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لبنان الرسمي يُدير ظهره
لشواطئه الشعبية

هوكشتاين يسخر من "شعارات" باسيل ...و"لجنة ثالثية" للمتابعة

"خطه الشفهي":
لبنان رسم
ّ
"التنازل
الخطي" عند الترسيم!
ّ

4

نجاة عون صليبا:
سأكون محامية
شرسة عن حقوق
المرأة

إقــتـصـــاد 9
األسمر :لزيادة النقل
إلى  150ألف ليرة
وتطبيق غالء المعيشة

خالل لقاء عون الوسيط األميركي في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)

مــــدارات

15

البرتغال تح ّولت
إلى معقل للمهاجرين

من رشفتــه املطلة عىل "منظر رائع لالســتيقاظ من
مقر الســفارة االمريكية يف بريوت" ،بدأ الوسيط األمريكي
آموس هوكشتاين نهاره بتغريدة تفاؤلية "صبّح" فيها عىل
العاصمة اللبنانية وأرفقها بصورة لبحر "متأللئ" بدا راكدا ً
وراقدا ً عىل ثروة جوفية تنتظر من يستكشفها ويسرب آبارها
النفطية والغازية .ومن هذه "الرســالة املصوّرة" اســتهل
جولته املكوكية عىل املســؤولني بـ"رسالة مشفرة" أخرى
تمثلت بحرصه عىل أن تكون "الريزة" إحدى محطاته األوىل

تأكيدا ًعىل مكانة الجيش ومتانة عالقته االسرتاتيجية باإلدارة
األمريكية بعيدا ً عن محاوالت "التشويش" و"التحريض" عىل
موقف املؤسسة العسكرية من قضية الرتسيم الحدودي.
أما رحلة مشاوراته الرئاسية ،فبدأها الوسيط األمريكي
من قرص بعبدا حيث استمع من رئيس الجمهورية ميشال
عون إىل "موقف لبنــان املوّحد" حيال املقرتح الذي كان قد
حمله معه خالل زيارته األخرية إىل بريوت ،مع التمني عليه
"العودة رسيعا ً إىل لبنــان بالجواب اإلرسائييل" .وأوضحت

أحالم "صيرفة" تتبدّد ...ومصارف
تعيد الماليين "منقوصة"!
بــاتــريــســــيــا جــــالد

العـــالـــم 21
عمليّة ألمانيّة -
سويسر ّية تستهدف
"دواعش"

مصادر "نداء الوطن" يف هذا الســياق ّ
أن املوقف اللبناني
رسم "خطا ً شــفهياً" للحدود البحرية الجنوبية أبدى فيه
عون االســتعداد للتنــازل عن حدود الخــط  29إىل حدود
الخط  23بما يمنــح إرسائيل كامل حقل "كاريش" مقابل
اســتحصال لبنان عىل كامل حقل "قانــا" ،عىل أن تكون
ترجمة هذا التنازل "خطياً" عند نهاية املفاوضات ،فيصار
عندها إىل تكريسه رســميا ً عىل "خرائط الرتسيم" املتفق
عليها مع إرسائيل.
١٦

البابا ينتقد "شراسة" موسكو ضد الشعب األوكراني "الشجاع"

أوروبا :الستبدال الغاز الروسي باإلسرائيلي

نــام اللبنانيون أمس وهم يحلمون بالحصــول عىل ماليني اللريات
التي أودعوها لدى املصارف ،بأوراق معدودة من الدوالرات وفق ســعر
"صريفة" مع ربحية بسيطة ،إال أنهم اســتفاقوا عىل خرب بدّد كل تلك
اآلمال حارصا ً سقف رصف "صريفة" بـ 500دوالر أمريكي فقط ال غري،
تزامنا ً مع ارتفاع يف سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء.
١٦

بايدن يلتقي محمد بن سلمان في تموز
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الريــاضــية 22
"أن بي آي" :ووريورز
يتقدّم  2-3ويقترب
من إحراز اللقب

إسرائيل تدعو إلى تشكيل "قوة إقليمية"
لمواجهة إيران

واشنطن :للعودة إلى االتفاق
النووي قبل حيازة طهران "القنبلة"
ما زالــت "محادثات فيينا" مع ّلقة بني الحيــاة واملوت مع مواصلة
إيران تعنّتها الديبلومايس وانتهاكاتها النووية التي دفعت بالوكالة الدولية
للطاقة الذرية إىل اعتبار عىل لسان مديرها رافاييل غرويس أن املفاوضات
النووية وصلت إىل "طريق مســدود" ،يف وقت ح ّذرت فيه واشــنطن من
ً
داعية إىل "عودة متبادلة"
حصول طهران عىل قنبلة نووية خالل أسابيع،
لإلتفاق النــووي ،بينما رأت أن "الخطوات التــي اتخذتها" الجمهورية
اإلسالمية أخريا ً "ستُ ّ
عقد بالتأكيد العودة إىل اإلتفاق".
١٦

الدخان يتصاعد من سيفيرودونيتسك جرّاء القصف الروسي أمس (أ ف ب)

بينما كشــفت مجموعة "غازبروم" الروسية
العمالقة خفض شحناتها من الغاز إىل أملانيا عرب خط
أنابيب "نورد ســريم" بأكثر من  40يف املئة يوميّاً،
أعلنت رئيسة املفوضية األوروبّية أورسوال فون دير
اليني أمس أن االتحــاد األوروبي يُريد تعزيز تعاونه
يف مجال الطاقة مع إرسائيل ر ّدا ً عىل ابتزاز روســيا
التي قطعت إمدادات الغاز عن دول أوروبّية انتقاما ً
لدعمها ألوكرانيا .وجاءت ترصيحاتها يف الوقت الذي
أكد فيه رئيس الوزراء اإليطــايل ماريو دراغي الذي
يزور إرسائيل أيضاً ،عىل العمل املشــرك مع الدولة
العربية لكي تستغني بالده عن الغاز الرويس.

وشــدّدت فون دير اليني خالل خطاب ألقته يف
جامعة "بن غوريون" يف النقب بجنوب إرسائيل عىل
أن "سلوك الكرملني ال يؤدّي ّإل إىل تقوية عزمنا عىل
التخ ّلص من اعتمادنا عىل الوقود األحفوري الرويس.
عىل ســبيل املثال ،نستكشــف اآلن طرقا ً لتكثيف
تعاوننا يف مجال الطاقة مع إرسائيل" ،مشري ًة إىل أن
"أطول وأعمق كابل طاقة تحت املاء يف العالم يربط
بني إرسائيــل وقربص واليونــان ،والثاني هو خط
أنابيب غاز وهيدروجني نظيف يف رشق البحر األبيض
املتوسط" .وأكدت أن "هذا استثمار يف أمن الطاقة يف
ك ّل من أوروبا وإرسائيل".
١٦
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة

ولـــيـــد شـــقــيــر

موقف القائد و ّ
»"مغيطة"» قانا
استبق قائد الجيش العماد جوزاف عون وصول
الوسيط األميركي آموس هوكشتاين أول من أمس
اإلثنين بموقف يزيل أي حجة أو ذريعة لدى السلطة
السياسية أو المفاوض اللبناني بأن ما رسمه خبراء
المؤسسة العسكرية من خطوط للتفاوض على حدود
لبنان البحرية وخريطة ترسيمها هو الذي أربك
الموقف اللبناني.
كالم القائد جاء أثناء زيارته كلية القيادة واألركان
في المؤسسة العسكرية قبل ساعات قليلة من وصول
هوكشتاين وكانت له دالالت مهمة ،إذ قال إن «الجيش
ً
صراحة بانتهاء مهمته التقنية ،وأنه يقف
أعلن موقفه
خلف السلطة السياسية في أيّ قرار تتّخذه .لسنا
معنيين بأي تعليقات أو تحليالت أو مواقف سواء
كانت سياسية أم إعالمية ،الموقف الرسمي يصدر عن
قيادة الجيش حصرا ً وأيّ رأي آخر ال يعبّر عن موقف
الجيش».
ثمة من نصح القائد بقطع الطريق على شتّى
االجتهادات التي يتذ ّرع بها بعض السلطة السياسية
بأن الحمالت اإلعالمية تحرج السلطة السياسية وتدعو
ّ
التمسك بالخط البحري  29لترسيم الحدود،
إلى
وتخوّن التفاوض على قاعدة اعتبار الخط  23زائد
الجزء من حقل قانا الذي يتخطاه جنوباً ،هو األساس
في حقوق لبنان ،فأعلن ما أعلنه عن أن الجيش يقف
خلف القرار الذي تأخذه السلطة السياسية.
فالتعليقات التي تصدر عن الرئيس السابق للوفد
اللبناني العسكري المفاوض العميد المحترف بسام
ياسين ،والتي يشرح فيها كيفية التوصل إلى الخط
 29كمطلب قابل للتفاوض ،استند إليها البعض ّ
لشن
هجوم على قيادة الجيش بأنها تزايد على المفاوض
اللبناني لتبنيه الخط  ، 23وخلق ذلك سجاال ً إعالميا ً
اختلطت فيه عند البعض ،الوطنية والتمسك بالحقوق،
مع المآرب السياسية التي تستهدف قائد الجيش ،من
دون استبعاد النية الطيبة عند البعض اآلخر.
وإذا كان يمكن فهم الحديث عن الخط  29كورقة
تفاوض لتحصيل الحقوق بالحصول على الخط «23
المفاوضة تبناه ألغراض
بالس» فإن بعض السلطة
ِ
ال عالقة لها بترسيم الحدود ،بل بترسيم األدوار
والطموحات ،هذا إن لم يكن بهدف رفع السقف إلعاقة
العملية التفاوضية لغاية في نفس يعقوب ،أو من أجل
توظيفها في الصراع اإلقليمي...
المهم في موقف قائد الجيش أنه يحول دون أي
مناورة تبعد التفاوض الواقعي عن نهج إضاعة الوقت
الذي بات رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت يهزأ بلبنان
بسببه ،إذ بات «يتأسف» ألن «القيادة اللبنانية منشغلة
في خالفات داخلية وخارجية بدال ً من استخراج الغاز
لصالح مواطنيها» ،كما قال أمس.
هل انتهت المناورات التي تلهّ ى بها البعض وصار
استحقاق تموضع لبنان في سوق الغاز اإلقليمية
والعالمية داهماً ،في شكل يسمح بإحداث تقدم في
تلك المفاوضات بحيث يتأهل لبنان بعد سنوات ليكون
جزءا ً من هذه السوق؟ فالبلد متأخر بأشواط عن
سائر دول شرق البحر األبيض المتوسط في استلحاق
التطورات الدولية التي تتيح له دخول هذا النادي.
واإلفادة المالية من الثروة الغازية تحتاج  7سنوات
بعد حفر أول بئر .وعلى رغم االهتمام الدولي بإنقاذه
من االنهيار الكامل ،البلد متروك من سائر الدول في
انتظار أن يخرج قادته من الشرنقة التي يعيشون
فيها.
وسط التكتم الشديد ،اطلع هوكشتاين باألمس على
خريطة يقترح فيها الرئيس ميشال عون توضيحا ً
للعرض الذي كان الوسيط األميركي قدّمه في شهر
آذار الماضي ،وتسرب أنه الحظ موقفا ً لبنانيا ً إيجابياً،
وبات الجانب اللبناني ّ
يترقب رده بعد اتّصاالته مع
إسرائيل.
الجديد في الوقائع أن حسم مسألة حصول لبنان
على حقل قانا كامالً يتط ّلب تحديد مساحته ألن لبنان
ال يعرف أين هي حدود قانا بعد بالمعنى العلمي،
فالمسح الذي أجري سابقا ً للمنطقة االقتصادية
الخالصة استند إلى خط هوف الذي يعطي لبنان جزءا ً
من هذا الحقل ،فيما المسح الثالثي األبعاد لكامل قانا
الذي يتخطى الخط  23لم يحصل بعد .بات المخرج
جار حول كيفية حصول لبنان على
معقداً ،والبحث ٍ
حقل قانا كامالً من دون أن يكون الخط  23ولو
متعرجا ً هو الذي يحدد مساحته.
بعد الخط  29ثم الخط  ، 23ثم الخط « 23متعرجاً»
والخط « 23بالس» ،هل ينتقل لبنان إلى المطالبة
بالخط « 23متحركاً»؟
يقول أحد المنغمسين في المفاوضات الجارية إن
المهم أننا «شددنا ّ
المغيطة» كثيرا ً حتى اآلن ،والمهم أن
ّ
«نمغطها ونشدّها» حتى
نعرف إلى أي درجة علينا أن
ال تنقطع...
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موعد مبدئي األسبوع المقبل لكنه غير ثابت

حكومة العهد الخامسة :ما حدا عم
يحكي مع حدا
غـــادة حــالوي
بعد مغادرة الوســيط االمريكي
آموس هوكشــتاين حامــاً جواب
لبنان حيال الطــرح االرسائييل عاد
ملف تشــكيل الحكومة اىل واجهة
االهتمامات .خامس حكومة تشكل
يف عهد الرئيس ميشال عون .اثنتان
شكلهما سعد الحريري ،ثالثة حسان
دياب ،ورابعة الحالية برئاسة نجيب
ميقاتي تخللهــا تكليفان لم يكتمال
األول للسفري مصطفى اديب والثاني
للحريــري .واالخرية يف هــذا العهد
واملرجحة ان تكــون حكومة أبدية
بصالحيــات جمهورية يف حال ّ
تعقد
انتخاب رئيــس جديد للجمهورية يف
ترشين الثاني املقبل.
يوم أمس أشيعت اخبار عن قرب
تحديد موعد االستشــارات النيابية
امللزمة .التوقعات اشــارت اىل موعد
مبدئي االســبوع املقبل لكنه موعد
غري ثابت ومن املتوقع ان تطلع دوائر
بعبدا عىل مستجدات املوعد االسبوع
املقبل ،ما يعنــي ان احتمال االعالن
عنه نهاية االســبوع لم يكن جدياً.
والسبب ان زيارة هوكشتاين احتلت
صدارة االهتمامات وحولت االنظار
عن رئاســة الحكومــة .واذا كان
املطلوب اســتباق املشاورات العلنية
امللزمة بمشــاورات نيابية جانبية
يجريها عون واالطراف السياســية
االساسية ،فان مثل هذه املشاورات
لم تنضج بعــد .قالها رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باسيل برصيح
العبارة« :ما يف حــدا عم يحكي مع
حدا» و»مش مستعجل» .يف موقفه
حاول باسيل الرد عىل رشوط رئيس
حكومــة ترصيف االعمــال نجيب
ميقاتي لقبول تكليفه مجددا ً تشكيل
الحكومــة .بني ميقاتي وباســيل
مواجهــة باردة .كل يكيــل اتهامه
لآلخر يف مجالسه الخاصة بالعرقلة
ورفع سقف الرشوط .يقول ميقاتي

عون وميقاتي بانتظار اإلستشارات

ان عون وباســيل يفرضان رشوطا ً
يصعب عىل اي رئيس حكومة القبول
بها وان باسيل يريد العودة شخصيا ً
اىل الحكومة ،تحسبا ً الستمرارها اىل
ما بعد نهاية العهــد ،باملقابل يرفع
ميقاتي سقف رشوطه لقبول تكليف
جديد وهو ما يستفز باسيل الذي لم
يرتدد يف االعالن ان ميقاتي لن يكون
مرشــحه الجديد لرئاسة الحكومة
املقبلــة ،طارحا ً مجموعة اســماء
من داخــل الربملان ومــن خارجها
كان الالفت من بينها اســم النائب
نبيل بدر ،امــا مخزومي فهو حكما ً
مرشــح غري جدي بالنظر ملواقفه
املعاديــة لـ»حزب اللــه» ،اما عبد
الرحمن البزري فهــو قال انه ليس
مرشحا ً لرئاسة الحكومة .يمكن لهذا
املوقف ان يفهم عىل ســبيل املناورة
ورفع الســقف قبــل البحث الجدي
يف تفاصيل الحكومة واســتباق اي
تكليف باالتفاق عىل التأليف مسبقاً.
إســتبعاد مليقاتي ال يغلق الباب عىل
االخري لرئاســة الحكومة فقبل ذلك
عارض التيــار وصول ميقاتي لكنه
عاد وسلم بوجوده كأمر واقع.
مجددا ً حسم املوضوع الحكومي
بيد باسيل كالعب اسايس .أما بقية
االحــزاب والقوى السياســية فهي
تحــاول تطويق اللعبــة بااللتفاف
عليه وهندسة املرحلة املقبلة وصوال ً
اىل الرئاســة .وتحت هذا الســقف
يمكن فهــم التعاون االشــراكي
القواتي الهادف اىل تطويق املوضوع

الحكومي ومحاولة قطع الطريق عىل
رئاسة سليمان فرنجية مستقبالً.
عىل الضفة االخــرى ال يمكن
اعتبار عــون وباســيل يف وضعية
مريحة ،فاستمرار الحكومة بشكلها
الحايل حتى انتخابــات الرئيس غري
ممكن ،الن القوى املتحكمة فيها ال
يمكن الســيطرة عليها اي الرئيس
نبيه بري وجنبالط نفسه ،وتشكيل
اخرى دونــه تعقيدات تكليف البديل
عن ميقاتي يف ظل وضع سني مأزوم
وتراجع املرشحني.
ميقاتي الــذي طلــب ابالغه
بموعد االستشارات قبل االعالن عنه
يف االعــام ،غري مرتاح هــو ايضاً.
ال يرغــب تكليفا ً بأصــوات زهيدة.
العملية الحســابية التــي اجراها
اظهرت امكانية تكليفه بـ 65صوتاً.
وهو معدل جيــد اذا ناله ولكن من
يؤكد الحصول عليه؟ ليس كل النواب
معه وليس كلهم ضــده ايضاً ،واي
اسم آخر بارز لم يظهر اىل العلن بقوة
بعد .خالل االيام املاضية تم التداول
باسم صالح نصويل املوظف يف البنك
الدويل .جال عىل املسؤولني وشملت
زياراته عون وبري وباسيل والتقى
شــخصيات عديدة خالل تواجده يف
بريوت من بينها نقيــب الصحافة
عوني الكعكــي .الرجل تعهد يف حال
تكليفه بتقديم حلول لألزمة .اسماء
اخرى يجري التــداول بها من «بعيد
لبعيد» دون ان تبلغ مرحلة الجدية.
مستجد آخر طرح عىل الساحة

خفــايـــا
يرتدّد ّ
أن حزبا ً حاول تجديد
نفسه ،خاض االنتخابات ضمن
لوائح التغيري وبعــدد قليل من
املرشحني ولم يفز من مرشحيه
أي واحد ،وال حقق أي رقم يراهن
عليه ،قام بفصــل أكثر من 30
موظفا ً بعد انتهاء االســتحقاق
النيابــي ويقال إنــه أبقى عىل
عرشة فقط...
الحظت مصادر متابعة أنه
بعد املوقــف الهادئ الذي أطلقه
الوزير السابق سليمان فرنجية
يف ذكــرى  13حزيــران أصدر
«حزب الله» وعىل غري عادة بيانا ً
يتحدث فيه عن الذكرى بأسلوب
يســتثري الغرائز مجدداً ،مع أنه
لم يكن موجــودا ً يف العام 1978
وليس معنيا ً بهذا املوضوع إال ما
إذا كان من باب املزايدة فقط.
يقــال إن هناك مســاعي
حثيثة إلصدار مرســوم تجنيس
يعترب من الفضائــح حيث يتم
تجميع أســماء من مقربني من
العهد ويتم استدعاؤهم للمقابلة
والغربلــة والفــرز ليصار عىل
أساســها تحديــد موعد خاص
رســمي .ويقــال إن الرئيــس
ميقاتــي غري موافــق ومحرج
ســنيا ً ألن الرقم قيد التداول قد
يصل إىل  3000اسم...
تحدثت عنه مصادر سياســية واســعة
االطالع تمثل يف تحفظ امريكي عىل اعادة
تكليف ميقاتي مجــددا ً لكنه موقف غري
رســمي .املتعارف عليــه ان االمريكي ال
يظهــر اي موقف قبل ان يراقب املشــهد
بكامله ويستشف االجواء ويستطلع آراء
املعنيني.
موعد االستشــارات موضع تشكيك
وكذلك تشــكيل الحكومة ،اما شــخصية
الرئيس املكلف فالبحث جار عن اسم جديد
يشــكل صدمة ايجابية ،واىل ان يتم العثور
عليــه فميقاتي رئيــس حكومة ترصيف
األعمــال ،قد يغــدو مكلفا ً أما تشــكيل
الحكومة فله بحث آخر.

ّ
ليشكل خريف 2022
بكركي والرئاسة...
ربيع الجمهورية السيادية
الفراغ الرئايس عام  2014كانت األزمة سياســية
أالن ســــركـــيـــس
وأمنية بامتياز ،يف حني أن أزمة  2022هي وجودية
وكيانية وسيادية وسياســية وإقتصادية ومالية،
تعيش بكركي ســكون وهدوء ما بعد ضجيج
واألصح ّ
أن لبنان الكيان يواجه خطر الزوال.
اإلنتخابات النيابية ،وتســتع ّد لعاصفة اإلنتخابات
وأمام كل هذه املعطيات ،تؤ ّكد مصادر بكركي
الرئاسية التي ال يعرف أحد كيف ستهبّ .
ّ
متمسك بكل كلمة يقولها
لـ»نداء الوطن» أن الراعي
تأمل البطريركية املارونية أن يُشــ ّكل خريف
يف عظاته ومواقفه التي باتت معروفة ،فهو يدعو إىل
 2022ربيع الجمهورية املنتظرة ،إذ إنه لم يعد هناك
تأليف حكومة رسيعا ً ومن ث ّم اإلنكباب عىل التحضري
من مجال للمساومة عىل أساســيات الدولة ،وهذا
لإلنتخابات الرئاســية ألن الفراغ يف الرئاسة االوىل
الربيع يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ممنوع».
فور إنتخــاب البطريرك املارونــي الكاردينال
وتشدّد املصادر عىل أن الراعي حدّد املواصفات
مار بشارة بطرس الراعي وتســ ّلمه زمام القيادة
ّ
يتحل بهــا الرئيس املقبل ،وأولها أن
التي يجب أن
البطريركية رســميا ً يف  25آذار  ،2011وضع نصب
يكون سياديّا ً بامتياز ويدعم الدولة
عينيه جمع القادة املوارنة ،فتوّجت
ويعيــد بناءها وال يُدخــل لبنان يف
هذه اللقاءات باإلتفاق عىل ما عُ رف
سياسة املحاور أو يجعله تابعا ً ألي
حينها بالرئيــس القوي ،وانحرص
ال ترى بكركي أن هذه
محور ،ويُعيد ربــط لبنان بالعالم
الرتشــيح آنذاك بكل مــن رئيس
الفترة تحتمل وجود
العربــي والغربي ليعــود هذا البلد
حزب «الكتائــب اللبنانية» الرئيس
شخصيات أو قيادات
ويلعــب دوره الريــادي ،ويجب أن
أمني الجميل ،رئيس تكتل «التغيري
يُشــ ّكل اإلصالح ومحاربة الفساد
واإلصالح» النائب ميشــال عون،
رماد ّية المواقف
وإنقاذ الوضع املــايل واإلقتصادي
رئيــس حزب «القــوات اللبنانية»
أولوية عند الرئيس املنتخب.
الدكتور سمري جعجع ،رئيس تيار «املردة» سليمان
فرنجية ،وت ّم اإلتفاق عىل عدم تعطيل النصابّ ،
ال تــرى بكركي أن هذه الفــرة تحتمل وجود
لكن
شــخصيات أو قيادات رماديّــة املواقف ألن األزمة
عون وفرنجية لم يحرتمــا الوعد الذي قطعاه أمام
واضحة وعالجها أوضــح ،وبالتايل فإن بداية الح ّل
بطريرك املوارنة وعاشت البالد الفراغ الرئايس حتى
تنطلق من إعادة اإلعتبار للدولة وتقوية املؤسسات
 31ترشين األول .2016
وعىل رأسها املؤسسة العســكرية الرشعية ،وعدم
تختلف قواعــد اللعبة يف وقتنــا الحايل ،فقبل

الراعي يتحدّث بالمواصفات المطلوبة لرئيس
الجمهورية

السماح بـ»تفريخ» الدويالت عىل أطالل الدولة األم.
ال يزال البطريــرك الراعي يتحدّث باملواصفات
املطلوبة لرئيس الجمهورية ،وال يدخل يف األســماء
املرشحة للرئاسة ،فهو يعترب أن األسماء من واجبات
النواب الذين انتخبهم الشعب وعليهم القيام بدورهم
عىل أكمل وجــه ألن الوضع لم يعد يحتمل «الدلع»،
ففي نظــر بكركي إن اإلنتخابــات النيابية ال تزال
«طازجة» ،وإذا كان النائب املنتخب منذ فرتة قصرية
لن يقــوم بأدنى واجباته وهو تأمني إنتخاب رئيس
يُلبي طموح الشباب والشعب ،فإن هذا األمر يُش ّكل
نكسة للناخبني.
تضغط بكركي عىل الداخل من أجل تهيئة
األجواء إلجراء اإلنتخابات الرئاسية ،لكنها تعلم
يف الوقت نفسه أن لهذا اإلستحقاق شقا ً إقليميا ً
ودولياً ،لذلك فإن إتصاالتها مع الخارج تســر
عىل قدم وساق ،والهدف إيصال رئيس سيادي
بامتياز.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة

األربــعــاء  ١٥حــزيــران 2022

"نحو الوطن" :رفضنا "تسلّل" التقليديين
إلى لوائح "التغيير"
كــلــيــر شــكــر
يواجه نواب « 17ترشين» رزمة
تحديات صعبة ،قد تُ َف َّرغ هذه التجربة
من مضمونها اذا ما فشلوا يف تجاوز
هذه الصعوبات ،أو قد تفتح الطريق
أمام انضمام رسب جديد من النواب
«التغيرييني» يف الدورة املقبلة يف حال
نجحوا يف عبور معمودية النار.
بهذا املعنىَ ،
يوضع هؤالء النواب
تحت املجهــر اليومي .الــرأي العام
كما القــوى السياســية التقليدية،
والجيوش االلكرتونية ،الجميع يراقب
أداء النــواب الجدد يف كل لحظة وعند
أي موقف .يت ّم التعامل معهم بمنطق
«أنصاف اآللهة» الذين يح ّ
ظر عليهم
ارتكاب أي خطــأ أو غلط .فيما هم،
يعانــون مــن إرباك واضــح وجيل
للعلــن ،وتحديدا ً يف كيفيــة التعامل
مع االســتحقاقات السياســية :هل
يخوضون غمــار التعاون مع أي من
القوى السياسية األخرى؟ أم يفرتض
بهــم أن يحافظوا عــى «نقائهم»
الســيايس؟ هل ينجرون إىل األلعاب
التقليدية يف التحالفات والتفاهمات
لكي ينجــزوا يف دورهم؟ أم يكتفون
بتســجيل املوقف وإطــاق الصوت
العايل يف الربملان؟
كل هذه األســئلة تطرح يوميا ً
عىل طــاوالت النقــاش التي تجمع
هــؤالء يف محاولــة منهــم لوضع
اســراتيجية موحّ دة للسنوات األربع
املقبلة تســاعدهم عــى إنجاح هذه
التجربة التي بيّنت صناديق االقرتاع،

ّ
أن لديهــا أرضية تأييــد بني الناس،
وكان بإمكانها أن تكون أكثر حضورا ً
بني الناخبــن يف ما لو توحّ دت لوائح
التغيــر يف ك ّل الدوائــر االنتخابية،
وتجنّبت التحالفــات االنتخابية مع
قوى تقليديــة حتى لــو كانت من
قماشة املعارضة.
أق ّله ،هذه وجهة نظر مجموعة
«نحو الوطــن» التــي عملت خالل
االســتحقاق املايض عــى دعم أكثر
من عرش لوائح انتخابية «تغيريية».
يؤكد مسؤولون يف هذه املجموعة ّ
أن
الخالف حول االسرتاتيجية االنتخابية
كان السبب األساس وراء االمتناع عن
حصول عمليــة الدمج مع مجموعة
«كلنــا إرادة» ،خالفــا ً للرواية التي
تقدمها املجموعة األخرية ،مشــرين
إىل ّ
أن العضوين املؤسســن ملجموعة
«نحو الوطن» ،أي رندىل بيضون وعيل
عبــد اللطيف لم يوافقــا عىل عملية
الدمج بسبب رفضهما مبدأ التحالف
مع قوى غري تغيرييــة ،والذي كانت
ترصّ عليه «كلنا إرادة» ...وقد أظهرت
نتائــج االنتخابات صحة وجهة نظر
«نحو الوطن» بحيث ّ
أن اللوائح التي
لم تض ّم إال مرشــحني تغيرييني هي
التي حققت أفضــل النتائج لكونها
القت تأييدا ً من الناخبني ،عىل عكس
اللوائح «امللونة».
وفق هــؤالءّ ،
فإن هــذا التباين
إزاء االسرتاتيجية االنتخابية وكيفية
خوض االســتحقاق ،هو الذي حال
دون حصول عملية الدمج ،واستمرت
«نحو الوطن» يف عملها املســتقل من

نواب "التغيير"

كانت تطمح إلى جمع
"التغييريين" في ائتالف
يضم
وطني عابر لكل الدوائر
ّ
مرشحين جددًا يقدّمون
حدًا بعنوان واحد
خطابًا مو ّ
و"لون" واحد
خالل دعم لوائح ،ال مرشحني فقط،
يف أكثر من عرش دوائــر ،فيما بيّنت
التطورات ّ
أن الهدف املخفي من الدمج
هو الســماح لبعض الشــخصيات
التقليديــة أو لنقل غــر الجديدة،
وبعض األحــزاب ،وتحديدا ً الكتائب،
التسلل إىل اللوائح «التغيريية» ،ال بل
يرتدد ّ
أن تقديرات بعض املســؤولني
يف «كلنــا إرادة» كانت تشــر إىل ّ
أن
حظوظ املرشــحني التغيرييني تكاد
تكون معدومة ولهذا ال ب ّد من االتكال
عىل شــخصيات وأحزاب ذات تجربة
سياسية ليكونوا دينامو التغيري فيما
يكون املرشحون الجدد ،بمثابة «حبة

الكرز» التي تزيّن قالب الحلوى.
ويلفتــون إىل ّ
أن «نحو الوطن»
قدمت دعما ً لوجستيا ً وماديا ً للوائح
التغيريية ،ســواء من خالل مكاتب
املجموعة ،املوزعــة يف املناطق والتي
كانت أشــبه بماكينــات انتخابية
وضعت تحــت تــرف اللوائح ،أو
من خالل الدراسات االحصائية التي
ســاعدت اللوائح يف معاركها ،أو من
خالل وضع اســراتيجية سياســية
واعالمية ...حيث تخطى عدد أعضاء
فريق العمل الخاص باملجموعة املئة
شخص توزعوا عىل الدوائر املعنية.
ويؤكــدون ّ
أن املجموعة كانت
تطمــح إىل جمــع «التغيرييني» يف
ائتالف وطنــي عابر لــكل الدوائر،
يضــ ّم مرشــحني جــدداً ،يقدمون
خطابا ً موحّ داً ،بعنوان واحد و»لون»
واحد ،مشــرين إىل أنّه لو تحقق هذا
الهدف لكان عــدد الفائزين تخطى
العرشين وأكثر ،الفتــن إىل أنه رغم
ّ
فــإن تجربة اســتحقاق 2022
ذلك
تستحق البناء عليها لتوسيع اطارها
وتطويرها يف استحقاق .2026

بري :ما تبلّغه من عون متّفق عليه من كافة اللبنانيين

هوكشتاين في لبنان :موقف واحد في  7لقاءات؟

عىل وقع التهديــدات بني ارسائيل
و»حزب اللــه» عىل خلفية اســتخراج
النفط والغاز من حقل كاريش ،املنطقة
املتنازع عليها مع لبنان ،واصل الوسيط
األمريكــي يف املفاوضات غــر املبارشة
آموس هوكشتاين جولته عىل املسؤولني
اللبنانيــن وتســلم ردا ً عــى املقرتح
االمريكي ،وسمع تمنيا ً بان يعود اىل لبنان
رسيعا ً ومعه الجواب االرسائييل.
وبعد زيارة اللــواء عباس ابراهيم
مدير عام األمن العام أمس األول ونائب
رئيس مجلس النــواب الياس بو صعب
وتناول العشــاء عنده ،بدأ هوكشتاين
نهاره أمس بتغريــدة صباحية من مقر
اقامته يف الســفارة االمريكية ،مستبقا ً
فيها زيارته اىل قرص بعبدا ،كاتباً« :صباح
الخري بريوت .منظر رائع لالستيقاظ من
مقر السفارة االمريكية يف بريوت».
ثــم توجــه هوكشــتاين اىل بعبدا
للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشــال
عــون ،ترافقــه الســفرية االمريكية يف
بريوت دوروثي شــيا مع وفد ضم كبرية
املستشارين ملفاوضات الحدود البحرية
نادين زعرت ومديرة الشؤون عرب الوطنية
ملنطقة الرشق االوســط وشمال افريقيا
يف مجلس االمــن القومي لينديس مرييل،
والديبلومايس يف الســفارة االمريكية يف
بريوت هارالد اولسن .وحرض عن الجانب
اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس
بو صعب ،الوزير السابق سليم جريصاتي،
املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
انطوان شــقري ،املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،واملستشاران رفيق
شالال واسامة خشاب.
وشــدّد عون خــال اللقــاء عىل
حقوق لبنان السيادية يف املياه والثروات

الطبيعية ،وقدم للوســيط االمريكي ردا ً
عىل املقرتح األمريكي الذي سبق ان قدّمه
قبل اشــهر ،عىل ان ينقل هوكشــتاين
املوقف اللبنانــي اىل الجانب االرسائييل
خالل االيام القليلــة املقبلة ،متمنيا ً عىل
هوكشتاين العودة رسيعا ً اىل لبنان ومعه
الجواب من الجانب اإلرسائييل.
وشكر هوكشتاين عون عىل الجواب
اللبناني واعــدا ً بعرضه عــى الجانب
اإلرسائييل يف إطار الوســاطة التي يقوم
بها يف املفاوضات غري املبارشة لرتســيم
الحدود البحرية الجنوبية.
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في بعبدا

ما تب ّلغه من الرئيــس عون يف موضوع
الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار
ثرواتــه النفطية هو متفــق عليه من
في السراي الحكومي
اللبنانيني كافة».
وتب ّلــغ هوكشــتاين مــن رئيس
وأشــار اىل «أن النقــاش تمحور
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي
يف الشــكل املتعلق بالجوهــر والذي هو
لدى زيارته الــراي الحكومي ،املوقف
موضوع ترسيم الحدود البحرية ،سيما
اللبنانــي املوحّ د من مســألة ترســيم
ان اتفاق اإلطار يبقى األســاس واآللية
الحدود والحرص عىل استمرار الوساطة
األصلح يف التفاوض غري املبارش إستنادا ً
األمريكية .كما تــم التأكيد أن مصلحة
اىل النصوص الواردة فيــه ،والتي تدعو
لبنان العليا تقتيض البدء بعملية التنقيب
اىل اســتمرار اللقاءات وصوال ً اىل النتائج
عن النفط من دون التخيل عن حق لبنان
املرجوة والتي تفيض اىل ترســيم الحدود
بثرواته كافة.
من دون املساس يف حق
وشــارك يف اللقاء
لبنان بالحفر ،سيما أن
نائــب رئيــس مجلس
النواب الياس بو صعب ،عون بلّغه جوابًا شفهيًا البلوك رقم (  )9ســبق
ول ّزم وما يجري اآلن هو
املدير العام لألمن العام
اللواء عبــاس ابراهيم ،بانتظار جواب إسرائيل ...مخالف لإلتفاق من جهة،
ويحرم لبنان من حقوقه
املديــر العام لرئاســة
وفرنسا مع حل ّ
يف وقت يســمح للكيان
الجمهوريــة انطــوان
دبلوماسي
االرسائييل باالســتخراج
شقري ،الســفرية شيا،
واالعتداء ،األمر الذي يعرض الســام يف
ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
املنطقة ويفاقم من خطورة األوضاع».
وشدد ب ّري عىل انه يف «موازاة حرص
في عين التينة
لبنان عىل اســتخراج ثرواتــه هو ايضا ً
ويف عــن التينة ،أكد رئيس مجلس
يحرص عىل الحفاظ عىل اإلستقرار».
النواب نبيه ب ّري للموفــد االمريكي «أن

في اليرزة

وكانت للوســيط االمريكي صباحا ً
محطــة يف الــرزة عند قائــد الجيش
العماد جوزاف عون ،الذي «جدّد موقف
املؤسســة العســكرية الداعم ألي قرار
تتّخذه السلطة السياسية يف شأن ترسيم
الحدود البحرية ،ومع أي خط تعتمده ملا
يف ذلك من مصلحة للبنان».

في "الخارجية"

كذلك زار هوكشتاين وزير الخارجية
واملغرتبني يف حكومــة ترصيف االعمال
عبدالله بو حبيب وغادر من دون اإلدالء
بترصيــح .اال ان بو حبيب وصف اجواء
اللقاء بـ»اإليجابية».

في السفارة الفرنسية

والتقــى هوكشــتاين الســفرية
الفرنسية أن غريو التي أكدت يف تغريدة
لهــا عىل حاســبها عرب «تويــر» أنه
«من املهم بالنســبة إىل مستقبل لبنان
ّ
التوصل إىل ح ّل
واستقرار املنطقة أن يت ّم
ديبلومايس لهذا النزاع ،عرب التفاوض»،
ّ
مشرية إىل أن «فرنســا لن تألو جهدا ً يف
هذا السبيل».

