تقيس معظم االبتــكارات القابلة لالرتداء
مجموعة من البيانات األخرى ،منها معدل رضبات
القلب وإيقاع امليش.
لكن هل يؤثر استخدام هذه األجهزة عىل وترية
النشاطات اليومية؟ يبدو أنها مؤثرة فعالً ،وفق أكرب
دراسة أجراها الباحثون حتى اآلن عن هذا املوضوع.
تُعترب النشاطات الجســدية املنتظمة عامالً أساسيا ً
ّ
التحســن الذي
لحماية صحة القلــب ،وقد يُحدِث
رصدته هذه الدراسة فرقا ً واضحاً.
تقــول الدكتــورة ميغان واســفي ،طبيبة
قلــب يف "مخترب أداء القلــب واألوعية الدموية"
يف مستشــفى "ماساتشوســتس" العام التابع
لجامعة "هارفارد"" :زادت النشاطات الجسدية
املعتدلــة أو املكثفة بمعــدل  50دقيقة إضافية
أسبوعياً ،أي ما يساوي ثلث املدة التي تويص بها
التوجيهات الصحية الرســمية ( 150دقيقة)".
تكون الخطوات اإلضافيــة التي يقطعها الناس
يوميا ً ( 1200خطــوة) أثناء ارتداء أجهزة تعقب
الرشاقة شبه مساوية للعدد الذي يرتبط بإطالة
العمر يف دراســات عدة .لطاملــا اعتُ ِبت مقاربة
العرشة آالف خطوة الهــدف اليومي املثايل ،لكن
تكشــف األبحاث أن قطــع  8آالف خطوة يوميا ً
يبقى فاعال ً بالقدر نفسه إلطالة الحياة ،ال سيما
يف فئة كبار السن.

ما الرابط بين أجهزة تعقب الرشاقة
ومستوى النشاطات؟

لتقييم طريقــة تأثري أجهزة تعقب الرشــاقة
القابلة لالرتداء عىل مســتوى التمارين الجســدية
والنشــاطات عمومــاً ،راجع فريق مــن الباحثني

الدنماركيني األدلة املتاحة حتى اآلن وحللوها ،فر ّكزوا
عىل  121دراسة منفصلة كانت قد شملت حواىل 17
ألف مشارك من الراشدين األصحاء (ترتاوح أعمارهم
بني  18و 65عاماً) .بلغ متوسط أعمار املشاركني 47
عاماً ،وكان معظمهم من النســاء .امتدت الدراسة
عىل  12أسبوعاً.
اكتشف الباحثون أن اســتخدام أجهزة مراقبة
النشاطات الجســدية تدفع الناس عموما ً إىل قطع
 1235خطوة إضافيــة يوميا ً وتخصيص  49دقيقة
إضافيــة للتمارين الجســدية املعتدلــة أو املكثفة
أســبوعياً .حتى أنهم وقفوا لعــر دقائق إضافية
يومياً ،مع أن هذه املدة ليســت مؤثرة .ن ُ ِشت نتائج
الدراسة يف "املجلة الطبية الربيطانية" ،يف  26كانون
الثاني .2022

بيانات غير كافية

يُفرتض أن يتعلق الهدف األسايس دوما ً بمتابعة
التحرك يف مختلــف مراحل الحياة .وبمــا أن عددا ً
كبريا ً من الدراســات يف املراجعة الجديدة اقترص عىل
بضعة أشهر ،يستحيل التأكيد عىل قدرة جهاز تعقب
الرشاقة عىل إحداث تغيري دائم يف سلوك الناس .كما
أن تعديــل الترصفات بفضل هذه األجهزة ال يقترص
عىل التحرك بكل بســاطة بل يتطلب خطوات أخرى:
يجب أن تتذكر أيضا ً رضورة شحن الجهاز وارتدائه
باستمرار وتتحقق من بياناتك.
عىل صعيد آخر ،يبدو أن جزءا ً كبريا ً من الذين
يتشــجّ عون عىل اســتخدام هذه األجهزة يكون
معتادا ً عىل ممارسة التمارين الجسدية .يميل هذا
النوع من األشخاص إىل استعمالها لرفع مستوى
برنامجهم الريايض أو التد ّرب عىل الســباقات ،وال
يريدون االنتقال من قلة الحركة إىل حياة ناشطة.
لكن إذا كنت تريد تكثيف حركتك الجســدية بهذه
الطريقة ،قد تســتفيد من جهاز تعقب الرشاقة
فعالً .إذا كنت متحمّ ســا ً لزيادة نشــاطاتك ،من
األســهل أن تلتزم بربنامجك عرب مراقبة مســار
تقدّمك يومياً.

مــــــزايــــــا الــــــجــــــهــــــاز
ّ
مجسات متنوعة لتعقب الحركة ومعايري صحية أخرى .يُس ّلط أحد
تشمل أجهزة مراقبة النشاطات
املجسات الضوء مثالً عىل البرشة لرصد تدفق الدم ،فيكشف بذلك عن معدل رضبات القلب .ويقيس ِمجَ ّس
آخر رسعة الحركة ووتريتها ويســمح للجهاز باحتســاب عدد الخطوات .إذا كنت تريد معرفة تفاصيل
أخرى لتحســن أدائك ،يمنحك ِمجَ ّس عامل باألقمار االصطناعيــة لتحديد املواقع تقييما ً أكثر دقة حول
رسعة التحرك ،واملسافة املقطوعة ،وإيقاع امليش أو الركض أو ركوب الدراجة الهوائية.
قــد يكون الربط بني كثافة التمارين الجســدية ومعدل رضبات القلب مثريا ً لالهتمام بالنســبة إىل
الشخص العادي ،لكنها ليســت خطوة إلزامية .إذا لم تكن مهتما ً باستخدام جهاز تعقب الرشاقة ،يبقى
"اختبار الكالم" التقليدي طريقة ســهلة لتقييم كثافة النشــاطات .خالل التمارين املعتدلة أو املكثفة،
يُفرتض أن تتمكن من التفوه بعبارات كاملة لكنك تعجز يف املقابل عن الغناء.
َ
َ
خضعت لجراحة يف القلب حديثاً ،أو إذا كنت مصابا ً بأي مشــاكل
تعافيت من نوبة قلبية أو
لكن إذا
قلبية أخرى ،فيجب أن تقيس كثافة تمارينك الجســدية باستمرار .يف هذه الحالة ،يسهل أن تراقب معدل
رضبات القلب عرب جهاز تعقب الرشاقة .قد ترتافق التمارين املكثفة مع بعض املخاطر اإلضافية يف هذه
الظروف ،لذا من األفضل أن تستشري طبيبك حول رضبات القلب املثالية يف حالتك.

Heart Matters

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط دمك
بمــا أن ارتفاع ضغــط الدم ال
يرتافــق مــع أعــراض واضحة أو
مؤرشات تحذيرية إال يف حاالت نادرة،
ال يعرف عدد كبري من املصابني بهذا
ّ
لكن
املرض الخفي حقيقة وضعهم.
الضغط الذي يصل إىل  80/130ملم
زئبق وما فوق (إنه التعريف الرسمي
الرتفاع ضغط الدم) قد يؤذي األوعية
الدمويــة ويجعلها تتص ّلــب وتزيد
ســماكة .إذا لم تُعا َلج املشكلة ،قد
يترضر القلب والدماغ والكىل بسبب
ارتفاع ضغط الدم.
لهذا السبب ،يجب أن يقيس الفرد
ضغط دمه يف كل مرة يزور فيها عيادة
الطبيب .من األفضل أن تحتفظ بسجل
عن معدل ضغطك ،علما ً أنه قد يتق ّلب
بســبب عوامل مختلفة مثل اإلجهاد

أو الضغــط النفــي .إذا بدأ ضغطك
يتصاعد أو ُ
ش ّخص لديك ارتفاع ضغط
الدم أصــاً ،يجب أن تقتنــي جهازا ً
لفحصه يف املنزل.
تقول الدكتورة كاثرين ساكمار،
خبرية يف الطب الباطني وأستاذة طب
ِ
مساعدة يف جامعة "هارفارد"" :تكون
النوبــات القلبية والجلطات الدماغية
وأي مشاكل صحية خطرية أخرى عىل
ارتباط وثيق بضغط الدم الذي يُقاس
يف املنزل أكثر من القياسات التي تُ َ
ؤخذ
يف عيادات األطباء .يشــر ضغط الدم
يف املنزل إىل وضع القلــب والدماغ يف
معظم األوقات ،عىل عكس املعدّل الذي
يقيسه الطبيب يف عيادته أثناء زيارة
املريض التي تــراوح مدتها بني 15
و 20دقيقة".

ســهّ لت اآلالت املؤتمتــة طريقة
قياس ضغط الــدم ،لكن يجب أن تتنبه
يف مطلق األحــوال إىل العوامل التي تؤثر
عىل دقة النتيجة ،يف املراكز الصحية ويف
املنزل معاً.

إختر الجهاز المناسب

يرتاوح ســعر جهاز قياس ضغط
الدم املنزيل بني  40و .100$ابحث عن
آلة تنتفخ وتُســجّ ل الضغط تلقائياً.
تتعدد الخيارات التــي تُخ ّزن املعدالت
املسجّ لة طوال أســبوع أو أسبوعَ ني،
وتســتطيع األجهزة األعــى كلفة أن
ترســل البيانات إىل تطبيق عىل هاتفك
الذكي بطريقة الســلكية ،ما يُســهّ ل
عليك مراقبــة تقدّمك مع مرور الوقت
وتقاسم املعلومات مع األطباء.

يف املقابل ،تجنّب األجهزة املزوّدة
بحزام ضاغط حول املعصم أو جهاز
استشــعار عىل طــرف اإلصبع ألنها
ليســت دقيقة بقدر األجهزة املزودة
بحزام ضاغط يف أعــى الذراع .كذلك،
احرص عــى اختيار حجــم الحزام
املناســب ،إذ يجــب أن يغطي الجزء
القابــل للنفخ  80%عــى األقل من
ذراعــك( .الحزام الصغــر أكثر من
اللزوم قد يعطي معــ ّدال ً مرتفعا ً عىل
نحو خاطــئ) .اطلب نصيحة طبيبك
إذا كنــت ال تعــرف حجــم الرشيط
الضاغط الذي يناسبك.

في عيادة الطبيب

إذا لم تقم يومــا ً بقياس ضغط
دمــك يف الذراعني تباعــاً ،اطلب من

طبيبك أن يقوم بذلــك خالل زيارتك
الطبيــة املقبلة .إذا كان مســتوى
الضغط يف إحــدى الذراعني أعىل من
الــذراع األخرى ،يُفــرض أن تقيس
ضغطك عــى هذه الجهــة الختيار
العــاج الذي يناســبك مســتقبالً.
(مالحظة :بشــكل عــام ،يجب أن
تقيس املرأة التــي خضعت لجراحة
استئصال الثدي ضغط دمها يف الذراع
التي تقع عىل الجهة املعاكسة للثدي
الذي اســتأصلته) .كذلك ،يمكنك أن
تجلب معك جهازك املنزيل إىل موعدك
الطبــي املقبل ملقارنــة النتائج مع
املعدل الذي تُسجّ له يف عيادة الطبيب.
إذا بقــي االختالف بني النتيجتَني أقل
من  ،10%يمكنــك أن تعترب جهازك
املنزيل دقيقاً.

نـــصــــائــــح عـــــامــــة
تتعدد العوامل التي ترفع ضغط دمك (بعضها مرتابط)،
منها اإلكثــار من رشب القهــوة ،وامتالء املثانةَ ،
وشــبْك
ّ
املنشطة معدل رضبات
رسع مادة الكافيني
الســاقني .قد تُ ّ
القلب وترفع ضغط الدم أيضاً .كذلك ،يتباطأ تدفق الدم الذي
يعود نحو القلب بسبب امتالء املثانة وشبك الساقني .يتفاعل
الجسم مع هذه الظروف طبيعيا ً عرب رفع الضغط للتأكد من
وصول كمية كافية من الدم إىل الكىل والدماغ.
قد تســاعدك النصائح التالية عىل معرفة ضغط دمك
بأعىل درجات الدقة:
• تجنّب الكافيني والتبغ والنشاطات الجسدية قبل 30
دقيقة عىل األقل من قياس ضغط دمك.
• ف ّرغ مثانتك من البول.

• إجلس تزامنا ً مع إبقاء قدمَ يك مسطحتَني عىل األرض.
• ضع الحزام الضاغط حول ذراعك (بعد رفع املالبس)
وأبق طرفه السفيل فوق ثنية مرفقك بقليل.
ِ
• أسند ســاعدك إىل طاولة واجعل مرفقك عىل مستوى
القلب تقريباً.
• إجلس بهدوء وال تتكلم (وال تقم بأي نشاط آخر مثل
القراءة ،أو مشاهدة التلفزيون ،أو حل الكلمات املتقاطعة)
أثناء قياس الضغط.
أخــراً ،توصيك التوجيهات الصحيــة الراهنة بانتظار
دقيقة واحدة ثم قياس الضغط مجددا ً ومقارنة النتيجتَني.
طبّق نصائح الطبيب حــول توقيت قياس الضغط يف املنزل
ووترية قياسه.

١٦
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جسر "مطلي ّ بالذهب"
إلخراج بوتين من أوكرانيا
بعد ثالثين سنة على انسحاب االتحاد السوفياتي من أفغانستان ،وجدت
ّ
روسيا نفسها داخل صراع
مدمر آخر ال يمكن الفوز به .من الواضح أن الهدف
األصلي للرئيس الروسي فالديمير بوتين في أوكرانيا يبقى بعيد المنال
في جميع الظروف ،فهو يتعلق بإسقاط الحكومة األوكرانية واستبدالها
بنظام خاضع لروسيا .لكن من المتوقع أن تبقى أوكرانيا دولة مستقلة
وتصبح موالية للغرب أكثر من أي وقت مضى .بدل إضعاف الناتو ،أدت
الحرب الروسية إلى تقوية الحلف وعزل االقتصاد الروسي .سبق وتعرّض
عشرات آالف الجنود الروس للقتل أو اإلصابة خالل الغزو الذي تح ّول مع
مرور الوقت إلى حرب استنزاف طاحنة .لكن تعيش أوكرانيا معاناة كبيرة
بسبب الحرب أيضًا ،فقد ُقتِل اآلالف من سكانها تزامنًا مع انهيار اقتصادها.
دومـــــــيـــــــنـــــــيـــــــك تــــــيــــــرنــــــي

تثبت طريقــة انســحاب االتحاد
الســوفياتي من أفغانســتان أن هذين
املســا َرين ممكنان ،إذ يستطيع الغرب
أن يُصمّ م تســوية يتم التفاوض عليها
ويمنح أوكرانيا انتصارا ً حاسماً .يف أواخر
الثمانينات ،ســمحت الواليــات املتحدة
ملوسكو بنيل تنازالت تحفظ ماء وجهها
لضمان خروج القوات الســوفياتية من
أفغانســتان .لكن كانت تلــك التنازالت
فارغة املضمــون عمدا ً ولــم تنجح يف
إخفاء الهزيمة الســوفياتية الواضحة.
اليوم ،يســتطيع الغــرب وأوكرانيا أن
يعرضا مكاســب ظاهرية عىل موسكو
لتشجيعها عىل االنســحاب ،تزامنا ً مع
ترسيخ صورة الفشل الرويس وإضعاف
موقع بوتني الســيايس .بعبارة أخرى،
يجب أال يبني الغرب جرسا ً ذهبيا ً لبوتني،
بل جــرا ً "مطليّا ً بالذهــب" :يضمن
هذا املســار الخروج من الحرب ويكون
مقنعا ً بما يكفي لدفع الكرملني إىل إنهاء
القتــال ،لكن رسعان مــا ّ
يتبي أنه حل
رخيص واســتعرايض .قد ال يكون الفوز
بهــذه الطريقة المعا ً بقــدر ما يتصوّر
مؤيدو استعمال القوة (لن يطارد الجنود
األوكرانيون القوات الروســية املتصدّعة
إلخراجها من "دونباس") ،لكنه يشــ ّكل
انتصارا ً مهما ً ألوكرانيا.
ثمة اختالفات واضحــة بني حربَي
أفغانســتان وأوكرانيا ،فهما تحصالن يف
سياقات سياســية مختلفة .كان الزعيم
السوفياتي ميخائيل غورباتشوف رجالً
إصالحيــا ً حاول تحســن العالقات مع
الغرب وتوســيع هامــش الليربالية يف
بلدهّ .
لكن بوتــن نقيض له ،فهو حاكم
اســتبدادي انتقامي ومُصمّ م عىل حرص
السلطة بيده وإعادة رســم العالم عرب
استعمال القوة.
لكن تبـــــرز مقارنــــات الفتة
بني التجربتَني .يف الحالتَــن معاً ،أقدم
الكرملـــــن املتحجر والواثق بنفسه
عىل غزو دولــــة مجــاورة ،فخاض
حربــــــا ً غري موجــــودة رســميا ً
ُ
(سمّ ي الغزو األفغاني "الوحدة املحدودة
للقوات الســوفياتية يف أفغانستان")،
وواجــه خصما ً قويا ً تدعمه األســلحة
الغربية ،واضطر إلطالق حملة مرتجلة
وأعىل كلفة مــن الخطة األصلية .خالل
جب االتحاد السوفياتي عىل
الثمانينات ،أ ُ ِ
العــودة إىل املفاوضات يف نهاية املطاف.
ويف ظــل تصاعــد الخســائر البرشية
والتكاليف األخرى يف أوكرانيا اليوم ،قد
يضطــر بوتني أيضا ً للعــودة إىل طاولة

