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"حامض"...
لفخامة الرئيس
قد ال تكون مقابلة الرئيس عون
المنشورة أمس آخر مقابالت العهد.
فجردة "اإلنجازات" ،أو "اإلرث" الذي
سيتركه فخامته ،يمكنهما انتظار أشهر
قليلة إلضافة مفاجآت سارة للبنانيين،
مثل عودة متقطعة للمياه المقطوعة في
معظم المناطق ،وتوفر كميات طحين
شحَّ ت في األفران ،وساعتي كهرباء
موعودتين!
على أي حال ،ال أح َد ينتظر نهاية
العهد ليبدأ في التقييم .فالمكتوب ُقرئ
من عنوانه األصلي في  ،1988وجرى
التثبت من البصمات في كل المراحل
وخالل سنوات ست كان يؤمل أن تكون
نهاية "درب الصليب" .فحبذا لو التزم
فخامته الصمت كونه أستر من كالم
غير مفيد بل مستفز للمواطن والمراقب
والمتابع لمسير ِة لم ينقذها الوصول
الى كرسي بعبدا بل زادها حرائق
وأضراراً.
هي  133يوما ً ستم ُّر "بالحالل
أو بالحرام" ،ونحن خاللها ال نطلبُ
َ
"اللطف فيه" .غير أن
"ر َّد القدَر" بل
الرضوخ للواقع المرير ال يعني عدم
احترام ذكاء الناس بتصوير الرئيس
َ
نفسه صاحبَ دور أساسي يتجاوز
القدرة على التعطيل وفرض محاصصة
تؤمن استمرارية نفوذ جبران باسيل
على وزارات ومواقع يمكن استثمارها
في الفترة المتبقية من عمر واليته ،أو
في فترة الفراغ الرئاسي المحتمل.
لم ييأس الرئيس من "اإلصالح
والتغيير" ،وربما اعتق َد فعالً أن تجارب
حكومات عهده حققت الكثير ،بل
مَ نعت مصائب أدهى من التي نزلت
بالشعب اللبناني .لذلك يريد تتويج
"عملية اإلنقاذ" بحكومة سياسية
فال يُلدغ مرتين من جُ حر تسمية
"اختصاصيين" مخ َّلعين بينما غريمُه
رئيس البرلمان يعيِّن حزبيّين يستطيع
من خاللهم تعطيل التحقيق العدلي
والضرب على طاولة مجلس الوزراء
وزجر جميع الحاضرين.
ال أحد يعارض رغبة الرئيس في
إتمام التحقيق الجنائي ،لكنه يريده
فقط للقبض على حرامي "المركزي"
وليس ليشمل الحلفاء واألقربين .وكأن
رياض سالمة هو السارق الوحيد
في جمهورية اللصوص التي أوصلت
االقتصاد الى اإلفالس والمواطنين الى
"اشتهاء قضمة من رغيف" والشباب
إلى الحلم بتأشيرة تنجّ يهم من جحيم
البطالة والعوز ،بعدما هدَرت ونهبَت
وباعت السيادة تارة للوصاية السورية،
وطورا ً للمحور اإليراني ،وتستعد اليوم
للتنازل إلسرائيل عن أي خط بحري
لضمان ديمومة المنظومة وتمويل
ارتكاباتها من جديد.
ح ٌر الرئيس في ادعاء أنه قوي وغير
ضعيف ،مع أننا لم ن َر من هذا الجانب
إال انتزاع الحصص بدعم من الحليف
الشيعي واالستقتال لتوريث باسيل،
فيما القوة الفعلية لمن يتولى منصب
رئيس الجمهورية ال تعني أكثر من
التزام قسمه الدستوري وفرض احترام
القوانين لتصل الحقوق إلى الدولة
وجميع المواطنين .أما أن يبوح فخامته
بأنه "قرفان" ،فهذه وحدها تستدعي
أن نهبَّ هبّة رجل واحد لنعص َر له
ما َّ
تيسر من "الحامض" ع َّل نفسه
"تكبس" فيستمر في القصر راضيا ً
مرضيّا ً في ما تبقى من عمر عهده
العظيم.
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توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري" :ضوء أصفر" أميركي

تسمية نواف سالم" :الج ّو السنّي"
متحمسة!
غير داعم و"القوات" غير
ّ
بمزيد من اإلرصار والتصميم والتكرار ،تتواىل
املواقف العربية والدولية لتعيد التوكيد عىل التوأمة
اإللزاميــة بني "اإلصــاح واإلنقاذ" كمســارين
متالزمني ال خالص للبنانيني من دونهما وال مناص
للســلطة من االلتزام بهما لتأمني الدعم الخارجي
لعملية انتشال لبنان من قعر االنهيار .هذا ما ذ ّكر
به اجتماع الســفرية الفرنســية مع املمثل املقيم
لصندوق النقد يف بريوت أمس لناحية اإلشــارة إىل
انتظار املجتمــع الدويل إنجــاز "التدابري الطارئة
واإلصالحات البنيوية الرضورية" واتخاذ الخطوات
العمليــة لرتجمة قرارات "إعــادة هيكلة القطاع
املرصيف وتوحيد أســعار الرصف وإقــرار املوازنة
العامة والكابيتال كونرتول" كمعرب إلزامي للميض
قدما ً نحو إبرام االتفاق النهائي مع صندوق النقد،
وهذا ما شــدد عليه البيان الختامي الســعودي -
املرصي إثر زيارة األمري محمد بن سلمان القاهرة
أمس لجهة وجوب إجراء "اإلصالحات الالزمة بما
يضمن تجاوز لبنان ألزمته" ،مع الرتكيز يف جوهر
املوقف العربي عىل "أهميــة الحفاظ عىل عروبة
لبنان وأمنه واســتقراره ،وأال يكون منطلقا ً ألي
أعمال إرهابية وحاضنــة للتنظيمات والجماعات
اإلرهابية التي تزعزع أمن واستقرار املنطقة ،وأال
يكون مصدرا ًأو معربا ًلتهريب املخدرات"16 .

خالل توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان في وزارة الطاقة أمس (رمزي الحاج)

سالمة :التدقيق الجنائي بدأ تقنيًا
ويجب أن يشمل "صناديق الدولة"
ال يعلــم حاكم مــرف لبنان رياض
ســامة ما اذا كان ســعر رصف الدوالر يف
السوق السوداء سيتطور ايجابا ً أو سلباً ،بل
السوق يقرر سعر الدوالر ويتأثر ّ
تغي سعره
بعنارص عدة ،مؤكــدا ً ّ
أن "املرصف املركزي
أع ّد ورقة توضح أين ذهبت دوالرات مرصف
لبنان ،والحظنا انه بني  2010و 2021رصف
عىل قطاع الطاقة واالســترياد للمحروقات
املتعلقة بالطاقة ورشكة الكهرباء 24.537
مليــار دوالر كما أن الدولة حصلت بموجب
قوانني خالل 10سنوات عىل  62.670مليار
دوالر" .ويف إطاللتــه املتلفزة مســا ًء عرب

العاهل األردني يستقبل بن سلمان بقالدة "الحسين بن علي"

مصر والسعودية :أمن البل َد ْين ال يتجزّأ

شاشــة " "LBCIالتي واكبتها "رســائل"
ّ
بشن مديرية
قضائية وأمنية عونية تمثلت
أمن الدولــة عملية دهم ملنزلــه يف الرابية
بموجب إشــارة من القاضيــة غادة عون
"تنفيذا ً ملذكرة اإلحضــار الصادرة ّ
بحقه"،
أعلن حاكم "املركزي" ّ
أن التدقيق الجنائي
عىل مــرف لبنان بدأ تقنيــا ً وتم تحويل
األموال املطلوبة للتدقيــق ،علما ً أن تدقيقا ً
آخر أقامته رشكة  KPMGاملوكلة من الدولة
ومن صندوق النقد الــدويل ،داعيا ً أن يمتد
التدقيــق اىل الصناديق يف ادارات الدولة التي
رصفت الـ 62مليار دوالر .
16

موسكو تهدّد ليتوانيا ...وبوتين يل ّوح بصاروخ "الشيطان"

"المنصات الروسية"
كييف تؤ ّكد استهداف
ّ

مع تصاعد حدّة املعــارك بني الجيش
الرويس واملقاومــة األوكرانية يف دونباس،
تعمد كييف عىل توسيع رقعة املواجهة مع
الروس من خالل اســراتيجية املبادرة يف
الهجوم عىل مواقع عســكرية خارج دائرة
الرصاع الســاخن اليوم ،إذ أ ّكدت أوكرانيا
أمس أنها اســتهدفت منصــات نفطية يف
البحر األسود اإلثنني يســتخدمها الروس

كـ"منشآت عســكرية" .وأوضح الناطق
باسم منطقة أوديسا سريغي براتشوك أن
"يف هذا املوقع ،أقامت روسيا ثكنات صغرية
وخ ّزنت معدّات ألنظمة الدفاع الجوّي ،بما
ّ
املنصات
يف ذلك رادارات .مــا يعني أن هذه
اســتحالت منشآت ملســاعدة الروس عىل
تعزيز سيطرتهم التامة عىل الجزء الشمايل
الغربي من البحر األسود".
16

السيسي مستقب ً
ال بن سلمان في قصر االتحادية في القاهرة أمس (واس)

يف مح ّ
طته األوىل من جولته التي تشــمل مرص واألردن وتركيا ،عقد ويل
العهد الســعودي األمري محمد بن ســلمان مع الرئيس املرصي عبد الفتاح
ّ
موســعة أمس يف قرص االتحادية يف
الســييس لقا ًء ثنائيّا ً وجلسة مباحثات
القاهرة ،حيث شــدّد الرئيس املرصي عىل التزام بالده بموقفها الثابت تجاه
أمن الخليج الذي اعتربه امتدادا ً لألمن املرصي ،ورفض أي ممارسات تسعى
إىل زعزعة استقراره ،وفق بيان الرئاسة املرصية.
16

"شوشو" ...مات مرّتين
عـــــمــــــاد مــــــوســــــى

خضر عالء الدين

عىل خطى أبيه ســار خرض عالء الدين .ورث اسمه
الفني فعُ رف ،يف أعماله القليلة ،باســم "شوشو اإلبن"،
كما ورث نحــول والده وارثا ً قلبا ً لم يقاوم ضغط الحياة
وكميات السجائر املستهلكة كل يوم.
بعد عــودة خرض من أمريكا (بــرودواي) ممثالً
لــن التعبري عىل املرسح ،شــغوفا ً
ّ
مطــواع الحركة

بالـ"كوميديا دي الرتي" ،أطل عىل الجمهور اللبناني
باســتعادة ملرسحية "آخ يا بلدنــا" ( )1973بإخراج
جوزف بو ّ
نصار يف العام .1992
"آخ يا بلدنا" واحدة من اثنتي عرشة مرسحية كتبها
أو اقتبسها الكاتب فارس يواكيم لشوشو ،وكانت نقطة
تحوّل يف املرسح الشــعبي بعد "خيمة كراكوز" و"جوّا
وبرا" و"وصلت للـ ."99ولشوشــو اإلبن ،كتب يواكيم
مرسحية "كرامبول" فلم َ
تلق املأمول منها.
16

٢
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"قدامى التيار" والنتائج المخيّبة لآلمال

سيناريوات تغيير اللعبة
المحاوالت الجارية من أجل اتفاق على مرشح
لرئاسة الحكومة ،إضافة إلى ترشيح الرئيس نجيب
ميقاتي للمهمة ،أدت إلى حبس األنفاس قبل  24ساعة
من االستشارات النيابية ألن نجاح المحاوالت للتفاهم
على دعم شخصية أقرب إلى التغييريين ينقل المشهد
السياسي في البلد إلى مكان آخر.
وفضالً عن أن التوافق بين الكتل النيابية السيادية وبين
النواب التغييريين وبعض المستقلين على اقتراح اسم
جديد يمكن أن يغيّر الصورة التي كانت قائمة في األيام
الماضية ،بأن الرئيس ميقاتي هو األوفر حظا ً لتقطيع
المرحلة واستكمال الخطوات المطلوبة مع صندوق النقد
الدولي ومتابعة مشروع تلزيم الكهرباء ،...فإن خيار
طرح بديل منه يغير أيضا ً في وجهة الصراع على اإلمساك
بالسلطة السياسية في البلد في المرحلة المقبلة.
فالفريق الحاكم في قصر بعبدا يتشبث بالسلطة
وبضمان مساحة من النفوذ له داخل أجهزة الدولة
ومؤسساتها لممارسة دوره في العهد المقبل ،وللحؤول
دون االنتقاص من قوته التي بناها طوال عهد الرئيس
ميشال عون ،عند خروج األخير من القصر الرئاسي في
 31تشرين األول المقبل .والحكومة المقبلة القصيرة
العمر هي وسيلته الوحيدة لتحقيق هذا الهدف البائس
الذي يشكل المح ّرك الوحيد لمواقفه في األشهر األربعة
المقبلة.
احتمال التوافق بين القوى السيادية والتغييرية وعدد
من النواب المستقلين على تسمية شخصية غير خاضعة
للمقاييس السابقة قد ينقل اللعبة السياسية في البلد
إلى منحى آخر .إذ إن نجاحها في ذلك يمنحها فرصة
اختبار نموذج غير ذلك الذي اعتدناه في تشكيل السلطة
التنفيذية ،والذي قام على المحاصصة والزبائنية وتقاسم
المصالح والحقائب الوزارية على أسس فئوية ومذهبية
وعلى معايير بعيدة من الدستور ،فضالً عن معاكسة
هذا النموذج للحاجة الملحة راهنا ً إلى قيام فريق وزاري
متجانس وكفوء يرتاح المجتمع الدولي إليه ويشجعه
على التجاوب معه في منح المساعدات ،لمواجهة الوضع
المأسوي الذي يعيشه اللبنانيون.
يفترض أن يلعب النواب التغييريون الـ  13دورا ً
أساسيا ً في خلق الدينامية التي تسمح في الساعات
المقبلة بالتوحد حول شخصية إصالحية تتمتع بالنزاهة
والكفاءة .فبعد ترشيح حزب «تقدم» (نائبان في كتلة
التغييريين) القاضي في محكمة العدل الدولية السفير
السابق في األمم المتحدة الدكتور نواف سالم للمهمة،
لحقه حزب «الكتائب» ( 4نواب) .كتلة التغييريين لم
تحسم أمرها في اجتماعاتها بين ميل عدد من نوابها نحو
ترشيح العضو فيها النائب ابراهيم منيمنة ،وبين خيار
الدكتور سالم القتراح اسمه في االستشارات غداً .وهذا
التأخر دفع قوى أخرى إلى التريث في دعم خيار سالم،
الذي انض ّم إليه «اللقاء الديموقراطي».
تغيير قواعد اللعبة في تسمية رئيس الحكومة ثم في
تشكيلها يطرح سيناريوات عدة محتملة:
األول ،أن يسعى «حزب الله» إلى تفادي حصول
المرشح البديل لميقاتي ،وخصوصا ً سالم إذا نجح
االلتفاف حوله ،على األكثرية .فالحزب يفضل أسلوب
تدوير الزوايا الذي يعتمده ميقاتي وال يحبّذ شخصية
مستقلة مثل سالم .وهذا يعني ممارسة ضغوط على
حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كي
يعود عن رفضه ميقاتي ويعطي أصوات تكتل «لبنان
القوي»( 18نائباً) دعما ً لتكليفه فيؤمن له األكثرية .كما
يعني ممارسة ضغوط على ميقاتي بدوره كي يقبل
بـ»المساومات» مع باسيل ،والتي كان أعلن رفضها.
الثاني ،أن ينضم نواب «التيار الحر» إلى الكتل التي
سمّت سالم خصوصا ً أنه كان طرح اسمه قبل  10أيام من
بين عدة أسماء ،أمالً في انتزاع ما لم يقبل به ميقاتي من
مطالبه ،وإال تتم عرقلة تأليفه الحكومة لدفعه إلى االعتذار،
عن طريق رفض رئيس الجمهورية تشكيلته الحكومية.
الثالث ،أن يسعى «حزب الله» إلى إقناع حلفائه بتسمية
شخصية سنية أخرى ،ما يسمح بانضمام «التيار الحر»
إلى صفها الستبعاد ميقاتي ،والستبعاد خيار التغييريين
والسياديين.
الرابع ،أن ينضم النواب المسيحيون المستقلون
وبعض السنة المستقلين إلى تسمية المرشح الذي
يتوافق عليه التغييريون والسياديون كبديل لميقاتي،
فيضمنون األكثرية لصالحه ،حتى لو أيّد «التيار الحر»
منافسه الذي يطرحه «حزب الله» ،فيتم تكليفه القتراح
حكومة مستقلين كفوئين يرفضها عون بدوره ،إلصراره
على أن تكون سياسية كما قال باألمس( .وهو ما يحبّذه
الثنائي الشيعي أيضاً) ويدفع بذلك الرئيس المكلف من
السياديين والتغييريين ،إلى االعتذار ،فيكون التغييريون
أعطوا نموذجا ً للرأي العام ،عن الحكومة المطلوبة لإلنقاذ،
والتي تفتح باب فرصة داخلية إصالحية ،وآفاقا ً للتعاطي
مع المجتمع الدولي والعربي ،يتحمل عون و»الحزب»
مسؤولية إجهاضها.

ماريو عون

زياد عبس

شامل روكز

غـــادة حـــالوي

طعم الخســارة م ّر» .مــن الناحية
التنظيميــة يختلف وضع روكز عن
وضع اآلخرين لكنّهم جميعا ً التقوا
عىل هدف تســجيل الهدف يف مرمى
رئيس «التيار» .وإذا كان روكز ّ
عب
عن مرارة خسارته علنا ً فإن «قدامى
التيار» لم يربروا ســبب خسارتهم
بعد .بلغــة األرقام لــم يالمس أي
من املرشــحني عتبــة األلف صوت
يف دائرته االنتخابيــة ،من ضمنهم
النائبة ســينتيا زرازير التي ربحت
مقعدا ً بالصدفة ليس لكونها منشقة
عن «التيار» أو معارضة لتوجهاته.
بلغة األرقام فإن نتيجتهم مجتمعني
لم تبلغ  3000صوت.
مقارنــة مع حجــم توقعاته
يعترب روكز الخــارس األبرز يف دائرة
كرسوان -جبيل .وهــو من تحدّى
قائالً« :الناس لن يقبلوا بخســارتي
وســأربح» ،لم تتجاوز نتيجته هذه
الدورة  620صوتا ً مقارنة مع 7000
صوت الدورة املاضية نالها يوم قال
ميشــال عون للناخبني «أنا شامل
وشامل أنا» ،ما يثبت أن الفوز كان
لرمزيته العونيــة وليس ألي اعتبار
آخر.
ويف دائرة بــروت األوىل برزت
خسارة القيادي السابق يف «التيار»
زياد عبــس الذي يعد مــع جربان
باســيل ،ع ّراب ورقــة التفاهم مع
«حــزب الله» يف العــام  .2006أول
املعرتضني عىل تفرد باسيل بالقرار
ترشــح وصديقته األقرب ســينتيا
زرازيــر عىل الئحــة النائبــة بوال
يعقوبيان .يف الدورة املاضية خاض
معركتــه عــى رأس الئحة يف حني
كانت خسارته مدوّية يف هذه الدورة
أي برتاجع من  2500صوت إىل 1000
صوت ،بينما فازت سينتيا بمقعدها
النيابي بنتيجة  484صوتا ً وهو فوز
الصدفة بلغة تحليل األرقام.
ومن بني الرتشيحات برز أيضا ً
ترشــيح نعيم عــون ورمزي كنج

وفادي األعــور امللتــزم بـ»التيار»
يف دائــرة بعبدا ،لم تتجــاوز أرقام
األعور  33صوتــاً ،ونعيم عون 565
صوتا ً ورمــزي كنج  226صوتاً ،أي
أنهم معا ً لــم يحققوا  1000صوت.
املشــكلة ليســت يف األرقام هنا بل
يف كون املعارضني لــم يتمكنوا من
حجز مقاعدهــم إىل جانب املجتمع
املدني عــى اللوائح ذاتها .فاملجتمع
املدني وقــوى التغيري لــم تعرتف
بحيثيتهم كمعارضة ما حوّل الهدف
من ترشيحهم من خوض معركة إىل
تسجيل موقف سيايس.
ويف املتن الشــمايل لــم تتجاوز
نتيجــة رنــدة عبــود  188صوتا ً
وقــد خاضت معركتهــا عىل الئحة
ميشــال املــر ،وفاز جميــل عبود
عن املقعــد األرثوذكــي يف مدينة
طرابلس بنتيجــة  79صوتا ً وأصبح
نائبــا ً يف الربملــان اللبناني .وبرزت
ثالث مشــاكل يف الدامور والكحالة
والحدث .وعد ماريو عون يف الدامور
بتجيري كل أصواتــه لرئيس «حزب
التوحيد» املرشح وئام وهاب ،علما ً
أن وهــاب كان أبلغ مســبقا ً أنه يف
حال فوزه لن يكون يف التكتل النيابي
مع «التيار الوطنــي الحر» ،وكانت
املفاجــأة أن قوة عــون التجيريية
لم تتجاوز  95صوتــا ً فهل هذا هو
حجمه يف الدامور؟
ويف عاليه وعد املرشــح مارون
أبي خليل تجيري أصواته يف الكحالة
إىل طارق خــر الله فحصل عىل 70
صوتا ً يقابله ســيزار أبي خليل 626
صوتاً ،ويف الحــدث اختار أن يعطي
أصواته ملرشــح الشــياح فادي أبو
رحال فأعطاه  111صوتاً.
يف صيدا جزيــن ،يعترب «التيار»
أن نقطة الخلل الرئيســية كانت يف
الخطاب الســيايس بحيث عجز عن
ايجاد آلية تعاون انتخابي مع الفريق
اآلخــر ،بينما أرصّ زياد أســود عىل
الرتشح وإال تســبّب بمشكلة كانت
قد تؤدي لخروجه من «التيار» .كان
املنتظر أن يتقدم عــى أمل أبو زيد
انتخابياًّ ،
لكن االثنني معا ً ذاقا طعم
الهزيمة .النتيجة يتحمّ لها أســود
الذي لم يــرك لـ»التيار» صاحبا ً يف
دائرته االنتخابية ،وســبق وقيل له
عن صعوبة االستمرار باللغة ذاتها
ما يع ّرض موقع «التيــار» للخطر
وهكــذا حصل .حصد أســود ثمن
خطابه االستفزازي فكانت النتيجة
صفر أصوات يف صفــوف الناخبني

منذ صدرت نتائــج اإلنتخابات
النيابية اختفى أثر معاريض «التيار
الوطني الحر» .عــى خالف العادة
لم يخرج أيّ منهم لرشح مالبسات
معركته وأســباب الخسارة وتحديد
املسؤوليات ،خاصة ّ
أن البعض منّى
النفس بتشكيل لوائح والفوز بكتل
نيابية ســتقلب األمــور يف مجلس
ّ
وتغي موازيــن القوى عىل
النــواب
الساحة املســيحية .من بني هؤالء
كان الجنرال شــامل روكز أجرأهم
الــذي كتب عقــب النتائج مبارشة
ّ
معبا ً عن مرارة الخسارة ولكن...
كان أغلــب الظــن أن «قدامى
التيار» املعارضني لرئيســه جربان
باسيل سيحققون نتائج متقدّمة يف
االنتخابات النيابية للعام  .2022عدد
من بينهم اســتع ّد لخوض املعركة
مســتبقا ً موعد االنتخابات بشهور.
لم تكن املفاجأة بخســارتهم بل يف
األرقام التي أفرزتها صناديق االقرتاع
والتي بيّنت وجود خلل كبري ســببه
إما قانون االنتخاب أو التحالفات أو
انعدام وجود حيثية تمثيلية وازنة.
لفرتة طويلة ســتكون األرقام
التي نالها املرشــحون يف االنتخابات
النيابية موضــع تحليل وتمحيص
للبناء عليها .يصبــح ذلك رضورة
حــن يرفع املرشــح من ســقف
طموحاتــه فيقــع يف تناقض بني
الواقــع واملرتجى .بلغــة ّ
أدق كث ٌر
خاضوا االنتخابــات فخيّبت األرض
توقعاتهــم .مرشــحون خــروا
معركتهم بفارق بســيط ،وآخرون
رفعوا ســقف توقعاتهــم فمنيوا
بخسارة فادحة.
من بــن هؤالء برز مرشــحو
املعارضة يف «التيــار الوطني الحر»
أو ما اصطلح عىل تسميتهم «قدامى
التيار» ممن كانوا يف عداد املؤسسني
لـ»التيار» وغــادروه ،اعرتاضا ً عىل
«سياسة جربان» و»تف ّرده بالقرار».
كان مــن ضمن أهــداف معركتهم
«محاسبة باسيل والتأسيس لكتلة
تنقذ البلد» .خاض معارضو باسيل
معركتهــم يف عــدد مــن املناطق
من بينهــا عاليه الشــوف ودائرتا
بريوت األوىل والثانية ،بينما ترشــح
املعارضــون كأفراد خــارج اإلطار
الحزبي ولم يوفقوا مثل ماريو عون.
عنــد إعــان النتائــج كتب
العميد شــامل روكز يقــول« :إن

في صيدا جزين يعتبر «التيار»
أن نقطة الخلل الرئيسية
كانت في الخطاب السياسي
بحيث عجز عن إيجاد آلية
تعاون انتخابي مع الفريق
اآلخر بينما أصرّ زياد أسود
ّ
الترشح
على

البخاري في عين التينة ُمهنّئًا
هنّأ سفري اململكة العربية السعودية يف لبنان وليد البخاري ،الرئيس نبيه
بري بانتخابه رئيسا ً للمجلس لوالية جديدة ،مؤكدا ً خالل زيارته عني التينة
أمس« ،الدور الوطنــي الجامع الذي يلعبه ب ّري» ،وتطرق البحث يف األوضاع
العامة وآخر املستجدات يف لبنان واملنطقة.
كما عرض رئيس املجلس ،مع وزير الدفاع يف حكومة ترصيف األعمال
موريس سليم ،املستجدّات السياسية واألوضاع العامة واألمنية يف البالد.
عىل صعيد آخــر ،تلقى ب ّري برقية تهنئة من رئيس منظمة فرســان
مالطا ألربت فرايهر فون بوزلجرد ملناسبة إعادة انتخابه رئيسا ً للمجلس.

نعيم عون

خفــايـــا
تردّد أن رئيسا ً سابقا ً ألحد
األحزاب التقى وزيرا ً سابقا كان
يف الحــزب نفســه وابتعد عنه
ثم تم اســتبعاده وإقالته لعدم
انســجامه مع رئيــس الحزب
الجديد.
تم تحديــد هوية النائبني،
من بني النواب الذين يعلنون عن
أنفسهم أنهم مستقلون ،اللذين
انتخبــا النائب الياس بو صعب
نائبا ً لرئيس املجلــس النيابي
ويقال إن أحدهما حاول الحقا ً
أن يربر ما قام به.
لوحــظ أنه رغــم إعالن
النائبني مارك ضو ونجاة صليبا
كـ»حزب تقدم» عن تســمية
الســفري نواف ســام لتأليف
الحكومة إال أنهما بقيا مسجلني
يف اإلستشارات النيابية كنائبني
مســتقلني من دون أن يشكال
كتلة باسم حزبهما.
السنة ،وعدم قبول الناخب الشيعي فضالً
عن حربه الرضوس ضــد أبو زيد .بفارق
 2000صوت تفضيــي نالها أبو زيد مني
أسود بخسارة دفع «التيار الوطني» ثمنها.
مع األخذ باالعتبــار أن الالئحة حاصلها
محصور باألصوات املسيحية يف جزين ما
يعني تراجع قاعدة أســود املسيحية .لو
كان «التيار» أرصّ عىل ترشيح أبو زيد لكان
أمّ ن فوزه ومعه الدكتور سليم خوري مع
مرشح ســني أيضاً .لكن حسابات أسود
خانته فخرس مقعــده وعىل ما يبدو ابتدأ
مشوار ابتعاده عن «التيار» تدريجيا ً بدليل
لقاءاته املتعددة مع نائبة «القوات» غادة
أيوب.
يحتاج معارضو «التيار» إىل مراجعة
حســاباتهم لوجود خلل مــا ربما يكون
مرتبطــا ً بقواعــد اللعبة السياســية أو
باالعتقاد أن قاعدتهم الشعبية كمعارضني
باتت أكرب بعد خروجهم من «التيار» ،وأن
معارضة باســيل وحدها ال سيما بعد 17
ترشين ســتكون كفيلة بربحهم ،وهذا لم
يحصل فما نالوا أصوات جمهور «التيار»
وال وثقت بهم قــوى التغيري وتماهت مع
معركتهم ،فهل أثبتت النتائج صحة مقولة
إن املقاعد هي ملك «التيار» وليســت ملك
أشخاص وتتماهى مع قرارات قيادته؟
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إجتهادات حول المهل بين الحث واإلسقاط وال مفاعيل رجعية لإلبطال

المطعون في نيابتهم يُشاركون بإنتخاب
مخصصاتهم
الرؤساء الثالثة ويتقاضون
ّ
أكـــرم حــمــدان

مــع إنتهاء دوام العمــل بعد ظهر يوم
الخميس يف السادس عرش من شهر حزيران
الحــايل ،إنتهت مهلة تقديــم الطعون أمام
املجلس الدســتوري يف نتائــج اإلنتخابات
النيابية التي جرت يف الخامس عرش من شهر
أياراملايض وأســفرت عن تقديم  15طعنا ً يف
نيابــة  18نائباً ،توزعــت  4طعون يف دائرة
الشمال الثانية ،وطعنان يف كل من دائرة جبل
لبنان األوىل والجنوب األوىل وطعن واحد يف كل
من دوائر الشمال األوىل ،بريوت األوىل وبريوت
الثانية ،البقــاع األوىل ،الجنوب الثالثة ،جبل
لبنان الثانية وجبل لبنان الثالثة.
وبينما لم يتم تقديم أي طعن يف كل من
دوائر جبل لبنان الرابعــة ،الجنوب الثانية،
البقــاع الثانيــة والبقاع الثالثــة ،برزت إىل
الواجهة جملة من األســئلة واإلستفهامات
حول مفاعيل هذه الطعــون واملهل الواردة
واملحددة يف قانون إنشاء املجلس الدستوري
ونظامه الداخيل للبت بها ،وســط إجتهادات
تتحدث عن مهل حث أو إسقاط وبعد تجارب
وســوابق إمتدت لنحو ثمانية أشهر لصدور
القرارات عن املجلس الدستوري.
هذه اإلجتهــادات مع فتح املجال لعامل
الوقت وإرتفاع عدد الطعون تطرح أســئلة
جديدة عــن إمكانية أن تمتــد املهل ملا بعد
إنتهاء والية رئيس الجمهورية مثالً يف نهاية
شهر ترشين األول املقبل ،وإمكانية مشاركة
النواب املطعــون بنياباتهم يف إنتخاب رئيس
جديد للبــاد يف حال جرى اإلســتحقاق يف
موعده الدستوري كما يجب.
كذلك يكون هؤالء النواب قد شــاركوا
أيضــا ً يف تســمية رئيس الحكومــة العتيد
وفقا ً لإلستشــارات النيابيــة امللزمة التي
يُحددها الدستور ،وهم سبق وشاركوا أيضا ً
يف إنتخابــات رئيس مجلس النــواب ونائبه
واللجان النيابية.
هذا املســار تجيب عليه املــادة  26من
قانون إنشــاء املجلــس الدســتوري التي
تقــول« :ال يوقف الطعــن نتيجة اإلنتخاب،
ويعترباملنتخب نائبا ً ويمارس جميع حقوق
النيابة منذ إعالن نتيجة اإلنتخابات».
وهذا يعني حســب مراجع دســتورية
وقانونيــة أن «إبطال نيابــة املطعون بهم
ال ترتب أيــة مفاعيل رجعيــة إن كان من
خالل التصويــت داخل مجلس النواب
كإنتخاب رئيس املجلــس ونائبه ،أو
إنتخابــات أعضاء اللجــان النيابية
ورؤســائها ومقرريها ،وصــوال ً إىل
تسمية رئيس الحكومة يف اإلستشارات
النيابيــة امللزمة وربما املشــاركة يف
إنتخاب رئيــس الجمهورية ،أو حتى
بالنســبة للمخصصات التي ُقبضت
والتي ال تُرد».
قد يطرح نص هذه املادة وتفسريه
إشكالية يف حال كانت نتائج العمليات
اإلنتخابية التي شــارك بهــا النواب
املطعــون بنيابتهم بفــارق أصوات
قليلــة ،ونحن نتحدث عــن  18نائبا ً
ربما تقبل طعونهــم كلها أو نصفها
وربما تفرض نتائج بعضها تغيريات
يف تركيبة املجلس النيابي.