رامــــي الريــــــــس

من «التلقين» إلى الواقعيّة!
نظرة «التلقين» التي يمتلكها معظم نواب
الثورة سوف تتسبب بمزيد من اإلرباك في العمل
المؤسساتي ،وسوف تؤدّي عمليّا ً إلى تعميق
االنقسام السياسي في البالد ،مع ما يعنيه
ذلك من انعكاسات كبيرة على االستحقاقات
الدستوريّة المقبلة وفي طليعتها تشكيل
الحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهوريّة.
ال يستطيع النواب الجدد مواصلة سياسة
«إعطاء الدروس» لآلخرين في الوطنيّة
واإلستقامة واألخالق .صحيحٌ أنهم وصلوا إلى
الندوة البرلمانيّة بتصويت شرائح من المجتمع
اللبناني لهم ،وهذا موضع تقدير من دون شك؛
ولكن الصحيح أيضا ً أن القواعد الشعبيّة جددّت
ثقتها بنواب آخرين أيضاً.
اإلنتخابات أصبحت خلفنا .اللبنانيون يتوقون
لرؤية ممارسة سياسيّة عاقلة ومسؤولة .لقد
شبعوا من الشعبويين والمتطرفين الذين دفعوا
بالبالد إلى الهاوية ،والذين تتطلب مجابهتهم
الكثير من المثابرة والتضحية نظرا ً لطبيعة
التحالفات السياسيّة ،والتشابكات التي ترتديها
تلك التحالفات بما يتعدّى النطاق المحلي إلى
البعد اإلقليمي.
ال يمكن للنواب «التغييريين» المفاخرة
بخرقهم القواعد التقليديّة في اإلنتخابات النيابيّة
األخيرة من خالل إنكار الصفة التمثيليّة الواسعة
التي نالتها أطراف أخرى كان لها مسيرتها
النضاليّة الطويلة في تاريخ لبنان ،حتى ولو لم
يُعجب ذلك هؤالء النواب .إن إنكارهم له ال يلغي
وجوده.
يستطيع النواب الجدد ممارسة كل أشكال
البهلوانيّات السياسيّة واإلعالميّة ،ويحق لهم
سرقة األضواء من النواب «القدامى» ،إذا جاز
التعبير ،ولكن سرعان ما سيؤدّي ذلك إلى
ّ
«تبخر» كل المفاعيل التي تنتج عن التغيير،
وسوف يُسقط أية فرص جديّة أمام التغيير
الحقيقي بعيدا ً عن المزايدات والمناكفات.
إن المقاربة اإلستعراضيّة للعديد من النواب
ٍ
ملفات بغاية الحساسيّة والدقة
التغييريين في
سوف ينتج عنها المزيد من البعثرة للعمل
البرلماني الذي يتطلب جهودا ً مشتركة بين
النواب وفي إطار اللجان النيابيّة ال سيّما في
مجال إصدار التشريعات المطلوبة لمواكبة خطة
اإلنقاذ المنتظرة والتي يعوّل عليه اللبنانيّون
للخروج من دوامة األزمة غير المسبوقة
إقتصاديّا ً وإجتماعيّا ً وماليّا ً ومعيشيّاً.
السياسة ،في نهاية المطاف ،هي فن الممكن
وليست فن اإلنتقام .لقد أوصلت السياسات
اإلنتقاميّة التي اعتنقها العهد المريض البالد
إلى الهاوية ،وهي عكست العبثيّة الفارغة التي
لطالما كانت هي السائدة في سياسات تيّار
العهد ومواقفه .وأدّت المناكفات الكيديّة عمليّا ً
إلى إهدار كل فرص إنقاذ لبنان من مآزقه
المتوالدة تباعا ً من كل حدب وصوب.
صحيحٌ أن السياسة ال تخلو في بعض األحيان
من شيء من االستعراض المسرحي ،وهو غالبا ً
ما يكون تافها ً مثل أولئك الذين يمارسونه
بانتظام ،ولكن -في المحصلة النهائيّة -ال بد
ٍ
مقاربات جديّة وواعية لمختلف تعقيدات
من
الملفات المحليّة إذا كانت الرغبة بالتغيير
حقيقيّة فعالً ،وإذا كانت النشوة اإلستعراضيّة قد
وضعت أوزارها.
ال تستطيع تلك القوى التغييريّة االستمرار
في مقاربة الملفات الكبرى على قاعدة إنكار
وجود القوى السياسيّة األخرى .هي تعلم ،أو
من المفترض أن تعلم ،أنها ال تستطيع إحداث
التغيير السياسي المطلوب أو البدء باإلصالحات
الهيكليّة المنتظرة ،من دون أن تعترف بوجود
قوى سياديّة أخرى لها حضورها السياسي
والبرلماني والشعبي الفاعل منذ عقود.
هذا يتطلب منها التواضع ،والخروج سريعا ً
من نشوة اإلنتصار ،واإلنتقال من دائرة الضوء
اإلعالمي إلى دائرة العمل السياسي المباشر
بعد إجراء قراءة دقيقة لنتائج االنتخابات وما
تولد عنها من فوز ألحزاب لها الباع الطويل في
العمل الوطني .إن هي أنكرت وجود تلك القوى،
فالقواعد الشعبيّة لم تفعل ذلك ،بل إنها جددت
لها الثقة السياسيّة للسنوات األربع المقبلة.
ليس لبنان بحاجة إلى «صبية» جدد في
السياسة ،ففيه من «القدامى» ما يكفي! إنه
بحاجة إلى الواقعيّة واألخالق في السياسة ،ال
أكثر وال أقل.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة

ســنـــاء الــجـــاك

جواب نهائي
يبدو أن الوسيط االميركي آموس
هوكشتاين قد حصل على جواب نهائي
من الدولة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود
البحرية .فقد تحقق اإلنجاز وخرج الرؤساء
الثالثة بموقف موحد ،الذي يفترض أن يكون
قد استقاه الوسيط من رئيس الجمهورية
ميشال عون ،كونه صاحب حصرية التبليغ.
هذا ما كان قد صرح به الذين قابلوا
هوكشتاين عشية اللقاء الرئاسي ،من دون
إغفالهم اإلشادة بحكمة عون ،وفي مقدمهم
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
الذي زار بالد العم سام ،ومهَّ د لتحقيق
هذا اإلنجاز بهندسة تفاوضية برع فيها
ليطمئن الوسيط الى موقف من يقف خلف
الدولة ،وتابع عملية إخراج الموقف الموحد
وحصرية التبليغ العونية ،من قصر بعبدا
حتى ال ينشغل بال الثنائي الشيعي.
وهذا ما يجب أن يحصل في دولة سيدة
حرة ،ينص قانونها على إمساك رئيسها
بصالحية إبرام معاهدات من وزن ترسيم
الحدود البحرية.
وهذا ما َّ
رسخه وزير الخارجية
والمغتربين في حكومة تصريف األعمال
عبدالله بو حبيب ،وتحديدا ً في النقطة
المتعلقة بالسيادة ،عندما طمأن اللبنانيين
الى عدم وجوب قلق من اندالع حرب ،فقد
صرح بأن «ليست هناك مؤشرات جدية من
جانب اسرائيل وحزب الله الى وقوع حرب
رغم التهديدات المتبادلة بين الطرفين ،وهذا
المعطى مبني على معلومات دقيقة من
دوائر معنية».
جيد جدا ...أكثر من ذلك ...ممتاز.
وهل هناك امتياز أكبر من تصريح وزير
خارجيتنا بأن ال إسرائيل وال «حزب الله»
بصدد إعالن حرب؟
لكن أين ترسيم الحدود بين الدولة
وجيشها الوطني ،من جهة ،وبين حزب
مسلح خارج الشرعية يتباهى بأنه يتمول من
إيران وأنه جندي في خدمة الولي الفقيه ،من
جهة ثانية؟؟
وهل يكفي تفاؤل بو حبيب بإمكان
التوصل الى اتفاق في المفاوضات بين لبنان
وإسرائيل؟
احيانا ً يبدو غبيا ً االعتراض على استيالء
من يستقوي بالسالح وحزبه على مقدرات
الدولة وقرار الحرب والسلم فيها ،ما دام
مسؤولون في هذه الدولة ال يجدون مضاضة
في بقاء لبنان كله من النهر الجنوبي الى
رأس الناقورة مشاعا ً لمن يطيب له ان
يقطع ويصل في الشرع والدستور والقانون
والميثاق ،وحتى في االقتصاد وفق مصلحة
مشغله.
كيف ال؟؟ فمعروف لدى العدو اإلسرائيلي
ومعه الوسيط األميركي والعالم بأسره أننا
نعيش تحت رحمة الذي يقف خلف الدولة
عندما يناسبه ذلك ،ويمسح كالمه ووعوده
وتعهداته مع تطورات تستدعي االنقالب
على ما كان لمصلحة مشغله .وهذا ما يحدد
الخطوات المنشودة في مسألة الترسيم
واستخراج الغاز والتهديدات والضغوط
المرافقة للمفاوضات على هذا األساس.
والمخزي أن ما سوف يستجد إذا ما
وصلت المفاوضات إلى خواتيمها بإيجابية
وأبرمت المعاهدة .حينها ستبدأ إسرائيل
بتصدير غازها إلى أوروبا وتجني األرباح،
في حين سيتفرج العالم على بازار مسؤولين
ال يشبعون ،يتخاصمون ويتناتشون
الحصص قبل الشروع بتلزيم الشركات
الخبيرة ما في باطن هذه الحدود من غاز
وذهب أسود ،حتى لو اقتضت المحاصصة
دهراً.
وبما أن ماضي كل بشري هو مؤشر
لمستقبله كما يشير علم النفس ،يمكن
التأكيد أن ضياع الثروة اللبنانية من النفط
والغاز ،تحصيل حاصل ،ما دام القطع
والوصل بشأنها في أيدي أصحاب الماضي
الذين نعرفه ونعرفهم وال لزوم لنعيد
اكتشافهم.
وهذا جواب نهائي ...ألن ال مكان لألوهام
ما دامت المنظومة ال تزال مسيطرة بالنصف
زائدا ً واحدا ً على مصيرنا.
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«"يجب أل ّ تقل ّ الكوتا النسائية في مجلس النواب عن "»30%

نجاة عون صليبا :سأكون محامية شرسة عن حقوق المرأة
شــــادي عبـــد الســـاتر
يف حــوار أجرته «نــداء الوطن» مع
النّائبة د .نجاة عون صليبا ،لال ّ
طالع منها
عىل أبرز مواقفها من مشــاريع القوانني
ّ
الخاصة بقضايا املرأة يف املجلس النيابي،
وعدت د .صليبا بالدفاع «برشاســة» عن
حقوق املــرأة يف املجلس .وأ ّكدت رضورة
تطبيق املســاواة التامة بني املرأة والرجل
ملجتمع متوازن وســليم .كما أيّدت آليّة
تضمن انخراط املــرأة اللبنانيّة يف الحياة
الربملانيّة .واســتنكرت عدم إقرار قانون
حماية القارصات من التزويج املب ّكر حتّى
اآلن .إنتقدت أسلوب التّصويت اإلقصائي
ض ّد نــوّاب التغيري يف انتخابــات ال ّلجان
النّيابيّة ،وكذلك تصويــر منح املرأة ّ
حق
إعطاء الجنســيّة ألبنائها عىل أنّه تهديد
ديموغرايف للمســيحيني ،وشــدّدت عىل
رضورة التنســيق والتّعاون الكامل مع
زمالئها يف تكتّل قــوى التّغيري ،ومع أبرز
الناشطني يف قضايا املجتمع املدني ،إلقرار
القوانني اإلصالحيّة ،ال سيّما تلك املتع ّلقة
بالدفاع عن قضايــا املرأة .يف ما ييل ّ
نص
الحوار مع الدكتورة صليبا.
 كونك امرأة ،كيف ترين دورك فيمجال الدفاع عن حقوق المرأة في
المجلس النيابي وإيصال صوتها؟
هذا واجب ،ومســألة مهمــة جداً،
فالحياة وجدت لتساوي بني الرجل واملرأة،
وال يمكننا أن نرتك القوانني التي وضعت
عندما كنّــا يف «العــر الحجري» كما
هي ،حيث كان دور املرأة مهمّ شــا ً ك ّليّاً.
اليوم أصبحنا يف عرص للمرأة وجودها يف
املجتمع ،وبرهنت وأثبتت ّ
أن بإمكانها أن
تربع يف ك ّل املجاالت.
 هل تؤ ّيدين قانون الكوتا النسائية؟يجب أن يق ّر هــذا القانون بأرسع
وقت ممكن بنسبة  30%من املقاعد كح ّد
أدنى للمرأة ،فمع ّ
أن عددا ً كبريا ً من النساء
ّ
ترشــح للمجلس النيابي يف االنتخابات
األخرية ،لكنّنــا فوجئنا كثريا ً ّ
بأن التمثيل
ما زال ضئيالً ج ّدا ً مقارنــة بكل البلدان
العربية املحيطة بنا .فتمثيل  6%هو عدد
ال يمثل املجتمع اللبناني إطالقاً .وهذا أمر
مرفوض ...لقد فوجئت ّ
أن أحزابا ً عديدة،
لم ّ
ترشــح نســا ًء يف الكثري من املناطق
واألقضيــة .حتّى بعض األحــزاب التي
تسمّ ي نفسها «متحررة» ،ش ّكلت لوائح
من رجــال فقط ،بــدون إرشاك العنرص
النســائي معهم ،وهذا أمر مؤسف جدا ً
وغري مشجّ ع .فالكالم يشء والفعل يشء
آخر.
 الزواج المبكر ما زال موجودًا فيّ
يشكل
مجتمعنا اللبناني ،وهو ما
جريمة بحق ّ المرأة في هذه السن

شربشي يطعن بانتخاب
زرازير

قبيل انتهــاء املهلــة املحدّدة
لتقديــم الطعــون بانتخابات أيار
النيابية ،يف  16حزيــران الجاري،
تقدّم املرشــح عن مقعد األقليات
يف دائرة بــروت األوىل إييل رشبيش
يرافقــه املحامــون إبراهيم كرم،
نينا لبّس ورنا بيطــار بطعن أمام
املجلس الدســتوري بنتيجة النائبة
املعلــن فوزها ســينتيا زرازير عن
مقعد األقليات يف دائرة بريوت األوىل.

الصغيرة .ما هو موقفك من قانون
ّ
المبكر؟
حماية القاصرات من التزويج
هل تؤ ّيدينه ،وهل ستتّخذين خطوات
باتّجاه إقراره؟
بال أدنى ش ّك ،أنا داعمة بشكل مطلق
هذا القانون .ســمعت ومنذ  20سنة ّ
أن
بعض رجال الديــن هم أيضا ً وراء عرقلة
إقرار هذا القانون ،وليس املعرقلون فقط
عددا ً من النــواب .ال أتّهم طائفة معيّنة،
ّ
ألن رجال دين عــدّة ،من طوائف عدّة ،ال
يســاعدون يف هذا املوضوع .هذه املسألة
تحتاج اىل الكثري من التوعية .أنا مع إقرار
القانون يف أرسع وقت ممكن ،وإذا تط ّلب
إقرار هذا القانون القيام بحمالت توعية
عند الطوائف التي يمنع رجال دينها إقرار
هذا القانون ،فمن الرضوري القيام بذلك
مع مساعدة الجمعيات املعنية ،حتى ندفع
باتجاه هذا القانون يف النهاية .يجب إقراره
ملنع استمرار جريمة بحق فتيات صغريات
ّ
برأيهــن يف الزواج قبل أن يؤخذن
ال يؤخذ
إىل «املسلخ».
تنسقون لمشاريع توعية في
 هل ّهذا الموضوع مع الجمعيات النسائية
خاصة ،وجمعيّات حقوق اإلنسان
عامة ،وهل يوجد تنسيق مع النواب
التغييريين في هذه المسائل؟
علينا أن نعمل مع أشــخاص عملوا
لســنوات عىل موضوع الــزواج املب ّكر،
وقطعوا شــوطا ً يف دراســته ،فال جدوى
من إعادة دراسة هذا املوضوع من جديد،
ويجب أن نحرتم الوقــت ونقدّر قيمته،
فهو ثمــن جدا ً وطاقــة مهمة ومصدر
عيش يجب االســتفادة منه ،إذ يجب أن
ّ
نتوقف عند مسألة هدر الوقت ونأخذها يف
االعتبار بطريقة مهمّ ة ج ّداً .أنا أرى أنّه إذا
كان هناك أشخاص مثل جويا جريديني
التــي كانت معنا عــى الالئحة ،وعندها
تاريخ مناضل يف هذا املوضوع ،أنا بالطبع
سأذهب إليها للحصول عىل مساعدتها يف
مواضيع حقوق املرأة ،حتى ال أقف يف وجه
ّ
أستخف به وأعترب أنّني أنا ا ّلتي
نضالها ،و
بدأت اآلن اإلصالح والتغيري .عيل ّ أن أعمل
مع الجمعيات التي تمتلــك نضاال ً كبريا ً
يف قضايا حقــوق املرأة ،مثل مركز CIBL
التابــع للجامعة االمريكيــة ،الذي يعمل
بطريقة علمية ومبنية عىل أرقام ومعايري
وأبحاث ،حتــى يفعّ ل دور املرأة ويحميها
من مخاطر عديدة يف لبنان والعالم العربي.
وأذكر الدكتورة ملى املوســوي يف اإلدارة،
ومعها الدكتورة شــارلوت كرم وكارمن
جحا ،ولينا الداعــوق ،وفدى كنعانّ ،
هن
من أه ّم االســماء ا ّلتــي عملت عىل هذا
املوضــوع .لدينا من نســتند إليهم حتى
ّ
تخص املرأة.
نسري قدما ً يف املواضيع التي
بالتأكيد سأســتعني بزمالئي يف الجامعة
األمريكية ،وبزميلتي جويا جريديني ،حتّى
أتم ّكن من خاللهم أن أكمل املسرية.

 هل ترين جوًا عامًا في المجلسالجديد لتأييد طروحات الدفاع عن
حقوق المرأة؟
لــم نبــدأ حتــى اآلن معالجة هذه
املواضيع ألننــا نكمل انتخــاب اللجان
النيابية ،لكنّني فوجئت ّ
أن لجنة املرأة يف
املجلس النيابي انتخبــت دون أن يكون
فيها حضور قوي للمرأة (وجود امرأتني
فقــط يف اللجنة التي تضــم  11عضواً).
عندمــا قيّمنا املواضيع ّ
ونســقنا عملنا
(كنواب تغيرييــن) ،إتّفقنــا أن تكون
ســينتيا زرازير وحليمة قعقور يف لجنة
املرأة ،وأنا يمكنني أن أساعد يف لجنة البيئة
ولجنة الرتبيــة ،ورغبت كثريا ً أن أكون يف
لجنة املعلوماتية التي ق ّرروا (بمعنى نواب
املنظومة) أن ال يكون أحد منّا (أي النواب
التغيرييني) يف هذه ال ّلجنة .واســتنكرت
أســلوب العمل هذا ،ورأيت أنّهم يعملون
بطريقة «ال تمثّلنا» .فلن َر ما يمكنهم أن
ينجزوه ،ونحــن كنواب ّ
يحق لنا الجلوس
مع أي لجنة ،كما ّ
يحق لنا املشاركة يف أي
لجنة من اللجان املوجودة ،وحتى مع عدم
إمكانيّة التصويت ،ولكن أق ّله نستطيع أن
نرى أولوياتهم ،ونؤثّر بطريقة فعّ الة كي
تم ّر القوانني بطريقة منتظرة .املشكلة أنّه
إذا كان الرئيس ال يريد الدعوة إىل اجتماع،
ّ
يتوقــف العمل .بعــض العوائق
عندها
موجود ولكنّنا لن نسكت.
 ما هو رأيك بمسألة منح المرأةاللبنانية الجنسيّة ألبنائها؟
جاءت يف مرحلــة االنتخابات فتاة
وقالــت يل إنّهــا توافقني عــى ك ّل ما
أطرحه ،ولكن يف مسألة تأييدي منح املرأة
اللبنانية الجنسيّة لزوجها وأبنائها ،هي
ال تؤيّدني ،إذ تــرى ّ
أن هذا األمر خطري،
ّ
ألن ذلك سيؤثّر كثريا ً عىل عدد املسيحيني
يف لبنان .أنا أرفض األخــذ بهذه الحجّ ة،
وأقول للمتخوّفني كثريا ً من هذه املسألة،
فلينتزعوا من الرجل ّ
حق إعطاء الجنسيّة
لعائلته ،ليكون املنطلق هو املســاواة بني
الرجل واملــرأة .فكالهما يصبح غري قادر
لكن هذا ال ّ
عىل منح الجنسيةّ .
طرح ليس
هو الحل بالنســبة إيل ّ .أنا برأيي ،إذا كانوا
يرغبون بشدّة ّأل يتناقص عدد املسيحيني،
فليؤمّ نوا لهم عيشــا ً صالحــا ً يليق بهم
وبقيمهم حتّــى ال يهجّ روهم .إنّها أفضل
طريقة إلبقاء املسيحيني يف لبنان .فالح ّل
ليس بمنع املرأة إعطاء الجنسيّة ألبنائها
ا ّلذين ،بحرمانهم هذا ّ
الحق ،يعيشــون يف
البلد كأنّهم مهجّ رون .إذا كان املسيحيون
خائفني عىل وجودهــم ،فليخلقوا فرص
عمل للشــباب ،وأنا مسيحيّة ،وأعرف ّ
أن
تراب لبنان أع ّز من تراب العالم ك ّله .فحتّى
لو ســافرت كي أتع ّلم وأعمل يف الخارج،
ســأعود إىل لبنان ألنّني أحبّ هذا الوطن.
فمثيل مثل الكثري من الشباب املسيحيني،
رغم ســفرهم ،يمكنهم العودة اىل لبنان

«"مع حق إعطاء المرأة اللبنانية
الجنسية ألوالدها»"

والتّج ّذر يف هــذه األرض ،وبذلك نحافظ
عىل الوجود املســيحي وليس بذاك العمل
االعتباطي ا ّلذي يمنع املرأة من حقوقها.
 كلمة تو ّدين توجيهها الىالمجتمع اللبناني عامّ ة والمرأة
خاصة ،وللمجلس النيابي كلمة أخرى
ّ
بخصوص دوره في الدفاع عن حقوق
المرأة.
من املجلس النيابي أطلب املســاواة
بني الرجــل واملرأة يف ك ّل التّرشيعات ا ّلتي
سننجزها .وأنا سأقف محامية برشاسة
عن حقوق املــرأة يف الربملــان اللبناني.
وســأكون قدوة لك ّل النســاء يف العالم
ويف لبنــان .وللصبايا أريــد أن أقول« :ال
ّ
أحالمكن ،يجب
تسمحوا لهم أن يوقفوا
أن تحلمن عىل وسع الســماء ،حتّى ّ
أن
ّ
أحالمكــن يجب أن تكون أبعد من
حدود
السماء» .وهنا أو ّد أن أذكر ما قالته سارة
إبنة يوسف األمريي وزيرة التكنولوجيا يف
دولة اإلمــارات« :كانوا يف املايض يقولون
ّ
إن الحلــم حدوده الســماء ،لكنني (أي
سارة) تخ ّ
طيت حدود السماء عندما كنت
من القيّمني عىل إرسال القمر االصطناعي
االماراتي اىل الفضاء» .وهذا ما أريد قوله
لصبايــا لبنان« :مهما صعبــت الحياة،
ومهما ع ّ
ّ
أعينكن ،فلتكن
ظموا األمور يف
ّ
أحالمكن كبرية ،وستتم ّك ّن من الوصول
إىل أبعد مكان».
نجــاة عون صليبــا ،نائبة يف
املجلس النيابــي اللبناني عن دائرة
الشوف .نالت درجة الدكتوراه من
جامعة جنوب كاليفورنيا ،وعملت
باحثــة يف جامعــة كاليفورنيا،
إرفني .هــي أســتاذة يف الكيمياء
التحليليّــة ،ومديــرة مركز حفظ
الطبيعة يف الجامعــة األمريكيّة يف
بريوت .حصلت عىل جائزة برنامج
 L’Oréal-UNESCOللنســاء يف
العلــوم للعــام  ،2019واختارتها
شــبكة «بي بي يس» الربيطانيّة يف
العام نفسه بني النّساء األكثر إلهاما ً
وتأثريا ً يف العالم.

...وفيصل كرامي يطعن أيضًا
تقدم وكيل فيصل كرامي املحامي
وديع عقل بطعن باســمه ضد نيابة
كل من النواب رامي فنج وايهاب مطر
وفراس الســلوم .وبعــد الطعن قال
كرامي« :املعطيات واالرقام واالدلة التي
بني يديّ تجعلنــي واثقا ً كل الثقة بأن
املسار القانوني والدستوري الطبيعي
ســيؤكد فوزي املحقق يف االنتخابات،
وان اختيــاري لهذا املســار نابع من
ثقتي املطلقة بجدارة ونزاهة املجلس
الدستوري رئيسا ً واعضاء ،وبأن ّ
حس
املســؤولية الوطنيــة لديهم فوق كل
الشبهات واالهواء السياسية» .أضاف:
«سمعت خالل هذه الفرتة ،وربما منذ
اللحظات االوىل العالن احد املسؤولني
االمريكيني السابقني خسارتي باإلسم

مستبقا ً انتهاء عمليات الفرز والجمع
واالعالن الرســمي لــوزارة الداخلية،
ســمعت كالما ً كثريا ً ال اريد ان اخوض
فيه كله ال ســيما الكالم الذي يمكن
تصنيفــه يف دائرة الحقــد والكراهية
ّ
والتشفي».
وأوضح« :حصلــت الئحة االرادة
الشعبية عىل  29277صوتا ً وهي بذلك
احتلت املرتبة الثانيــة بني  11الئحة
متنافســة ،والفرق بني الئحة االرادة
الشعبية والالئحة االوىل التي سبقتها
هو  729صوتاً» .وقال إن «هذا الفرق
الذي يعترب بكل املقاييس فرقا ً ضئيالً
اعطى حســب قانــون االنتخابات 3
حواصل لالئحــة االوىل يف حني لم يعط
سوى حاصلني اثنني لالرادة الشعبية،

ووفق القانون فإن هناك الئحة حصلت
عىل  16825صوتا ً كانت حصتها ايضا ً
مثل حصة الئحتنــا ،اي انها حظيت
بحاصلني علمــا ً ان الفرق بني الئحتنا
وبينها هو  12452صوتا ً لصالحنا».
ختم كرامي« :ســبق وقلت بأن
هذه االنتخابات تخللتها شوائب كبرية
ٌ
وانفاق مايل ٌ مسعور،
ومخالفات كثرية،
واوسع عملية شــهدها لبنان لرشاء
الذمم والضمائر ،فضالً عن التحريض
االعالمــي والحمالت غري املســبوقة
والتــي بح ّد ذاتها ترقى اىل مســتوى
الشوائب الجسيمة ،ونضيف اىل كل ذلك
البدائية املفرطة يف فرز الصناديق ثم يف
احتساب االصوات والتي تشكل ايضا ً
شائبة تعيب هذه االنتخابات».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة

األربــعــاء  ١٥حــزيــران 2022

الدوير شيّعت حسين رمال واليوم تشيّع أسامة قبيسي

ّ
بيكفي :أعدموا القاتل"
«"تعبنا جرايم...

"«ما لم تعاود الدولة اإلعدام سيبقى القتل شربة مي"

«"مش حرام يموت اآلدمي؟»"

هذه الجرائم ويضع لها ح ّدا ً سوى تنفيذ حكم
النبطيـــــة  -رمــــال جــــوني
اإلعدام ،الذي يعد الرادع األول لجرائم كهذه.
إذا وحــده حكم اإلعــدام مطلب األهايل يف
هل بتنــا أمام ســيناريو الجريمة والقتل
الدوير ،الذين خرجوا يف تشــييع حسني رمال
العشــوائي واملجاني؟ عىل ما يبدو أننا دخلنا
وهو من ضحايا املجــزرة التي ذهب ضحيتها
زمن الجريمــة ،يف منطقة النبطية ال ينكر أحد
«فرق عملــة» ،الغضب وحده ســاد يف البلدة،
خطورة ما يحصل ،وكيف أصبح القتل «رشبة
التي طالبت بأقىص عقوبة للمجرم الذي ارتكب
مي» واستخدام السالح املتفلت «حالة عادية»،
جريمته من دون أســباب .وهو ما أجّ ج التوتر
يف سابقة خطرية ،لطاملا حذر منها كثر ،خاصة
يف البلدة التي ما زالت الجرائم األخرى حارضة
مع ازدياد الجرائم املتنقلــة بني قرية وأخرى
فيها ،يستذكر عيل قانصو إحداها ،ويأسف ملا
وإن كان للدوير حصة األسد منها ،هنا للجرائم
وصلت إليه حــال البلدة التي أصبح فيها القتل
حكاية أخــرى ،فهي بنكهة عائليــة ،وأهلية
رشبة مي وهي عادة خطــرة جداً ،ال توقفها
بمحلية ،ما يجعل الوضع أكثر خطورة ويحتاج
إال إعادة العمل بقانون اإلعدام،
ملعالجــة رسيعــة وإال فإن
ألنه الخالص ،ويســأل قانصو
الجرائم ستتزايد أكثر.
أين أصبحت أحــكام القتىل يف
لم تتعلم بلــدة الدوير من
دروس املــايض ،البلــدة التي لم تتعلم بلدة الدوير من الجرائم السابقة ،كلها نائمة،
طــوت يف تســعينات القرن دروس الماضي البلدة التي لم يصــدر أي حكــم وهو ما
يشــجع عىل الجريمــة ألنها
املايض صفحة  300ســنة من
اإلشكاالت والخالفات العائلية طوت في تسعينات القرن
«مدعومة» عىل حد قوله.
إىل غري رجعة ،هــا هي اليوم الماضي صفحة  300سنة
صحيــح أن املجرم أحمد
تقف مجددا ً عند حدود الجريمة من اإلشكاالت والخالفات قانصو ســلم نفســه لفرع
من جديــد ،وكأننــا يف زمن
املعلومــات يف بــروت ،غري
العائلية إلى غير رجعة
رشيعة الغــاب ،حيث ال قانون
أن جرح عائلة حســن رمال
يطبّــق ،وال إعدام ينفذ عــى القاتل ،ما أعطى
املفجوعة ،لم يربد ،وخرجت تودعه يف موكب
تأشــرة إجرامية مضاعفة الرتكاب الجرائم،
مهيب ،وســط مطالبة واسعة باإلعدام ،ألنه
طاملا أن القاتل سيخرج بعد عام أو اثنني.
الخــاص .يقــول أحدهم «تعبنــا جرايم يف
ال يمكــن املرور عىل جريمــة الدوير التي
الدويــر ،بيكفي» ،ويع ّلق آخــر «مش حرام
أودت بحياة اثنني وجرح آخرين مرور الكرام،
يموت االدمي بمشــكل ما إلــو عالقة فيه»،
فهي تؤسس ملرحلة خطرية من األمن الداخيل يف
عني املشيّعني عىل إعدام القاتل ،وعني القوى
القرى ،ال ينكر أحد خطورة الوضع ،وتدهوره،
األمنية عىل نبش جذور الخالفات التي أدّت إىل
يف ظل وجود سالح متف ّلت بني األهايل ،يصوّبونه
هذه الجريمة ،التي ه ّزت الرأي العام ،وحركته
عىل الناس يف لحظة غضب ،هذا السالح املتفلت
باتجاه مطالبة القضاء للقيام بدوره والرضب
دعا املحامي ملحم قانصو إىل نزعه بكل الطرق،
بيد من حديد.
ألنه كما قال يشكل قنبلة موقوتة ،وأكثر يؤكد
يبــدو أننا أمام مرحلــة خطرية من األمن
قانصو أن الجريمة بحد ذاتها سابقة خطرية،
املتفلت ،فالجرائم املتنقلة تدفع للتساؤل حول
وهي باتت تتكــرر يف الدوير كل فرتة ،وهو ما
جدوى وجود ســاح متفلت بيــد األهايل ،بل
يستدعي لجمها ،بحسب قانصو ال يشء يوقف
وأكثر يبدو الســؤال هل دخلنا عرص الجريمة؟

٥

ور ّدا ً عىل هذا الســؤال ،يرتدد ثالثة سيناريوات
متوقعة يف ما لو بقي األمــن «فلتان» إىل هذه
الدرجة .الســيناريو األول أن يصبح الســاح
املتفلت وسيلة لفشة خلق عند كل «تعصيبة»،
السيناريو الثاني أن تدفع الظروف االقتصادية
الخانقة اىل اســتخدامه يف سبيل الحصول عىل
خبــز ودواء وطعام ،والســيناريو األخطر أن
يصبح القتــل عادة ،وهو أمــر يقلق األجهزة
األمنية واألحزاب عىل الســواء ،وال سيما أن ما
يحصل يف الدوير خطــر جداً ،ويدعو ملعالجته
برسعة ،إال أنــه وفق األهايل فإن حالة الرتاخي
يف التعامــل مع الجرائــم الســابقة أدّت إىل
تطوّرها ،ويجزم الكل عىل مســؤولية االحزاب
التي لم تعمل عىل تذييل كل الخالفات السابقة
ومعالجتها ،وهو ما جعــل كثرا ً يفكرون أنهم
خارجون عىل القانون.
ّ
أكــف األحبّة حمل حســن اىل مثواه
عىل
األخري ،وســط صيحات والدته السبعينية التي
طالبت باإلعدام وإال «ســآخذ ثأري بنفيس»،
تبكــي األم ،ترصخ ،فهي باألمس كانت تتناول
الفطور مع حسني قبل أن يباغته املوت املجاني،
ال تــردّد بالقول «الويل إذا لــم يأخذ القانون
مجراه» ،ال تريد أن يضيع دم ابنها هدراً.
ّ
تتحض
عىل طول الطريــق يف الدوير التي
لتوديع الضحيــة الثانية أســامة قبييس غدا ً
األربعاء ،الحزن سيّد ،الغضب والتوتر يسودان،
فما حصل أدخل الدوير يف قلب لعبة «الجريمة»
وعىل ما قال رئيس البلدية األســبق فؤاد رمال
«ما لم تعاود الدولة اإلعدام سيبقى القتل رشبة
مي ،عىل الدولة أن تنــزل حكم اإلعدام قبل أن
يفلت األمــر ،داعيا ً اىل ضبط الســاح املتفلت
الذي يخرج عند كل مشكل وتعصيبة وتشييع،
ويزهق الدم ويرسق األرواح».
إذا ً سلم القاتل نفســه ،دفن حسني تحت
الثرى وغدا ً يشــيّع أسامة قبييس والعني اليوم
عىل القضاء هل ســينفذ حكم اإلعدام أو تدخل
القرى يف حالة فوىض وغليان؟...

جــان الــفــغــالــي

ميقاتي  -باسيل حتمية الخصومة
ومعجزة المصالحة
مَن يتابع «عكاظ الهجاء» بين رئيس حكومة تصريف
األعمال نجيب ميقاتي ،ورئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل ،يخرج باستنتاج أن التعايش بات مستحيالً بين
الرئيس الذي سيعود «مك َّل ًفا» ،وبين «رئيس الجمهورية
الظل».
بلغ األمر برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن
قال في حق الرئيس نجيب ميقاتي أنه يفضل بطاقة االئتمان
على بطاقة الهوية ،لير ّد عليه الرئيس ميقاتي عبر موقعه
االلكتروني ويقول تحت عنوان «باسيل يضع المسمار األخير
في نعش العهد»« :بوجه مبتسم يخفي الخبث والحقد على
أصحاب القامات ،حاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن
فشل إدارته للكهرباء ،مطلقا ً التهم واألضاليل ،متناسيا ً أن
من عايشوا «مرحلة بواخر توليد الطاقة» ،وتابعوا خزعبالته
في الملف ،ال يزالون أحياء ،ويتردد صوته في آذانهم (وفي
المحاضر المسجلة لجلسات الحكومة) وهو يستشرس على
طاولة السراي الحكومي ،دفاعا ً عن البواخر بحجة أنها لفترة
أشهر محدودة ،لتمضي السنوات وتُستنزف الخزينة العامة
قبل أن ترحل «بواخر جبران» وأسرارها المجهولة المعروفة
معها ،ويدفع اللبنانيون حتى اآلن األثمان الباهظة بسبب فشله
في إدارة القطاع».
باسيل يخوِّن ميقاتي.
ميقاتي يحمِّل باسيل مسؤولية االنهيار النقدي بسبب ملف
الكهرباء.
هنا الرئيس ميقاتي يفترض فيه أن ّ
يبق البحصة ،فالتلميح
في موضوع البواخر يجب أن يعقبه التصريح عن كل شيء
ألن «الساكت عن الحق شيطان أخرس».
في األمثال العربية« :عندما يختلف السارقان تظهر
السرقة» .باإلمكان تعديل هذا المثل ليصبح« :حين يختلف
سياسيان من وزن ميقاتي باسيل ،تظهر الصفقات .ليدلي
باسيل بما يعرفه عن تسويات أقامها ميقاتي مع الخارج،
وليدلي ميقاتي بما يعرفه عن صفقات البواخر ،أال يستحق
الرأي العام اللبناني أن يعرف مَن تسبّب بهذا االنهيار المريع؟
لكن الفضيحة الكبرى أن يعود الرجالن في حكومة واحدة
رئيسها ميقاتي والتيار مشارك فيها ،عندها ماذا سيقول
باسيل؟ هل يك ّرر معزوفة «قطار واحد بنوافذ كثيرة»؟ وهي
المعزوفة التي ب ّرر فيها وجود مرشحي التيار مع مرشحي
حركة أمل.
هل نستخلص أن ما يجري بين ميقاتي وباسيل «مسرحية
ممجوجة»؟ أم أن الخالفات بين الرجليْن لم يعد باإلمكان
حلها؟
لنتذ َّكر ،باسيل ال يريد إال سعد الحريري رئيسا ً للحكومة،
معه بدأ العهد ،بعد «شهر عسل الليالي الباريسية» الذي سبق
االنتخابات الرئاسية عام  .2016ومعه يريد أن ينهي العهد،
لكن سعد الحريري أصبح في مكان آخر ،وعلى باسيل أن
يصدِّق أن صديقه الذي قال في انتخابات « :2018األصوات
التفضيلية في البترون لصديقي جبران» ،لم يعد قادرا ً على
تجيير أي شيء ،فالعصر عصر الميقاتي.

في عكار :بيع مكيفات ومولدات المنازل ألنه ال لزوم لها
الشمـــال  -مايــــز عبــــيد
لبنان بلد التناقضــات بالفعل ،فال
ينازعه عىل هذا اللقب أي بلد .من اخرتع
عجائــب الدنيا وثبّتها عــى الرقم  7هو
بالتأكيد ال يعرف عن لبنان شيئا ً وإال لكان
رقمه تخطى الـ  .70أوليســت أعجوبة
أن نكــون يف عرص العوملــة ،حيث الدول
ّ
تســر مرافقها بالروبوت اآليل
من حولنا
والحوكمة فيهــا يف كل زاوية ،ولبنان بلد
بدون كهرباء  24/24ولدينا وزارة للطاقة
الكهربائية تتقاتل عليها القوى السياسية
عند تشكيل أي حكومة جديدة؟
ومن املفارقــات العجيبة يف موضوع
ً
مثيل لها
الكهربــاء التي ال يمكن أن ترى
إال يف لبنان ،أن تجد يف نفس املبنى الواحد،
شقة تستخدم بالكهرباء لإلنارة ،وشقة
أخرى تنار بواســطة املولد (اإلشرتاك)،
وشــقة ثالثة تنــار بواســطة الطاقة
الشمسية وشقة رابعة يتم إنارتها باملولد
الخاص ،وشــقة خامســة بالبطاريات
والنيون ،وشــقة أخرى ليــس لديها أي
نوع من أنواع اإلنــارة ألنها ال تملك ثمن
تأمينها ،وهكذا دواليك.

إرتفاع أســعار املحروقات وما قابله
من ارتفاع هائــل يف فواتري املولدات أدى
بالكثري من البيوت للتخيل عن إشــراك
املولد بشــكل نهائي يف عكار وطرابلس.
وأمام اإلنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي
عرب الدولــة؛ كان ال بد لهذه العائالت من
حلول إلنارة منازلها وتشــغيل الربادات
وخالفــه .أول الحلول لــدى العكاريني
التفكري يف تركيب نظام الطاقة الشمسية.
يف هــذا اإلطار فإن من اســتطاع تركيب
أنظمة الطاقة الشمسية ولو بالحد األدنى
لجأ إىل هذا الحل ومن لم يستطع فما عليه
إال النوم عىل العتمة وغدا ً يو ٌم آخر.
الطاقة الشمسية ورغم أن أسعارها
مرتفعة وعــى الدوالر الفريــش ،لكنها
ليســت بح ٍّل كامل يقــدِّم كل ما تقدّمه
الكهرباء العادية للمنــازل ويغني عنها.
حتى الذين ر ّكبوا أنظمة الطاقة الشمسية
هم يدركــون أنــه ال يمكنها تشــغيل
املكيفات وباألخــص يف فرتات الليل حيث
الحاجة األكرب لها ،إذ ال يمكن للبطاريات
أن تســتوعب متطلبــات املكيفات من
الكهرباء ،ومن هنا بــدأت رحلة البحث
عن تأمني مكيفات ال تستهلك الكثري من

مولد كهرباء للبيع

الطاقة وتسمى مكيفات انفرتر .مشكلة
جديدة الحت يف األفق ،من أين سيتم تأمني
ســعرها بالدوالر؟ ومن هنــا أيضا ً راح
مواطنون عكاريون ممــن ر ّكبوا أنظمة
الطاقة يبحثون عمن يشرتي مكيفاتهم
املوجودة يف املنــازل لتأمني الدوالر لرشاء
مكيفات أقــل اســتهالكا ً للكهرباء ،يف
حني أن مــن يملكون مولــدات خاصة
يبحثون أيضا ً عمن يشــريها ألجل رشاء
بعض ألواح الطاقة الشمسية بثمنها ،أو
للمساعدة عىل متطلبات الحياة الصعبة،
وألنه ال إمكانية بعد اآلن لتشغيلها ،وذلك

مكيف هواء "متقاعد"

الرتفاع أسعار املحروقات املتواصل .غري
أن رحلــة بيع هذه املعــدات الكهربائية
ليست بالســهلة ،وال أحد يريد أن يتورط
بمولد ال يمكنه تأمني البنزين أو املازوت
لتشغيله ،أو مكيف سيبقى بال دوران ألن
ال كهرباء عنده .يف الســياق يرى املواطن
مظهر عمر مــن عكار أن مولد بيته الذي
كان يســتخدمه لإلنارة وتشغيل معدات
البيت الكهربائيــة لم يعد اليوم له فائدة.
«فمن جهة أوىل ال يمكنني تأمني املازوت
لتشغيله ومن جهة ثانية سوف يتعرض
للتلف طاملا هو موجــود بدون حركة...