املفاوضات .لكن مــا لم يتفكك الجيش
الرويس بالكامل ،ستضطر كييف للتنازل
عن جز ٍء من أهدافها القصوى (انسحاب
موســكو مــن شــبه جزيــرة القرم
و"دونباس" ،وتلقي تعويضات ضخمة
من روسيا) إذا أرادت إنهاء الحرب.
تتوقف رشوط الســام يف أوكرانيا
عــى كييف يف املقــام األول .لكن يجب
أن يفكر الغــرب أيضا ً باملشــاركة يف
إبرام اتفاق لتســهيل خروج بوتني من
البلد تزامنا ً مع ضمان انتصار حقيقي
وملموس ألوكرانيــا .يعني ذلك التمييز
بني التنازالت املؤثرة والسطحية وتقييم
تأثري املكاسب والخسائر عىل خطابات
النرص والهزيمة مستقبالً .ال يستطيع
القادة الغربيــون مثالً أن يضغطوا عىل
أوكرانيا كي تتنازل عن سيادة أراضيها
وحقهــا بتدعيم قواتها املســ ّلحة ،وال
يمكنهــم أن يحرموا البلــد من خطة
عملية لالنتســاب إىل االتحاد األوروبي.
لكن يســتطيع الغرب أن يُشجّ ع كييف
عىل التنازل يف مســائل رمزية وإنشاء
ّ
"مطل بالذهب" إلخراج روســيا
جرس
من أوكرانيا.
ال يُخطــط حلف الناتــو مثالً لضم
أوكرانيا إىل صفوفــه ،ما يعني أن كييف
تســتطيع التعهد بتأجيــل طموحاتها
باالنضمام إىل الحلــف ،وهو تنازل أبدت
استعدادها لتقديمه .تسمح هذه الخطوة
لبوتني بإعــان نجاحــه يف ردع الناتو
بدرجة معيّنــة (مع أن الحلــف يتابع
ّ
توســعه يف أماكن أخرى عىل األرجح).
كذلك ،تستطيع كييف أن تصبح "منزوعة
السالح" عرب التعهد بعدم استضافة أي
قواعد أجنبيــة ،علما ً أنها ال تنوي القيام
بذلك أصالً .لجأت موســكو من جهتها
إىل مزاعم مبالــغ فيها ،فادّعت مثالً أنها
أطلقــت عمليتها العســكرية الخاصة
ملنع أي هجوم أوكراني ضد روسيا ،وقد
توافق كييف عىل ضمانات أمنية متبادلة
ملنع االعتداء عىل أوكرانيا وروســيا معا ً
كجز ٍء من صفقة كربى.

ّ
وتتحمل أجزاء أخرى من العالم تداعيات هذا الصراع ،أبرزها تدفق الالجئين
ونقص الحبوب .هذه الكارثة المستمرة دفعت ببعض المحللين الغربيين
إلى المطالبة بإيجاد حل للحرب عن طريق التفاوض على تسوية تمنح بوتين
تنازالت ملموسة مقابل االنسحاب الروسي (عبر توسيع سيطرة روسيا على
إقليم "دونباس" وإعطائها طابعًا رسميًا مث ً
ال) ،أو تمنح موسكو ما ّ
سماه
الم ّ
ُ
نظر العسكري صن تزو "جسرًا ذهبيًا" للخروج من الصراع .في غضون
ذلك ،يرفض النقاد أي كالم عن تقديم حبل نجاة إلى بوتين السترضائه أو
مكافأة روسيا على أعمالها الوحشية ألن هذه المقاربة تُش ّ
جع الحاكم
الروسي االستبدادي على إطالق عمليات عدوانية أخرى مستقب ً
ال .برأي
هذا المعسكر ،ال بديل عن تحقيق انتصار أوكراني كامل.
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كذلك ،أعلن الرئيــس الرويس أن
الغزو الــذي أطلقه كان رضوريا ً ملنع
أوكرانيا من ارتكاب "إبادة جماعية"
ضد سكانها الناطقني باللغة الروسية.
ردا ً عىل هذا املوقف ،تستطيع أوكرانيا
أن تفــرض تدابري جديــدة لحماية
حقوق الناطقني باللغة الروســية أو
أقليات أخرى .يُفرتض أال تكون هذه
اإلجراءات صعبة عــى كييف .يدعم
معظم األوكرانيــن الناطقني باللغة
الروســية جهود الحرب التي تبذلها
أوكرانيا ،وتتماىش هــذه التدابري مع
التــزام االتحــاد األوروبــي بحماية
األقليات وســتكون بالغة األهمية إذا
أرادت أوكرانيــا االنضمام إىل االتحاد.
يف غضــون ذلك ،يســتطيع العبون
دوليــون مثل االتحــاد األوروبي ،أو
حتى بعض القوى غــر الغربية مثل
الصــن ،أن يضطلعوا بدور أســايس

ال يحتــاج الغرب إىل إهانة الــروس لتحقيق أهدافه .ولن
تكون التنازالت الرمزية كافية ملنع الرأي العام من اعتبار هذه
الحرب هزيمة لبوتني ،حتى داخل روســيا .يسيطر بوتني عىل
وسائل اإلعالم الروسية ،وال شــك يف أنه سيعلن النرص بغض
النظر عما يحصــل .لكن ال يمكن أن يغفل الروس إىل األبد عن
التكاليف الباهظة لهــذا الغزو ،ويُفرتض أن يدركوا مع مرور
الوقت أنهم خرسوا آالف الجنود من دون تحقيق أي مكاســب
حقيقية .سيشــعر الروس بحجــم األرضار االقتصادية التي
تُسببها العزلة العاملية ،وسيدركون أن الحرب هي التي دفعت
فنلندا والسويد لالنتساب إىل حلف الناتو .بدأت مؤرشات انعدام
الثقة باملواقف الرســمية تظهر منذ اآلن داخل روسيا .بعدما
أغرقت أوكرانيا طراد "موسكفا" التابع ألسطول البحر األسود
الرويس ،ادّعت موســكو أن الحادثة لم تســفر عن مقتل أي

كان الزعيم السوفياتي ميخائيل
غورباتشوف رج ً
ال إصالحيًا حاول
تحسين العالقات مع الغرب
وتوسيع هامش الليبرالية في بلده
للتوصل إىل تســوية أوكرانية تتقبّلها
موســكو .تاريخيــاً ،كان الكرملني
أكثر اســتعدادا ً إلبرام الصفقات حني
تصوغها منتديات تُشــدد عىل مكانة
روسيا كقوة عظمى ،عىل غرار قانون
هلســنكي النهائي من العام 1975
(ساهم هذا االتفاق يف تجديد استقرار
األمن األوروبي) ،أو اتفاقيات جنيف
من العام .1988
قد يف ّكر الغرب بعقد اتفاق ســام

رويس (أو ربما ُقتِــل رويس واحد كحد أقىص) .لكن ّ
عب أهايل
البحّ ارة املفقودين عن غضبهم وحزنهم.
إذا أصبحــت أوكرانيــا يف نهاية املطــاف ديمقراطية
مســتقرة ،وأُعيد إعمارها بفضل املساعدات املالية الخارجية
واألصول الروســية املجمدة التي تصل قيمتهــا إىل مليارات
ّ
ورسخت ترابطها الداخيل عرب خطابات عن خوض
الدوالرات،
حرب وطنية عظيمة ،سيصبح هذا البلد مثاال ً حيا ً عىل تهور
بوتني .قد تتحول أوكرانيا يف هذه الحالة إىل منارة للحرية ،وقد
تمنع مقاومتها البطولية بلدانــا ً أخرى من إطالق أي أعمال
عدائية من هذا النوع .أخرياً ،قــد تكون ذكريات هذه الحرب
الفاشــلة يف روسيا كفيلة بتأجيج الشكوك بقرارات الكرملني
التي تُمعِ ن يف إضعاف نظام بوتني مع مرور الوقت ،بما يشبه
دور أفغانستان يف إسقاط النظام السوفياتي.

يجعل عمالء روسيا مسؤولني عن أجزاء
من إقليم "دونباس" تزامنا ً مع الحفاظ
عىل حق الــدول الغربية يف متابعة تزويد
كييف باألسلحة ،مثلما سمحت الواليات
املتحدة للنظام الشــيوعي يف أفغانستان
بالحفاظ عــى صالحياتــه موَقتا ً بعد
االنســحاب الســوفياتي .قد تسرتجع
الحكومــة األوكرانيــة يف نهاية املطاف
كامل أراضيها الرشقيــة أو جزءا ً منها.
لكن كما حصل يف أفغانســتان ،يصعب
أن يحصل ذلك قبل مــرور فرتة فاصلة
والســماح ملوســكو بلوم االنفصاليني
املحليني عىل هزيمتها.
يصعــب تقبّــل أبســط التنازالت
لصالح بوتني ،نظرا ً إىل وحشــية الحرب
الروسية املستمرة .قد ال يكون بناء جرس
"مطــي ّ بالذهب" يف أوكرانيــا مقاربة
م ِ
ُرضية من الناحية العاطفية بقدر هزم
القوات الروســية .لكن انسحب االتحاد
الســوفياتي بكل هدوء من أفغانستان
ُعجب هذا النهج املتشددين يف
أيضا ً ولم ي ِ
الواليات املتحدة حينها .لكن ال مفر من أن
تعطي إهانة روسيا نتائج عكسية .غالبا ً
مــا تختار الدول التي تتعــ ّرض لإلهانة
أسلوب العدوان للتعويض عن خسارتها
العاطفية .أدت معاهدة فرساي العقابية
مثالً إىل تسهيل صعود أدولف هتلر .يجب
ً
خدمة
أال تهني أوكرانيا األمة الروســية
ملصلحتها ،فتمتنع مثالً عن تصوير مرور
املعتقلني الــروس أو حرق العلم الرويس
أمام الكامريات .ويجب أن تسمح للقوات
الروســية بمغادرة أوكرانيا وهي بحالة
جيّدة كجز ٍء من اتفاق سالم .يُفرتض أن
تكون الهزيمة فشــاً لبوتني ونظامه ،ال
الشعب الرويس عموماً.

اقــــتصــــاد
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إنتهاء حقبة المساعدات على قطع الوعود الفارغة والجهات الدولية تطالب بالتنفيذ

اإلستعصاء عن اإلصالح حكم مؤبّد على لبنان باإلنهيار

"يجترّ" المسؤولون السياسيون الحلول المليئة بـ"أشواك" التعطيل،
التي سبق للبنان أن "زلطها" قبل عقدين بالتمام والكمال" .يجرّبون
المجرب" بالرهان على التزام األفرقاء أنفسهم ،باإلصالحات ،مع فارق
جوهري أن عقلهم ليس "مخرّبًا"ّ .
همهم ،تقطيع المرحلة بحلول
ترقيعية ال تصمد لسنوات قليلة ،ولو كان الثمن تضييع مستقبل أجيال
بأكملها ،سواء شطبوا ديونًا أم باعوا أصو ًال .فأحلى الخيارين في ظل
حكم "المافيا" ...سيبقى مرًّا.
خالـــد أبــــو شقــــرا
هكذا فعلــوا لتدارك االنهيار الشــامل بعد العام
 2000من خالل التعهد أمام الدول املقرضة يف مؤتمري
باريس واحد ( )2001وباريس  )2002( 2بإصالحات
جذرية .وبالفعل نجحت حكومة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري آنــذاك باتخاذ تدابري ماليــة ورضيبية كان
أهمها تعديل التعريفات الجمركيــة .رفع الدعم عن
إنتاج السكر .إقرار الرضيبة املهنية الثابتة ،والرضيبة
املوحدة عىل الدخل يف موازنة  ،2001إضافة إىل .TVA
وضبط الســلف املالية من الخزينــة ،خصوصا ً تلك
املحولة إىل الكهرباء .اإلعداد للقيام بإصالحات هيكيلة
كثرية يف قطاعات الطاقة ،االتصاالت والطريان املدني.
وقد أق ّر الربملان يف العام  2002هيئاتها الناظمة ،التي
أصبحت "أشــهر من نار عىل علم" .هــذا باإلضافة
طبعا ً إىل ســلة من اإلصالحات اإلدارية التي تستهدف
ترشــيق الدولة .ونتيجة لهذه الوعود حصل لبنان عىل
 500مليون دوالر من باريس واحد ،وما مجموعه 9.7
مليــارات دوالر بعد عام يف باريس  .2ولكنه طبعا ً أخذ
األموال ولم يطبق الجزء األهم من اإلصالحات.

تمييع اإلصالحات

قوانني الهيئات الناظمــة بقيت حربا ً عىل ورق
لغاية اللحظــة ،ولم يجر تطبيــق الرضيبة املهنية
الثابتــة وال الرضيبة املوحدة عىل الدخل ،واســتم ّر
التوسع يف اإلنفاق الجاري ،وفشلت املوازنات الالحقة
يف تمريــر اإلصالحات التي كانت قــد وافقت عليها
كل الكتل النيابية ســابقاً .وقد "أقرت مثالً موازنة
 2003من دون معظــم اإلصالحات امللحوظة يف ذلك
املرشوع والتي جــرى رصف النظر عــن إقرارها،
وحتى عن مناقشــتها بسبب الحملة التي شنّت عىل
رئيس الحكومة وفريقه السيايس" ،بحسب ما يورد
رئيس الحكومة الســابق فؤاد الســنيورة يف كتابه
"الدين العام اللبناني الرتاكم والتأثريات الســلبية".
الفتا ً إىل أنه "ال بد للقارئ أال يستغرب ما ح ّل بلبنان
بعد ذلك بسبب اســتمرار تلك املمارسات املستهجنة
حتى اليوم .وال سيما مع استمرار مسلسل التضييع
واإلهدار من قبل الكثري ممن يتو ّلون إدارة الشــأن

ّ
يتغي إذا اســتم ّرت حالة املراوحة
العام .وهو ما لن
والتل ّكؤ واالســتعصاء والالمباالة ،واستمرت أيضا ً
حــال اختطاف الدولة اللبنانية مــن قبل قوى األمر
الواقع واألحزاب امليليشيوية والطائفية".