مسار الطعن ومهل الحث
واإلسقاط

يمكن ألي مرشح منافس وخارس
يف الدائــرة اإلنتخابية ذاتهــا تقديم
طعن أمام املجلس الدستوري يف نيابة
الفائز ،خالل مهلة  30يوما ً من تاريخ
إعالن نتائج اإلنتخابات ،ويكلف رئيس
املجلــس أحد أعضائه وضــع تقرير
بالطعن خالل مهلة  3أشهر من تاريخ
تكليفه ،وخالل مهلة شهر بعد إنجاز
التقرير يجتمع املجلس ويصدر قراره،
ولكن هذه املهــل الزمنية غري ملزمة
للمجلس وغالبا ً ما يتم تجاوزها وهو
ما حصل عام 1996عندما إستغرقت
فرتة دراسة الطعون من قبل املجلس
الدستوري تسعة أشــهر .كذلك فإن

المجلس الدستوري

القانــون النســبي مع الصــوت التفضييل
يتضمن تعقيدات ربما تحتاج إىل وقت أطول
للبــت بها .وتجاوز املهل وفقــا ً ملا هو وارد
يف النصــوص دفع إىل اإلجتهاد يف التفســر
حيث رأى البعض أنه يجب إحرتام هذه املهل
بإعتبارها مهل إسقاط ،بينما إجتهد املجلس
الدستوري ورئيســه السابق القايض عصام
ســليمان بإعتبارها مهل حث وليست مهل
إســقاط وبالتايل يمكن للمقررين أخذ مهلة
تزيد عــن الثالثة أشــهر ،إن تطلب الطعن
مزيدا ً من التحقيق والدراسة ،ألن من واجبهم
التوســع يف التحقيقات واإلستقصاءات ويف
دراســة املســتندات ليضعوا تقريرا ً يغطي
النقاط الــواردة يف الطعن أو تلك التي تظهر
أثنــاء التحقيــق ،وينطبق األمــر ذاته عىل
املجلس الدستوري الذي يحق له بمهلة تزيد
عن الشهر.
ويكون قرار املجلس بعد مراجعة الطعن
إما بإبطال نيابة املطعون بنيابته وإعالن فوز
املرشــح الحائز عىل األغلبية أو إعادة إجراء
اإلنتخابات عىل املقعد الذي خال نتيجة إبطال
النيابــة ،ويف هذه الحالة وإذ كان الشــغور
مقعديــن أو أقل يعتمد النظــام األكثري يف
اإلنتخابات ،أما إذا كان ثالثة مقاعد أو أكثر
فيعتمد النظام النسبي.

الطعون السابقة
وإبطال نيابة  5نواب

منذ إنشــاء املجلس الدستوري يف العام
 1993بموجب القانــون الرقم 1993/250
بدأ املجلــس للمرة األوىل النظــر يف الطعون
نتيجــة اإلنتخابات التي جرت يف العام 1996
حتــى تاريخه ،حيث تقــدم أمامه نحو 80
طعنا ً ما عدا الـ 15األخرية ولم تبطل قرارات
املجلــس إال نيابــة  5نواب غــرت فقط يف

٣

نتيجة إثنني همــا :النائب الراحل روبريغانم
يف البقاع الغربي وراشيا بعدما طعن بالنائب
السابق هنري شــديد وفاز باملقعد إثر إعادة
اإلنتخابات ،وكذلك النائب الســابق غســان
مخيرب الذي أعلن فــوزه بعد طعن مرينا املر
بنيابة عمهــا غربيال املر بعــد اإلنتخابات
الفرعية التي جرت عــام  2002جراء وفاة
النائب السابق ألبري مخيرب.
أمــا عمليات اإلبطال الثــاث املتبقية
فكانت نتائجها لصالح النواب الذين فازوا
بها أصالً وهــم :النائب عن املقعد املاروني
يف جبيــل يف إنتخابــات  1996إميل نوفل
الذي طعن به النائب والوزيرالسابق ناظم
الخوري ،لكــن نتيجة إعــادة اإلنتخابات
كانت ملصلحة نوفل ،وكذلك األمر بالنسبة
للنائب عن املقعــد املاروني يف عكار فوزي
حبيــش يف إنتخابــات  1996بعــد طعن
من مخايل الضاهــر .ونفس األمر حصل
بالنسبة إلبطال نيابة ديما جمايل عن املقعد
الســني يف إنتخابات العام  2018بعد طعن
تقدم به املرشح الخارس طه ناجي.
وللتذكري فقد شــهدت إنتخابات العام
 17 1996طعنا ً رد املجلس الدســتوري 13
منها وأعاد إجــراء اإلنتخابات يف  4دوائر،
ويف العام  2000تــم تقديم  13طعنا ً ردت
جميعها ،أما يف العــام  2002فقدم طعن
بالنائب الفائز غربيال املر الذي نال 34894
صوتا ً وأبطلت نيابته وأعلن فوزاملرشــح
غسان مخيرب الذي نال  1773صوتاً ،واعترب
قراراملجلس الدستوري حينها من القرارات
الغريبــة العجيبة إذ مــن تقدمت بالطعن
كانــت مرينا املــر بينما مــن أعلن فوزه
كان غسان مخيرب (عىل ســبيل التسوية
السياسية).
ويف العــام ُ 2005قدِّم  11طعنا ً وتوقف
املجلس الدســتوري عن العمــل بموجب
القانون  2005/679ولم ينظر بالطعون إال
بعد عودتــه إىل العمل عام  2009بعد إنتهاء
والية مجلس النواب وقــد ر ّد الطعون ،ويف
العام  2007جرت إنتخابات فرعية يف بريوت
وقدم طعــن و ُرد ،أما يف العــام  2009فتم
تقديم  19طعنــا ً وردَّت جميعها ،ويف العام
ُ 2018قدم  17طعنا ً ُق ِبل منها واحد فقط يف
دائرة الشمال الثانية وأعيد إجراء اإلنتخابات
وفازت مجددا ً النائبة ديما جمايل التي طعن
بنيابتها النائب الحايل طه ناجي.

رامــــي الريــــــــس

اإلنكار السياسي ومفاعيله الكارثية!
تعتبر حالة اإلنكار السياسي من أكثر الحاالت خطورة على البلدان لما
تنطوي عليه من رفض لإلقرار بالواقع والعمل على إصالحه ،ولما تعكسه من
إنفصال عن الحقيقة لدى الجهات القائمة على الشأن العام والتي من المفترض
أن تتحلى بالواقعيّة والمسؤوليّة والترفع والمعرفة وما إلى ذلك من صفات
تشكل الحد األدنى من صفات رجال الدولة.
في لبنان ،ينقسم المسؤولون إلى قسمين :األول يعرف حجم المعاناة التي
يعيشها المواطنون وال يكترث ألن همّ ه األساسي يتركز على تأمين مصالحه
الخاصة والفئويّة؛ والثاني هو الذي يعيش حالة «هذيان» سياسي -إذا صح
التعبير -ويقيم في عال ٍم آخر يجعله يستسهل إطالق المواقف التي تراعي
الحد األدنى من إدراك الوقائع الميدانيّة على األرض .وفي كلتا الحالتين ،يدفع
اللبنانيون ثمن تعجرف القسم األول وبالهة القسم الثاني ،وهذا ّ
يفسر -ولو
بشكل ّ
مبسط -بعض أسباب األزمات المتالحقة التي تستولد نفسها كل يوم في
هذه البالد التي لم تعد اإلقامة فيها تُحتمل بسبب غياب االستقرار والطمأنينة،
وطبعا ً وبسبب اإلنهيار اإلقتصادي والمالي والنقدي وفقدان العملة الوطنيّة
لقيمتها بشكل دراماتيكي غير مسبوق .أن يستشهد أحد الوزراء ،على سبيل
المثال ،بحادثة عرضيّة وقعت في أحد مطارات أوروبا لينطلق منها معتبرا ً أن
الوضع اللبناني أفضل بكثير ،ففي ذلك الكثير من االستخفاف بعقول اللبنانيين
الذين يعانون األمرين في معيشتهم اليوميّة التي لن تمحوها تغريدة سطحيّة
من هنا أو موقف فولكلوري من هناك .األزمة أعمق بكثير مما يدرك بعض
المسؤولين .إنها أزمة بنيويّة وهيكليّة باتت تطال كل مفاصل المجتمع اللبناني
ٍ
ٍ
ومكاشفات أكثر شموليّة بعيدا ً عن الحركات اإلعالميّة
مقاربات
وهي تتطلب
أو اإلستعراضيّة .األزمة تتطلبُ قبل كل شيء إستنفارا ً أخالقيّاً .نعم ،إن تدني
المستوى األخالقي في العمل السياسي في لبنان هو أحد أبرز مسببات الحالة
التي وصلنا إليها والتي ال يبدو أن الخروج منها سيكون قريبا ً أو متاحا ً طالما
أن الذهنيّات التي تملك ناصية القرار بعيدة عن الحد األدنى من التحديات التي
تفرضها المرحلة.
لقد إتخذت األزمة اللبنانيّة الراهنة العديد من اإلعتبارات المركبة التي
ٍ
إجراءات من نوع آخر .وال تشير كل السلوكيّات
تجعل معالجتها تتطلب
السياسيّة التي عاشها اللبنانيون ،قبل وبعد االنتخابات النيابيّة األخيرة ،بأن
ثمّ ة تحوالت جوهريّة سوف تطرأ على الوضع العام ،وهذا يُع ّرض البالد
ومستقبلها ومستقبل أجيالها إلى المزيد من الظالميّة والتدهور .في كل
الدول المتحضرة ،ولبنان كان أحدها رغم كل عثراته السياسيّة واإلقتصاديّة
واإلجتماعيّة ،تشكل االستحقاقات اإلنتخابيّة منعطفا ً مهما ً إلعادة تكوين
ٍ
سياسات جديدة عند إنجاز تلك االستحقاقات
السلطة ،وبالتالي إلعتماد
الوطنيّة تُطلق التغيير المنشود وتضعه على السكة المطلوبة لخدمة
المجتمع وتحسين واقعه على مختلف المسارات .إنما في لبنان ،دائما ً ثمّ ة
شكوك تحوم حول اإلستحقاقات الدستوريّة وإحترام أصولها ومواعيد
حصولها .لقد بقي التشكيك بإجراء اإلنتخابات النيابيّة قائما ً إلى ما قبل
تنظيمها بيوم واحد .كما أن الشكوك تتزايد اليوم حول إجراء اإلنتخابات
الرئاسيّة في موعدها مع ما يرافق ذلك عادة من مخاوف إستيالد «فتاوى»
دستوريّة للتسلل من خاللها نحو نظريّة عدم مغادرة رئيس الجمهوريّة
لمنصبه لحظة إنتهاء واليته المحددة دستوريّا ً
ٍ
بسنوات ست غير قابلة
للتجديد أو التمديد .طبعاً ،كل الم ّرات السابقة التي عُ دّل فيها الدستور
لمصلحة شخص بعينه كانت تعكس عقم النظام السياسي وقلة إحترامه
للدستور.
المهم اآلن ،كلما خرج المسؤولون من حالة اإلنكار السياسي بشكل أسرع،
كلما وفروا على المواطنين نظريّات تافهة ال قيمة لها!

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦٦السنــــة الثــالثــة

ســنـــاء الــجـــاك

عودة باسيل
عشية االستشارات الملزمة يتكثف الضغط
على رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب
ميقاتي في عملية ابتزاز واضحة يعكسها
وضع العصي في دواليب إعادة تسميته.
ويندرج طرح األسماء المنافسة
لشخصيات سنية من قبل رئيس «التيار
الوطني الحر» النائب جبران باسيل في هذا
اإلطار.
فالقطبة المخفية تكمن في مبدأ ابتزاز
ميقاتي ،بأن هناك من ينافسه ،وعليه أن
يخاف ويتنازل ويرضى بما يُفرض عليه.
وما يفرض عليه ،ليس فقط إقالة حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ومعه قائد
الجيش العماد جوزيف عون ،وتعيين
من يأتمر بأمر واضع العصي الماهر في
التعطيل ،ولكن األهم يبقى مطلب عودة
باسيل إلى الحكومة بعد تعفف لم يعد
يجدي ،كان يهدف إلى وراثة كرسي بعبدا،
إلى جانب الحصول على وزارات دسمة
ووازنة ،ووزارة الطاقة في أعلى القائمة.
ذلك أن الظروف تغيّرت ،بحيث أصبحت
هذه العودة ضرورة ملحة ،وتحديدا ً بسبب
العقوبات المفروضة على باسيل من الواليات
المتحدة والتي أدت إلى عزله والى عزلته
وحرمانه ليس فقط من الحلم بإمكانية
الوصول إلى الرئاسة األولى ،وانما من
التواصل مع أي مسؤول عربي او دولي .وال
يكسر هذه العزلة اال توليه وزارة الخارجية
من جديد ،ما يفرض وجوده في الحياة
السياسية والدبلوماسية ،ويرغم المقاطعين
له بأن يتعاونوا معه ،وأولهم السفيرة
األميركية.
وأكثر من ذلك ،فباسيل ال يمكن أن يغيب
عن حكومة ،ربما ستتولى إدارة البالد إذا ما
استعصى انتخاب رئيس للجمهورية يخلف
سيد العهد القوي .بالتالي ال مصلحة له
بالبقاء خارج السلطة التنفيذية حينذاك.
من هنا يبدو منطقيا ً فتح شهية الحالمين
بالسراي على تقديم أوراق اعتمادهم وتلميع
صورهم .وفي مقدمهم وزير االقتصاد أمين
سالم ،فهو ومنذ توليه حقيبة االقتصاد،
يروِّج لجهوزيته تولي رئاسة الحكومة.
وليس مزحة أن يضع في مكتبه درعا ً يحمل
هذا اللقب ،باإلضافة إلى االسم الكريم ،أهداه
إياه أحد المواطنين.
ويبدو أن معاليه موعود ،واألهم أنه
يصدق الوعود ،لذا أبدى استعداده لتحمل أي
مسؤولية في خدمة وطنه ،كما أكد انفتاحه
على كل الخيارات.
وخدمة الوطن في القاموس اللبناني،
ليست سوى خدمة أصحاب الحل والربط،
وااللتزام بما يفرضونه من خيارات ،واال
لما كانت الصورة عشية االستشارات
الملزمة صباح غد الخميس ،على الرغم من
ضبابيتها ،واضحة بوصلتها ،فسالم وغيره
ال وظيفة لتسميتهم إال حشر ميقاتي .وإذا
صدقوا غير ذلك ،فتلك مشكلتهم.
و»حزب الله» بصفته المتحكم بمفاصل
القرار يفضل بقاء ميقاتي ،على الرغم من
معرفته بأن الرجل ليس «من األولياء أو
من المالئكة ،لكن من الضروري أن يكون
منفتحا ً على المعالجات الواقعية ،وفي
الوقت نفسه أن يعرف قدر وأهمية المقاومة
في حماية البالد وخطورة أيّ تفريط
برصيدها ودورها الوطني الضروري للبنان
واللبنانيين».
بالتالي ،على ميقاتي أن يصمت عن
القرار األخير للمحكمة الدولية في جريمة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويتعهد
بحماية الحزب من تداعياتها ،كما عليه أن
ينفتح على المعالجات الواقعية ،التي تفرض
اقتناعه بضرورة عودة باسيل ،وأن يسارع
إلى «التفاهم» معه لتسهيل عملية التأليف...
والرضوخ لشروطه التي تضمن حصوله
على ما يريد من حقائب لفريقه السياسي.
هل يتحمل ميقاتي هذه المعالجات
الواقعية ويحملها فتثقل كاهليه؟؟
يبدو أن الترجيح يميل لبقاء حكومة
تصريف األعمال مع ما سوف يستجره ذلك
من احتماالت استعصاء العهد القوي في
بعبدا.

األربــعــاء  ٢٢حــزيــران 2022

سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية ...إل ّ إذا
ّ
أن لألخــر مصلحة مبارشة كمــا لحلفائه ،يف العمل عىل
كـلــيــر شــكــر
إجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها ،وعدم تركها رهينة
ثمة مــن يعتقد ّ
الخالفات السياســية ال ســيما بني حلفائه ،والسعي يف
أن رئيس مجلــس النواب نبيه بري
املقابل إلقناع نواب مستقلني لتأمني هذه األغلبية خصوصا ً
لن يتأخر دقيقة عن دعوة مجلــس النواب للقيام بدوره
ّ
الضفة السنية .ولهذاّ ،
فإن العمل سيكون مر ّكزا ً عىل
عىل
الدســتوري النتخاب رئيس للجمهوريــة خلفا ً للرئيس
ميشال عون ،بمعنى التزامه «الحريف ّ» ّ
عدم تكرار ســيناريو الشغور الرئايس ،وفق املطلعني عىل
بنص املادة  73التي
موقف «حزب الله» ،خصوصا ً إذا لم ترتفع وترية الضغط
تحدّد املهلة الدســتورية النتخاب الرئيس وتتضمّ ن التايل:
الخارجية ،وتحديدا ً الســعودية  -األمريكية للحؤول دون
«قبل موعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بمدة شهر عىل
تنفيذ هذا الســيناريو ،والعمل بالتايل عىل تعطيل مرشوع
األقل أو شــهرين عىل األكثر يلتئم املجلس بناء عىل دعوة
ترئيس ماروني من قوى الثامن من آذار ،ملصلحة اختيار
من رئيســه النتخاب الرئيس الجديد ،وإذا لم يدع املجلس
ّ
يفضل «حزب الله»
شــخصية وســيطة ،وهو احتمال
لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما ً يف اليوم العارش الذي يسبق
أجــل انتهاء والية الرئيس» .وهذا يعني ّ
وحلفاؤه تجنّبه.
أن أوىل جلســات
بنــاء عليه ،يقول هــؤالء ّ
إن
االنتخابات الرئاســية قد تكون يف 31آب ،أي بعد
أول رشوط هذا االحتمال هو إبرام
أقل من ثالثة أشهر.
التفاهم بني رئيس «التيار الوطني
هذا «الحــرص» عىل عــدم تأخري عقارب
الســاعة الرئاسية ،ال ينبع فقط من الحساسية اإلدارة الفرنسية تؤجل الحر» جربان باسيل ورئيس «تيار
مبادرتها تجاه لبنان
املردة» سليمان فرنجية لكونه أبرز
التي طبعــت العالقة الثنائية بــن عني التينة
والفريق العوني منذ قيام العهد ،وإنما من الرغبة إلى ما بعد االنتخابات املرشحني املحتملني .ولهذا التفاهم
جدول أعمالــه ،وهو قد يبدأ بايداع
يف إتمام االســتحقاق بوقته بعدما أفقد االنهيار
النصفية األميركية
باســيل وعدا ً بأن يكون ّ
مرشــح
كامل الطبقة السياسية ،ترف الوقت ،واألهم من
الدورة املقبلة أي يف العام  2028وال ينتهي بس ّلة ضمانات
ذلك هو اإلتيان برئيس من صلب قوى الثامن من آذار.
تحول دون تع ّرضه للتصويب من جانــب العهد الجديد.
فصبيحة يوم  16أيار ،مع انتهاء فرز معظم صناديق
ولهــذا يعتقد املعنيون ّ
أن احتمــال التفاهم بينهما ليس
االقرتاع والدوائر االنتخابية ،بدا مشــهد األغلبية النيابية
مستحيالً ال بل هو قابل للتنفيذ.
ضبابيا ً وقد تو ّزعت ضلوعها األساسية بني أكثر من محور،
إذا ً العوامل املحلية ،بالنسبة إىل هؤالء ،متوافرة فيما
ما أدى اىل انخفاض أســهم قدرة قوى الثامن من آذار عىل
تبقى العوامل الخارجية .حتــى اآلن لم تقل أي من الدول
تكــرار تجربة انتخاب رئيس من هــذا املحور .ولكن يوم
املعنية كلمتها يف هذا الشأن وتحديدا ً السعودية والواليات
 31أيار مع إجراء انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه،
املتحــدة األمريكية .ولكن إذا ما افرتضنا ّ
وتبي ّ
انقلب املشهد رأسا ً عىل عقبّ ،
أن االســتحقاق
أن إنتاج هذه األغلبية
الحكومي قد يكون نموذجا ً لتعاطي اململكة مع االستحقاق
لم يعد رضبا ً مســتحيالً ،ال بل صار متاحــا ً إذا ما قررت
الرئايس ،فهذا يقودنا لالستنتاج أنّها لن تكون بمنأى عن
قوى الثامن من آذار بذل مجهود يف سبيل تكوينها ملصلحة
االنتخابات الرئاسية ،وقد ال تقبل بتقديم املوقع األول عىل
انتخاب رئيس من قماشتها.
طبق من فضة لقوى الثامن من آذار من خالل الســماح
بهذا املعنى ،يرى مطلعون عــى موقف «حزب الله»

التفاهم بين فرنجية وباسيل ليس مستحي ً
ال

لها بانتخاب رئيس من صلبها ،حتى لو كانت عالقتها مع
فرنجية أق ّل إشكالية من عالقتها مع الرئيس ميشال عون.
ال بل قد تسعى لتأمني لوبي ضاغط ينزع األغلبية من قوى
الثامن من آذار.
ّإل ّ
أن ثمــة مؤرشات أخرى لدى هــذا الفريق ،تدفع
لالعتقاد ّ
بأن االستحقاق الرئايس قد يحصل يف موعده من
دون تأخري ،ما يعني ّ
أن طريقه لن تكون وعرة ،وهي تتصل
برؤية فرنسا ودورها يف لبنان .إذ ّ
يتبي وفق املطلعني عىل
يترسب من نقاشــات دبلوماسيني فرنسيني مع
بعض ما
ّ
مســؤولني لبنانينيّ ،
أن اإلدارة الفرنسية تؤجل مبادرتها
تجاه لبنان ملــا بعد االنتخابات النصفيــة األمريكية ،أي
إىل ما بعد الخريف املقبــل ،يف محاولة من باريس إلعادة
إحياء حراكها يف لبنان عىل قاعدة صياغة تفاهم سيايس-
اقتصادي -مايل من شأنه وقف النزيف الحاصل والنهوض
بالوضع االقتصادي ،ولكن بالتفاهم مع السعودية واإلدارة
األمريكية.
وهذا ما يدفع بعض القوى السياسية إىل االعتقاد ّ
أن
تأجيل العودة الفرنسية إىل لبنان مزيدا ً من األشهر ،مؤرش
إضايف عىل ّ
أن االستحقاق الرئايس قد يحصل يف موعده من
دون تأخري.

"سياسة الدعم كلّفتنا  23مليار دوالر منذ بدء األزمة"

عدوان يسأل الحكومة :أين المليارات؟ "...ويتفضلوا يواجهونا"

توجّ ه رئيــس لجنة اإلدارة والعــدل النائب جورج
عدوان بالسؤال إىل حكومة ترصيف األعمال ووزير املال،
«عن املســار الدائم لتبديد ما تبقى مــن الدوالرات الذي
يحصل من خالل املرصف املركزي» ،وســأل إن «كانت
السياســة التي يعتمدها الحاكم رياض سالمة تندرج
ضمن سياسة الحكومة وخطتها املالية».
وقال يف مؤتمر صحــايف عقده أمس ،بعد اجتماعه
ورئيس لجنة املال واملوازنــة النائب ابراهيم كنعان مع
املمثل املقيــم الجديد لصندوق النقد الــدويل يف بريوت
فريديريكو ليمــا يف املجلس النيابــي« :يف الوقت الذي
نرتجى فيه صندوق النقد الدويل ،وضمن رشوط طويلة،
حتى نستدين  3مليارات دوالر ونصف املليارُ ،
صف منذ
بداية العام الحايل ملياران و 285مليون دوالر عىل تثبيت
سعر رصف الدوالر ،ويف آخر  15يوما ً فقط من هذا الشهر
رصف نصف مليار أيضا ً عىل تثبيت سعر الرصف ،فلمن
تذهب هذه الدوالرات؟ هل تتم املضاربة عىل العملة؟ هل
تذهب للرصافني املحظيني أم للمضاربني؟».
أضاف عدوان« :من أيــن نأتي بهذه الدوالرات؟ هل

من االحتياطي اإللزامي أي من األموال املتبقية للمودعني
والتي تشكل ضمانة صغرية جدا ً من كل ودائعهم؟ فيما
سياســة الدعم كلفتنا منذ بدء األزمــة  23مليار دوالر
أي ســبع مرات ما نطلب أن نستدينه من صندوق النقد
الدويل اليوم» ،واضعا ً كل هذه األســئلة برسم الحكومة
وإن «كانت حكومة ترصيف أعمال» ،وسأل« :يف الوقت
الذي نحاول فيه أن نستنهض بالوضع اإلقتصادي كيف
تسكت الحكومة عىل ذلك؟ أو أنهم يهمهم فقط أن نقول
للناس إن كل يشء «مايش» وإن سعر الرصف مثبت؟».
وتابع« :ما تبقــى لدينا من احتياطي كان يجب أن
نستعمله لنحفز النمو ولنساعد االقتصاد عىل النهوض
مجددا ً ونعيد قليالً من الحياة الطبيعية للناس ،ال أن يتم
هدره يف أماكن معروفــة ،أوصلتنا اىل الخراب ولم نتعلم
شيئا ً منها».
وانطالقا ً مــن الوضع املتدهور الذي يعانيه القطاع
الصحي ومرىض األمراض املستعصية وفقدان األدوية،
قال عدوان« :رصف نصــف مليار دوالر يف  15يوماً ،من
هو أحق بهــذه األموال؟ أليس مــن يعاني من أمراض

بعد "تقدّم"" ...الكتائب" تدعو الكتل
لإللتفاف حول تسمية ن ّواف سالم
مع اقرتاب موعد خميس التكليف يف قرص بعبدا ،يدخل الســفري نواف سالم عىل
خ ّ
ط الســباق الحكومي املنتظر ،وبعد املوقف املتقدّم لـ»تقدّم» يف تسميته ،دعا حزب
«الكتائب» أمس ،لإللتفاف حول سالم «ملا يتمتع به من صفات».
موقف الحزب أتى بعد اجتماع املكتب الســيايس األسبوعي يف «متحف اإلستقالل»
حارة صخر برئاسة النائب سامي الجميّل وحضور النائب أديب عبد املسيح وقد جاء فيه:
«بعد سلسلة اتصاالت قامت بها القيادة مع مختلف الكتل ملحاولة جمع الصفوف حول
مرشح واحد لرئاســة الحكومة ،يدعو الحزب النواب إىل اإللتفاف حول تسمية السفري
نواف سالم لرئاســة الحكومة املقبلة ،انسجاما ً مع الرضورة امللحّ ة إليصال شخصية
مســتقلة قادرة عىل إخراج لبنان من عزلته العربية والدولية وإنقاذه من النهج املدمر
السائد» .أضاف البيان« :يناشد الحزب كل الكتل النيابية التي تنادي بالتغيري الذهاب إىل
اإلستشارات موحّ دة الرأي ،فالبلد أمام محطة خطرية ال تحتمل تضييع الفرص ،ونتائج
يوم اإلستشارات ستحمل تداعيات مصريية تحدّد مستقبل البلد ،فإمّ ا أن يكون للبنان
حكومة متح ّررة من املصالح الشــخصية ومن هيمنة «حزب الله» وقادرة عىل اتّخاذ
اإلجراءات الفورية للجم التدهور وإال سيبقى القديم عىل قدمه وسندخل يف فوىض غري
محســوبة النتائج» .وبعدما تط ّرق إىل تردّي الوضع املعييش عىل الصعد املختلفة ختم
بأن الحزب «يرى يف االســتحقاقني الحكومي والرئايس فرصة لتغيري طريقة مقاربة
التحديات ،عرب اإلتيــان بإصالحيني أكفاء ،يضعون مصلحة لبنان واللبنانيني فوق كل
اعتبار ،يصارحون الناس ويعملون عىل انتشال لبنان من القعر الذي وصل إليه».