فلماذا ال أبيعه وأستخدم ثمنه بيشء مفيد
للبيت يف هذه الظروف الصعبة؟».
يبدو أنهــا رحلة يوميــة محفوفة
باملتاعب من أولهــا إىل آخرها ،فرضتها
األزمــة اإلقتصادية واإلنهيــار عىل كل
مواطن لبناني .ويف ظل تراجع مســتمر
لدور الدولة ومؤسســاتها وملــا لم يعد
املواطن يصدّق وعودهــا ووعود وزرائها
وحكوماتها ،بات عىل كل مواطن أن يلعب
هو دور الدولة فيؤمّ ن لبيته ومؤسســته
الكهرباء ومــن عدة مصادر حتى يتم ّكن
من تيسري أموره.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة

بـســام أبــو زيـــد

غاز كاريش وسمك قانا
ال أحد فهم حتى الساعة على أي أسس بني
الطرح اللبناني الذي ُقدم للوسيط األميركي
آموس هوكستين لنقله إلى اإلسرائيليين ،فهذا
الطرح بداية يضع حقل قانا المفترض تحت
السيطرة اللبنانية الكاملة ولكنه في المقابل
ولعدم إثارة غضب اإلسرائيليين يعطيهم في
المقابل بضعة كيلومترات في البلوك رقم
 ،8وإذا وافق اإلسرائيليون على هذا الطرح
سيكون من الصعب عندها ال بل من المستحيل
أن يطالب لبنان بالمزيد من المساحات
البحرية جنوب الخط  23وجنوب حقل قانا ،ما
يعني أن االقتراب من حقل كاريش أصبح من
المحرمات.
واستنادا ً إلى األولويات اإلسرائيلية وفي
مقدمها تصدير الغاز إلى أوروبا واستخدامه
في الداخل اإلسرائيلي ،فإن الموافقة على
الطرح اللبناني ليست مستبعدة ،ال سيما وأن
إسرائيل ال تريد أن تتقاسم حقل كاريش مع
لبنان بأي شكل من األشكال ،فهذا الحقل تأكد
وجود الغاز والبترول فيه وعملية االستخراج
أصبحت قاب قوسين أو أدنى لتليها عمليات
البيع والتصدير وجني األرباح المالية.
في المقابل ال يوجد من حقل قانا جنوب
الخط  23سوى  20%منه والباقي هو شمال
هذا الخط ،وال أحد يعلم ما إذا كانت إسرائيل
متأكدة من وجود ثروات الغاز والنفط في هذا
الحقل ،ولكنها بالتأكيد تملك معطيات عنه
أفضل وأهم مما يمتلكه الجانب اللبناني ،وقد
وصف بعض من كانوا معنيين بملف النفط
والغاز في لبنان اآلمال المعلقة على حقل
قانا شبيهة بالمثل القائم «عم ببيعوك سمك
بالبحر» ،فلبنان لديه مؤشرات عن إمكان وجود
غاز في هذا الحقل وذلك بموجب المسوحات
الزلزالية ،كما أن توتال تصر على الحفر في
بقعة في حقل قانا وهي استندت إلى دراسات
أجرتها وال تريد تكرار تجربة فاشلة كتلك التي
حصلت في البلوك رقم  4حيث حفرت بئرا ً لم
تتوفر فيها كميات تجارية ،وال يمكن التأكد من
كل هذه المعطيات الموجودة على الورق سوى
من خالل عملية حفر فعلية.
في لبنان وفي إسرائيل استعجال على إنجاز
االتفاق ،فلبنان يريد إنهاء هذه المسألة قبل
 31تشرين األول المقبل خوفا ً من الوقوع في
فراغ رئاسي فتنتقل صالحيات الرئيس إلى
مجلس الوزراء ،ويصبح أي اتفاق بحاجة
لـ 24توقيعا ً ما قد يؤدي إلى فرط أي اتفاق
برمته ،كما أن إسرائيل تخشى من سقوط
حكومتها التي ال تحظى بغالبية مريحة في
الكنيست ما قد يعرقل خطتها في استثمار هذا
الغاز وتحقيق عائدات مالية تحتاجها.
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إحتجاج فلسطيني مع انعقاد لجنتها االستشارية الخاصة في بيروت

لبنان وفلسطين يرفضان نقل صالحيات "األونروا"...
منسقة لنزع شرعيتها
والمفوض الزاريني :الحمالت
ّ
صــيــدا  -مـحـمـد دهــشــة
عىل وقع وقفات االحتجاج السياســية والشعبية
والغضب الفلســطيني العارم الذي عــم املخيمات من
الجنوب اىل الشمال ،تعقد اجتماعات اللجنة االستشارية
لألونروا  ،AdComبرئاســة لبنان ملناقشة جدول أعمال
يتضمن قضايا تتعلق بأنشــطة وبرامج واسرتاتيجيات
عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها لالجئني والتحديات
التي تواجهها واألزمة املالية.
وقد شــارك يف االجتماعات التي عقــدت يف فندق
«موفمبيك» يف بريوت وتســتمر ليومني ،املفوض العام
لألونــروا فيليب الزاريني ،رئيس اللجنة االستشــارية،
رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل
اعتصامات فلسطينية في مخيمات لبنان
الحسن ،عضو «اللجنة التنفيذية» لـ «منظمة التحرير
االستشــارية أن ينضموا إىل جهودنــا يف طمأنة الجئي
الفلســطينية» ،رئيس «دائرة شؤون الالجئني»الدكتور
فلسطني بشــأن التزامنا الجماعي بحقوقهم وتفويض
أحمد أبو هويل ،ممثل وزيــر الخارجية واملغرتبني مدير
األونروا الذي هو مسؤولية جماعية ومسؤولية الجمعية
عام الخارجية السفري هاني شميطيل ،وأعضاء وفود من
العامة لألمم املتحدة وحدها .والتفويض ال يمكن تنفيذه
 29دولة ،و 3مراقبني هم االتحاد األوروبي ،جامعة الدول
بدون تمويل ،أو بدون إرادة سياسية واتفاق بني املانحني
العربية ،منظمة التعاون االسالمي.
واملضيفني» .واضاف الزاريني« :يف األســبوع املقبل يف
وأكدت مصــادر فلســطينية لـ «نــداء الوطن»
 23حزيران ،ستستضيف الجمعية العامة لألمم املتحدة
ان اجتماعــات اللجنة تكتســب هذه الــدورة أهمية
مؤتمرا ً إلعالن التربعات لألونروا يف نيويورك ..ال يستطيع
خاصة كونها تأتي يف ظــ ّل العجز املايل الذي تعاني منه
الجئو فلســطني الذين نخدمهــم ومضيفوهم ،تحمل
«االونروا» والبالغ نحو  100مليــون دوالر ،ويف اعقاب
مصدر قلق آخــر إذا لم يتم تمويــل الوكالة بالكامل».
اقرتاح املفوض الزارينــي نقل جزء من خدمات الوكالة
خاتما «ان األونروا هي الوكالة الوحيدة
اىل مؤسســات أممية رشيكة تحت
املعهود إليها تنفيذ التفويض املمنوح
ذريعة هذا العجز املــايل ،االمر الذي
القــى رفضــا ً فلســطينيا ً قاطعا ً
من الجمعية العامة لألمم املتحدة وأن
رسميا ً وسياسيا ً وشعبيا ً النه يؤدي الزاريني :ال يستطيع الجئو ال احد يستطيع ان يغري يف تفويضها
اىل رضب تفويضهــا وإنهاء عملها فلسطين الذين نخدمهم
وأن برامجها مســتمرة اىل حني حل
تحمل مصدر قضية الالجئني الفلسطينيني».
تدريجياً ،وتاليا ً شــطب حق العودة ومضيفوهم ّ
وأكد ابو هويل باســم فلسطني،
عىل اعتبارها الشاهد الحي عىل نكبة قلق آخر إذا لم يتم تمويل
«رفــض اي محاولــة الســتهداف
فلســطني وحق عودة الالجئني اىل
الوكالة بالكامل
االونروا» ،مشددا ً عىل اهمية «احباط
ديارهم التي هجروا منها وفق القرار
هذه املحاولة سياســيا ً الن انهاءها ســيكون مدخالً
الدويل .194
لشــطب ملف الالجئني وحق العودة» ،قائالً «نرفض ان
يف كلمة االفتتاح ،أكد املفوض الزاريني ،ان الوكالة
تكون الرشاكات القادمة مدخالً النهاء دورها باالنابة ،او
تعيش فرتة صعبة ومؤملة للغاية لالجئني الفلسطينيني،
وهم أحد أكثر املجتمعــات ضعفا ً يف هذه املنطقة ،مقرا ً
ان تكون اي منظمة دولية بديلة عنها ،او يتم التكيف مع
االزمة املالية وصوال ً اىل اغالقها ،ونقول ان الحق السيايس
بأن الحمالت املنسقة لنزع الرشعية عن األونروا بهدف
والقانوني واالنساني لوكالة الغوث مرشوط باقامة دولة
تقويــض حقوق الجئي فلســطني تتزايــد يف وتريتها
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الرشيف وتنفيذ
وعدوانيتهــا ،محذرا ً من ازمة التمويل املايل للوكالة التي
القرار الدويل  194وما دون ذلك هو استهداف لحق العودة
هي غري مســتدامة ،دون الرتاجع عن اقرتاحه بانجاز
الذي ال بديل عنه وللقضية الفلسطينية برمتها.
رشاكات ،قائالً «إنها طريقــة فعالة أن يقدم املانحون
واعترب الدكتور الحسن باسم لبنان ،ان لبنان وبالرغم
األموال التي تتناســب مع التكاليف الســنوية لتشغيل
من األزمة الكبرية التي يواجهها قــادر عىل بناء أرضية
خدمات األونروا .وألتــزم بمواصلة التواصل عىل نطاق
واسع لتوســيع قاعدة املانحني ،ســأقرتح أيضا ً سبالً
مشــركة للتفاهم بني الدول املضيفــة والدول املانحة،
مدعوما ً بإرادة سياســية صادقة إلنجــاز التوافق حول
للرشاكات مــع وكاالت األمم املتحدة الشــقيقة ،عىل
االتجاهات االسرتاتيجية ملستقبل األونروا وقضية الالجئني
غرار الرشاكات التي اســتخدمتها األونروا لعقود .ومن
الفلســطينيني .وإنني أتطلع معكم إىل هذا االجتماع من
خالل القيام بذلك ،فإنني أناشــد جميع أعضاء اللجنة

أجل التوصل إىل نتائج تتعلق بمسارين أساسيني:
أوالً :االتفاق عىل مسارات مبتكرة ملواجهة الفجوة
املالية التي تعاني منها الوكالة يف هذا الظرف الدقيق ،من
خالل توســيع الرشاكات دون أن يتم نقل الصالحيات،
وزيادة العالقات االستشارية بني األونروا ووكاالت أمميّة
أخرى وتحت إرشافها ،وهذا مــا ورد يف أحد مقرتحات
السيد الزاريني يف رسالته.
ثانياً :التحدث برصاحة حول رضورة إصالح الوكالة
وتطويرها لتقدم أفضل ما يمكن لالجئني الفلسطينيني
تحت ســقف القرار  .194ذلك أنه مع تزايد االحتياجات
اإلنسانية الرضورية ،وتضاؤل قدرة الوكالة عىل مواكبة
املخاطر الناجمة عن عدم قيامها بواجباتها ،يجب ترميم
الثقة بني الالجئــن واألونروا ،وأيضا ً بني األونروا والدول
املضيفة ،وبني الدول املضيفــة واملانحني ،وبني األونروا
واملانحني ،وكله يفرض علينا خوض تفكري عميق حول
أجندة الوكالة املســتقبلية التي تقود إىل إزالة الشكوك
واملخاوف لدى الالجئني الفلســطينيني ،وكافة الرشكاء
الدوليــن .وتحــدث يف حفل االفتتاح كل من الســفري
شــميطيل ،نائب رئيس اللجنة االستشارية ،والقنصل
العام للمملكة املتحــدة يف القدس دايان كورنر ،بعد ذلك
انطلقت االجتماعات التي تختتم األربعاء بمؤتمر صحايف
مشرتك يعقده الزاريني والحسن.
يف املقابل ،قدمت «هيئة العمل الفلسطيني املشرتك»
واللجان الشعبية واالتحادات والنقابات الفلسطينية يف
لبنان مذكرة إىل اجتمــاع اللجنة أكدت فيها «ان األونروا
بمهامها اإلغاثية والتشــغيلية ال تنتهــي إال بعد عودة
الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم وممتلكاتهم» ،معتربة
ان ّ
توقــف بعض الدول املانحة عــن اإليفاء بالتزاماتها
املؤسســة وصوال ً
ّ
املاليــة ،غايته تقويــض عمل هذه
إللغائها وفرض سياســات إلغائية ملهامها ،ومع تس ّلم
الزاريني مهامه كمفوض عــام لألونروا بدا واضحا ً أنه
يتناغم مع هذه السياسات اإللغائية عرب إطار التفاهم
الذي ّ
وقعــه مع اإلدارة األمريكيــة ،أو بنقل صالحيات
األونروا إىل ّ
مؤسسات أممية أخرى.

مســـاحة حـــرّة

إمكانيّة الخروج من النفق
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
تتفاعل األزمــة اللبنانيّة يوما ً بعد يــو ٍم ،واملصلحة العامّ ة باتت
مرهونة بقــرارات بعض الجماعــات ،منها مَ ن هــم حديثو الوالدة
السياســيّة ،ومنها مَ ن هم مخرضمون ،ومِنها مَ ن هم مُعتَّقون .وبني
هذه الفئات الثالث يرتنّح لبنان يف ســقوطه صــوب جهنّم عىل وقع
تصاعد الخالفات الرتســيميّة حول ثروة نفطيّة وغازيّة إن ُق ِّد َر للبنان
اســتخراجها فهو حتما ً ســيصبح من أغنى البلدان .إال ّ
أن ذلك ك ّله
مرهون بالبعدين اإلقليمي والــدويل حيث نجحت هذه املنظومة بربط
لبنان يف اإلقليم مــن دون أن تجعل من قضيّته قضيّة دوليّة .فهل من
إمكانيّة لخروج لبنان من هذا النفق املظلم مع هذه الفئات السياسيّة
الثالث التي باتت تفرض تح ّكمها بأسس الحكم؟
ّ
ممّ ا ال شــ ّك فيه ّ
امللف اللبناني اليوم سيتحوّل إىل أولويّة دوليّة
أن
ّ
ّ
بغــض النّظر عن ّ
وبملف
أن املجتمع الدّويل منهــك باألزمة األوكرانيّة
إيران النووي وما تقوم به الهند والصني مع روســيا يف االستفادة من
ّ
بأمس
غازها الذي ت ّم حجبه عن القا ّرة العجوز .هذه القا ّرة التي باتت
الحاجة إىل رافد لها بالغاز الطبيعي ال سيّما بعد تح ّكم القيرص الرويس
ّ
بأدق تفاصيل حياة األوروبيّني اليوميّة.
بتدفئتها وبصناعتها ال بل قل
َّ
ّ
املتنفس الجديد ألوروبا
املتوســط هو
لذلك ك ّله ،سيكون غاز رشقي
والعالم.
من هنا ،ســيدخل لبنان مــن جديد بوّابة االهتمامــات الدّوليّة.

وســيكون ذلك بعد االنتهاء من تكوين الســلطة الفرنسيّة من جديد
ّ
ملف االنتخابات الترشيعيّة وتكوين السلطات
لذاتها بعد انتهائها من
فيهــا .لذلك ،عىل اللبنانيّني اليوم اإلدراك ّ
بأن ك ّل تأخري يف إعادة تكوين
السلطة التنفيذيّة يف لبنان ،سيش ّكل خدمة للعدوّ اإلرسائييل الذي يرى
نفسه يف سباق هيدرواسرتاتيجي مع الدّولة اللبنانيّة املهرتئة .والرابح
يف هذا السباق سيكون هو ســويرسا الرشق ،وسيلعب مستقبالً دور
البلد الرسالة واملخترب بني الحضارات.
ولبنان حتّى الســاعة لم يدخل يف هذا السباق بعد .لكنّه يستطيع
استلحاق نفسه إن اقتنع الفرقاء السياسيّون فيه برضورة التعايل عن
تفض سوى إىل إفقار
حســابات إثبات الذات أو املحاصصات التي لم ِ
وقهر وتحطيم اللبنانيّني .لذلك ،املطلوب فوراً ،اليوم اليوم وليس غداً،
من الســياديّني والتغيرييّني واملستق ّلني أن يعلنوا تعاونهم يف املوضوع
الحكومي بالح ّد األدنى إن تع ّذر تشــكيلهم جبهة دستوريّة  -سياديّة
ّ
بغض النظر
 سياســيّة بوجه منظومة الفســاد واملنظمة املس ّلحة؛عن الرضورة الوجوديّة لتشــكيل هكذا جبهة يف هــذه املرحلة .لكن
علينا العمل باملستطاع وباملقدور أوّ ال ً كي ال نخرس املومنتم الذي تمّ ت
صناعته يف انتخابات  15أيّار.
وإذا نجــح هذا الفريق بتحقيق هذا الخــرق فذلك يعني عمليّا ً
وضع لبنان مــن جديد عىل خارطة االهتمامــات الدوليّة .وهذا ما
ســيدفع باتّجاه انتخاب رئيس جمهوريّة مقبــول إقليميّا ً ودوليّا ً
ملواكبة املرحلة القادمة .وعىل ما يبدو ّ
إن قناعة التحالف يف املوضوع

الحكومي تكرب أكثر فأكثر كي ال يك ّرر الفريق املعارض الخطأ نفسه
الذي ارتكبه يف انتخابات رئاســة املجلس ونيابة الرئيس واللجان.
فالخطأ هذه امل ّرة سيكون اســراتيجيّا ً وسيؤدّي إىل إضعاف مج ّرد
فكرة املعارضة لهذا النهج املحاصصاتي الذي قامت عليه القيامة يف
 17ترشين .وهذا ما سينتج املزيد من العزلة الدوليّة للبنان ،ما يعني
حتما ً املزيد من الغرق.
وليعلم مَ ن تراوده مج ّرد فكرة أن يرضخ للمحاصصة التي يقودها
العهد ّ
بأن مصريه سيكون تماما ً كمصري الذين يدّعون اإلصالح وسيف
العقوبات الدوليّة مصلت عىل رؤوســهم .إمكانيّة الخروج من النفق
ممكنة إذا تمّ ت املواجهة بشكل صحيح ّ
ألن املنطقة قادمة عىل تغيريات
مصرييّة سوف لن تكون ملصلحة ك ّل دعاة الزعزعة ونرش فكرة الدّولة
الرديفة يف قلب الدولة الحقيقيّة .وباملواجهة وحدها نستطيع أن نجعل
من القضيّة اللبنانيّة قضيّة دوليّة ّ
ألن ما من أحد مســتع ّد أن يضحّ ي
من أجل لبنان البلد املضطرب ،وعىل حدوده دولة عدوّة اســتطاعت أن
تفرض االستقرار بقوّة سالحها الرشعي؛ بينما السالح غري الرشعي يف
لبنان أدّى إىل دمار الدّولة اللبنانيّة ،وجعلها غري مســتق ّرة ،وغري قابلة
للحياة ألنّه أفقدها السيادة.
ومن البديهي أن يختار املجتمع الدّويل الدولة الســيّدة التي تملك
حرصيّة السالح عىل الدولة غري السيّدة والتي فيها سالح غري رشعي.
هذه هي الحقيقة امل ّرة ،ومَ ن لم يدركها بعد لن يتم ّكن من أن يســتق ّل
قطار الحضارات يف العالم الجديد!

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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تجارب ناجحة من شاطئ صور إلى أقصى الشمال

لبنان الرسمي يُدير ظهره لشواطئه الشعبية
«المسابح الشعبية» مصطلح لم يعد رائجًا في لبنان وال معروفًا من قبل أجياله الشابة وذلك بعد أن صودر أكثر من  80%من الشاطئ اللبناني
ولم يتبقَ منه إال  20%فقط متاحًا للعموم .وما عاد معظم الشواطئ العامة خاضعًا تنمويًا ألية وزارة أو مديرية في الدولة اللبنانية .شواطئ
متروكة مهملة ،قليلها تشرف عليه البلديات وتفتحه أمام الرواد بشكل منظم وكثيرها متروك بال مراقبة مرتعًا للمجارير والنفايات أو مستثمرًا
من قبل أفراد بغير وجه حق.
تعمل بالتنســيق مع رشطة الشواطئ
زيـــزي إســـطــفـــان
املســؤولة عن إعطاء الرخص والسماح
الشــواطئ العمومية يف لبنان التي
للبلديات باستثمار الشاطئ .لكن حسبما
عرفنــا ال تؤدي رشطة الشــواطئ دورا ً
يمكن أن تشــكل ثروة سياحية وثقافية
وترفيهية واقتصادية تبدو اليوم يف غربة
مهما ً يف الحفاظ عىل الشــواطئ العامة
عن هــذا الواقع .والشــاطئ العام الذي
أو مراقبة سالمتها وأمنها ويرتكز دورها
يعترب جوهرة التاج يف البلدان الســياحية
عىل قمــع املخالفــات والتعديات عىل
املجــاورة مثل قربص وتركيــا واليونان
الشــواطئ أي عدم إنشاء أي بناء عليها
ثــان أو ثالث ال يدخل
هو يف لبنان خيار
دون نيل رخصة.
ٍ
ضمن أي اسرتاتيجية الجتذاب السيّاح وال
عــى شــاطئ جبيل تبــدو األمور
يشــ ّكل املقصد الطبيعي للبنانيني الذين
مضبوطــة إىل حــد ما ،لكن بالنســبة
خاصمــوه يف زمن العــز الزائف .بعض
للنظافة والتنظيم ومراقبة األســعار ال
الشــواطئ الرملية من هنا وهناك نجح
تزال بعيدة جدا ً عــن املرتجى ورغم ذلك
يف امتحــان التنظيم واالســتثمار الذكي
صار الشاطئ الرميل مالذا ً لفئة الشباب
املفيد كما نجح بعض الجمعيات البيئية
بشكل خاص وللعائالت التي صارت ك ّلها
يف حماية الشــواطئ العامــة من زحف
منخفضة الدخــل ويمكن أن يتواجد فيه
النفايات واألوساخ.
خالل عطلة نهاية األســبوع ما يزيد عن
ألف شخص...
من التجارب الناجحة األخرى التي
معممة
بين الروّاد والبلدية فائدة
ّ
امت ّد صيتها عىل مساحة الوطن وصارت
شــواطئ صور وجبيــل والبرتون
مقصدا ً للبنانيني كما الســيّاح األجانب
وعمشــيت نماذج ناجحة عمّ ا يمكن أن
شــاطئ مدينة صور الرميل .فالشاطئ
تكون عليه الشواطئ العمومية وتجربة
جزء مــن محمية طبيعية مقســمة
مربحة للروّاد والبلديات واملشغلني.
إىل ثــاث مناطق تســتثمر بلدية صور
يف جبيل البلدية مســؤولة عن ثالثة
املنطقة الســياحية منها بعد موافقة
شــواطئ عامة تقع ضمن نطاقها :شط
وزارة البيئة.
البحصة ،شط الرمل وشط الشامية وهو
عىل هذا الشــاطئ الرمــي املفتوح
محمية طبيعية .دخول الــرواد إىل هذه
للعموم نُصبت  50خيمــة تقوم البلدية
الشــواطئ وفق ما علمنا من مســؤويل
بتأجريها لقاء رســوم تغطي قسما ً من
البلدية مجاني بالطبــع ويتم من خالل
الخدمات التــي تؤمنها وهــي وفق ما
رشطي بلدي يقف عنــد مدخلها للتأكد
يرشحه لنداء الوطــن رئيس بلدية صور
من عدم وجود الســاح مع الداخلني أو
حســن دبوق تأمني الحراســة والقيام
من كمية املرشوب التي يسمح بإدخالها
بأعمــال التنظيف من جمــع النفايات
منعا ً لحدوث مشاكل وكذلك ليمنع إدخال
ونقلهــا و»غربلــة الرمل» كمــا كانت
األراكيل واملناقل حفاظا ً عىل راحة جميع
ســابقا ً قبل األزمــة املالية
الــرواد .وتقــوم رشطة
تؤمن نظــام رصف صحي
البلديــة بالتأكد من عدم
يضخ عىل الشــبكة العامة
اعتداء املســابح الخاصة
املتداخلة مع الشــاطئ نقطة الرملة البيضا
مع صيانة للمضخات لكن
من أشدّ النقاط
اليوم صار مستثمرو الخيم
العمومــي عــى رمــل
يدفعــون عقــد الصيانة
الشاطئ والرتاجع عنه إىل
الشاطئية تلوثًا
مقابل عدم تحميلهم نفقات
املساحة املفروضة عليها.
إضافيــة وزيادة اإليجار عليهم بشــكل
وتســتثمر بلدية جبيل الشاطئ الرميل
كبري .وتتوىل البلدية تأمني سبّاحي اإلنقاذ
من خالل تأجري مساحات معينة منه إىل
ودفع أجورهــم وقد قامت بتأمني وحدة
أفراد يقومون بدورهم بتأجري الشمايس
صليب أحمر متطوعة مع سيارة إسعاف
والكــرايس للرواد وتفــرض البلدية عىل
ّ
وخصصت غرفة إنعاش عىل الشــاطئ
يشغلوا « سبّاح إنقاذ» Maitre
هؤالء أن
مزوّدة باملعدات الالزمة وذلك ملنع حدوث
 Nageurيف املساحة املخصصة لهم وهي
حــاالت وفاة نتيجة الغــرق وبالفعل لم
تهتم بنظافة الشــاطئ بالتنســيق مع
تعد حاالت مشابهة تحدث عىل الشاطئ
مستثمريه أي أنها تؤمن األكياس لجمع
ال ســيما مع وجود أبراج مراقبة وأعالم
النفايات ونقلها فيما يقوم كل مستثمر
تحدد نسبة الخطر .وتقوم رشطة البلدية
بتنظيف املســاحة املخصصة له .وتتنقل
بمنع دخول املتسولني كما تقوم بجوالت
رشطة البلدية خالل النهار ملراقبة ســر
ملنع حدوث مشاكل.
األمور عىل الشاطئ ومراقبة األسعار وقد
والخيار مرتوك للــرواد إما بالبقاء
وضعت خطا ً ســاخنا ً ليتم االتصال به يف
يف“«شط الخيم» أي املخصص لألكشاك
حال حدوث أي مشــكل .لكن البلدية غري
مقابل بدل أو تنــاول الطعام فيها وإما
مسؤولة عن الروّاد و كل شخص مسؤول
االستفادة من  600مرت من الشاطئ الح ّر
عن نفسه يف هذا الشــاطئ .بلدية جبيل
بشــكل مجاني تماماً .ال ترشف البلدية
بشكل مبارش عىل األسعار التي تعتمدها
األكشاك بالنسبة للطعام والرشاب

«"عجقة ناس»"

شط صور الحر

دارين صالح

لكن يؤكد رئيــس البلدية أن األســعار
املعتمــدة ال تقارن بأســعار املســابح
الخاصة ويذهب  60%منها كلفة تأمني
التيار الكهربائي لألكشاك.
هذه الصورة املثالية لشــاطئ صور
هل يمكن أن يع ّكرهــا تلوث مياه البحر
كما هي الحال يف العديد من الشــواطئ
األخرى؟ عىل الشــاطئ نقطتان ثابتتان
يتم رصدهمــا باســتمرار ومراقبتهما
من قبل املركــز الوطني للبحوث العلمية
وتشري النتائج إىل عدم وجود تلوث فيهما
وال ســيما أن الريــاح غالبــا ً ما تجرف
امللوثات شماالً ،ولســبب آخر بعيد عن
املؤثرات الطبيعية هو وجود قرار سيايس
واضح من قبــل القوى السياســية يف
املنطقة بعدم الســماح بأية تعديات عىل
الشاطئ وهو األمر الذي حفظه وساهم
يف تحويله إىل محمية أبقت ألهل الجنوب
ّ
متنفسا ً أزرق نقياً.
وللبنان
أكثر من  15000شخص «إنترشوا»
يف عطلة نهاية األسبوع عىل شاطئ صور
رغم كلفة التنقل املرتفعــة والتوقعات
بانخفاض عدد الرواد .لكن يبدو أن البحر

شخصية خاضها مع مرض رسطان الرئة
املجاني ال يــزال املتنفــس الوحيد أمام
وأراد أن يثبت خالل رصاعه مع املرض أنه ال
اللبنانيني يف ع ّز أزمتهم.
يزال قادرا ً عىل السباحة وممارسة نشاطه
تلوث وإدارة مفقودة
الريــايض الطبيعي لكنه أدرك حينها وبعد
الناقورة ،الزرارية ،جل البلح ،الغازية
عودته اىل بريوت من غربة طويلة أن البحر
أســماء لشــواطئ جنوبية تختلف فيها
وسخ ويحتاج إىل تنظيف وهكذا وبمبادرة
نســبة التلوث والنظافة باختالف نسبة
فردية منه مــع زميلة له هي ليزا صفيان
التعديات الواقعة عليها ونســبة اهتمام
بدآ بتنظيف النقطــة املقابلة للنقطة التي
البلديات بها .أما شاطئ الرملة البيضا يف
سيسبحان فيها بعد أن أدركا أن اللبنانيني
بريوت أجمل شواطئ العاصمة واملفرتض
ال يســتفيدون من الشــاطئ بشكل كاف
أن يكون درتها البحرية فقد شهد حروبا ً
ألنه غري نظيــف .وهكذا خطــرت فكرة
رضوسا ً بني فئات متعددة (لن نأتي عىل
تنظيم حملة نظافة من الناقورة إىل عكار
ذكرها اآلن) حرفته عن دوره األســايس
يقوم فيها املشاركون بالسباحة لخمسة
كشــاطئ عمومي مجانــي ورئة ألهل
كيلومرتات يقابلها تنظيف مساحة مماثلة
بريوت وحوّلتــه اىل ما
مــن الشــاطئ العام.
يشبه املسابح الخاصة
ويقول عــواد «اتصلنا
من خالل إجــراءات ال
بالبلديــات ملســاعدتنا
أكثر من  15000شخص
تصبّ يف مصلحة روّاده
بعضهــا اســتجاب
جهوا في عطلة نهاية وبعضها كان غائبا ً كليا ً
بل يف صالح مســتثمري تو ّ
الجلسات واملقاهي فيه األسبوع إلى شاطئ صور وتجــاوب معنا عدد من
إىل أن اتخذ القرار بعودة
الجمعيــات والجامعات
الشــاطئ اىل كنف بلدية بريوت لتفتحه
وكان األبــرز تجــاوب الجيــش اللبناني
بشــكل مجاني تماما ً أمام كل رواده بعد
والدفاع املدنــي والصليب األحمر ومن 40
تجهيزه باللوازم اللوجســتية والبرشية
متطوعا ً بداية وصل العدد اىل حواىل 2700
للحفاظ عىل راحة الرواد وسالمتهم.
متطوع يف طرابلــس .وكان التحدي األكرب
لكن هذا الشــاطئ الــذي تتهافت
ليس فقط جمع النفايات عن الشــواطئ
الجمعيــات عىل تنظيفه ورغم اســمه
العامة بل نقلها وفرزها وإعادة تدوير ما
وشكله ال يعترب مثاليا ً للسباحة واستقبال
أمكن منها».
الرواد ألنه مصب ملجارير املنطقة ومياهها
يعرف عواد وبحسب تقارير سنوية
اآلسنة .ويف هذا الصدد تقول دارين صالح
لـــ  CNRSنقاط التلوث عىل الشــاطئ
الناشــطة البيئية منذ أكثر من  15عاما ً
اللبنانــي من الجنوب اىل الشــمال لكنه
واملتخصصة يف التواصل الرقمي والحكم
يقــول إن الجمعيــات غري قــادرة عىل
يف مبــادرة  Swim Initiativeأنها ووفقا ً
القيام بإجراءات للحد منها لكنها قادرة
عىل توعية الناس عىل أهمية املشــاركة
لخربتهــا البيئية تعرف جيــدا ً أن نقطة
الرملة البيضا هي من أشــد النقاط تلوثا ً
يف تنظيف الشــواطئ ألن من يلم مرة لن
يرمي مرة أخرى أبداً.
ألن العديد من فوهات املجارير تصب فيها
وبحماســة يروي عواد عن تجربة
لكنها تقول «نحن ننظف التلوث العيني
رائدة ســوف يتم إطالقها هي شــاطئ
الذي نراه ســواء عىل الشاطئ أو يف عمق
عمشيت النموذجي بالتعاون مع تعاونية
املياه ونهدف اىل تعميم فكرة الحفاظ عىل
صيادي الســمك حيث ستقوم التعاونية
نظافة الشواطئ وشعارنا «ما تروح عىل
بزيادة ألفــي لرية عىل مبيــع كل كيلو
البحر وترجع إيدك فاضية» .املبادرة التي
سمك وذلك لتأمني كل مستلزمات التنمية
أقوم بدور الحكم فيها تهدف اىل تشجيع
املستدامة لشــاطئ عمشــيت وجعله
األفراد والفرق والرشكات عىل املساهمة
مفتوحــا ً مجانا ً للرواد ليســتمتعوا فيه
يف تنظيف الشــواطئ رغم صعوبة إزالة
بأنظف شــاطئ وأفضل خدمات بأسعار
كمية النفايات املوجودة عىل الشــاطئ
مقبولة جداً.
أو يف البحر وتعميم ثقافة املشــاركة يف
ختاما ً أال يستحق اللبنانيون شواطئ
تنظيف الشواطئ ومجاري املياه لنساهم
مجانية تليق بهم؟ وهــل يمكن ملديرية
يف بناء اإلنسان قبل القوانني»
الشــباب والرياضة أن تعود للعب دورها
بدوره يؤكد الســيد نبيــل عواد أحد
القديم يف إدارة املســابح الشعبية لتكون
مؤســي مبــادرة Sustainable Waste
الوجهة الســياحية األفضــل للبنانيني
 )Intercity Marathon(SWIMأن فكــرة
املفلسني يف الصيف؟
تنظيف الشواطئ العامة بدأت عرب معاناة
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اقــــتصــــاد
ســامــي نــادر

تجار اإلقتصاد الريعي الجديد
ما يجري على منصة صيرفة مثير للقلق.
لم يعد معلوما ً ما إذا كانت هذه المنصة
أداة لتوحيد سعر الصرف وضبط تقلباته
أم منصة يدخل عليها المضاربون من كل
حدب وصوب ،يحققون أرباحا ً سريعة،
طبعا ً على حساب المواطنين واإلقتصاد.
أرباح تقتطع مما تبقى من إحتياطي
مصرف لبنان ،أي من الودائع المحتجزة.
المهزلة المأساة نفسها تتكرر ،عنوانها
تبديد الثروة الوطنية ورميها في مزاريب
الهدر والفساد .أبطالها يتبدلون ،في
البارحة كانوا مهربي المحروقات والمواد
الغذائية المدعومة ،اليوم هم المضاربون
بالعملة الوطنية .أما المشرفون عليها
فلم يتغيروا ،صانعو السياسات ،يسنونها
بمراسيم على القطعة ،ضاربين بعرض
الحائط معايير الحوكمة الرشيدة ،وقواعد
اإلنتاج.
إليكم نبذة عن هذه التراجيكوميديا:
يذهب عمي ٌل ما إلى سوق الصرافين ،محمالً
بالدوالرات ،يبيعها مقابل الليرة اللبنانية
بسعر الصرف األعلى ،وهو سعر السوق
الحقيقي ،بالرغم من أن هناك من ال يزال
يصر على تسميتها السوق السوداء ،وليس
في هذا اإلصرار إال شبهات ،ثم يذهب
محمالً بما حصله من ليرات لبنانية إلى أحد
المصارف؛ هناك يشتري مقابل الليرات
التي ّ
حصلها دوالرات وفق سعر المنصة،
وهو للتذكير السعر األدنى للدوالر في
السوق .هكذا وبكل بساطة يجني العميل
جراء هذه العملية التي ال تستغرق إال
ساعات قليلة أرباحا ً تتجاوز في بعض
األحيان الـ.20%
وإلستكمال المشهد ،يجد العميل المذكور
في المصرف أحد الموظفين لتسهيل
العملية ،طبعا ً مقابل بدل أو حصة من هذا
الربح السريع .لم يعد سرا ً أن عملية البيع
والشراء على منصة صيرفة محصورة
بالبعض على حساب البعض اآلخر،
سقوفها كما عموالتها تختلف من مصرف
آلخر.
عملية تكرر بصيغ مختلفة ،ولكن
وفق منطق واحد :وهو اللعب على تعدد
أسعار الصرف ،واإللتفاف على القيود
والتدابير الموضوعة على القطعة ومراسيم
فتحت على مصراعيها أبواب اإلستنسابية
والمضاربة ،وعبدت الطريق لطبقة جديدة
من «التجار» بالعملة الوطنية .تجار
اإلقتصاد الريعي الجديد ،يمتصون أرباحهم
مما تبقى من إحتياطي في مصرف لبنان.
إنها النتيجة الحتمية لسياسات التعاميم
المتالحقة والمتغيرة ،ووضع السقوف
للسحوبات وعمليات الصيرفة ،والدعم على
القطعة .إنها النتيجة الحتمية للخروج
عن قواعد السوق .للتذكير سعر المنصىة
يحدده اليوم مصرف لبنان بحسب ما يضخ
من أموال .لذلك هو سعر مدعوم ،مدعوم
من أموال المودعين.
كل محاولة لضبط سعر الليرة بشكل
إصطناعي محكومة بالفشل ألنها تتجاهل
وقائع العرض والطلب .لذلك المطلوب
منصة مفتوحة على الجميع ،أفرادا ً
ومؤسسات ،تحصر عملية العرض والطلب
من دون قيود وشفافية تامة .هذه هي
الخطوة األولى على طريق توحيد سعر
الصرف بإتجاه تحريره الكامل .هذا
اإلصالح األساسي الذي يقطع الطريق على
المضاربة ،يرفع الضغوط عن اإلحتياطي
في مصرف لبنان ،ويساهم في تصحيح
العجز في ميزان المدفوعات .بمعنى آخر
يحمي العملة الوطنية والقدرة الشرائية
للمواطن اللبناني.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0411
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

العـــدد  - ٨٦٠الســـنة الثــالثــة

األربــعــاء  ١٥حــزيــران 2022

سقف السحوبات على  SAYRAFAينخفض والدوالر يرتفع

«"المركزي »" يلهو بسعر الصرف ...والمواطن يسأم
تتعامل السلطة النقدية مع سعر الصرف كلعبة .حينًا
توظفه ألهداف شخصية ،وأحيانًا كثيرة تقدّمه «قربانًا»
على مذبح المصالح السياسية .الملهاة في سعر
الصرف ما هي في الواقع إال مأساة وطنية ،تطيح
باالستقرار ،تعمق انهيار القدرة الشرائية ،تغني قلة
وتفقر االكثرية ،وتجعل المواطنين في خالف دائم
بين بعضهم البعض وبينهم وبين المصارف التجارية.
ّ
الخفة ما زال «المركزي» اللبناني يتعامل مع
نعم ،بهذه
دعم الليرة بداية االنهيار.
خــالــد أبـــو شــقـــرا
تكفي العودة إىل عرص يوم الجمعة
 27أيّار الفائت لالســتدالل عىل الخفة
التــي تعالج بها األزمــة .قبل ظهر ذلك
اليــوم تابع ســعر الــرف االرتفاع
الــذي كان قد بدأه قبل نحو شــهر من
االنتخابــات النيابية ،مالمســا ً  38ألف
لرية .التحليــق الصاروخي الذي تخطت
نسبته  30يف املئة يف غضون شهر تقريبا ً
نتيجة تراجع ضخ الــدوالر عىل منصة
صريفة والضبابية السياســية ،أشــعل
الشــارع وكاد «يطري» انتخابات رئاسة
الربملان يف  31أيــار .فصدر عن مرصف
لبنان البيان الذي يدعو فيه جميع حاميل
اللــرة اللبنانية ويريــدون تحويلها إىل
الدوالر ،التقدم بهذه الطلبات إىل املصارف
اللبنانية ابتداء من يوم االثنني يف  30أيار،
وذلك عىل سعر «صريفة» ( 24600لرية).
عىل أن تتــم تلبية هذه الطلبات كاملة يف
غضون  24ساعة .فهدأ السعر وتراجع
إىل  28ألف لرية يف غضون ساعات.