تفريغ القوانين من مضمونها اإلصالحي

ســلة اإلصالحات التي ُ
طلبت إلعادة استنهاض
16
يف
لبنان
أصدقــاء
االقتصاد ابتــداء من "مؤتمر
فرّغت السياسات العامة اإلصالحات من مضمونها الفعلي وأوصلت البلد إلى الخراب (فضل عيتاني)
كانون االول  ،"1996مــرورا ً بـ"باريس  1و 2و،"3
ووصوال ً إىل مؤتمر "ســيدر" ما زالت هي نفسها .إال
سليمة" .ومع األســف فقد قىض لبنان عىل املؤرش
بإقرار قانــون تعديل الرسية املرصفية وبقية القوانني
أن الذي اختلف هو "حجم الخسائر الذي أصبح أكرب
الحقيقي لفاعلية السياسات االقتصادية ،وانتقل إىل
املاليــة" ،يقول بو دياب" ،إال أن العربة تبقى يف التنفيذ
بما ال يقاس" ،بحســب الخبري االقتصادي د .أنيس
سعر اصطناعي غري واقعي أعطى مختلف املؤرشات
املرهون بالسلطة السياسية وعدم التحجج باملراسيم
بو ديــاب .و"الرهان لتحقيق هــذه اإلصالحات لم
قيمة أعىل من قيمتهــا الحقيقية .فارتفعت األجور
التطبيقية" .و"لكن عىل ما يبــدو فإن التنفيذ الفعيل
يكن ولن يكون عــى املنظومة ،إنما عىل ّ
ّ
تغي موقف
وتحسنت القدرة الرشائية...
وزادت أسعار العقارات
مرتبط بوجود حكومة فعلية قادرة عىل اتخاذ القرارات
املجتمع الدويل الذي وضــع لبنان هذه املرة أمام حل
لكــن يف املقابل خرست الصناعــة اللبنانية قدرتها
والسري بها وهذا ما قد ال يبرص النور قبل نهاية العهد
الحايل .وبالتايل فإن أحسن السيناريوات وأكثرها تفاؤال ً
من اثنني :إما البدء بتنفيذ اإلصالحات املطلوبة ،وإما
التنافســية عىل صعيد اإلنتــاج والخدمات ،وخرس
الغرق يف االنهيار إىل ما ال نهاية" .وعليه لم يعد هناك
لبنان احتياطياته من العملة األجنبية وارتفع العجز
مؤجل إىل ما بعد العام ."2022
من مهرب إذا أردنا الخروج من األزمة ســاملني ،ونيل
يف امليزان التجاري" .وبحسب راشد فإن "العجز املايل
دعم صندوق النقد الدويل إال تطبيق اإلصالحات وليس
يف الدولة يقابله عجز يف الحساب الجاري الذي يشكل
أكبر الشرور
فقط إقرارها" ،يضيــف بو دياب .فـ"لبنان لم يفقد
جزءا ً أساسيا ً من ميزان املدفوعات".
االســتعصاء عن اإلصالح الذي ال يختلف عليه
خالل السنوات املاضية عاطفة املجتمع الدويل نتيجة
سياسة تثبيت ســعر الرصف تتطلب بحسب
اثنان ،لم يكن ليســتمر لو أبعدت الحكومة يف العام
استفحال مسؤوليه بالفساد ،إنما أيضا ً خرس عالقات
االساســيات االقتصادية توازنا ً يف السياسة املالية،
" 2001وقود" تثبيت ســعر الــرف عن "حريق"
رفيق الحريري وقدراته االستقطابية
وموازنة من دون عجز ونسبة قليلة جدا ً من الديون.
الفساد املســتعر .وال ســيما أن
للمساعدة عىل الســاحتني العربية
وهذا ما لم يكــن لبنان قادرا ً عــى تحقيقه ،يف أي
صندوق النقــد الــدويل أوىص يف
والدولية" .كل هــذه العوامل تحتم
مرحلة من تاريخه" ،برأي راشد .واستمر عىل الرغم
نيســان 2001عندمــا اجتمع مع
عىل املســؤولني إقــرار اإلصالحات
من ذلك تثبيت ســعر الرصف ،مع العجوزات املهولة
صندوق النقد الدولي
الوفد اللبناني الرسمي يف واشنطن،
وتنفيذهــا ،ألن "البديل هذه املرة قد أوصى في نيسان ( 2001ضــم ّ
التي يحققها توأم العجز ،العجز املايل وعجز الخزينة،
كل ً من :رئيــس الحكومة
ال يكون مؤتمرا ً تأسيسيا ً جديدا ً كما
واالعتماد عىل السياسات املالية التوسعية".
رفيق الحريــري ،وزير املالية فؤاد
بضرورة اعتماد برنامج
يأمل البعض ،إنما وضع لبنان تحت
لم يعد من مهرب أمام إصالح سياسة الرصف،
الســنيورة ،وزير االقتصاد باسل
يتضمن تخفيضًا لسعر
ّ
رعاية األمم املتحدة".
إضافــة إىل بقية اإلصالحــات املتدحرجة منذ العام
فليحــان وحاكم مــرف لبنان
أكثر مــا يخشــاه املراقبون يف
 .1996ولم تعد املســاعدات وال الرضائب قادرة عىل
صرف الليرة
رياض ســامة) ،برضورة اعتماد
عملية إقرار القوانني اإلصالحية تحت
سرت "عورة" اللرية املنهارة كما يف العام  .2001ومع
برنامج يتضمن تخفيضا ً لســعر
الضغط هو تفريغها من مضمونها أوال ً وعدم تطبيقها
هذا فــإن الثقة بإتمام اإلصالحات بشــكل صحيح
رصف اللــرة اللبنانية .رفضــت الحكومة اللبنانية
ّ
ثانياً ،لتلحق بقوانني الهيئات الناظمة املعلقة .فصحيح
وتخل األحزاب عن منافعها يف الدولة ،شبه معدومني،
الطلب ،و"فوّتــت عىل االقتصــاد فرصة تصحيح
أن لبنان أق ّر خالل السنوات الخمس األخرية مجموعة
من قبل الداخل كما الخارج .قد يكون الســبب تلوّ ع
نفسه" ،بحسب رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية
من القوانني اإلصالحية مثل قانون مكافحة الفســاد،
املواطنني من فســاد املنظومة ،أو أن سلوك األخرية
د .منري راشــد .فســعر الرصف الحــر يعمل مثل
والرشاكة بني القطاعــن العام والخــاص ،وقانون
التي تعمل وفق مقولة "من بعدي الطوفان" أصبح
"البارومرت" فيكون مقياسا ً للسياسات االقتصادية،
الــراء العام ،وينتظــر منه اســتكمال اإلصالحات
مفضوحاً.
ينخفض حني تكون فاشــلة ويرتفع عندما تكون

إرتفاع تدريجي للدوالر و"صيرفة" تواكبه

تدعيم قطاع الدواجن

ســجّ ل ســعر رصف الدوالر يف الســوق
السوداء امس ارتفاعا ً متخ ّ
طيا ً عتبة الـ 28ألف
لرية لبنانية وبلغ  28250لرية للرشاء و28300
لرية لبيع الــدوالر الواحد أي بزيادة بنحو 300
لرية عن أمس األول.
وعىل صعيد منصــة "صريفة" بلغ حجم
التداول عليها ليوم أمس  100,000,000دوالر
أمريكي بمعــدل  24700لــرة لبنانية للدوالر
الواحد وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي نُفذت
من قبــل املصارف ومؤسســات الرصافة عىل
املنصة.
وأشــار مرصف لبنان اىل أنه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة
عمليات البيــع والرشاء عىل منصة ""Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

إجتمع رئيس النقابــة اللبنانية للدواجــن وليم بطرس
بالنائــب رازي الحاج يف مقــر النقابة ،حيث تــم البحث يف
التحديات التي تواجه قطاع الدواجــن والقطاعات االنتاجية
املختلفة.
وأ ّ
كد بطرس "رضورة التعاون والتنسيق يف املرحلة املقبلة
من أجل تدعيم أوضــاع القطاعات املنتجة ،ال ســيما قطاع
الدواجن الذي يعترب ركيزة أساسية يف األمن الغذائي للبنانيني".
وعرض خــال اللقاء ملشــاريع القوانني الخاصــة بالزراعة
والصناعات الزراعية العالقة يف مجلس النواب والسبل إلعادة
تفعيلها وإقرارها.
عب النائب الحاج عن إهتمامه الكبري وإهتمام
من جهتهَ َّ ،
الكتلة النيابية التي ينتمــي اليها بالقطاعات اإلنتاجية "التي
تشكل ركيزة أساســية يف عملية إعادة البلد اىل طريق التعايف
والنهوض" ،مؤكــدا ً "التعاون مع نقابة الدواجن ورئيســها
لتحقيق مطالب القطاع".

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0514
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

االسترليني
$ 1.2315
الين الياباني
$ 0.0075

بيـتـكـوين
$ 29277
الذهب
$ 1873

CMC crypto
$ 631.30
الفـضـة
$ 21.92

الروبل
$ 0.0173
بــرنــت
$ 120.93

اليوان الصيني
$ 0.1491
خام WTI
$ 119.54

الليرة التركية
$ 0.0585
طن القمح
$ 404.78
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الـسـبـت  ١١حــزيــران 2022

حميه :مركز تدريب الـ MEAحاضنة استقبال
في عالم الطيران
تفقد وزيرا األشــغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف
األعمال عيل حميه والصناعة جورج بوشكيان برفقة رئيس
مجلس إدارة طريان الرشق األوســط محمد الحوت واملدير
العام للطريان املدني فادي الحسن ،مركز التدريب واملؤتمرات
التابع لرشكة طريان الرشق األوســط لإلطالع عىل أقســام
تدريب الطيارين واملضيفــن الجويني والتدريب التقني عىل
صيانة الطائرات.
وأكد حميــه يف كلمته أن «املركز يتمتــع بخربات فنيّة
عاملية وهو من املراكز املتميزة يف الرشق األوســط ومنافس
عىل الصعيد العاملــي ويحتوي عىل معدات من أعىل التقنيات
املوجودة» ،الفتا ً إىل أن «املركز احتضن سابقا ً طالبا ً طيّارين،
مضيفــن وتقنيني مــن كل الدول العربيــة املحيطة ودول
العالم» ،مشــرا ً إىل أن «هذا املركز هو حاضنة استقبال لكل
من يرغب بتطوير خرباته يف عالم الطريان».
وبعد انتهــاء الجولة قال الحوت« :إن هــذا املركز هو
بتــرف كل الوزارات واملؤسســات الرســمية والرشكات
التجارية».
من جهتــه اعترب حميه أن «الهدف األســايس من هذه
الزيارة هو إبــراز مرافقنا ورشكاتنا األساســية يف البلد»،
معتربا ً أنه «بعد ثالث ســنوات من أزمــة كورونا وتأثريها
السلبي ،نحن اليوم كسائر دول العالم نعمل عىل إعادة تفعيل
مرافقنا العامة وإعادة تفعيــل الرشكات املوجودة كرشكة
طريان الرشق األوسط» .وتابع« :الركن البرشي اللبناني ذو
العقل الخــاق ،هو الذي نعتمد عليه ،وهــو الذي أعاد بنية
هــذا املركز باعتباره من املراكز املتميزة يف الرشق األوســط

خالل تفقد حميه وبوشكيان مركز التدريب في المطار برفقة الحوت

وعىل مستوى العالم أيضاً ،فضالً عن أنه يشكل حاضنة لكل
الطالب واملضيفني من دول العالم».

حاضنة استقبال

وأضاف« :وعىل صعيد الحكومة اللبنانية كنا وما زلنا مع
تفعيل العمل مع كل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة
والعالم أجمع» ،مؤكدا ً أن «هذا املركز هو حاضنة اســتقبال
لكل من يريد تطوير خرباته يف عالم الطريان».
وتطرق إىل اتفاقية النفــط مقابل الخدمات مع العراق،
معتــرا ً أن «أكثر ما كان جاذبا ً للوفد العراقي الذي زار لبنان
أخــراً ،أثناء لقاءاته مع رئيس مجلــس الوزراء يف حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتــي ووزراء آخرين ،كان مركز
التدريب هذا ،وذلك من خــال تقديم خدماته مقابل الفيول
العراقي ،والذي أنقذ لبنان مشكورا ً من العتمة الشاملة».

بدوره هنّأ بوشــكيان الدولة اللبنانية والشعب اللبناني
«بهذا اإلنجاز وهذه الجوهرة يف مطار بريوت ،وتابع « :أفتخر
عند مشــاهدتي األرزة اللبنانية جاثمــة يف مطارات العالم،
األمر الذي يعطينا ايمانا ً بلبنان ويعزز قناعتنا بأنه بلد قوي
ومتماســك وان اللبناني ســيتجاوز كل األزمات وسيهبط
بأمان».

النفط العراقي

وتطرق بوشــكيان أيضا ً إىل موضــوع النفط العراقي
مقابل الخدمات داعيا ً إىل «االستفادة من الخربات املوجودة يف
هذا املركز الذي هو بمستوى عاملي ومجهز بأحدث التقنيات
الفريدة يف منطقة الرشق األوسط إضافة إىل املوارد البرشية
التي نفتخر بهــا ،داعيا ً العراق ومعــه كل الدول العربية يف
املنطقة إىل االستفادة من خرباته ومؤهالته».

ّ
التنقل للكلم الواحد
 5046ليرة لبنانية كلفة
أعلنت الدولية للمعلومات يف تقرير عن
كلفة التنقل ،أن كلفة الكلم تبلغ  5046لرية
واألكثرية عاجزة عن تحملها.
وجــاء يف التقرير :مع وصول أســعار
البنزين إىل مســتويات عالية وغري مسبوقة
أصبحــت أكثريــة اللبنانيــن عاجزة عن
تحمــل كلفة االنتقال بالســيارات الخاصة
ســواء للذهاب إىل العمل أو النزهة أو لتأمني
الحاجات واملستلزمات.
وأضاف« :بعد وصول ســعر صفيحة
البنزيــن إىل  666ألف لرية وارتفاع ســعر
رصف الدوالر إىل  28,000لرية ارتفعت كلفة
االنتقال بالسيارات الخاصة ،وأصبحت كلفة
الكيلومرت الواحد  5046لرية لبنانية لسيارة

متوســط اســتهالكها  170كلم 20 /ليرت
بنزين.
(وترتفــع الكلفة كلما زاد اســتهالك
الســيارة وأيضا ً كلمــا كان طرازها قديما ً
وبحاجة إىل صيانة دائمــة ،وكما تنخفض
كلما كان طراز الســيارة حديثا ً وتســتهلك
كميات أقل من البنزين).
وتابع :تتوزع هــذه الكلفة عىل البنود
التالية:
كلفة البنزين 3918 :لرية وتمثل نسبة 78%
من الكلفة.
كلفة الزيت والفلرت للمحرك 122:لرية.
كلفة البطارية 63 :لرية.
كلفة الدواليب 255 :لرية.

كلفة البوجي 42 :لرية.
كلفة زيت األوتوماتيك 31 :لرية.
كلفة كوابح أمامية وخلفية 177 :لرية.
كلفة ماسحات للزجاج 24 :لرية.
كلفة غســيل الســيارة  6مرات سنوياً35 :
لرية.
رسوم امليكانيك 9 :لريات.
تأمني ضد الغري  +تأمني الزامي 370 :لرية.
ومثالً كلفة الرحلة ذهابا ً وإياباً:
طرابلس -بريوت  810آالف لرية لبنانية.
بريوت -جونية  252الف لرية لبنانية.
بريوت -صيدا  454ألف لرية لبنانية.
بريوت -زحلة  535ألف لرية لبنانية.
بريوت -بعلبك  810آالف لرية لبنانية.

بريوت -حلبا ،عكار  910آالف لرية لبنانية.
بريوت -بنت جبيل 1,230مليون لرية لبنانية.
بريوت -الناقورة  1مليون لرية لبنانية.
ضمن مناطق بريوت نحــو  110آالف لرية
لبنانية .وال تدخل يف احتســاب هذه الكلفة
األعطــال املفاجئــة واملحتملــة (دينامو-
مارش -فيتاس -مروحة -قشاط املروحة-
امورتيسور وغريها).
وتــ ّم لتحديد كلفــة اســتهالك البطارية-
البوجي -الدواليب وغريها ،اعتماد املســافة
التي تقطعها الســيارة ســنويا ً بمعدل 11
ألف كلم ،وت ّم تحديد ســعر رصف الدوالر بـ
 28,000لرية وســعر صفيحــة البنزين 95
أوكتان  666ألف لرية لبنانية.

أخبار سريعة
البنزين  666ألف ليرة
والمازوت  683ألفًا
إرتفع سعر صفيحة البنزين
 95و 98أوكتان  24000ليرة،
والمازوت  40000ليرة ،فيما
انخفض سعر قارورة الغاز
 4000ليرة.
وأصبحت األسعار كاآلتي:
البنزين  95أوكتان 666000
ليرة.
البنزين  98أوكتان 677000
ليرة.
المازوت  683000ليرة.
الغاز  358000ليرة.