مســتعصية وال يمتلك ثمن الــدواء؟ أو الناس الذين ال
يستطيعون دخول املستشفيات التي تعاني وتقفل؟».
وتطرق إىل موضوع مطمر الناعمة ،معتربا ً أن الدولة
«تتمقطع» بموضوع املطمر الذي يحتاج أقل من مليوني
دوالر حتى يغذي  17قرية بالكهرباء .ليس لدينا مليونا
دوالر حتى نؤمن هذه القــرى بالكهرباء ولكن نرصف
نصف مليار دوالر خالل أسبوعني ،و 23مليار دوالر منذ
بداية األزمة عىل التجار والتهريب الذي يذهب إىل سوريا
وغريها».
وشدّد عىل «وضع هذه األمور أمام الرأي العام الذي
وحده يحاســب ،وحتى يعلم الناس القيمني عليهم ماذا
يفعلون ،ألن األرقام ال تكذب».
وختم عدوان« :يكفي أن يبيعونا كالما ً وخطابات،
وليتفضلوا ويواجهونا بهذه األرقام ،من أين أتوا بها وأين
رصفوها ،أين هي أموال املودعــن؟ وأين هي أموال الـ
 omtالتي يتم تحويلها؟ كل هذه امللفات ستكون موضع
رقابة ومحاسبة ومســاءلة ،إنما أردنا اليوم أن نتطرق
إليها نظرا ً لخطورتها».

يسميه أيضًا
...و"اللقاء الديمقراطي"
ّ

أعلنت «كتلة اللقاء الديمقراطي» ،أنها «ســوف تسمّ ي السفري السابق نواف سالم
لتكليفه تشــكيل الحكومة» .وأكدت الكتلة بعد اجتماعها يف كليمنصو بحضور رئيس
«الحزب التقدمي اإلشرتاكي» وليد جنبالط والنواب تيمور جنبالط ،مروان حمادة وأكرم
شهيب وبالل عبدالله وهادي ابو الحسن ووائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وراجي السعد
وأمني الرس العام يف الحزب ظافر نارص« ،عدم املشاركة بالحكومة العتيدة مع الحرص
الكامل عىل القناعة بــأن يت ّم التأليف من دون أي إبطــاء أو تعطيل للتفرغ للمهمات
الصعبة امللقاة عىل عاتقها ،وحرصها عىل إتمام هذا االســتحقاق الدستوري لتشكيل
حكومة إنتاج وإصالح قادرة عىل معالجة مختلف األزمات بأرسع وقت».
ويف مجال آخر ،أكدت الكتلة «أحقية املطالــب التي يرفعها موظفو القطاع العام
الذين باتوا الحلقة األضعف أمام أثقال األعباء املعيشية الهائلة» ،ويف الوقت نفسه لفتت
اىل «رضورة أال يطــال اإلرضاب املفتوح للموظفني بعــض األمور الحيوية التي تخص
الناس بشــكل مبارش يف قطاعات أساسية كالصحة والطبابة واملواد الزراعية املوجودة
يف مرفأ بريوت واملعابر الرشعية ،والتي من شــأن تعطيلها أن ّ
يمس باملزراعني بالدرجة
األوىل ومختلــف املواطنني» .اىل ذلك جددت الكتلــة مطالبتها «األجهزة املعنية يف القوى
العسكرية واألمنية والجمركية بالعمل الجاد لوقف التهريب املستمر اىل سوريا» ،مذكرة
بـ»اإلخبارات القضائية التي ســبق وقدمتها ،داعية القضاء إىل إثبات سلطته املستقلة
والتحرك لوقف هذا النزف القاتل يف رشيان الحياة االقتصادية».
وختمت مشــدّدة عىل «دعم الجيــش وقوى األمن بكل الوســائل املتاحة وتوفري
االمكانيات املطلوبة لدعم صمود العسكريني وأفراد قوى األمن للقيام بواجباتهم».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٦السنــــة الثــالثــة
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"لدعوى القضائية ضدي سياسية ُ
وتفتح عند كل استحقاق"

سجيع عطية :أؤ ّيد تكليف ميقاتي
شرط أن تكون لعكار وزارة وازنة
الـشــمــال  -مــايــز عــبــيــد
لع ّله فأل خــر ملنطقة محرومة
كعــكار ،إذ للمــرة األوىل يف تاريخها
تكون رئاســة لجنة األشغال العامة
والنقــل والطاقة وامليــاه من نصيب
نائب منها .لجنة مــن أهم اللجان يف
املجلــس النيابي ،ومركــز متقدِّم يف
مراكز الدولة لعكار لم يسبق إليه إال
عصام فارس عندما كان نائبا ً لرئيس
الحكومة .رئاسة هذه اللجنة الحيويّة
آلت مؤخرا ً إىل النائب ســجيع عطية
وهو ابن منطقة الزمها حرمان الدولة
وتفتقر إىل الجســور واألوتوسرتادات
والعديد العديد مــن املرافق الحيوية،
ولديها مطــار يف القليعات يمكنه أن
يــؤدي دورا ً وطنيا ً كبــرا ً لو أرادت
الدولــة ،بينما األوتوســراد العربي
أصبح حلمــا ً بالنســبة إىل أبنائها.
منطقة تحتاج طرقاتهــا إىل صيانة
لم تعهدها من سنوات ،وفيها معمل
كهرومائي بحاجة إىل صيانة معدّاته
ليؤمّ ن ســاعات إضافية من التغذية
بالكهرباء يف ع ّز الحاجة إليها.
امللفات الحيويــة التي تُعنى بها
هذه اللجنة النيابية هي من األولويات
التي تفتقر إليها عكار .وعطية اآلتي
من قلب املعاناة ،وجــوده عىل رأس
اللجنة يرى فيه الناس فســحة أمل
لعكار .يقول رئيس لجنة األشــغال
العامة والنقل النائب ســجيع عطية
لـ»نداء الوطن» :ترؤيس لجنة األشغال
العامة والنقــل والطاقة واملياه ،جاء
ّ
ترشــح من قِ بل كتلة (إنماء
نتيجة
عكار) والكتلة الشمالية ،وهي لجنة
واسعة املهام ومسؤولياتها متشعّ بة
وعبارة عن عدة لجان يف لجنة .يهدف

اإلجتماع األول للجنة إىل أن نتو ّزع عىل
أما عن معمل البارد وبعد أن عاد
عدة لجــان فرعية تخصصية ،لنضع
امتيازه إىل الدولة فيقول عطية بشأنه
األولويات ونحدد مســار األمور التي
«نحاول تحويل ملفه إىل لجنة األشغال
ســنعمل عليها» .ويلفت عطية إىل أن
بهدف العمل عىل تأمني مســتثمر أو
اللجنة «لن تهمل أي ملف وطني يقع
جهة تقوم بتطويره واستثماره لزيادة
ضمن اختصاصها ومهامها ،وأمامها
ســاعات التغذية وسيكون يل اجتماع
اآلن ملفات وطنية مهمة ،ال ســيما
قريب مع وزير الطاقة لهذه الغاية...
الطاقة واملطار الذي يستعد الستقبال
ال شك أن الن َ َفس اإلنمائي واضح لدى
أكثر من مليون سائح ومغرتب ،وكذلك
النواب وهناك كتلة للمرة األوىل ونواب
ملف النفط وترسيم الحدود البحرية
متحمسون للنهوض باملنطقة».
وكلها ملفات تحتاج إىل متابعة وعمل
كما يؤكد عطية أن األوتوســراد
العربي يجري البحث به وســنحاول
متواصل ،عىل أمــل أن تأتي حكومة
القيام بكل ما يلــزم أنا وزمالئي من
جديدة كاملة الصالحيات لتتابع تنفيذ
أجل أن يكون واقعاً ،ومطار القليعات
امللفات الحيوية للبلد».
نضعــه يف األولويات التي ســتنعش
يضــع العكاريون آمــاال ً كبرية
املنطقة والبلد.
عىل عطية بعد ترؤسه لجنة األشغال
ويشدد عطية عىل ّ
أن أكرب العوائق
العامة والنقل ،واألخري يؤكد أن «عكار
اليوم تتمثل بمالية الدولة املنهكة لكن
هي جزء أسايس من النسيج الوطني،
املصاعب لن تجعلنا
ومنطقة عانت حرمان
نيــأس أبــداً .رغم
الدولة املزمــن ولديها
الظــروف الصعبة
الكثري مــن املتطلبات.
يتــم التنســيق لعقد «مطار القليعات نضعه في للبلد هناك إيجابيات
مؤتمر علمــي للنواب األولويات التي س ُتنعش تحصل ،وخطة قائد
الجيــش بتوزيــع
والفاعليات املختصة،
المنطقة والبلد»
باصات عىل املناطق
عىل أن يضم نواب كتلة
ومنها عكار التــي نالت حصة كبرية
إنماء عكار التي أنتمي إليها ،إىل جانب
لتخفيف حدّة التنقل عىل العسكريني
النــواب الثالثة اآلخرين .وســيكون
يف املناطق خطة مهمة وإيجابية ،كما
اللقــاء مخصصا ً لوضــع األهداف
ســيكون هناك اجتماع قريب للجنة
املشــركة واألولويــات باملشــاريع
مع وزير األشــغال ملتابعة موضوع
والحاجيات للمرحلة املقبلة ...أوضاع
الباصات التي تملكهــا الدولة .فإذا
الطرقات مزرية وسيتم يف األيام املقبلة
كانت الباصات الفرنسية «تعمل عىل
صيانة للطرقات الرئيسية لعكار ،أما
الواقــف» وال يمكن اســتخدامها يف
الطريق املنهار عىل البحر فتعمل عليه
املناطق النائية ذات املسافات البعيدة
هيئة اإلغاثــة .وبخصوص صندوق
كعكار ،فالباصات املتبقية ســنتابع
إنماء الشــمال تم انتــداب املهندس
ملفها مع معاليه لنــرى آلية عملها
حســن الحاج من عكار للمتابعة يف
ضمن املناطق».
اللجنة املعنية.

"المعطيات الداخلية والخارجية
مش ّ
جعة"

يف السياســة يعترب عطية نفسه
مســتقالً وعىل مســافة واحدة من
الجميع ،ويقول»:أنا أَبني سياســتي
وأتبنى املوقف واملرشوع الوطني الذي
أجد فيه مصلحة البلد».
ويؤيــد عطيــة إعــادة تكليف
الرئيــس نجيــب ميقاتي تشــكيل
الحكومة ،رشط أن يكون لعكار فيها
حصة وازنة .كما يشدد عىل رضورة
قيــام طاولــة حوار وطنــي تبحث
االســراتيجية الدفاعية .باملقابل ويف
ما ّ
خص الدعوى القضائية بحقه التي
تناولتها مواقــع التواصل اإلجتماعي
فرتة اإلنتخابات قــال« :هي اآلن عىل
خواتيمهــا وهي دعوى سياســية
معروفة األهــداف وتُفتــح عند كل
استحقاق».
ويُبدي عطية تفاؤلــه باملرحلة
املقبلة ويــرى أن «املعطيات الداخلية
والخارجية مشجّ عة واملهم أن تنطلق
خطة التعايف مع صندوق النقد الدويل
ويصل ملف الرتسيم إىل خواتيم سعيدة
ملصلحة لبنان ويتوجّ ه البلد إىل اإلنتاج،
فالك ّل يدرك أن الظروف اإلســتثنائية
بحاجة إىل عمل إستثنائي».

مســـاحة حـــرّة

حكومة رئاسية
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
الحديث املضطرد اليوم عن الحكومة القادمة،
مَ ن هو رئيسها؟ ما هو شكلها؟ ما هي طبيعتها؟
سياســيّة أم حكومــة اختصاصيّــن؟ حكومة
أكثريّة أم حكومة وحدة وطنيّة؟ حكومة ميقاتيّة
جديدة ،أم باقية تلك امليقاتيّة التي نعرفها؟ أسئلة
كثرية لكن اإلشــكاليّة األكرب تكمــن يف الدّور الذي
ســتضطلع به الحكومة املقبلة إذ ستكون حكومة
رئاســيّة بامتياز ،إن لم تحكم بصالحيّات الرئيس
حتّى انتخابه ،فهي ســتكون فاعلة يف اختيار هذا
ِ
رشوطهِ يف انتخابات
بفرض
الرئيس .فمَ ن سينجح
ِ
رئاســة الجمهوريّة؟ هل سيستطيع «حزب الله»
ومَ ن معه من فريق العهد والوزير باســيل وفلول
الثامن من آذار أن يفرضــوا أجندتهم اإلقليميّة يف
واضح َملن يدينون له بالوالء اإلقليمي؟
ظ ّل تدهور
ٍ
أم ّ
أن املعارضة املث ّلثة األضلع املكوّنة من السياديّني
والتغيرييّني واملســتق ّلني ستنجح هذه امل ّرة بفرض
رشوطها للمرحلة املقبلة؟
ّ
صحيــح ّ
معقدة
أن املرحلة القادمــون عليها
جــ ّداً ،لكن هذا ال يعني االستســام .فعىل ما يبدو
أنّها ســتكون مرحلــة التغيريات بامتيــاز .لقد
بات واضحــا ً يف العالم اليوم ّ
أن ســقوط التيّارات
واأليديولوجيّات األحاديّــة واألنظمة التوتاليتاريّة
بــات حتميّاً .من هنا ،ال يمكن الســر بحكومة ال
ّ
التغيات .فالرئيس ميقاتي نفســه
تراعي هــذه
يبحث عن دور بطويل ّ ع ّلــه يؤمّ ن له بوّابة عريضة
للبقــاء يف الحكم طوال املرحلــة القادمة .من هنا
ّ
ملف النازحــن والالجئني عىل
نفهــم طرحه لح ّل

٥

السواء يف هذا التوقيت بالذات .وقد ينجح يف مسعاه
ّ
تحــن اللحظة اإلقليميّة جيّدا ً وعرف كيف
هذا ألنّه
يضغط عىل ال ّرعاة اإلقليميّــن للقضيّة اللبنانيّة.
فهذه القضيّة سلكت طريقا ً من طرق الحلول التي
قد تكون مقبولة لبنانيّا ً وإقليميّا ً وحتّى دوليّاً .وإال
ملا طرحها الرئيــس ميقاتي يف هذا التوقيت الدقيق
بالذات.
والســباق الســيايس اليوم يف لبنان بني فئتني
اثنتني :فئة تملك مايســرو يستطيع أن يستخدم
الوســائل ّ
كافة ليضبط إيقاعها؛ أعني هنا الفريق
الذي يدين بالــوالء للمحور الســوري – اإليراني
ثان ال يملك هذا املايســرو
بأطيافه ك ّلها .وفريق ٍ
ّ
ألن بعض مَ ن فيه ال يملــك الخربات الكافية ليقدّر
مدى خطورة هذه املرحلة ،بــل هو يقارب األزمة
من من َ
ٍ
مكان
بحــت يبحث فيه عن
آني ظريف ٍّ
ط َل ٍق ٍّ
ٍ
سيايس له ليثبّت وضعيّته السياسيّة ع ّله يستطيع
ٍّ
ٍ
إصالحات .وبالطبع محور
القيام بما وعد به مــن
املمانعة يســتغ ّل نقطة الضعــف هذه ويعمل عىل
ُ
«القطعة»
تجزئة هذا الفريق أكثر ليعمل معه عىل
َ
وبالقطعَ ةِ أو القطيعةِ السياسيّة.
السياسيّة،
ويف هذا الســياق بالذات تأتي قــدرة الفريق
املمانع يف الســيطرة عىل األداء الحكومي وتوجيهه
يف اإلتّجــاه الذي يريــده .وبالطبع هــذا اإلتّجاه
ســيتضارب مع مرشوعات الرئيس ميقاتي التي
تبدأ اليوم بقضيّة النازحــن والالجئني وال تنتهي
بمشاريع الطاقة واإلتّصاالت .وهنا يجب التقاطع
مع مشــاريع املعارضة عــى تعدديّتها التي قد ال
تختلف مع الرئيــس ميقاتي .من هنا ،يرى األخري
مصلحته يف االســتمرار كرئيــس مك ّلف من دون

تأليف وبرئاسة حكومة ترصيف األعمال ليدير هذه
املرحلة حتّى انتخاب رئيس الجمهوريّة.
من سابع املستحيالت أن ينجح فريق املمانعة
الذي يتهــاوى راعيه اإلقليمي اليوم بفرض إيقاعه
للمرحلة املقبلة يف صلب القضيّــة اللبنانيّة ،وذلك
ّ
ألن وضع لبنان الجيواســراتيجي اليوم وقضيّته
الهيدروغرافيّة التي باتت اسرتاتيجيّة هي األخرى،
ال يمكن أن ترتَ َك عرضة للتجاذبات السياســيّة مع
مصلحة العالم باســتثمار مصادر جديدة للطاقة
أوفر بكثري مــن مصادر النفط ،أعنــي هنا الغاز
ّ
املتوسط.
الطبيعي يف رشق
والخوف يبقى مــن تهوّر قد يقــوده محور
املمانعــة يف محاولــة أخرية منه لفــرض أجندة
مفاوضاتيّة ،ال أعتقد بأنّه ســينجح بذلك؛ لكن ال
يمكن استثناء هذا العامل ّ
ألن الخارس قد يقدم عىل
جماعــي عىل أن يُرتَك ليه َزم وحده.
عمليّة انتحار
ّ
إمكانيّة تقاطــع مصالح الفريــق املعارض مع
املصالح اإلقليميّة والدوليّــة أكرب بكثري من إعادة
إحياء ملحور املمانعة املتهاوي من البوّابة اللبنانيّة.
شهابي
لذلك ســيكون الرئيس املقبل للجمهوريّة
ّ
النّهج ،وســيعمل عىل إعادة الروح الدّستوريّة إىل
ّ
املؤسســات التي نجح محــور املمانعة بتفريغها
منه.
يف الخالصة ،ســتكون هذه الحكومة رئاسيّة
النّهــج أيضا ً لكن احتمال إطالة عمرها ســيكون
ضئيال ً لحاجــة الك ّل إىل رئيــس جمهوريّة بنّاء يف
ّ
املؤسسة العسكريّة
املرحلة القادمة .فهل ستكون
م ّرة جديدة تحــت مجهر البنّائــن الجدد إلعادة
السيادة والدّستور ولبنان الرسالة؟

جــان الــفــغــالــي

َّ
السنة في لبنان
قبل رفيق الحريري
ومعه وبعده
مَ ن يتذ َّكر مَ ن كان آخر سفير
سعودي في لبنان قبل انهاء الحرب؟
صعبٌ التذ ُّكر! لماذا؟ ألنه كان
هناك قرار خارجي ،ممن يسمون
اليوم «دول الممانعة» ويسمون
باألمس «األشقاء» بإفراغ بيروت
من السفراء ،وال سيما العرب منهم،
لتخلو ساحة العاصمة للنظام
السوري.
لم يقتصر األمر على إفراغ
العاصمة من الحضور الديبلوماسي،
بل كانت الخطة تقضي ايضا ً
بإفراغها من الحضور السني المؤثِّر:
من اغتيال المفتي الشيخ حسن
خالد ،الى «نفي» الرئيس صائب
سالم الذي حين شارك في مؤتمر
الطائف ،إنتقل إلى مدينة الطائف،
ليس من لبنان ،كما سائر النواب ،بل
من سويسرا حيث كان يمضي نفيه
الطوعي ،وكذلك تخيير القيادات
واألقالم بين التدجين والهجرة.
رفيق الحريري كان يراقب هذه
الصورة القاتمة ،كان يتابع من كثب
خطط وخطوات تهميش السنَّة،
فكان قراره ،بدع ٍم ورعاية ومواكبة
من المملكة العربية السعودية ،وعلى
رأسها «صديقه» الملك فهد ،بإعادة
إحياء الحضور السني في بيروت.
لم يرتَح النظام السوري لهذه
«الصحوة» لكنه لم يكن قادرا ً على
الوقوف في وجهها ،فعمل على
اإللتفاف عليها الحتوائها .كان
النظام السوري يراقب جيدا ً فريق
عمل الرئيس رفيق الحريري أو
بشكل أدق
ٍ
«مجلسه السياسي» غير المعلن:
من السفير السابق جوني عبدو ،إلى
«المستشار الدائم» نهاد المشنوق،
إلى الفضل شلق إلى سمير فرنجيه
إلى غسان سالمة إلى آخرين ممن ال
يسع المقام لتسميتهم جميعاً.
الجامع المشترك بين هذه األسماء
اآلنفة الذِكر ،خصومتها مع النظام
السوري الذي لم يرتح إلى هذه
البيئة اللصيقة بالرئيس الحريري،
وكانت على رأسها مرجعيات
وشخصيات تُصنَّف على انها على
خصومة شديدة مع النظام السوري،
وفي مقدمها البطريرك الماروني
الكاردينال مار نصرالله بطرس
صفير والنائب نسيب لحود؟
منذ ما بعد الطائف ،لم تحمل
االستشارات النيابية الملزمة
الختيار شخصية لشكيل الحكومة
سوى شخصيتين من عصر ما قبل
الطائف :الرئيس الراحل رشيد
الصلح والرئيس سليم الحص ،عدا
عنهما ،الجميع كانوا من رعيل ما بعد
الطائف :من الرئيس الشهيد إلى نجله
الرئيس سعد الحريري ،إلى فؤاد
السنيورة إلى عمر كرامي إلى نجيب
ميقاتي إلى حسان دياب .منهم مَ ن
كان على خصومة مع «حزب الله»
وسوريا ،ومنهم مَ ن كان لـ»حزب
الله» ولسوريا الفضل في تسميتهم.
اليوم ،في غياب الرئيس الشهيد
رفيق الحريري وفي ابتعاد أو إبعاد
الرئيس سعد الحريري ،وانفراط عقد
«نادي رؤساء الحكومات
السابقين» ،ضاق هامش المناورة:
إما الرئيس نجيب ميقاتي ،للمرة
الرابعة ،وإما أحد التغييريين ،لكن
التسمية ال تعني التأليف ،ففي حال
تمت تسمية أحد التغييريين ،هل
يُس ِّلم «حزب الله» بسهولة؟ وهل ما
نجح في االحتفاظ به في السلطة
التشريعية ،يخسره في السلطة
التنفيذية؟

٦
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األبيض لـ"نداء الوطن" :لن ُنغلق البلد إكرامًا لمن امتنعوا عن ّ
تلقي اللقاح

 BA.4و BA.5آخر متح ّورات "كورونا" ...هل يحلّن
ضيفين ثقيلين على صيف لبنان؟
ليس فقط في لبنان ،بل خلف البحار أيضًا .هي أعداد اإلصابات
ّ
مؤخرًا،
بفيروس كورونا تعاود ارتفاعها بشكل ملحوظ في غير دولة
طارحة أسئلة حول إمكانية حدوث موجة وبائية جديدة .منظمة
الصحة العالمية لحظت ،بدورها ،في تقريرها الصادر في الحادي عشر
من الشهر الحالي هذا االرتفاع BA.4 .و BA.5هما أحدث ما أنجبه
كاريـــن عبـــد النــــور
آمال كبرية معقودة عىل صيف لبنان
الســياحي .لكن أي انتعــاش وبائي ،إن
صحّ القول ويف حال حدوثه ،سيضع لبنان
مجددا ً أمام تح ّد كبري .فاملستشــفيات لم
تعد قادرة عىل تحمّ ل املزيد من الضغوطات
واألعبــاء يف ظل نقص حــا ّد يف كوادرها
وشــحّ يف املوارد وانهيــار العملة .أغلب
ّ
املتخصصة تُجمع عىل أن أسوأ أيام
اآلراء
الفريوس أصبحت خلفنا .لكن هل ما زال
يخبّئ لنا شيئا ً ما يف جعبته؟ وهل ،تالفيا ً
للمحظــور ،نصل إىل نقطــة يكون فيها
الحديث عن إعــادة فرض القيود ،كارتداء
قناع الوجه والح ّد من التجمّ عات وإجراء
فحوصات الـ PCRوإلزامية ّ
تلقي جرعات
تعزيزية مــن اللقاح ،مرشوعاً؟ أســئلة
كثرية عادت لتفرض نفســها بقوّة خالل
األيام األخرية نشارك بطرحها عىل أصحاب
االختصاص.

«"كورونا"...
من وباء إلى طفرة سنوية

 BA.4و BA.5هما املتحوّران الجديدان
اللذان يســيطران عىل املشهد عاملياً .عن
تفسريات ذلك وأسباب ظهورهما ،يقول
رئيــس اللجنة التنفيذيــة للقاح كورونا
وطبيب األمراض املعديــة ،الدكتور عيد
عازار ،لـ»نداء الوطن» إن فريوس كورونا
لم ينتهِ أصالً كــي يبدأ من جديد ،كما أنه
لن ينتهــي قريباً ،ألن انتشــار الفريوس
يعتمد عادة وبشكل أسايس عىل قدرته عىل
مرض متقدِّم .بالنسبة
العدوى أو إحداث
ٍ
لعازار ،الســؤال األبرز الذي يجب طرحه
يتمحور حول ما إذا كان كورونا تحوّل من
وباء إىل طفرة سنوية غري موسمية شبيهة
باإلنفلونزا سنشهدها يف أشهر مختلفة من
السنة ،عىل عكس األخرية التي تظهر بني
شهري ترشين األول وشباط من كل عام.
املتحوّران الجديدان هما «األوميكرون
مرفقــا ً
ّ
بمتغيات طفيفــة ،حيث نتكلم
ّ
تغــر جزئي يف
عما يُســمّ ى  ،Driftأي
الحمــض النووي للفــروس ،وليس عن
ّ
تغــرا ً جذريا ً يف الحمض
 ،Shiftما يعني
النووي» ،يرشح عــازار .بيولوجياً ،تقوم
هذه التعديــات الحمضية بإحداث تغيري
يف ديناميكية الفــروس ،مع التأكيد عىل
أن السبب يف ارتفاع أعداد اإلصابات حول
العالم كمــا يف لبنان ليــس فقط ظهور

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن صادر عن المحكمة الشرعية
السنية في البقاع الغربي
الى مجهول المقام علي احمد دعستانلي
يقتضي حضورك الى هذه المحكمة
الستالم األوراق الخاصة بك في الدعوى
المقامة عليك من صديقة احمد حمود
بمادة تفريق برقم اساس ،199/2022
موعد الجلسة بتاريخ 2/8/2022
فعليك تعيين مقام مختار لك ضمن نطاق
المحكمة وفي حال تخلفك يعتبر قلم
هذه المحكمة مقاما ً مختارا ً لك ويجري
ابالغك جميع األوراق بواسطته وكتب في
21/6/2022
رئيس القلم الشيخ محمد القادري

متحوّر جديــد أو أكثر وإنما تدنّي املناعة
الجماعية وضعف الجدار املناعي .نعود إىل
أرقام منظمة الصحة العاملية التي تد ّل عىل
تراجع ملحوظ يف نسبة ّ
امللقحني التي لم
تتخ َّ
ط  40%يف  68دولة حول العالم رغم
ّ
توفر اللقاحات .فما فائدة اللقاح إذاً؟ سبق
واتّفق املختصون عىل أن األخري ال يحمي
من اإلصابة وإنما من املرض املتقدّم وقد
ّ
السن
بدت فاعليته األساســية عند كبار
بشــكل خاص .من ناحية أخرى ،ال تأثري
الرتفاع درجــات الحــرارة أو ألي عامل
مناخي آخر عىل مستوى ّ
تفش الفريوس،
كما يشاع من قِ بَل البعض ،بحسب عازار.
فالتفاوت يف أعداد اإلصابات سيســتم ّر
عىل ما هو عليــه إىل أن يتحوّل كورونا إىل
فريوس «أليف» ال يتسبّب بقتل حامله.