تخفيض السقوف

العرض املفتــوح واملتــاح يومياً،
مع الكثري من إستنســابية املصارف يف
تطبيقه ،لم يصمد أكثر مــن  11يوماً.
حيث عمد مرصف لبنــان إىل تخفيض
حــدود التحويل الشــهرية بالنســبة
لألفــراد إىل  500دوالر فقط بعدما كانت
مفتوحة .وذلك بالتــوازي مع تخفيض
سقوف عمليات املصارف .نتيجة القرار
كانت تراجع التداول يوم أمس االول عىل
منصة صريفة إىل  55مليون دوالر بعدما
بلغ يف  30أيار ،أول أيــام تطبيق القرار
 196مليون دوالر ،وعاد سعر الرصف إىل
االرتفاع متخطيا ً  30ألف لرية.
مصدر مرصيف برر السياســة التي
يتبعها «املركزي» بانهــا «تهدف يف كل

مرة إىل ســحب فتيل االنفجار وإعطاء
فرصة جديدة للتوافــق وبدء االصالح،
المودعون والمواطنون يدفعون ثمن فوضى سعر الصرف (فضل عيتاني)
وهذا ما ال يحصل مع االســف» .وبغض
وليد أبو سليمان .و»التقلبات الهائلة يف
النظر عــن معرفة املركــزي قبل غريه
السالح الفتاك
االسعار الناتجة عنها تخلق إرباكا ً عند
قدراته املحــدودة عىل التدخل فان الثمن
خالفا ً للدول التي تعتمد سياســة
التجار «االوادم» وتُعجزهم عن التسعري،
هذه املرة كان:
ســعر الرصف املوجّ ه للمحافظة عىل
وتخفض القدرة الرشائية للمستهلكني،
 بلوغ حجم التــداول عىل منصةاالسقرار النقدي ،تحولت هذه السياسة
إىل «ســاح فتاك بيد املركزي ،وتحديدا ً
وال يستفيد منها إال «تجار العملة» الذي
صريفة يف غضون  11يوما ً فقط 1.192
يحققون مكاسب عىل حساب ما تبقى
مليار دوالر.
من بعد ثورة  17ترشين ،يُشــهر عند
من أموال املودعني» .املشــكلة بحسب
 إســتنزف مرصف لبنــان مئاتمواجهة كل استحقاق لرتهيب الخصوم
أبو سليمان هي أن «السياسات النقدية
ماليني الدوالرات االضافية النادرة ،حيث
والوصول إىل االهداف» ،من وجهة نظر
ّ
املتبعة ال تقوم عىل رؤية واضحة طويلة
كان البائع األكرب عىل املنصة.
فـ»يخفض سعر الرصف
أبو سليمان.
االمد ،بل هي سياسة ترقيعية ،دائما ً ما
 خرس املواطنون قســما ً كبريا ً منلتربيد االجواء وااليحــاء باالنفراجات،
تنتظر أن يبرص حل ما النور ،سواء كان
الدوالرات التي ادخروها ،بعدما أرسعوا
ويرفع للضغط وااليحــاء بالخطر من
هذا الحل املراهن عليه
إىل بيعهــا خوفــا ً من
عدم تمرير االستحقاقات .واالمثلة عىل
داخليا ً أو إقليمياً».
تراجــع ســعر الرصف
ذلك ال تعد وال تحىص .وما يجري اليوم
التخبــط باعتماد
بنسب أكرب.
ال ينفصل عن هذا املسار الذي شهدناه
 لــم ترتاجــع هامش الربح الفوريسياســات نقدية آنية
منــذ بداية االزمة .ومن غري املســتبعد
ال تأخذ يف عني االعتبار
أسعار الكثري من السلع والسهل الذي فتحته
أن يكون الضغط عــى اللرية من خالل
تخطى لجم التضخم وحماية
تخفيض ســقوف السحب عىل صريفة
والخدمات التي ســبق صيرفة للمضاربين
ّ
القدرة الرشائية كانت
وحددت عىل أساس 38
ردا ً عــى املالحقــات القضائيــة التي
 15في المئة يوميًا
كلفتهــا باهظــة عىل
ألف لــرة للدوالر بنفس
يتعرض لها الحاكم من جهة ،وللضغط
االقتصاد بشكل عام ،واملودعني بشكل
نسبة تراجع سعر الرصف.
من أجل إعادة تكليــف الرئيس نجيب
خــاص .فـ»هامش الربــح الفوري
 حققت فئة قليلة من الســمارسةميقاتي لتشــكيل الحكومة العتيدة من
والســهل الذي فتحته هذه السياسة
بالتنســيق مــع موظفني مــن البنوك
جهة ثانية».
للمضاربني عــى العملة تخطى  15يف
أرباحــا ً هائلــة نتيجــة امتهانهم بيع
استعمال سعر الرصف للتصفيات
الدوالر يف الســوق ،ومن ثم رشائه يوميا ً
املئة يومياً» ،برأي أبو ســليمان« .وهو
السياســية ولـ»قطع» يــد املضاربني
يتجاوز بأشــواط الربــح الذي يمكن
من املصارف عىل سعر صريفة ،وبفارق
يدفع ثمنه يف النهايــة املودع .فاالخري
تحقيقه من أي عمل رشعي .يف املقابل
 4000لــرة للدوالر الواحــد ومن دون
أصبح عاجــزا ً عن ســحب أمواله من
يســجل مرصف لبنان قيــم التدخل
سقوف.
املصارف باللرية كما بالدوالر يف اقتصاد
بالعملة الصعبة خســارات يف دفاتره
متضخم وقائم عىل الدفع النقدي Cash
مــن أموال املودعــن» .وعليه لم يكن
التدخل الضار
 .economyوهو مضطر إىل خســارة ما
يجوز بأي شكل من االشكال االستمرار
التدخــل بالســوق مــن خــال
يصل يف أحيان كثرية إىل خســارة  90يف
يف هــذه السياســة ،إال أن تعديلهــا
السياســات النقدية الخاطئة قد تكون
املئــة من قيمة ودائعه لتســيري أموره
من قبــل املركزي ،وتلقفهــا من قبل
أخطر بمــا ال يقاس عىل ترك االقتصاد
والحصول عــى أمواله .وهو االمر الذي
املصارف املتفلتة أساسا ً من أي رقابة
يوازن نفســه بنفســه .فـ»تداعيات
ال يصب يف نهاية املطاف إال يف مصلحة
والتي كانــت تتعامل مع التعميم 161
التدخل الخاطئ واملتقطع عادة ما تكون
املصارف أوال ً التي تــذوب الودائع بما
باستنســابية فاقعة ،ارتد ارتفاعا ً يف
تشــويه االقتصاد يف مجايل االستهالك
تمثل من التزامــات ويف مصلحة تجار
سعر رصف الدوالر يف السوق املوازية.
واالستثمار» ،بحسب الخبري االقتصادي
الشيكات ثانياً.

البنزين يرتفع  12ألف ليرة والمازوت  25ألفًا
إرتفعت أسعار املحروقات أمس بقيمة
 12ألف لرية لبنانية واملازوت  25ألف لرية،
وانخفض سعر قارورة الغاز  5آالف لرية،
وفق جدول أســعار املحروقات الذي صدر
أمس ،وباتت األسعار عىل الشكل اآلتي:
 ســعر صفيحــة البنزيــن  95أوكتان 686000لرية.
 ســعر صفيحــة البنزيــن  98أوكتان 697000لرية.
 سعر املازوت  708000لرية. -سعر قارورة الغاز  353000لرية.

االسترليني
$ 1.2008
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 22187
الذهب
$ 1816

ّ
وتوقــع رئيــس تجمّ ــع الرشكات
املستوردة للنفط مارون شماس يف حديث
إذاعــي ،أن يتوقف دعم مــرف لبنان
للمحروقات عىل ســعر منصة «صريفة»
يف األسابيع املقبلة ،كاشفا ً عن حديث بني
وزير الطاقة ومرصف لبنان ،مفاده أنه يف
حال أوقف مرصف لبنان عملية الدعم ملادة
البنزين ،ستتحول األموال املخصصة لدعم
البنزين إىل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل
فتح إعتمادات للفيول ،رشط رفع التعرفة
عىل املواطن.

CMC crypto
$ 470.95
الفـضـة
$ 21.01

«المال» تسعى إلى تسهيل
صرف قرض الصندوق العربي
بحث وزير املال يف حكومة ترصيف األعمال يوســف الخليل مع رئيس
مجلس اإلدارة املدير العام ملرصف اإلسكان أنطوان حبيب يف مكتبه يف الوزارة،
يف تحضريات املرصف إلطالق القروض اعتبارا ً من  20الجاري.
وتر ّكز البحث عىل رضورة تسديد مســتحقات الصناديق العربية ومن
بينها الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومق ّره الكويت ،وذلك
بنا ًء عىل قرار مجلس الوزراء القايض بتحويل مستحقات الصناديق العربية
املتأخرة .وأكد الخليل أنه سيتابع املوضوع بشكل حثيث مع إعطائه األولوية
وبالغ االهتمام ،عىل أن يُجري لهذه الغاية االتصاالت الالزمة مع املســؤولني
املعنيني بما يســهّ ل رصف أموال قرض الصندوق العربي والبالغ  50مليون
دينار كويتي (ما يعــادل نحو  162مليون دوالر أمريكــي) لتنفيذ اتفاقية
القرض املوقعة بني الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس اإلنماء واإلعمار والصندوق
العربي بتاريخ  25نيسان .2019

الروبل
$ 0.0173
بــرنــت
$ 124.88

اليوان الصيني
$ 0.1484
خام WTI
$ 123.37

الليرة التركية
$ 0.0579
طن القمح
$ 416

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة

األربــعــاء  ١٥حــزيــران 2022

األسمر :لزيادة النقل إلى  150ألف ليرة
وتطبيق غالء المعيشة
االوضــاع املعيشــية واالقتصادية
للعمــال واملوظفني ،كانــت محور لقاء
رئيس حكومة ترصيــف االعمال نجيب
ميقاتي مــع رئيس اإلتحاد العمايل العام
بشــارة األســمر يرافقه أعضاء هيئة
مكتــب االتحاد ورئيس عمــال املعاينة
امليكانيكية حسن الحسن.
وأعلن األســمر أنه ت ّم التأكيد خالل
الزيارة عىل أمور أهمها« :حق الشــعب
اللبناني املطلق يف ثروته البحرية من غاز
ونفط ،وهذا الحق مهــدد بفعل التدخل
االرسائييل الســافر واســتقدام السفن
للبدء بالتنقيب .وطمأننا الرئيس ميقاتي
يف هذا الشأن».
وأضــاف« :بحثنا ايضــا ً موضوع
إرضاب القطاع العــام واإلدارة العامة،
وأكدنــا حق موظفــي القطــاع العام
بزيــادة رواتبهم وبــدل النقل واملدارس
والطبابة ،وهــذا حقهم املطلق ،فلم يعد
باستطاعة موظفي القطاع العام الذهاب
إىل أعمالهــم ملمارســة حقهم الرشعي
والطبيعي يف تقديم الخدمات للناس ،وال
بد من معالجة هذا املوضوع .ويف االتحاد
العمــايل العام نتحدث عن املؤسســات
العامة وعن املؤسســات االســتثمارية
واملصالح املستقلة ،وسيكون لنا اتصال
باإلدارة العامة.
طرحنــا دفع مبلــغ  150ألف لرية
كبــدل نقــل يومــي وان تدفــع املنح

االجتماعيــة واملبالــغ املقطوعة وهي
بالحد االدنى مليونا لرية لبنانية ،وســتة
ماليني لرية كحد اقىص يف الشــهر ،وهذا
يعني أســاس راتب لكل موظف كما هو
وارد يف املوازنة التي لــم تقر حتى اآلن،
والبدء بتطبيق هذه املنح املقطوعة فورا ً
عىل القطاع العام .ودفع بدل النقل الذي
أقر بمرســوم للعســكريني ،ألنهم خط
الدفاع األول عــن الناس يف هذه املرحلة.
كذلك ،طرحنا إعادة دراسة واقع تعاونية
موظفــي الدولة من حيــث عطاءاتها
الطبية والتعليميــة ،وكان هناك تجاوب
من قبــل ميقاتي .لدينــا اجتماع غدا ً يف
املجلــس االقتصــادي واالجتماعي مع
الهيئــات االقتصاديــة وبرعاية رئيس
املجلس االقتصــادي واالجتماعي ووزير
العمل للتوافق عىل حــل يتعلق بالقطاع
الخاص».
ولفــت األســمر إىل أن «مطلبنا يف
القطاع الخــاص هو ايضــا ً  150ألف
لرية كبدل للنقــل ومبالغ مقطوعة عىل
غرار املبالغ التي أعطيت ســلفات وهي
 1325000يف الشــهر ،ويــرح عنها
للصندوق الوطنــي للضمان االجتماعي
وتدخل يف صلب الراتــب ،لذلك ال بد من
الترسيع بحل للقطاعني العام والخاص.
وجرى اتصال مــع وزير املال أمس ،من
اجل الترسيع بدفع بدل النقل ودفع املنح
املقطوعة».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة

ميقاتي مجتمعًا مع وفد االتحاد العمالي برئاسة األسمر

وقال« :أعلن قطاع النقل عن تحرك
يف  23الحــايل يصل إىل حــدود اإلرضاب.
وتحدثنا عن هــذا املوضوع مع ميقاتي
وســيكون لنا لقاء معه للبحث عن ح ّل
وسنتشــاور مع إتحادات قطاع النقل.
وناقشــنا ً
أيض موضوع عمال املعاينة
امليكانيكيــة حيث تــم رصف نحو 450
عامالً من دون أي واقع قانوني يســتند
اليه واملطلوب ان يستمروا يف عملهم وان
يتبعوا للمؤسسة ال صاحب العمل ،وكان
اتفاق عىل التنســيق مع وزير الداخلية
الذي وضع دفرت رشوط الطالق مناقصة،
وطالبنا بــاالرساع يف اطالقها وأن تكون
األفضليــة بالتوظيــف لهــؤالء العمال
ليستمروا بعملهم».

تطبيق المراسيم
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وأشــار األســمر إىل أننا «أثرنا

ايضا ً موضــوع املياومني يف البلديات
واتحــاد البلديــات الذين شــملهم
مرســوم املســاعدات االجتماعيــة
وقانون املوازنة ولكنهم ال يتقاضون
شــيئا عىل أرض الواقــع .أضف اىل
ذلــك ان موظفي الوكالــة الوطنية
لإلعالم وتلفزيون لبنان واذاعة لبنان
شــملتهم أيضا املراســيم ولم يطبق
يشء حتى اآلن عليهــم ،لذلك نطالب
بأن تطبق عليهم هذه املراســيم كما
صدرت وأن يحصلوا عىل النقل واملنح
الشهرية املقطوعة.
ويف هــذا اإلطار اتفقنا مع رئيس
الحكومة عىل إجراء اتصاالت من اجل
إكمال الحل يف املعاينــة امليكانيكية
ويف تلفزيون لبنــان وعمال البلديات،
ليكون هنــاك توازن وانصاف لجميع
العمال العاملني يف القطاع العام».

اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية التاســعة يف جبل
لبنان ،املتن ،الناظرة بالدعاوى العقارية
برئاســة القايض سيلفر ابو شقرا ،تقدم
املســتدعي ميالد عطالله بواسطة وكيله
املحامي نسيب شخطورة باستدعاء سجل
بالرقم  2022/64يطلب فيه شــطب
اشارة دعوى قسمة مقدمة ملحكمة بداية
جبل لبنان عدد  984/2504من املدعي
نســيب الياس عطالله ضد بقية املالكني
يومــي  1920تاريــخ 1984/11/8
عن العقــارات  2244و 3123و3124
و 3125نابيه العقارية سندا ً للمادة 512
ا.م.م .مهلة املالحظات واالعرتاض خالل
عرشين يوما ً تبدأ من تاريخ النرش.
رئيس القلم كيوان كيوان
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام محمد وسيم محمد ديب
املرصي الشعراني
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة الثالثاء
 2022/10/25الثامنــة صباحا لحضور
الجلســة يف الدعــوى املتكونــة بينك وبني
صفاء عبد الواحد عبدو بمادة تفريق للغيبة
املنقطعه وتعذر تحصيل النفقة واملؤسســة
برقم  2021/6068وإذا لم تحرض او ترسل
وكيال عنك او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة ألستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعترب مبلغــا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/6/14
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم

مســـاحة حـــرّة

الحلول الجيّدة للخروج من األزمة اإلقتصادية والنوايا السيّئة!
جــان-كــلــود ســـعــاده

(*)

مشاريع الحلول واألفكار الجيّدة واملبتكرة للخروج من األزمة موجودة
ومطروحة من أكثر من طــرف ،وحتى هناك خطط بديلة تقدم بها وزراء
ونقابات وخرباء ولم يتم التعامل معها بجديّة لســبب واضح ووحيد وهو
أن هناك مرشوعا ً واحدا ً قيد التنفيذ منذ انفجار األزمة وحتى اآلن .يف نفس
الوقت ،هناك فورة من مشــاريع التعمية والطروحات األيديولوجية التي
تتســلل إىل النقاش اإلقتصادي لتصفية ثأر قديم مع النموذج اإلقتصادي
ً
أضافة إىل الحمالت املنظمة التي تســوّق ملصالح معيّنة ألطراف
إن وجد،
داخلية أو ملجموعات الضغط ومن ورائها من جهات لها مصالح وحسابات
يف الوضــع اللبناني .رغم عمق األزمة وجدّيــة املوقف الصفة الغالبة عىل
كامل النقاش املايل واإلقتصادي هي انعدام املنطق وغياب املقاربة العلمية
والســعي الدائم إىل تهريب حلــول مع ّلبة تخدم مصالــح معروفة تارة
بحجــة التوافق عليها مع صندوق النقد الدويل وطورا ً تحت ضغط حمالت
الربوباغندا والشيطنة من اليسار واليمني والوسط ومن وراءهم.

العفو العام المالي

ما تســعى إليه املنظومة هو نوع من عفو عام مايل عن نفسها وعن
ارتكاباتها عىل مدى عقود يســتمد بعض «رشعيتــه» من اتفاق أويل عىل
مســتوى املوظفني مع صندوق النقد ،ويستكمل رشعيّته بالقوانني املنوي
إقرارها يف املجلس النيابي الجديد .هدف هذا املرشوع هو القفز فوق رضورة
تحديد املســؤوليات وتطبيق مبدأ املحاســبة والتدقيق الجنائي يف أسباب
وتفاصيل أحد أكرب اإلنهيــارات املالية واإلقتصادية يف التاريخ الحديث .لقد
وجد أنصار هذا الخيار من أبناء املنظومة وجماعة املستشارين الطامحني
ومجموعات الضغط ورعاتها الخارجيني كبش محرقة مثالياً ،ليتم تحميله
الخســائر واألعباء ونتائج أكثــر من ثالثني عاما ً مــن البهلوانيّات املاليّة
والهرطقات اإلقتصادية ،هذا الطرف هو املودعون أو ما تبقى من هؤالء بعد
هروب النافذين واســتمالة «املزعجني» منهم .وتكون خاتمة هذا املرشوع
الرؤيــوي باإلرساع يف إقفال امللف تحت ضغــط الوضع اإلقتصادي وتفلت
األسعار والحمالت اإلعالمية ،وهكذا تطوى الصفحة تحت عنوان «عفا الله
عمّ ا مىض» و «النهوض اإلقتصادي أهم من الودائع» ومقولة «كان عليهم
أن يعلموا» ،ألن الطغمة الحاكمة وزبانيتها بدأوا بإخراج أموالهم منذ .2016

إعادة الخدمات المصرفية إلى لبنان

لبنان لم يعد يحتمل اإلستمرار يف التعايش مع بنوك الزومبي املفلسة
إحتياليا ً مع إســتمرار اإلعتداء عىل حقوق الناس والتحايل عىل القانون.
فالبلد بحاجة إىل خدمات مرصفية منتظمة وموثوقة اليوم قبل الغد لتواكب
محــاوالت وقف اإلنهيار والخروج من الحفــرة ،وكل هذا ال ينتظر إعادة
هيكلة املصارف وتنظيف القطاع املايل بأكمله والصفقات املرافقة والذي
لم يبدأ بعد رغم مرور ثالث ســنوات عىل إنفجار األزمة .فاملنطق البسيط
يفرض اللجوء إىل اإلتفاق مع بضعة بنوك عاملية وعربية قد تكون مهتمة
باإلســتثمار يف السوق اللبناني ،فتدخل وتقدم الخدمات املرصفية لألفراد

والرشكات تحت إرشاف دولها ووفقا ً لقوانينها خالل مرحلة إنتقالية.

صفحة جديدة وإقتصاد جديد

بعد إعادة الخدمات املرصفية األساسية ،ال سبيل لفتح صفحة جديدة
وبناء إقتصاد متماســك وقوي يخدم دور لبنان بــن إقتصادات املنطقة
ومستقبل شعبهّ ،إل بمحاسبة شاملة تلقي الضوء عىل األسباب الحقيقية
التي أدخلت بلدا ً وشــعبا ً بكامله يف إحدى أصعب األزمات يف التاريخ .وعىل
خالف ما يدّعي الكثــرون ،التنظيف العميق للنظام اللبناني ممكن ولكنه
ســوف يصطدم بالكارتيل الكبري املتج ّذر والذي يتقاسم كل يشء ويدير كل
جوانب الحياة .خطوات صعبة لكن رضورية لإلصالح الحقيقي والخالص
النهائي من الذهنية املافيوية وممارساتها .فال صفحة جديدة دون املحاسبة
وتوزيع املسؤوليات:
 - 1إلغــاء الرسية املرصفية بالكامل واعتمــاد املعايري العاملية يف مكافحة
الفساد والته ّرب الرضيبي واإلقتصاد املوازي.
 - 2التدقيق الجنائي بالقيود املرصفية لجميع األفراد واملؤسســات العامة
والخاصة ووضع اليد عىل جميع األموال واألمالك التي يعجز أصحابها عن
إثبــات مصادرها .يظهر التدقيق الجنائي أيضــا ً كل األموال التي عربت يف
النظام املرصيف ثم حُ وّلت إىل الخارج ،كما بإمكانه أن يكشف قسما ً كبريا ً من
أموال املضاربات والتبييض والتهريب كما أموال األنظمة البائدة التي عربت
أو اســتق ّرت يف املصارف اللبنانية ،مستفيدة من رسية مرصفية هي أقرب
إىل أومرتا املافيا.
 - 3بعد التدقيق يف الحســابات ســوف يكون مصري أرقام كبرية جدا ً منها
الحجز أو املصادرة أو الشطب ،كما ستتكوّن ملفات تمكن الجهات املسؤولة
من مالحقة املرتكبني والحجز عىل أموالهم وممتلكاتهم وثرواتهم يف مختلف
بلدان العالم ،وصوال ً اىل إســرجاع هذه األموال مــن الخارج عرب دعاوى
قضائية أو اللجوء إىل الهيئات الدولية التي تُعنى بمثل هذه الحاالت.
 - 4التدقيق العلمي يف الحسابات ســوف يؤدي إىل تحديد األموال النظيفة
والخالية من الشــبهات التي جناها املغرتبون واملتقاعــدون والتي يجب
إعادتهــا إىل أصحابها بكاملها وبعمالتها األساســية .هذا يمكن أن يكون
املدخل العادل والقانوني ملعضلة الودائع الرشعية .أمّ ا الحسابات املشبوهة،
فإما تصادر ملصلحة أحد الصناديق الســيادية لإلستثمار أو تشطب( .نعم
هذا يبدو رضبا ً من الخيال العلمي مع وجود مافيا متجذرة ال تزال حتى هذه
الساعة تهندس وتوزع الريع عىل األزالم).
 - 5القطاع املايل واملــريف اللبناني بحاجة إىل نفضة كبرية وإعادة تكوين
بدءا ً بالقوانني املنظمة وصوال ً إىل إعادة إنشــاء مــرف مركزي وقطاع
مرصيف مناسب لحجم اإلقتصاد اللبناني ودوره يف املنطقة والعالم.
 - 6اإلرصار عىل املحاســبة وإســرجاع الحقوق العامــة والخاصة من
مال عام منهوب وودائع محجوزة ســوف يكون له أثر كبري عىل مستقبل
البلد ونهوضه اإلقتصادي وتحديدا ً يف إعــادة بناء الثقة .فالنقد واإلقتصاد
واإلســتثمار واملصارف والســياحة جميعها قائمة عىل «الثقة» أوال ً وقبل
الخطط واملشاريع .فاسرتجاع الثقة سوف يكون له مردود اقتصادي ومايل
مهم جدا ً يمكن تقديره برقم ّ
معي من قبل الجهات املتخصصة.

الحرب الكونيّة وأنواع الصناديق

ال بد هنا من التطرق إىل مسألة الجدال الدائر حول موضوع «الصندوق
السيادي» الذي لم يتمكن من التغطية عليه موضوع اإلنتخابات وال ترسيم
الحدود البحرية .فالصناديق ليست غريبة عن لبنان وكان لنا معها تجربة
مريرة .فهناك صناديق أنشئت ألهداف معينة ولكنها تحولت إىل أبواب للهدر
والرسقة وتوزيع الرشاوى عىل األزالم .باإلضافة إىل الصناديق هناك رشكات
مملوكة من الدولة إن مبارش ًة أو بالواســطة تحولت هي أيضا ً إىل صناديق
ســوداء للرشــوة والوظائف الوهميّة وتوزيع الهبات وعقود اإلستشارات
واإلعالنــات والرعايات .هذه الصناديق يجب إقفالها وشــمولها بالتدقيق
الجنائي بهدف تحديد املســؤوليات ومحاسبة املستفيدين بدون وجه حق
وإسرتجاع األموال املوهوبة واملنهوبة .لذلك يمكن إىل حد ما تفهم ردّة فعل
البعــض تجاه فكرة الصناديق ،أما البعض اآلخــر فينخرط يف إطار حملة
متعددة األطراف ظاهرها حماية أصول الدولة وباطنها التحضري لإلستحواذ
عىل هذه األصول بأبخس األثمان ،إن من قبل الكارتيل نفسه أو من صناديق
اإلســتثمار الخارجية .بعد عقود من الفشل والفســاد املسترشي وتحلل
اإلدارة العامة ومؤسساتها فالنهوض اإلقتصادي بالبلد يحتم إنشاء صندوق
سيادي ال بل مجموعة صناديق توكل إدارتها إىل جهات أجنبية متخصصة
وموثوقة ،أو إدارات مختلطة وغري مرتبطة بالكارتيل القائم بأي شكل من
األشكال .من هذه الصناديق:
 - 1صندوق سيادي إلدارة وإستثمار عائدات النفط والغاز.
 - 2صندوق استثمار وطني إلدارة املرافق والرشكات املوجودة حاليّاً .مهمة
هذا الصندوق هو إعادة هيكلة مؤسسات الخدمات العامة باستعمال مروحة
من الخيــارات واألدوات ،بهدف تطوير الفعالية ونوعيّة الخدمات مع ربطها
بالوصول إىل الربحية واإلســتدامة ،مع مراعاة حق وقدرة املواطن العادي يف
الحصول عىل الخدمات االساسية بكلفة معقولة .أ ّما بالنسبة للرشكات ذات
اإلمتيازات اإلحتكارية التي تملكها الدولة فيجب وضع إسرتاتيجية لتطويرها
وتوسعتها ،للحصول عىل أعىل درجات الربحية واملردود املادي مع حفظ حق
الدولة بامللكية ومراعاة الصالح العام.
 - 3صندوق وطني الستثمار وتطوير أمالك الدولة العقارية بما فيها األمالك
البحرية والنهرية عرب مجموعة مــن األدوات منها اإلمتيازات الطويلة األمد
والتطوير العقاري ،عــر مخططات توجيهية وإيجاد بنــى تحتية وإطار
قانوني تعمل من ضمنه الرشكات عىل تطوير وإســتثمار مشاريع محددة
تؤمن املردود وتحافظ عىل امللكية العامّة.
 - 4صندوق سيادي إلدارة الرتاخيص الجديدة بالكامل واملناطق اإلقتصادية
املتخصصة التي سيتم إنشاؤها يخصص قسم من أسهمه لتعويض الشطور
العالية من ودائع اللبنانيني حرصاً ،والتي ثبتت رشعيتها ومصادرها النظيفة.
إعادة إحيــاء اإلقتصاد اللبناني ممكنة وواجبــة لكن هناك رضورة
لحملة «تنظيف بالعمق» تسبق النهوض وترافقه .واألهم هو أن يكون بناء
اإلقتصاد الجديد جزءا ً من رؤية وطنية إسرتاتيجية تحدد دور لبنان كوطن
ودور إقتصاده يف محيطه العربي واملتوسطي وبني دول العالم.
@JeanClaudeSaade
(*) خبري متقاعد يف التواصل اإلسرتاتيجي
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هــــــالــــــة نــــــهــــــرا
ذلك الــذي يرتدي صوتَــه ويرتديه
ُ
الصوت ،سيط ّل علينا من جسور الخلود
وأغان غري منشــورة
أعمال
يف
قة،
املع ّل
ٍ
ٍ
وغري مُذاعة سابقاً ،ال يعرفها الجمهور.
حنجرة وديع الصــايف العظيمة الرهيبة
ســقفها الســماء ،تنطلق مــن نطاق
الـ"باريتــون" ( )Barytonنحو ا ُمل ْ
ط َلق،
علما ً بأنّه ســجّ ى بأوتاره الصوتية أيضا ً
فضــاء الـ"تينــور" ( .)Ténorغناؤه،
تاريخياً ،مجــ ٌد َدوَّى يف لبنــان والعالم
العربي والعالم ،مُســ ِدال ً ضياءه وظالله
ّ
ّ
الفن والثقافــة .هذا الصوت
عىل كتف
اسرتســل يف فرائــده عىل تخــوم األبد
بطالقةٍ غري مســبوقة تُماثِــ ُل التغريد
بانصباب
املكوَّم .ب ََّش صوتــه للجمهور
ِ
الجَ ْر ِس ( )Timbreالنادر ،والن َّ ْب والنربة،
َ
واملكتســبة املهولة،
والتقنيّات الفطرية
والزخارف الصوتية املرتقرقة كاملياه عىل
قيعان حىص النغم ،واأللــوان الطربية
والرتاثية والفولكلورية والشعبية الها َّلة،
اكتناز
وميكانيزمات الصــوت العاري يف
ٍ
آرس يُدثّر اآلذان.
ٍ
أفادَنا حرصيّا ً من تونس نجله الفنّان
الكبــر واملطرب أنطوان الصــايف ّ
بأن ثمّ ة
مح ّ
ٍ
ط ٍ
وأغنيات عدّة له
ات غنائية لوديــع
لم تبــر النور ،وقد لحّ نهــا والده بعدما
الســ ُّن ،ومث ّ ْ
اختمر نتاجه وتقدّمت به ِّ
لت
عصارة مشــواره الطويــل يف دروب الفن
العريق .وأردف أنطوان قائــاً" :عد ٌد من

العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثالثــــة
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وديع الصافي...
ن غير مذاعة
يطل ّ في أغا ٍ
ألحانها لوديــع ،وبعضها من ألحاني .كان
وديع شديد التع ّلق بها وبمحتواها األصيل
واملتجدّد معاً ،علما ً بأنه "ال يشــبه غريه"،
عىل ح ّد تعبري وديــع" .يذكر منها أنطوان
لـ"نداء الوطن"" :غنوتي" (كلمات الشاعر
إلياس عطوي من مغدوشــة) وقد لحّ نها
وأدّاها وديع ،و"أوعى يــا قلبي" (كلمات
الشاعر جوزيف موىس من عكار) وهي من
ً
إضافة
ألحان أنطوان وكان وديع مولعا ً بها،
إىل "دويتّو" ( )Duettoأعد َُّه أنطوان لوديع
ووردة الجزائرية بعنوان "رح نبقى سوى"
(كلمات الشاعر سليم حماده من بعقلني،
ألحان أنطوان الصايف) .أطلعَ نا أنطوان عىل
موضوع األغنية التي تندرج يف خانة الطرب
الخفيف ،وهي جديدة يف مقاربتها وتناولها
العالقة الزوجية التي طال بها الزمن العابق
بطيب الوفاء.
يف املقابل ،كانت ثمّ ة جلســات غنّى
فيها وديــع العديد مــن األغاني ،بعضها
ٌ
معــروف ،وبعضها اآلخــر كان يف فضاء
ّ
جلســةٍ حميمة ،ما أتاح تَ
جــي األغاني
بنكهةٍ مختلفة تناغما ً وتجانسا ً يف التفاعل
ٌ
كتلة متأجّ جة
والحارضين واألحبّة" .وديع
من العواطف والتفاعــات ،وهو ال يؤدّي
َ
األغنية ذاتها م َّرتني بالطريقة عينها .لذلك
تســجيل لألغنية ذاتها يتميّز بطع ٍم
فك ُّل
ٍ
برونق مختلف وبُعْ ٍد يوائم
ويصطبغ
جديد
ٍ
بني املشرتَك واملغاير يف الكثري من األحيان،
ما تف ّرد به وديع الصايف يف عرصه".
وأضاف" :يمكننا العثور عىل بعض
التســجيالت التي تصلح إلعادة إنتاجها

كارول سماحة ُتس ّجل أكثر
من ثالثة ماليين مشاهدة
ســجلت الفنانةكارول ســماح ة اكثر مــن ثالثة ماليني
مشاهدة لفيديو كليب اغنيتها الجديدة "إجازة" (كلماتأحمد
حسن راؤول ،ألحانمحمد رحيم وتوزيع سليمان دميان) منذ
طرحها منذ اسبوع عىل "يوتيوب".

وتَنْقِ يــة املحتوى تقنيّــاً ،ملنح األجيال
الجديدة الك ّم الوافر من إمكانيّات وديع
الصايف غري املحدودة ،ومروحة تعبرياته
الصوتية الشاسعة التي تتباي ُن بني تأديةٍ
وأُخرى لألغنية عينها".
عن اإلطار الذي ســتُط َلق من خالله
األغاني قال أنطوان" :االنطالقة ستكون
ّ
منصة "يوتيوب" ،مع إضافة الصوَر
عرب
وا َملشاهد املناسبة لك ّل أغنية".
يُبدي أنطــوان انفتاحــه عىل ك ّل
مَ ن يريــد أو لديه رغبة يف رفع مشــعل
األصالة معه وإىل جانبه .مواصالً حديثه
قال" :الحمد لله ،باإلشــراك مع إخواني
والكثريين من املق ّربــن إىل عائلتنا ،لديّ
اإلمكانيات الكافية لتقديم هذه األعمال
بشــكل ُم ْر ٍض ي ّ
ُصيها ذخري ًة لألجيال
ٍ
ّ
القادمة ،ال ســيّما ّ
فــن وديع الصايف
أن
ً
إضافة إىل
اشــتم َل عىل ك ّل ما ســبقه،
إبداعاته وإســهاماته الكثرية والزاخرة
بالتنــوّ ع .لذلــك ُ
كنت أتمنــى أن تدعم
ٌ
جهة رســمية ،لكن عىل ما
مرشوعــي
يبدو ّ
فإن الجهات الرســمية اليوم تتّجه
نحو ما يُعرف بالبوب ( )Popأي األغاني
الشــعبية ،ال بالــرورة األعمال التي
تســتوجب التأمّ ل واإلصغــاء العميق،
أي األغاني التي تنتســب يف أغوارها إىل
ّ
الفن ذي
الوجدان ثقافيا ً وروحيا ً أكثر من
والرتفيهي".
املنحى الغرائزيّ
ّ
مُختَتِماً ،أضاء أنطــوان الصايف عىل
الدور الذي يجب أن يؤدّيه اإلعالم بأشكاله
ّ
كافة ،بمسؤوليته تجاه ثقافتنا وهويّتنا

أنطوان الصافي حام ً
ال شعلة وديع الصافي في مئويته في تونس ()2022

الفنّية الفريدة" :أطلبُ من اإلعالم مؤازرته
الفنّانني املترسبلــن باألصالة واملؤتمنني
عىل الهوية؛ فإن لم ننرش من خالل إعالمنا
ما يروي حكايتنا فلــن يحكي عنّا إعالم
الغرب الذي ما زال يســتثمر فن َّ ُه وينرشه
داعما ً ك ّل َمن ينتمي إىل هويته الفنية ،عىل
عكس إعالمنا بصور ٍة عامّ ة".
ســتكتيس األغاني املذكورة املرتقبة
ّ
ّ
زمن
التلقي
بُعدا ً مســتحدثا ً يف
والتلقف يف ِ
الهبوط ،زمــن اختالف الذائقــة الفنّية
جذريــا ً (ربّما موَقتــا ً وظرفيــاً) ،وق ّلة
النتاجات واألعمــال الذهبية أو القيّمة...
ٍ
دالالت جمالية ورمزية.
ستكتيس بُعدا ً ذا
قيمتُهــا تكمــن يف بصمة وديــع وأثره

ّ
تتحضر لجديدها
شيرين عبد الوهاب
شــهد موقع "تويرت"
أحــدث ظهــور للفنانة
املرصيــة شــرين عبــد
الوهاب وذلك بعد فرتة من
الغيــاب .ويف التفاصيــل،
نرش الشاعر املرصي أيمن
بهجــت قمر صــورة من
داخــل الســتديو تجمعه
بشــرين وفريــق العمل،
كاشــفا ً عــن تحضريهم
أغاني جديدة ،معلقاً" :ان
شــاء الله أحىل أغاني مع
شــرين" .وحظي ظهور
شــرين بتفاعل كبري من

ٍ
تســجيالت ال
وحساســيته املعتَّقة ،ويف
ري فن ّ ٍّي
تخلو من التلقائية والصدقية يف تعب ٍ
َ
أفلت من حدود
مرتجّ ٍح حــ ٍّر وليد لحظته،
االستديوات والحفالت معاً ،ليسام َر قريباً-
ٍ
رشوط -الجُ ّلس حــول العالم خلف
بــا
شاشات الكومبيوتر و"الهواتف الذكيّة" يف
مناح ومقاطع
عرص اإلنرتنت .قد تحتاج يف
ٍ
َ
منها إىل تصفيةٍ
و"ف ْل َتَة" ( ،)Filtrageما
يستدعي دعم املنتجني .صوت وديع اآلتي
يتق ّ
زمن آخر ،ليداخل الزمن
ط ُر من خواتيم ٍ
ّ
يشف
الجديد الشائك الالهث .كأنّما ثمّ ة ما
انســياب ميتافيزيقي لصوته غداً ،ال
عن
ٍ
الفلسفي حني
اإليماني ،بل باملعنى
باملعنى
ّ
ّ
ّ
الفن واملوسيقى.
يترسبُ إىل
ّ

محمد هنيدي
ينجو من حريق
طمــأن املمثــل املرصي محمــد هنيدي
جمهوره عىل صحّ ته بعدمــا نجا وعائلته من
حريق شبّ يف منزله .ونرش صورا ً يوثق فيها
آثار الحريق من داخــل منزله ،مغردا ً عرب
"تويرت"" :بيتي ولع فجأة ،لكن الحمد لله
ان ربنا حفظنا وحفظ األرسة".

قبل الجمهــور ،خصوصا ً
اســتعادتها قصة شعرها
القديمــة والتــي كانــت
اشــتهرت بها يف بداياتها،
ال ســيما بعد الضجة التي

اثارتها خالل الفرتة املاضية
بحلــق شــعرها بالكامل
وتحديــدا ً بعــد انفصالها
عن زوجها الفنان املرصي
حسام حبيب.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ُ
خذ احتياطاتك من تفجّ ر وضع
عاطفي ،وال تحاول إثارة غرية
الرشيك فهو ال يرحم يف مثل
هذه األمور وقد يفقد صوابه.

قد يحصل ما لم تتوقعه ،ويربك
شؤونك الحياتية واملهنية ،لكنك
تكون عىل استعداد ملواجهة كل
طارئ.

ال تستوعب ما يحصل معك
عاطفيا ً وتحافظ عىل مشاعر
رسيّة وال تبوح بها إال ّ ألحد الذين
تثق بهم ثقة عمياء.