قطر تسعى إلى تقوية
التعاون مع لبنان
أ ّكد سفير قطر في لبنان ابراهيم
بن عبد العزيز السهالوي
«وقوف بالده ومساندتها لبنان
في مختلف قضاياه» ،وشدّد
على «ضرورة تقوية التعاون
اإلقتصادي الثنائي» ،مشيرا ً إلى
أنه «سيتابع مع المعنيين بالشأن
اإلقتصادي في بالده موضوع
تنظيم زيارة لوفد إقتصادي من
القطاع الخاص اللبناني برئاسة
شقير إلى الدوحة».
وكان زار رئيس الهيئات
اإلقتصادية الوزير السابق محمد
شقير أمس ،السفير القطري
في لبنان في مقر السفارة،
وتم التداول في األوضاع العامة
في لبنان ال سيما اإلقتصادية
واإلجتماعية ،وتر ّكز البحث على
سبل تنمية العالقات اإلقتصادية
بين البلدين.
وخالل اللقاء أعرب شقيرعن
تقديره الجهود التي يبذلها
السهالوي لمساعدة لبنان وشعبه.
كما توجه بالشكر إلى دولة قطر
الشقيقة على «وقوفها الدائم الى
جانب لبنان» ،مؤكدا ً «عمق وقوة
العالقات األخوية والتاريخية
بين البلدين والعمل على تقويتها
وتطويرها باستمرار».

إطالق «مبادرة المركب الواحد» لمواجهة
البطالة والعطالة
جدّد وزير العمــل يف حكومة ترصيف االعمال مصطفى
بريم إطالق «مبادرة املركب الواحد» للتكافل العاملي والتضامن
والتآزر ملواجهــة البطالة والعطالة معا ً بعيــدا ً من الالعدالة
الســائدة أو االســتغالل والنهب ملصلحة دول وشعوب عىل
حساب دول وشــعوب أخرى ألنه حان الوقت لنطلق معادلة
«رابح  /رابح».
ودعا املجتمع الدويل إىل «تأييد موقفنا الرسمي والشعبي
يف تأمني العودة اآلمنة والكريمة للنازحني السوريني إىل بلدهم
األم وهذا حق لبلدهم وواجب عليهــم يف إعادة إعماره ونقل
املســاعدات إىل داخل بلدهم ودعمنا بتعويضات عن الخسائر
الناجمة عن ذلك».
كالم الوزير بريم جاء خالل كلمة لبنان القاها عرب تقنية
«زوم» امام املشاركني يف مؤتمر العمل الدويل املنعقد يف جنيف
يف دورتــه الـ 110حيث دعا املجتمع الدويل إىل «تأييد موقفنا
الرسمي والشــعبي يف تأمني عودة السوريني اآلمنة والكريمة
إىل بلدهم األم وهذا حق لبلدهم وواجب عليهم يف إعادة إعماره
ونقل املســاعدات إىل داخل بلدهم ودعمنــا بتعويضات عن
الخسائر الناجمة عن ذلك .كما أن لبنان الذي دفع بتضحيات
أبنائه وخرية شــبابه خطر اإلرهاب املصنّع من استخبارات
عاملية سهلت لعنارصه حرية التنقل من قارة إىل قارة فحمينا
تراث وحضارات األديان واإلنســان ،كل ذلك لوحدنا رغم كل
الظروف الصعبــة .كما أن لبنان يضم اللجوء الفلســطيني
املظلوم ويرفع صوت وجوب عودتهم إىل ديارهم يف فلســطني
والقدس».
ودان أي اعتداء مهما كان مصدره شاجبا ً «اإلنفاق املدمر

بيرم متحدثًا خالل المؤتمر عبر تقنية زوم

عىل الحــروب ورضب منظومة الحيــاة والبيئة يف كوكبنا يف
الوقــت الذي لو تم إنفاق نصف ذلــك لواجهنا الفقر والجهل
والبطالة والتلوث بكل أنواعه ووفرنا حياة كريمة لكل البرشية
التي رأت بأم أعينها ما كشفته جائحة كوفيد  19 -من غياب
التنمية البرشية وأولوية اإلنسان أقله يف بداية الجائحة لصالح
الربح الفاحــش واألنانية يف احتكار اللقاحات تارة ومصادرة
املواد الطبية تارة أخرى ،حيث كانت لنا يف لبنان تجربة ناجحة
نســبيا ً رغم االنهيار الذي بدأ يف بلدنا جراء سياسات الفساد
من جهة والتي من الواجب مواجهتها ومكافحتها ،والحصار
املطبق علينا من قبل الدولــة العظمى للحصول عىل تنازالت
يف حقوقنا والقبول بالتوطني وسوى ذلك ،األمر الذي نرفضه
مهما كانت التضحيات واألثمان».

العـــــالــــم
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الواليات المتحدة ُتطلق "شراكة إقليمية" مع أميركا الالتينية

بكين ُتح ّذر واشنطن :لن نتر ّدد في بدء حرب حول تايوان

وارتفع مستوى التوتر يف شأن تايوان،
بينمــا يتصاعــد التوتر بــن الصني
خصوصا ً بسبب ّ
توغالت الطائرات الصينية
والواليات املتحدة يف شأن جزيرة تايوان التي
املتك ّررة يف "منطقة تمييز الهوية ألغراض
تتمتّع بحكم ذاتي وتعيش تحت تهديد دائم
الدفاع الجــوّي" (أديــز) التايوانية .ويُع ّد
صيني ،ح ّذر وزير
من إمكان تع ّرضها لغزو
ّ
أوستن آخر مسؤول أمريكي رفيع يزور آسيا
الدفاع الصينــي وي فنغي نظريه األمريكي
يف وقت تســعى فيه واشنطن إلعادة تركيز
لويد أوستن أمس من أن بكني "لن ترتدّد يف
سياســتها الخارجية عــى املنطقة بعدما
بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقاللها.
انشغلت بحرب أوكرانيا.
وجاءت التحذيرات الصينية يف ظ ّل أوّل
ويُهيمن التوتر عىل العالقة بني واشنطن
اجتماع مبارش بني الوزي َريْن عىل هامش قمة
وبكني بسبب الغزو الرويس أوكرانيا ،إذ تتهم
"حوار شانغري-ال" األمنية يف سنغافورة،
الواليــات املتحدة الصــن بالدعم الضمني
حيث حــ ّذر وي نظريه األمريكــي من أنه
ملوســكو .فبينما دعت الصــن إىل إجراء
"إذا تج ّرأ أي شــخص عىل فصل تايوان عن
محادثات إلنهاء الحربّ ،إل أنها تجنّبت إدانة
الصيني بك ّل تأكيد
الصني ،فلن يرتدّد الجيش
ّ
أفعال روسيا وانتقدت مرارا ً تقديم الواليات
يف بدء حرب مهما ك ّلف األمر" .وتعهّ د الوزير
املتحدة أسلحة إىل أوكرانيا.
الصيني أن بكني "ستسحق
إىل أشــاء أي مخ ّ
كمــا تُثــر مطالبات
طــط
بكني الواسعة يف بحر الصني
الستقالل تايوان وتؤكد بحزم
جه رئيس الوزراء
و ّ
الجنوبي توترا ً مع واشنطن.
عىل وحدة الوطن األم" ،وفق
ما نقلت عنــه وزارة الدفاع الياباني تحذيرًا من
وتُطالب بكني بالبحر الغني
الصينيــة خــال االجتماع .أن "أوكرانيا اليوم قد باملوارد كامــاً ،علما ً أنه يُع ّد
مم ّرا ً لتجــارة بحرية بقيمة
وشــدّد عىل أن "تايوان هي
تكون شرق آسيا غدًا"
تريليونات الدوالرات سنويّاً،
تايوان الصينية ...استخدام
يف حني تُطالب به أيضــا ً بروناي وماليزيا
تايوان الحتواء الصني لن ينترص إطالقاً".
والفيليبني وتايوان وفيتنام.
ويف املقابــل ،ذكــرت وزارة الدفــاع
ووصل أوستن إىل ســنغافورة يف وقت
األمريكية أن أوستن شدّد عىل "أهمّ ية السالم
متأخر الخميس وعقد سلســلة اجتماعات
واإلستقرار عرب مضيق (تايوان) ومعارضة
مع نظرائه أمس .وخالل لقــاء مع وزراء
أي تغيريات أحاديــة للوضع القائم" ،ودعا
دفــاع دول جنوب رشق آســيا ،تحدّث عن
(الصني) إىل "االمتناع عن القيام بأي خطوات
اسرتاتيجية واشنطن القائمة عىل "املحافظة
إضافية حيال تايوان تزعزع اإلستقرار".
عىل بيئة أمنية إقليمية منفتحة وشــاملة
ويف وقت يــزداد فيه القلق حيال التوتر
للجميع وتحكمها قواعد" ،بحســب بيان
بني بكني وتايبيــه ،وجّ ه رئيــس الوزراء
صدر عن الحكومة السنغافورية .واعتُربت
الياباني فوميو كيشيدا تحذيرا ً خالل القمة
ترصيحاته إشارة ضمنية إىل مواجهة النفوذ
من أن "أوكرانيا اليوم قد تكون رشق آسيا
الصيني املتزايد يف املنطقة.
غداً" ،مؤكــدا ً أن عىل العالم أن "يســتع ّد
ومــن املق ّرر أن يُلقي أوســتن خطابا ً
لظهور كيان يدوس عىل ســام وأمن الدول
خالل منتدى اليــوم ،يليه وي األحد .وتلتئم
األخرى بالقــوّة أو التهديد من دون احرتام
القمة بــن  10و 12حزيران ،وتنعقد للم ّرة
القواعد" .ولم يذكر الصني باالسم ،لكنّه ك ّرر
األوىل منذ  2019بعدما تأجلت م ّرتَ ْي بسبب
دعوته إىل املحافظة عىل "نظام دويل تحكمه
وباء "كوفيد".
قواعد".

تايوان تعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرّضها لغزو صيني (أ ف ب)

وعىل صعيد آخر ،كشف البيت األبيض
أن الرئيــس األمريكي جو بايدن ســيُعلن
"رشاكة إقليمية" مع دول أمريكا الالتينية يف
شأن الهجرة ،وذلك يف ختام قمة األمريكيّتَ ْي
يف لوس أنجليــس التي طغت عليها توترات
ديبلوماســية .وأوضحت مســؤولة كبرية
يف البيــت األبيــض خالل اتصــال هاتفي
مع صحافيــن أن بايــدن "يطلب من ك ّل
الحكومــات الواقعة عىل مســار الهجرة
وضــع أو تعزيز إجراءات طلبــات اللجوء
يف دولها وحراســة حدودها بشــكل أكثر
ّ
املؤهلني"
فاعلية" وتحديد "األشخاص غري
لحق اللجــوء .لكنّها لم تُ
ِ
عــط الكثري من
التفاصيل حول "إعالن لوس أنجليس" هذا
الذي ُ
سييس مبدأ "مسؤولية مشرتكة" يف
ً
موضحة أن واشنطن "ال
مواجهة الهجرة،

تتوقع أن توقــع ك ّل دول" أمريكا الالتينية
النص .وتأثري ّ
املتواجدة يف القمة ،عىل ّ
النص
الذي تُريد واشنطن تمريره هو أمر غري مؤكد
ّ
ألن الرئيس املكسيكي أندريس مانويل لوبيز
أوبرادور ،الرشيك األسايس يف هذه املسألة،
غري موجود يف لوس أنجليس.
وشــدّد الرئيس األمريكــي الخميس
عىل وجود وحدة يف قمّ ــة األمريكيّتَ ْي ،رغم
انتقادات علنية وجّ ههــا زعيما األرجنتني
وبليز بسبب استبعاد زعماء كوبا وفنزويال
ونيكاراغوا من القمــة .وقال بايدن" :رغم
بعض الخالفات املتع ّلقة باملشــاركة ،فإنّه
يف ما يتع ّلق باألمور الجوهريّة ،ما ملســته
هــو الوحدة والتجانــس" ،الفتا ً خصوصا ً
إىل "اتّفاق شــبه كامل" حول مواضيع مثل
إدارة الهجرة ومكافحة ّ
تغي املناخ ،ودعا إىل

مناقشة أكثر عمقا ً لهذه القضايا قبل نهاية
القمّ ة.
واعتمد بايــدن ونظريه الربازييل جايري
بولسونارو لهجة تصالحية أمام الصحافيني
الخميس يف أوّل لقاء ثنائي بينهما ،بما يف ذلك
يف شــأن مواضيع ّ
حساسة مثل اإلنتخابات
وحماية منطقة األمازون .ووصف الرئيس
األمريكــي الربازيــل بأنهــا ديموقراطية
ّ
"مؤسسات متينة"،
"تنبض بالحياة" ذات
ورحّ ب برئيــس الدولة اليمينــي املتط ّرف
الذي يحــر قمّ ة األمريكيّتَ ْ
ــن ،فيما أكد
بولسونارو أن لديه "نقاطا ً مشرتكة كثرية"
مع بايدن ،ذكر منها أنهما "ديموقراطيان"
ّ
ومتمسكان بـ"الح ّرية" .كما أكد أنه وصل
إىل الســلطة "بالديموقراطية" وسيُغادرها
"بالديموقراطية".

ترامب اعتبر يوم  6كانون الثاني أعظم تحرّك في تاريخ أميركا

لجنة تحقيق :إقتحام الكونغرس ّ
شكل "ذروة محاولة إنقالبيّة"
إعترب رئيس "لجنة  6كانــون الثاني" يف مجلس
النوّاب األمريكي النائب الديموقراطي بيني تومســون
الخميس ّ
أن اقتحــام مبنى الكابيتول شــ ّكل "ذروة
محاولة انقالبيّة" ،وذلك خالل تقديمه أوىل النتائج التي
ّ
توصل إليها يف شأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب يف
هجوم  6كانون الثاني  ،2021بينما رأى الجمهوريون
أن الديموقراطيني يُحاولــون التغطية عىل إخفاقات
اإلدارة الحالية عىل الصعد كافة باستثمار هذه القضيّة
إعالميّاً.
وادّعى تومســون خالل الجلســة االفتتاحية ّ
أن
متظاهرين اقتحمــوا يف ذلك اليوم مقــ ّر الكونغرس
األمريكي بـ"تشــجيع" مــن ترامب ،محــ ّذرا ً من ّ
أن
"املؤامرة" التي كانت وراء الهجوم عىل مبنى الكابيتول
تُشــ ّكل تهديدا ً مســتم ّرا ً للديموقراطيّة .وأوضح أن
"املؤامرة إلحباط إرادة الشــعب لم تنتــهِ بعد .هناك
متع ّ
طشــون للســلطة يف هذا البلد يفتقرون إىل الحبّ
واالحرتام لِما يجعل من أمريكا عظيمة" .وأردف" :كان
الســادس من كانون الثانــي ذروة محاولة انقالبية.
ودونالد ترامب يف صلب هذه املؤامرة".
واســتمعت اللجنة التي تضــ ّم  7ديموقراطيني
وجمهوري َّْي يف جلسات اســتم ّرت أشهراً ،إىل أكثر من
 1000شاهد من بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق،
ودرست  140ألف وثيقة لتُحدّد بدقة مسؤولية ترامب
يف هذا الحدث الذي ه ّز الديموقراطية األمريكية .وقالت
ليز تشيني ،وهي من النواب الجمهوريني القالئل الذين
وافقوا عىل اإلنضمام إىل هذه اللجنة" :إستدعى الرئيس
ترامب تلك الحشــود ،وجمع الحشود وأشعل فتيل هذا
الهجوم" ،متوجّ ً
هة إىل زمالئهــا الجمهوريني بالقول:
"ســيأتي اليوم الذي يرحل فيه دونالــد ترامب ،لكن
عاركم سيبقى!".
ويف القاعة الهائلة حيث استعرضت اللجنة نتائج

زعيم المحافظين في مجلس النواب متحدثًا خالل مؤتمر صحافي في الكابيتول الخميس (أ ف ب)

وهم يُحاولون من دون جدوى
عملهــا ،عرضت صور لم تُنرش
احتواء الحشــد الذي يتســ ّلق
من َقبــ ْل .واحتشــد عرشات
الساللم ويُلقي الكرايس.
الصحافيــن والسياســيني
ال يزال أكثر من نصف الناخبين
واملو ّ
ويف القاعة ،شاهد الجمهور
ظفــن العاملــن يف الجمهوريين يعتقدون أن اإلنتخابات
اللقطات بصمت مهيب .أخرج
الكونغــرس يف قاعــة "كانون
الرئاسية ُسر ِ َقت من ترامب
البعــض هواتفهــم املحمولة
كوكــوس روم" يف الكابيتول،
لتصويــر الصور التي تُعرض .وعــرض رشيط فيديو
مبنى الكونغرس وســط ضجيج توقف مع بدء خطب
تتواىل فيه لقطات مصوّرة ملتظاهرين يغزون املجمع مع
مســؤويل لجنة التحقيق ،ث ّم عرض تسجيالت فيديو
لقطات لحشود تجوب قاعات مبنى الكابيتول وتسجيل
للفوىض التي سادت حينذاك عىل شاشة عمالقة.
صوتي لرتامب وهو يُحيي "املتظاهرين السلميني".
والصور التي لم ينــر معظمها من َقب ْل ،قدّمت
وعُ ِر َ
ضت أيضا ً مقتطفات من مقابالت مســجّ لة
رواية لحظة بلحظة للتم ّرد الذي يتّهم الديموقراطيون
ّ
مع مســؤولني من إدارة ترامب وفريــق حملته الذين
بــأن هدفــه كان "قلب نتيجــة اإلنتخابات
ترامب
أخربوا أعضاء الدائرة املق ّربة من الرئيس الســابق أنه
الرئاســية" .ويف اللقطــات ،يبــدو املتظاهرون وهم
ال يوجد مــرّر إللغاء نتائج اإلنتخابــات .ويظهر بيل
يقتحمون صفــوف الرشطة بتحريــض من أعضاء
بار ،وزير العدل يف عهد ترامب ،وهو يُخرب املحققني أن
امليليشيا اليمينية املتطرفة "براود بويز" ث ّم رجال األمن