ديناميكية فيروسية جديدة
على األبواب؟

هو احتمال ضئيل ،لكن فرضية ظهور
متحوّر جديد يعادل أو يفوق برشاســته
متحوّر دلتا هي دومــا ً قائمة .ففي عالم
الفريوسات ،كما يقول الخرباء ،كل يشء
ممكن .أما عن القيــود ،وإمكانية إعادة
فرضهــا من جديد ،يلفت عــازار« :وقت
ّ
يل كان الزم نتشدّد ما تشــدّدنا ...فبما
أن العالم بمعظمه اتّجه نحو التســاهل
يف تطبيق اإلجراءات ،ليس الوقت مناسبا ً
للتشدّد».
ماذا عن احتمال إعالن حالة طوارئ
صحيــة يف لبنان؟ يجيب عــازار أنه أمر
َّ
متوقع دوما ً لكن ليس عىل املدى املنظور،
إذ من السابق ألوانه معرفة ما سيستج ّد
بعد أسبوعني أو أكثر .التخوّف األكرب هو
أن لجنــة كورونا لم تعــد موجودة داخل
الرساي الحكومي كمــا أنه لم يُعمل عىل
تحويلها إىل مؤسســة هدفهــا املتابعة
وتشــكيل فريق متخصــص ملواجهة أي
وباء يمكن أن يهدد البلد .فاالتّكال ،عىل ما
يبدو ،هو عىل وزارة الصحة وحســب .ثم
يجب ّأل نسقط األزمة املالية من الحسبان،
فهي األخــرى عقبة ال ب ّد من أخذها بعني
االعتبار« :يف املوجة الســابقة ،كان سعر
رصف الدوالر يقارب خمســة آالف لرية،
أما اليوم فتكلفة عالج املريض ستتخطى
مبلغ  300مليون لــرة ...ما العمل إذا ً يف
حال اض ُ
طررنا إلدخــال مئات املرىض إىل
املستشــفيات؟»ّ ،
يعقب عازار متسائالً.
ّ
املخصصة يف املستشفيات ما زالت
الطوابق
موجودة والتجهيزات مؤمنة ،لكن ما هو
موضع ش ّك هو قدرة املواطن عىل دخولها.
اإلرشاد األنجع يبقى لكبار السن ،ال سيّما
مَ ن يعانون ِمن مشــاكل صحية أو مىض
عىل ّ
تلقيهم اللقاح أكثر من  6أشــهر ،يف
أن يتوجّ هوا بأرسع وقت ممكن للحصول
عىل جرعة جديدة منه« .الوضع ما زال غري
واضح املعالم لكنه ينذر بوجود ديناميكية
فريوسية جديدة عىل األبواب» ،يختم عازار
مح ّذراً.

ّ
ليؤكد منذ
الفيروس من متح ّورات ،وكالم المدير العام للمنظمة جاء
أيام أن «الوباء لم ينتهِ ،وسنواصل إطالق تحذيراتنا إلى أن ينتهي فع ً
ال».
نحن هنا انتقلنا من أقل من  40إصابة يومية الشهر الماضي إلى
حوالى  500في األيام األخيرة .المنطق يفرض علينا أخذ التحذيرات
على محمل الجد.

األبيض :س ّهلنا التلقيح بعد إلغاء
إجراءات التسجيل على المنصة
لكن ال يمكننا إجبار المواطن
على القيام بما ال يريد

البزري :االلتزام بالقيود
مرتبط بقدرة الدولة على
تطبيقها وهو أمر شبه مستحيل
بعد انهيار المؤسسات

الدكتور عيد عازار:
فيروس «كورونا» لم ينت ِه أص ً
ال
كي يبدأ من جديد
كما أنه لن ينتهي قريبًا

وقد عزا أســباب ارتفاع األعداد مجددا ً إىل
عوامل ثالثة :أولهاّ ،
تخل املواطن عن كافة
الربوتوكــوالت واإلجــراءات املعتمدة من
أجل الحماية الشخصية أو العامة؛ ثانيها،
انطالق املوسم الســياحي وما ينتج عنه
من احتكاك وتجمّ عات يف املطاعم واملالهي
وكافة األماكن العامــة؛ وثالثها ،االرتفاع
العاملي يف عدّاد اإلصابات الناتج عن ظهور
تحوّر جزئي داخل أوميكرون نشــأ عنه
متحوّرا  BA.4و BA.5اللذان من املحتمل
أن يكونا قد دخــا األرايض اللبنانية رغم
عدم رصدهما بشكل مؤ ّكد.
من الصعــب التنبّؤ بموعــد انتهاء
الطفرات بشــكل جذري ،عىل ح ّد تعبري
البــزري ،لكن «من الواضــح أن فريوس
كورونا طفييل وقد وجد يف اإلنسان مضيفا ً
جيّدا ً له ،لذا نراه يبذل ما بوسعه للبقاء يف
السلســلة البرشية .ولتحقيق هدفه هذا،
يقوم بإدخال بعض التعديالت عىل نفسه،
من طفرات ومتحوّرات ،كي يســتم ّر يف
مهاجمة اإلنسان لكن بإصابات أقل شدّة».
االلتزام بالقيود ربطه البزري بقدرة
الدولــة عــى تطبيقها وهو أمر شــبه
مســتحيل بعد انهيار املؤسســات كما
الجهات املوكلة تنفيــذ التوصيات .وهو
أيضا ً توجّ ــه إىل اللبنانيني برضورة ّ
تلقي
ّ
متوفر بكثرة يف لبنان،
اللقاح خاصــة أنه
وذلك يف محاولة إلكمال السلسلة اللقاحية
من خالل عرض الجرعتني الثالثة والرابعة
عىل املواطنني.
ال خطط اســتباقية حتى الساعة ،إذ
تقترص املناشدة عىل دعوة املواطن لتحمّ ل

مسؤولياته ال سيما وأن القطاع الصحي
واالستشفائي يف خطر شديد ،هذا إضافة
إىل اإلرصار عــى املحافظة عىل املوســم
الســياحي ملا له من دور فاعل يف إنعاش
العجلة االقتصاديــة .لكن أين هي اللجنة
اليوم؟ يجيب البزري« :اللجنة ذات طابع
استشاري تقوم بإعطاء التوصيات ويبقى
عىل الوزارات وإداراتها كما لجانها االهتمام
بالتنفيذ .توصياتنا ما زالت قائمة ونعمل
عىل متابعة التطوّرات العلمية وميزة كل
توصية وتعديالتها كما أننا عىل تنســيق
دائم مــع وزارة الصحة» .معظم الحاالت
تقترص حتى اآلن عــى إصابات خفيفة
تتشابه يف أعراضها مع الرشح العادي :ألم
يف البلعوم وفقدان حاستي الشم والذوق.
وذلك يعــود إىل كون الفريوس بمتحوّراته
ّ
التنفيس العلوي
الجديدة يتمركز يف الجهاز
ّ
التنفيس
دون أن يصيــب الرئتني والجهاز
السفيل .مع التأكيد عىل أن الوضع مستق ّر
بشكل عام ،يعترب البزري يف نهاية حديثه
أن «املتحوّرين أقل شدّة وأكثر اعتداال ً لكن
ّ
والرتصد
هذا ال يعني التوقف عن املتابعة
ألن احتمال اإلصابات الشديدة يبقى قائما ً
بطبيعة الحــال ...ال داعي للخوف والقلق
لكن ثمة حاجة ماسة للتنبّه».

لـ»نداء الوطن» ،اشــار إىل أن الرســوم
البيانية تؤ ّكد عىل ذلك مع فارق جوهري
بما يتع ّلــق بانخفاض أرقــام اإلصابات
مقارنة مع الطفرات الســابقة ،مثل ألفا
ودلتا خصوصا ً تلك التي تســتدعي دخول
املستشفى .سبب ذلك مردّه إىل اللقاح الذي
ّ
«غي مفاهيم اللعبة لكنه ليس كافياً ،إذ إن
املسؤولية التي تقع عىل املصابني يف عزل
أنفســهم حماية لآلخرين ،هي أيضا ً أحد
العوامل املساعدة».
«لن نغلق البلد إكراما ً ملن امتنعوا عن
ّ
تلقي اللقاح» ،بهذه الكلمات حسم األبيض
املوقف حيث أن ال اتجاه إىل اإلغالق العام.
فهل يكون البديل ،والحال كذلك ،التشــدّد
يف ّ
تلقــي اللقاح؟ «عدم التشــدّد ال يعني
التســاهل .نحن نقوم بدورنا كوزارة ،لذا
فتحنــا املجال ملن يرغــب الحصول عىل
الجرعة الرابعة ،كما سهّ لنا عملية التلقيح
بعد إلغاء إجراءات التسجيل عىل املنصة،
لكن ال يمكننا يف املقابل إجبار املواطن عىل
القيام بما ال يريد .قرارنا واضح ...اللقاح
ليس إلزاميا ً يف لبنان».
نسأل عن أسباب تدنّي نسبة اإلقبال
عىل اللقــاح ،فيعزوها األبيــض إىل تردّد
بعض املجموعات ملا قد ينتج عن ذلك من
آثار سلبية ،إضافة إىل عدم ثقة الكثريين
بالنتائج بعد تع ّرضهــم لإلصابة مجدداً.
أما عن دور الــوزارة يف التصدي للطفرة
الحالية ،نوّه األبيض باالستمرار يف عمليات
ّ
الرتصد الوبائي والقيام بكافة الفحوصات
كما اإلعالن عن أعداد اإلصابات والوفيات
بشــفافية ،إضافة إىل متابعــة األرقام
العاملية بهدف وضع الخطط املســتقبلية
واإلجراءات املناســبة .وأضــاف« :علينا
دراســة القرارات بشــكل مُحكم آخذين
بعني االعتبار املوسم السياحي الذي ينتظر
لبنان ،إذ ال نيّة لدينا بالتأثري عليه».
نصيحة ختامية مــن وزير الصحة
للبنانيني ،أال وهي دراســة نسبة الخطر
الشــخيص عىل كل مواطن عــى حدة،
وتحديدا ً كبار السن والفئات األكثر عرضة
كمن يعانون من أمراض مزمنة وغريها.
هذا ناهيك بمواصلــة االلتزام باإلجراءات
االحرتازية الشخصية والحذر من االختالط
يف األماكن املغلقة واملكت ّ
ظة .وهو بالطبع
ما ال جدال حوله ،كما ع ّلمتنا قسوة تجربة
الســنوات الثالث املاضية .تجربة نأمل ّأل
تتك ّرر بأي شكل من األشكال.

ال للقلق ...نعم للتنبّه

ال يختلف تقييم رئيس اللجنة الوطنية
إلدارة لقاح كورونــا ،النائب الدكتور عبد
الرحمــن البزري ،للتطوّرات .فقد أشــار
يف حديث لـ»نداء الوطن» أن ما شــهدناه
ّ
مؤخــرا ً مــن انخفاض شــديد يف أعداد
اإلصابــات ال يعني أن الجائحة قد انتهت.

مطار بيروت مفتوح للجميع

قرار واضح ومسؤولية مضاعفة

ما يشــهده لبنان وأجــزاء مختلفة
من العالم هو نتيجة طفــرة جديدة من
الفريوس تتجدد كل ســتة أشــهر ،وفق
وزير الصحة يف حكومة ترصيف األعمال،
الدكتور فــراس األبيــض .ففي حديث

تحـــت المجـــهر
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مشكلة الكهرباء «يا محالها» أمام أزمة الماء

اللبنانيون بال مياه حتى إشعار آخر
ف واعد ،لكننا لم نخل ّ
وعدونا بصي ٍ
أن مِ ن تلك «الوعود الصادقة» أن نمضي هذا الصيف
بال مياه وال كهرباء وال خبز وال دواء .وعدونا ووفوا .و»أحبابنا» المغتربون «رح يطلوا» لكن هل
سيجدون مياها يستحمون بها؟ سؤال ٌ برسم الدولة الفاشلة.
نــوال نــصـــر

ملواجهتهــا؟ كيــف يترصفــون حيالها؟
خزانات البيوت ّ
جفت .ومن سيســتمتعون
بآرمات« :أهال بالطلة» لن يجدوا قريبا مياه
استحمام .فأهال بهم يف جهنم لبنان.

من آخر إعالنات مؤسسة مياه بريوت
وجبــل لبنان املوقرة« :إنت الســند ييل عم
يرفعنا» .هــي قررت ان تحيــي عيد األب
ٍ
وماذا بعد؟
وقــت كل البلد يعاني الجفاف الشــديد.
يف
نطلب من جديد جــان جربان .خطه
مواطن مسكني سارع اىل الر ّد عليها« :هيدا
الســند بحاجة اىل  500ألف لرية أسبوعيا ً
ما زال مقفــاً .واألصداء ،كل األصداء ،تيش
بأن األزمة ستســتفحل بعد وبعد وبعد...
الحي .وهذه
أجرة الصهاريج التي «تنغل» يف
ّ
إال إذا قدّمت املنظمات املانحة مساعدة ما.
جريمة» 500 .ألف ويف أماكن أخرى النقلة
اليونيسف تساعد عىل توفري مياه الشفة اىل
بـ  900ألف أو ثمانني دوالرا ً بحســب طول
اللبنانيني ،كما اىل النازحني السوريني ،وهي
املسافات بني النبع واملستهلك.
عملت عىل تغطية تكاليف تصليح وصيانة
نعم ،الدولة اللبنانيــة ،بأمها وأبيها،
 70محطة ّ
ترتكب إبادة جماعية يف ّ
ضخ للمياه ،ما ساهم باستمرار
حق ناسها .وخطها
وصول امليــاه ،نحو ســاعتني تقريباً ،اىل
الســاخن 1713 :مشــغول دائماً .موظفو
ما يقارب  458ألف .اليونيســف أنذرت يف
الخط الســاخن كانوا البارحــة يحتفلون
تقريــر أصدرته يف تموز املــايض ،أي قبل
ربما بعيــد األب املنهك عــى كل األصعدة.
 11شهراً ،بخطر فقدان إمكانية الحصول
وجان جــران ،مدير عام مؤسســة مياه
عىل املياه الصالحة للــرب يف لبنان ،غري
بريوت وجبل لبنــان ،ال يجيب .ندق له بدل
القادر عىل املواجهة بسبب عجزه عن دفع
املرة مرات .وهاتفه يرد برسالة :ال يمكنني
كلفة الصيانة بالعملــة األجنبية ،وهو ما
اإلجابــة اآلن (sorry. I can’t talk right
تزامن مع إنهيار شبكة الكهرباء ومخاطر
 .)nowال جديد يجيب عنه جان جربان ربما
إرتفاع كلفة املحروقات .وقدرت اليونيسف
بعد كالم قاله منذ أسبوع وفيه« :كنا نعيش
أنه يف حال انهيار منظومة شــبكة إمدادات
التقنني ووصلنا اىل مرحلة بات فيها التقنني
أقىس وأقىس .وإذا لم ّ
املياه العامــة ،فإن كلفة حصول األرس عىل
نتلق مســاعدة ،من
املياه سرتتفع بنســبة  200يف املئة شهريا ً
مازوت وســواه ،سنتوقف عن توزيع املياه.
ج ّراء اللجوء اىل مــوردي املياه من مصادر
لقد دفعنا كل املستحقات السنوية التي لدينا
أخرى .وهذا بالفعل ما بلغناه .ويف تقديرات
يف أقل من ستة أشــهر ،ولم يعد معنا مال
اليونيســف أن  1,7مليون شخص تقريبا ً
لنُسدد مستحقات األشــهر الستة املقبلة.
يحصلون (يف تموز املــايض) عىل  35ليرتا ً
والزيادة التي فرضناها عىل اشــراك املياه
فقط من املياه يوميا ً أي بانخفاض يقارب
ال تُشــكل إال بحصة ،وكي نستمر يف تأمني
 80يف املئة مقارنة باملعدل
املياه نحتــاج اىل رفعها
الوطني للحصــة املائية
السنة املقبلة اىل  4ماليني
للفرد قبل العــام 2020
و 800ألف لرية لبنانية عىل
جان جبران :لسنا نحن
والبالغ  165ليرتا.
األقــل .فاملوازنة مدخول
هــا نحــن نقرتب
ومــروف ومداخيلنــا
من نحجب المازوت عن
المؤسسة والوجع دق بنا من تمــوز  .2022دولتنا
«بحصة».
ّ
سمعت ما سمعناه لكنها
البلــد بــا كهرباء.
استم ّرت تتفرج! واملسؤول غري القادر عىل
نحاول أن نستوعب .الطحني مفقود والخبز
و»املي»،
إيجاد الحلول ال نفع ال له وال منه.
بالقطارة واآلتي أعظم .يســكت اللبنانيون
ّ
عىل ذمة مؤسســة املياه نفســها ،حياة.
الذين دخلــوا يف «كوما» عىل مضض .الدواء
ّ
فكيف تقطع الدولة ومؤسســاتها الحياة
«يعضون» عىل
نادر الوجود واللبنانيــون
عن اللبنانيني الذيــن يرصخون ،من أقىص
وجعهم مستنجدين بدواء تركي أو مرصي
مي! وتطالبهم بالدفع
أو ســوري .لكن ،يف زمن وبــاء «القرود»
لبنان اىل أقصاه :بدنا ّ
والسداد وتنذرهم بأننا ذاهبون اىل األسوأ؟
املقتحم ديارنــا وعودة كوفيد -19والصيف
اللهاب والفطريات فكيف لهم اإلســتغناء
األفضلية للفنادق والمنتجعات
عن املياه أيضا؟ متجهون اىل األسوأ؟ هلكونا
بســياح قد «ينشلون» البلد
موعودون
بتلك املعادلة التخويفية ولكن ماذا يفعلون
ٍ

أيامه

صارت رفاهية

موقتا من املأزق األكرب .لكن ،من أين ستؤمن
«دولتنا» اىل هؤالء املياه؟ يبدو أن الصهاريج
بدأت تتوجه حرصا ً اىل الفنادق واملنتجعات
الكبرية يف لبنان بدل التوجه اىل مبنى إلعطاء
شــقة أو شــقتني كمية  1000ليرت .أحد
أصحاب الصهاريج ويدعــى جوني يوزع
املياه عىل األوتيــات والفلل حرصا ً ويقول
«األسعار أصبحت بالدوالر فقط ألن املازوت
يُسعّ ر بالدوالر وكلفة قطع الصهريج أيضاً».
صهريجه يســع كمية  20ألف ليرت يبيعها
بســعر خمســن دوالرا ً أمريكياً .والتعبئة
تتم من محطات مياه مرخصة ،تعمل عىل
العداد ،وتدفع رضيبة اىل الدولة .يعني ثمة
تناغم عىل ما يبدو بني أصحاب الصهاريج
ومحطات املياه والدولة النجيبة .يف كل حال،
يقول صاحب الصهريــج إن الطلبات تقل
يوما ً بعد يــوم ألن الناس ،كل الناس ،باتت
تقنن «والله يساعد الناس».
غســان بيضون ،املدير العام السابق
يف وزارة الطاقــة واملياه ،يســهب دائما يف
الكالم عمــا أوصل القطــاع الكهربائي اىل
الدرك األكثر عتمة .فمــاذا عما وصلنا إليه
من جفاف مائي وشــحّ هائل؟ يجيب« :يف
الســبب املبارش والقريب ،الــذي ال يحتاج
اىل تفســر كثري ،أن معظم مصادر مياهنا
تُ ّ
ضخ بواســطة املولدات .نحن بحاجة اىل
كهرباء غري متوافرة .وبالتايل ،ما اوصلنا اىل
ما بلغناه هو سوء إدارة املوارد وشأن املياه
منذ  12عاما ،منذ أنشــئت مؤسسات لتويل
إدارة املرفق بطريقة إســتثمارية .ويرشح:
املؤسســات العامة اإلســتثمارية للمياه
تقتيض م ّد إمدادات وشبكات وحسن إدارة
املوارد الطبيعية لتأمني حاجات الناس من
املياه وتغطية كلفة اإلنتاج ،وقد نصت املادة
 221عىل وجوب أن تراعي التعرفة األوضاع
اإلقتصادية».
ال يشء تحقــق .واألزمــة
اشتدّت .ويقول بيضون« :يف

أسعار نار

ما جعلنا ندخــل يف الدهليز القاتم هو
أننا تعايشنا مع إدارات قصرية النظر .وها
نحن ما زلنا نشهد محاوالت والدة حكومات
ترضخ وتساوم .ويف كل مرة نقول لدولتنا:
ماذا فعلت بنا؟ يطل من يقول :أزمة الدوالر
ليست بيدنا« .سياســيونا ،بحسب غسان
بيضون ،وال أوقح .ال رحمة لديهم وال خجل»
يضيف« :إذا لم نتوســع باستخدام الطاقة
الشمسية الستخراج مياه اآلبار فمستحيل
إيجــاد حلول ألزمــة املياه» .ويســتطرد:
غسان بيضون
جان جبران
«أنشــئت عام  2014الهيئة الوطنية إلدارة
الكوارث .فهل تعرفون عنها اليوم شيئاً؟
وقت كان العالم يتجه اىل الالمركزية توجهنا
نحــن اىل املركزية .يف هذا اإلطار ،عملوا عىل
الســاعة تدنو من الخامســة .جان
ض ّم مؤسسات ومصادر مختلفة للمياه اىل
جربان عىل الخــط .هو انتهــى للت ّو من
تــراع املنطق الذي ينص
إدارة ضعيفة ،لم
سلســلة إجتماعات ضاغطة ومســتع ّد
ِ
عليه إنشاء املؤسسات التي
لإلجابة .فماذا لديه ليقول؟
لم تُمأل شواغرها ولم يؤمن
يتكلم املهندس برصاحة ،وبال
لها الجهاز اإلداري والفني
لــف ودوران« :نحن ذاهبون
غسان بيضون :في
واملــايل .وراح الــوزراء-
اىل مــكان ليس جيــدا ً عىل
الجربانات  -يســتعينون وقت كان العالم يتّجه اإلطالق» .ماذا يقصد بدقة؟
جهنا يجيب« :الكهربــاء ترتاجع،
بــركات ومقاولــن ،إلى الالمركزية تو ّ
واستوىل جربان باسيل عىل
مادة املازوت شحيحة ،ونحن،
نحن إلى المركزية
كل املساعدات التي كانت
كمؤسسة ،أصبح لزاما ً علينا
ترد اىل القطاع وعمل عىل توجيه إستعمالها
أن ندفع الدوالر «فريــش» لهذا نتوقع أن
اىل ما يخدمــه مناطقيا ً وانتخابياً .وهذا ما
تنقطع امليــاه» .ماذا يقصــد بذلك؟ ماذا
تسبب بانتعاش مناطق عىل حساب مناطق
يعني أن يعيش اللبنانيون بال مياه؟ يحاول
ّ
أخرى وخال كل ذلك من رؤية مســتقبلية.
ُفــر 35« :يف املئة من املياه توزع عىل
أن ي
أنشــأوا ســدودا ً فاشــلة ومكلفة وعينوا
الجاذبيــة ،يف املقابل أكثــر من  65يف املئة
مقاولني تابعني مثريين للشك والريبة .ولم
توزع عىل الطاقة الكهربائية .ما معناه أن
نر ،يف أكثر من عقــد ،مرشوع مياه نظيفا ً
املياه ستنقطع عن ما ال يقل عن سبعني يف
ال شبهة عليه وال مالحظات .ويجعلنا هذا
املئة من اللبنانيني».
كله نعلن اليوم بالفم املآلن :يا محال قطاع
نســأل مهندس املياه :مــاذا فعلتم
الكهرباء أمــام قطاع املياه .ويســتطرد
كمؤسســة منــذ عامني ،خصوصــا ً أن
بيضون بالقول :أتذكر كيف عمل باســيل
مؤسســات دولية بينها اليونيسف أنذرت
عىل إعفاء جوزف مخايل نصري ،مدير عام
من مــا وصلنا إليــه منذ عــام؟ يجيب:
مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان منذ العام
«نحن مؤسســة خدماتية .لســنا نحن
 ،2002من مهامه الوظيفية ووضعه تحت
من خلق املشكلة .لســنا مسؤولني نحن
ترصف وزير الخارجية واملغرتبني يف العام
عن غالء املعيشــة وارتفاع الدوالر .ولسنا
ّ
وعــن مكانه جان جــران .عرف
.2018
نحــن من نحجب املازوت عن املؤسســة.
موظفونــا يتقاضون أقل مــن  40دوالرا ً
جربان باسيل كيف يستويل عىل إرادة الناس،
يف مواقع السلطة ،كما يشاء.
(كراتب شهري) ووجعنا هو نفسه وجع
جميع اللبنانيني .الوجع ّ
دق بنا .أرســلنا
عرشات املكاتيب اىل الــوزارات املعنية واىل
مرصف لبنان والحكومة .نحن مؤسســة
عامــة ال قرار لنا واآلن ،مــا يحدث معنا،
أننا مضطــرون اىل إدارة األزمة ال متابعة
اإلســراتيجيات التي بدأتها .عملنا أصبح
عىل مستوى يومي».
ماذا عــن تحويل املياه عــر الطاقة
الشمسية؟ ألم تتأخر املؤسسة بالقيام بها
بديل إســتخدام املحروقات؟ يجيب جربان
«نحن أعددنا دراسة لكل مناطقنا الحساسة
وننتظر من يؤمن لنا املساعدات من الجهات
املانحة للميض بها».
يف املحصلــة ،إنتبهوا اىل مياه الحنفية
كما تحرصون عــى جوهرة .فنحن
ذاهبون اىل األســوأ .واألسوأ لن
يُطاق.
في انتظار نقطة

٨
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توقيع إتفاقية شراء الغاز الطبيعي مع مصر بعد االتفاق على استجرار الكهرباء من األردن

"الطاقة" تنام على حرير المعاهدات متناسية
"كابوس" تعليق الصفقات

إذا كان النص ُيقرأ من عنوانه ،فإن عنوان حفل توقيع اتفاقيتي شراء
الغاز الطبيعي مع مصر ،ونقله ومبادلته مع الغاز السوري كان «تطيير
المواعيد» .فالتوقيع تأخر لمدة ساعة وربع الساعة عن الموعد المحدد
له ،فيما لم يضرب موعد ،ولو بعيد ،لبدء سريان االتفاق واستفادة لبنان
من الغاز المصري.
خالـــد أبـــو شقــــرا
يف الوقت الذي كان فيه املراســلون من مختلف
املحطات املحليــة والدولية ينتظرون من الســاعة
الثانيــة عرشة ظهــراً ،وهو املوعد املحــدد لتوقيع
االتفاقيتــن ،كانت وزارة الطاقــة تولم عىل رشف
الوفديــن املرصي والســوري .ال يشء مســتعجالً
بالنســبة للطاقة .فاملواطنــون املنتظرون ومضة
كهربــاء منذ أكثر من عامني ،لــن يضريهم انتظار
ساعة أو ساعتني يف أروقة طابق مكتب الوزير .وقد
حرصت الوزارة من أجل تفتيح آفاق زائريها وتشغيل
مخيلتهم ،عىل توزيع لوحات حائط كلها أمل وتفاؤل
من قبيل «نقييل أحىل ملبة» ملســاعدة املواطنني عىل
التوفــر ،واالقتصاد يف اســتهالك كهرباء مقطوعة
 .24/24و»نشمسوا ،بالنون وليس بالتاء ،عىل راس
السطح» ،كإعالن لتقسيط السخانات الشمسية عىل
أيام الدوالر  1500لرية.