أخبار سارة تعيد إليك األمل
يف استعادة موقعك الطبيعي
يف العمل ،لكن عليك أن تتخذ
قرارات مصريية حاسمة.

تستفيد من العالقة القوية
لتصبح أكثر متانة ،وقد تكرب
األحالم وتنمو معها الروابط
لتمتد وتشت ّد صالبة.

الغرية عند الرشيك مربّرة،
ألن ترصفاتك تثري ريبته
فحاول أن تكون واضحا ً يف
تعاطيك معه

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

ال تناقش وال تعارض وال تنتقد
الرشيك وخصوصا ً اليوم ،بل
كن متكتما ً وال تبح بأرسارك.

ترصّ ف بجدية يف عالقتك
بالحبيب واال ستجعله يبتعد عنك
وتصل األمور إىل طريق مسدود،
عندها لن تستطيع التعويض.

حذار االنجرار وراء األحاسيس
واألفكار السلبية حتّى لو شعرت
تترسع
بتحدّيات واستفزازات ،ال
ّ
يف إلقاء اللوم عىل الحبيب.

تشعر بميل إىل الرفض والثورة،
ما يزعج بعض الزمالء ،فحاول
أن تُظهر عن محبّة وتفهّ م
وهدوء واستيعاب

القمر يف برجك يفتح أمامك
مجاالت جديدة ويبرش ببعض
تترسع
األرباح والنجاحات ،فال
ّ
يف اتخاذ قرارات مهمة يف العمل.

الغرية عند الرشيك غري مربّرة،
ألن ترصفاتك معه واضحة
ّ
وتعب له عن حبك باستمرار.

١١
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SERIES

OUR RATING

...The Perfect Mother

خفايا عميقة بين أم وابنتها
جـــــــــــاد حــــــــــداد
تعرض شــبكة "نتفلكس" مسلســاً مشوّقا ً
جديدا ً بعنوان ( The Perfect Motherاألم املثالية)،
وهو مؤلف مــن أربع حلقات .تطغــى عليه اللغة
الفرنسية ،لكنه يشمل أيضا ً بعض العبارات األملانية.
تدور األحــداث يف باريس وبرلني ،وهــذا ما ّ
يفس
اســتعمال هاتني اللغتني .املسلسل هو إنتاج فرنيس
أملاني بلجيكي مشرتك واســمه األصيل Une mère
 ،parfaiteوهو يتضمــن جميع العوامل التي يمكن
ّ
توقعها من مسلسالت التشويق والجريمة.
ّ
تجسد جويل غاييه شخصية األم الرئيسية "هيلني
بــرغ" .تبدو هذه املمثلة مدهشــة يف جميع أدوارها،
وتُعترب مســرتها التمثيلية ناجحة منذ عقود .يكفي
أن نراجع ســجلها عىل موقع  IMDbكي نتع ّرف عىل
أعمالها ،أبرزها الفيلم الالمــع ( Rawاللحم النيء) أو
( Murder Me, Monsterاقتلنــي أيها الوحش) .لكنها
كانت منتجة هذين الفيلمَني ولم تشارك فيهما كممثلة.

يبدو أن غاييه تُر ّكز يف الوقت الراهن عىل التمثيل
واإلنتــاج يف آن ،لكنها تختار إنتاج مشــاريع مثرية
لالهتمام تدخل يف خانة سينمائية محددة.
بالعودة إىل املسلسل الجديد ،يشمل العمل ممثلني
رئيســيني آخرين ،منهم أندرياس بيتشــمان الذي
يعرفه محبّو املسلسل األملاني املدهش ( Darkمظلم)
عىل شــبكة "نتفلكس" ،حيث أدى دور "الغريب".
كذلك ،يض ّم طاقم املمثلني تومري سيسيل (من أعماله
مسلسل ( Messiahاملسيح) الذي يقترص عىل موسم
واحد لألســف ،وفيلم ( Don’t Look Upال تنظر إىل
األعىل) عىل شبكة "نتفلكس" أيضاً).
أخرياً ،تؤدي املمثلة إيدن دوكوران دور االبنة "أنيا
بريغ" ،وهي تربع يف كشــف جوانب مختلفة جدا ً من
شخصيتها .لكن يستنزف صانعو العمل هذه الشخصية
يف نهاية املطاف نتيجة ّ
تغي القصة مرارا ً وتكراراً!
بشــكل عام ،ال يمانــع املشــاهدون متابعة
شــخصيات محبوبة ،لكن ال مفر مــن النفور من
معظمها يف هذا املسلسل بســبب جهلها وقراراتها
الغبية ،أو نتيجة نزعتها إىل الكذب والخداع لتحقيق
أهدافها الخاصة.
يتــوىل فريديريك غارســون إخراج العمــل ،علما ً
أن أعماله الســابقة تشــمل حلقات عدة من مسلسل
( Insoupçonnableغري مشــكوك به) يف العام :2018
إنه نسخة فرنســية من املسلســل املدهش The Fall
(الســقوط) .كان العمــل األصيل مــن بطولة جيليان
أندرسون وجايمي دورنان ،وهو يستحق املشاهدة حتماً.

يف ما يخص كتابة الســيناريو ،يحمل فيلم The
 Perfect Motherتوقيــع تومــاس بوليه وكارول
نوبل .كان بوليه قد كتب أيضا ً املسلسل القصريPour
( Sarahسارة املسكينة) حيث لعبت إيدن دوكوران
دور البطولة .أما نوبل ،فقد كتبت يف الســابق جميع
أنواع املسلســات التلفزيونية ،بما يف ذلك املسلسل
الربيطاني الطويل واألسطوري ( EastEndersسكان
الطرف الرشقي) خالل التســعينات .يشمل النصف
األخري من الحلقة الرابعــة تحوال ً بارزا ً يف األحداث،

وهو يهدف إىل تفســر جميع الجوانب الغامضة.
لكن ال مفر من الشعور بحجم املماطلة يف األحداث
عىل مر الحلقات الثــاث األوىل بال مربر ،لدرجة أن
نصبح أمام نسخ متنوعة من الحقائق .هذا التخبط
قد يدفع البعض إىل التشــكيك بالنهاية :هل تعكس
الحقيقــة فعالً أم أنها نســخة أخــرى من تلفيق
الشخص الذي يرسد األحداث؟
تمتــد كل حلقة عــى  45دقيقة ،مــا يعني أنك
تستطيع إنهاء املسلسل كله خالل ثالث ساعات تقريباً.

نجوم هوليوود ير ّوجون لزيادة المسؤولية في حيازة األسلحة

الممثلة األميركية الكوميدية إيمي شومر

ّ
وقع نجــوم هوليووديون ،بمــن فيهم إيمي
شــومر وجوليان مور ومارك رافالو ،رسالة تدعو
إىل نرش األفالم والربامج التلفزيونية رســائل تروج
للمسؤولية يف حيازة األســلحة ،والحد من املشاهد
التي تُظهر أطفاال ً يحملون أسلحة نارية.
وتم توقيع الرســالة املفتوحــة التي صيغت
ردا ً عىل عمليات إطالق النــار الجماعية األخرية يف
الواليات املتحدة يف يوفالــدي وبافالو ،من املنتجني
الكبريين جيه جيه أبرامز " "Lostوشــوندا رايمس

"كورونا" ميك جاغر يُطيح بحفلة
أصيب نجم الــروك ميك جاغر (78
عامــاً) بـ"كوفيد ،"-19ما أدى إىل إلغاء
حفلــة لـــ" "Rolling Stonesيف قاعة
"يوهان كرويف أرينا" بأمسرتدام.
وقدم ميــك جاغر اعتــذارا ً عرب
حسابه عىل "تويرت" بسبب اضطراره
إللغاء الحفلــة قبل وقت قصري للغاية
من موعدها ،واعدا ً بتحديد موعد جديد
يف أقرب وقت ممكــن .وقالت الفرقة

عىل حســابها عىل "تويرت"" :يجب أن
تكون ســامة الجمهور واملوسيقيني
اآلخريــن وفريــق الجولــة أولوية".
وســتظل التذاكر املشــراة صالحة
للحفلة بموعدها الجديد.
بدأت الفرقة جولة أوروبية يف بداية
حزيــران يف مدريد لالحتفــال بالذكرى
الستني لتأسيسها ،عىل أن تنتهي يف 31
تموز بعد  14حفلة موســيقية يف عرش
دول .وتشــمل الجولة خصوصا ً ميالنو
ولندن وبروكســل وليفربــول ،حيث لم
تقدم الفرقة أي عرض منذ  50عاماً.
ويحدد العارفــون يف تاريخ الفرقة
نشأة " "Rolling Stonesيف تموز 1962
حني قدمت أول عــرض لها يف ماركي
بالعاصمة الربيطانيــة لندن .وتحمل
سنة  2022دالالت رمزية كثرية للفرقة،
إذ تصــادف أيضا ً الذكرى الخمســن
لصدور أحد أشهر ألبوماتها "Exile on
."main street
وتقام هذه الجولة من دون تشاريل
واتس ،عازف الدرامز التاريخي الذي تويف
عام  ،2021وحل محله الوافد الجديد إىل
الفرقة ستيف جوردان( .أ ف ب)

" "Bridge rtonورئيســة رشكــة ""Lucasfilm
كاثلني كينيدي.
وجاء يف الرســالة التي نرشتها حملة "Brady
" ،وهي منظمة غري ربحيــة تعمل من أجل ضبط
انتشار األســلحة" :تطورت املواقف الثقافية تجاه
التدخــن ،والقيادة تحت تأثــر الكحول ،وأحزمة
األمان ،واملســاواة بني األزواج ،ويرجع ذلك إىل حد
كبري إىل تأثري األفالم والتلفزيون .حان وقت التصدي
إىل مسألة سالمة األســلحة" .وأضافت" :ال نطلب

من أي شــخص التوقف عن عرض األســلحة عىل
الشاشــة .نطلب من الكتّاب واملخرجني واملنتجني
أن يتنبهوا إىل العنف الذي يظهر عىل الشاشــة وإىل
أفضل ممارسات سالمة األسلحة".
وتشــمل التدابري املقرتحة إظهار الشخصيات
وهي تغلق أسلحتها بأمان ،وإجراء مناقشات قبل
بدء اإلنتاج حول ما إذا كان يمكن اســتخدام بدائل
لألسلحة من دون التضحية بالصدقية الرسدية.
(أ ف ب)

أمبير هيرد تندّد بالكراهية والنقد الالذع
نددت أمبري هريد بالكراهية والنقد الالذع
اللذين كانت هدفا ً لهما عىل مواقع التواصل
االجتماعــي خالل محاكمتهــا األخرية ضد
جوني ديب ،مؤكدة يف الوقت عينه أنها ال تلوم
هيئة املحلفني عىل حكمها لصالح طليقها.
بعد محاكمة استمرت ســتة أسابيع،
خلص املحلفون السبعة يف محكمة فريفاكس
بالواليــات املتحدة يف األول من حزيران إىل أن
الزوجني السابقني قد شوّها سمعة بعضهما
البعــض عــر الصحافة .لكنهــم حكموا

بتعويض يفوق  10ماليني دوالر لجوني ديب،
مقابل منح مليونَي دوالر فقط لهريد .وقالت
هريد" :أعتقد أن الناس العاديني ال يعرفون
مثل هذه الحمالت ،وأنا ال آخذها عىل محمل
ً
مضيفة" :لكن حتى الشخص
شــخيص"،
ّ
املتيقن من أنني أستحق هذه الكراهية والنقد
الالذع ،حتى لــو كان يعتقد أني أكذب ،فإنه
ال يســتطيع النظر يف عينــي ويخربني أنه
يعتقد أن التعامل معي كان عادال ً عىل وسائل
التواصل االجتماعي"( .أ ف ب)

كيفن سبايسي أمام المحكمة بتهمة االعتداء الجنسي
بعد الواليات املتحدة ،يمثُل املمثل األمريكي
كيفن سباييس أمام محكمة يف لندن ،حيث يُتهم
بارتكاب أربع اعتداءات جنسية عىل رجال.
يواجه نجم مسلسل ""House of cards
الذي توقفت مســرته املهنية إثر سلســلة
اتهامات طاولته بعيد انكشاف فضائح هاريف
واينســتني ،تهمة الضلوع يف أربعة اعتداءات
جنسية عىل ثالثة رجال بني آذار  2005ونيسان
 .2013وخالل هذه الفرتة ،كان سباييس يشغل
منصب املدير الفني ملرسح يف لندن.

وجاءت هذه االتهامات يف أعقاب فضيحة
واينستني ،املنتج الســينمائي األمريكي الذي
استهدفته اتهامات عدة بالتحرش واالعتداء
الجنيس كشــفت عنها صحيفتا "NewYork
 "timesو" "NewYorkerيف خريــف .2017
وكان كيفــن ســباييس أيضــا ً موضــوع
تحقيقات يف الواليات املتحدة .كما دفعت هذه
االتهامات بشــبكة " "Netflixإىل االستغناء
عن سباييس يف مسلسل ""House of cards
الذي كان يؤدي دور البطولة فيه( .أ ف ب)
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كــــــــتـــــــابـــــــات تـــــــســـــــتـــــــحـــــــق الـــــــنـــــــشـــــــر
أفقي وعد...
«عاب ٌر أحمل أيامي وبي

ظمأ الرمل ويف خ ْ
طوي بحا ُر

يا هوىً ضيّعنيُ ،م ّر عىل
حريتيُ ،م ّر عىل شطآنِها
أدونــــــــــيــــــــــس

َ
وس ِل األصداف عن ُكهّ انها

رس يل َ يف أعماقها
أيّ ٍّ
أيُّ ح ْل ٍم يل َ يف أجفانها؟

هي يف صدري تراتي ُل َغ ٍد

وب َُخو ٌر ُمذْ َهبُ النار ،ونا ُر
من أنا ،أيُّ هوىً أحيا له؟
أ ُ ُفقي وع ٌد وعينايَ انتظا ُر».

وخز

مـــحـــمـــود عـــثـــمـــان

ُ
الدروب التي
مررت بتلك
ِ
َ
ويرشحْ
يذوبُ عليها الضيا ُء

ِ
نس ِ
وبالله يا َ
مات العيشِّ
وشوشات النَّسي ِم ا ُملجَ نَّحْ
ِ
ويا

الصخور
فلم أج ِد الزه َر بني
ِ
وال العط َر مثل النسائم َ
ينفحْ

أال فاحمليني إىل من أحبُّ
فلم َ
األرض للحُ بِّ مط َرحْ
يبق يف
ِ

فأين الربي ُع وأين الجما ُل
وأين العصافريُ تلهو وتم َرحْ

ُ
الديار
الشوق نحو
ربحُ بي
ي ِّ
ِ
َ
الشوق باملر ِء بَ َّرحْ
وما أطيبَ

األريج
وأين األريجُ ووخ ُز
ِ
وور ٌد كما الشوكِ والشو ُك يج َرحْ

ُّ
ِ
أحن إىل عتَ ِ
البيوت
بات
وتلك الشبابيكِ للضو ِء تُفتَحْ

ري
وما با ُل غي ٍم يض ُّل املس َ
وتلك الجبا ُل عىل الغي ِم تسبَحْ

ري
رب للعب ِ
ذروني عىل مع ٍ
الزمان الذي َّ
َ
ضن يسمَ حْ
لع َّل

الزهور
تفنِّدنا الريحُ مث َل
ِ
َّان أجم ُل يش ٍء وأقبَحْ
فسي ِ

األصيل
وقولوا إذا هبَّ ور ُد
ِ
لقد م َّر قرب الحيا ِة ولوَّحْ ...

...حسابات األبناء تحت الرقابة

Social Media

أعلنت شــبكة "إنســتغرام" االجتماعية عن
إضافة ميزات جديــدة إىل أداة الرقابة األبوية تتيح
لألهل أو ملمثلني قانونيني اإلرشاف بشــكل مبارش
أكثر عىل أنشطة أبنائهم القرص.
وباتت امليزة الجديدة ّ
توفــر لألهل وأولياء األمور
إمكان إرســال دعوات إىل املراهقني الصغار يعرضون
فيها عليهم مراقبة حساباتهم .وينبغي عىل املراهقني
قبــول الطلب لتفعيل األداة .وكانت إمكانية تشــغيل
الرقابة األبوية محصورة قبل اليوم باملراهقني أصحاب
الحسابات ،وهو خيار متاح منذ آذار يف الواليات املتحدة.
وقالت مســؤولة برامج الشــؤون العامة يف
مجموعــة " "Metaالرشكــة األم لـ"فيســبوك"

و"إنســتغرام" يف فرنســا كلوتيلد بريــان" :إنه
من املهم جدا ً بالنســبة لنا تطويــر أدوات تحرتم
خصوصية الشباب واستقالليتهم ،مع إرشاك األهل
يف التجربة يف الوقت عينه".
وســتم ّكن األداة الجديــدة األهل مــن تقييد
وقت الشاشــة من خالل تحديد حدود اســتخدام
التطبيق اليومية من  15دقيقة إىل ســاعتني أو من
خالل جدولة فرتات الراحة .كذلك يمكن للشــباب
إبالغ والديهــم أو ممثليهم القانونيــن إذا كانوا
عرضة ملحتوى ال يتوافق مع قواعد "إنســتغرام"
كالتحريــض عــى الكراهية أو العنــف ،والعُ ري،
وســوى ذلك .ويســتطيع األهل واألوصياء ولوج

ُتطلق خدمة توصيل بالمسيّرات
تخطط مجموعة " "Amazonإلطالق خدمة
ّ
باملسيات يف كاليفورنيا هذا العام ،تحمل
توصيل
اسم " ،"Prime Airوهي وسيلة لنقل البضائع
تعمل عليها رشكات ناشئة ومجموعات كبرية
مثل " "Walmartمنذ سنوات.
وأعلنــت املجموعة أن" :عمــاق التجارة
اإللكرتونية يخطط إلجــراء اختبارات عملية يف
ً
قائلة ّ
إن" :يف
مدينة لوكرفورد بكاليفورنيــا"،
وقت الحق من هذا العام ســيتم ّكن الســكان

من التسجيل ليســتفيدوا من خدمات التوصيل
ّ
باملســرات مجاناً" ،من دون إعطاء مزيد من
التفاصيل حول التاريخ.
وال تزال الرشكة تنتظر الضوء األخرض من
الســلطات للمبارشة بهذه الخدمة .وسيتم ّكن
املستهلكون من االختيار من بني آالف املنتجات
ّ
املسيات يف حديقتهم.
اليومية التي ستلقي بها
ويمكن للمستخدمني تقديم مالحظات لتحسني
الخدمة التي تأمل أمازون يف توســيع نطاقها

لتلبية احتياجات العمالء يف كل مكان .وتضيف
املجموعة أنها" :أنشأت عرشات النماذج األولية
قبل الوصول إىل نمــوذج يمكنه تحديد وتجنب
العوائق ،الثابتــة واملتحركة ،مــن املداخن إىل
األجهزة الجوية والحيوانات األليفة".
ّ
املسية من
ســتتمكن طائرات Prime Air
حمل ما يصــل إىل  5أرطال ( 2,3كيلوغرام) من
املنتجات يف عبوة بحجــم صندوق أحذية كبري،
والسفر ملسافة تصل إىل  24كيلومرتاً( .أ ف ب)

قائمة االتصال الخاصة بأوالدهم عىل "إنستغرام"،
واالطالع تاليــا ً عىل هويات متابعيهم أو عىل قائمة
األشخاص الذين يتابعهم األبناء.
ومن املقرر أن تتوافر هذه امليزات بحلول نهاية شهر
حزيران يف فرنســا وأملانيا وبريطانيا وايرلندا واليابان
وكندا وأسرتاليا وكذلك يف الواليات املتحدة ،عىل أن تصبح
متاحة يف بقية العالم بحلول نهاية السنة الجارية.
بات يف اإلمكان أيضا ً االتصال من "إنستغرام"
بمركــز معلومات َ
أسي يوفــر نصائح من خرباء
ومعلومات تتعلق باإلرشاف .وكانت النسخة األوىل
من هذه املنصة أطلقــت يف آذار الفائت وخصصت
للمستخدمني األمريكيني( .أ ف ب)
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ّ
حكام أفغانستان الجدد يسرقون الماضي

"طالبان" تستهدف التراث البوذي
عمدت حركة "طالبان" ،فور وصولها إلى السلطة في أفغانستان في شهر آب الماضي ،إلى تجديد اعتداءاتها ضد التراث
الغني الذي يسبق العصر اإلسالمي في البلد ،فراحت تنهب الكنوز األثرية في مقاطعة "باميان" ،في مرتفعات أفغانستان
الوسطى .استهدف عناصر "طالبان" تماثيل بوذا العمالقة التي أصبحت رمزًا دوليًا النعدام أخالق الحركة عند وصولها للمرة
األولى إلى السلطة منذ عق َدين ،فقد اعتبرت تلك التماثيل التي تعود إلى  1400سنة "وثنية" قبل اإلقدام على تفجيرها.
الرئــايس يف كابولّ ،
لكن أحــدا ً ال يعرف
لـــــيـــــن أودونـــــيـــــل
مكان وجودها يف الوقت الراهن ،وتقول
حركة "طالبان" إنها تتابع البحث عنها.
صنّفــت منظمة اليونســكو وادي
"باميــان" كموقع تراثي مُهــدّد ومهم
للبرشية ككل .وبعــد عودة "طالبان" إىل
السلطة يف  15آب املايض ،دعت اليونسكو
كان ا ُملال عبد اللــه رسهادي ،الذي
إىل حمايــة املنطقة من األرضار وعمليات
أصبح اآلن حاكم "طالبــان" الفعيل يف
النهب ،لكــن يصعب أن تُحــدد املنظمة
مقاطعة "باميــان" ،واحدا ً من مرتكبي
ما تســتطيع فعله ملراقبــة أهم اآلثار يف
أفظع الجرائــم الثقافية يف التاريخ .منذ
أفغانســتان إذا بقي وجودهــا امليداني
عودة "طالبــان" ،أرشف هذا الرجل عىل
محدوداً .كما أن وعــود "طالبان" يف هذا
ٍ
لوقت طويل،
نهب آثار بوذية حُ فِ ظــت
املجال ال تقنع الكثريين.
وفــق معلومــات علماء آثــار وخرباء
م ّ
تقــول شــريل بينارد ،رئيســة
طلعني عىل هذه النشاطات التدمريية.
"التحالــف من أجل اســتعادة الرتاث
هو متورط أيضا ً يف ذبح أعضاء جماعة
الثقايف" يف الواليات املتحدة" :أشــعر
الهزارة ،التي تعتــر مقاطعة "باميان"
بالقلق ألن "طالبــان" أطلقت مواقف
أرضها ،منذ آخر عهد لحركة "طالبان"،
واعدة بشأن مسائل أخرى مثل تعليم
بني العامني  1996و.2001
الفتيات ومالبس النســاء .أصدر قادة
يقــول عــي فوالدواند ،ناشــط يف
الحركة بيانات مرنة ومتسامحة جدا ً
جماعة الهــزارة يقيم اليــوم يف املنفى
يف البداية ،لكنهم عادوا إىل أســاليبهم
وكان قد أطلق حملة عاملية عرب هاشتاغ
القديمة منذ ذلك الحني ألنهم اكتسبوا
"أنقــذوا تراث باميــان التاريخي" عىل
ثقة متزايــدة بأنفســهم أو ربما بدأ
تويرت" :بدأت عمليــات النهب والتدمري
املتشددون يفرضون سيطرتهم داخل
وبناء بعض املبانــي التجارية الجديدة
الحركة .أخىش أن يتكرر الوضع نفسه
يف مواقــع الرتاث الثقايف بعــد أيام عىل
مع الرتاث الثقايف".
وصول "طالبان" إىل كابول ،يف  15آب من
حُ فِ ر تمثاال "صلصال" و"شمامة" يف
الســنة املاضية .نحن نطالب اليونسكو
ومنظمــات أخرى وأي بلــد يهتم فعالً
واجهة الجرف ،خــارج عاصمة املقاطعة
الهادئة مبارش ًة ،وتُع َرف هذه املنطقة أيضا ً
بحماية املواقع الرتاثية العاملية بالضغط
أحد تماثيل بوذا قبل تدميره عام ( 1963إلى اليسار) وبعد تدميره في عام ( 2008إلى اليمين)
باسم "باميان" .هما يقعان يف وسط شبكة
عىل "طالبان" بأي طريقة ممكنة إلنقاذ
"طالبــان" ضــد أقلية الهــزارة ألنها
يبحث عن كنوز مشــابهة ملجوهرات
يف ذلك كهوف لم يتم استكشــافها من
واسعة من الكهوف التي ش ّكلت مجموعة
الــراث الثقــايف يف "باميــان" .يف الحد
تعتربهــا مرتدّة .يف الســنوات األخرية،
ذهبية باهظة تم اكتشــافها يف ســت
قبل .يستحيل أن يعرف أحد محتواها
أديرة وكنائــس فيها جداريــات مطليّة
األدنى ،يجب أن يمنع العالم اســتمرار
مقابر للبدو يف شــمال أفغانستان ،يف
سقــت منها .رفض
ُقتل أعضاء هــذه الجماعة يف منازلهم
مدهشة .وعىل مسافة قريبة خارج املدينة،
أو القطــع التي ُ ِ
عمليات التدمري".
أواخر السبعينات .كانت تلك املجوهرات
املتحدث باسم "طالبان" التعليق عىل
ويف املدارس واملســاجد ،مع أن "تنظيم
ثمة بقايا من موقع "شهر غولغوال" الذي
ال تكتفــي "طالبــان" بتفجــر
تُع َرف باســم "كنز آســيا الوســطى
املوضوع ،مع أن مصادر أخرى ذكرت
الدولة اإلســامية يف والية خراســان"
شــ ّكل يف املايض محطة أساسية للقوافل
تماثيل بوذا ورسقة الكهوف ،بل يهاجم
القديمــة" ،وهي تعود إىل َ
ألفي ســنة
أن مســؤولني من الحركــة يف كابول
(فرع "داعش" املحيل وخصم "طالبان"
التي تمر عىل "طريــق الحرير" من الهند
عنارصهــا أقلية الهزارة أيضاً .تشــ ّكل
وتشمل تاجا ً مطويا ً من
أمروا رسهــادي بوقف عمليات الحفر
اإلرهابــي) أعلــن
إىل الصني ،بــن القرنني
هذه الجماعة الشيعية
الذهب املطروق بحجم 5
أحادية الجانب.
مســؤوليته عن عدد
الســادس والعارش .إنه
حواىل  10%من الشعب
إنش ،فضال ً عن خناجر
يبدو أن عنارص "طالبان" يعودون
متزايد من تلك األعمال
مثال بــارز عــى فنون
األفغاني الذي يض ّم 38
ّ
مرصعــة بالجواهــر،
إىل مرسح الجريمة بكل بســاطة .قال
الوحشــية منذ عودة
"غاندهاران" خالل األلفية
مليون نســمة ،وهي
وتماثيــل "كيوبيــد"،
مسؤول ســابق يف اليونسكو (رفض
"طالبان" إىل السلطة.
األوىل ،وهــو يعكس برأي
تعترب نفســها حامية
ال تكتفي "طالبان" بتفجير
اإلفصاح عن هويته حفاظا ً عىل سالمة
يضيف فوالدواند:
ودالفني ،وأغنام ،وتنني ،صنّفت منظمة اليونسكو اليونسكو حجم "التداخل
الرتاث يف املنطقة.
عائلته التي ال تزال تقيم يف أفغانستان)
"تدمري الــراث يمنح
وآلهة أخرى .يؤكد تنوع وادي "باميان" موقعًا بــن التأثــرات الهندية،
تماثيل بوذا وسرقة
ُقتِـــــــل آالف
تلك القطع عىل الروابط
إن شــخصيات من "طالبــان" ،كانت
األشخاص من جماعة الكهوف بل يهاجم عناصرها "طالبــان" القدرة عىل
والهلنستية ،والرومانية،
ومهمًا
تراثيًا ُمهدّدًا
ّ
التجاريــة التي امتدت
متورطــة يف تدمري تماثيل بــوذا التي
رفض جماعــة الهزارة
والساسانية ،واإلسالمية".
الهـــزارة يف مقاطعة
أقلّية الهزارة أيضًا
للبشرية ككل ّ
عىل أكثر مــن  5آالف
تُع َرف باسم "صلصال" و"شمامة" يف
وتجريدها من أهميتها
تشــهد بقايا الرتاث
"باميـــان" ومناطق
ميل مــن البحر األبيض
العام  ،2001نهبت آثــارا ً كثرية أخرى
ومحوهــا مــن ذاكرة
البــوذي يف أنحــاء البلد
أخرى بعد اســتيالء
املتوسط إىل الصني ،بني العام  2200قبل
حــن كان خرباء خارجيــون يف الهدم
األجيال املستقبلية".
عىل أهمية أفغانســتان الجغرافية لنرش
"طالبان" عىل الســلطة غــداة الحرب
امليالد وسنة  200بعد امليالد.
يســتعدون لتدمري تماثيل بوذا .يضيف
بعد عودة "طالبان" إىل الســلطة،
البوذية مــن الهند إىل الصــن واليابان
األهلية يف العام  ،1996ويقول الكثريون
املســؤول نفســه" :لقد نهبــوا عددا ً
حني اجتاحـــــت جحافـــــــل
بدأت الحركة تدمّ ــر املواقع التاريخية
وكوريا .خــارج كابول مبــارش ًة ،تقع
إن "اإلبــادة الجماعيــة" التي بدأت يف
"طالبان" املنطقــة للمرة األوىل ،حرص
كبريا ً من الكنــوز والقطع األثرية من
وترسقها .يقول الســكان املحليون إن
مدينة "مس عينك" البوذية التي نشأت
أواخر القرن التاســع عرش ،خالل عهد
منذ َ
مدير املتحف الوطنــي األفغاني ،عمارة
"باميان" وباعوها يف السوق السوداء،
رسهادي استعان بأشخاص غري أفغان
ألفي ســنة تقريباً ،وقد بُنِيت فوق
امللك عبد الرحمن خان ،ال تزال مستمرة.
خان املســعودي ،عىل حماية تلك الكنوز
وعاد رسهادي اآلن إلتمام مهمته .سبق
لحفر املواقع ونهبهــا .كذلك ،ذكرت
رواسب هائلة من النحاس واستفاد منها
كان فوالدواند يدرس الطب حتى شــهر
حتى العــام  .2004ثم جــال جزء من
وبدؤوا يف حفر مناطق محددة يف محيط
صحيفة  Art Newspaperأن عمليات
الرهبان طوال قرون بعد اكتشافها وهم
آب املايض لكنه يقيم راهنا ً يف املنفى .هو
املجموعة عىل متاحف كثرية حول العالم.
املواقع التاريخية يف "باميان".
الحفر اســتهدفت موقعَ ني عىل األقل
يف طريقهم من شــبه القارة الهندية إىل
يعترب تدمري الرتاث يف "باميان" جزءا ً من
يقال إنهــا عادت ووصلــت إىل القرص
ذكرت مصادر عــدة أن رسهادي
يف محيط تماثيل بــوذا العمالقة ،بما
الرشق األقىص.
سياسة "التطهري الثقايف" التي تطبّقها
يف أماكن أخرى ،اجتاح عنارص "طالبــان" موقع "مئذنة جام"
يف مقاطعة "غور" (إنه جزء من مواقــع الرتاث العاملي وفق تصنيف
اليونســكو أيضاً) ،يف أيار  ،2019فمنعوا حينهــا الوصول إىل املوقع
وقتلوا أكثر من  12حارساً.
كشفت مصادر يف أوساط علماء اآلثار أن حركة "طالبان" تعترب
املواقع الثقافية مصدرا ً محتمالً للوظائف يف بل ٍد توقفت فيه النشاطات
االقتصادية ويفتقر نصف الشــعب إىل الغذاء .لكن يقول خبري أوروبي
رفض اإلفصاح عن هويته" :ال يعرف عنــارص "طالبان" حقيقة ما
يفعلونه ،وال يدركون أهمية هذه املواقع ،ويظنون أن كل ما يحفرونه
له قيمة مادية .لهذا السبب ،يجب أن يراقبهم أشخاص محرتفون ،لكن
ال أحد يعرف مدى استعدادهم لتقبّل هذه الخطوة".

من املعــروف أن "طالبــان" ال تهتم إال بتفســراتها الصارمة
للرشيعة اإلســامية ،ويُعترب هدم تماثيل بوذا يف "باميان" من أســوأ
مظاهر التدمري الثقايف ،وهو يكشف الوحشية التي طبعت أول خمس
سنوات من حُ كم هذه الحركة ،علما ً أن عهدها انتهى بعد ثمانية أشهر
حني أقدمت الواليــات املتحدة عىل غزو البلد ردا ً عىل تورطها يف هجوم
 11أيلول اإلرهابي الذي استهدف نيويورك وواشنطن.
َ
تمثال "صلصال"
بالعودة إىل مقاطعــة "باميان" التي شــملت
و"شــمامة" يف املايض ،يمكن رصد صخرتَــن مغمورتَني عىل واجهة
الجرف .عىل مر العقدَين اللذين تليا تدمريهما ،ســعى الخرباء األفغان
والدوليون إىل حماية مواقع "غاندهاران" واألماكن البوذية يف "باميان".
أنفقت منظمة اليونسكو واليابان وكوريا الجنوبية ماليني الدوالرات يف

محاولةٍ عقيمة لحماية كنوز تلك املنطقة .لكن لم تستطع هذه الجهات
أن تبذل أي جهود مماثلة يف الكهوف التي تع ّرضت للتشويه أو التدمري،
بشــكل نهائي .يشمل بعض الكهوف
فاندثرت بذلك جداريات تاريخية
ٍ
اليوم ســكانا ً فقراء من املقاطعة نفسها ،فيســتعملون البطاريات
لتشــغيل املصابيح واملواقد .حتى أن بعضها تحــوّل إىل مدارس ألوالد
سكان الكهوف ،ويحتل مدمنون عىل املخدرات عددا ً آخر منها.
تع ّرضت هذه املنطقة للحفر والنهب طوال آالف السنني ،ويظن
عدد كبري من الخرباء أنها لم تعد تشــمل أي كنوز قيّمة .عىل غرار
املنافذ الفارغة التي ُ
شيّدت عليها تماثيل بوذا يف املايض كي تُ ِط ّل عىل
حقول القمح يف "باميان" ،قد تصبح معظم معالم الرتاث الثقايف يف
أفغانستان مج ّرد ذكرى غابرة قريباً.

١٤
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة
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Heart Matters

مؤشرات تحذيرية على قصور القلب المبكر
َ
بنوع غير مألوف من التعب أو انقطاع التنفس ،يسهل أن تنسب المشكلة إلى التقدم في السن أو قلة
بدأت تشعر
إذا
ٍ
الرشاقة أو الوزن الزائد .لكن ال تتجاهل هذه األعراض إذا استمرت لفترة ،ال سيما إذا ترافقت مع تورم الكاحلين وصعوبة
التنفس أثناء االستلقاء .إنها أعراض كالسيكية لقصور القلب المبكر ( )Heart Failureالذي يشير إلى عجز القلب
عن ضخ كمية كافية من الدم في أنحاء الجسم .قد تسهم أحدث التطورات في مجال رصد المرض ومعالجته
في تخفيف أعباء قصور القلب الذي ُيعتبر من أبرز أسباب دخول المستشفى في عمر الخامسة والستين وما فوق.
بشكل عام ،ال يدرك الناس أنهم معرّضون لقصور القلب وال يفهمون خطورة هذه الحالة .لكن يقول طبيب
القلب جيمس جانوزي ،أستاذ طب في جامعة "هارفارد"" :نحن نملك األدوات الالزمة لرصد قصور القلب المبكر
لدى أكثر األشخاص عرضة للخطر ،مثل المصابين بالنوع الثاني من السكري".

أعراض قصور القلب

ملســاعدة املرىض واألطباء عىل رصد أعراض
قصور القلب املحتملة رسيعــاً ،طرحت "جمعية
قصور القلب األمريكية" دليالً بسيطا ً للتع ّرف عىل
املؤرشات التحذيرية:
اإلرهاق :ال يستطيع القلب الضعيف أن ينقل
كمية كافية من الدم الغني باألكســجني لتلبية
حاجات الجســم ،ما يؤدي إىل شعور عام بالتعب
أو اإلرهاق.
تراجع الحركة الجســدية :بمــا أن املصابني
بقصور القلب يتعبون بســهولة ،غالبا ً ما يجدون
صعوبة يف تنفيذ نشاطاتهم اليومية العادية ،مثل
تحضري الطعام أو قطع مسافة قصرية.
االحتقان :حــن تضعف قــدرة الضخ يف
القلب ،يتجه الدم صعودا ً ويترسب إىل الرئتني.
قد يؤدي احتقان الرئــة يف املرحلة الالحقة إىل
زيادة السعال واللهاث.
الوذمة أو تورم الكاحــل :قد يرتاكم فائض
الســوائل يف الكاحلــن والســاقني والفخذين
والبطن ،حتى أنه قد يُسهّ ل اكتساب الوزن خالل
وقت قصري.
ضيــق التنفــس :ي َ
ُصعّ ــب االحتقان عىل
الرئتني إزالة ثاني أكسيد الكربون وتزويد الدم
بكمية نظيفة من األكسجني ،ما يزيد صعوبة
التنفس .غالبا ً مــا يتفاقم ضيق التنفس حني
يتمدد الناس ألن فائض الســوائل يف أســفل
الجسم يصعد نحو الرئتني.

اختبار المؤشرات الحيوية للدم

اليوم ،تويص أحــدث التوجيهات الصادرة عن
"جمعية السكري األمريكية" بأن يخضع املصابون
للنوع الثاني من الســكري لفحوصات دم سنوية

لقيــاس ببتيد مُــ ِد ّر الصوديــوم الدماغي .لطاملا
اســتُ ِ
عملت هذه املؤرشات الحيويــة ،التي تطلقها
خاليــا عضلة القلب يف لحظــات الضغط النفيس،
لتشــخيص قصور القلب ومراقبته .قد يســمح
إجراء الفحص ألكثر األشــخاص عرضة لقصور
القلب بكشــف املشــكلة يف مرحلة مبكرة .ويعني
التشــخيص املبكر تلقي مجموعــة من العالجات
املفيدة يف الوقت املناسب.
يف ٍ
وقت ســابق من هذه السنة ،صادقت "إدارة
الغذاء والدواء" األمريكية عىل توسيع نطاق استعمال
اإليماغليفلوزيــن (جارديانــس) ملعالجة املصابني
بقصور القلب األكثر شــيوعا ً لدى كبار الســن ،أي
ما يُسمّ ى قصور القلب مع الكرس القذيف املحفوظ.
ُ
صمّ م دواء اإليماغليفلوزين يف األصل ملعالجة النوع
الثاني من الســكري ،لكــن ّ
تبي الحقــا ً أنه يفيد
املصابــن بقصور القلب خارج املستشــفى (حتى
لو لم يكونــوا مصابني بمرض الســكري) ويطيل
حياتهم .يقيض عــاج فاعل آخــر لقصور القلب
باستعمال خليط يشمل نوعَ ني من أدوية ضغط الدم
(ساكوبيرتيل وفالساتران) واســمه "إنرتيستو".
تُعترب األدوية الجنيسة القديمة ،مثل حارصات البيتا
ومضادات مســتقبالت القرشانيات املعدنية ،مفيدة
جدا ً يف هذا املجال أيضاً.
يبقى مرض الرشيان التاجي (تراكم صفائح
الدهون داخل الرشايني التــي تزوّد القلب بالدم)
من أبرز أسباب قصور القلب .لكن تكشف دراسة
نرشتها "مجلة الكلية األمريكية ألمراض القلب"،
يف آذار  ،2022أن ثلــث املصابــن بقصور القلب
تقريبا ً يخضعون لفحص مرض الرشيان التاجي
خالل فرتة ثالثة أشهر .هذه النزعة املؤسفة تثبت
أن مرىض قصور القلب ال يتلقون العالج يف الوقت
املناسب دوماً.