ادّعــاء ترامب بوجود تزوير بما يف ذلك تالعب يف أجهزة
التصويت ،كانت "هرا ًء مطلقاً".
كما تظهر ابنة ترامب واملستشارة السابقة إيفانكا
ترامب وهي تتحدّث للمــ ّرة األوىل عن مزاعم التزوير،
ً
قائلة إنّها "تقبل" برفض بار لها .ويف غياب صالحيات
ملالحقة قضائية حقيقية ،تُجري وزارة العدل تحقيقا ً
جنائيّا ً موازياً ،ترى اللجنة أن وظيفتها تتمثل يف إدانة
ترامب أمام محكمة الرأي العام .لكن الجمهوريني يرون
أنّها حملة اضطهاد سياســية مستم ّرة بحقهم وبحق
الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب للتغطية عىل
السياسات الفاشلة إلدارة الرئيس جو بايدن.
وبُثّت وقائع هذه الجلسة عىل الهواء مبارشة عرب
قنــوات إخبارية عدّة ،لكن وســائل اإلعالم املحافظة
تجنّبت ذلك ،يف دليل جديد عىل اإلنقســام الســيايس
العميق يف الواليات املتحدة .وبينما ال يزال أكثر من نصف
الناخبني الجمهوريني يعتقدون أن اإلنتخابات الرئاسية
س َقت مــن ترامب ،أكد األخــر الخميس أن تظاهرة
ُ ِ
الســادس من كانون الثاني  2021كانت "أحد أعظم
التح ّركات يف تاريخ بالدنا إلعادة عظمة أمريكا" ،مشريا ً
إىل أن "األمر يتع ّلق بإنتخابات مزوّرة ومرسوقة".
واعترب ترامب أن هذه اللجنــة "لم تُف ّكر لدقيقة
واحدة يف ســبب وصول الحشــود إىل واشنطن بأعداد
كبــرة" يف  6كانون الثاني ،كما كتــب الخميس عىل
شــبكته للتواصل االجتماعي "تروثسوشــال" ،الفتا ً
إىل أن اللجنة "ترفض تقديم بعض من الشــهود ال ُكثر
والشهادات اإليجابية" ،يف حني رأى زعيم املحافظني يف
مجلس النواب كيفن مكارثي أن هذه اللجنة هي "األكثر
تسيّسا ً واألق ّل رشعية يف تاريخ الواليات املتحدة" .ووع َد
الحزب الجمهوري الذي ال يــزال ترامب يحظى بنفوذ
واسع فيه ،بإنهاء أعمال اللجنة إذا سيطر عىل مجلس
النواب خالل انتخابات منتصف الوالية.

٢٠
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الـسـبـت  ١١حــزيــران 2022

أثينا تر ّد على مزاعم أنقرة حول بحر إيجه
نرشت اليونان الخميس سلســلة خرائــط تاريخيّة
لدحض اإلتّهامات الرتكيّة ّ
بأن أثينا تنتهك معاهدات سالم
أعقبت الحرب َْي العامليّتَ ْي األوىل والثانية ،إذ أعلنت السلطات
الرتكيّة أخــرا ً ّ
أن اليونان نرشت قوّات يف جزر بحر إيجه يف
انتهاك ملعاهدات السالم التي أعقبت الحرب َْي العامليّتَ ْي.
وردّت أثينا ّ
بأن قوّاتها تمركــزت هناك ر ّدا ً عىل وجود
وحدات عسكرية وطائرات وسفن إنزال تركية عىل الساحل
املقابــل ،باإلضافة إىل الغزو الرتكــي لجزيرة قربص العام
 .1974ونرشت الخارجيــة اليونانية خرائط تعود إىل العام
 ،1923أشــارت إىل أنّها تُصــوّر «بطريقة واضحة ال تقبل
الجدل ،األفعال واالدّعاءات الرتكية غري الرشعية واألحاديّة».
وجاء يف بيان الخارجيــة اليونانية ّ
أن الخرائط «تُوثّق
مدى التعديالت الرتكية من أجل قلب الوضع الراهن وانتهاك
القانون الدويل ...وتهديد الســام واألمن واإلســتقرار يف
منطقتنا».

وهاجم الرئيــس الرتكي رجب طيــب أردوغان الذي
تنتظره انتخابات رئاســية العام املقبل ،اليونان بشــكل
متك ّرر ،مؤكدا ً أنّه لن يلتقي القادة اليونانيني بعد اآلن .وقال
الخميس يف هجوم آخر عىل اليونان« :عودوا إىل رشــدكم»،
مضيفاً« :يجب نزع السالح من الجزر .أنا ال أمزح».
ويف وقت الحــق ،صعّ د أردوغان لهجتــه التهديدية يف
تغريدة نُرشت باللغــة اليونانية ،قائالً« :نُح ّذر اليونان م ّرة
أخرى كي تتوخى الحذر وتبتعد عــن األحالم والخطابات
واألفعال التي قد تؤدّي إىل نتائج ســتندم عليها ،كما كانت
الحال قبل قرن» ،فيما أكــد وزير الخارجيّة الرتكي مولود
تشــاويش أوغلو ّ
أن أنقرة ستتحدّى سيادة أثينا عىل الجزر
إذا واصلت إرسال قوّات إىل هناك.
وتخــوض الدولتان الجارتــان واملنضويتان يف «حلف
شــمال األطليس» نزاعــا ً حول الحــدود البحرية وحقوق
التنقيب عن الطاقة يف أجزاء مــن بحر إيجه ورشق البحر

أخبار سريعة
البابا ُيرجئ زيارته
إلى أفريقيا

املتوســط .وبحســب أثينا ،بــدأت أنقــرة التنقيب «غري
القانوني» عن النفط يف شمال بحر إيجه العام .1973

تـتـمـــات
برّي خارج "سرب بعبدا" :أنا "بيّ" اتفاق اإلطار!

وعليه ،تقرر أن يقترص لقاء بعبدا اليوم عىل حضور الرئيسني عون وميقاتي إىل جانب
«مجموعة من املستشارين» إلضفاء طابع «اجتماع العمل الرئايس املخصص لتهيئة األرضية
ً
كاشفة ّ
أن «رئيس حكومة
التفاوضية قبل وصول الوســيط األمريكي» ،كما نقلت املصادر،
ترصيف األعمال كان قد رفض الطرح القائل برضورة توجيهه دعوة النعقاد مجلس الوزراء
ّ
لبحث املوقف من مفاوضات الرتســيم البحري،
وفضل إبقاء املوضوع ضمن إطار التنسيق
الثنائي بينه وبني رئيس الجمهورية».
وكان ميقاتي قد شدد من العاصمة األردنية أمس عىل ّ
أن األولوية يف ملف ترسيم الحدود
هي «للحفاظ عىل استقرار األوضاع يف لبنان» ،مبديا ً خالل لقاء حواري يف «معهد السياسة
واملجتمع» حرص لبنان عىل «حل الخالف» الحدودي مع إرسائيل «عرب الوسيط األمريكي».
أما عىل مســتوى امللفات الداخلية ،فلم ي ِ
ُخف تخوّفه من دخــول لبنان يف مرحلة تعقيدات
حكومية ورئاسية ،سوا ًء عرب العودة إىل وضع «الرشوط والعراقيل يف وجه الرئيس املكلف»،
أو من خالل تكرار ســيناريو الشغور الرئايس ،معربا ً عن قناعته ّ
بأن «اإلنتخابات الرئاسية
قد تتأخر ولكنها ســتحصل» يف نهاية املطاف ،مع إشارته إىل ّ
أن الوضع اللبناني املتأزم بات
يحتم رضورة «عقد طاولة حوار وطني للبحث يف أي لبنان نريد».
أمنياً ،استقطبت الزيارة امليدانية التي قام بها قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس إىل
محافظة بعلبك األنظار يف ضوء ما حمل يف «جعبته» من رسائل حازمة وحاسمة يف مواجهة
محاوالت تطويق املؤسسة العسكرية ومنعها من مكافحة عصابات املخدرات يف املنطقة ،ال
سيما بعد الهجمة الرتهيبية التي شنها رئيس الهيئة الرشعية يف «حزب الله» الشيخ محمد
يزبك عىل الجيش محاوال ً تأليب عشــائر املنطقة عىل أبناء املؤسسة العسكرية غداة عملية
مداهمة منزل تاجر املخدرات «أبو سلة» ،فهدد بتدخل «حزب الله» يف حال لم يسارع الجيش
إىل وقف عملياته واالنســحاب من بعلبك ،قبل أن يعود يزبك باألمس إىل الرتاجع عن موقفه
تحت وطأة ما خلفه ترصيحه الســابق من استفزاز لعشرية آل شمص التي استشهد إبنها
الرقيب زين العابدين بنريان عصابة «أبو سلة».
وخالل جولته التي شــملت تفقد فرع مخابرات البقاع يف أبلح وقيادة اللواء السادس يف
بعلبك ،وتقديم واجب العزاء لعائلة شمص يف بلدة بوداي ،نوّه العماد عون بإنجازات الضباط
والعسكريني يف مالحقة تجار املخدرات مشددا ً عىل ّ
أن هذه اآلفة هي «أخطر من اإلرهاب بل
إنها تغذي اإلرهاب» ،فتعهد ّ
بأن دماء العســكريني وتضحياتهــم «لن تذهب هدراً» ،وقال:
«اتهامنا بالتعدّي عىل النســاء واألطفال هو دليل إفــاس وضعف» ،مطالبا ً «جميع القادة
السياسيني والدينيني بتحمّ ل املســؤولية والقيام بواجباتهم تجاه أهل املنطقة وتحصينها
من انتشار آفة املخدرات» ،وختم« :حربنا ضد املخدرات مستمرة ولن تتوقف ،سنالحق تجار
املخدرات واملروّجني ولن نرتكهم ،والجيش ال ينتظر أي غطاء لتنفيذ مهماته».

ّ
ّ
"غش واحتكار"
متوفر وما يحصل
سالم لـ"نداء الوطن" :القمح

وللوقوف عىل حقيقة تراشــق املسؤوليات ،كشف ســام لـ»نداء الوطن» أنه «يوجد
تقصري من قبل املطاحن التي ال تو ّزع الكميات التي لديها من الطحني كما يجب يف السوق،
علما ً أنها ملزمة بطرحها ألن القمح املوجود لديها مدعوم ومســدّد سعره بالكامل من املال
العــام لتأمينه لألفران بهدف صناعــة الخبز العربي» .وأعلن أنه «ســيت ّم التح ّرك قضائيا ً
باتجاه املطاحن التي ال تس ّلم الطحني اىل األفران األسبوع املقبل ،وبورشت منذ اليوم (أمس)
الدوريات عىل املطاحن للتأكد من مخزونها».
ّ
«تقص» بدورهــا اذ تحصل عىل الطحني
وبالنســبة اىل األفران ،قال ســام« :هي ال
املدعوم وال تســتخدمه للخبز العربي ،بل اكثر من ذلك تبيعه يف أكياس باعتباره غري مدعوم
وتســجل ارباحا ً من دون تكبّد عناء صناعة الرغيف املكلف لتوفريه للمواطنني ،وهذا األمر
غري مقبول».
وأ ّكد ســام أن «الدولة اللبنانية أدّت كل واجبها وأمّ نت املبالغ واســتمرارية استقدام
القمح من الخارج ،ووصول الشــحنات وفتحت اإلعتمادات من مرصف لبنان ودخل القمح
اىل األسواق وس ّلم للقطاع الخاص» .واصفا ً ما يقوم به القطاع الخاص يف هذا امللف «بالغش
والتقصري واالحتكار املوصوف».
ومسألة ّ
توفر القمح والطحني وعدم وجود أزمة خبز ،أ ّكدها أيضا ً رئيس تجمع املطاحن
أحمد حطيط لـ»نداء الوطن» ،قائالً« :ال يوجد اليوم أزمة خبز أو أزمة طحني ،وهناك كميات
من القمح موجودة يف أكثرية املطاحن ،لكن هنــاك مطحنتني ،األوىل «بقاليان» ليس لديها
ّ
وتوفر الطحني اىل  3مطاحن،
تشــر القمح ،والثانية «التاج» التي تستورد القمح
قمح ولم
ِ
لديها قمح غري مدعوم ،وتنتظر تحويل املبالغ من مرصف لبنان كي تطرح الطحني املدعوم
يف السوق .ويؤثّر هذا األمر عىل األفران التي تستفيد من تلك املطاحن ولكن نحاول مع وزير
االقتصاد تعويض الفرق من املطاحن املتبقية كي ال تتأثّر حركة الســوق» ،واصفا ً رصخة
األفران بـ»الخطوة اإلستباقية قبل حصول أزمة».

لفك الحصار عن ميناء أوديسا
فرنسا:
ّ

وتمنّت الرئاسة الفرنســية «أن تتوقف هذه الحرب التي تشنّها روسيا عىل أوكرانيا بأرسع
وقت ممكن ،وأن تبدأ مفاوضات تُتيح ليس فقط استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها وسيادتها ،بل
أيضا ً أخذ عدد من العنارص األخرى البالغة األهمية يف االعتبار ،عىل غرار العدالة اإلنتقالية (يف ما
يتع ّلق بجرائم حرب ارتكبها الروس) والتعويض عن أرضار الحرب إلخ.»...
وحول رفع الحصار عن ميناء أوديسا ،تسعى فرنسا إىل صدور قرار من مجلس األمن،
وأشار قرص اإلليزيه إىل أن موسكو وأنقرة ال تُمانعان ،مشدّدا ً عىل «وجوب أن تضطلع األمم
املتحدة بدور محوري ألنّها وحدها القادرة عىل جمع ك ّل العنارص من ضمان سالمة الوصول
إىل أوديسا وإصدار تفويض لتفتيش السفن املتّجهة إىل أوديسا ...وتوزيع محاصيل الحبوب
برشوط مقبولة َملن يحتاجون إليها».