إنجازات الطاقة

بعيدا ً من االستهتار بوقت املواطنني ،والفوىض
التــي رافقت حفــل التوقيع ،أتى املضمــون باهتا ً
كـ»من يفرس املــاء بعد الجهد باملاء» ،هذا إىل جانب
ضعف التمثيل الرســمي .حيث اقترص الحضورعىل
الســفري املرصي ورئيــس مجلــس إدارة «»Egas
املرصية مجدي جالل ومدير عام النفط السوري نبيه
خرستي ،يف حني لم يحرض السفري السوري وانتدب
ممثالً عنــه .وزير الطاقة اللبنانــي املزهو بضيفه
الســوري واملؤيد له بهزة رأس مع كل شكر لنظامه
عىل دعم لبنان وبذله كل الجهود ملساعدته ،لم يقدم
جديداً .بل أضاف املزيد من الضبابية عىل مســتقبل
الكهرباء القريــب وامكانية توفريها ملا بني  8إىل 10
ساعات يومياً .صحيح أن الوزير ذ ّكر باملبادرات التي
انجزتهــا وزارة الطاقة بغية تنفيذ االتفاقية وتأمني
الرشوط املســبقة لتوفري القرض املتوقع من البنك
الدويل والهادف إىل تمويل هذا املرشوع ،إال أنه لم يأت

عىل ذكر قابلية هذه املبــادرات للتطبيق ،والتي من
ضمنها:
 الحصول عىل موافقــة وزارة املالية ومرصفلبنان عىل تحويل عائدات مؤسسة كهرباء لبنان إىل
العقدتان األساسيتان المتمثلتان بالتمويل وتجاوز قانون قيصر لم تحل ّ بعد رغم توقيع اإلتفاق (رمزي الحاج)
الدوالر باعتماد منصة صريفة لســداد مستحقاتها
بالعملة االجنبية.
وتجاوز قانون قيــر لم تحال بعــد رغم توقيع
صفقة النفط العراقي التي تؤمن بني  40إىل  60ألف
 تأمني التمويل واالتفاق مع مشغيل معمل ديراالتفاق .فالقرض من البنك الدويل ما زال «متوقعاً»،
طن شهريا ً قد شــارفت عىل نهايتها .ويخرس لبنان
عمار وباقي معامل االنتاج لتأمني استمرارية تشغيل
وليس أكيداً .فيما تجــاوز العقوبات التي يفرضها
إمكانية رفع التغذية إىل ما بني  800و 1200ميغاواط
وصيانة املرفق.
قانون قيرص عىل املتعاملني مع النظام الســوري
خصوصــا ً مع عدم توفــر التمويــل الذاتي أو عرب
 إسرتداد تكلفة مؤسسة كهرباء لبنان.وأذرعه ما زال يف مرحلــة األمل .هذا الواقع يذكرنا
القروض ورفض الطلب العطاء الكهرباء ســلفات
 وضع خطة عمل بني مؤسســة كهرباء لبنانباالتفاق املماثل املوقع مع االردن مطلع العام الحايل
خزينة لرشاء الفيول.
ورشكات مقدمــي خدمات التوزيــع بهدف خفض
الستجرار ما بني  200إىل  250ميغاواط والذي ما زال
الهدر وزيــادة االنتاجية وتأمني الحــد االدنى من
معلقاً» ،بحســب الباحث يف مجال الطاقة يف معهد
اإلصالحات أو ً
ال
التمويل لهذه الــركات لتنفيذ هذه الخطة وتأمني
عصام فارس د .مارك أيوب« .مع العلم أنه كان من
من جهتها ترى عضو املجلس اإلستشــاري
استمرارية وتحسني الخدمة.
املفروض أن يصل الغاز يف وقت سابق لرفع التغذية
للمبــادرة اللبنانيــة للنفط والغــاز «،»LOGI
القاسم املشرتك بني هذه املبادرات هو «عدم وجود
وتمويل املرشوع» .وعليه فــان التوقيع من وجهة
والخبرية يف شؤون حوكمة الطاقة ديانا القييس،
توافــق عليها من جهــة وصعوبة
نظر أيوب هو «خطوة إدارية ال تعني
أن املشــكلة ليســت يف التمويــل وال يف قانون
إقرارها من جهة ثانية» ،بحســب
شيئا ً من الناحية العملية ،وترسيعه
قيرص .فموافقة االدارة االمريكية عىل اســتثناء
مصدر متابع .خصوصا ً يف ما يتعلق
أتى نتيجــة طلب املفاوض االمريكي
كل من الغاز والكهرباء من القانون هي شــبه
«برفع التعرفة وتحويل األموال عرب يُستبعد أن يعطي البنك آموس هوكشتاين يف زيارته االخرية
بروتوكولية وتتبع سلســلة من الخطوات يعمل
«املركزي» إىل الدوالر وتأمني صيانة
من الجانب اللبناني توقيع االتفاقية،
عليها بشــكل جدي .أما التمويــل فهو مرتبط
الدولي موافقته على
الكهربــاء وتجــاوز البريوقراطية
ليصبح بني أيــدي االدارة االمريكية
بتحقيق الجانب اللبنانــي االصالحات يف قطاع
يف ما خــص تفعيــل دور مقدمي التمويل قبل نهاية الصيف
مستند رسمي تستطيع البناء عليه
الكهربــاء لكي ال تذهب االمــوال هباءً .ويأتي
الحالي
الخدمات» .والالفت يف حفل التوقيع
وتحديد موقفها النهائي من إمكانية
يف مقدم االصالحات املطلوبــة تطبيق القانون
كان إعــان الوزيــر فيــاض عن
تجاوز العقوبات ،واعطاء االعفاءات
 2002/432وتعيــن الهيئــة الناظمة وتعديل
العمل عىل إطالق مناقصة لتلزيم استشــاري لتصميم
من قانون قيرص» .هــذا من الناحية القانونية ،أما
التعرفة وتحســن الجباية وتخفيض الهدرين
آلية تســديد املســتحقات النقديــة cash waterfall
لجهة التمويل فيستبعد أيوب أن يعطي البنك الدويل
التقني وغري التقنــي .وبرأيها من املفرتض أن
 mechanismيضمن الشفافية يف االدارة املالية .وأيضا ً
موافقتــه قبل نهاية الصيف الحــايل نظرا ً لدخوله
نشــكر البنك الدويل لعدم اعطائــه االموال قبل
االعالن عن إطــاق عملية اســتدراج العروض بغية
يف العطلة الصيفية .وعليــه فان التوقيع ما هو إال
التأكد من انجاز االصالحات.
التعاقد مع استشاري للتأكد من تحقيق رشوط قروض
«زوبعة يف فنجان».
رغم الصعوبات والعقبــات يبقى الغاز املرصي
البنك الدويل يف مختلف مراحلها .وذلك من دون أي ذكر
خيارا ً جيدا ً ســواء كان لجهة الكلفة أو لجهة زيادة
لكيفية التمويل وكلفة هذه العقود.
محدودية االستفادة
الكمية املستفاد منها يف حال إنشاء معمل دير عمار
أحسن السيناريوات املرسومة ال ّ
يبش بامكانية
 2بقدرة تصل إىل  1000ميغاواط .إال أن االهم يبقى
قانون «قيصر» والتمويل
وصــول الغاز من مرص لتغذيــة معمل دير عمار يف
إنجاز االصالحــات وتأمني الشــفافية والحوكمة
«العقدتان األساســيتان املتمثلتان بالتمويل
شمال لبنان قبل شــهر أيلول القادم .وعندها تكون
الرشيدة يف القطاع.

إرتفاع حذر للدوالر و"صيرفة" ال تغيير

أولويات لجنة اإلقتصاد
جذب اإلستثمارات

إرتفع ســعر رصف الــدوالر يف
السوق السوداء أمس بقيمة  200لرية
لبنانية عن أمس األوّل اىل  28650لرية
لبنانية للــراء و  28700لرية لبنانية
ّ
منصة
لبيع الدوالر الواحد .وعىل صعيد
«صريفة» ،بلغ حجم التداول عليها ليوم
أمس  35مليــون دوالر أمريكي بمعدل
 24900لــرة لبنانية للــدوالر الواحد
وفقــا ً ألســعار رصف العمليات التي
نُفذت من قبل املصارف ومؤسســات
الرصافة عىل املنصة بانخفاض.
وذ ّكر مرصف لبنــان يف املصارف
ومؤسســات الرصافــة اإلســتمرار
بتسجيل كافة عمليات البيع والرشاء
عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم
الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0542
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

عقدت لجنة اإلقتصــاد والصناعة والتجارة
والتخطيــط النيابية إجتماعها األول برئاســة
النائب ميشــال ضاهر .وعــرض رئيس اللجنة
رؤيته العامة لعمل اللجنة  ،مشدّدا ً عىل «رضورة
أن تكون اللجنــة مبادِ رة باتجاه تفعيل االقتصاد
إضافة إىل عملها الرقابــي فالتعايف ليس بكيفية
توزيع الخسائر وتكبيدها للمواطنني بل بتفعيل
االقتصاد إلعادة ما يمكن من أموال الناس .ومن
أبرز األهداف التي تأتي يف س ّلم أولويات اللجنة هي
جذب اإلستثمارات لتفعيل النمو االقتصادي».
كما اتفق أعضاء اللجنــة عىل التوجّ ه العام
ً
الفتة مشاركة عددٍ
ملســار عمل اللجنة .وكانت
من نــوّاب التغيري من غري األعضــاء وتفاعلهم
مع األفــكار املطروحة للخروج من حالة الجمود
االقتصادي.

االسترليني
$ 1.2273
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 21399
الذهب
$ 1837

CMC crypto
$ 460.32
الفـضـة
$ 21.77

الروبل
$ 0.0189

اليوان الصيني
$ 0.1495

الليرة التركية
$ 0.0577

بــرنــت
$ 114.51

خام WTI
$ 110.57

طن القمح
$ 395
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فرنسا حريصة على التزام لبنان باالتفاق
مع صندوق النقد
واصل املمثل املقيــم الجديد لصندوق
النقد الــدويل يف بــروت فريديريكو ليما
جولته إثر تعيينــه يف منصبه الجديد ،وزار
أمس ،سفرية فرنسا يف لبنان آن غريو التي
رحّ بــت «بتعيني ليما يف هــذا املنصب بعد
عرش سنوات من شغوره ،خصوصا ً أن هذه
الخطوة تؤكد التــزام صندوق النقد الدويل
تجاه لبنان والشــعب اللبناني» .وأ ّكدت أن
«فرنسا ،شأنها شأن املجتمع الدويل بأرسه،
ما زالت عازمــة عىل مواكبــة اللبنانيني
يف تنفيــذ التدابري الطارئــة واإلصالحات
البنيويّة الرضورية للنهوض بالبالد ،كما ت ّم
التفاوض بشأنها يف شهر نيسان املايض».
وذ ّكرت ّ
بأن «فرنســا ستواصل حشد
ك ّل طاقاتها مــن أجل الحرص عىل احرتام
االستحقاقات التي ّ
نص االتفاق عليها ،أي
قرارات الحكومــة واملرصف املركزي حول
إعادة هيكلة القطاع املرصيف وتوحيد أسعار

الــرف ،والتصويت يف مجلــس النواب
عىل القوانني األربعــة التي جرى تحديدها
بوصفها خطوات مســبقة (موازنة 2022
والكابيتال كونرتول ورفع الرسيّة املرصفية
وإعادة هيكلة القطاع املرصيف) ثم موافقة
مجلــس إدارة صندوق النقــد الدويل عىل
الربنامج ،ما ســيتيح إجراء الدفعات األوىل
من القروض».
وأضاف البيان الصادر عن الســفارة
الفرنســية إثر اللقاء« :نظــرا ً إىل التدهور
املســتم ّر للظروف املعيشــيّة للبنانيني،
أصبح اســتقرار الوضع االقتصادي واملايل
رضورة ملحّ ــة من أجل وضــع البالد عىل
ســ ّكة التعايف .وحده صندوق النقد الدويل
لديه القدرة ،بدعم مــن مجموعة املموّلني
املتعدّدي األطراف والثنائيّي األطراف ،عىل
وضع لبنان عىل هذه الس ّكة.
فما من خيار آخــر يف مصلحة جميع

تصريف اإلنتاج
وفتح أسواق جديدة
التقى وزيــر الزراعة يف حكومــة ترصيف االعمال
عباس الحاج حســن ،أمس ،وفدا ً مــن نقابة مصدري
الخضار والفاكهة برئاســة نعيم خليل ،إضافة اىل وفد
من التجار يف اســواق «الجملة» من جميع املحافظات،
وأعرب الوفــدان عن تقديرهما ملا تقوم به وزارة الزراعة
من جهود لترصيف االنتاج وفتح اسواق جديدة ،إضافة
اىل تســيري املرفق العام رغم ارضاب املوظفني للحصول
عىل مطالب حياتية محقة» ،كما شكر املجتمعون وزير
الزراعــة عىل «الجهود املبذولة مــن اجل منع ايقاف اي
معاملة ،مما ادى اىل اتمام عمليات التصدير بسالسة».
وعرب خليل عن تقديره «للنتائج التي تحققها وزارة
الزراعــة يف ظل ازدياد املصاعب التي يواجهها القطاع ان
لناحية االدارة بشــكل عام او املوظفني بشكل خاص»،
وقــال« :يجب ان يكون هناك عمل حقيقي وفاعل إلنقاذ
املرفــق العام واإلنتقال اىل مرحلــة تطبيق الخطط التي
اطلعنا عليها يف جلسات سابقة مع الوزير عباس الحاج
حسن والتي ســتؤدي يف حال تطبيقها اىل انتقال القطاع
من املرحلة الحاليــة اىل املرحلة التي يطمــح اليها كل
مواطن لبناني».
وأكــد املجتمعــون «وقوفهم إىل جانــب املوظفني
الســتمرار عمل ادارات الدولة « .وحول عمليات تسيري
املرفق العام أكد النقيب خليــل انه تلقى وعدا ً من وزير
الزراعة ،ونقل عنه «انه وعد بتقديم املساعدة مع االدارة
واملوظفني يف الوزارة لالســتمرار يف تسيري املرفق العام
من أجــل الحفاظ عىل األمن الغذائــي اللبناني وتطبيقا
للروزنامــة الزراعية التــي يلتزم بها لبنــان مع الدول
الشقيقة والصديقة».
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أخبار سريعة
تقوية الشراكة
بين رجال األعمال
اللبنانيين والقطريين

الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو

اللبنانيني .ذلــك أن برنامج صندوق النقد
الدويل هو الوحيد الذي يقدّم تمويالً جديدا ً
(قــرض من الصندوق بقيمــة  3مليارات
دوالر ومســاهمات من الجهــات املموّلة
تناهز  7مليارات دوالر من أجل س ّد حاجة

التمويل) ،ويف الوقت نفســه ،إن خطوات
ّ
اإلصالح األوىل التي ســتضع ح ّدا ً
للتضخم
املفرط سيكون من شــأنها تثبيت القدرة
الرشائية لأل ُ َس وتأمني بيئــة أكثر هدوءا ً
للقطاع الخاص.

إقتراح قانون لتعديل بدل النقل
للعاملين في القطاع العام
تقدم النائب عيل حسن خليل باقرتاح قانون لتعديل بدل
النقل للعاملني يف القطاع العام .وجاء فيه:
املــادة األوىل :أ  -تعدل الفقرة «ب» مــن املادة  1من
القانون رقم  266تاريخ  1993 /11/23لتصبح كما ييل:
ب  -يستحق التعويض املذكور يف الفقرة السابقة عن
كل يوم حضور فعيل بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الوزراء
عىل أال يقل عن ثمن ستة ليرتات من متوسط سعر صفيحة
البنزين.
يحدد وزير املالية يف منتصف كل شهر متوسط سعر
صفيحة البنزين وفقا ً لألسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
املادة الثانية :تؤمن االعتمــادات الالزمة لتنفيذ املادة
األوىل من هذا القانون عن طريق نقلها أو فتحها وتغطيتها
عند االقتضاء بموجب مراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء بناء
عىل اقرتاح وزير املالية.
املادة الثالثة :يعمل يف هذا القانون ابتداء من أول الشهر
الذي ييل تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.
وجاء يف األســباب املوجبة القرتاح قانون لتعديل بدل
النقل للعاملني يف القطــاع العام« :يف العام  1993وبموجب
القانون رقم  266تاريخ  1993/11/23ت ّم إعطاء تعويض
نقل شهري موقت للعاملني يف االدارات العامة وأفراد الهيئة
التعليمية عىل اختالف أنــواع التعليم ومراحله وقد نص يف
املادة األوىل عىل:
أ  -يعطى تعويض نقل موقت يدفع شــهريا ً لجميع
العاملني يف االدارات العامــة من موظفني دائمني وموقتني
عىل اختالف وظائفهم واســاكهم ومتعاقدين بدوام كامل
او اجراء دائمني وموقتــن بالفاتورة واملتعاملني مع وزارة
االعالم بدوام كامل ،افراد الهيئة التعليمية عىل اختالف انواع
التعليم الرسمي والخاص ومراحله بمن فيهم أفراد الهيئة
التعليمية يف الجامعة اللبنانية والعاملون فيها ،باســتثناء
العســكريني عىل اختالف فئاتهم ،كذلك الذين يستفيدون

رقم اليوم

مليون يورو من اإلتحاد
األوروبي لتجاوز أزمة الغذاء

أعلن االتحاد األوروبي الثالثــاء انه يريد جمع  600مليون يورو إضافية ملســاعدة الدول
األفريقية ومنطقة الكاريبي واملحيط الهادئ عىل تجاوز األزمة الغذائية التي ســببتها الحرب يف
أوكرانيا .وتحت ضغط الدول األفريقية ،تعهدت الدول السبع والعرشون االثنني تخصيص مليار
يــورو ملحاربة خطر املجاعة يف أفريقيا املرتبطة بعرقلة صادرات الحبوب األوكرانية التي تعتمد
عليها أفريقيا بشكل كبري.
وتقرتح املفوضية األوروبية يف هذا اإلطار استخدام  600مليون يورو من احتياطي صندوق
التنمية األوروبي لصالح بلدان افريقيا الكاريبي-الهادئ ،وهو مرشوع ال يزال يتعني عىل الدول
األعضاء املوافقة عليه .وســيضم املبلغ  150مليون يورو للمســاعدات اإلنسانية الفورية نقدا ً
«عند الرضورة» ال سيما من خالل آليات الحماية االجتماعية الحالية.
وسيخصص مبلغ إضايف بقيمة  350مليون يورو لدعم اإلنتاج الزراعي يف البلدان املستفيدة
عىل املديني املتوســط والطويل ومســاعدتها عىل تعزيز أنظمة التزود باألغذية .أخريا ً ســيتم
تخصيــص  100مليون يورو لدعم االقتصاد الكيل من خالل ضخ االموال يف «الصندوق االنمائي
وللحد من الفقر» التابع لصندوق النقد الدويل.
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من تقديمــات نقل عينية ايا كانت وظائفهم واســاكهم
وايضا ً الذين هم يف الخارج بمهمة او ألي ســبب آخر او هم
موضوعون يف االستيداع او خارج املالك.
ب  -يستحق التعويض املذكور يف الفقرة السابقة عن
كل يوم حضور فعيل بنســبة ( 2يف املئــة) من الحد االدنى
لالجور النافذ يف اي وقت.

تطوّر تعويض النقل

يف العــام  2008تم تحديد مقدار تعويض النقل املوقت
للعاملني يف القطاع العام بموجب املرسوم رقم  538تاريخ:
 ،2008/10/14وأصبــح تعويض النقل املوقت املنصوص
عليه يف القانون رقم  266تاريخ  1993/10/23واملحدد يف
املرسوم رقم  5860تاريخ  2001/7/10بحيث بلغ ثمانية
اآلف لرية لبنانية عن كل يوم حضور فعيل.
وبموجب مرسوم تعديل مقدار تعويض النقل املوقت
للعاملــن يف اإلدارات العامة رقــم  8741تاريخ  28كانون
الثاني  2022تــم تحديده بـ  64ألف لــرة ،لذلك يقتيض
تعديل الفقرة ب من املــادة  1من القانون رقم  266تاريخ
 1993/11/23لتصبح كما ييل:
ب  -يستحق التعويض املذكور يف الفقرة السابقة عن
كل يوم حضور فعيل بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الوزراء
عىل أال يقل عن ثمن ستة ليرتات من متوسط سعر صفيحة
البنزين.
يحدد وزير املالية يف منتصف كل شــهر متوسط سعر
صفيحة البنزين وفقا ً لالسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
كما يقتيض أن تؤمن االعتمادات الالزمة لتنفيذه عن طريق
نقلها او فتحها وتغطيتها عند االقتضاء بموجب مراســيم
تتخذ يف مجلس الوزراء ،بناء عــى اقرتاح وزير املالية عىل
أن يعمل بهذا القانون ابتداء من اول الشهر الذي ييل تاريخ
نرشه يف الجريدة الرسمية.

بحث رئيس الهيئات اإلقتصادية
الوزير السابق محمد شقير مع
عضو مجلس إدارة غرفة قطر
عقيلة السفير القطري في لبنان
إبتهاج محمد األحمداني في
غرفة بيروت وجبل لبنان ،في
سبل تنمية العالقات اإلقتصادية
وتعزيز التعاون بين القطاع
الخاص في البلدين .وأ ّكد شقير
عمق العالقات التاريخية واألخوية
بين لبنان وقطر واإلهتمام الشديد
بتقوية التعاون والشراكة بين
رجال األعمال في البلدين».
واعتبر أن «التاريخ الطويل من
العالقات اإليجابية بين رجال
األعمال اللبنانيين والقطريين
والنجاحات المشتركة التي تم
تحقيقها تؤسس لزيادة هذا
التعاون وخلق شراكات عمل بين
الطرفين للعمل في لبنان وقطر
أو خارجهما».
من جهتها ،نوّهت األحمداني
بالعالقات المميزة بين
قطر ولبنان وبين شعبيهما
الشقيقين ،كما أكدت «إهتمام
غرفة قطر بتعزيز وتقوية
العالقات مع القطاع الخاص
اللبناني» ،مشيرة الى أنها
«ستواصل العمل من ضمن
اإلمكانات المتاحة للمضي قدما ً
في تقوية التعاون والشراكة
بين رجال األعمال في البلدين».
واتفق الطرفان على «ضرورة
زيادة التواصل بين القطاع
الخاص في البلدين الستكشاف
الفرص المتاحة والمجدية
والعمل على اإلستثمار فيها».

مليون و 820ألف ليرة
تسعيرة طن الترابة
أصدرت وزارة الصناعة بيانا ً
حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن
الترابة السوداء (باب المصنع)
بمليون وثماني مئة وعشرين
ألف ليرة لبنانية ،على أن يعمل
بهذا السعر اعتبارا ً من غد
األربعاء  2022/6/22ولغاية
 2022/6/28ضمناً .ال يشمل
السعر المذكور أعاله الضريبة
على القيمة المضافة .وستحدّد
وزارة الصناعة سعر طن الترابة
ببيانات تصدرها أسبوعياً.

أكبر إضراب لعمال السكة الحديد
في بريطانيا منذ  33عامًا
بدأ عمال السكة الحديد يف بريطانيا أمس ،إرضابا ً
ملدة ثالثة أيام للمطالبة بتحسني األجور وظروف العمل،
مع إغالق خط من اثنني وإلغاء اربعة من أصل خمسة
قطارات ،يف أكرب نــزاع منذ ثالثني عاماً .واســتقبلت
محطة كينغز كروس يف لندن عــددا ً قليالً من الركاب
صباح أمس ،بدال ً من الحشود املعتادة يف ساعة الذروة.
إضافــة إىل تدني األجور ،نــددت النقابة الوطنية
لعمال الســكة الحديد والبحرية والنقل  RMTبتدهور
ظروف العمل و»آالف الترسيحات» التي تعتزم الرشكة
املشغلة ملعظم الســكة الحديد يف بريطانيا القيام بها،
وبعد فشل املفاوضات ،تمســك الطرفان بمواقفهما.
وتحدث وزير النقل غرانت شــابس عن ارضاب «عديم
الفائدة» ،وقال« :سيتعني علينا إجراء هذه اإلصالحات
مهما حــدث» .يف مطلع حزيران ،أ ّكدت النقابة أن أكثر
من  50ألف موظف يف الســكة الحديد سيُرضبون عن

العمل «يف أكرب نزاع يف القطــاع منذ  »1989حني تمّ ت
خصخصتــه ،مطالبة بزيادة األجــور بما يتماىش مع
التضخم املتســارع .واشــار غرانت إىل عرض يتعلق
بالراتب «عىل الطاولة»  -وهو أمر»غري ٍ
كاف» بالنسبة
اىل النقابة  -وإىل ان «الغاء الوظائف سيكون طوعياً».
وقــال الوزيــر إنه يــدرس «إجــراءات حماية»
ملســتخدمي النقل العام يف املستقبل ،مثل «الحد األدنى
من الخدمة» أو اســتبدال املرضبني بعمــال موَقتني.
واعترب األمني العام للنقابة مايك لينش يف رده أن «هذه
الفوىض سببها غرانت شابس وسياسة الحكومة».
ويمكن أن يمتد اإلرضاب إىل وســائط نقل أخرى
أو قطاعــات أخرى ،مثــل التعليم والصحــة والربيد.
وصوت بعض املحامني بالفعل لصالح ارضاب األسبوع
املقبل ،بعد نزاع مع الحكومة بشــأن قيمة االستشارة
القانونية( .أ ف ب)
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غــــــــيــــــــاب

في يوم عيد األب ...رحل شوشو اإلبن

خضر (شوشو اإلبن)

خضر عالء الدين وجوزفين حبشي في"ج ّوا وبرّا"

جــــوزفــــيــــن حــــبــــشـــــي

عىل املرسحية ،مع مجموعة من الوجوه
الجديــدة يومها ،من ضمنهــا أنا .نعم،
هذه املرسحية كانــت تجربتي التمثيلية
الوحيدة ،فأنا كنت ال أزال طالبة يف كلية
الصحافة ،وأهوى التمثيل الذي درســته
يف املحرتف البلدي بإدارة مخرج استعادة
"جوا وبرا" جوزف بو نصار.
تعود الذكريات إىل اليوم ،مع سماعي
الخرب الحزين ،وفاة شوشو االبن ،يف يوم
عيد األب .أذكر أنني كنت أؤدي دور فتاة
مرصية يف املرسحية ،وأذكر أن خرض كان
يسألني بعد كل عرض" ،إنتي اكيدة انو
أمك مش مرصية"؟ أذكر أيضا ً خالل فرتة
األشــهر األربعة التي قضيتها يف املرسح،
أن خــر عالء الدين ،ابن حســن عالء

عــام  ،1993اســتعاد خرض عالء
الدين مرسحية "جوا وبرا" ،التي قدّمها
والده شوشــو يف بداية سبعينيات القرن
املــايض .يومها عرضــت املرسحية ملدة
شهرين عىل خشبة مرسح شاتو تريانو
يف الزلقا ،قبل أن تنتقل إىل مرسح اسرتال
يف الحمرا لشــهرين آخريــن .املرسحية
املســتعادة لم تضم يومها أيا ً من نجوم
فرقة شوشو األب املعتادة ،أمثال ابراهيم
مرعشــي وماجد افيوني وشفيق حسن
ومارسيل مارينا وفريال كريم .اإلستثناء
الوحيد كان مشــاركة الراحلة أماليا أبي
صالح التــي أضفت نكهتهــا الظريفة

سامي ماسح األحذية

الدين ،فنان الشــعب وأسطورة املرسح
الكوميــدي النقدي ،كان شــابا ً حزيناً.
حزين وصامت معظــم الوقت ،ونحيل
كوالده ،يرتدي األســود ويضع شاربني
طويلني كشوشو ،يتنقل برسعة بخطوات
ايقاعية ،ويختفي برسعة كالدخان ،فهو
كان انطوائيــاً ،يعيش "جــوا" أكثر من
"برا" .انطباع استغربته يف ّ
سن العرشين
وقلة النضج ،فقد كنــت أظن أن نجوم
الكوميديا هم أكثر األشــخاص سعادة
ومرحا ً يف حياتهم العادية.
خرض عالء الدين الذي ورث شــغف
املرسح من والده شوشــو األسطورة ،لم
يستطع لألســف أن يخرج من "جلباب"
أبيه .عاش مســكونا ً بشخصية شوشو

رغم أنه يف طفولته ،شق طريقا ً مختلفة،
وملع بأداء دور ســامي ماسح األحذية
الصغري يف املسلســل الشــهري "سامي"
من إخراج نقوال أبو ســمح وسيناريو
وحوار مروان نجار ســنة  .1978خرض
كان مرصّ ا ً عىل إكمال مســرة شوشو
ألنــه كان يتنفس املــرح كوالده الذي
عانى كثريا ً من أجل شغفه الفني ،ورحل
مديونا ً بقلب محروق عىل مرسحه الذي
التهمته نريان القذائف مع بداية الحرب.
لقد أعاد تقديم بعض مرسحيات والده،
وكان يمتلك نصوصا ً لم يقدمها شوشو،
ويتمنى خرض أن يجســدها عىل املرسح
ّ
ولكن الظروف لم
عندما تسمح الظروف.
تسمح ،واملسرية لم تتكلل باالستمرارية

يف ظ ّل أســباب كثرية من ضمنها غياب
الدعم والوضــع اللبناني املتأزم الذي أثر
كثريا ً عىل حركة املرسح.
قال مرة" :والدي خرس والده وهو
يف الثامنة من عمره ،وأنا فقدت والدي
يف صغري ،لذلك ال يســعني ســوى أن
أحمد الله أنني رأيت ابني يكرب ،وعشت
أكثر من والــدي الذي تويف عن عمر 36
عاما ً فقط".
عاش خرض أكثــر من والده ،ورحل
يف يــوم عيد األب .رحل مثل والده ،نتيجة
نوبة قلبية ،وحزينا ً ومســكونا ً بمرسح
وأحــام يصعب أن تتحقــق يف وطن ،ال
يزال أبناؤه "شحادين يا بلدنا" كما غنّى
شوشو يوماً.

...وشاعر "الدردارة" حسن العبدالله
توىف شــاعر الدردارة صاحب قصيدة "أجمل
األمهات "حسن العبدالله ابن بلدة الخيام الجنوبية
مساء أمس ،بعد رصاع مع املرض.
رســم الراحل وطنه بالعبارات وبكلمات دخلت
أغنيــات زمن الحرب وطبعت ذاكــرة اللبنانيني ،إىل
أن قرر أن يعكس شــعره عىل مرآة الرسم يف واحدة

من إحدى تجاربه املفاجئة املطعمة بفرح الطفولة.
وعىل مدى خمس ســنوات أنجــز الراحل 40لوحة
ضاربة يف سهول ومروج وأودية وقدمها يف معرض
يف "دار الندوة" يف بريوت تحت اسم "مقام األخرض".
يعترب الراحــل احد أكثر الشــعراء امللتصقني
باألرض والذين يصنفون "بأبنــاء الرباري" الذين

يستنبطون من السهول واملزارع شعرا ً ويصطادون
كلمة .عاش بني الكروم والينابيع فتشــكلت عنده
أوىل مراحل الكتابة والتي أوصلته يف ما بعد إىل ديوان
"الدردارة" يف أوائــل الثمانينات الذي كان من أبرز
األعمال الشعرية.
كتب حسن عبد الله الشعر وهو يف الثانية عرشة

من لوحاته

َ
والسي الشعبية.
من عمره يف بيئة تهوى الروايات
وتمتع بنربة صوت صالحة لإللقاء وحماسة شباب
قل نظريها يف السبعينات ،ترافقت وشيطنة شعرية
سحرية جعلت منه أحد نجوم الشعر ال سيما عندما
أطلق مجموعته "شعراء الجنوب" والتي ضجت بها
الجامعة اللبنانية وكلية الرتبية.
كان يحفظ دواوينه عن ظهر قلب ولم يشأ أن
يطبع قصائده يف املجالت والصحف إنما كان يفضل
أن تظهر يف كتاب .وحقق طموحه هذا عندما طبع
أول دواوينه أواخر الســبعينات بعنوان "أذكر إنني
أحببت" وهي مجموعة اختار منها الفنان مارسيل
خليفة قصيدة "أجمــل األمهات" والحقا ً "من أين
أدخل يف الوطن".
وخــال الحــرب األهليــة اللبنانية كانت
"أجمل األمهات" من أجمل القصائد املغناة التي
انترشت مخلد ًة األم التي تنتظر ابنها العائد من
الحرب شهيداً.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتمكن من تسهيل األمور
والتخ ّلص من العقد واستدراك
املواقف الحرجة واإلرساع إىل
املعالجة وتلطيف األجواء.

يحمل هذا اليوم وعودا ً جريئة
وخيارات وحلوال ً مهمة ج ّداً ،وتُتاح
لك فرصة وضع برنامج واضح.

إذا كنت راغبا ً يف االستقرارّ ،
فإن
الرشيك الحايل هو الشخص
املناسب للقيام بهذه الخطوة،
فال ترتدد.