Science

يدعو جانــوزي جميع املــرىض إىل تطبيق
التوصيات الصحيــة التي تنعكــس إيجابا ً عىل
القلب لتخفيــض خطر اإلصابــة بجميع أنواع
أمراض القلب واألوعيــة الدموية .كذلك ،يجب أن
يســتفرس املصابون بالنوع الثاني من السكري
حول الخضوع لفحص الببتيد ا ُمل ِد ّر للصوديوم يف

الدم سنويا ً للتأكد من غياب قصور القلب املبكر.
ويجــب أن يُقيّم الطبيب وضــع كل من يالحظ
أعراض قصور القلــب ،ثم يخضع املصابون بهذا
االضطراب لتقييم آخر الســتبعاد مرض الرشيان
التاجــي ،ألن نتائج هذه الفحوصــات تؤثر عىل
طبيعة العالج يف املرحلة الالحقة.

بــــــيــــــئــــــة

خريطة دماغية لإلقالع عن اإلدمان
وضع باحثــون خريطة لشــبكة دماغية
متصلة باإلدمان من خالل دراسة عىل أشخاص
درجوا عــى التدخني ملدة طويلــة وأقلعوا عنه
فجأة بعد ظهور آفات يف الدماغ.
ويأمل معدّو الدراســة يف أن تســاعد هذه
النتائج عــى تركيز عالجات اإلدمان مســتقبالً
عىل مجموعة من املواد .مســتندين يف سعيهم إىل
تحديد الجزء املســؤول عن االدمان يف الدماغ ،عىل
درس عيّنة من  129مريضاً ،تش ّكل نسبة الذكور
منهــم  60يف املئة ويبلغ متوســط أعمارهم 56

نــــصــــيــــحــــة أخــــيــــرة

عاماً ،كانوا يدخنون يوميا ً ولديهم آفات يف الدماغ.
واســتمر أكثر من نصف هؤالء يف التدخني بشكل
طبيعي بعد ظهور اآلفــات الدماغية ،فيما توقف
ربعهم عن التدخــن فورا ً من دون صعوبة ،حتى
أنهم أفادوا بـأنهم لم يشعروا برغبة شديدة فيه.
والحظوا أن اآلفــات الدماغية لدى مَن توقفوا
عن التدخني موجودة يف مناطــق عدة من الدماغ،
ولكن كلها ،يف رأيهم ،مرتبطة بشبكة معينة .ووضع
هؤالء خريطة يف هذا الشأن يف عدد من مناطق الدماغ
أطلقوا عليها تسمية "شبكة اإلقالع عن اإلدمان".
واكتشفوا أن اآلفة التي قد تكون وراء إقالع شخص
ما عن اإلدمان يُحتمل أن تؤثر عىل أجزاء من الدماغ
كالقرشة الحزامية األمامية الظهرية وقرشة الفص
الجبهي الجانبي والقرشة املعزولة ،ولكن ليس عىل
قرشة الفص الجبهي اإلنيس.
وأظهرت األبحــاث أن اآلفــات التي تصيب
القرشة املعزولة تقلل من اإلدمان ،لكنها لم تأخذ يف
االعتبار أجزاء أخرى من الدماغ رصدتها الدراسة
الجديدة .وحرص الباحثون عىل تأكيد النتائج التي
توصلوا إليها فعمدوا إىل درس  186مريضا ً يعانون
آفات دماغية وأجري لهم تقييم ملخاطر الكحول.
ّ
وتبي لهم أن آفات شــبكة الدمــاغ املرتبطة
باإلدمان التــي الحظوا وجودها لدى املدخنني تقلل
هي األخرى من خطر إدمان الكحول ،ما يعني وجود
شبكة مشرتكة من اإلدمان عرب هذه املواد( .أ ف ب)

يقصر متوسط العمر
تل ّوث الهواء
ّ
يؤدي تلوث الهواء بالجســيمات الدقيقة بفعل
احرتاق الوقود األحفــوري ،إىل تقصري العمر بأكثر
من عامني يف املتوســط يف كل أنحاء العالم ،بحسب
دراسة حديثة.
وأشــار معدّو تقرير مؤرش جودة الهواء الذي
أصدره معهد سياسة الطاقة يف جامعة شيكاغو إىل
أن "من شــأن الحد نهائيا ً من تلوث الهواء العاملي
تلبية لتوصيات منظمــة الصحة العاملية أن يضيف
 2,2سنة إىل متوسط العمر املتوقع".
ويتيح جع ُل مســتوى الجســيمات الدقيقة يف
الهواء متوافقا ً مــع معايري منظمة الصحة العاملية
إطالة عمر كل شخص يف جنوب آسيا خمس سنوات.
فهذه الجسيمات الدقيقة التي صنفتها األمم املتحدة
عام  2013ضمن مســببات الرسطان ،تخرتق عمق
الرئتني وتدخل الدم ،ويمكن أن تســبب أمراضا ً يف
الجهاز التنفيس والقلب واألوعية الدموية.
تويص منظمة الصحة العاملية بأال تتجاوز كثافة
الجسيمات الدقيقة يف الهواء  15ميكروغراما ً لكل مرت
مكعب خالل فرتة  24ســاعة ،وأن تظل دون خمسة
ميكروغرامات لكل مرت مكعب يف املتوسط عىل مدار
عام .وتتجاوز كل املناطق املأهولة بالسكان يف العالم
تقريبا ً توصيات منظمة الصحة العاملية ،لكن آســيا
تحمل الرقم القيايس ،إذ أن املســتويات يف بنغالدش
أعىل بـــ 15مرة مــن املعدالت املطلوبــة ،وبعرشة
أضعاف يف الهند وبتسع مرات يف نيبال وباكستان.

ويف واليتــي أوتار براديش وبيهــار الهنديتني،
حيث يبلغ عدد الســكان نحــو  300مليون ،تقلل
األمراض التي تســببها هذه الجســيمات متوسط
العمر املتوقع ثماني سنوات ،ويصل الرقم إىل عرش
سنوات يف العاصمة نيودلهي.
أما عىل مســتوى العالــم ككل ،فلم ينخفض
التلوث بالجســيمات الدقيقة العــام ( 2020وهي
أحــدث البيانات املتاحة) مقارنة بالعام الســابق،
عىل الرغم من التباطؤ االقتصادي الحاد وانخفاض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب بجائحة كوفيد
وتدابري اإلقفال( .أ ف ب)

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة
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البرتغال تح ّولت إلى معقل للمهاجرين
في العام  ،2015شاهد العالم الرحلة الخطيرة التي قام بها أكثر من
مليون الجئ (معظمهم هربوا من الحرب األهلية السورية) .انطلق
هؤالء من تركيا إلى اليونان ثم توجهوا إلى النمسا بعد وصولهم إلى دول
االتحاد األوروبي .كانوا يريدون الوصول إلى ألمانيا ،العمالقة االقتصادية
في أوروبا ،حيث تكثر الفرص التي تنذر بحياة جديدة .بعد مرور خمس
سنوات ،قامت ديبتي روت ،فتاة نيبالية عمرها  24سنة (تغيّر اسمها
في هذه المقالة منعًا إلعاقة طلب إقامتها في االتحاد األوروبي)،
برحلة مشابهة لكنها وصلت في نهاية المطاف إلى وجهة مختلفة

موقتة في أنحاء البرتغال ،أفقر بلد في
جدًا .هي تقوم بأعمال زراعية َ
غرب أوروبا ،منذ  18شهرًا .تحلم روت بالعيش في فرنسا ،لكنها مضطرة
للبقاء لعشر سنوات في البرتغال قبل تحقيق حلمها .تستقبل البرتغال
المهاجرين منذ عقود ،لكن يتجاهلها الكثيرون كوجهة بحد ذاتها حين
يحصل المهاجرون على فرصة االستقرار في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا.
لكن منذ العام  ،2015حين وصلت التداعيات السياسية للنزوح السوري
إلى شمال أوروبا ،اضطر المهاجرون والشبكات التي تقودهم إلى القارة
األوروبية لتغيير مسارهم ،فأصبحت البرتغال وجهة نهائية محبذة.

بالراحــة ألن ابنه يســتطيع العودة إىل
أجــــــــاي مــــــــاكــــــــــان
الربتغال يف أي وقت ،حتى لو أُجربت بقية
عائلته عىل العودة إىل نيبال.
لكن رغم تســاهل النظام القانوني
مع املهاجرين يف الربتغــال ،يمنح البلد
عددا ً قليــاً مــن التأشــرات القيّمة
وتراخيــص العمل خوفا ً مــن انتقادات
إرتفع عدد املهاجريــن يف الربتغال
حكومات االتحاد األوروبي األخرى ألنها
بنســبة  70%تقريبــا ً يف آخــر خمس
قد تتّهمه بالتشجيع عىل الهجرة.
سنوات ،ثم زاد برسعة الفتة رغم انتشار
يقول جواو كارفالو ،عالِم سيايس يف
وبــاء كورونا .يف الوقت نفســه ،حصل
جامعة لشبونة" :نحن نحتاج إىل العمال،
املهاجرون عىل رخصــة إقامة هناك يف
لكن ال يمكننا أن نقول إننا نفتح أبوابنا
العــام  2020أكثر من األعداد املســجلة
أمــام املهاجرين ألن فرنســا وأملانيا لن
يف العام  2015بنســبة تفوق الضعف،
تتحمّ ال هذا الوضع .لذا نتكل عىل ســوق
وال تضاهــي أي دول أخــرى هذا املعدل
العمل .عند وجود وظائف شاغرة ،سيجد
باستثناء كرواتيا وسلوفينيا ذات الدخل
الناس طريقــة لدخول البلد واســتالم
املنخفض .يف املقابــل ،تراجعت موجات
تلك األعمــال .وإذا لم يجــدوا أي عمل،
الهجرة نحو فرنســا وأملانيا األكثر ثرا ًء
سيغادرون بكل بساطة".
بدرجة ملحوظة.
ً
نتيجــة لذلــك ،يضطــر معظم
يحصل املهاجرون عىل رخصة إقامة
ً
خلسة،
املهاجرين للتســلل إىل الربتغال
إذا وجدوا عمالً لهــم ،بغض النظر عن
وال ينجح إال امليســورين نسبيا ً يف بلوغ
طريقة وصولهم إىل البلد ،وقد بدأت هذه
وجهتهم .قــد يواجه املهاجرون ظروفا ً
السياســة يف العام  ،1986حني انضمّ ت
خطرية ومثقلة باألعبــاء املادية يف آن:
الربتغال إىل االتحــاد األوروبي وأطلقت
انطالقا ً من مقابــات أجرتها صحيفة
صناديق التنمية يف بروكســل طفرة من
"فوريــن بولييس" وأبحــاث أكاديمية
مشــاريع البناء .يف تلك الفرتة ،لم يكن
مهاجر يحمل الفتة "ال أحد غير قانوني" في مظاهرة في  Praa do Comrcioفي لشبونة | البرتغالّ 11 ،
تموز 2021
أرشفت عليها عالِمة االجتماع ألكسندرا
املهاجرون يستطيعون تقديم طلب لنيل
العمل عماال ً زراعيني يف ســاحة "مارتيم
يُعترب املهاجرون من جنوب آســيا
بهم (إنها أقرص مدة لنيل الجنســية يف
برييرا ،قــد ترتاوح كلفــة الوصول إىل
اإلقامة من داخــل البلد ،مع أن أكثر من
مونيز" حيــث يتجمّ ع املهاجرون لرشب
الجماعة األرسع نمــوا ً يف الربتغال حتى
أوروبا) .يف املقابــل ،يضطر املهاجرون
الربتغال بني  4آالف و 14ألف يورو (بني
 200ألــف عامل غري رشعي حصلوا عىل
الشــاي وتناول السمبوسة التي تُباع يف
اآلن ،مــع أن الوافدين من مســتعمرات
يف أملانيا النتظار مرور ثماني ســنوات
 4185و 14650دوالراً).
صفة قانونية بفضل إعفــاءات دورية
أكشاك موَقتة.
برتغالية سابقة يتفوقون عليهم باألرقام
لتقديم طلب الجنسية ،وال يحصل أبناء
احتاجــت روت إىل  15يوما ً لعبور
خالل العقود الالحقــة .يف العام ،2007
يتواجد هاري بهاتــاري (ليس من
املطلقة .يقوم الســمارسة والوســطاء
األجانب يف أملانيا عىل الجنسية األملانية إال
الغابة التي تفصــل تركيا عن اليونان
طرحت الحكومة آلية رســمية تسمح
وأمضت صيفــا ً كامال ً
أقارب كمال) يف الربتغال
الذين يجلبون الناس من جنوب آسيا إىل
إذا كان أحد األبوين يقيم
للمهاجريــن بتقديــم
منذ سنوات ،وهو يعمل
أوروبا بتسويق الربتغال كوجهة جاذبة
هناك
بشكل قانوني منذ
وهي تتنقــل يف أنحاء
ٍ
طلبات لنيل اإلقامة فور
يف مطابــخ املطاعــم يف
عرب فيديوات عىل "يوتيــوب" باللغتني
ثماني سنوات عىل األقل.
أوروبا .يســتطيع كل
عثورهم عىل عمل.
لشــبونة ويف ضواحيها
الهندية واألردية ،وعرب مجموعات مغلقة
يقول كمال بهاتاري،
من يملك املال أن يطلب
حني يصبـــــــح
الغنيــة واملط ّلــة عــى
للمهاجرين عىل "واتساب" و"فيسبوك"،
رئيس جمعيــة خاصة
مــن أحد الســمارسة
املهاجــرون مقيمــن
فيَعِ ــدون الناس بنيل صفــة قانونية يف
رشعيني يف البلد ،يمكنهم أكثر من  200ألف عامل بالنيباليني يف لشــبونة:
املحيط .تكلم هذا األخري يضطر معظم المهاجرين تأمني تأشرية سياحية
ً
ُ
االتحاد األوروبي عن طريق الربتغال.
راجعــت تقييمات
"لقد
خلسة أو طالبيــة أو رخصــة
مــع صحيفــة "فورين للتسلل إلى البرتغال
غير شرعي حصلوا
أن يقدموا طلبا ً الستدعاء
عند غروب الشمس يف أرياف جنوب
جميــع الخــراء عــى
بولييس" ،وسحب خالل وال ينجح سوى الميسورين عمل لدولــة أخرى من
عائالتهــم .يحصل أوالد
على صفة قانونية
ُ
مقابلتــه بطاقتَي هوية
الربتغال ،يسري السيخيون القادمون من
واســتنتجت أن
اإلنرتنت
االتحــاد األوروبي .ثم
املهاجرين عىل
نسبيًا في بلوغ وجهتهم
الجنسية بفضل إعفاءات دورية
من محفظته ووضعهما
منطقة البنجاب الباكســتانية يدا ً بيد،
الربتغــال تعطي رخصة
يســافر هؤالء مبارش ًة
الربتغاليــة تلقائيــا ً إذا
وُلدوا هناك وكان أحــد الوالدَين مقيما ً
جنبا ً إىل جنــب :األوىل هي بطاقة إقامته
فيتّجهون من الحقول نحو البلدات حيث
اإلقامة خالل فرتة أقل من غريها" .انتقل
إىل الربتغال ويبدؤون البحث عن عمل.
املوَقتــة حيث تُذ َكر جنســيته النيبالية
تحمل املقاهي الفتــات باللغة الهندية.
هذا الرجل إىل الربتغال يف العام  2013بعد
لكن يصل آخــرون إىل البلد عن طريق
رشعيا ً منذ ســنة .وبعــد نيل رخصة
بكل وضوح ،والثانية هي جنســية ابنه
يف لشــبونة ،يعمل النيباليون يف مطابخ
حضور مؤتمر أكاديمي يف إيطاليا حول
التهريب من بريطانيا ،حيث يكسبون
اإلقامــة القانونية بخمس ســنوات،
يســتطيع املهاجــرون أن يقدموا طلبا ً
الربتغاليــة التــي تحمل ختــم االتحاد
املطاعم ،ويدير البنغالدشــيون عددا ً من
تأشريات االتحاد األوروبي قصرية األمد،
مبالغ جيدة لكنهم يعجزون عن نيل أي
األوروبي عىل جهتها الخلفية .هو يشعر
متاجر الفاكهــة يف املدينة .ويجد أرباب
ثم طالت إقامته هناك.
وثائق رسمية.
للحصــول عىل جــواز برتغــايل خاص

يتظاهرون ضد استقبال المهاجرين

تكــون الدول الفقــرة يف االتحاد األوروبــي ،مثل مالطا
وبولندا وكرواتيا ،أكثر ميالً إىل منح تراخيص العمل ،ما يجعل
دخول البلد أكثر ســهولة وأقل كلفة .لكن تبقى إجراءات نيل
الجنسية يف هذه الدول أصعب بكثري من الربتغال.
تســتفيد الرشكات الربتغالية من املهاجريــن القادمني
ً
خلسة .إيزا ألفيس دياس هي مديرة املوارد البرشية يف "مادري
فروتا" (تعاونية من املــزارع الكبرية) ،يف منطقة "ألغارف" يف
أقىص جنوب الربتغال .كانت تتنقل سابقا ً بني بلغاريا ورومانيا
وأوكرانيا ورصبيا لتوظيف عمّ ال موسميني ،لكنها تقول اآلن:
"اليــوم ،يمكننا أن نو ّ
ظف أي عامل موجــود يف البلد حتى لو
كان يفتقر إىل التأشــرة املناسبة ،رشط أن يبدأ العمل هنا .هم
يظهرون يف كل مكان ،فيأتــون إىل الربتغال بطريقةٍ ما بفضل
مواردهم الخاصة".
لكن غالبا ً ما يكون املهاجرون مع ّرضني لالســتغالل.
تضطــر رشكات مثل "مادري فروتا" لتقديم تأشــرات
خارجيــة للعمال ،فضــا ً عن وجبات الطعام ووســائل
الراحة وبدل النقل .لكن يمكن التعامل مع املهاجرين غري
الرشعيني مثل العمال املحليني ،مــا يعني أن يتلقوا الحد
األدنى لألجور ( )737$شــهريا ً ويضطروا لتأمني مكان

لإلقامــة فيه .يتجمع العمال يف هــذه الحالة داخل غرف
َ
بطابقني أو يدفعون املــال للبقاء يف مقصورات متنقلة يف
األرض التي يزرعونها.
لكن يف ظل تصاعد أعداد املهاجرين يف الربتغال ،طالت مدة
إنهاء طلبات اإلقامة من بضعة أشــهر يف العام  2013إىل فرتة
ً
نتيجة لذلك ،قد تمتد إجراءات نيل
قد تصل إىل ثالث ســنوات.
الجنسية عىل أكثر من عرش سنوات.
قد تم ّر ســنوات قبل أن يحصل الوافــدون الجدد إىل دول
جنوبية مثل الربتغال عىل الجنسية وحرية التنقل ،ثم يتّجهوا
إىل دول شــمال أوروبا .لكن بما أن النمو االقتصادي يف جنوب
آســيا يمنح ماليني الناس املوارد الالزمة ملحاولة الوصول إىل
أوروبا ،من املتوقع أن يرتفــع عدد الوافدين إىل أفقر الدول يف
االتحاد األوروبي خــال املرحلة املقبلة .تبقى فكرة بدء حياة
جديدة يف أملانيا أو فرنســا حماســية ،حتى لو تطلبت هذه
العملية عقدا ً من الزمن.
يف النهاية ،يقول كارفالــو" :أصبحت الهجرة نحو أوروبا
قطاعا ً بحد ذاته .ويقيض دور الربتغال يف هذا القطاع بتشغيل
اليد العاملة بني خمس وسبع سنوات ومنحهم جوازات سفر،
ثم يبدأ آخرون العمل بدال ً منهم".
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الخطي"...
"خطه الشفهي"" :التنازل
ّ
لبنان رسم ّ

ونقلت املصادر ّ
أن املوقف اللبناني الرسمي الذي تبلغه الوسيط األمريكي
من الرؤساء الثالثة «طالب بإدخال تعديل عىل الخط املقرتح من قبله سابقا ً
والــذي كان يعتمد الخط  23لحدود لبنان البحرية الجنوبية بشــكل يقتطع
جزءا ً من حقل قانا لإلرسائيليني ،بحيث يشمل التعديل اإلبقاء عىل هذا الخط
األمريكي املقرتح للرتسيم لكن مع إبقاء «قانا» كامالً ضمن الحدود اللبنانية»،
ً
كاشــفة يف الوقت عينه ّ
أن «الجانب اللبناني طالب الوسيط األمريكي بإلزام
إرسائيل تجميد أي نشــاط استثماري أو استكشايف يف املنطقة املتنازع عليها
مع لبنان إىل حني إبرام االتفاق النهائي عىل الرتسيم ،مع دعوته أيضا ً إىل الدفع
باتجــاه العودة رسيعا ً إىل املفاوضات غري املبارشة لتحقيق هذا الهدف ،فضالً
عن طلب املساعدة األمريكية باملبارشة يف عملية استكشاف البلوكات اللبنانية
نظرا ً لكون الرشكات املعنيّة التي تم تلزيمها هذه العملية ال تزال تتذرع بعدم
وجود مناخ آمــن يتيح البدء بأعمالها قبل انجاز الرتســيم البحري بصورة
نهائية».
وإذ تم التشــديد أمامه عىل ّ
أن «لبنان ينتظــر جوابا ً رسيعا ً عىل املقرتح
الجديد» ،أشارت املصادر إىل ّ
أن «الوسيط األمريكي وعد يف املقابل بنقل املقرتح
اللبناني إىل إرسائيل األســبوع املقبل» تمهيدا ً لعودته بأرسع وقت ممكن إىل
ً
بريوت حامالً الجواب اإلرسائييل،
كاشــفة يف هذا اإلطــار عن «االتفاق عىل
تشــكيل لجنة ثالثية من الجانب اللبناني تتوىل آلية املتابعة مع هوكشتاين
الستعجال مهمته يف تلقي الرد اإلرسائييل وهي تتألف من نائب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعب واملدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير
عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقري».
والحقا ً استمع هوكشتاين أيضا ً إىل املوقف اللبناني «املتفق عليه» يف كل
من عني التينة والرساي الحكومي ،مع إبداء رئيس املجلس النيابي نبيه بري
حرصه عىل التذكري ّ
بأن «اتفاق اإلطار» الذي سبق أن رعى إبرامه «يبقى هو
األساس واآللية األصلح يف التفاوض غري املبارش استنادا ً إىل النصوص الواردة
فيه والتي تدعو اىل استمرار اللقاءات وصوال ً اىل النتائج املرجوة».
ويف نهاية جولته ،أطل الوســيط األمريكي يف مقابلــة خاصة مع قناة
«الح ّرة» نوّه فيها بما وجده من «إجماع لبناني حول الرسالة» التي سمعها من
الرؤساء ،كما أشاد بـ»اإلعداد الجيّد» للزيارة .وإذ لفتت االبتسامة التهكمية
التي سخر فيها من شــعار «قانا مقابل كاريش» الذي طرحه رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باسيل ،أكد هوكشتاين ردا ً عىل سؤال بهذا الخصوص ّ
أن
«األمر ليس حكرا ً عىل الشــعارات بل يجب النظر إىل نوع التسوية التي يمكن
التوصل إليها» ،واعترب ّ
أن ما قدمه املســؤولون اللبنانيون من «أفكار» تشكل
«أسس مواصلة املفاوضات والتقدم بها» يف إشارة إىل ّ
أن األمور يجب أن تكون
قابلة ملزيد من التفاوض واملرونة والنقاش.
ومن هذا املنطلق ،نصح الوسيط األمريكي الجانب اللبناني بعدم مقاربة
الحلول من زاوية التفكري بما يملكه مــن أفضلية يف املوقع والقانون ،قائالً:
«أمتن امللفات التي يفرتض بلبنــان إعدادها هو ما قد ينجح ،والحل الناجح
يقتيض اإلقالع عن التفكري هــل أملك أفضل قضيّة قانونية وهل أنا يف أفضل
موقع يل ( )...ثمة طرفان عىل الجانبني وبدل الرتكيز عىل ما هو حق يل مقابل
ما يراه الطرف اآلخر حقا ً له ،يجب أن يكون التفكري قائمًا عىل الطاقة واألفكار
الخالقة التي يمكننا ك ّلنا أن نتفق عليها ،فقد ال أحصل (يف نهاية املفاوضات)
عىل كل ما أردته لكنني حصلت عىل ما هو أكثر بكثري مما لدي اآلن ،ويف حالة
لبنان الراهنة :ال يشء».

أحالم "صيرفة" تتبدّد ومصارف تعيد الماليين...

وبذلك من رصّف الدوالرات التي يودعها تحت الوسادة ،خرس تلك األوراق
القليلة مقابل سعر رصف بقيمة  27600لرية ،واستعادها حفنة من اللريات
تتدنى قيمتها مع كل وثبة دوالر ،معوال ً عىل أن يحالفه الح ّ
ظ مجددا ً ويشرتي
ّ
بها عرب «صريفة» خالل الشهر املقبل ،اذا ما استم ّرت تلك
املنصة يف أداء عملها
أو إذا لم يق ّرر بعض املصارف وقف العمل بها ألفراد القطاع الخاص كما حصل
سابقاً.
والالفت كما علمت «نداء الوطن» من مصدر مرصيف أن «املصارف لم تكن
عىل دراية بأن مرصف لبنان سيضع حدا ً لسحوبات األفراد للح ّد من املضاربة،
لذلك كانت ال تزال ّ
تتلقى طلبات املواطنني التي تستغرق عملية املوافقة عليها
 24ســاعة ،إىل حني ّ
تلقت املصارف من «املركزي» مســاء يوم اإلثنني ،بريدا ً
الكرتونيا ً أعلمها فيه أنه وضع سقفا ً بقيمة  500دوالر شهريا ً لرشاء األفراد
الدوالر عرب «صريفة».
ولكن ماذا ح ّل باألموال التي اســتحصلت عليهــا املصارف من زبائنها
وأودعتها يف مرصف لبنان الستبدالها بالدوالر؟
تلك األموال كمــا أوضح املرصيف والتي أودعت يومــي الجمعة واإلثنني
بدأت عملية إعادتها اىل الزبائن أمس مع تحويل  500دوالر منها للبعض وفق
«صريفة» التي أقفلت أمس عىل  24900لرية ،أما األسواق فاستغ ّلت وقع ذلك
الخرب الصاعق عىل األفراد لتسجّ ل إرباكا ً انعكس ارتفاعا ً بسعر رصف السوق
الســوداء اىل حدود  30ألف لرية ،ثم ما لبث أن تراجع الدوالر مسا ًء اىل 29400
لرية للرشاء.
وما زد الطني بلة ،هــو إقدام إدارات بعض البنوك عىل فرض عمولة عىل
األموال التي كانت تعيدها باللرية اىل أصحابها ،بحجة كلفة نقلها وشحنها من
واىل «املركزي» ،ما اثار استياء وغضب املواطنني الذين لم تكفهم صدمة وضع
سقف لـ»صريفة» وعدم إتمام عملية الرصف ،بل تعرضوا القتطاع نسبة من
العملة الوطنية تراوحت بني  1و 2.5يف املئة ،ما يعني أنهم استعادوا أموالهم
التي أودعوها منقوصة ،فساد الهرج واملرج يف البنوك .أما بالنسبة اىل التجار
فإن اإلستفادة عرب «صريفة» ال تزال لغاية كتابة هذه السطور من دون سقف،
األمر الذي لن يدفع الدوالر اىل التحليق عاليا ً برسعة قياسية.
وحول تطوّر ســعر رصف الدوالر املنتظر ،عاد الباحث يف الشؤون املاليّة
واالقتصاديّة الربوفســور مارون خاطر خالل حديثه مــع «نداء الوطن» اىل
الوراء فقال« :اإلســتقرار
النسبي للدوالر دام قرابة أسبوعني متتاليني قبل أن
ّ
يعاود سعر الرصف التحرك صعوداً» ،مؤ ّكدا ً أنه «ال سبب يجعل الدوالر يأخذ
منحى تراجعيا ً عازيا ً أســباب االرتفاع املتعددة واملســتدامة اىل غياب مريب
للحلول عىل كافة األصعدة كما هو معلوم ومنها:
حكومياً ،تدفع املراوحة والتأجيل وغياب الحلول باتجاه هذا االرتفاع الذي
يعكس تفلت السوق املوازية.
سياسياً ،ساهمت األجواء التي سبقت وتلت زيارة املوفد األمريكي بزيادة
منسوب الضبابيَّة والتخبط ما قد يجعل من تبعات هذه الزيارة سببا ً أو ذريعة
لهذه التق ّلبات.
أمّ ا نقدياً ،فقد يكون ارتفاع الدوالرعىل ارتباط وثيق بالتعديل غري املفاجئ
عىل التعميم  161بسبب املضاربة والشــائعات التي رست عن تجميد العمل
بالتعميم ،األمر الذي نفاه املرصف املركزي الحقاً .وطرح بعض التساؤالت يف
هذا السياق« :ما الذي يمنع املضاربة التي دخلت املصارف عىل خطها ،إذا كان
املرصف املركزي نفسه يتدخل يف سوق القطع شاريا ً الدوالر؟
واعترب خاطر أن»تق ّلبات ســعر الرصف إشعار يعكس غليانا ً إجتماعيا ً
واقتصاديا ً ومعيشــيا ً تربّده حفنة دوالرات تقيض عىل آخر ما تبقى مما لم
يرسق ويُرصف» ،مشددا ً عىل ّ
أن «رشاء الوقت ال ينتج حلوال ً بل يحرق اآلمال
بالنهوض».

العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة
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أوروبا :الستبدال الغاز الروسي باإلسرائيلي

ويف هذا الصدد ،التقت فون دير اليني مساء اإلثنني كالً من وزير الخارجية
يائري البيد ووزيرة الطاقة كارين الح ّرار .وقال متحدّث باسم الح ّرار ّ
إن رئيسة
املفوّضية األوروبّية شدّدت عىل ّ
أن «االتّحاد األوروبي بحاجة للغاز اإلرسائييل»،
الفتا ً إىل أن محادثات تجري منذ آذار لوضع إتفاق أو إطار عمل قانوني يسمح
بتصدير الغاز اإلرسائييل إىل أوروبا عرب مرص ،فيما أفادت هيئة البث الرسمية
اإلرسائيلية «كان» ّ
بأن الح ّرار ستجتمع اليوم مع الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس ومسؤولني آخرين ملناقشة بيع الغاز إىل أوروبا.
وبعد فرتة وجيــزة من ترصيحات فون دير الين ،أشــار رئيس الوزراء
اإليطايل مــن القدس إىل «اهتمام إيطاليا بالغــاز اإلرسائييل» ،دون ذكر خط
األنابيب .وبعدما اجتمــع مع رئيس الوزراء اإلرسائيــي نفتايل بينيت ،قال
دراغي« :عىل صعيد الطاقة ،نعمل سويّا ً عىل استخدام موارد الغاز من رشق
البحر املتوســط وتطوير الطاقة املتجدّدة» ،مضيفــاً« :نُريد تقليل اعتمادنا
عىل الغاز الرويس ،وترسيع انتقال الطاقــة يف اتجاه األهداف التي وضعناها
ألنفســنا» ،بينما وصف بينيت إعراب أوروبا عــن حاجتها للغاز اإلرسائييل
بأنه «خرب ســار» ،وقال« :تحدّثنا عن التعاون ليت ّم استخدام الغاز الطبيعي
اإلرسائييل يف أوروبا».
ميدانيّاً ،أعلن الجيش الرويس أنه ســيفتح مم ّرا ً إنســانيّا ً اليوم إلجالء
املدنيني من مصنع «آزوت» يف مدينة سيفريودونيتسك اإلسرتاتيجية يف رشق
أوكرانيا ،فيما أ ّكــدت قوات كييف أنها «صامدة» يف اليوم الـ 111من الحرب.
ودعت وزارة الدفاع الروســية القوات األوكرانية إىل رفع العلم األبيض كداللة
ّ
وحضتها عــى إنهاء «مقاومتها العبثية» يف مصنع
عىل قبولها هذا االقرتاح
«آزوت» الكيماوي الذي يتع ّرض لقصف متواصل ،يف حني ّ
تلقت أوكرانيا «نحو
 10يف املئة من األسلحة» التي تُطالب رشكاءها الغربيني بها ملواجهة القوات
الروسية ،بحسب ما أفادت وزارة الدفاع األوكرانية.
ويف األثناء ،ذكرت كييف أنها تس ّلمت جثث  64جنديّا ً ُقتِلوا وهم يُدافعون
عن مصنع «آزوفستال» للصلب يف ماريوبول ،يف إطار تبادل مع موسكو شهد
إعادة أوكرانيا رفات جنود روس ،يف وقت كشــف فيــه الكرملني أن اململكة
املتحدة لم تطلب تدخل روسيا لصالح الربيطاني َّْي اللذَيْن حُ ِك َم عليهما باإلعدام
من قبل انفصاليني موالني ملوسكو يف أوكرانيا وكانا يُقاتالن إىل جانب القوات
األوكرانية .بالتزامن ،حظرت روســيا دخــول  49بريطانيّا ً هم صحافيون
وممثلون يف مجال الدفاع إىل أراضيها ،متّ ً
همة إيّاهم «بنرش معلومات كاذبة»
حول النزاع يف أوكرانيا.
أمّ ا عىل املستوى الديبلومايس ،فقد زار الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون
رومانيا لتفقد  500جندي فرنيس ينترشون يف قاعدة لـ»حلف شمال األطليس»
منذ الغزو الرويس ألوكرانيا ،قبل زيــارة دعم إىل مولدوفا وأخرى محتملة إىل
كييف برفقة املستشار األملاني أوالف شــولتز ورئيس الوزراء اإليطايل ماريو
دراغي ،بحســب وســائل إعالم يف برلني وروما ،فيما انتقد البابا فرنسيس
«رشاسة» القوات الروسية يف مواجهة الشعب األوكراني «الشجاع» ،الفتا ً إىل أن
«رئيس دولة» لم يُحدّد هويّته ح ّذره «قبل أشهر من اندالع الحرب» يف أوكرانيا،
من احتمال حصولها.

واشنطن :للعودة إلى االتفاق النووي...

وإذ أوضح املتحدّث باســم الخارجية األمريكية نيــد برايس أن الواليات
املتحدة تنتظر ر ّدا ً بنا ًء من إيران يف شأن إحياء اإلتفاق النووي ،اعترب أن هذا الر ّد
يتخل عن قضايا «غري جوهرية» ،يف إشارة مب ّ
ّ
طنة إىل مطالبة
البناء يجب أن
طهران برفع «الحرس الثــوري» من الالئحة األمريكية للمنظمات اإلرهابية،
مطالبا ً برضورة العودة إىل اإلتفاق قبل حيازة طهران للقنبلة النووية.
وقال برايس« :ســنُواصل السعي للعودة إىل اإللتزام باإلتفاق النووي مع
إيــران طاملا بقي ذلك يف مصلحة األمن القومي األمريكي ،ولكن نُواصل تقييم
هذا األمر وسنصل إىل يوم لتحديد موعد للتوقف عن ذلك» ،مؤكدا ً أن واشنطن
ستســتخدم «ك ّل األدوات التي بحوزتها ملواجهة تهديدات «الحرس الثوري»
اإليراني يف املنطقــة» .وأردف« :نُريد اتخاذ خطــوات مع رشكائنا يف الرشق
األوسط حيال التصعيد الذي تنتهجه إيران يف املنطقة».
ويف املقابل ،أكد وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبداللهيان خالل
مؤتمر صحايف مع نظريه الباكستاني بيالوال بوتو زرداري يف طهرانّ ،
تمسك
بالده بالديبلوماســية واملفاوضات إلحياء اإلتفاق النووي .وأشار إىل أنه قبل
صدور قرار الوكالة الدولية ،قام الجانب اإليراني بطرح «مبادرة جديدة» عىل
الواليات املتحدة عرب االتحاد األوروبي ،قبلت بها واشــنطن لكنّها أرصّت عىل
امليض يف مرشوع القرار ،من دون أن يُقدّم تفاصيل إضافية.
وكشــف عبداللهيان أنه «جرى تبادل الرســائل بني إيران وأمريكا ،وقد
ّ
برهنا أنّنا ندعم التفاوض واملنطق
والتوصل إىل إتفاق جيّد ،قوي ومستدام»،
مؤكدا ً أن طهران «لم يســبق لها أن هربت من طاولة املفاوضات» ،بينما قال
املتحدّث باســم الخارجية األمريكية نيد برايس« :لست عىل علم بأي رسالة
أُرسلت إىل إيران من قبل اإلدارة األمريكية حول قرار مجلس محافظي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية».
توازياً ،دعا وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس إىل «حشد وتشكيل قوّة
إقليمية» ض ّد طهران وأنشطتها يف املنطقة ،تقودها الواليات املتحدة وتشمل
دوال ً عربية عدّة ،معتربا ً أن مثل هذا التعاون من شأنه أن «يُع ّزز ويُقوّي موقع
كافة األطراف املعنية» .كما أملح إىل ض ّم دول مثل األردن ومرص وغريهما ،وفق
ما نقلت وكالة «رويرتز» ،يف حني ح ّذرت إرسائيل الرئيس السوري بشار األسد
أخريا ً من أن أحد قصوره سيُصبح هدفا ً للجيش اإلرسائييل يف غارته القادمة
عىل سوريا ،إذا استم ّر يف السماح ملحاوالت إيران نقل أسلحة دقيقة إىل بالده،
بحسب ما كشف موقع «إيالف» نقالً عن مصدر إرسائييل رفيع املستوى.
ويف غضــون ذلك ،أكــدت وزارة الخارجية الرتكيــة أن تركيا «بلد آمن»
و»تواصل محاربــة اإلرهاب داخل حدودها وخارجها» ،يف ر ّد غري مبارش عىل
السلطات اإلرسائيلية التي دعت رعاياها إىل مغادرة البالد خشية من هجمات
إيرانية تســتهدف إرسائيليني .واعتربت أنقرة أن الدعــوات إىل مغادرة تركيا
مرتبطة بـ»تطوّرات عىل الساحة الدولية» ،مؤكد ًة أن «الجهات املعنية تتّخذ
ك ّل التدابري األمنية الالزمة يف إطار آليــات التعاون ملكافحة اإلرهاب» ،بينما
أعلنت طهران أن عبداللهيان ناقش «رضورة مواصلة املشاورات القائمة بني
البل َديْن» ،خالل اتصال هاتفي مع نظريه الرتكي مولود تشاوش أوغلو أمس.
وعىل صعيد آخر ،أمرت محكمة يونانية بـ»منع موَقت ملغادرة» سفينة
روسية تحمل نفطا ً إيرانيّاً ،عىل الرغم من رفع الحجز عن السفينة التي أوقفت
قبل أسابيع بنا ًء عىل طلب الواليات املتحدة .ويأتي أمر املحكمة بنا ًء عىل طلب
تقدّمت به رشكة قاطرات بحرية يونانية للمطالبة بأموال مســتحقة لها يف
مقابل خدمات قدّمتها ،وفق مصدر قضائي ،فيما كانت طهران قد أعلنت يف
وقت سابق أن الحكومة اليونانية «أصدرت األمر» بإعادة شحنة نفط إيرانية
كانت عىل متن ناقلة تحتجزها.
ويف الداخل اإليراني ،أُدخل أكثر من  130شــخصا ً املستشــفى اإلثنني
ترسب من مصنع للمواد الكيماوية
ملعاناتهم من مشــكالت يف التنفس ج ّراء ّ
يف جنوب البالد ،وفق ما أفاد اإلعالم الرسمي أمس ،مؤكدا ً أن غالبيتهم غادروا
ترسب
املستشــفى .وذكرت وكالة «إرنــا» أن تحقيقا ً فتح ملعرفة أســباب ّ
غــاز النيرتوجني من مصنع النتاج كربونات الصوديــوم يف مدينة فريوزآباد
بمحافظة فارس.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1لَ َقب مدينة َحلَب ُس ِّميت
بذلك لبياض حجارتها.
 - 2دولة أفريقية  -أرشد.
 - 3ارتفع  -جماعة القوم.
 - 4بحر -أكاتبه.
 - 5شديد السواد  -العب كرة
قدم بولندي معتزل هداف كأس
العالم لكرة القدم .1974
 - 6دولة أفريقية.
 - 7من الفواكه.
والغش.
 - 8سلبوا بالخداع
ّ
 - 9فائدة غير مشروعة -
سيجارة أو تبغ ملفوف في
ورقة.

سودوكو

عموديا :

 – 1لقب أطلق على «دمشق» و
«البصرة» و «طرابلس».
 - 2خاصتي  -انحرف  -صاح
التيس.
 - 3ا َّتسع المكان وب ُعدت أطرا ُفه -
ضربها بقبضة يده.
 - 4فاتح مغولي.
 - 5سيف قاطع  -أعطى باليد.
 - 6حــرف عطف  -ا لغطا ء
والغشاء.
 - 7مفاوض.
 - 8غ ّنجت ودلّعت  -ا َّتسع وطال
الظ ّل.
وامت َّد ِّ
 - 9مدينة في إيران.