ميدانيّاً ،أعلنت القوات األوكرانية أنها تُهاجم منطقة خريســون (جنوب) املحت ّلة التي
تخىش أن تضمّ ها روســيا ،بينما تواصل «الصمود» يف مدينة سيفريودونيتســك الرئيسية
رشق البالد حيث تدور معارك طاحنة .وقالت هيئــة األركان العامة للجيش األوكراني عرب
«فيســبوك»« :قصفت قواتنا الجوّية مواقع روســية ،وأماكن ترت ّكز فيها املعدّات واألفراد
ومستودعات يف محيط  5بلدات يف منطقة خريسون».
ويف األثناء ،شكر الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي لندن عىل دورها الرائد يف دعم
أوكرانيا بمناسبة زيارة وزير الدفاع الربيطاني بن واالس إىل كييف ،وقال« :الكلمات تتحوّل
إىل أفعال .هذا ما يصنع الفــرق يف العالقات بني أوكرانيا وبريطانيا وتلك بني أوكرانيا ودول
أخرى» .ويبدو أن النقد موجّ ه إىل دول أوروبّية أخرى لم يُسمّ ها .وأضاف الرئيس األوكراني:
«أســلحة ،تمويل ،عقوبات :يف هذه امللفات الثالثة تُظهر بريطانيا ريادتها» ،وفق ما جاء يف
مقطع فيديو نُرش عرب حسابه عىل «تلغرام».
توازياً ،ح ّذرت وزارة الدفاع الربيطانية من أن مدينة ماريوبول مهدّدة بانتشــار مرض
الكولريا ،نظرا ً ّ
ألن الخدمات الطبّية توشك عىل االنهيار عىل األرجح ،مشري ًة أيضا ً إىل أنه من
املحتمل حدوث نقص شــديد يف األدوية يف خريسون .كما كشفت أن روسيا تواجه صعوبات
يف توفري الخدمات العامة األساسية لسكان املناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويف حني يبدو أن األسلحة الغربية تتدفق ببطء عىل أوكرانيا ،فذلك ّ
ألن الحلفاء يُريدون
التأكد من أن كييف قادرة عىل تســ ّلمها بأمان والح ّد من مخاطر قصف مخزونات الذخرية،
وفق ما أوضحت مصادر عســكرية أمريكية ،فيما أوضح زيلينســكي أنه ناقش املساعدة
العسكرية الفرنسية ألوكرانيا مع نظريه الفرنيس إيمانويل ماكرون خالل محادثة هاتفية
الخميــس .وأكدت باريس أن الرئيس الفرنيس الذي تــرأس بالده مجلس االتحاد األوروبي
حتّى  30حزيران ،سأل الرئيس األوكراني خصوصا ً «حول حاجاته» من املعدّات العسكرية،
بما يف ذلك «األسلحة الثقيلة».
ويف غضون ذلك ،تعتزم فنلندا بناء ســياج جديد عىل أجزاء من حدودها مع روســيا.
وطرحت هلســنكي الخميس مرشوع تعديل يهدف إىل تعزيز الســياج يف بعض املواقع من
الحدود مع روسيا املمتدّة عىل طول حواىل  1300كلم ،خشية أن تستخدم موسكو املهاجرين
غري الرشعيني ملمارسة ضغط سيايس عليها .ودعت الحكومة إىل أن يدخل مرشوع التعديل
حيّز التنفيذ «يف أرسع وقت ممكن» .وصدر اإلعالن بعد تقديم فنلندا ترشيحها لإلنضمام إىل
الناتو ،ما يبعث مخاوف من تع ّرضها لتدابري انتقامية روســية «هجينة» عىل غرار هجمات
إلكرتونية أو عمليات غري عسكرية لزعزعة اإلستقرار.

يعطل مطار دمشق
هجوم إسرائيلي
ّ

ّإل أن مو ّ
ظفا ً يف املطار كشف لوكالة «فرانس برس» من دون الكشف عن هويّته أن املطار
«تأثر بالقصف اإلرسائييل واضطررنا إىل تأجيل ك ّل الرحالت ملدّة  48ساعة عىل األق ّل» ،موضحا ً أن
بعض الرحالت حوّلت إىل مطار حلب «ريثما تعود جاهزية الحالة الفنية إىل مطار دمشق» ،فيما
أ ّكد مســؤول يف رشكة طريان عربية يف املطار أن «القصف اإلرسائييل استهدف مدرج الهبوط»،
الفتا ً إىل أنه «لم تهبط أو تقلع أي طائرة من املطار منذ الهجوم».
ولم تُحدّد وزارة النقل موعد استئناف الرحالت ،لكنّها ذكرت أنه سيت ّم اإلعالن عن مواعيد
تســيري الرحالت «فور إصالح التجهيزات والتأكد من ســامتها وأمان الحركة التشغيلية
للمطار» .وكانت وكالة األنباء السورية الرســمية قد أفادت نقالً عن مصدر عسكري ،أنّه
«عند الساعة  04:20من فجر اليوم (أمس)ّ ،
نفذ العدو اإلرسائييل عدوانا ً جوّيا ً برشقات من
الصواريخ من اتجاه الجوالن السوري املحت ّل ،مستهدفا ً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق»،
ما أدّى إىل «إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر املادية».
من ناحيته ،كشــف «املرصد السوري لحقوق اإلنســان» أن القصف اإلرسائييل طال
مستودعات تابعة لـ»حزب الله» وقوات إيرانية يف محيط مطار دمشق .وتحدّث عن تصاعد
ألســنة النريان من  3مواقع عىل األق ّل ،الفتا ً إىل وقــوع  4قتىل وعدد من الجرحى ،من دون
تحديد عددهم أو جنسياتهم.
وبحســب املرصدّ ،
فإن املدرج املترضّ ر هو الوحيد الــذي كان قيد الخدمة يف املطار بعد
ترضّ ر املــدرج الثاني وتوقفه عن الخدمة ج ّراء رضبات إرسائيلية اســتهدفت شــحنات
ومســتودعات أســلحة تابعة ملجموعات موالية إليران يف حرم املطار العام  ،2021يف حني
كشــفت مصادر «العربية/الحدث» أن القصف اإلرسائييل ملطار دمشــق يهدف إىل تعطيل
طائرات الشحن اإليرانية.
ويف هذا اإلطار ،لفتت إىل أن القصف اإلرسائييل استهدف املدرج الشمايل يف مطار دمشق
الدويل وتسبّب بحفرتَ ْي كبريتَ ْي ،مشري ًة إىل أن الهدف من القصف هو تعطيل املدارج ومنع
طائرات الشــحن اإليرانية من نوع «بوينغ  »747من استعمال املطار ،خصوصا ً أن املدرج
طل أصالً .كما أوضحت أن إرسائيل تُ ّ
الجنوبي للمطار مع ّ
نفذ خ ّ
طة جديدة عرب رضب املرافئ
السورية ملنع وصول أي شحنات جوّية وبحرية إيرانية إليها.
وتُع ّد املنطقة الواقعة جنوب دمشــق ،املمتدة من املطار حتّى الســيدة زينب ،منطقة
عمليات إيرانية ،تتواجد فيها قــوات إيرانية ومجموعات موالية لها بينها «حزب الله» ،مع
ّ
عتادها ومستودعاتها.
وتشــن إرسائيل باستمرار رضبات يف سوريا تسبّبت إحداها يف أيّار
ً
ً
بمقتل  3ضبّاط سوريني ،وفق املرصد ،الذي أحىص  15استهدافا إرسائيليّا لألرايض السورية
منذ مطلع العام.
وخالل األعوام املاضية ،شــنّت إرسائيل مئات الرضبات الجوّية يف سوريا طالت مواقع
للجيش الســوري وأهدافا ً إيرانيّــة وأخرى لـ»حزب الله» .ونادرا ً مــا تؤ ّكد إرسائيل تنفيذ
رضبات يف سوريا ،لكنّها تُك ّرر أنّها ستُواصل تصدّيها ملا تصفها بـ»محاوالت إيران لرتسيخ
وجودها العســكري يف سوريا وإرسال صواريخ دقيقة إىل حزب الله» .وتؤكد طهران تواجد
عنارص من قواتها املس ّلحة يف سوريا يف مهام استشارية.

أرجأ البابا فرنسيس أمس إلى
أجل غير مُسمّ ى زيارته التي
كانت مرتقبة مطلع تموز إلى
جمهورية الكونغو الديموقراطية
وجنوب السودان ،بسبب آالم
في الركبة ،في إعالن مفاجئ
من شأنه أن يُثير مجدّدا ً القلق
حول وضعه الصحي .وقال مدير
دار الصحافة التابعة للكرسي
الرسولي ماتيو بروني في بيان:
«بعدما قبل طلب األطباء ولكي
ال يُبطل نتائج عالجات الركبة
التي ال تزال جارية ،يجد األب
األقدس نفسه مع األسف مجبرا ً
على تأجيل زيارته الرسولية
إلى موعد جديد سيُحدّد الحقاً».
وفي المقابل ،لم يذكر البيان
زيارة كندا المق ّررة من  24إلى
 30تموز ،لكن هذه الزيارة
«باقية في موعدها حتّى إشعار
آخر» ،كما أفاد المكتب اإلعالمي
للكرسي الرسولي وكالة «فرانس
برس».

مجزرة جديدة
تهز ّ نيجيريا
َقتَ َل مس ّلحون  32شخصا ً
بالرصاص ودمّ روا عشرات
المنازل في سلسلة هجمات في
والية كادونا المضطربة في شمال
غرب نيجيريا .وأوضح مفوّض
أمن الدولة صموئيل أروان في
بيان الخميس أن «ق ّ
طاع طرق
هاجموا األحد قرى دوغون نوما
وأونغوان ساركي وأونغوان
مايكوري في منطقة كاجورو»،
مشيرا ً إلى أن المُهاجمين
«هاجموا المنطقة ووصلوا بأعداد
كبيرة على د ّراجات نارية ودمّ روا
عددا ً من المنازل وهاجموا س ّكانا ً
وقتلوهم» .وذكر أن القوات األمنية
أرسلت مروحية طاردت «قطاع
الطرق» قبل وصول القوات
الب ّرية .وتدهم عصابات إجرامية
مدجّ جة بالسالح ومعروفة مح ّليا ً
باسم «قطاع الطرق» قرى في
شمال غرب نيجيريا ووسطها
لخطف أو قتل سكان منذ
سنوات ،لكن هجماتها تصاعدت
أخيراً .وكشفت المنظمة غير
الحكومية «أكليد» أن «قطاع
الطرق» َقتلوا أكثر من 2600
مدني في  2021بزيادة مقدارها
 250في المئة عن العدد في
.2020

العثور على جثث
في وسط المكسيك
عُ ِث َر على جثث  7أشخاص
مجهولي الهوية في وسط
المكسيك .وأوضحت النيابة
العامة أن الضحايا الذين عُ ِث َر
عليهم في والية سان لويس
بوتوسي ُقتِلوا على األرجح «في
مكان آخر قبل نقلهم إلى المكان
الذي عُ ِث َر فيه عليهم» .وظهرت
آثار عنف على الجثث ،كما أفادت
وسائل إعالم مح ّلية .ووالية سان
لويس بوتوسي ،مق ّر مصانع
سيارات كبيرة مثل «جنرال
موتورز» و»بي أم دبليو» ،ليست
عاد ًة ساحة مواجهة بين عصابات
تهريب المخدّرات المكسيكية.
ّ
لكن ذلك هو حال الواليات
المجاورة ،مثل واليتَ ْي تاماوليباس
وفيراكروث ،اللتَيْن تُعانيان عنف
كارتاالت المخدّرات.
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الكلمات المتقاطعة
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عمودي ًا

أفقي ًا
 – 1ملكة بريطانيا والملكة الدستورية لمجموعة
دول الكومنولث.
 - 2ملك دولة أوروبية.
 - 3بلدة لبنانية في قضاء جزين  -صاح ذكر النعام
 حرف جر  -يخاصم.الش ُّك بفكره  -سنور -
 - 4بعد باألجنبية  -أخذ َّ
غ ّنجه ودلّعه.
 - 5ركائز وأسس  -أداة شرط  -رقدوا.
 - 6يثني ويطوي  -منطقة جغرافية ذات خصائص
عرقية ولغوية مميزة تقع في القسم الشرقي من
شبه القارة الهندية  -شبيه.
 - 7أصل البناء  -حيوان مائي  -يشرح األمر.
 - 8شركة بترولية  -ي َتز ّوج منها ويصاهرها.
 - 9مشتاق كثير الرغبة والشوق  -للتفسير  -قلب
 مخالف للحق وهو عارف به.ويهشمون  -عائلة  -اسم
يكسرون
 - 10سقي -
ّ
ّ
موصول.
 - 11أحد الخلفاء العباسيين.
 - 12دنيء وخسيس َ -ك َّس َر الخبز قطعا ً صغيرة
 ارتدى الثوب. - 13اثنان باألجنبية  -قرع الباب  -ممثل أميركي
من أفالمه “.”Troy
رحا لة وفيلسوف وعا لم عربي ُلقب
ّ - 14
بـ”مؤسس الهنديات أو علم الهند”  -عدم امتالك
الشخص للمال  -خاصتك باألجنبية.
 - 15غاز في الفضاء نادر يستعمل في اإلنارة
الكهربائية في أنابيب مضيئة  -أعطت باليد -
شديد الخوف.

أكمل تعبئة المربعات رقم في كل مربع باستخدام االرقام من  1الى ،9
كل خط أفقي وعمودي يحتوي على  8أرقام مختلفة غير متشابهة .الرقم
المد ّون فوق المربعات وفي أسفلها وعلى جانبيها هو حاصل مجموع
 4أرقام موجودة داخل  4مربعات .وضعنا أرقاما ً في مكانها الصحيح
لمساعدتك.
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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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2
5

5
6
1
9
4

 - 2روائي روسي راحل من مؤلفاته “Family
أساسي.
ابتدائي أو
- ”Happiness
ّ
ّ

ف
 - 3يجمع ويضم  -حرف عطف  -للندبة َ -خ َّ
وز ُنه  -نهر إيطالي.

 - 4لباس  -كاتب لبناني راحل من مؤلفاته

“المنبوذ”.
 - 5إقصاء ونفي  -للنفي  -طليق  -برد.
 - 6دولة أميركية  -فيلسوف يوناني  -ضعف.
 - 7للنداء  -سباق سيارات  -بركة  -اس ُم إِشار ٍة
للقريب.
 - 8جزء واحد من ثالثة أجزاء متساوية من
الشيء  -مش ّيد  -دفن البنت في التراب وهي

ح ّية  -أنت باألجنبية.

 - 9فنانة عربية راحلة  -شيخ ضعيف.
 - 10للنفي  -تخلف عن الحضور  -ح ّركت العلم.
حن إلى.
 - 11نهد  -زاحم ّ -

 - 12شاعر لبناني راحل  -سلّم.
بحق ل ُيستوفى منه
س الشيء
ٍّ
 - 13وجع َ -ح ْب ُ
جنس شج ٍر للتزيين.
عند تع ُّذر وفا ِئه -
ُ

 - 14يغ ّيرون  -ذكر األفعى  -ثاني حروف

األبجدية اليونانية.

 - 15يصالح عد ّوه لفترة  -جمهورية روسية.

المربعات الذهبية

األرقام األربعة

6
8

 – 1إحدى القارات  -منطقة في كازاخستان.

3
1

9
6
7 4
1
1
7
6
9
8
9 3
8
7
6
4
4

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.
 - 1ح ّقق معه حول قضية ما.
 - 2حشد الشخص قواه واستعد ألمر ما.
 - 3جذب الشيء انتباهه.
 - 4خبرة وتجربة.
ثقيل على النفس أكثر من غيره.
 - 5كان سيئًا ً
 - 6جارح دون إسالة دم.
 - 7صحائف تكتب فيها وقائع كصحيفة
الشرطة.
 - 8اختفاء واختباء.
فسيحا أكثر من غيره.
 - 9كان واس ًعا
ً
 - 10شحنة من البضائع المنقولة.
 - 11أنواع ضخمة من األسماك الخطرة.
 - 12استولى عليه وجعله لنفسه.
توسع في الحديث.
ّ - 13
 - 14زوايا وجوانب األشياء.
 - 15إسدال الستار.
 - 16أخذ واستقى من.
 - 17إبعاد وتنحية.
 - 18منتصر ومسيطر على الشيء عنوة.
 - 19صار محاال وتع ّذر حدوثه.
 - 20إصغاء وإنصات.
 - 21ترك بعضه.
ساذجا ،فاستغل غفلته.
 - 22رآه
ً
 - 23استمرأ واستحسن.
تعجل األحداث وطلبها قبل أوانها.
ّ - 24
 - 25عطوف.
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ادشخ
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=
77

=
81

=
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=
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=
43
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب
أن يكون 501

ركأنا

زاحإة

تسإقب

1

41 135

48

77

97
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86

الكلمات المتقاطعة
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أفقيا – 1 :استشرى  -ان  - 2 -بارما -
حلم  - 3 -ننشرها  -ال  - 4 -ات  -هندام
  - 5لوم  -لدن  - 6 -عروق  -عج 7 - مي  -لنكولن  - 8 -ينسبها  -يو - 9 -ديماس  -اتى.
عموديا - 1 :ابن العميد - 2 -
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كــرة مضــرب

شفياتيك تنسحب من برلين لتستعدّ لويمبلدون

دورة شتوتغارت :موراي يستعيد بريقه
ويطيح تسيتسيباس من ربع النهائي
إستعاد البريطاني أندي موراي شيئًا من بريق الماضي ،بإقصائه اليوناني ستيفانوس تيستيباس المصنف خامسًا عالميًا من
الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت األلمانية الدولية في كرة المضرب بالفوز عليه  6-7و.3-6
كان مــوراي ،املصنــف 68
عامليا ً راهناً ،يخوض غمار الدور
ربع النهائي مــن أي دورة للمرة
االوىل منذ كانون الثاني املايض يف
دورة سيدني االسرتالية.
وبفوزه عىل تسيتســيباس،
سيقرتب موراي ( 35عاماً) والذي

عانى يف األعوام األخرية من كثرة
اإلصابــات خصوصــا ً يف وركه،
من العــودة اىل نــادي املصنفني
الخمسني االوائل للمرة االوىل منذ
أكثر من أربع سنوات.
وثأر مــوراي ،الفائز بثالث
بطــوالت كربى خالل مســرته

شفياتيك

الفوز الـ113
حقق موراي ثأره من
تسيتسيباس
(ويمبلــدون  2013و2016
وفالشــينغ ميدوز  ،)2012من
تسيتســيباس الذي سبق أن فاز
يف املواجهة الوحيدة التي جمعته
مــع الربيطاني يف الــدور االول
مــن بطولة الواليــات املفتوحة،
رابعة البطوالت الكــرى ،العام
املايض يف مباراة مثرية من خمس
مجموعات.
وبفوزه عىل تسيتســيباس،
حقق مــواري انتصاره األول عىل
أحد املصنفني الخمسة األوائل منذ
العــام  ،2016مؤكدا ً أنه لم يفقد
مهاراتــه عىل املالعب العشــبية
املفضلة لديه ،حاســما ً اللقاء يف
ساعة و 40دقيقة.