يوم رومانيس وهادئ يسمح
للعاشق بلقاء الحبيب بعيدا ً عن
األضواء والصخب.

ّ
لكن
مشاريع جديدة بالجملة،
املطلوب خطوات مدروسة
ومؤكدة تعيدك إىل دائرة
الضوء مجدداً.

استقرار وسعادة الفتة يف
العالقة بالرشيك ،وهذا سيرتك
انعكاسات ايجابية إضافية،
ويو ّلد ارتياحاً.

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

النيات املبيتة عند بعضهم لن
تكون يف مصلحتك ،فسارع
إىل توضيح وجهة نظرك من
خالل رسائل واضحة.

مبادرة من الرشيك تعيد تصويب
األمور ،وتضع العالقة بينكما
عىل الخط الصحيح.

مواقف غري مربّرة من الرشيك
بسبب ردود الفعل التي ظهرت
أخريا ً منك.

ّ
تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك
حول جدارتك ،وأنت عىل عتبة
مشاريع جديدة تسبقها
اتصاالت ومشاورات مرضية.

باستطاعتك ح ّل القضايا
الطارئة ،لديك الكفاءة والقدرة
عىل تحليل املستجدّات والوضع
الحايل بأسلوب منطقي.

تتع ّرض لبعض املضايقات
من األهل بسبب عالقتك
بالحبيب ،لكنك رسعان ما
تضع حدا ً لذلك.

١١
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د .غالديس حنين :سرطان القولون قاتل
والحل ّ بالكشف المبكر
ً
ممرضة من الجامعة األميركية في بيروت لتتخصص الحقًا في الصحة العامة وتعمل بهذا التخصص
تخرجت
ّ
ً
مركزة على سرطان القولون الذي
في الخليج العربي وكندا .حازت دكتوراه في اإلدارات الصحية
شكل محط
اهتمام أبحاثها .عادت الى لبنان في العام  2016وعلّمت مهنة التمريض في الجامعة األم تزامنًا مع تأسيسها
مركز بحوث يعنى بسرطان القولون .تعاونت في ما بعد مع مؤسسة "سعيد" لنشر الوعي بين اكبر شريحة
ممكنة من الناس للحد من انتشار هذا المرض" .نداء الوطن" التقت الدكتورة غالديس حنين في حوار مشوق
تكلمت فيه عن سبل الوقاية من سرطان القولون والكشف المبكر عنه وعن تجربتها مع جمعية "سعيد".

أعضاء من جمعيّة "سعيد" خالل حملة التوعية

جــــــورج بــــــوعــــــبــــــدو
أخبرينا أكثر عن جمعيّة "سعيد" .ومن
أين أتت هذه التسمية؟
تأسســت الجمعية يف العام 2016
بهدف توعية املجتمع عىل كيفية الوقاية
من رسطان القولــون ،فهي مؤلفة من
فريقني طبي وتمريــي باإلضافة اىل
متطوّعني من مختلــف املناطق .عاش
مؤسس الجمعية سعيد معاناة حقيقية
مع املــرض كونه لم يكن عــى دراية
بوجود هكذا نوع مــن الرسطان أوالً،
وألن تشخيص األطباء أتى خاطئا ً ثانيا ً
بالرغم من الكشف الدوري عىل املريض.
تابعت زوجة سعيد امللف بعد وفاته عن
عمر يناهز الـــ 57عاما ً واتضح لها أنه
كان يعاني رسطان القولون بالتحديد.
ّ
أسســت جمعية تحمل اســم "سعيد"
لتنرش الوعي يف املجتمــع عرب مختلف
وســائل التواصــل اإلجتماعي واإلعالم
ّ
املختصة
املرئي واملســموع وعرب املراكز
من مختربات وغريها بغرض الكشــف
املبكر عن املرض وســبل الوقاية منه.
تزامن األمر مع نشــاطات ومحارضات
مكثفة بالتعاون مع البلديات واملدارس
والجامعــات ،فالغرض األســايس كان
تعزيز وجــود الفحوصــات الالزمة يف
املختربات املحلية عــى نفقة الجمعية
ملســاعدة الناس وحثهم عىل الكشــف
املبكر عن رسطان القولون.

داخل النفق للتعرّف على مراحل تط ّور سرطان القولون

النفق التعليمي القابل للنفخ

الى أي درجة تساعد البحوث التي
أجريتها بنشر الوعي في المجتمع؟
أجرينا بحوثا ً يف ثالثة مراكز يف بريوت
والشمال برعاية Global Health Network
الذي يركز عىل مدى نرش التوعية الصحية
يف املجتمعات واتضح لنا أن وسائل التواصل
االجتماعي والواتساب بالتحديد هي اقوى
عنرص لنرش الوعي الصحي.
ويف بحث آخر استعملنا أداة معروفة
بـ  ،Inflatable colonوهي عىل شــكل
نفق يمر بــه الناس ،فيتعرفون بذلك عىل

مراحل تطور الرسطان من لحميّة عادية
حميدة اىل مرحلة ما قبل الرسطان من ثم
االنقضاض عىل الغطاء الداخيل للقولون
وانتشاره بشكل تام.
هل يستطيع المصاب بالسرطـــــــــان
العيش من دون أعراض جانبية؟
يف حال الكشــف املبكر عن املرض
يســتطيع املريــض العيــش من دون
مشاكل بنسبة  90باملئة .وتتدنى النسب
تلقائيا ً ما بعد املرحلــة الثانية والثالثة

هل للعامل الوراثي دور أساسي في هكذا
نوع من السرطان ،أم عدم اتباع نظام صحي
سليم له دور أكبر في تفشي المرض؟
ال شــك يف أن العامــل الوراثي يــؤدّي دورا ً
أساســيا ً يف هــذه الحالة ويف حــال كان املرض
موجودا ً عند احد افراد العائلة كاألم أو األب ،يجب
عىل االفراد أخذ الحيطة والحذر واالرساع يف عملية
الكشف املبكر ،فاملوضوع خطري جدا ً وال يحتمل
التأجيل .ثمة أيضا ً أشخاص ال ينتقل املرض إليهم
بالوراثة فيكــون الخطر أقل ،علما ً ّ
أن من يصاب
بالـ Crohnوالتهاب املرصان تكون درجة خطورة
اصابته برسطــان القولون عالية جداً .من ناحية
أخرى ثمة عادات يتبعها األفراد تؤثر ســلبا ً عىل
حياتهم ،فمن يعاقــر الخمرة ويق ّلل من الحركة
ويتعاطى التدخني ويأكل اللحوم املصنعة بشكل
دوري وبكثرة يكون مهددا ً بنسبة كبرية.

للمرض بحيث يصبح الرسطان متمكنا ً
أكثر فأكثر.

باملنظــار لتحديد نــوع اللحمية ويجرى
استئصالها يف الوقت عينه يف أغلب األحيان.

كم من الوقت تحتاج اللحمية لتتحوّل
الى سرطان ،وماذا عن األعراض وهل
يمكن استئصالها بسهولة؟
تستغرق مدة التحوّل حواىل الخمسة
عرش عاماً ،فثمة مجال كبري للكشف املبكر
عن الرسطان أما األعراض الشــائعة فهي
ظهور الدم يف الخروج وهنا يكون املرض يف
مراحل متقدمة جدا ً فنلجأ بذلك اىل الفحص

كيف تفاعل الناس معكم .وفي اي
عمر يفضل الكشف عن المرض؟
بداية كان تفاعل الناس معنا ضئيالً
جدا ً بحيث لم يتجاوز الـ 5%ولكن هذه
النســبة ارتفعت اليوم اىل  45باملئة .أما
العمر املتوقع للكشــف عن املرض فهو
بني  45و 75عاماً ،ولكن هذا ال يعني أنه
ال يصيب الفئات العمرية األصغر سناً.

بم تنصحين َمن يعانون فقر الدم؟
َ
عــى املصابني بفقــر الدم االنتبــاه وعدم
االستهتار ،فمراجعة الطبيب رضورية.
ما هي التحديات التي تواجهكم؟
هدفنا إنســاني بحت ونحاول بالتعاون
مع منظمات وجمعيات عاملية مثل Colone
 Global Cancerو european society
 for medical oncologyتأمــن الفحوصات
والعالجات املتاحــة ملرىض رسطان القولون
وتغطية جــزء من النفقــات للتخفيف عن
املصابــن ،فمرشوعنا هــو التوعية ونحن
نتحــ ّرك بطريقة علميــة ومنظمة تضمن
حقوق األفــراد وخصوصيتهم .لن نك ّل ولن
نستكني وعلينا االستمرار لبلوغ الهدف مهما
كانت املهمة صعبة.

NEW DISCOVERY

جرات أشجار تعود إلى  290مليون سنة في البرازيل
متح ّ
عثر علمــاء عــى متحجرات
أشجار يف غابة بوالية بارانا يف جنوب
الربازيل يعود تاريخها إىل  290مليون
ســنة ،أي قبل ظهور الديناصورات،
ووصفوا هذا االكتشــاف بأنه نافذة
عىل املايض لدراسة تطور النباتات.
ورشحت عاملــة طبقات األرض
يف جامعــة بارانا تامــي موتني أن
"اكتشــاف هذه الغابــة املتحجرة
املكونة من  164شجرة ليكوفيتيس
من دون ثمار وال أزهار وال بذور من

صنف سبق أن انقرض ،هو األهم يف
النصــف الجنوبي من الكرة األرضية
من حيث كمية الحفظ ونوعيته".
وأضافت أن" :هــذه النباتات،
التي يقدّر عمرهــا بـ 290مليون
سنة ،تمثل أشكال حياة بدائية جدا ً
ً
موضحة ّ
أن "هذه
يف تاريخ األرض،
الغابة التي نمت بالقرب من املوقع
الحايل ملدينة أورتيغريا تُظهر كيفية
انتشــار النباتــات األوىل وتوَ ُز ِعها
يف املكان وطبيعــة تفاعالتها مع

أشــكال أخرى من الحياة" .وسبق
أن ُ
ســجلت اكتشــافات مماثلة
نادرة يف النصف الجنوبي من الكرة
األرضيــة ،وال ســيما يف والية ريو
غراندي دو ســول أو يف باتاغونيا
األرجنتينية ،لكن كانت عىل نطاق
أصغر بكثري.
واكتُشــفت الغابة املتحجرة يف
نهاية عام  2018من طريق الصدفة،
خالل دراســات جيولوجية سبقت
تخطيط طريق إىل مصنع( .أ ف ب)
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MOVIES

OUR RATING

...Spiderhead

أدوية تجريبية تحت االختبار
جـــــــــــاد حــــــــــداد
يف فيلم ( Spiderheadرأس العنكبوت) للمخرج
جوزيف كوسينســكي عىل شــبكة "نتفلكس"،
يتطوع عدد من املحكومني للمشــاركة يف مرشوع
داخل منشأة معزولة يف موقع استوائي ،يف مرحلة
غري بعيدة من املســتقبل .يخضع هؤالء السجناء
لالختبارات تحــت إرشاف الدكتور "أبنيســتي"
(كريس همســوورث) ويتلقون أدوية ســلوكية
تجريبيــة لتوثيق فاعلية كل دواء منها .يســتفيد
السجناء من تقصري مدة سجنهم مقابل مشاركتهم
يف هذا املرشوع ،حتى أنهم يســتطيعون االستمتاع
بأســلوب حياة أكثر راحة يف موقع التجارب .عىل
غرار معظم املشــاركني اآلخرين ،يج ّرب "جيف"
(مايلز تيلر) مختلف العنارص التي تنتج مشــاعر
ترتاوح بني النشــوة والرعب ،فيخترب هذه الحاالت
النفســية املتق ّلبة مع صديقته السجينة "ليزي"
(جورني ســموليت) .لكن رسعــان ما تتخذ هذه
منحى ســيئا ً
ّ
ويتغي يف الوقت نفســه
التجــارب
ً
سلوك "أبنيســتي" ،ما يدفع "جيف" إىل التشكيك
بشخصيته التي بدت مرحة للوهلة األوىل.
لطاملا أتقن كوسينســكي اســتخدام املؤثرات
البرصية يف أفالمــه .بالتعاون مــع مدير التصوير
كالوديو مرياندا ،يقدّم املخرج مشــاهد مدهشــة
يف مختلــف أعماله ،لكن غالبا ً ما يتعثر الســيناريو
ويُضعِ ف مســتوى العمل .يشــمل الفيلــم الجديد
لقطات جيدة عىل مســتوى التصويــر ،لكن يمكن
ن َ ْسب نجاحه إىل تصميم اإلنتاج املمتاز تحت إرشاف
جرييمي هيندل ،فهو يُحوّل املنشــأة التي تشــمل
املخترب والســجن إىل تصميم وحــي عىل طريقة

ٍ
خليط الفت من التقنيات
"فرانكشــتاين" .إىل جانب
القديمــة والجديدة ،تنتج هذه العوامل شــكالً من
التناقض بني الحقبات والعواطف.
لكن ال تســمح تلك العوامل بتطوير الحبكة أو
األفكار التي يطرحها الفيلم بطريقة سلســة .يبقى
السيناريو الذي يحمل توقيع كاتبَي فيلم Deadpool
(قائمة األموات) ،ريت ريز وبول ويرنيك ،ســطحيا ً
بشكل عام .تشــمل القصة بعض الخِ دَع يف العمق،
وهي تُســتعمل للتطرق إىل أفكار مرتبطة بمواضيع
متنوعة مثل العواطف ،والقوة ،وظروف الســجون،
والهوية ،والســيطرة ،لكن تبدو هذه املســائل كلها
بديهية وال تقدّم أي محتوى جديد حول تلك املواضيع
املألوفــة .يحاول الفيلم يف مطلــق األحوال أن يقدّم
رســالة معيّنة ،بما يفوق معظم األفــام العابرة
األخرى ،لكن لن تكون هذه الجهود كافية ملنح العمل
طابعا ً مميزاً.
الفيلم مقتبس من قصة قصرية للكاتب جورج
ســاندرز حول أســئلة وجيهة عن تعديــل املزاج
وأخالقيــات الرشكات .تميّزت قصة ســاندرز ألنها
ُكتِبت بصيغة املتكلم ،ما يعني أن تتّضح آثار األدوية
عىل مســتوى اللغة لتســليط الضوء عىل التغريات
التي عاشــها الراوي تحت تأثري كل دواء جديد .كان
يُفرتض أن ي َ
ُنقل هذا الجانب عرب أســاليب مختلفة
أو مقاربات برصية متنوعة الصطحاب املشــاهدين
إىل املساحة العاطفية نفســها ،لكن ُ
صوّرت جميع
أحداث الفيلم لألســف بالطريقة اململة نفسها رغم
جوانبها املنمّ قة.
لكن رغم هذه الشوائب ،يتّسم الفيلم بجوانب
ترفيهية كافية لدفعنا إىل متابعة املشــاهدة حتى
النهاية .يوضح السيناريو منذ البداية أن شخصية
"أبنيســتي" املرحة أكثر من اللزوم تخفي جوانب
مختلفــة عما توحي به ،لكن يتمتع همســوورث
بســحر فائق ويقدم دوره بمتعة واضحة لدرجة
ٍ
أن نتجاهل األحــداث املتوقعة ونُر ّكز عىل جاذبيته
املميزة .يستعمل همسوورث كلمات عالجية مبنية
عىل التالعــب بالعواطف وأقواال ً مأثــورة يقولها

معظم الخرباء يف منطقة "سيليكون فايل" ،فيبدو
دوره امتدادا ً للشــخصية القياديــة التي قدّمها يف
فيلم( Bad Times at the El Royaleأوقات ســيئة
يف فنــدق الرويــال) .عىل صعيد آخــر ،ال يحصل
تيلر وســموليت عىل مواقف كافيــة للتعبري عن
الشخصيات التي يقدّمانها ،مع أنهما يستطيعان
تجســيد التقلبات املزاجية التي تُســببها األدوية
التجريبية بطريقة متقنة.
يملك كل فيلم فرصة للنجاح ،وهذا ما يســعى
إليه املخرجــون يف املقام األول ،بغــض النظر عن
العوائق التي تقف يف طريقهــم .لكن يصل معظم
املشاريع إىل نتيجة مريعة لألسف ،أو عادية يف أفضل

األحوال .ويف ظل وفرة األعمال الســينمائية يف هذا
العرص ،يمكن اعتبار الفيلم الجديد أعىل مســتوى
من غريه من الناحية التقنية ،حتى أنه يتميز بقوة
املمثلني وجمال التصاميم ومحاوالت حثيثة للتعمق
يف املواضيــع (لكنها تبقى ركيكــة) .يف النهاية ،ال
يمكن اعتبار هذا العمل مميزا ً بمعنى الكلمة ،فهو
يفتقر إىل النواحــي الجمالية التــي ميّزت أعمال
كوسينســكي الســابقة ،وهذا ما يزيد إخفاقات
السيناريو الضعيف .إنها قصة ممتعة ،لكن يسهل
نسيانها فور االنتهاء من مشاهدتها وإيجاد خيار
آخر عىل "نتفلكس" .مــع ذلك ،يبقى الفيلم أفضل
من غريه بكل بساطة.

بن ستيلر لزيلينسكي :أنت بطلي
أعرب املمثل األمريكي بن ســتيلر للرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي خالل لقائه إياه يف كييف ،عن تقديره الجهد الذي يبذله
منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا يف  24شباط.
وقال ستيلر ،وهو ســفري األمم املتحدة للنوايا الحسنة ،خالل
لقائه زيلينســكي الذي كان يمارس مهنة التمثيل ،ملناســبة اليوم
العاملي لالجئني" :إنه لرشف عظيــم يل ...أنت بطيل" .وأضاف" :إن
ما قمتم به والطريقة التي استنفرتم بها الشعب األوكراني ومختلف

إنتهاء الخالف مع
أنهت هيئة املنافسة يف فرنسا إجراءات التقايض
بني وســائل اإلعالم الفرنســية و"غوغل" يف ملف
الحقوق املجاورة بقبول االلتزامات التي تعهدت بها
رشكة اإلنرتنت األمريكية العمالقة.
وقالت الهيئة" :إن االلتزامــات التي اقرتحتها
"غوغل" من املرجح أن تضع حدا ً للمخاوف املتصلة
باملنافسة التي تم التعبري عنها".
بارشت الدعــوى يف عام  2019جمعية ""SEPM
التي تمثل املجالت و" "Apigالتي تمثل الصحف اليومية
ووكالة "فرانس برس" ( )AFPوطالبت جميعها بأن
تحصل من "غوغل" عــى مبلغ مايل بموجب الحقوق
املجاورة يف سياق استخدام املحتوى الخاص بها.
يف تمــوز  ،2021فرضت هيئة املنافســة غرامة
قدرهــا  500مليون يورو عىل "غوغل" لفشــلها يف
التفاوض بحســن نية مع نارشي الصحف .واصبح
القرار نهائيا ً عىل أن تسحب هذه االخرية استئنافها.

بلدان العالم تشــ ّكل مصدر إلهام ،يف إشارة إىل إطالالت زيلينسكي
الكثرية التي طالب خاللها العالم بتقديم دعم لبالده".
وشــكر زيلينســكي املمثل األمريكي عىل زيارته ،وأ ّكد ّ
أن تذكري
العالم بمــا يحدث يف أوكرانيــا أمر مهم جدا ً لــه .وأضاف أنه "من
الرضوري لنا ّأل ينىس الناس ما يحصــل والتحدث عن الحرب يوميا ً
ليس مثريا ً لالهتمام لكنه مهم جدا ً بالنســبة إلينا" .وتطرق الرجالن
بطريقة وهما يضحكان إىل اهتمامهما املشرتك بالكوميديا( .أ ف ب)

في فرنسا
تعهدت أيضا ً بالتفاوض بحســن نية مع النارشين
الذيــن يرغبون يف ذلك ومــع وكاالت األنباء وبتقديم

اقــراح تعويض يف غضون ثالثة أشــهر ،فضالً عن
معلومات تقنية تســمح بتقييم شفافية التعويض

املقدم من "غوغل" .وأكدت الهيئة أن هذه االلتزامات
التي أصبحت إلزامية ســتطبق ملدة خمس سنوات
قابلــة للتجديد مرة واحدة لخمس ســنوات أخرى.
كما وقعت اتفاقية مع "فرانــس برس" يف ترشين
الثاني  ،2021باإلضافة إىل اتفاقيات فردية أخرى مع
نحو  12صحيفة بينها " ."Le mondeوظلت جميع
املبالغ املتفق عليها رسية.
اعتُمــدت الحقوق املجــاورة املتعلقة بحقوق
النرش للمنصــات الرقمية يف عــام  2019بموجب
توجيه أوروبي .وهي تســمح للصحف أو املجالت
أو وكاالت األنباء بالحصول عــى أموال عند إعادة
اســتخدام محتواها عىل اإلنرتنت من قبل عمالقة
مثل "غوغل" التي يعرض محرك بحثها مقتطفات
صحافية لدى عــرض نتائج البحث .ويأتي تنفيذها
إثر معركــة صعبة بعد أن اعــرض عليها عمالقة
االنرتنت( .أ ف ب)
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مــــهــــرجــــان

"كتب بيروت" بديل عن معرض الكتاب الفرنكوفوني
تُعلن أكاديمية غونكور يف ترشين األول املقبل من
بريوت أسماء املتأهلني األربعة إىل املرحلة النهائية من
السباق للفوز بالجائزة األدبية املرموقة هذه السنة،
يف افتتاح مهرجان أدبي دويل يش ّكل بديالً من معرض
الكتاب الفرنكوفوني.
وقال امللحق املختص بالكتاب والنقاش الفكري
يف الســفارة ماتيو دييــز" :إن الحدث الذي ينظمه
املركز الثقايف الفرنيس يف لبنان من  25إىل  30ترشين
األول يحمل عنوان "مهرجان كتب بريوت" ،ويحرض
للمشاركة فيه خمسون كاتبا ً فرنكوفونيا ً يعقدون
لقاءات يف مواقع متفرقة من العاصمة اللبنانية".

درجت العادة يف بريوت طوال العقود الثالثة األخرية
عىل إقامة معرض للكتاب الفرنكوفوني أصبح محطة
أساسية يف املشهد الثقايف اللبنانيّ ،
لكن الدورة الخامسة
والعرشين التي نظمت عــام  2018كانت األخرية ،إذ
ألغي املعرض عام  2019بسبب التحركات الشعبية التي
رافقت ثورة ترشين ،ثم حالــت جائحة "كوفيد "19
دون انعقاده ،وبعدها انفجار مرفأ بريوت.
والحظ دييز الذي تســ ّلم مهامه يف أيلول 2021
أن "الصيغة التي كان املعرض يقام بها ســابقا ً لم
تعد صالحة اليوم يف لبنان .فاملعرض كان قائما ً عىل
بيع الكتب املســتوردة التي لم تعد يف متناول معظم

اللبنانيني ،بفعل الضائقة االقتصادية واملعيشــية".
وأضــاف" :ارتأينا تاليا ً التحــوّل إىل صيغة مختلفة
وتنظيــم مهرجان أدبي ،يشــارك فيــه مؤلفون
بالفرنسية من دول عدة ،يعقدون لقاءات يف نحو 30
موقعا ً من املدينة".
ورشح أن املهرجان يشــمل أنشــطة متعددة
االختصاص ،إذ يقوم عىل لقاءات مبتكرة مع مؤلفات
ومؤلفني من جنسيات عدة ،بينهم لبنانيون .وأشار
إىل أن "من هذه األنشــطة قراءات عامة عىل خشبة
املــرح أو لقاءات يف مقــا ٍه أو مداخالت للكتّاب يف
متاحف أو يف حفالت موسيقية"( .أ ف ب)

مــــــــعــــــــرض

"معرض الكتاب  "48يُختتم في طرابلس
إختتمت فعاليات "معــرض الكتاب  "48الــذي تقيمه الرابطة
الثقافية يف قاعاتها يف طرابلس ،وقد اســتقبل رئيســها الدكتور رامز
الفري فاعليات ثقافية ،تربوية ،اجتماعية ،اعالمية ونقابية.
وأقيمت عىل هامش املعرض ندوة بعنوان "تحية اىل شــرين من
طرابلس اىل فلسطني" بالتعاون مع مركز "رؤيا" يف مخيم نهر البارد،
شارك فيها الشــعراء :باســل العبد الله ،احمد ديب ،عبد الفتاح عبد
العال ،كامل اســماعيل ومرياي شــحادة مع اداء اغنية خاصة تحية
لرشين من الفنان بشار وهبة ،يف حضور الشاعر أنور الخطيب.
وكانت امســية شــعرية بعنوان "احالم يف زحمة اآلالم" شارك
فيها الشعراء :كارين حسون ،وحدة بك دنديش ،عثمان املرصي ،بتول

دنديش ،احمد الحسني ،منال املرصي ،عالء املرصي ،فدى املرصي ،ايمن
الشــعار ،نبيلة عرجا وصفا خرض ،مرياي شحادة وشحادة الخطيب
مع رسم مبارش امام الحضور للفنانة مروى سلوم.
كما اقيمت امسية فنية طربية للفنان محمد العيل وفرقته باالضافة
اىل نشاط ثقايف مع أرسة "اسود" يف حضور الشاعرة الرا مالك.
وتابعت "جمعية املبادرة والعطاء" نشاطاتها بعنوان "معا ً أقوى"
وبالتعاون مع مؤسســة "رحمة حول العالم" ،وأقامت لقاء تكريميا ً
للمراهقني واليافعني املشاركني يف املسابقة الثقافية ونشاط التحفيز
عىل القــراءة .وتخلل االحتفال تقديم طالب "ميتم عاهدة البيســار"
رقصة فولكلورية لبنانية.

"آفاق" تحتفي بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها
تحتفــل "آفاق" بالذكرى الخامســة عرشة
لتأسيسها السبت  16تموز املقبل بحفل موسيقي
تحييه أبرز الوجوه الفنية ملوســيقى الشــباب
العربي اليوم.
تأتي الذكرى يف وقت مالئــم ،إذ يمكن القول
إنها تتزامن مع نضوج املشاهد املوسيقية الناشئة
يف العالــم العربــي .لكن ،ليس ذلــك فقط ،فقد
ساهمت "آفاق" بشكل مبارش وغري مبارش يف نمو
املشاهد الفنية واملوسيقية املتنوعة وتطوّرها عىل
امتداد املنطقة.
ســمح هذا التو ُّرط واســع النطــاق ،والثابت
عرب الخمســة عرش عاما ً الفائتة ،ملؤسسة "آفاق"
بالرشاكــة مع "معازف" مجلة املوســيقى العربية
املؤثّرة التي أطلقت عــام  ،2012بإعداد هذا الحدث
غري املسبوق.

من املغرب ،يســعدنا أن نأتي
بفنــان من رتبة
ٍ
صنور وهــذا أول ظهور له يف املنطقة ،رغم ما عرف
به يف املــرق العربي من هو ّكات تســبب اإلدمان
وفيديواتــه واســعة الخيال ،التي يصمــم رؤيتها
ويخرجها بنفسه.
وحرصنا عــى جلب كاتيب ،الفنــان الغامض
واملتفجّ ر ،الذي بالكاد تســتطيع باراته املوسيقية
وفيديواته احتواء طاقته.
من مرص ،القلب النابض واملعتل للعالم العربي،
َ
بعرضني يمثالن املستوى والشعبية اللذين يمكن
نأتي
للموسيقى املبتكرة يف العالم العربي تحقيقهما .فنان
مثل "ويجز" دلي ٌل عىل أن املوسيقى يمكن أن تكون
عال يف آن ،والثنائي
جماهرييّة وعىل مســتوى فنّي ٍ
الواييل ودنيا وائل.
وإذا كانت القاهرة قلب العالم العربي النابض،

دميتري موراتوف يبيع ميدالية "نوبل"
دعمًا ألوكرانيا
باع الصحايف الــرويس دميرتي موراتوف ،رئيس
تحرير صحيفة " "Novaya Gazetaاالســتقصائية
املســتق ّلة ،يف مزاد علني جــرى يف نيويورك لصالح
األطفال النازحني بســبب الحرب يف أوكرانيا ،جائزة
"نوبل للســام" التي فاز بها العام املايض بـ103.5
ماليني دوالر .وأعلنت دار " "Heritage Auctionsالتي
ن ّ
ظمت املزاد ّ
أن امليدالية اشرتاها عرب الهاتف مزايد لم
تكشف عن اسمه ،مشرية إىل ّ
أن عائدات املزاد ستذهب
إىل مهمة منظمة اليونيســف الخاصة باالســتجابة
اإلنسانية لألطفال األوكرانيني النازحني بسبب الحرب.
ونال موراتوف الجائزة يف  2021باالشرتاك مع
الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا ،وقد ك ّرمتهما
لجنة نوبل يومها عىل جهودهما يف حماية حرية
التعبري .وكان مــن بني مجموعة من الصحافيني
الذين ّ
أسسوا " "Novaya Gazetaعام  1993بعد
ســقوط االتحاد السوفياتي .وهذا العام أصبحت
الصحيفة الوحيدة التي تنتقــد الرئيس الرويس
فالديمري بوتني وسياساته داخل البالد وخارجها.
وجاء اإلعالن عن تعليق عمل الصحيفة يف روسيا

بعد أكثر من شهر عىل غزو موسكو ألوكرانيا.
ومنــذ ُ 2000قتل ســتة مــن الصحافيني
واملتعاونني مع الصحيفة يف جرائم تتعلق بعملهم،
بينهم الصحافية االستقصائية آنا بوليتكوفسكايا،
وقد أهداهم موراتوف جائزة نوبل عند تسلمها.
وقال الصحــايف الرويس البارز يف تســجيل
فيديو نرشته "" :"Heritage Auctionsإن الفوز
بجائزة نوبــل يمنحك فرصة لســماع صوتك"،
مضيفاً" :الرسالة األكثر أهمية اليوم هي أن يفهم
الناس ّ
أن هناك حربا ً جارية اآلن وعلينا مساعدة
األشخاص األكثر تع ّرضا ً للمعاناة"( .أ ف ب)

ففلســطني روحه،
ويرسنا تقديــم صانعي األغنية
ّ
األيقونية "إن ّ
أن".
ثم هنــاك "دافن يش" ،فاتحٌ بزغ من حيث ال
نعلم لريبــك خوارزميات البث عىل كل املنصات يف
العالم العربي .يســتعيد الفنان السوداني املقيم
يف السعودية تقليدا ً شــعريا ً عتيقا ً وينعشه فوق
بيتات تراب ج ّذابة .لم يــؤ ّد "دافن يش" عروضا ً
حية حتــى اآلن ،ونحن متحمســون ملنح هذه
املوهبــة الصاعدة أداءهــا األوّل ،إىل جانب هذه
املجموعة من النوابغ.
ومــا كان ليكتمل الربنامج مــن دون املوهبة
الرائدة من لبنان" ،الراس" ،ع ّراب املشهد البريوتي.
كان تأثريه عىل شوارع بريوت ملموسا ً بأوضح شكل
أثناء "ثورة ترشين" ،التي لم يقدم لها املوســيقى
التصويرية فحسب ،بل ش ّكل حركتها.