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :انغوال  -دا  - 2 -جون دالتون  - 3 -باجيرو  -رت  - 4 -رك
 عندليب  - 5 -هشم  -كعب  - 6 -وجدا  -نقه  - 7 -قطار  -حار 8 - نور  -نيس  - 9 -اليباس  -بر.عموديا - 1 :اجبره  -قرا  - 2 -نواكشوط  - 3 -غنج  -مجاني - 4 -
وديع  -دروب  - 5 -الرنكا  -را  - 6 -الودع  - 7 -لبنان  - 8 -دوري
 قريب  - 9 -انتباه  -سر.سودوكو
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :خان الخليلي  -ماما  - 2 -ياقوت الحموي  -ونش  - 3 -دالس
 كورسيكا  - 4 -لص  -نتره  -اي  -دلهي  - 5 -لي  -وا  -افق  -جو  - 6مادة  -غالون  -ود  - 7 -احن  -ابن زيدون  -اف  - 8 -جذور -الرب  -حلب  - 9 -دو  -اكرام  -تنسك  - 10 -أ أ أ  -مال  -ابن مالك 11 -
 فلين  -لوم  -وع  -نفر  - 12 -يفن  -ال  -الفأس  -ام  - 13 -وقعت -يخرب  -ركود  - 14 -نا  -برام ستوكر  -وي  - 15 -يرد  -كمله  -تهاتر.
عموديا - 1 :خيال  -ماجد افيوني  - 2 -أ أ  -صالح ذو الفقار  - 3 -نقد
 يدنو  -اينع  - 4 -اوان  -را  -تب  - 5 -لتلتة  -كم  -رك  - 6 -خاسر غبار األيام  - 7 -ل ل  -هوان  -الو  -خمل  - 8 -يحك  -الزام  -مارسه  - 9لموا  -ويل  -لبت  - 10 -يوري اندروبوف  -وت  - 11 -يس  -وب نعاركه  - 12 -يدقون  -تم  -سكرا  - 13 -اوكل  -حنان  - 14 -مناهج -السلفادور  - 15 -اش  -يوسف بك كرم.
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5

5

وم َز ِّين.
 – 1تشريف وتفضيل ُ -م َج ِّمل ُ
 - 2صنابير ونحوها في الساحات أو
الحدائق يندفع منها الماء إلى أعلى -
غالف الشيء.
 - 3شخصية رسوم متحركة  -فتات
الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا.
 - 4ح ّل العقدة  -جمع عظيم  -للندبة.
 - 5عل ّو  -ضريح رائع الصنع في الهند.
 - 6نبات بذرته من التوابل  -من ال
أخمص ألقدامهم.
 - 7رواية ُتع ّد للتمثيل على المسرح -
فاقد السمع.
 - 8ضخمة  -اسم موصول.
 - 9طاهر  -عاصفة بحرية  -مدينة
فرنسية.
سف.
 - 10أمام ُ -ح ْزن وأ َ َ

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

الحسابات المنطقية

1
3
5

2

أفقي ًا

 - 1انصباب الدم  -رقبة.
 - 2طائرة أسرع من الصوت  -قوام
اإلنسان وقامته.
 - 3رحم أشد الرحمة  -والية أميركية.
 - 4غياب النجم  -قنوط.
 - 5ممثلة مصرية.
 - 6للنداء  -إله مصري.
 - 7تد ّفق الماء بق ّوة.
 - 8بحث عن األثار في باطن األرض -
أزال األثر عن  -ضمير متصل.
وضح  -ما هو في باطن الكائن.
ُ - 9م َّ
 - 10برد  -كتاب للشاعر العباسي
أبو تمام.

عمودي ًا

سودوكو

7

 – 1روائي فرنسي راحل من مؤلفاته “Les Trois
س َق َط.
َ - ”Mousquetaires
 - 2رئيس وزراء فرنسي سابق ترأس الوزارة في
عهد الرئيس جاك شيراك من عام  1997حتى عام
 - 2002جرذ باألجنبية.
 - 3بلدة لبنانية في قضاء البترون  -حمية
باألجنبية  -صلب وشديد.
 - 4فوالذ باألجنبية  -حيوان يتخذ من جلده فرو
ثمين  -انف َرد بنفسه.
 - 5عاصمة دولة عربية  -من أشهر الحروب
في التاريخ.
 - 6أرشد  -الوالد  -جماعة القوم.
 - 7أخفق في اإلمتحان  -إحسان  -ممثلة أميركية
من أفالمها “.”Catwoman
 - 8بلدة لبنانية في قضاء عاليه  -البالغ  -نوتة
موسيقية.
 - 9ممثل ومخرج أميركي من أفالمه “Another
 - ”Womanفتى أسطوري يوناني عشق صورته
المنعكسة في الماء.
 - 10مغنية وممثلة أميركية نالت جائزة أوسكار
أفضل ممثلة لعام  1987عن فيلم “”Moonstruck
 ُم َّد ٍع  -ضمير متصل  -مركز. - 1 1كا تب إ نكليزي را حــل من مؤلفا ته
“ - ”Macbethوهكذا باألجنبية.
 - 12يعطيه باليد  -ثرى  -شتما ولعنا.
مشبع بالماء  -شاعر
 - 13ضمير متصل َّ -
مسرحي فرنسي راحل من مؤلفاته “.”Horace
 - 14بلدة لبنانية في قضاء البترون  -لإلستدراك
 كان بعيدا غير قريب أكثر من غيره. - 15بدين  -ممثل أميركي من أفالمه “.”Chicago

شبكة األذكياء

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

8

أفقي ًا
 – 1شاعر وكاتب روسي راحل ُيعرف بـ “أمير
شعراء روسيا” من مؤلفاته “.”Eugene Onegin
 - 2روائي روسي راحل من مؤلفاته “ Anna
 - ”Kareninaجالس على الشراب.
 - 3دولة آسيوية تنقسم إلى دولتين  -سارعوا
إلى  -سقي.
 - 4اشترع القوانين  -ضرب بقبضة يده  -شاي
باألجنبية  -منطقة فرنسية.
 - 5جديد باألجنبية  -عاصمة دولة أميركية.
 - 6أرشد  -اسم لشهر أيار  -عتب عليها.
 - 7قدم  -ندى  -أنهض وأقام  -رسول.
 - 8أسد  -أقارب  -دهاء وكيد َ -ت َكلَّ َم ِبال َفا ِئ َد ٍة.
 - 9فنان لبناني راحل  -يعيش في البحر.
مسرعا  -أشار
 - 10مقطوع  -للنفي  -نهض
ً
بيده.
 - 11متشابهان  -ممثلة ألمانية فرنسية راحلة
من أفالمها “.”Garde à vue
 - 12وشى  -القمر الممتلئ  -مكان ُمه َّيأ لتمضية
أوقات الفراغ في اللهو واللعب.
 - 13اليوم باألجنبية  -مادة قاتلة  -طويل أو وافر.
َ - 14ملَكة يستطيع بها اإلنسان ابتداع الكالم
وإبداء الرأي  -ممثل سوري راحل اشتهر بشخصية
“أبو صياح”.
الحق وهو عارف به  -تساهلوا في
 - 15خالف
َّ
أمره  -جوهر.

األرقام والحروف

ث

عمودي ًا
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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ُ - 1مبادلةُ ،محاورة.
 - 2معافون من األمراض والعيوب.
تحمل ،استطاعة.
ُّ - 3
 - 4مهرة في ركوب الخيل.
 - 5من ضاع منه شيء ما أو خسره.
 - 6أجسام نارية مشتعلة تسقط من
السماء في رعد شديد.
 - 7اسم سورة من سور القرآن
الكريم.
 - 8ممتلئ ،مترع حتى فاض.
ومنغمس في الماء.
 - 9غائص ُ
ُ - 10مساومة.
 - 11آالت تطحن الغالل والحبوب.
ُ - 12مل ِزم.
 - 13من يدق الباب.
 - 14بالدة وعدم الفطنة.
 - 15أصوات مردودة.
 - 16جميل وفخم ذو ثراء.
 - 17كثير الصبر.
 - 18باق ،زائد.
 - 19طويل.
 - 20إنتاج وإعادة تشكيل.
شاق.
 - 21صا ِدع،
ّ
 - 22محتضر.
 - 23لوم وتوبيخ.
 - 24العيش مع الناس واإلندماج
في حياتهم.
 - 25إذعان وخضوع.
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أفقيا – 1 :الكسندر بوشكين  - 2 -ليو تولستوي  -نادم 3 -
 كوريا  -بادروا  -ري  - 4 -سن  -لكم  -تي  -لورين 5 - نيو  -برازيليا  - 6 -دل  -نوار  -المها  - 7 -رجل  -طل انعش  -نبي  - 8 -دواس  -اهل  -مكر  -لت  - 9 -وسيمطبارة  -سمك  - 10 -مبتور  -ال  -هب  -وما  - 11 -أ
أ  -رومي شنايدر  - 12 -نم  -البدر  -ناد  - 13 -توداي
 سم  -سابغ  - 14 -قريحة  -رفيق سبيعي  - 15 -عاند تياسروا  -در.عموديا - 1:الكسندر دوما  -وقع  - 2 -ليونيل جوسبان
 را  - 3 -كور  -اليت  -متين  - 4 -ستيل  -سمور  -وحد - - 5نواكشوط  -طروادة  - 6 -دل  -االب  -مأل  - 7 -رسب
 بر  -هالي بيري  - 8 -بتاتر  -الراشد  -فا  - 9 -ووديالن  -نرسيس  - 10 -شير  -زاعم  -ها  -مقر  - 11 -وليم
شكسبير  -سو  - 12 -يناوله  -رم  -سبا  - 13 -نا -
ريان  -كورناي  - 14 -دريا  -بل  -ابعد  - 15 -سمين
 -ريتشارد غير.
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األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب معرفة
الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر
الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كإلكتمل خط افقي وعمودي.
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األرقام والحروف

ع ن ق

ق د ث= 8؛خ= 7؛د= 9؛ز= 4؛س= 6؛
ط =  1؛ع =  5؛ ل =  2؛ و = .3

سودوكو

3

2 3

 – 1طيف  -ممثل لبناني راحل لقب بـ “بلبل
أفندي”.
 - 2متشابهان  -ممثل مصري راحل بدأ حياته
المهنية كضابط شرطة في الشرطة المصرية.
 - 3ما يدفع من الثمن عند الشراء مباشرة -
يقترب  -طاب وحان قطاف الثمر.
 - 4وقت وحين  -جرذ باألجنبية  -خسر وهلك.
ورق.
كالم ال طائ َل تحته  -يد الثوب  -ضعف ّ
ُ -5
 - 6منهزم ومغلوب  -من مؤلفات الروائي اللبناني
توفيق يوسف عواد.
 - 7متشابهان  -ضعف وخزي  -تردد على
كسل.
الهاتف ِ -
 - 8ينظف بالفرك  -إجبار  -زاوله (العمل).
 - 9جمعوا وضموا  -كلمة لل ُّدعاء بالهالك والعذاب
 استجابت لـ. - 10رئيس سوفياتي راحل  -مبتل باألجنبية.
 - 11نعم باألجنبية  -ته ّيأ للحملة في الحرب -
نقاتله ونحاربه.
 - 12يقرعون الباب  -إكتمل الشيء  -ثمال.
 - 13ف ّوض  -عطف وشفقة.
 - 14طرق محددة توصل إلى غايات معينة -
دولة أميركية.
 - 15خبز يابس  -بطل لبناني راحل خاض معارك
عديدة ضد العسكر العثماني.

الدوائر السحرية

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

8

أفقي ًا
 – 1من مؤلفات الروائي المصري نجيب محفوظ
 تقال للوالدة. - 2أديب ومؤلف موسوعات عربي من مؤلفاته
“معجم البلدان”  -رافعة.
خادع وظلم  -جزيرة في فرنسا.
-3
َ
ش َّدة  -للتفسير -
في
فه
ذ
ق
أو
به
ذ
ج
سارق
4
ِ
َ
َ
مدينة هندية.
 - 5خاصتي  -للندبة  -ناحية بعيدة  -فضاء.
 - 6بند وفقرة قانونية  -مكيال للسوائل  -حب.
 - 7كان ذا عطفا ورحمة بغيره أكثر من غيره -
وزير وكاتب وشاعر أندلسي ُعرف بحبه لوالدة بنت
المستكفي  -للتذمر.
حصل
 - 8أجزاء النباتات التي تتش َّعب في األرض و َي ُ
منها على غذائه  -اإلله  -مدينة سورية.
 - 9نوتة موسيقية  -تشريف وتفضيل  -تع ّبد
وتزهد.
ّ
 - 10أحرف متشابهة  -انحرف  -عالم لغوي عربي
له “األلفية النحوية” وكذلك “الكافية الشافية”.
مطاطة  -عتاب  -صوت الطفل إذا
 - 11ما ّد ة ّ
بكى  -أنف من وكره.
 - 12شيخ كبير  -للنفي  -آلة من آالت الحديد
قطع  -أحد الوالدين.
ُي ْح َف ُر بها و ُي َ
يدمر  -سكون وهدوء.
األرض
على
 - 13سقطت
ّ
 - 14ضمير متصل  -روائي وكاتب أيرلندي راحل
مبتكر شخصية “دراكوال”  -نعم باألجنبية.
 - 15يجاوب على السؤال  -أت ّمه  -تناقض
الشهادات وتكذيب بعضها بعضا.

الحسابات المنطقية

5

عمودي ًا
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أفق ًيا:

19

20

27

26

32

33

28

34

36

35
37

14

22
25

30

5

13

12

21
24

6

8
11

10

 – 1سلطان عثماني ل ّقب بـ “القاطع”
أو “الشجاع” عند األتراك  -يحمله كل
إنسان.
 - 2وزير خارجية دولة عربية.
 - 3طعن بالرمح طع ًنا غي َر نافذ  -ينم
على  -اقترب.
 - 4حامت حول الشيء  -اسم موصول
 نوتة موسيقية  -اترك.ف َع ْق ُله وغلبت عليه ال َغ ْفلَ ُة
ض ُع َ
َ -5
وق َّل تميي ُزه  -جيد ممتاز من كل شيء
 أداة جزم.ربحا  -قابله وصادفه.
 - 6شبيه  -تثمر ً
 - 7أول رئيس للجمهورية العربية
اليمنية.
 - 8ممثل ومخرج أميركي من أفالمه
“  - ”Argoعيب وانتقاص  -صاح
التيس.
شا  -س ّيد القوم.
 - 9سنده  -ن َزعه ن ْت ً
 - 10مدينة نيجيرية  -قائد جيش
عثماني ل ّقب بـ “السفاح”.
 - 11اشت ّد في العداوة  -ينمو على
أغصان الشجر  -فرقة عظيمة من
الجيش.
 - 12سنة  -وعاء الخمر  -هدم البناء
 اندفع السيل. - 13سقطات أو هفوات  -ثبت ورسخ
 جا َوب وبادل الكالم. - 14يق ّرون بالحق  -دولة عربية.
 - 15متشابهان  -نعم باألجنبية  -مال
لونه إلى السواد  -للندبة.
 - 16يزاولون العمل  -نجله.
 - 17من األلوان  -مدينة في باكستان
 -بحر.

سودوكو 16

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

23

أفقي ًا
 – 1ملك سعودي راحل في أ ّيامه
افتتحت أ ّول جامعة في المملكة.
 - 2ملك سعوي راحل ت ّم في عهده
افتتاح جامعتي الملك فيصل وأم القرى.
 - 3يشقه ويفسخه  -لعبة شهيرة -
فارق الحياة  -طعم الحنظل.
 - 4نوتة موسيقية  -حقير ال قيمة
الس ِّم في الجسم.
له  -ما يضا ُّد عم َل ُّ
 - 5عزم على األمر  -مغ ّنج ومد ّلع -
يغطي جسم اإلنسان  -شرح.
غالف ّ
 - 6متشابهان  -ممثلة أميركية راحلة
من أفالمها “ - ”Bus Stopمن األمراض.
 - 7تتأ لف منها ا لقصيد ة  -من
المقاييس  -دعموا.
 - 8رافعة  -ارتفع  -بالغ في ش ِّقها -
جوه ُر الشي ِء وحقيق ُته.
 - 9جمع عظيم  -من المعادن  -أداة
نصب.
 - 10اليمين  -للتذمر  -فك العقدة -
للمساحة.
 - 11شحذ السكين  -انحرف  -شاعر
لبناني راحل.
 - 12عاضد وآزر  -ممثل سوري راحل.
 - 13حصانة من عدوى أو مرض -
ارتدى الثوب  -قابل بين  -حزن.

الثالثية

9

عمودي ًا

38

عمود ًيا:
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7
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3
12 2
6
14
16 2
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5
حلول ألعاب صفحة رقم 20

األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :عبد الرحمن الكواكبي  - 2 -محمد بن زايد ال
نهيان  - 3 -راو  -ايسر  -ريال  -سد  - 4 -اله  -دامج  -لم
 مر  - 5 -هب  -في  -انصاف  -قسمة  - 6 -انسان  -ناشد نوار  -اح  - 7 -مار  -ارهب  -اربك  -الرد  - 8 -علي بزي دق  -وجنة  -حيا  - 9 -ال  -الفن  -دان  -انشد - 10 -يثمر  -وسم  -رسم  -هي  - 11 -يير  -علي عبدالله صالح
  - 12فرانسيسكو فرانكو  -يس.عموديا - 1 :الهام علييف  - 2 -بم  -ابن االثير  - 3 -دحره
 سري  -مرا  - 4 -اما  -دا  -بار  - 5 -لدود  -نازل  -عس  - 6رب  -اف  -ريفولي  - 7 -حنا مينه  -نسيس - 8 -مزيج  -ابد  -معك  - 9 -ناس  -اش  -قد  -بو  - 10 -ايرلندا
 اردف  - 11 -لد  -مص  -رونسار  - 12 -كار  -انبج  -مال  - 13وليم فوكنر  -لن  - 14 -انار  -نهك  - 15 -كهل -قرا  -صو  - 16 -بي  -دس  -لحنها  - 17 -ياس  -ماري
شيلي  - 18 -ندرة حداد  -حس.
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ناظرة ( )19ــ رداءة ( )5ــ غرماء ( )9ــ ترحال ( )17ــ رجاحة ()13
رباط ( )23ـــ رجعة ( )7ــ رجاء ( )15ــ ربوة ( )1ــ حصير ()21
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حزناء ( )22ــ تحريم ( )18ــ حرباء ( )14ــ أحداث ( )3ــ حديد ()16
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الرباعية

سيل.
ُ - 1م ِ
للشمس.
َ - 2ب َرز َّ
 - 3انقاد بعد استصعاب.
 - 4حرس والحظ.
 - 5جهة شروق الشمس.
 - 6نظر إليه بمؤخر العين عن
يمين ويسار.
 - 10مدينة أردنية.
 - 12جنى الثمر.
ونعم وطاب العيش.
 - 14ا ّتسع ُ
 - 15ثدي.
حشاؤه.
ُ
شق البطن فب َر َز ْت أ َ
َّ - 16
صا َر لَ ْو ُن ُه َذ َه ِب ّيا ً (شعرها).
َ - 17
وت ال َقلَم إِذا كتب به.
َ - 18
ص ُ
اج َب ْي ِه َو َما َب ْي َن َع ْي َن ْي ِه
ض َّم َح ِ
َ - 19
س.
َو َع َب َ
سه.
 - 20طأْطأ َ رأ ْ َ
 - 24تح َّرك واضطرب اضطرا ًبا
شدي ًدا.
 - 26مرحلة دراسية محددة
الوقت.
 - 28سجيةُ ,خلُق أو عدم التكلف.
صر ,ورؤية.
َ - 29ب َ
أحب ورغب في.
- 30
َّ
شعر مق َّد م الرأس
 - 31سقوط َ
أو وسطه.
 - 32تيقظ وانتباه.
ُ - 33ح َدثاء.
 - 34جواهر.

10 7

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

8x8

 – 1مقنع ،مقبول.
 - 3جزء من أجزاء التوراة.
 - 5قطع أغصان الكرم.
 - 7مقدار ما يشغله الشيء من
فراغ.
سيس.
يثَ ،د ِنيءَ ،خ ِ
َ - 8خ ِب ٌ
 - 9ناحية.
 - 11فترات من الزمن.
 - 13مدح وأثنى على.
 - 15علِق به.
- 17
حرف ك ِّل شي ِء.
ُ
قطع اللحم طوالً وملّحه
ّ - 19
والشمس.
وج َّففه في الهواء
ّ
ُ - 21بعد إلى أسفل.
 - 22أحد أدوار سباق أو مباراة.
 - 23سلّم.
ف َعلَى.
ط
وع
َ - 25ح َّن َ َ َ
 - 27ألقى على وجهه.
 - 2 9ش َّعث وفــ ّر ق ا لصوف
بأصابعه حتى ينتشر.
 - 3 1إ نها ء حا لة ا لحرب أ و
الخصومة.
 - 33تق ّبض والتوى شعره.
 - 35م َزح.
 - 36حمى ودافع عن.
هشا ل ِّي ًنا.
 - 37صار ًّ
 - 38ط ِّيب الرائحة.
شى ،ا ِ َّم َحى.
َ - 39تالَ َ

39

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

أفقي ًا

 – 1الرئيس الحالي آلذربيجان.
 - 2أغلظ أوتار العود  -مؤرخ عربي
له “الكامل في التاريخ”.
بعنف وطر َد ه  -ال أبوح
 - 3د َف َعه
ٍ
به  -عبرا واجتازا.
 - 4أداة شرط  -نعم بالروسية -
صادق.
 - 5خصم شديد الخصومة  -هابط
 طاف بالليل يحرس الناس ويكشفعن اللصوص ونحوهم.
 - 6إله  -للتذمر  -مدينة إيطالية.
 - 7روائي سوري راحل من مؤلفاته
“نهاية رجل شجاع”  -بقية الروح.
 - 8خليط  -دهر  -دلك دلْ ًكا شدي ًدا.
تذكر  -خبز يابس  -قامة
 - 9غير ُم ِّ
اإلنسان  -نهر إيطالي.
 - 10دولة أوروبية  -أضاف.
 - 11اشت ّد في العداوة  -رشف الماء
شفا ً َر ِقيقا ً  -شاعر فرنسي راحل
َر ْ
له “.”Les Discours
 - 12سيارة باألجنبية  -انشق -
جماعة القوم.
 - 13روائي أميركي راحل له “Light
 - ”in Augustأداة نصب.
ض ِن َي.
 - 14أضاء َ -
َ - 15م ْن بلغت س ُّنه بين الثالثين
والخمسين  -تال الكتاب  -فارغ.
 - 16بواسطتي  -وضع خلسة -
وضع لها صو ًتا موسيق ًّيا مناس ًبا
َ
ُت َغ َّنى به (األغنية).
 - 17قنوط  -كاتبة إنكليزية راحلة
مبتكرة شخصية “فرانكنشتاين”.
 - 18شاعر ســوري راحــل من
مؤسسي الرابطة القلمية  -شعور.

 – 1من روا د مفكري ا لنهضة
العربية من أشهر مؤلفاته “ طبائع
اإلستبداد”.
 - 2رئيس دولة عربية استلم الحكم
في أيار .2022
 - 3ناقل األخبار أو القصص -
نقيض أيمن  -عملة عربية  -حاجز.
 - 4العب متس ٍل  -مجتمع  -أداة
جزم  -طعم الحنظل.
مسرعا  -حرف جر  -عدل
 - 5نهض
ً
 نصيب أو حظ.مفكر  -طالب  -اسم
حي
ّ
 - 6كائن ّ
لشهر ايار  -سعل.
 - 7مجتاز  -أخاف وأفزع  -أوقع في
الحيرة واالضطراب  -الجواب.
 - 8نائب لبناني  -قرع الباب  -خ ّد
 سلّم على. - 9للنفي  -اسم لكل عمل مبدع -
اتهم وحكم  -ر ّنم ور ّتل.
 - 10يأتي بنتيجة  -حسن وجهه -
صورة  -ضمير منفصل.
 - 11سنة باألجنبية  -رئيس يمني
راحل.
 - 12جنرال إسباني راحل حكم
إ سبا نيا حكما د يكتا توريا بد ء ا
من  1939إلى  1975ملقبا نفسه
بالكوديو  -نعم باألجنبية.

8x8

األرقام المفقودة

ضع داخل كل ( )LOZANGEاألرقام من  1إلى  8في كل خط أفقي
وعمودي .األرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع
أربعة أرقام محيطة بها ،وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك
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عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه
التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل
على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 - 1ما ارتفع من األرض بين سهلين نهريين.
 - 2عمل أو قول صالح.
 - 3وقائع.
 - 4أحضان وأكناف.
 - 5فساد وسوء.
 - 6ملتجئ إليه.
 - 7عودة وارتداد.
 - 8أماكن محمية منيعة.
 - 9خصوم.
 - 10قادة السفن أو الطائرات.
وآت.
 - 11قادم ٍ
 - 12مساحات واسعة تغطيها الخضرة
واألشجار.
 - 13ميل الكفة بالموزون.
 - 14من الزواحف لها القدرة على التلون
حسب البيئة المحيطة بها لتتخفى من
أعدائها.
 - 15أمل.
 - 16معدن يستعمل في البناء والصناعة.
 - 17سفر وتنقل.
 - 18حظر ومنع.
ُ - 19م َرا ِق َبة ُ ,م ْش ِر َفة.
 - 20ناطق ،متكلّم.
 - 21بساط صغير.
 - 22محزونون ومغتمون.
 - 23ما يشد ويربط به الشيء كالحبل ونحوه.
 - 24ظن وخاطر وتو ّقع.
 - 25تعبير عن الفرحة بالصوت أو
التصفيق.

اةءرد

ظانرة

حلاتر

مءاغر

ابطر

عجةر

جءار

بةور

صريح

انبحس

ابنةرب

ايرض

صنوح

سنةح

= 67
= 56
نحزءا

رميتح

حأدثا

برحءا

دديح

= 73
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أحداث
ل ل ي ت هـ

جروح

فدوامت

=
65
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92

تمحم

=
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=
61

حلول ألعاب صفحة رقم 19

سودوكو 16

أفقيا – 1 :سعود بن عبد العزيز  - 2 -خالد بن عبد العزيز
  - 3يفزره  -داما  -مات  -مر  - 4 -مي  -تافه  -ترياق - - 5اصر  -مدلل  -جلد  -فسر  - 6 -ل ل  -مارلين مونرو
 سل  - 7 -ابيات  -هكتار  -سندوا  - 8 -ونش  -عال  -فلقها كنه  - 9 -لفيف  -الذهب  -ان  - 10 -القسم  -اف  -حل ار  - 11 -احد  -مال  -رشيد ايوب  - 12 -ساند  -هانيالروماني  - 13 -مناعة  -لبس  -قارن  -هم.
عموديا - 1 :سليم االول  -اسم  - 2 -فيصل بن فرحان 3 -
 وخز  -يشي  -دنا  - 4 -دارت  -ما  -فا  -دع  - 5 -بله -ماتع  -لم  - 6 -ند  -تدر  -القاه  - 7 -عبد الله السالل 8 -
 بن افليك  -ذم  -نب  - 9 -دعمه  -نتفه  -ريس - 10 -ابا جمال باشا  - 11 -لد  -الورق  -فيلق  - 12 -عام  -دن هد  -درأ  - 13 -زالت  -رسا  -حاور  - 14 -يعترفون -اليمن  - 15 -ز ز  -يس  -دكن  -وا  - 16 -يمارسون  -ابنه
 - 17 -ازرق  -الهور  -يم.
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الثالثية

 - 1تخ ّيل ،وهم.
 - 2صوت الجراد.
 - 3نهوض.
 - 4شبيه ونظير.
 - 5خادمات أو إماء.
 - 6زورق.
 - 7من يفتش عن أمر ما.
 - 8من يتصف بالصبر
واألناة.

 - 9االنتهاء من عمل ما.
ومك ِّرم.
ُ - 10م ِّ
عظمُ ،
 - 11زيادة المال وكثرته.
 - 12منافق.
 - 13جاهل ومن ال فطنة له.
ُ - 14مق ِنعُ ،م ِجيب بالحجة.
 - 15من الحيوانات.
 - 16مص ّمم.
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المربعات الذهبية

الرباعية

ت

ضع داخل المربعات
األرقام من  1إلى 9
لتحصل على المجموع
المسجل عند آخر كل
خط أفقي وعمودي.
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لظفمت

= 66

=
72
أفق ًيا – 1 :مرض  - 3 -سفر 5 -
 شحل  - 7 -حجم  - 8 -قذر - 9 -رجا  - 11 -حقب  - 13 -قرظ 15 -
 نشب  - 17 -شفر  - 19 -قدد 21 - عمق  - 22 -شوط  - 23 -درج - - 25رفق  - 27 -بطح  - 29 -نفش
  - 31صلح  - 33 -جعد - 35 -هزل  - 36 -ذاد  - 37 -رخا 38 -
 عطر  - 39 -دثر.عمود ًيا - 1 :مجر  - 2 -ضحا 3 -
 سمح  - 4 -رقب  - 5 -شرق 6 - لحظ  - 10 -جرش  - 12 -قطف  - 14رغد  - 15 -نهد  - 16 -بعج - - 17شقر  - 18 -رشق  - 19 -قطب
  - 20دنح  - 24 -رجف - 26 -فصل  - 28 -طبع  - 29 -نظر 30 -
 شها  - 31 -صلع  - 32 -حذر 33 - -جدد  -34 -درر.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٠الســـنة الثــالثــة

خالل جولة له في الشرق األوسط

عمليّة ألمانيّة  -سويسر ّية
تستهدف "دواعش"

يف إطار سياســة مكافحــة اإلرهاب
االســتباقية ،أوقفت الســلطات يف أملانيا
وســويرسا يف عملية مشرتكة  4أشخاص
يُشــتبه يف انتمائهم إىل تنظيــم «الدولة
اإلسالمية» ،بحســب ما أوردت النيابة يف
البل َديْن أمس.
ويف سويرسا ،اعتُقل  3أشخاص مساء
اإلثنني يف زيورخ وســانت غالن ولوسرين،
وفق ما ذكرت النيابة السويرسية يف بيان،
مشــر ًة إىل أنها ّ
نفــذت  7عمليات دهم.
ويُشــتبه يف أن األشــخاص الذين أوقفوا
ولم تكشــف تفاصيل عنهم «شاركوا أو
دعموا التنظيم اإلرهابي املحظور  -الدولة
اإلسالمية».
بالتزامن ،أوقف رجــل يف رومربريغ،
يف غرب أملانيا ،وفق مكتب املدّعي الفدرايل
األملانــي الذي أوضح يف بيــان أن املوقوف
عليم ن« .يُشتبه يف أنه حرض للقيام بعمل
عنيف وخطر يُهدّد أمن الدولة وباإلنتماء إىل
جماعة إرهابية يف الخارج».
ويُشتبه كذلك يف أنه ذهب لفرتة وجيزة
إىل سوريا يف أيلول  2020قبل أن ينض ّم من
أملانيا إىل تنظيم «الدولة اإلسالمية» يف موعد

أقصاه نيســان  ،2021والقيام بأنشطة
دعائية واسعة النطاق لحساب التنظيم.
وجاء يف بيان النيابة« :تتمثل مهمّ ته
بشكل أسايس يف ترجمة النصوص الرسمية
أو مقاطع الفيديو أو الرســائل الصوتية
للتنظيم من العربية إىل األملانية وتوزيعها
عىل قنوات مختلفــة لتطبيق «تلغرام» يف
املنطقة الناطقة باللغة األملانية».
وأضــاف« :يعتــر تنظيــم «الدولة
اإلسالمية» هذه األنشطة بمثابة مشاركة
مبــارشة يف الجهاد القائم عــى العنف».
كما أن املشــتبه فيه «خضع عىل األرجح
ملقابلة عرب الهاتف مع مســؤويل تنظيم
«الدولة اإلسالمية» يف أواخر خريف »2021
من أجل «التحقق مــن صدقيّته» قبل أن
يلتحق «بمناطق ينشط فيها تنظيم الدولة
اإلسالمية».
وأوضح مكتــب االدعــاء أن «هذه
املحاولة فشلت من جديد يف كانون الثاني
 ،»2022مشــرا ً إىل أن عليم ن .ســيمثل
أمام قايض التحقيق يف املحكمة الفدرالية،
الذي سيبلغه بأمر التوقيف ويُق ّرر حبسه
احرتازيّاً.

األربــعــاء  ١٥حــزيــران 2022

أخبار سريعة

بايدن يلتقي محمد بن سلمان في تموز
بعد أســابيع مــن التكهّ نــات حول
ســيكون محورا ً رئيســيّا ً يف زيارة بايدن
موعد جولة الرئيــس األمريكي جو بايدن
إىل الســعوديةّ ،إل أن مسؤولني أمريكيني
تحدّثوا عن أن للجولة أهدافا ً ديبلوماسية
يف الرشق األوسط ،كشــف البيت األبيض
أوسع.
أمس تفاصيلها الفتا ً إىل أن بايدن سينتقل
وذكرت املتحدّثة باســم البيت األبيض
خاللها يف رحلــة تاريخيــة مبارشة من
كارين جــان بيار ّ
أن «الزيــارة إىل الرشق
إرسائيل إىل الســعودية ،حيث سيلتقي ويل
األوســط تُشــ ّكل ذروة أشــهر عدّة من
العهد الســعودي األمري محمد بن سلمان،
يف خطوة تُ ّ
الديبلوماســية» ،وال تُمليهــا اعتبــارات
جســد نهجا ً جديدا ً يف املقاربة
داخلية .وســيلتقي بايدن  10مســؤولني
اإلسرتاتيجية لإلدارة األمريكية الحالية.
خــال الجولــة القصرية لكــن املكثفة،
وأوضــح البيت األبيــض أن الرئيس
ّ
وســتؤش الزيارة ،وفق مسؤول أمريكي
الديموقراطي ســيزور بني  13و 16تموز
كبري ،إىل «عودة القيادة األمريكية».
إرسائيــل والضفة الغربية والســعودية.
وســتبدأ الزيــارة بلقاء مــع رئيس
وســتكون هذه زيارته األوىل له إىل الرشق
الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت .وسيتناول
األوسط كرئيس.
الحديث مع بينيت الدعم األمريكي للجيش
ويســعى بايدن إىل إقناع السعوديني
اإلرسائييل ،ال ســيّما لنظام الدفاع الجوّي
بزيادة إنتاجهم النفطــي ،من أجل وقف
املضاد للصواريخ« ،القبة الحديدية» ،عىل
ارتفاع أسعار املحروقات والتضخم يف بالده
خلفية توتــرات يُغ ّذيها الفشــل يف إحياء
التي تشــهد انتخابات منتصف الوالية يف
ّ
اإلتفاق حول امللف النووي اإليراني.
املتوقع أن يخرس خاللها
ترشين الثاني ،من
وكشــف املســؤول
الديموقراطيون سيطرتهم
األمريكي أن بايدن «سيزور
عىل الكونغرس.
يف إرسائيل عــى األرجح
ويف الســعودية التــي
سيُشارك بايدن في
سيزورها يف  15و 16تموز،
منطقــة تســتخدم فيها
سيلتقي بايدن امللك سلمان
قمة لـ"مجلس التعاون هذه األنظمة ويتحدّث عن
ّ
وويل العهد الذي ســيبحث الخليجي" في السعودية آخر االخرتاعــات يف بل َديْنا
يف مجال استخدام تقنيات
معــه خصوصــا ً مواضيع
الليزر املضادة للصواريخ ولألخطار الجوّية
ذات صلة بمصادر الطاقة املتجدّدة واألمن
الســيرباني واألمن الغذائي والطاقة ،وفق
األخرى» ،مشــدّدا ً عىل أن بايدن «سيُجدّد
بيان صادر عن الســفارة الســعودية يف
التــزام الواليــات املتحدة الحــازم بأمن
واشنطن.
إرسائيل».
وأضاف البيان أن «الرشاكة بني بل َديْنا
كذلك ،ســيلتقي بايدن رئيس السلطة
هي أكثر أهمّ ية من أي وقت مىض لتعزيز
الفلســطينية محمود عباس ،عىل األرجح
يف بيت لحم ،وفق املصدر نفسه .وسيُجدّد
السالم واالزدهار واالســتقرار يف العالم»،
«التزامه الدائم بح ّل يقــوم عىل دولتَ ْي»،
فيما أشــار مســؤول أمريكي لإلعالم إىل
وسيسعى إىل إعادة الحرارة إىل العالقات مع
أن الســعودية رشيك اسرتاتيجي للواليات
السلطات الفلسطينية التي قطعت بشكل
املتحدة منذ  8عقــود ويقطنها قرابة 80
شــبه كامل خالل والية الرئيس الســابق
ألف أمريكي.
دونالد ترامب.
وأوضح البيت األبيض أن «أمن الطاقة»

٢١

كولومبيا تقتل قياد ّيًا
ّ
منشقًا عن «فارك»
أعلن الرئيس الكولومبي إيفان
دوكيه اإلثنين ّ
أن الجيش
قتل في جنوب غرب البالد
قياديّا ً في إحدى المجموعات
ّ
انشقت عن
العسكرية التي
«فارك» لرفضها إتفاق السالم
الذي أبرمته الحركة المتم ّردة
مع بوغوتا في  .2016وأوضح
دوكيه في تغريدة عبر «تويتر»
ّ
ّ
الملقب
أن ليدر يوهاني نوسكو
بـ»ماييمبو» هو «أحد أكثر
المجرمين المطلوبين في البالد»
وقد ُقتل خالل عملية عسكرية
في بلدة سواريز في مقاطعة
كوكا ،مشيرا ً إلى ّ
أن «هذا المجرم
ّ
المتخصص بتهريب المخدّرات
كان يعتزم مواصلة السيطرة
على طرق تهريب المخدّرات
في المحيط الهادئ» .وكانت
السلطات قد رصدت مكافأة
قدرها  25ألف دوالر لمَ ن
يُرشدها إليه.

جولة مفصليّة مرتقبة لبايدن في المنطقة (أ ف ب)

ويف نهايــة جولته ،يتوجــه بايدن إىل
السعودية يف محطة ســتطبع التاريخ ،إذ
سينتقل يف طائرة تق ّله مبارشة من إرسائيل
إىل جدة ،وسيكون أوّل رئيس أمريكي يصل
إىل اململكة منطلقا ً من الدولة العربية ،فيما
كان ترامب قد استق ّل رحلة جوّية انطلقت
من السعودية نحو إرسائيل يف العام .2017
وسيُشــارك بايدن يف قمّ ة لـ»مجلس
التعاون الخليجي» يف السعودية ،يحرضها
قادة البحرين وســلطنة عُ مان والكويت
وقطر واإلمارات والسعودية .وقد يُشارك يف
االجتماع قادة مرص والعراق واألردن ،وفق
املسؤول األمريكي.

ووضــع الرئيــس األمريكــي ضمن
أولوياته العمــل عىل تمديد الهدنة املعمول
بها يف اليمن ،ولجــم الطموحات النووية
إليران ،والعمل عــى تأمني الطاقة والغذاء
العاملي َّْي .ويشــمل برنامجــه أيضا ً قمّ ة
افرتاضية مع قادة مجموعة تض ّم إرسائيل
والهنــد واإلمــارات والواليــات املتحدة،
ستتناول «أزمة األمن الغذائي وغريها من
مجاالت التعاون عرب نصف الكرة األرضية
حيث تُشــ ّكل اإلمارات العربيــة املتحدة
وإرسائيــل مرك َزيْن مهمَّ ْ
ــن لالبتكار»،
بحسب ما أفاد املســؤول األمريكي الرفيع
املستوى الصحافيني.