جائزة أذربيجان :بيريز ولوكلير يتبادالن الصدارة

لوكلير خالل الجولة األولى من التجارب الحرّة (أ ف ب)

أكد املكسيكي سريجيو برييز أنه يسعى ليكون
منافســا ً رشســا ً عىل اللقب بعد أن تصدّر الجولة
االوىل من التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكربى
يف شــوارع باكو ،الجولة الثامنة من بطولة العالم
للفورمــوال واحد ،فيما اكتفــى باملركز الثاني يف
الحصة الثانية بفارق ضئيل جدا ً عن سائق فرياري
شارل لوكلري من موناكو.
ووصل برييز إىل ساحل بحر قزوين بعد أن فاز
بجائزة موناكو الكربى يف الجولة االخرية ،مقلصا ً
الفــارق اىل  15نقطة مع زميلــه يف الفريق بطل
العالم الهولندي ماكس فريشــتابن املتصدر وست
نقاط عن لوكلري.
وسجل برييز ،الذي حقق الفوز العام املايض يف
باكو  1.45.476دقيقة وسط رياح خفيفة.
وحل لوكلــر ،الذي انطلق مــن املركز االول
خمس مرات من أصل سبعة سباقات هذا املوسم،
ثانيا ً بفارق  0.127ثانية أمام فريشــتابن الثالث،
فيما حل ســائق فرياري اآلخر االسباني كارلوس
ســاينز رابعا ً أمام مواطنه فرناندو ألونسو سائق
ألبني والربيطاني لويس هامليتــون ،بطل العالم
سبع مرات ،سائق مرسيدس.
وقال برييز يف مؤتمر صحايف يف وقت سابق ،إن
العقد الجديد الذي وقعه مع ريد بول خالل ســباق
موناكو ترك ذهنه صافيا ً للرتكيز عىل التحدي الذي
ينتظره.

وقال الربيطاني إن "األجواء
كانــت رائعــة .طقــس جميل
وظروف جيدة للعب كرة املرضب.
أعتقد أني قمــت بعمل جيد .لقد
أرسل تسيتسيباس بشكل رائع يف
املجموعة األوىل".
وأوضح" :لــم يكن يمنحني
ســوى القليل من الفرص ،لكن
عندمــا كان يخلــق الفرص عىل
إرســاالتي بقيت قويــاً .خضت
شوطا ً فاصالً جيدا ً ويف املجموعة
الثانية شــعرت بأني كنت أفرض
وتريتي يف الكثري من النقاط .كان
أدا ًء جيداً".
ورفع موراي عدد انتصاراته
عىل املالعب العشــبية اىل  113يف
مقابل  23هزيمــة فقط ،ويأمل
الربيطاني الذي أنقذ نقطة لحسم
املجموعة األوىل لتسيتســيباس،
أن يضيف انتصارين آخرين لكي

 4انتصارات فقط
لشفياتيك على العشب
يحقق لقبه التاســع عىل املالعب
املفضلة لديه والسابع واألربعني يف
مسريته.
ويتواجــه مــوراي يف نصف
النهائي مع األسرتايل نيك كرييوس
الــذي تغلب بدوره عــى املجري
مارتون فوشــوفيتش  6-7و3-
صفــر ثــم باالنســحاب ،فيما
ســتكون املواجهة الثانية يف دور
األربعة بني اإليطايل ماتيو برييتيني
املصنــف ثانيــا ً يف شــتوتغارت
واألملاني أوســكار أوته ،بعد فوز
األول عــى مواطنــه لورنتســو
سونيغو السادس  6-3و 3-6و-6
 ،4واستفادة الثاني من انسحاب
الفرنيس بنجامان بونزي لإلصابة.

منظر عـام للملعـب خـالل مباراة مـوراي

انسحاب شفياتيك

عــى صعيد آخــر ،أعلنت
البولونية إيغا شفياتيك املصنفة
أوىل عاملياً ،انسحابها من دورة
برلني االملانية املقررة األســبوع
املقبل عىل املالعب العشبية ،من
أجل التعايف من إصابة يف كتفها
واالســتعداد بأفضــل طريقة
لخوض بطولة ويمبلدون.
وقالــت شــفياتيك (21
عامــاً)" :بســبب االنزعــاج
املتكرر الذي أشعر به يف كتفي،
اضطررت لألسف اىل االنسحاب
من برلني" ،مضيفة" :ســأركز
عىل التعايف والراحة حتى أكون

لقاء روما :جاكسون تتف ّوق على تومسون

جاكسون فائزة في سباق الـ 200م (أ ف ب)

ويف الحصــة الثانية وبعد معاناته يف األوىل من
االرتــدادات عىل الخطوط املســتقيمة عند تفعيل
نظام "دي آر اس" ،تأخر فريشــتابن للخروج من
حظرية فريقه بســبب العمل الــذي كان يقوم به
الطاقم الفني ملحاولة التخلص من املشكلة.
من جهته ،لجأ فريق فرياري اىل تغيري إعداداته
جنــاح خلفي أصغر
لهذه الحصة عرب اســتخدام
ٍ
حجماً ،لتصبح الكفة متعادلــة مع ريد بول عىل
صعيد الرسعة يف مختلف مقاطع الحلبة ،وانتهى
الخروج األول عــى اإلطارات املتوســطة الليونة
بتواجد لوكلــر يف الصدارة بفارق  0.03ثانية أمام
فريشتابن.
أعشار من
بستة
زمنه
لتحســن
لوكلري
وعاد
ٍ
الثانية عنــد االنتقال اىل اإلطارات اللينة ،ثم حافظ
عىل الصدارة أمام برييز بفــارق  0.248ثانية ،يف
حني ّ
حســن فريشــتابن زمنه ،لكن ابتعاده عن
الصدارة تواصل يف هذه الحصة بعد أن كان عىل بُعد
 0.356ثانية من لوكلري.
وحصل ألونزو عىل املركز الرابع أمام مواطنه
ســاينز والفرنيس بيار غاســي (ألفــا تاوري)
والربيطاني جورج راسل (مرسيدس) ،فيما اكتفى
زميل األخري ومواطنه لويــس هاميلتون باملركز
الثانــي عرش بفارق  1.650ثانية عن لوكلري( .أ ف
ب)

رضبت الجامايكية شرييكا جاكسون بقوة،
قبل أسابيع قليلة من بطولة العالم أللعاب القوى
املقررة يف مدينة يوجني األمريكية ،عندما تفوّقت
عىل مواطنتهــا ملكة ســباقات الرسعة إيالين
تومســون-هرياه يف ســباق  200م يف لقاء روما
الدويل ،املرحلة الخامسة من الدوري املايس.
وقطعت جاكســون مســافة السباق بزمن
 21.91ثانيــة أمــام تومســون-هرياه ،البطلة
األوملبية خمس مرات (ذهبيتان يف ســباق 100م
ومثلهما يف ســباق  200م وواحــدة يف التتابع 4
مرات 100م) والتــي اكتفت بزمن  22.25ثانية،
والربيطانيــة دينا آرش ســميث بطلــة أوروبا
( 22.27ث).
وجاءت البطلة األوملبية مرتني يف سباق 400
م شــوني ميلر-أويبو من باهاماس رابعة بزمن
 22.48ثانية.
وحققت العــدّاءات األربــع األوليات أفضل
أوقاتهن يف املسافة هذا املوسم.
وجاءت أســطورة العدو الرسيع األمريكية
أليسون فيليكس ،التي تخوض موسمها األخري،
يف املركز السابع بزمن  22.97ثانية.
وحققــت البطلة األوملبية األمريكية أثينغ مو
أفضل توقيت يف سباق  800م هذا العام بقطعها
املسافة بزمن  1.57.01دقيقة.
وحلت الفرنســية رينيل الموت ثانية بزمن
 1.58.48دقيقة.

ولدى الرجــال ،أحرز األمريكــي فريد كرييل
ثوان ،يف
املركز األول يف ســباق 100م بزمن 9.92
ٍ
غياب البطل األوملبي اإليطايل مارســيل جاكوبس
املصاب بتمدد عضيل صغري يف الفخذ.
وأعرب جاكوبس عن أمله يف املشاركة يف لقاء
أو لقاءين قبل بطولة العالم" :الهدف هو بالتأكيد
خوض سباق أو سباقني قبل املونديال" املقرر يف
الفرتة بني  14و 25تموز .وأضاف" :بالنسبة لنا
من املهم استعادة الشعور باملضمار".
وقــال جاكوبــس إن فكرته هــي التنافس
يف مســابقة تتكون من "نصــف نهائي ونهائي
مــن أجل أن أكــون قادرا ً عىل خوض ســباقني
متقاربني".
وتابــع جاكوبــس ،الذي فجــر املفاجأة يف
طوكيو بتتويجه بذهبيتي سباق 100م والتتابع
 4مــرات 100م مع منتخب بــاده" :إذا لم يكن
ذلك ممكناً ،فسنذهب إىل يوجني برغبة يف القيام
بأفضل ما يمكن".
وأكد جاكوبس الذي توقف عن املنافسة منذ
اكتشاف إصابته بتمدد صغري يف الفخذ يف  23أيار
املايض ،أن تعافيه "يسري عىل ما يرام".
وخــاض البطل األوملبي يف ســباق  100مرت
سباقا ً واحدا ً يف هذه املســافة هذا العام وكان يف
 18أيار يف سافونا (إيطاليا) ،حيث قطع املسافة
ثوان بعد أن شعر بآالم صغرية.
بزمن 10.04
ٍ
(أ ف ب)
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سلّة :منتخب لبنان للذكور إلى بطولة آسيا في قطر

وتسيتسيباس

مســتعدة لويمبلدون" .وبعد
تتويجها الســبت املايض بلقب
بطولة فرنســا املفتوحة للمرة
الثانيــة يف مســرتها ،رفضت
البولونية أن تضع نفسها تحت
الضغط ،بتأكيدها أنها ستقارب
بطولة ويمبلــدون املقررة بني
 27حزيران الجاري و 10تموز
املقبــل "مــن دون توقعات"،
عىل رغم سلسلتها الرائعة التي
بلغــت  35مبــاراة متتالية بال
هزيمة.
ولم تذق شــفياتيك طعم
الهزيمة منذ منتصف شــباط
املايض ،حني ســقطت يف ثمن

نهائــي دورة دبــي االماراتية.
وأظهرت البولونيــة أن قوتها
ليست محصورة بنوع معني من
املالعب ،فبعــد تتويجها بطلة
عىل املالعب الصلبــة يف إنديان
ويلز وميامي ،فرضت هيمنتها
عىل املالعــب الرتابية بتتويجها
بطلة لدورات شتوتغارت وروما
وروالن غاروس.
وعليهــا اآلن أن تظهــر
تطورها عىل املالعب العشــبية
التــي اكتفــت فيهــا بأربعة
انتصارات يف مقابل أربع هزائم
من دون احتساب التصفيات.
(أ ف ب)

برشلونة يمدّد عقد سيرجي

غادرت بعثة لبنان يف كرة
الســلة للذكور (تحــت الـ16
ســنة) أمــس اىل العاصمــة
القطرية الدوحة للمشــاركة
يف بطولة آســيا التي ســتقام
بــن  12و 19حزيران الجاري،
وضمّ ت عضو اإلتحاد املحاسب
هشــام جــرادي (رئيســاً)،
ربيــع فرنســيس (مد ّربــاً)،
جورج عقيقــي ومارون ديب
(مســاعدَين للمــدرب) ،جو
عرموني (معالجــا ً فيزيائياً)،
مرتي حبيب (لياقــة بدنية)،
كلود أبي جربايل (حكما ً دولياً)،
جــان بــول الشــامي (قائدا ً
للمنتخب) ،جــاد طبارة ،ريان
هاشم ،جيورجيو قزي ،سريوج
أفيديســيان ،راي أبو سليمان،
أنطونــي النبّا ،طونــي عواد،
براين صالــح ،كارل زماطة،
كريــس هاشــم ونيقــوالي
شويري (العبني).
وأوضــح جــرادي قبــل
املغــادرة ّ
أن املنتخب إســتع ّد

أخبار سريعة
داغر إلى العراق

منتخب لبنان قبل مغادرته مطار بيروت

بكثافة للبطولــة القارية عرب
تدريبــات يوميــة جدّية عىل
مالعــب نهــاد نوفــل  -زوق
مكايل والشانفيل  -ديك املحدي
وهومنتمــن  -مزهر ،بمواكبة
مــن اللجنة االداريــة لالتحاد
ولجنة املنتخبات الوطنية ،آمالً
بتحقيق نتيجة جيّدة يف البطولة
القاريــة املؤهلــة اىل بطولة
العالم.
وتشــارك يف البطولــة
 13دولــة ّ
قســمت اىل أربــع
مجموعــات كاآلتــي ،األوىل:
أســراليا ،البحريــن ،الهنــد
وقطر ،والثانيــة :لبنان ،إيران

واندونيسيا ،والثالثة :الفيليبني،
اليابــان والكويــت ،والرابعة:
كوريــا الجنوبيــة ،نيوزيلندا
وكازاخســتان .وســيخوض
لبنان مباراتــه األوىل غدا ً األحد
بمواجهة اندونيســيا الساعة
الثامنة والربع مســاء بتوقيت
بــروت ،ث ّم يلتقــي إيران يوم
الثالثاء املقبــل يف  14حزيران
الجاري يف الوقت عينه.
وســبق للبنان أن تأهل اىل
بطولة آسيا بعدما أحرز املركز
الثانــي يف بطولة غرب آســيا
التي أقيمت الشــهر الفائت يف
العاصمة األردنية عمّ ان.

أنهى مدرب كرة السلة جورج
داغر عقده رسميا ً مع نادي
انترايك بعد مسيرة طويلة معه
إستمرت لسبع سنوات نجح فيها
في العودة بالفريق األرمني الى
موقعه الطبيعي في الدرجة األولى،
علما ً ّ
ان إدارة النادي تركت الباب
مفتوحا ً أمامه للبقاء ،إال انه رفض
التجديد بسبب إرتباطه بعقد عمل
في العراق مع إحدى الشركات
الخاصة .وكان انترانيك حقق
بفريق جله
نتائج جيدة هذا الموسم
ٍ
من الالعبين الشباب ،حيث أحرز
المركز السادس في الترتيب العام.

مدرّبون في االنتظار

صالح أفضل العب في إنكلترا
حصد املــري محمد صالح نجــم ليفربول،
جائــزة أفضل العب يف العــام يف إنكلرتا املقدمة من
رابطة الالعبني املحرتفني لكرة القدم للمرة الثانية يف
مســرته .وتفوّق صالح عىل العبني أمثال البلجيكي
كيفــن دي بروين صانع ألعاب مانشســر
ســيتي حامل اللقب الذي فاز بالجائزة يف
العامني املاضيني .وأنهى صالح املوســم
يف صدارة هدايف الدوري املمتاز اىل جانب
الكوري الجنوبي ســون هيونغ-مني
نجم توتنهــام ( 23هدفا ً لكل منهما)،
كما كان أفضل ممرر للكرات الحاسمة
(.)13
وعىل رغم أنه لم يتمكن من قيادة
فريقه اىل لقب الدوري او دوري أبطال
أوروبا ،بعدما حل ثانيا ً متخلفا ً بنقطة
عن سيتي وخرس النهائي القاري ضد
ريال مدريد االســباني ،حصل صالح
عىل الجائزة للمرة الثانية بعد .2018
وقال صالح" :مــن الرائع حصد
االلقــاب ،أكانت فرديــة أو جماعية.