شريكة حياة جان-بول غيرالن مهددة
إتهمت رشيكة حيــاة جان-بول غريالن أمام
ّ
بشن
محكمة فرنسية نجل مصنّع العطور الشهري
حرب من املضايقات عليها وتهديدها مرات عدة.
واستُدعي ســتيفان غريالن ،وهو نجل جان-
بول الوحيد ،للمثول أمام محكمة فرساي الجنائية
قرب باريس ،بطلب من كريستينا كراغ ميكيلسن،
لكنه لم يحرض شخصيا ً وتوىل محاميه تمثيله.
وشكلت هذه الجلســة أحدث فصول املعركة
القضائيــة املندلعة بني ســتيفان غريالن ،وهو
الويص القانونــي عىل والده الــذي يعاني حاليا ً
مرض اآللزهايمر ،وكراغ الفرنســية الدانمركية
البالغة  64ســنة التي تعيش باملساكنة منذ سنة
 2005مع صانع العطور الثري.
وكانــت كراغ بُرئــت الخريف املــايض بعد
محاكمتها بتهمة إهمال شخص عاجز عن حماية
نفسه ،يف إشــارة إىل جان بول غريالن ( 85سنة).
لكن النيابة العامة اســتأنفت قرار املحكمة .ويف
شهادتها أمام املحكمة ،قالت ّ
إن ستيفان يتبعها
أينما ذهبت عندما يصل إىل املنزل ،ويأخذ قرارات
من دون أن يسألها رأيها كإطفاء وحدة التدفئة يف
منزل يملكانه يف إيفلني الواقعة بضواحي باريس.
وشــدد محامي كراغ فريديريــك بولو ،عىل ّ
أن

ليس لدى موكلته أي مصلحة مالية يف البقاء مع والد
غريالن ،بل تعيش معه بدافع الحب ،وقال" :أصبحت
تعاني أرقا ً وخــرت وزنا ً كثريا ً وتعاني اضطرابات
نفســية" .واســتمعت املحكمة إىل تسجيل صوتي
يعود ملحامــي غريالن ويصف فيه كــراغ بالعاهرة
والحثالة ويهددها ،عىل قولها ،بوضع رأسها يف كومة
قــش .وتطالب كراغ بالحصول عــى  70ألف يورو
كتعويضات عن أذى نفيس تعرضت له( .أ ف ب)
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للنساء فقط

انقطاع الطمث وتش ّوش الدماغ ...ما الرابط؟
ً
فجأة عن سبب دخولك إلى قاعة معيّنة؟ أو هل تنسين
هل تتساءلين
مواعيدك في مناسبات متكررة؟ يصبح هذا النوع من أعراض تش ّوش
الدماغ شائعًا في منتصف العمر ،لكن قد ال يقتصر السبب على التقدم
في السن .تمرّ المرأة بمرحلة انقطاع الطمث في منتصف العمر،
وتكشف أبحاث جديدة أن الزالت المعرفية قد ترتبط بحدّة أعراض انقطاع
الطمث ،ال سيما االكتئاب والمشاكل الجنسية ،مثل األلم أثناء العالقة،
المراحل واألعراض

تكشف الدراسة الجديدة أن نوبات
الحــر ،التــي تبقى من أبــرز معالم
انقطاع الطمث ،ليست الحالة الوحيدة
التي تؤثر عىل الحياة اليومية بطريقة
جذرية .توضح الدكتورة هادين جوف،
املديرة التنفيذيــة يف مركز "كونورز"
لصحــة املــرأة وبيولوجيــا الجنس
يف مستشــفى "بريغهام" للنســاء،
وأســتاذة يف الطب النفيس يف جامعة
"هارفــارد"" :يظــن الكثــرون أن
تشــوش الدماغ ينجم عن الشيخوخة
الزمنية أكثر من الشيخوخة املرتبطة
بالهرمونــات .لكنه يؤثــر عىل راحة
الناس يف مطلق األحوال".
نُ ِ
ــرت نتائج البحــث الجديد يف
مجلة "انقطاع الطمث" ،يف  12كانون
الثانــي  .2022تُر ّ
كز هذه الدراســة
عىل  404نســاء ال يخضعن ألي عالج
ّ
أعمارهن
هرموني يف الهند وتــراوح
بــن  40و 65عاماًّ .
قســم الباحثون
النســاء عىل مجموعتَــن ،بنا ًء عىل
مرحلة انقطاع الطمث التي تم ّر بها كل
امرأة ،ملقارنة وترية األعراض املتنوعة
وحدّتها .كذلــك ،حلل الباحثون الرابط
بني حــدّة مؤرشات انقطــاع الطمث
واألداء املعــريف يف مجاالت مثل الذاكرة
واالنتباه واملهارات اللغوية.
املشــاركات يف املراحــل
ســجّ لت
ِ
املتقدمة من انقطــاع الطمث (توقفت
ّ
دورتهن الشــهرية منذ أكثر من خمس
سنوات) أعىل عالمة عىل مقياس االكتئاب
واملشاكل الجنسية .وكانت أعراض القلق
ونوبات الحر األكثر شيوعا ً يف املجموعة
التي بدأت مرحلة انقطاع الطمث قبل أقل
من خمس سنوات.

أو تراجع الرغبة الجنسية ،أو صعوبة بلوغ النشوة .تقول الدكتورة هيذر
هيرش ،رئيسة عيادة انقطاع الطمث ومنتصف العمر في مستشفى
"بريغهام" للنساء التابع لجامعة "هارفارد"ُ " :يعتبر تش ّوش الدماغ من
أعراض انقطاع الطمث األقل شهرة ،لكنه شائع جدًا .بدأ النقاش حوله
ّ
يتوسع اليوم ،لكن ال يربط معظم النساء بين تشوش الدماغ وانقطاع
الطمث بقدر ما يربطن هذه المرحلة بنوبات الحر مث ً
ال".

تراجع األستروجين هو السبب؟

بعد أخــذ عوامــل مؤثــرة أخرى
باالعتبار ،مثل العمر والحالة االجتماعية
ومســتوى التعليم ،الحظ الباحثون أن
حــاالت االكتئاب الحــاد واالضطرابات
الجنسية املتزايدة هي األعراض الوحيدة
املرتبطــة باألداء املعــريف .يف املقابل ،لم
يرصد العلمــاء أي رابط بني نوبات الحر
وأداء الدماغ ،علما ً أن األبحاث الســابقة
كانت قد توصلت إىل نتائج غري متماسكة.
لكن تبقى الدراســة محــدودة عىل
بعض املســتويات .هي ترصد رابطا ً بني
حدة أعراض انقطاع الطمث واملشــاكل
بشــكل قاطع
املعرفيــة ،لكنها ال تثبت
ٍ
وجود عالقة ســببية بني هذين العام َلني.
وال نعرف أيضا ً املشــكلة التي تظهر أوالً:
االكتئاب واملشــاكل الجنسية أم تشوش
الدماغ؟ تقول هريش إن هذه االضطرابات
تظهر يف الوقت نفسه تقريباً.
ً
ما سبب حصول ذلك؟ نظرا إىل وجود
مستقبالت هرمون األسرتوجني يف جميع
األعضاء ،يصبح الجســم حساسا ً جدا ً
تجاه التقلبــات الهرمونية ،ما يعني أن
خسارة األسرتوجني قد تؤثر عىل طريقة
عمل الدماغ .لكــن ال يعرف العلماء بعد
سبب ما يحدث ،نظرا ً إىل تعدد العمليات
الناشــطة تزامنا ً مع تراجع مســتوى
األسرتوجني خالل املرحلة االنتقالية التي
ترافق انقطاع الطمث.
لكن لن يدوم تشوش الدماغ طويالً
عىل األرجح .تســتنتج تجربة "سوان"
طويلة األمد ("دراســة صحــة املرأة يف
أنحاء الوطــن") أن املرأة تجد صعوبة يف
تع ّلم معلومات جديدة مؤقتا ً مع اقرتاب
انقطاع الطمث .لكن يتحسن الوضع بعد
تجاوز هذه املرحلة.

خطوات لمعالجة تشوش الدماغ
تقرتح جوف وهــرش الخطوات التاليــة لتخفيف
تشوّش الدماغ:
حافظي عىل هدوئــك :قد يؤدي الهلع املرافق ملشــاكل
التفكــر والذاكرة إىل زيادة الوضع ســوءاً .يجب أن تفهمي
ما يصيبك ،لكن كوني متســاهلة مع نفسك .انقطاع الطمث
مرحلة مشــحونة من الحياة ،وتكون التقلبات التي يشهدها
الدماغ والجسم يف منتصف العمر متقطعة.
تحدّي نفســك :حاويل أن تختاري طريقا ً مختلفا ً للذهاب
إىل وجهــات مألوفة مثل متجر البقالــة ،أو تجوّيل بني رفوف
املنتجات وفق ٍ
نمط مختلف بعــد وصولك إىل املتجر .يجب أن
تشــ ّكيل ذكريات وعمليات جديدة بدل أن تتمسكي بالعادات
والخطوات نفسها طوال الوقت.
كثّفي حركتك الجســدية :التمارين الجســدية املنتظمة
تفيد الدماغ وبقية أعضاء الجسم ،وتذكر األبحاث أنها تُ ّ
حسن
القدرات املعرفية أيضاً.

ارفعي مســتوى تركيزك :يســهل أن نتساءل عن سبب
وجودنا يف مكان ّ
معي إذا كنا نفكر بمسائل متعددة يف الوقت
نفســه .حاويل إذا ً أن تبطئي إيقاع نشــاطاتك ور ّكزي عىل
مسألة واحدة يف كل مرة.
دوّنــي املالحظات :اســتعميل البطاقــات الالصقة
والقوائــم أو أي أدوات أخرى لتذكريك بنشــاطاتك حني
تشعرين باالرتباك.
أطييل مدة نومــك :قد تزداد صعوبة هــذه املهمة يف
مرحلة انقطاع الطمث ألن تراجع مستويات األسرتوجني
يرتبط بــاألرق أيضاً .حــاويل إذا ً أن تخففي اســتهالك
الكافيني وامتنعي عن تناول املرشوبات الغنية بهذه املادة
بعد الغداء.
عالجي املشاكل الكامنة :احريص عىل استهداف االكتئاب
أو أي اضطرابات مزاجية أخرى عرب العالج السلوكي املعريف أو
األدوية أو خليط منهما.

Wellness

ال تنظف أسنانك بعد الفطور
يبقى تنظيف األسنان من أهم الخطوات اليومية للحفاظ على نظافة
ّ
الفم.
لكن تطبيق هذه العادة في وقت خاطئ قد يفسد أحيانًا
جهودك األخرى للحفاظ على أسنان بيضاء ناصعة وقوية .قد ترغب في
ً
استرجاع َن َفس منعش بعد الفطور
مباشرة ،لكن من األفضل أن تنظف

أسنانك فور استيقاظك صباحًا ألن عددًا كبيرًا من مأكوالت الفطور
الشائعة قد ُيليّن مينا األسنان ،ما يؤدي إلى تضررها عن غير قصد .ينظف
ّ
البعض أسنانه قبل الفطور
ويفضل آخرون تنظيفها فور إنهاء وجبتهم،
ً
لكن ما الذي يحصل في الفم عند تظيف األسنان بعد الفطور
مباشرة؟

تضرر مينا األسنان

يمكنك أن تحارب الجراثيم وتحمي
املينا من األرضار عرب تنظيف أســنانك
بعد األكل ،لكن قــد تعطي هذه العادة
أثرا ً معاكســا ً يف بعض الحاالت .حني
تــأكل أو ترشب مــادة حمضية ،مثل
عصري الربتقــال أو غريــب فروت أو
ماء الليمون ،قد ي ّ
ُلي حمض الســريك
املوجود يف هذه األغذية مينا األســنان
موقتاً ،ما يعني أن فرك األســنان بعد
األكل مبارش ًة قد يُضعِ ف املينا .إذا كنت
تحب تناول كوب مــن عصري الربتقال
أو إضافــة رشيحة حامــض إىل املاء
عىل الفطور ،احرص عىل عدم تنظيف
أســنانك قبل مرور  30دقيقة لتجنب
ترضر املينــا .وإذا كان وقتك ضيقا ً يف

الصباح ،من األفضل أن تنظف أسنانك
قبل الفطور يف جميع األحوال.

تغيّر لون األسنان

تحمي املينا أسنانك ،لكنها قد تترضر
يف بعض الحاالت عند تنظيف األســنان
بعد األكل مبارش ًة ،مع أن هذا النســيج
هو األكثر صالبة يف جســم اإلنسان .إذا
لم تكن املينا قويــة بما يكفي ،قد تتأثر
األسنان كلها وتصبح أكثر عرضة لظهور
البقع أو ّ
تغي لونها.

فرط الحساسية في األسنان

َ
شــعرت يوما ً بألم حاد ومفاجئ
إذا
عند اســتهالك أي منتج ساخن أو بارد،
يعني ذلك عىل األرجح أن أسنانك حساسة

بدرجــة مفرطــة .قد تظهر مشــكلة
حساسية األسنان ألسباب متنوعة ،منها
ضعف املينا .وبما أن تنظيف األسنان بعد
تناول أغذية محددة قد يزيد حساسيتها،
من األفضل أن تتجنب هذا األثر الجانبي
املزعج وتنظف أسنانك قبل األكل.

تنظيف األسنان قبل األكل
يزيد إنتاج اللعاب

يســمح تنظيــف األســنان بعــد
االســتيقاظ من النوم مبارش ًة باسرتجاع
ن َ َفــس منعش يف الصبــاح وتعزيز إنتاج
اللعاب .يحتوي اللعاب عىل عوامل مضادة
للجراثيم ،مــا يعني أنه يُســهّ ل تفكيك
الطعــام ويقيض طبيعيا ً عــى الجراثيم
الضارة املسؤولة عن تسوّس األسنان.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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أزمة ثقة في الصين
ماذا لو انتهت حقبة المنافسة الجديدة بين القوى العظمى قبل أن
تبدأ؟ ترتكز معظم المخاوف الراهنة من نشوب صراع متعدد األجيال
مع بكين على تحليالت عامة لبيانات حقبة غابرة ،حيث بدت الصين
في طريقها إلى استبدال الواليات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم.
لكن تشير أدلة متزايدة إلى عدم جهوزية الصين لخوض منافسة
حقيقية مع الواليات المتحدة حتى اآلن .بدأ االقتصاد الصيني يتراجع
ت طويل ،لكنه يتجه إلى سقوط حر اليوم بسبب سوء إدارة
منذ وق ٍ

الرئيس الصيني شي جين بينغ .خالل هذه السنة ،من المتوقع أن ينمو
االقتصاد األميركي بوتيرة أسرع من االقتصاد الصيني للمرة األولى منذ
العام  ،1976وتكثر المؤشرات التي تنذر بدخول الصين حقبة مط ّولة
من تباطؤ النمو .أكثر ما يثير الدهشة هو تخلي الرئيس عن خططه
الطموحة بإصالح نموذج النمو الصيني ،في محاولة منه السترجاع
ّ
وضع مالي مستقر ،لكنه
يفضل في هذه الحالة أن يتمسك بالسياسات
االقتصادية التي أوصلت الصين إلى االضطرابات االقتصادية الراهنة.

كـــــريـــــغ ســـــيــــــنـــــغـــــلـــــتـــــون

تحمــل مواقــف يش جــن بينغ
املتبدّلة دالالت كثــرة ،فهو يثبت أنه ال
يثق بخططه الخاصــة لتحويل النموذج
االقتصــادي الصيني غري املســتدام إىل
اقتصاد قادر عىل تحقيــق وعد الحزب
الشيوعي الصيني بتســجيل نمو "عايل
الجــودة" .يف الوقت نفســه ،قد يؤدي
تعثر املعجزة االقتصادية الصينية قريبا ً
إىل إضعاف قدرة الحزب الشــيوعي عىل
إطالق رصاع متواصــل لفرض هيمنته
الجيوســراتيجية .هــذا الوضع يطرح
سؤاال ً
ّ
محياً :بدل أن تكون الصني واحدة
من الجهات املتنافِ سة ،ماذا لو أصبحت
عاجزة عن تحمّ ل كلفة املنافسة كلها؟
املبهر،
يبدو أن زمن الصعود الصيني
أمام سفينة شحن في ميناء صيني | كانون الثاني ٢٠٢٢
الذي ينجم عن تسجيل نمو سنوي أعىل
حاسم" لتجنب انهيار الوضع املايل .لكن
اقتصادي ،بما يشــبه ما حدث خالل
من  6%من الناتج املحيل اإلجمايل ،انتهى
يراهن الرئيس الصيني يف املقام األول عىل
السبعينات ،ومن تراجع الطلب العاملي
اليوم .بــدأ االقتصــاد الصيني يرتاجع
تدعيم البنى التحتية لتحسني االقتصاد:
عىل الصــادرات الصينيــة التي تبقى
منذ ســنوات بسبب شوائب متعددة مثل
إنها املقاربــة التي أجّ جت فقاعة الديون
أهم محرك للنمــو الصيني .يف غضون
فرط االستثمارات املزمن ،وأعباء الديون
الراهنــة يف الصــنّ ،
ورســخت فائض
ذلك ،ال يــزال االقتصاد يتّكل عىل كمية
الهائلة ،وانكمــاش اليد العاملة ،فواجه
الطاقة الصناعية ،وأنشــأت مجموعة
كبرية مــن واردات الوقــود والحبوب
القطاع املــايل الصيني ضغوطــا ً هائلة
ً
كاملة من مدن األشــباح التي تشــمل
وسلع أخرى زادت أســعارها بدرجة
نتيجــة لذلك .لكن زادت هــذه النزعات
ً
شــققا ً غري منجزة .لكن من املســتبعد
هائلة .بدأت القيود املفروضة عىل نقل
وبشــكل ال رجوع فيه
،
ا
سوء
املنهجية
ٍ
أن تُ ّ
حفــز هذه االســتثمارات االقتصاد
التكنولوجيــا الغربية تؤثر عىل الوضع
عىل األرجح ،بسبب طريقة تعامل الصني
الصيني ألنها تُر ّكز عىل دعم أقل األجزاء
أيضاً .وتتعلق مشكلة
الكارثية مــع جائحة
إنتاجيــة يف االقتصاد ،بما يف ذلك القطاع
أخرى بزيادة اإلحباط
كورونــا ،فقــد أصبح
الحكومي .زاد الوضع ســوءا ً حني امتنع
يف أكــر األســواق
اإلقفال التام أســلوب
يش جني بينغ عــن عرض إعانات كافية
الصينيــة (الواليــات
حيــاة دائم نظــرا ً إىل
عىل املستهلكني الصينيني ،فر ّكز جهوده
املتحــدة واالتحــاد
غياب اللقاحات املحلية
يراهن الرئيس الصيني
عىل زيادة االســتهالك املحيل ،وتقليص
األوروبي) بسبب دعم
الفاعلة وعدم استعداد
مظاهر الالمســاواة ،وتخفيــف اتكال
يش جني بينــغ للغزو
في المقام األول
الحــزب الشــيوعي
االقتصاد عىل الصادرات واالســتثمارات
الصينــي للمصادقــة على تدعيم البنى التحتية الرويس ضد أوكرانيا.
غري ا ُملنتِجة .كان املســتهلكون جزءا ً ال
وبدأت رشكات متعددة
عىل اللقاحــات الغربية
لتحسين االقتصاد
يتجزأ من حملة تعايف الصني من الوباء يف
الجنسيات ،مثل "آبل"،
ورشائها .حتى اآلن ،أدت
العام  ،2021لكن زادت مخاوفهم اليوم
تنقل سالســل إمداداتهــا منذ اآلن إىل
تدابري احتواء الوباء التي طبّقها الحزب
من خسارة وظائفهم ومداخيلهم بسبب
جنوب رشق آســيا ومناطــق أخرى
الحاكــم إىل تراجع اإلنتــاج الصناعي،
فرتات اإلقفال التام الالمتناهية.
تُعترب أكثر استقراراً ،ويتجه املغرتبون
وتحليــق مســتوى البطالــة ،وهرب
يف الوقت نفســه ،اختفت مبادرات
إىل التخيل عن البلــد تزامنا ً مع رحيل
الرساميل ،وانهيار العملة املحلية.
بشــكل متالحق
الرئيــس االقتصادية
خ ّريجي الجامعات جماعياً .باختصار،
ٍ
من املتوقــع أيضــا ً أن تضطرب
من الصفحــات األوىل للصحف الصينية
بدأ زمن هجرة األدمغة يف الصني.
الجهــود الرامية إىل تجديد اســتقرار
اململوكــة للدولــة ،بما يف ذلــك دعمه
حتى اآلن ،عرض يش جني بينغ بعض
االقتصاد الصيني بسبب تدهور البيئة
لالزدهار املشرتك الذي يهدف ظاهريا ً إىل
األفكار الجديدة ملعالجة أزمة الصني ،مع
الخارجيــة ،فقــد حذر البنــك الدويل
تخفيف مظاهر الالمساواة الفادحة عرب
بشكل
أن مرؤوسيه يدعون إىل "التحرك
ٍ
من حصول تضخــم مصحوب بركود

يهتم بأمن النظام وفرض سيطرته داخل
الحزب ،من أمثــال نائبَي رئيس مجلس
الدولة هان تشــنغ وهو تشــونهوا .قد
تهدئ مشــاريع يش املواطنني وتحذرهم
من التشكيك بسياسة "صفر إصابات"
ملكافحة أزمة كورونا ،لكن يرفض يل كه
تشــيانغ يف املقابل دعم تلك السياسات
وضع "معقــد وخطري"
ويتكلــم عــن
ٍ
يف الصــن .تبدو هذه البيئة السياســية
املنقســمة ،حيث تتعــارك الجماعات
اإليديولوجيــة والتكنوقراطية لكســب
النفوذ ،مشــابهة عىل نحو مريب آلخر
مرحلة من عهــد الزعيم الصيني الراحل
ماو تيس تونغ.
كما حصل يف تلــك الحقبة ،قد ينتج
الصدام املحتــدم داخل الحــزب اليوم
َ
فريقني مــن الرابحني والخارسين .حتى
اآلن ،يشمل الفريق الخارس عىل ما يبدو
الرئيس يش جني بينغ ،إذ من املتوقع أن
يضطر لتقديم تنازالت كربى عىل مستوى
التعيينات ،خالل مؤتمر الحزب الوطني
العرشين يف الخريف املقبل ،لتلقي الدعم
منح الصينيــن العاديني حصة متزايدة
الذي يحتــاج إليه للفــوز بوالية ثالثة.
من ثروات البلد .حُ ذِفــت أيضا ً الخطط
وعىل مر الفرتة املتبقية من العام ،2022
املرتبطــة بفرض رضيبة عــى األمالك
ســتبقى التحديات املحلية املتفاقمة يف
إلبطال فقاعة العقــارات الصينية التي
الصني عىل رأس أولويات الحزب الحاكم،
ســمحت للنخبة الحاكمة بجمع ثروات
وتتطلب معالجتها حصــة متزايدة من
ً
طائلة .كذلك ،تكلم املنظمون الصينيون
نتيجة لذلك ،قد
موارد الصني االقتصادية.
عن إنهــاء حملة القمع التي أطلقها يش
تبقى االضطرابــات بني الواليات املتحدة
جني بينــغ ضــد رشكات التكنولوجيا
والصــن خافتة ،عىل املــدى القصري أو
العمالقة الصينيــة ألن نفوذها املتزايد
املتوسط عىل األقل.
لطاملــا اعتُ ِب تهديــدا ً عىل
لكن مــن األصعب أن
ســلطة الحزب الشــيوعي
يتوقع أحــد طريقة تأثري
ّ
يفضــل
الصينــي .لكــن
معركــة الصني لكســب
املستثمرون األجانب توخي
املوارد والنفوذ عىل أصحاب
الحــذر حتــى اآلن بعدما
املصلحة املحليــن .للمرة
خرسوا مليــارات الدوالرات ح ّ
ذر البنك الدولي األوىل منذ فرتة ،ســتضطر
التي اســتثمروها يف قطاع من حصول تض ّ
خم املؤسسات اململوكة للدولة،
التكنولوجيا الصيني بسبب
والحكومـــــات املحليــة
مصحوب بركود
سياســات يش .فيما تحذر
واإلقليميـــة ،والــركات
اقتصادي
بنوك غربية كثرية اليوم من
الخاصــــة ،واملواطنــون
تفوّق املخاطر التنظيمية لالستثمارات يف
الصينيون للتنافس عىل حصة من األرباح
رغم ّ
ً
الصني عىل منافعها املحتملة ،قد ال يهبّ
نتيجة لذلك ،سيكون
توقف نموها.
هؤالء املستثمرون إلنقاذ بكني.
تمويل املقايضات رضوريــاً ،حتى تلك
قبل أشــهر قليلة عىل بدء والية يش
التي يصعب تصوّرها حني يقرتب النمو
جني بينغ الثالثــة وتتويجه كأمني عام
السنوي الصيني من نسبة  .10%تتطلب
للحزب الشيوعي الصيني ،بدأ املسؤولون
هذه املقاربة أيضا ً تقليص االستثمارات
الراهنــة وا ُملخ ّ
املعنيون بالنمو االقتصادي داخل الحزب،
طط لهــا لتطوير قدرات
مثل رئيس الوزراء الصيني يل كه تشيانغ،
فرض الســلطة الصينية ،عىل املستويني
يح ّرضون اآلخرين ضد الرئيس وكل من
املدني والعسكري.

سبق وتراجعت قروض التنمية الصينية الصادرة (أداة أساسية كي
ّ
توسع بكني عالقاتها يف أنحاء آسيا وأفريقيا) بنسبة  96%يف السنوات
األخرية ،من  75مليــار دوالر يف العام  2016إىل  4مليارات تقريبا ً خالل
فرتة الجائحة .كذلك ،تراجع متوســط القيمة اإلجمالية للمشــاريع
املرتبطة بمبادرة الحزام والطريــق إىل أقل من  81مليار دوالر يف العام
 ،2020بعدما بلغ  255مليارا ً ســنويا ً بــن العامني  2010و .2019قد
ّ
تتحســن هذه األرقام قليالً ،لكن ســيواجه صانعو السياسة الصينية
صعوبة يف تربير كامل النفقات تزامنا ً مع تعثر االقتصاد الصيني.
تــرز الحاجة أيضا ً إىل القيام بمقايضات مشــابهة يف بعض جوانب
اإلنفاق الدفاعي الصيني .يف بيئة املوارد املتنازع عليها ،ال مفر من أن تنشأ
االضطرابات بني الجيش والقوات البحرية وجهاز األمن املحيل داخل الصني.
قد يتكرر الوضع نفسه يف العالقات املدنية العسكرية ألن الجميع ينتظرون
من املســؤولني املحليني أن يقدموا عنارص الجيش واملعدات والدعم الالزم

لتنظيم التدريبات والعمليات الواسعة .مع مرور الوقت ،قد يؤدي التباطؤ
ُجب الجيش عىل تكثيف
االقتصادي يف الصني إىل اضطرابات مدنية ،مــا ي ِ
ّ
تدخله للحفاظ عىل األمن املحيل ،ولو عىل حساب خطة تحديثه.
عىل صعيــد آخر ،قد تعيق القيــود االقتصادية املحتملة الخطط
الرامية إىل تمويل املشاريع املعلنة حديثاً ،مثل القوة الفضائية الصينية.
عىل املدى الطويل ،قد تضطر الصني لالختيار بني مهامها األساســية،
مثل مراقبة الساحل الصيني ،وبناء مراكز لها يف بحر الصني الجنوبي،
والحفاظ عىل "منطقة تحديد الدفاع الجوي" ،أو حتى حماية حدودها
الخارجة عن السيطرة.
يف النهاية ،قد يــؤدي التباطؤ االقتصادي املتواصل يف الصني وأزمة
الثقة بالرئيــس إىل النتيجة التي يخشــاها يش جــن بينغ والحزب
الشــيوعي الصيني والقوميون الصينيون ،فيعرتف الجميع بأن الصني
تعجز عن منافسة الواليات املتحدة.

١٦

تـــتـــــمـــــات

تسمية نواف سالم" :الج ّو السنّي" غير داعم...