الناتو يدعو أثينا وأنقرة إلى تسوية
خالفاتهما في بحر إيجه
بعد تصاعــد التوتر الجيوســيايس بني
الجارتَ ْي ،دعا األمني العام لـ»حلف شــمال
األطليس» ينس ســتولتنربغ اليونان وتركيا
أمس إىل «تسوية خالفاتهما يف بحر إيجه».
وإذ ّ
حض ســتولتنربغ خالل مقابلة مع
وكالة األنباء اليونانيــة ،اليونان وتركيا ،عىل
«تســوية خالفاتهما يف بحر إيجه بروح الثقة
والتضامن بــن الحلفاء» ،أوضــح أن «ذلك
يعني ضبط النفس واالعتدال واالمتناع عن أي
عمل أو خطاب من شــأنه أن يؤدّي إىل تصعيد
املوقف».
واعترب األمني العام للناتو أنّه «ال ينبغي أن
نتفاجأ بوجود خالفات قوية أحيانا ً بني الدول
األعضاء يف الحلف» ،الفتــا ً إىل أن «تنوع اآلراء
والجدال هو جزء ال يتجزأ من ديموقراطياتنا».
وتابع« :اليونان وتركيا حليفتان ملتزمتان
منذ عقود .ويف ك ّل يوم ،تعمل اليونان وتركيا يف
«حلف شمال األطليس» جنبا ً إىل جنب مع 28
من الحلفاء اآلخريــن ،لتجاوز تحدّيات األمن
األكثر إلحاحاً».
وتأتي املقابلة بعد أســبوعَ ْي من إعالن

الرئيس الرتكي رجب طيــب أردوغان أنه لن
يلتقي القــادة اليونانيني بعــد اآلن ،متّهما ً
إيّاهم بعدم «النزاهة» ،بينما ر ّد رئيس الوزراء
اليوناني كريياكوس ميتســوتاكيس بأنه لن
«يدخل يف مهاترات» مع أنقرة.
وتخوض الدولتان الجارتان واملنضويتان
يف الناتــو نزاعا ً حول الحدود البحرية وحقوق
التنقيب عن الطاقة يف أجــزاء من بحر إيجه
ورشق البحر املتوسط.
ويف نهاية أيار ،دعت اليونان يف رســالة
إىل األمني العام لألمم املتحدة «تركيا رســميّا ً
إىل وقف التشكيك يف ســيادتها عىل جزر بحر
إيجه».
من جانبها ،اتهمت السلطات الرتكية أخريا ً
اليونان بتسليح جزر بحر إيجه التي تفصل بني
البل َديْن ،يف انتهاك التفاقات السالم املوقعة بعد
الحرب َْي العامليّتَ ْي األوىل والثانية ،يف حني ردّت
ً
موضحة ّ
أن قوّاتها تمركزت هناك ر ّدا ً عىل
أثينا
وجود وحدات عسكرية وطائرات وسفن إنزال
تركية عىل الساحل املقابل ،باإلضافة إىل الغزو
الرتكي لجزيرة قربص العام .1974

إرتفاع حصيلة
قتلى دارفور
إرتفعت حصيلة أعمال العنف
األخيرة في دارفور في غرب
السودان إلى أكثر من 125
قتيالً و 50ألف نازح ،بحسب
ما كشف مكتب األمم المتحدة
للشؤون اإلنسانية في السودان
(أوتشا) في تقرير ،أشار فيه
أيضا ً إلى «جرح العديد نتيجة
للنزاع في محلية كلبس ،وإحراق
ونهب  25من قرى القمر».
وبدأت المعارك في السادس
من حزيران بين قبيلتَ ْي القمر
األفريقية والرزيقات العربية
في منطقة كلبس الواقعة على
بُعد  160كيلومترا ً شمال شرق
الجنينة ،عاصمة والية غرب
دارفور .وأوضح أحد زعماء
قبيلة القمر إبراهيم هاشم لوكالة
«فرانس برس» أن األوضاع في
ك ّل قرى كلبس متوترة ،مشيرا ً
إلى أن الحكومة أرسلت قوات
إلى المنطقة أغلبها من «قوات
الدعم السريع» التي أنشأها
الرئيس السوداني المخلوع عمر
البشير وتتأ ّلف بمعظمها من
القبائل العربية في دارفور.

«حال طوارئ أمنية»
في شمال توغو
أعلنت الحكومة التوغولية اإلثنين
ّ
أن مجلس الوزراء درس وأق ّر
مشروع مرسوم يقضي بإعالن
«حال الطوارئ األمنية» في سافانا،
المنطقة الواقعة في أقصى شمال
البالد والتي شهدت هجو َميْن
َ
مسبوقيْن في هذا
جهاديَّيْن غير
البلد .وأوضح وزير اإلعالم آكودا
آيوادان خالل مؤتمر صحافي
ّ
أن «حال الطوارئ األمنية»
«إجراء استثنائي استدعتها حالة
محدّدة» ،الفتا ً إلى أن «منطقة
سافانا تتع ّرض لهجمات إرهابية
والدولة بحاجة ألن تتح ّرك بسرعة
وفاعلية» .وأشار إلى ّ
أن حال
الطوارئ هذه ستُفرض وفقا ً
للدستور لمدّة  3أشهر يُمكن
تمديدها بموافقة من الجمعية
الوطنية .وتشهد مالي وبوركينا
فاسو والنيجر حركات تم ّرد
جهادية ،وتخشى دول مجاورة
مثل توغو وغانا وساحل العاج
تمدّد هذه الحركات إلى حدودها.
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كـــرة سلـــة

بوسطن يستقبل المواجهة السادسة للتعويض

"أن بي آي" :ووريورز يتقدّم 2-3
ويقترب من إحراز اللقب
بات غولدن ستايت ووريورز على بعد فوز واحد من حسم لقب الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلّة ،بفضل الكندي
أندرو ويغينز الذي قاده للخروج منتصرًا من مباراته الخامسة مع بوسطن سلتيكس .94-104
بهذا الفوز ،تقــدم غولدن
ستايت  2-3من أصل  7مباريات
يف سلســلة النهائي ،يف املواجهة
التي اقيمت عىل ملعب "تشايس
سنرت" يف سان فرانسيسكو.
وقدم ويغينــز ( 27عاماً)

أفضل مباراة له خالل مواسمه
الثمانية يف دوري املحرتفني ،الذي
وصل اليه يف العام  2014كخيار
أول لفريق مينيسوتا تمربوولفز
يف الـ"درافــت" املخصــص
النتداب العبي الجامعات وحتى

الثانويات واألجانب ،ليس فقط
لتســجيله  26نقطة ،من بينها
 16يف الشوط األول ،بل ألنه تألق
أيضا ً دفاعيا ً وحقق  13متابعة،
يف أمســية بدا فيها نجم الفريق
ستيفن كوري بعيدا ً عن املستوى
الذي قدمه يف املباراة الرابعة حني
سجل  43نقطة.
ونجــح ويغينــز يف  12من
محاوالته الـــ ،23ودخل كالي
تومســون عىل الخط يف الشوط
الثاني بتسجيله  16من نقاطه
الـ 21يف اللقاء ،ليلعب أيضا ً دورا ً
حاســما ً يف هذا االنتصار الذي
جعل ووريورز بحاجة اىل حسم
املباراة السادســة املقررة عىل
أرض ســلتيكس فجر الجمعة
بتوقيــت بريوت ،للفــوز بلقبه
الرابع يف آخر ثمانية مواسم.
ويف حــال خســارته هذه
املباراة ســتعود السلســلة اىل
ملعبه األحد لخــوض مواجهة
سابعة حاســمة لتحديد هوية
البطل.

على الموعد
ويغينز مسج ً
ال من دانك لووريورز (أ ف ب)

وأشاد درايموند غرين ،الذي
اكتفى بثماني نقاط لكنه حقق

يسعى سلتيكس إلى إحراز
لقبه الـ18
 8متابعات و 6تمريرات حاسمة،
بزميله الكندي قائالً" :لم يكن يف
التشكيلة األساســية ملباراة كل
النجوم من فراغ .كلما كرب حجم
التحدي الذي نضعه أمامه ،كلما
كان ردّه أكرب".
وتابع" :أنت تريد أشخاصا ً
مثله يف فريقك .حني يكرب املرسح
يكونون عىل املوعــد ويقدمون
أفضــل مســتوياتهم ،وهذا ما
يقوم به".
أما املدرب ستيف كري ،فقال
عن ويغينز إنه "يعشق التحدي.
يعشــق التنافــس .وقــد وجد
لنفسه دورا ً حاســما ً يف فريقنا
وأعتقد أن ذلــك يمده بمزيد من
القوة .يدرك كم نحن بحاجة اليه
وكان مذهالً".
وبعد أدائه الخارق يف املباراة
الرابعــة عىل أرض ســلتيكس،
اكتفى كوري بـ 16نقطة مع 8
تمريرات حاســمة بعد معاناته
من خارج القوس ،حيث فشل يف

أستراليا إلى النهائيات على حساب البيرو
قاد حــارس املرمى البديــل أندرو
ريدماين منتخب بالده أسرتاليا ،خامس
التصفيات اآلســيوية ،إىل حجز البطاقة
الـ 31قبل األخــرة املؤهلة إىل مونديال
قطر نهاية العام الجاري ،بتصدّيه لركلة
ترجيحية حاسمة أمام البريو ،خامسة
تصفيات أمــركا الجنوبية ( ،)4-5بعد
انتهاء الوقتني األصيل واإلضايف بالتعادل
الســلبي عىل اســتاد أحمــد بن عيل يف
الدوحة ضمن ملحق دويل.
وســاهم ريدماين ببلوغ أسرتاليا،
املصنفة  42عاملياً ،للمــرة الرابعة عىل
التــوايل والسادســة يف تاريخهــا ،بعد
مشــاركتها األوىل يف مونديــال 1974
وبلوغها الدور الثاني يف  ،2006بتصديه
للركلة الرتجيحية السادســة الحاسمة
ألليكس فالريا.
ودفع مدرب أسرتاليا غراهام أرنولد
بريدماين يف الدقيقــة األوىل من الوقت
بدل الضائع من الشــوط اإلضايف الثاني
بدال ً من حارس مرمى ريال سوســييداد
اإلسباني ماتيو راين.
وأربــك ريدمايــن العبــي البريو
بحركاته عىل خط املرمى يمينا ً وشماال ً
وســاعده القائم األيمــن يف ر ّد الركلة
الثالثــة التي انــرى لهــا مدافع بوكا
جونيــورز األرجنتيني لويس أدفينكوال،
قبل أن يتصدى للركلة السادسة.
واستهلت أســراليا ركالت الرتجيح
بإهــدار الركلة األوىل عــر مارتن بويل
الذي كان أحد أفضل الالعبني يف املباراة.
وع ّلق ريدماين قائــاً" :كان األمر

العبو أستراليا يحتفلون بعد التأهل (أ ف ب)

صعبا ً واملشــاعر مختلطــة عندما وقع
ّ
يتعي عيل ّ أن أدخل
عيل ّ االختيار ،لذا كان
وأعيش األجواء .منذ أسبوعني وأنا أتد ّرب
عــى ركالت الرتجيح وجــاءت اللحظة
املناسبة واستطعت التصدي لهذه الركلة
الرتجيحية املؤهلة للمونديال .إنه إنجاز
للمنتخب بأكمله".
وكانت أسرتاليا تغ ّلبت عىل اإلمارات
بصعوبة  1-2األسبوع املايض يف الدوحة
يف ملحق تحديد خامس القارة اآلسيوية.
ومرة أخرى خرجت أسرتاليا غانمة
من امللحــق ،بعدما خاضته أكثر من م ّرة
عندما كانت تخــوض تصفيات أوقيانيا
سابقا ً أو آســيا راهناً ،آخرها تصفيات
 2018وتجاوزتها أمام سوريا يف امللحق

اآلســيوي ( 1-1و 1-2بعد التمديد) ،ثم
العاملــي أمام هنــدوراس (صفر-صفر
و.)1-3
وانضمــت أســراليا يف النهائيات
العاملية يف قطــر إىل منتخبات املجموعة
الرابعــة ،املؤلفــة من فرنســا حاملة
اللقــب والدنمارك وتونــس ،علما ً أنها
كانت ضمن مجموعة فرنسا والدنمارك
والبــرو يف املونديال الــرويس قبل أربع
سنوات.
وقتها فازت البــرو 2-صفر بهديف
أنــدي كاريّــو وباولو غرييــرو ،وودّع
املنتخبان من الــدور األول يف مجموعة
تأهل عنها منتخبا فرنسا والدنمارك.
(أ ف ب)

ترجمة أي من محاوالته التسع،
لينتهي بذلك مسلسل املباريات
املتتالية ألفضل مســدد ثالثيات
يف تاريخ الدوري عند  132مباراة
مع ثــاث ثالثيــات أو أكثر يف
األدوار اإلقصائية "بالي أوف"،
وعند  233مباراة بثالثية واحدة
عىل األقــل يف املوســم املنتظم
واألدوار اإلقصائية معاً.
ويف ظل معاناة كوري يف هذه
املباراة ،حظي ويغينز وتومسون
الذي نجح يف  5ثالثيات ،بمساندة
مــن البديلــن غــاري بايتون
وجوردان بول اللذين سجال 15
و 14نقطة عىل التوايل.
وقلل كري من أهمية معاناة
كوري من خارج القوس يف هذا
اللقاء الذي كان األول له من دون
ثالثية منذ  ،2018قائالً" :أعتقد
أنه كان ال مف ّر لستيف أن يصل
اىل مباراة مماثلة (أي سلســلة
ستصل اىل نهايتها) ،لكننا نملك
الكثــر من الشــبان املوهوبني
والكثري من العمق يف الفريق كي
نعوّض ذلك والشبان قاموا بعمل
رائع يف هذه الناحية (التعويض)
يف املباراة".
وعىل رغم جهود جايسون

براون محاو ً
ال التسجيل لبوسطن أمام غرين

تايتــوم ( 27نقطــة مــع 10
متابعات) وماركوس ســمارت
( 20نقطة) وجايلن براون (18
نقطــة مع  9متابعــات) ،مني
ســلتيكس بهزيمتني عىل التوايل
للمرة األوىل يف "البالي أوف" هذا
املوسم.
وعانى ســلتيكس من كثرة
خسارة الكرة ،إذ ارتكب العبوه
" 18تورنر أوفــر" يف مقابل 6
فقط لووريــورز ،يف لقاء أنهى
األخــر شــوطه األول متقدما ً
بفــارق  12نقطة  ،39-51لكن
الضيوف عادوا بقــوة يف الربع
الثالث بفضل ثمانــي ثالثيات
متتالية ســمحت لهم بالتقدم
للمرة األوىل يف اللقاء .55-58

عودة لم تكتمل

ووسع ســلتيكس الفارق
اىل خمس نقــاط  ،61-66لكن
غولدن ســتايت لم يســمح له

هيـــدا رأيــــي

"صار الوقت"
أعتقــد أنّه آن األوان لتفكر أندية كرة الســلة جدّيــا ً بتنظيم "دوريّ
محرتفني" خاص بها ،واليوم قبل الغد ،خصوصا ً ّ
أن ميزانيات البعض منها
هذا املوسم تخطى النصف مليون دوالر ـ معظمها فريش .لذا صار الوقت أن
يكون لدينا نخبة من أهل االختصاص والخربة الفنية والتسويقية (مد ّربون،
إداريون ،العبون ســابقون )...إىل جانب رجال أعمــال ومتموّلني ورعاة
مندفعــن ،وممثلني عن األندية واتحاد اللعبة لــإرشاف وتنظيم عمليات
التعاقد مع الالعبني األجانب وتأمني طواقم الح ّكام.
ومن الرضوري يف هذا السياق أن يت ّم وضع رشوط خاصة لألندية الراغبة
يف املشاركة بهذا "الدوريّ الحلم" ،وتحديدا ً لجهة تأمني املبلغ املرقوم ،عىل أن
ينطلق بمشاركة ستة أندية عىل األق ّل ،وطبعا ً وفق عدة مراحل تصاعدية،
ّ
تخصص جوائز مالية لألندية املشاركة بحسب ترتيبها العام مع انتهاء
وأن
البطولة ،علما ً أنه سبق أن تدارست أندية الدرجة األوىل يف مرشوع "السوبر
ليغ" يف قاعة ملعب غزير يف العــام  ، 2001ووُضع "املرشوع" يومها عىل
نار حامية أيام رئاسة جان همّ ام لالتحاد مدعوما ً من رئيس نادي الحكمة
الراحل انطوان الشويري ،لكنه لم يبرص النور ألسباب عدّة.
"الســوبر ليغ" يف حال تطبيقه واعتماده ،سيأخذ اللعبة إىل مزيد من
االحرتاف واىل مزيد من الجمالية واإلثارة ،وهذا األمر يجب أن ينسحب عىل
بقية األلعاب الجماعية .وهنا ال ب ّد مــن لفت النظر إىل أن اإلتحاد اللبناني
ّ
يقص مؤخرا ً مع أنديته بل مدّها بمساعدات مالية لتستم ّر
لكرة القدم لم
يف ظ ّل الظروف االقتصاديــة واملالية الصعبة الراهنة ،ومع ذلك ّ
فإن اللعبة
بحاجة كذلك اىل دوريّ "ســوبر" لألندية القادرة عــى دفع مبالغ كبرية،
وبعضها مؤخرا ً المست ميزانيته النصف مليون دوالر أيضاً.
لقد اصبحت الرياضة يف البالد املتقدّمة أكثر من صناعة واســتثمار،
لذا عىل أيّ بلد يريد االرتقاء برياضته اىل مســتوى العاملية ،أن يعتمد مبدأ
اإلحرتاف يف بطوالته ،لكن برشط وجود إدارة سليمة ونظيفة وشفافة وذات
كفاءة عالية ،وهؤالء اإلداريون كثريون يف وســطنا الريايضّ ّ ،
لكن أغلبهم
لألسف مغيّب.
فادي سمعان
صحايف ريايض

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٠السنــــة الثــالثــة
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بطولة لبنان العامة للقوس والنشاب
داخل القاعة

(أ ف ب)

باالبتعاد أكثر وحتى أنه استعاد
التقدم يف نهايــة الربع 74-75
بفضل ســلة ثالثيــة يف الثانية
األخرية من بول.
وعاد صاحب األرض ليفرض
أفضليته يف الربع األخري وحسم
األمور يف مصلحته بشــكل كبري
حني سجل  10نقاط متتالية من
دون أي رد لسلتيكس ،ما سمح
له بالتقدم بفارق  11نقطة -85
 ،74وذلك كان كافيا ً له للســر
باملباراة اىل ب ّر األمان.
وبعد فشله حتى يف الوصول
اىل األدوار اإلقصائيــة "بــاي
أوف" خالل املوسمني املاضيني
متأثرا ً باإلصابــات يف صفوفه،
بات ووريورز اآلن بحاجة اىل أداء
خارق آخر يف ملعب سلتيكس من
أجل حسم السلســلة ،والتأكيد
مرة أخرى أن الحقبة التاريخية
التي توّ ج خاللها الفريق بثالثة
ألقاب ووصل فيهــا اىل النهائي

خمس مرات متتالية بني 2015
و ،2019لم تصل اىل نهايتها.
ويف املقابــل ،ســيحاول
ســلتيكس إطالق السلسلة من
نقطة الصفر وتأجيل الحسم اىل
مباراة سابعة من أجل محاولة
االنفراد مجددا ً بالرقم القيايس
لعدد األلقاب ،الذي يتقاســمه
حاليا ً مع غريمه لوس أنجليس
اليكرز ( 17لقبا ً لكل منهما).
ولكي يحقــق ذلك ويتجنب
تكرار سيناريو  2010وظهوره
األخــر يف النهائــي حني خرس
أمام اليكرز بالذات ،عىل الفريق
األخرض االستفادة اآلن من عامل
األرض يف املباراة املقبلة ،وتجنب
ما حصل يف املواجهة الرابعة حني
ف ّرط بانتزاعه أفضلية امللعب من
ووريورز وبالفوز الذي حققه يف
املباراة األوىل لهذه السلسلة عىل
ملعب منافسه.
(أ ف ب)

عملية جراحية لكونديه
أعلن نادي إشــبيلية اإلســباني أن مدافعه الفرنيس جول
كونديه خضع لعملية جراحيــة يف فخذه األيرس ،مبديا ً تفاؤله
بتعافيه يف الوقت املناســب للتواجد مــع الفريق لدى انطالق
املوسم الجديد.
وخضع الفرنيس للعملية الجراحيــة "وفق ما كان مقررا ً
منذ أســابيع عدة" ،بعدما عانى من املشــكلة "معظم املوسم
املــايض" ،وفق ما أفاد النادي يف بيــان جاء فيه" :خضع جول
كونديه لعملية جراحية يف بوردو بسبب انزعاج طفيف يف الفخذ
األيرس".
وتابع" :من حيث املبدأ وإذا سارت
األمور وفقا ً للخطة ،فسيكون الالعب
متاحا ً لبدء موسم ."2023-2022
وارتبط اســم الفرنيس البالغ 23
عاما ً بالرحيل هذا الصيف عن إشبيلية،
الذي يدافع عن ألوانه منذ  2019قادما ً
من بوردو ،وســط اهتمام املنافس
املحيل برشــلونة وتشليس اإلنكليزي
بخدماته ،لكن عىل الراغب بضمه
أن يدفع البنــد الجزائي
املحدد يف عقده وقدره 80
مليون يورو.
وخــاض كونديــه
اإلثنني الشــوط األول من
املباراة التي خرستها فرنسا
عىل أرضها أمــام كرواتيا
صفر -1يف دوري األمم
األوروبيــة ،ما أدى اىل
تنازل أبطال العالم عن
اللقب نتيجة فشــلهم يف تحقيق أي فوز
خالل الجوالت األربع األوىل من منافسات
املجموعة األوىل.
(أ ف ب)
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نظم االتحاد اللبناني للقوس والنشــاب بطولة
لبنان العامة داخل القاعــة للعام  2022عىل مالعب
اللويزة (االنجيلية) عىل مســافة  30و 15مرتاً ،وذلك
بحضور نائب رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية ،ورئيس
االتحاد اللبناني للعبــة نائب رئيس االتحاد األوروبي
جاك تامر ،إضافــة اىل أمني صندوق اإلتحاد ورئيس
اللجنة الفنية فيليب تامر ،ومسؤول العالقات العامة
جــورج الريّس ،اىل جانب أهايل املشــاركني ومحبّي
اللعبة .وقد جرت الرماية يف املرحلة االوىل عىل 12جولة
مؤلفة من ثالثة أســهم ،ك ّل واحــدة بمجموع 360
ســهماً ،تلتها مرحلة التصفيات النهائية .وشــارك
يف البطولة العبون والعبات من أندية الشــباب مار
الياس ،سان جورج حماليا ،الكورة للقوس الريايض،
فرياج أكاديمي ،الصفا ،مون السال ونادي الجمهور،
وجاءت النتائج كاآلتي:
فئة الرجال:
 - 1جاك الريّس (سان جورج حماليا)
 - 2توفيق شاهني (الكورة للقوس الريايض)
 - 3إسماعيل وهبي (الكورة للقوس الريايض)
 - 4جوزف نرص (مون السال)
فئة الشباب:
 - 1كارل رصوفيان (الشباب مار الياس)
 - 2إسماعيل إبراهيم (الشباب مار الياس)
 - 3محمد السبالني (الصفا)
فئة املبتدئني:
 - 1جونسن نرص (مون السال)
 - 2سيزار حويك (الشباب مار الياس)

الر ّيس يتسلّم كأس المركز األول من تامر

فئة السيدات:
 - 1سارة نرص (مون السال)
 - 2ريم سبليني (الكورة للقوس الريايض)
فئة الناشئني:
 - 1كريم جمدان (الكورة للقوس الريايض)
 - 2محمد خياط (الشباب مار الياس)
 - 3شادي فرحات (فرياج أكاديمي)
فئة الناشئات:
 - 1جودي عكاوي (الكورة للقوس الريايض)
 - 2زينب مبارك (الصفا)
 - 3آية عيتاني (فرياج اكاديمي)
وبعد انتهاء املنافســات ،ألقى تامر كلمة شك َر
فيها كافة املشــاركني واملن ّ
ظمني والحارضين ،كما
توجّ ه بالشــكر اىل رئيس اللجنة الفنية فيليب تامر
عىل الجهود التــي بذلها للتحضري لهــذه البطولة.
ويف الختــام ،و ّزع ك ّل من جاك وفيليب تامر والريّس
الكؤوس وامليداليات عىل الفائزات والفائزين.

أخبار سريعة
إنتخابات النادي الرياضي

سيدعو أمين س ّر النادي الرياضي
بيروت تمام الجارودي فور انتهاء
بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات
التي سيجمع دورها النهائي
فريقي الرياضي وبيروت فيرست
إبتدا ًء من األسبوع المقبل ،الى
انتخاب لجنة إدارية جديدة للنادي
مؤلفة من  12عضواً .وسيُفتح
باب الترشح لألعضاء المنتسبين
بدءا ً من األسبوع المقبل ولفترة
محدّدة ،على أن يت ّم إنتخاب إدارة
جديدة من قبل الجمعية العمومية
منتصف شهر تموز .وكانت
والية رئيس النادي مازن طبارة
واألعضاء إنتهت في آذار الفائت،
ّ
لكن الجميع إتفقوا على خطوة
تصريف األعمال الى حين إنتهاء
الموسم الس ّلويّ الحالي.

حيدر في قطر

سيرينا ُتشارك في ويمبلدون
كشفت أسطورة كرة املرضب
األمريكيــة ســرينا وليامس عن
مشــاركتها يف بطولة ويمبلدون،
ثالثة البطوالت االربع الكربى يف كرة
املرضب ،التي تنطلق نهاية الشهر
الجــاري ،بعد عام مــن مباراتها
األخرية يف هذه البطولــة بالذات،
فيما ســتعود إىل املالعــب يف دورة
إيستبورن األســبوع املقبل ضمن
مسابقة الزوجي مع التونسية أنس
جابر.
وكتبت وليامــس ( 40عاماً)
عرب حســابها عىل "إنســتغرام":
"إنه املوعد .ويمبلدون  ،2022أراكم
هناك" ،علما ً أن بطولة ويمبلدون
تقام بني  27حزيران الجاري و10
تموز املقبل .كما ستخوض وليامس
دورة إيستبورن االنكليزية األسبوع
املقبل يف مسابقة زوجي السيدات
إىل جانب جابر املصنفة رابعة عامليا ً
بحسب ما أعلن املنظمون ،استعدادا ً
لبطولة ويمبلدون.
وقالت وليامس يف هذا الصدد
يف بيان نرشه االتحــاد االنكليزي

للعبة" :أنا ســعيدة جدا ً للعودة اىل
ايســتبورن يف إنكلرتا وإىل املالعب
العشــبية وهي األرضية التي طاملا
شهدت أبرز نجاحاتي يف مسريتي".
وغابت سريينا عن املنافسات
منذ إصابتها يف القدم خالل مباراتها
يف الدور األول من ويمبلدون العام
املايض ،ما أدّى إىل تراجعها إىل املركز
 1208يف التصنيف العاملي.
كان مــن املمكن أن تشــارك
يف ويمبلدون عن طريق اســتخدام

تصنيف مخصص لالعبات اللواتي
يبتعدن عن املنافســات بســبب
إصابة طويلة األمد لكنها لم تفعل
ذلك ،وبالتايل احتاجــت إىل إحدى
بطاقات الدعوة للمشاركة وهو ما
حصل أمس رسميا ً من قبل اللجنة
املنظمة .وستشــارك وليامس يف
مباريات الفردي يف ويمبلدون ،علما ً
أنها خاضت مــع الربيطاني أندي
موراي الزوجي املختلط يف .2019
(أ ف ب)

نوّه رئيس االتحاد اللبناني لكرة
القدم المهندس هاشم حيدر خالل
زيارته الدوحة بدعوة من نظيره
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد
آل ثاني ،باإلستعدادات اإلحترافية
لدولة قطر تحضيرا ً الستضافة
مونديال  ،2022معربا ً عن ثقته
الكاملة ّ
بأن هذه النسخة ستكون
األفضل في تاريخ نهائيات كأس
العالم ،خصوصا ً من الناحيتين
التنظيمية واإلدارية .وخالل الزيارة،
نظمت اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث جولة لحيدر في استاد
الجنوب الواقع في مدينة الوكرة،
كذلك في مق ّر اللجنة العليا في
برج البدع ،حيث ت ّم شرح كافة
التفاصيل والتحضيرات الميدانية
التي سيشاهدها العالم في تشرين
الثاني المقبل.

ّ
يتحضر باكرًا
"الغازية"

كومباني مدرّبًا جديدًا لبيرنلي
ّ
سيتول املدافع البلجيكي الدويل السابق فنسان
كومباني مهــام تدريب برينيل ،الذي ســينافس
املوسم املقبل يف دوري "تشامبيونشيب" للمستوى
الثاني يف إنكلرتا ،وفق ما أعلن النادي امس.
ويعود قائد مانشسرت سيتي السابق اىل إنكلرتا
بعد أن د ّرب يف بــاده فريق أندرلخت يف آخر ثالثة
مواسم.
وقال النادي الذي هبط مع نهاية املوسم
من الدوري املمتاز" :برينيل سعيد باإلعالن عن
تعيني فنسان كومباني مدربا ً للفريق االول".
ولعــب قلب الدفاع الســابق عىل
مــدى  11موســما ً
مع
ســيتي وقــاده يف
حقبة ذهبية اىل لقب
الدوري أربــع مرات،
لقبني يف الــكأس وأربع يف

كأس الرابطة ،وغــادره يف العام  2019حيث لعب
دور الالعب-املدرب يف موسمه االول مع أندرلخت،
قبل أن يشغل منصب املدير الفني يف آخر موسمني.
يف املوســم املايض ،قاد كومباني ( 36عاماً)
الفريق اىل املركز الثالث يف الدوري البلجيكي الذي
يؤهله خوض التصفيات املؤهلة اىل مســابقة
"كونفرنس ليــغ" ،واىل نهائي الكأس الذي
خرسه ضد خنت بركالت الرتجيح.
ونقــل النادي عنه" :أتطلــع إىل العمل
مــع الالعبــن وتطوير فريــق يحقق
االنتصارات من أجل مشجعينا".
اعتزل قائد املنتخب السابق
اللعب دوليــا ً يف  2019بعد عام
مــن قيادته اىل الــدور نصف
النهائــي يف مونديال روســيا
( .2018أ ف ب)

أعلن نادي الشباب الغازية عن
تواصله رسميا ً مع ثالثة العبين
أجانب ،إثنان من نيجيريا وواحد
من غانا ،وذلك بعد موافقة الجهاز
الفني بقيادة المد ّرب حسن حسون
الذي إ ّ
طلع على مستواهم الفنّي
عبر "الفيديو" .ويُتوقع وصول
الثالثي االفريقي الى بيروت أواخر
حزيران الجاري من أجل إختبارهم
في مسابقة كأس "التحدّي" لكرة
القدم ،وعلى ضوئها سيق ّرر مسألة
بقائهم من عدمها بالتنسيق مع
إدارة النادي الجنوبي .يُذكر ّ
أن
الغازية هو الفريق الوحيد بين
أندية الدرجة األولى الذي أطلق
تمارينه رسميا ً أوائل الشهر الحالي.
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رفـــــيق خـــــوري

كاريش

مسافة الحرب والترسيم
سلطة اإلفقار المالي واإلقتصادي هي
أساسا ً سلطة البؤس السياسي .ومن أمارات
البؤس تصوير القيام بالواجب العادي
والطبيعي ألي سلطة بأنه "إنجاز" .وأحدث
"اإلنجازات" بعد اإلضطرار إلى إجراء
اإلنتخابات النيابية في موعدها الدستوري
هو التفاهم على موقف رسمي واحد في
التفاوض على ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل عبر الوسيط األميركي آموس
هوكشتاين .وهذه ،في أي حال ،خطوة مهمة
سبقت عودة هوكشتاين إلى بيروت بطلب
لبناني ورغبة أميركية وإسرائيلية .لكن األهم
هو الخطوة التالية وإلى أين تقود :إلى اتفاق
صار الجميع في حاجة ملحّ ة إليه الستثمار
الثروة الغازية والنفطية شرق المتوسط أم
إلى وقف التفاوض كما جرى في مفاوضات
الناقورة بعد رفع السقوف؟ والالفت طبعا ً أن
السيد حسن نصرالله الذي ك ّرر الكالم على
وقوفه وراء الدولة ،أوحى هذه المرة ضمنا ً ما
مختصره" :األمر لي".
وليس استباق المفاوضات بقرع طبول
الحرب ،ولو بدا األمر نوعا ً من التهويل،
مجرد تحريك أوراق في لعبة القوة .ال أي
حرب بل واحدة أشد من حرب أوكرانيا.
السيد نصرالله يهدد العدو اإلسرائيلي ال
فقط بأن "خسارته ستكون أكبر بكثير مما
يمكن أن يخسره لبنان" بل أيضا ً بأن الثمن
"استراتيجي وحتى وجودي" .كأنه يلمّ ح
إلى حرب من عدة جبهات .ورئيس األركان
اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي يهدّد
بتدمير آالف المواقع في لبنان ويتحدث
عن مواجهة "ست جبهات" ،ويطلب من
اللبنانيين مغادرة بيوتهم سلفاً ،ألن "الدمار
سيفوق التصور" .لكن الطرفين يهددان
بحرب يقوالن سلفا ً إنهما ال يريدانها.
ذلك أن الحرب الشاملة ليست في
حسابات إسرائيل وإيران في هذه
المرحلة ،حيث اإلكتفاء بما يدور
بينهما من "حرب ظالل" أو حرب
أمن واستخبارات واغتياالت .وال هي
في حسابات الكبار المشغولين بحرب
أوكرانيا .وأقل ما يعرفه "حزب الله" هو
مخاطر شن حرب حين تكون الجبهة
الداخلية وراء المقاتلين ضعيفة مأزومة
وطنيا ً وسياسياً ،ومضروبة بأزمات مالية
واقتصادية خانقة .فضالً عن استحالة
أو أقله صعوبة الحصول على مساعدات
عربية ودولية إلعادة اإلعمار ،على عكس ما
جرى بعد حرب العام .2006
ومع ذلك ،فإن الحرب على مسافة صاروخ
من السفينة "إينرجين باور" .وترسيم
الحدود على مسافة  860كيلومترا ً مربعا ً في
البحر .ومن السهل تعطيل السفينة ومنعها
من استخراج الغاز إلسرائيل إن لم يحصل
لبنان على حقه .لكن معنى ذلك هو نهاية
الترسيم واستثمار الثروة الوطنية .وهو على
المدى القريب نهاية األمل بحد أدنى من
موسم سياحي واعد في الصيف.
"در شبيغل" تنتقد المستشار األلماني
أوالف شولتز بأنه "ال يتخذ قرارا ً إال عندما
ال يعود أمامه خيار آخر" .لكن شولتز
يقرر في النهاية .أما أهل السلطة في
لبنان ،فإنهم ال يقررون حتى حين ال يبقى
أمامهم خيار آخر.

تم ترشيح
هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم دماغ أينشتاين
بعد وفاته.

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

قا نا

أ ّول مشاهد  Spider-Manالجديد ضمن  Annecyالسينمائي
عُ رضت املشاهد األوىل من الفيلم املرتقب "Spider-
 "Man: Across the Spider-Verseضمــن مهرجــان
"أنييس" ألفالم الرســوم املتحركة الذي يقام يف فرنســا
ويعتــر الحدث األبرز عامليــا ً لهذه الفئــة من األعمال
الســينمائية .ويســتمر املهرجان حتّى السبت يف هذه
املدينة الفرنسية القريبة من الحدود مع سويرسا .وأفاد
مدير املهرجان ميكاييل ماران بأن إدارة املهرجان منحت
تصاريح لنحو  13ألف شــخص مــن مئة دولة لحضور
هذه الدورة مــن املهرجان التي تقام مجــددا ً بالصيغة
الحضورية بالكامل ،اي بنسبة  5يف املئة أكثر من .2019
واســتبق املهرجان العــرض العاملــي األول لفيلم

" "Minions: The Rise of Gruيف افتتاح املهرجان االثنني
بالكشف عن املشــاهد األوىل من "Spider-Man: Across
 ،"the Spider-Verseقبل سنة من طرحه عاملياً ،بحضور
مخرجي الفيلم .وبعد فوز الجزء األول من فيلم سبايدرمان
بعنوان " "Spider-Man: Into the Spider-Verseبجائزة
أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة العام  ،2019ضمّ نت
استوديوات "ســوني" فيلمها مزيدا ً من التأثريات املرئية
ومزجت تقنيتي الرسوم املتحركة الثنائية البُعد والثالثية
البُعد .ويضم الفيلم ما مجموعه  240شخصية جديدة يف
ستة أكوان متوازية .ويختتم املهرجان السبت بمنح الفيلم
األفضل يف املسابقة جائزة "الكريستال الذهبي"( .أ ف ب)

طليق بريتني سبيرز يطاردها
إتهمت محكمة أمريكية زوج بريتني سبريز السابق بارتكاب
جناية مطاردة بعد محاولته اقتحام حفل زفاف أمرية البوب يف
جنوب كاليفورنيا ،يف خطوة نقلها ببث حي عرب "إنستغرام".
كانت سبريز ورشيكها ســام أصغري يستعدان للزواج
يف منزلها يف ثاوزند أوكــس بوالية كاليفورنيا ،عندما توقفت
اإلجراءات بســبب محاولة جيســون ألن ألكساندر ،صديق
الطفولة للمغنية البالغة  40عاما ً التي تزوجته لفرتة وجيزة
جدا ً عام  ،2004اقتحام الحدث ،ما استدعى تدخل الرشطة.
واتُهم ألكســاندر بارتكاب جناية مطاردة ،فضالً عن تهم

التعدي عىل ممتلــكات الغري والتخريب والــرب .ودفع زوج
سبريز السابق املتحدر من لويزيانا والبالغ  40عاماً ،والذي مثل
أمام املحكمة عرب تطبيق "زوم" من الســجن ،برباءته يف التهم
املوجهة إليه .وأصدر القايض أمرا ً يفرض عىل ألكسندر البقاء عىل
بعد  100ياردة ( 91,4مرتاً) من ســبريز .كما تم تحديد الكفالة
بمبلغ مئة ألف دوالر ،ومن املقرر عقد جلسة االستماع اليوم.
وأبدى محامي ســبريز ماثيو روزينغــارت للصحافيني
رسوره بالطريقة التي تعاملت بها الرشطة مع تسلل ألكسندر
إىل حفلة الزفاف( .أ ف ب)

ّ
البن ُتنقذ الغابات االستوائية
زراعة
يالحــظ الناظر من بعيد إىل الغابات االســتوائية
الفريدة التي تكســو منحدرات غورونغوسا يف وسط
موزمبيق ،أن ثمة ثقوبا ً تخــرق هذا الرداء األخرض
الذي يزيّــن الجمال ّ
األخاذ لهذا الجبل الواقع وســط
محمية وطنية تحمل االسم نفسه.
فعمليات إزالة األشــجار أحدثــت أرضارا ً كبرية
بمســاحات تقدر بعــدة كيلومــرات مربعة يف هذه
أراض جافة ال تنمو فيها
الســفوح ،التي تحولت إىل ٍ
سوى األعشاب والشجريات املتقزمة ،مكان املساحات
الحرجية البديعة .إال أن الغابة ولدت مجددا ً يف السنوات
البن التي لم تكن منترشة عمليا ً
األخرية بفضل زراعة ّ
من قبل يف هذه الدولة األفريقية.
ويؤكد جولياس ســامويل ســاباو خالل جولته

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

بني ا َملزارع الواقعة عىل ارتفاع ألف مرت فوق مســتوى
ســطح البحر أن تقدّما ً كبريا ً تحقــق ،وهو ما يُبيّنه
التفاوت بني غابة كثيفة تصطــف فيها نباتات البن،
من جهة ،ومنظر شبه صحراوي ،يف الجهة املقابلة.
وســعيا ً إىل إرشاك سكان الجبل وإشعارهم بأنهم
معنيــون ،يمزج املرشوع زراعة البن التي يســتغرق
ظهور محاصيلها األوىل سنوات ،مع عدد من الزراعات
الغذائية األساسية.
وباتت قهوة غورونغوسا التي يخصص ريع مبيعاتها
بالكامل للمرشوع الذي يدعمه املليونري األمريكي واملحسن
غريغ كار ،تُصدّر إىل مختلف أنحاء العالم.
يعمل نحو  70يف املئة من سكان موزمبيق يف القطاع
الزراعي ،وفقا ً لوكالة التنمية األمريكية( .أ ف ب)
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