هذه الجائزة مهمة جداً ،خصوصا ً أنها ممنوحة من
الالعبني".
وتابــع" :عىل الصعيد الفــردي ،يظهر ذلك أنك
عملت جاهدا ً وأنك تحصل عىل ما عملت من أجله".
وتواجد ســتة العبــن من ليفربــول يف فريق
العام ،هم صالح والسنغايل ساديو مانيه واالسباني
تياغو ألكانتارا واملدافعان ترنت ألكســندر-أرنولد
والهولندي فريجيل فان دايــك والحارس الربازييل
أليسون بيكر.
وأكمل التشكيلة الربتغايل كريستاينو
رونالــدو مهاجم مانشســر يونايتد
الذي حل ثانيــا ً يف ترتيب الهدافني (18
هدفاً) ،مواطناه برناردو سيلفا وجواو
كانســيلو (مانشسرت ســيتي) ،دي
بروين ،واالملاني أنتونيو روديغر مدافع
تشــليس .وكان غريبا ً غياب سون عن
فريق العام.
وحصــد فيــل فــودن ( 22عاماً)
مهاجم مانشســر سيتي جائزة أفضل
العب شاب( .أ ف ب)

زيدان مدرّبًا جديدًا لسان جرمان؟
جدّد برشلونة اإلسباني عقد العب الوسط سريجي روبرتو
الذي كان ســينتهي يف  30حزيران الجاري حتى العام ،2023
وفق ما أعلن النادي امس.
وحدد الفريق الكاتالوني "قيمة البنــد الجزائي لتحريره
بـ 400مليون يورو".
وحرمت االصابات الالعب من غالبية فرتات املوسم املايض،
إذ اكتفى باملشاركة يف  12مباراة ،منها ست أساسياً.
ووفقا ً للصحافة الكاتالونيــة ،اضطر أحد القادة االربعة
يف الفريــق الكاتالوني البالغ من العمــر  30عاماً ،إىل خفض
راتبه بنسبة  60يف املئة للبقاء يف برشلونة ،مثل بقية زمالئه يف
الفريق ،وسيتقاىض خمسة ماليني يورو سنوياً.
وتمت ترقية روبرتو اىل الفريق االول يف برشلونة يف موسم
 2011-2010عندمــا كان حينها تحــت إرشاف املدرب بيب
غوارديوال ،بعد أن تخرج من أكاديمية "ال ماسيا".
خــاض  316مباراة مع الفريق ســجل خاللها  12هدفاً،
من بينها االخري يف الـ"ريمونتادا" التاريخية  1-6ضد باريس
سان جرمان الفرنيس يف اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
يف العام  ،2017اضافة اىل  37تمريرة حاسمة.
وقال روبرتــو يف حديث ملوقع النــادي" :أخربني املدرب
تشايف أن أنىس إصابتي ،لقد أظهر يل ثقته بي منذ البداية.
ســأرد الثقة التي أعطوني إياها يف امللعــب .لقد قضيت
نصف حياتي تقريبا ً يف هذا النادي وآمل أن أســتمتع يف امللعب
وإسعاد الجماهري".
(أ ف ب)

23

بات باريس ســان جرمان بطل فرنســا
قريبا ً من التوصل إىل اتفاق مع نجم كرة القدم
الفرنســية الدويل الســابق زين الدين زيدان،
ليتســ ّلم مهمة التدريب خلفا ً للمدرب الحايل
األرجنتيني ماوريتســيو بوكيتينو ،حســبما
أعلنت امس وسائل اعالم.
وأكدت اذاعة "أوروبــا  "1أنه تم التوصل
"إىل اتفــاق مبدئي بني باريس ســان جرمان

وزين الدين زيدان كي يتوىل صاحب الرقم 10
السابق تدريب النادي بدءا ً من املوسم املقبل".
وبدورها ،أشارت قناة "آر أم يس سبور"،
ومن دون أن تجــزم األمر نهائيــاً ،أن نادي
العاصمــة اململوك قطريا ً منــذ العام ،2011
بــات "قريبا ً من إيجاد اتفــاق مع زين الدين
زيدان للحلول بدال ً من ماوريتسيو بوكيتينو يف
منصب املدرب".
وبنى زيدان ( 49عاماً) املولود يف مرسيليا
مــن دون أن يلعــب مع النادي املتوســطي،
شــهرته كمدرب عــى مقاعد ريــال مدريد
االسباني ،وقاده اىل الفوز بثالثة ألقاب متتالية
يف مســابقة دوري أبطال أوروبا يف
األعوام  2016و 2017و.2018
ويف حــال تأكــد وصولــه إىل
باريس ،ســتكون املهمة االســاس
لبطــل مونديــال  1998مع منتخب
"الديــوك" ،النجــاح عىل الســاحة
األوروبية حيث فشــل جميع من سبقه منذ
العام  ،2011بدءا ً من اإليطايل كارلو أنشيلوتي
املتوّ ج اخريا ً بلقب املســابقة القارية األم مع
النادي امللكي ،وانتهــاء باألرجنتيني بوكيتينو
الــذي لن يتمكن مــن االرشاف عىل الفريق يف
عامه االخري يف عقده مع سان جرمان يف حال
تم االستغناء عنه.
(أ ف ب)

لم تحسم ستة أندية من الدرجة
األولى لكرة القدم خياراتها حتى
اآلن بالنسبة لتعاقداتها الجديدة أو
لجهة التجديد لمد ّربيها الحاليين
للموسم المقبل ،وهي التضامن
صور ،الحكمة ،اإلخاء األهلي عاليه،
طرابلس الرياضي ،السالم زغرتا
والصفاء ،في حين جدّدت اندية
أخرى لمد ّربيها أو تعاقدت رسميا ً
مع آخرين ،كالتونسي طارق
جرايا (النجمة) ،والصربي دراغان
يوفانوفيتش (شباب الساحل)،
واألردني عبدالله أبو الزمع
(األنصار) ،وأسامة الصقر (البرج)،
وعلي حسون (الشباب الغازية)،
وباسم مرمر (العهد) ،فيما يتنظر
عدد من المد ّربين المعروفين
عروضا ً جديدة أمثال مالك حسون،
يوسف الجوهري ،حسين حمدان،
محمد زهير وفؤاد حجازي.

إتفاقية تعاون وشراكة

ّ
وقع اإلتحاد اللبناني الرياضي
للجامعات وجمعية بيروت
ماراثون إتفاقية تعاون وشراكة
في مق ّر مكاتب الجمعية ،حيث
حضر حفل التوقيع عن اإلتحاد
رئيسه سامي غرابديان والنائب
األول أحمد حاذر ،وعن الجمعية
رئيستها مي الخليل .وحُ دّدت
مدّة اإلتفاقية ثالث سنوات،
وتشمل في أبرز عناويها العمل
المشترك بين الجانبين من أجل
رياضة جامعية أفضل خصوصا ً
في مجال رياضة الركض،
واعتماد طرق وأساليب الحياة
الصحية ،والمشاركة والحضور
الفاع َلين في النشاطات التي
تن ّ
ظم من قبل الطرفين،
واستعمال المنشآت والقاعات
الجامعية لتنظيم ورش عمل
وعقد المؤتمرات واعتماد البرامج
التدريبية.

٢٤
العـــدد  - 857السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ١١حــزيــران 2022

رفــــــــــــيق خــــــــــــوري

معركة لبنان الصعبة
مع البونزية والزومبية
زمن الشرق األوسط والعالم قبل حرب
أوكرانيا وبعدها ليس جامدا ً ومحصنا ً ضد
األحداث والتطورات الدراماتيكية .والوقت
بالطبع ليس مفتوحا ً من دون حدود أمام
لبنان لكي يضمن النجاة من مصير محتوم
للفاشلين .ال في ترسيم الحدود البحرية مع
إسرائيل ،وإن كنا ال نعترف بها ،لكي نستثمر
ثروتنا النفطية والغازية في المتوسط ونمنعها
من السطو عليها .فقد قضينا سنوات للتوصل
الى "إتفاق إطار"بوساطة أميركية ،ثم ضيّعنا
أكثر من عامين في الدوران حول شيء آخر
بالهوبرة والمزايدات والمساومات والخوف من
اإلتفاق .وال في إجراء اإلصالحات المطلوبة
منا ولنا لتوقيع إتفاق نهائي مع صندوق
النقد الدولي يفتح أمامنا باب المساعدات
واإلستثمارات العربية والدولية لنبدأ مسار
الخروج من"جهنم" .فمنذ مؤتمر "سيدر"
ونحن نقدم الوعود ثم نماطل ،ألن كلفة
اإلصالحات على المافيا السياسية والمالية
والميليشيوية المتسلطة هي منع السطو على
المال العام والخاص.
والوقت ليس مفتوحا ً أيضا ً للحسابات
الصغيرة والفئوية في تأليف حكومة وانتخاب
رئيس للجمهورية واإلحتكام الى الدستور،
بعدما عجزت التركيبة الحاكمة والمتحكمة عن
الهرب من اإلحتكام الى الشعب في اإلنتخابات
النيابية ،وتعمل حاليا ً للتمرد على نتائجها،
والرهان على التعطيل واإلعداد للفراغ الحكومي
والشغور الرئاسي ،بدل اإلستعداد لحكومة
تالئم المرحلة ورئاسة مناسبة للبنان ،ال لطرف
واحد يضمن تسريع اإلنهيار ،ال وقفه .ليس
فقط إنهيار الدولة بل أيضا ً "إنهيار الدولة
والمجتمع" كما قالت مساعدة وزير الخارجية
األميركي لشؤون الشرق األدنى بربارة ليف أمام
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.
وهي أعلنت أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول
"عبر إجراءات عدة وضع حد لهذا ،ألن انعكاسه
سلبي على لبنان والمنطقة وبشكل أكبر على
إسرائيل واألردن ودول أخرى" .وكشفت
أن الملك عبد الله الثاني هو أكثر القلقين
والمحذرين من إنهيار لبنان.
لكن المافيا تتصرف كأن الزمن خادم
عندها ،وال شيء يهزها .فهي تجمع مواصفات
"بونزي وزومبي"معاً .بونزي يمارس أكثر
مما اختصره رئيس بعثة صندوق النقد
الدولي الى لبنان أرنستو راميرز ريغو بثالثية:
"إفالس ،إحتيال ،وإنكار" .وزومبي يموت
ويسير على الطريق .يخسر ويبقى في موقعه
رابحاً .شبح ويستمر في النهب والنصب،
ويعتبر أن اللبنانيين هم الموتى .موتى ال
يحتاجون الى كهرباء وماء ودواء وغذاء وعمل
واستشفاء وتعليم أوالدهم ،واستعادة ودائعهم
من المصارف التي أفلست وأثرى القابضون
عليها .والكل يعرف أن اللعب بالقوة خارج
الشرعية والعصبيات الطائفية والمذهبية
ساهم في فوز كثير من البونزيين والزومبيين
في اإلنتخابات.
يقول مثل إسباني" :الحياة مطهر طويل
تتخلله إقامة قصيرة في الجنة والجحيم".
لكن مشكلتنا ان اإلقامة في جهنم طالت كثيراً،
والحنين الى ما رآه الشاعر أحمد شوقي "جنات
النعيم" صار مثل "حلم إبليس بالجنة".

هــــــــــــــل تخفي رمال الصحراء
تعـــــــــــلم خزانات مياه جوفية
ضخمة تحتها.

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

تمشي مع حصانها في كروم " "Saint-Christoly-de-Blayeجنوب غرب فرنسا( .أ ف ب)

سقوط عام َلين في وعاء شوكوال
ّ
تلقــى موظفان يف الرشكــة األمريكية املنتجة
لشــوكوال " "Marsرعاية طبية بعد ســقوطهما
بصورة غامضة يف وعاء ضخم من الشوكوال.
ووقع الحــادث بعد ظهــر الخميس ىف مصنع
تابع ملجموعة "مارس ريغــي" العمالقة يف مجال
الصناعات الغذائية بوالية بنسلفانيا يف شمال رشق
الواليات املتحــدة .وتم إنقاذ الشــخصني ونقلهما
إىل املستشفى بعد ســقوطهما يف وعاء عمالق ميلء
بالشوكوال تابع للرشكة.
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول ســبب
وجود هذين املوظفني يف مثل هذه الوضعية السيئة
التي حالت دون تمكنهما من إخراج نفســيهما من
الوعاء امليلء بالــكاكاو .واضطر عنارص اإلطفاء إىل

قطع فتحة يف هيكل الخــزان إلخراجهما يف أرسع
وقت ممكن .ولم تقدم الرشكة أي تفاصيل لوسائل
اإلعالم املحلية حول الحالة الصحية للموظفني.
وتقــدّم املجموعة املصنعــة للمنتجات يف
الرشكة ،ومن بني أشــهر عالماتها التجارية
شــوكوال وحلويات " ،"Marsو""Wrigley
(علكة) ،و" ،"Snickersو""Milky way
و" ،"M&Mباإلضافــة إىل أر ّز "Uncle
 "benوطعام الكالب "،"Royal canin
نفسها عىل أنها الرشكة الرائدة عامليا ً
يف صناعة الشــوكوال والعلكة .ويبلغ حجم
مبيعاتها السنوية أكثر من  30مليار دوالر ،ويعمل
فيها نحو مئة ألف موظف( .أ ف ب)

العثور على طفلة حيّة بعد  41عامًا على فقدانها
أعلنت ســلطات والية تكساس العثور
عىل امرأة أمريكية عىل قيد الحياة بعد أكثر
من أربعة عقود عــى فقدانها حينما كانت
رضيعة ،وطلبت املســاعدة يف كشف اللغز
الذي ال يزال يحيط بمقتل والديها.
وقال مســاعد املدعي العام يف تكساس
برنت ويبسرت إنه "تم تحديد مكان الطفلة
هويل ،هي عىل قيد الحيــاة وتبلغ  42عاما ً
وصحتها جيدة" ،مضيفاً" :نحن ســعداء
بذلك ،لكن ال تزال لدينا جريمة يجب حلها".

وتعود الحادثة إىل كانون الثاني ،1981
عندمــا تم العثور عىل جثتــي رجل وامرأة
وقعا ضحية جريمــة قتل مزدوجة عىل ما
يبدو ،يف منطقة غابات يف هيوســتن بوالية
تكســاس .ولم يتم التعرف عىل هويتيهما
ملدة أربعني عاماً.
وأتاح التقدم يف علم األنساب الجيني يف
عام  ،2021التعرف لهوية الضحيتني وهما
تينا وهارولد كلوز ،زوجان من فلوريدا كانت
لهما طفلة صغرية تدعى هويل( .أ ف ب)

حملة لحماية الفقمة المتوسطية
أطلقت منظمة " "Sea Shepherdغري الحكومية
يف أوائــل حزيران حملــة دفاع عن فقمــة البحر
املتوســطية يف حديقة الحيوانات البحرية املحمية يف
ألونيســوس باليونان ،حيث تعيش مجموعات من
هذه الثدييات البحرية املهددة باالنقراض.
وبدأت سفينة تابعة ألسطول ""Sea Shepherd
املؤلف من سبع سفن بتنفيذ جوالت ليالً ونهارا ً ملراقبة
املنطقة البالغ مســاحتها ثالثة آالف كيلومرت مربع
ومنع أي مخاطر قد تهدد هذه الحيوانات وخصوصا ً
خالل موســم الذروة الصيفي .وكانت إحدى فقمات
البحر التي تتميز بها جزيرة ألونيســوس اليونانية

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

قتلت يف تموز 2021برمح لصيد األســماك مما اثار
غضب السكان ودعاة الحفاظ عىل البيئة.
وتوحد منظمتــا " "Sea Shepherdيف اليونان
وإيطاليا جهودهمــا للمرة األوىل يف هــذه الحملة
لحماية فقمــة الراهب ،وهي من األنــواع املهددة
باالنقراض كانت ال تــزال تُصنف قبل مدة عىل أنها
مهددة بشدة باالنقراض.
ويســتوطن نحو نصــف عدد هــذه الثدييات
البحرية يف العالم املياه اليونانية ،وخصوصا ً شواطئ
ألونيسوس وجزرها يف بحر إيجه .وقدر عددها عام
 2015بنحو  600يف كل أنحاء العالم( .أ ف ب)

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

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