أما عىل املســتوى الداخيل ،فال خرب يعلو عىل «أخبــار» التكليف يف رشيط
األحداث السياسية وباتت األنظار مشدودة إىل استشارات الغد يف قرص بعبدا لحسم
الرتشيحات والخيارات النيابية إزاء االستحقاق الحكومي ،وسط ارتفاع «حاصل»
األصوات املؤيدة لتســمية السفري نواف ســام كمرشح منافس ملرشح السلطة
نجيب ميقاتي ،بعد إعــان كتلتي «اللقاء الديمقراطــي» و»الكتائب اللبنانية»
تبنيهما لتسميته وتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة .غري ّ
أن دائرة تبني هذا الخيار
ال يبدو أنها ستكتمل خالل الساعات املقبلة عىل ضفة األحزاب والكتل املعارضة،
ال سيما يف ظل ما استُ ّ
شف من معلومات عن «ج ّو سنّي» غري داعم لتسمية سالم،
فضالً عن عدم وجود حماسة «قواتية» للسري برتشيحه.
إذ كشــفت مصادر مواكبة الجتماعات النواب الســنّة عن اتجاه «يميل إىل
ترجيح كفة التصويــت لصالح إعادة تكليف رئيس حكومــة ترصيف األعمال
تشكيل الحكومة الجديدة ،عىل اعتبار أنه األقدر عىل إدارة املرحلة حكوميا ً يف الفرتة
الفاصلة عن نهاية العهد» ،مشري ًة إىل ّ
أن هذا التوجه «يضعف فرص تسمية نواف
سالم نظرا ً الفتقاره إىل التبني النيابي السني لرتشيحه ،بالتوازي مع عدم وجود أي
مؤرشات يُعتد بها تدل عىل كون تسميته تحظى بزخم عربي ودويل».
وعىل املقلب «القواتي» ،نقلت املعطيات املتواترة ّ
أن أسهم تسمية نواف سالم
بقيت حتى ساعات املساء غري مرتفعة يف حسابات معراب بانتظار «اتخاذ تكتل
الجمهورية القوية القرار النهائي اليوم حيال املوقف من استشارات الغد» ،حسبما
أكدت مصادر التكتل ،مشري ًة يف الوقت عينه إىل ّ
أن «التنسيق مستمر مع «الحزب
التقدمي االشرتاكي» بمعزل عن حسم موقفه بتسمية سالم ،انطالقا ً من الرؤية
املشرتكة بني الحزبني لرضورات املرحلة الحكومية املقبلة» ،وسط انطباع سيايس
متزايد ّ
بأن التكليف يشء والتأليف يشء آخر نظرا ً الستبعاد قدرة أي رئيس مكلف
عىل تشكيل حكومة جديدة يف ظل استمرار لعبة الرشوط التحاصصية ،ما قد يؤدي
تاليا ً إىل تمديد فرتة «ترصيف األعمال» الحكومية حتى نهاية العهد.
ويف الغضون ،برز أمس توقيعمرص ولبنان وسوريا اتفاقا ً لنقل  650مليون
مرت مكعب من الغاز كل عام من مرص إىل لبنان عرب األرايض الســورية ،وأوضح
وزيــر الطاقة يف حكومة ترصيــف االعمال وليد فياض خــال توقيع االتفاقية
النهائية الستجرار الغاز املرصي يف وزارة الطاقة ،أن هذا االتفاق «سيؤمن تغذية
كهربائية تصل إىل  4ساعات إضافية يف لبنان».
غري ّ
أن الضبابية التي رافقت توقيع االتفاقية الثالثية اســتمرت طاغية عىل
«كيفيــة التمويل وتوقيت وصول الغاز» ،وفق تعبــر مصادر معنية ،معتربة ّ
أن
مــا حصل أمس ال يعدو كونه ناتجا ً عن «ضوء أصفر أمريكي» يعبّد الطريق أمام
احتمــال تذليل العقبات يف الفرتة املقبلة وأمام جعل الخطوات التنفيذية التفاقية
اســتجرار الغاز املرصي والكهرباء األردنية إىل لبنان عرب األرايض السورية بمأمن
ّ
من عقوبات قيرص ،فمرص لم تكن لتلزم نفســها
وتوقع االتفاق مع لبنان «لوال
ثقتها ّ
بأن األمور متجهة إىل نيل ضوء أخرض أمريكي لتنفيذ هذا االتفاق».
وأشارت املصادر إىل ّ
أن «الواليات املتحدة ستعمل عىل تأمني االطار القانوني
الســتثناء هذه العملية من عقوبات قانون قيرص املفروضة عىل النظام السوري
واملتعاملني معه ،ويف املقابل سيسهّ ل البنك الدويل حصول لبنان عىل القرض بقيمة
تناهز  300مليون دوالر لرشاء الغاز ملدة ســنة واحدة» ،مذكر ًة ّ
بأن «هذا التطور
الذي بقي مجمدا ً منذ أكثر من  6أشهر أتى بالتزامن مع تنازل لبنان الرسمي عن
الخط  29لرتسيم حدوده البحرية مع إرسائيل ...فهل من ترابط بني الحدثني؟».

سالمة :التدقيق الجنائي بدأ تقنيًا...

وأ ّكد متابعة مرصف لبنان سياســة دفع الرواتب بالدوالر ملوظفي القطاع
العام لوقف التالعب يف الســوق ،ولفت يف ما يتعلــق بقيمة اإلحتياطي بالعمالت
األجنبية إىل ّ
أن قيمة األموال التي استخدمت بشكل صاف هي  2.200مليار دوالر،
وأن لبنان يحتاج «حتى يقلع» اىل مبلغ يرتاوح بني  15و 20مليار دوالر.
وحول استعادة املودعني ألموالهم أشار اىل أنه يتم ذلك من خالل التعاميم التي
يصدرها ،ال سيما التعميم رقم  158الذي ينص عىل أن أموال املودعني الذين وضعوا
قبل ترشين  2019ستعود لهم  50%فريش و 50%باللرية أما الذين حولوا أموالهم
بعد ترشين  2019وخصوصا ً من اللرية اىل الدوالر ،فسيتقاضون أموالهم باللرية.
وأوضح أن هناك الكثري من مكامن الفســاد واملخالفات يف البلد ولكن «ال فساد
يف مرصف لبنان» ،وضمريه مرتاح ويقوم بما يعتقد أنه يصب يف مصلحة لبنان.
ويف ما يتعلق بملف اإلستدعاءات القضائية ،،أشار اىل أن «القاضية غادة عون
استدعت شقيقه رجا ســامة وذهب بكل براءة للمثول كشاهد وبعدها أوقفته
وخرج بكفالة بقيمة  100مليار لرية» ،وتحــدّى أن يقول أي قاض أنه اتصل به
أو تحدث اليه يف امللف ،مبديا ً كل اإلحرتام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي «ال
يحميه» مع التأكيد عىل ّ
أن عالقته بالرئيس نجيب ميقاتي «كانت وال زالت جيدة».
وشدد سالمة عىل أنه «لوال املغرتبون والتحاويل التي تأتي من الخارج لم يكن
هناك دوالرات يف الســوق ،ولكن االقتصاد ال يمكن أن يستند عىل هذه التحاويل
وحسب ،بل يجب ان تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدوالرات».
وعن إعادة هيكلة القطاع املرصيف قال« :هناك قانون يتم العمل عليه من لجنة
الرقابة عىل املصارف مع صندوق النقد ويعمل عليه اآلن قسم الشؤون القانونية».
أن «املركزي» لم ّ
بالنسبة اىل دعم ادوية األمراض الرسطانية ،أكد ّ
يتأخر ببيع
الدوالرات ملستوردي أدوية األمراض املزمنة والرسطانية ،كما يلبي يف الوقت نفسه
اعتمادات القمح الذي لفت إىل أنه يتعرض لعمليات «تخزين وتهريب».

مصر والسعودية :أمن البل َد ْين ال يتجزّأ

وأشاد الســييس بالتطوّر الكبري والنوعي الذي شهدته العالقات املرصية -
السعودية يف املجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية ،والنمو امللحوظ
يف معدّل التبادل التجاري ،وحجم االســتثمارات بــن البل َديْن ،فيما أكد ويل العهد
الســعودي أن زيارته إىل مرص تأتي «تعزيزا ً ملسرية العالقات املتميّزة التي تربط
َ
الشقيق ْي واستمرار وترية التشاور والتنسيق الدوري واملكثف بني مرص
البل َديْن
ّ
والسعودية حول القضايا اإلقليمية محل االهتمام املشرتك».
وشدّد األمري محمد بن سلمان عىل أهمّ ية «استمرار التنسيق والتشاور املكثف
وتبادل وجهات النظر بني مرص والسعودية للتصدّي ملا تواجهه األمة العربية من
تحدّيات وأزمات ،والوقوف أمام التدخالت يف الشؤون الداخلية للدول العربية عىل
نحو يستهدف زعزعة أمن املنطقة وشعوبها».
كما أكد الجانبان يف بيان ختامي مشرتك عزمهما عىل تعزيز التعاون تجاه ك ّل
َ
الشقيق ْي
القضايا السياســية والسعي إىل بلورة مواقف مشرتكة تحفظ للبل َديْن
أمنهما واســتقرارهما ،وأهمّ ية اســتمرار التنسيق والتشــاور إزاء التطوّرات
واملستجدّات يف كافة املحافل الثنائية واملتعدّدة األطراف ،بما يُسهم يف تحقيق األمن
َ
الشقيق ْي واملنطقة.
واإلستقرار واالزدهار يف البل َديْن
واســتعرض الجانبان القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك ،ويف
مقدّمها القضية الفلسطينية ،بحيث شدّد الجانبان عىل رضورة تكثيف الجهود
ّ
للتوصل إىل تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلســطيني  -اإلرسائييل ،وإيجاد أفق
حقيقي للعودة إىل مفاوضــات جادة وفاعلة لتحقيق الســام ،وفقا ً ملبدأ «ح ّل
الدولتَ ْي» ،وقــرارات الرشعية الدولية ذات الصلة ومبادرة الســام العربية ،بما
يكفل للشعب الفلســطيني حقه يف إقامة دولته املستق ّلة عىل حدود العام 1967
وعاصمتها القدس الرشقية.
ويف الشأن اليمني ،جدّد الجانبان دعمهما الكامل للجهود األممية واإلقليمية
ّ
الرامية إىل
التوصل لح ّل ســيايس شــامل لألزمة يف اليمن ،اســتنادا ً إىل املبادرة
الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس األمن
رقم  .2216وشــدّد الجانبان عىل إدانة هجمات ميليشــيا الحوثي اإلرهابية عىل
األعيان املدنية واملرافق الحيوية يف اململكة ،وتهديدها ألمن وسالمة املم ّرات البحرية
الدولية ،وتعنّتها أمام جهود الح ّل السيايس إلنهاء األزمة يف اليمن.
ويف الشــأن الســوري ،أكد الجانبان أهمّ ية الوصول إىل ح ّل سيايس لألزمة
الســورية بما يُحقق تط ّلعات الشعب السوري الشــقيق ويحفظ وحدة سوريا
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وســامة أراضيها ،كما شــدّدا عىل رضورة وقف التدخالت اإلقليمية يف الشأن
السوري ،التي تُهدّد أمن واستقرار سوريا ووحدتها وتماسك نسيجها املجتمعي،
وأعربا عن دعمهما لجهود املبعوث األممي الخاص بسوريا.
واتفق الجانبان كذلك عىل رضورة دعم الجهود الدولية ملنع إيران من امتالك
سالح نووي ،وضمان ســلمية برنامج إيران النووي ،وتعزيز دور الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،والحفاظ عىل منظومة عدم االنتشار ،وأهمّ ية دعم الجهود الرامية
إىل إنشاء منطقة خالية من األســلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى يف
الرشق األوسط ،بما يُسهم يف تحقيق الســلم واإلستقرار اإلقليمي والدويل ودعم
ّ
ّ
لحض إيران عىل اإللتزام باملبادئ الدولية بعدم
الجهود العربية
التدخل يف شــؤون
الدول العربية ،واملحافظة عىل مبادئ حسن الجوار ،وتجنيب املنطقة ك ّل األنشطة
املزعزعة لإلســتقرار ،بما فيها دعم امليليشيات املس ّلحة ،وتهديد املالحة البحرية
وخطوط التجارة الدولية.
ويف ما يتع ّلق بأزمة ســد النهضة ،أكد الجانب السعودي دعمه الكامل لألمن
ّ
املائي املرصي باعتبــاره جزءا ً ال يتج ّزأ من األمن املائــي العربي،
وحض إثيوبيا
عىل عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية يف شــأن ملء سد النهضة األثيوبي وتشغيله،
ّ
وأهمّ ية التفاوض بحسن نية مع مرص والسودان
للتوصل إىل إتفاق قانوني ملزم
يف هذا الشأنّ .
وعب الجانب الســعودي عن تضامنه الكامل مع جمهورية مرص
العربية يف ك ّل ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
ّ
وعب الجانب املــري بدوره عــن تضامنه الكامل مــع اململكة العربية
الســعودية يف ك ّل ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني ،وشدّد عىل رفضه
ألي اعتداءات عىل أرايض اململكة ،مؤكدا ً أن أمن البل َديْن ك ٌّل ال يتج ّزأ ،بينما أشــاد
الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق األمني القائم بينهماّ ،
وعبا عن رغبتهما يف
تعزيز ذلك بما يُحقق األمن واإلستقرار لهما .وأثنى الجانبان أيضا ً عىل جهودهما
يف مجال مكافحة اإلرهاب وتمويله ،وعىل جهودهما املشرتكة يف إطار عمل املركز
الدويل الستهداف تمويل اإلرهاب.
ّ
ووقع الجانبان املرصي والسعودي  14إتفاقية استثمارية يف القاهرة بقيمة
 7.7مليارات دوالر .واإلتفاقــات ومذ ّكرات التفاهم املوقعة كانت بني مجموعات
استثمارية ســعودية وجهات مرصية حكومية وخاصة ،وشملت قطاعات عدّة،
بينها البنية التحتية والخدمات اللوجســتية وإدارة املوانئ والصناعات الغذائية
وصناعة األدوية والطاقة املتجدّدة والبرتول واألمن السيرباني.
وكشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن االستثمارات السعودية يف
مرص تتجاوز  30مليار دوالر عــر أكثر من  6آالف رشكة ،والتبادل التجاري بني
القاهرة والرياض ارتفع  85يف املئة العام املايض إىل  14.5مليار دوالر.
توازياً ،وصل األمري محمد بن سلمان إىل عَ مّ ان مساء أمس ،حيث كان العاهل
األردني امللك عبدالله الثاني يف مقدّمة مستقبليه يف مطار امللكة علياء الدويل .وعقد
العاهل األردني وويل العهد الســعودي مباحثات يف قرص الحســينية بحضور ويل
العهد األردني األمري الحسني بن عبدالله الثاني.
وأوضح الديوان امللكي األردني أن امللك عبدالله الثاني شدّد عىل وقوف األردن
الدائم إىل جانب الســعودية يف مواجهة أي إعتداءات تتعــ ّرض لها ،وأكد أن أمن
الســعودية من أمن األردن واملنطقة ،فيما رأى ويل العهد السعودي وجود فرص
كبرية يف األردن وشــدّد عىل حرص السعودية عىل املساهمة الفاعلة يف االستثمار
بهذه الفرص ،بما يعود بالنفع عىل البل َديْن .وقدّم امللك األردني لويل العهد السعودي
قالدة «الحسني بن عيل» تجسيدا ً للعالقات بني البل َديْن.

"المنصات الروسية"
كييف تؤ ّكد استهداف
ّ

وأشــار براتشــوك إىل أنه كانت هناك أيضا ً أدوات اســتطالع عىل ّ
منصات
استخراج الغاز هذه الواقعة عىل مسافة  70كيلومرتا ً من ميناء أوديسا ،فيما أكدت
قيادة العمليات الجنوبية يف الجيش األوكراني أن الجيش وجّ ه رضبة لقوات روسية
تتمركز يف «جزيرة الثعبان» اإلسرتاتيجية ،حيث تنقل أسلحة وأنظمة صاروخية
ً
إليها،
موضحة أنها ألحقت خسائر بالروس.
توازيــاًُ ،ق ِت َل  15شــخصاً ،من بينهم فتــى يبلغ  8ســنوات ،وأُصيب 16
آخــرون ج ّراء قصف رويس عىل منطقة خاركوف يف شــمال رشق البالد ،عىل ما
أعلن حاكمها أوليغ ســينيغوبوف الذي أشــار إىل أن القتىل والجرحى سقطوا يف
 4حــوادث منفصلة ،يف حني بات الروس «يُســيطرون بشــكل كامل» عىل بلدة
توشــكيفكا الواقعة عىل خ ّ
ط الجبهة يف دونباس ،عىل بُعد بضعة كيلومرتات من
سيفريودونيتســك وليسيتشانسك حيث تســتعر املعارك ،وفق ما كشف زعيم
منطقة سيفريودونيتسك رومان فالسينكو.
ويف األثناء ،أعلن الجيش الرويس تغيــر خاصيات أبراج البث التلفزيوني يف
منطقة خريســون بأكملها لتُصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة مجانا ً يف هذه
املنطقة الواقعة يف جنوب أوكرانيا والتي احت ّلتها موسكو.
ويف الغضون ،توعّ دت روســيا باتخاذ «إجراءات جدّية» ضــ ّد ليتوانيا التي
فرضت قيودا ً عىل بعض البضائع التي تم ّر إىل جيب كالينينغراد ،نتيجة العقوبات
األوروبّية .وح ّذر رئيس مجلس األمن القومي الرويس نيكوالي باتروشــيف خالل
زيارة لكالينينغراد من أن «روسيا ،بالطبع ،سرت ّد عىل مثل هذه األعمال العدائية»،
الفتا ً إىل أنّه «يت ّم وضع إجراءات مناســبة عىل املســتوى الوزاري ،وسيت ّم تبنيها
قريباً» .وهدّد بأنّه «ستكون لها عواقب سلبية خطرة عىل شعب ليتوانيا».
وفيما تُكثّف القوات الروســية تقدّمها يف دونبــاس يف رشق أوكرانيا ،أعلن
مسؤول أمريكي يف واشــنطن أن وزير العدل األمريكي مرييك غارالند قام بزيارة
غري معلنة لكييف ،حيث من املق ّرر أن يُناقش مع املدّعية العامة األوكرانية إيرينا
فينيديكتوفا جهودا ً دولية وأمريكية ملســاعدة أوكرانيا يف «تحديد هويات األفراد
الضالعني يف جرائم حرب وغريها من الفظائع يف أوكرانيا وتوقيفهم ومحاكمتهم».
تزامناً ،كشــفت الواليات املتحدة أن مواطنا ً أمريكيّــا ً ثانيا ً ُق ِت َل يف الحرب يف
أوكرانيا ،مجدّد ًة دعوتها إىل عدم اإلنضمام إىل القتال هناك ،ومشري ًة إىل أن موسكو
خطفــت أمريكيني آخرين .ويف ما يتع ّلق برتشــيح أوكرانيا لإلنضمام إىل االتحاد
ّ
األوروبي ،كشــف الوزير الفرنيس كليمان بون أنه ت ّم
التوصل إىل «توافق تام» بني
الدول الـ 27عىل قبول ترشــيح أوكرانيا لالتحاد األوروبي خالل مباحثات وزراء
الخارجية يف لوكسمبورغ ،قبل يوم َْي من قمة حاسمة.
ويف ترصيــح ناري جديد ،أبدى الرئيس الرويس فالديمري بوتني فخره بجهود
جنوده يف أوكرانيا ،ووعد بمزيد من التعزيزات العســكرية .وأكد أنّه «يف مواجهة
التهديدات واملخاطر الجديدة ،سنعمل عىل تطوير وتقوية قواتنا املس ّلحة» ،متعهدا ً
هذا العام ببدء العمل بأحدث صاروخ عابر للقارات ،وهو صاروخ «ســارمات»
امللقب بـ»الشــيطان» الذي اختُرب حديثا ً والقادر عــى حمل أكثر من  10رؤوس
حربية .وحول إمدادات الطاقة ،اعترب وزير االقتصاد واملناخ األملاني روبرت هابيك
أن تراجع إمدادات الغاز الرويس إىل أوروبا عرب خط أنابيب الغاز «نوردسرتيم» ،هو
«هجوم» من قبل بوتني يهدف إىل «بث الفوىض يف السوق األوروبّية للطاقة» ،فيما
أعلنت هولندا رفع قيود مفروضة عــى توليد الطاقة بالفحم بعد يوم عىل إعالن
أملانيا والنمسا أيضا ً عن زيادة استخدام الفحم.

"شوشو" ...مات مرّتين

ويف أرشيف خرض عالء الدين «ويلن ألمة» وشاركته التمثيل فيها آمال عفيش،
وهي واحدة من نجمات «املرسح الوطني» رفيقة شوشو يف مشواره القصري.
وقبل أعوام قليلة كان خرض بصدد توليفة استعادية ملرسحيات والده ،وظ ّل
ً
املرشوع فكرة .ويف سجل خرض القصري،
نسبة إىل أعوام احرتافه ،عمل مرسحي لم
يح َ
ظ بما يستحقه وعنوانه «من خرض عالء الدين لشوشو».
اإلبن مسكون بأبيه إىل ح ّد الذوبان.
قبل أكثر من ثالثني عاماً ،التقيت بخرض الشاب الحالم والنشيط والحيوي،
ُ
كنت واملخرج جوزف بو ّ
نصار بصدد التحضري لحلقة خاصة بـ»شوشو» ضمن
سلســلة «كبارنا» .يومها أدى اإلبن عىل املرسح الوطني املبعثر مشهدا ً للوالد...
لوهلة ظننت أن شوشو بذاته عاد إىل الحياة .ويف األمس مات شوشو للمرة الثانية،
بعد تمديد العرض.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1مدينة كندية.
 - 2رئيس مجلس نواب عربي.
 - 3وعاء الخمر  -فتل الحبل -
سخن الماء.
ّ
 - 4فرخ النعام  -أحد األنبياء.
 - 5دولة أوروبية.
تمس الشيء بيدها  -مدينة
-6
ّ
فرنسية.
 - 7هــزل ومداعبة  -ماركة
سيارات.
 - 8مضغه وبلعه (الطعام)  -أح ُد
ال َّز ْو َج ْين من ك ِّل شي ٍء.
 - 9روائي وكاتب قصة قصيرة
أيرلندي راحل اشتهر بسبب روايته
«دراكوال».

 – 1ممثلة مصرية راحلة.
 - 2طبيب عربي أول أخصائي
طب األطفال من
عربي في
ِّ
مؤلفاته “سياسة الصبيان
وتدبيرهم”.
 - 3خاصتي  -عاصمة دولة
أفريقية.
 - 4يمنح  -منام.
 - 5شهر عربي  -أمر بالسكوت.
 - 6عاصمتها يريفان.
 - 7آخر الدواء  -ماركة أدوات
إلكترونية.
 - 8سلّم على  -مستنقعات.
 - 9زاد وكثر  -الجوهر.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ميسيسيبي  - 2 -االباما  - 3 -ميسوري  -مل  - 4 -اهـ -
حالفها  - 5 -أ أ  -يونين  - 6 -لعين  -ما  - 7 -تزييف  -منن  - 8 -ابو
نواس  - 9 -علمه  -ركبة.
عموديا - 1 :ماما  -متاع  - 2 -يليها  -زبل  - 3 -ساس  -اليوم - 4 -
يبوح  -عينه  - 5 -ساراييفو  - 6 -يميلون  -ار  - 7 -با  -فن  -مسك
 - 8 -مهيمن  - 9 -االنانية.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا
 – 1أول خلفاء العباسيين ومؤسس الخالفة
العباسية.
 - 2ممثلة إيطالية من أفالمها “ Girl with a
.”Suitcase
 - 3صحارى  -شبيه  -مخترع أميركي راحل.
 - 4رصين  -حرف جزم  -م ْيل وإسناد.
 - 5بحيرة في روسيا هي أعمق بحيرة مياه عذبة
في العالم  -وارى الميت في التراب  -إدراك.
 - 6نبات عطري يعرف بالح َّبهان  -هرب  -ابتلي
ومش َّتت.
بـ ُ -مب َّدد ُ
الخ َطى  -من
 - 7رفع الحديث إلى قائله َ -ح َّث ُ
قبض عليه وأخذ.
ورق  -مدينة في فلسطين ُ -غ َّر ُة الْ َق َمر-
 - 8ضعف ّ
قط باألجنبية.
 - 9جامعة أميركية  -منخفض باألجنبية  -عامل
بال ُي ْسر  -نجل.
 - 10اشتبه واختلط عليه األمر  -من الحيوانات
 لبس باألجنبية.شق وفتح  -اسم حمله العديد
 - 11زاد وكثر ّ -
من ملوك إنكلترا.
ادق
 - 12نعم باألجنبية -
الص ُ
الذكي المتو ِّق ُد َّ
ُّ
ال ِفراسة  -جعله يستم ُّر ويبقى.
اشت َّد َفرحه و َنشاطه  -ثغر  -الموا  -للنفي.
ْ - 13
 - 14فيلسوف وروائي إيطالي راحل من أشهر
رواياته “ - ”The Name of the Roseإناث الضأن.
رحه
 - 15ممثلة مصرية  -ط َغى وغالى في َم ِ
وزه ِوه واستخفافه.
ْ

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.

ح

ت

غ
ش

10
18

ذ
ك
7

22

ح

ذ

ف
ض
غ
ش

 – 1كان ذا حجم أو عدد أكثر من غيره  -رئيس
أميركي راحل.
 - 2فيزيائي ورياضي وفيلسوف فرنسي راحل
هو من اخترع اآللة الحاسبة  -يقذف.
 - 3ممثل ومخرج أميركي من أفالمه “- ”Zelig
سائل أبيض  -مداد.
 - 4أمر فظيع  -شحم  -نعم بالروسية  -عال
وارتفع  -ثرى.
 - 5طري  -راحة اليد  -قلب  -الشاب من كل
شيء.
 - 6نائب ووزير لبناني راحل  -إله مصري.
 - 7من األلقاب  -سئم وضجر  -ارجع  -ام ّد
المشروع بالمال  -متشابهان.
 - 8أحرف متشابهة  -للمصاحبة  -طاف بالليل
يحرس الناس ويكشف عن اللصوص ونحوهم -
َك ِفيل قائم بمعاش أهله وأوالده وبما يحتاجونه.
 - 9قرأ الكتاب بالتتابع  -وعاء الخمر  -ضمير
متصل  -ملتزم في مكان ما ألمر ذي شأن من
عبادة ونحوها.
 - 10من مؤلفات األديب اللبناني عمر فاخوري
 نفير.زي نسائي هندي  -حرف
كان
أخوات
من
- 11
ّ
عطف.
نحات فرنسي راحل.
 - 12قط  -انحراف ّ -
 - 13مدينة في كندا  -للنفي  -كرع الماء بال
تنفس.
 - 14عائلة  -وصف لمكان أو طريق يصعب السير
فيه  -شاعر لبناني راحل ل ّقب بـ “شاعر األرز”.
 - 15من مؤلفات ابن طفيل  -مغترب.

شبكة األذكياء

األرقام والحروف
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أفقي ًا
 - 1اللظى  -مثيل.
 - 2مدينة فرنسية  -توقف السفينة
في الميناء.
 - 3قساطل  -أوطان.
 - 4هواء شديد  -ما يواجهك من
الرؤوس وفيه العيون واألفواه واألنوف.
 - 5من الحبوب  -شعور  -خ ّباز.
 - 6أحد الوالدين  -سئم وضجر -
خاصتي.
 - 7من الطيور  -قادم  -زار وكثر.
 - 8اختلس النظر  -رفسه برجله.
 - 9ماركة سيارات  -يقرع الباب.
 - 10الجديدة  -كانت أَسنا ُنه قصير ًة
ملتزقة ُمقبلة على داخل الفم.

عمودي ًا

ل

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

 – 1المكاسب  -نوتة موسيقية.
 - 2زعيم روسي راحل  -ذو قدر رفيع.
 - 3صا ِئح على َم ِّيت  -الفرحان.
 - 4و ّبخ وع ّنف  -و ّد  -مال عن الطريق.
 - 5قنوط  -سقي.
 - 6مرض صدري ُ -متم ِّهل.
ش َر َد و َن َف َر.
 - 7يبس الخبز َ -
 - 8أمور تنتشر بين النا س وتعم -
نأتي بعد.
 - 9أحد الخلفاء العباسيين.
 - 10دولة أوروبية  -ندر وجوده.

1

2

3

5

4

6

7

10 9

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حلول ألعاب صفحة رقم 18
الدوائر السحرية
الحسابات المنطقية

أفقيا – 1 :جاين اوستن  -ابار  - 2 -ابراهيم بن الوليد  - 3 -نواح  -ري -
االصمعي  - 4 -رعن  -راقد  -ليان  - 5 -ابي فوق الشجرة  -نا  - 6 -سي
 اقال  -هاد  - 7 -يدري  -فجر  -لوساكا  - 8 -نانسي  -ساد  -در  -از  - 9لو  -بورنيو  -بيزا  - 10 -اثارها  -يوان  -فار  - 11 -لق  -ارتباك راسخ  - 12 -نفش  -ني  -عد  -رسم  - 13 -قياس  -وان  -يوتا 14 - طواويس  -ارسنال  - 15 -داريا  -افتقار  -نح.عموديا - 1 :جان راسين  -النقود  - 2 -ابو عبيد الثقفي  - 3 -يراني -
رنوا  -شاطر  - 4 -ناح  -فايس  -را  -سوي  - 5 -اهـ  -بوق  -يبهره  -أ
أ  - 6 -وير  -قاف  -وات  -لو  - 7 -سمير الجسر  -بن  -يا  - 8 -تب
 ال  -رانيا يوسف  - 9 -نناقشه  -ديوك  - 10 -الدجال  -وا  -عناق - - 11اال  -ردود  -نرد  -را  - 12 -بوصلة  -سرب  -يسر  - 13 -المي
 -دا  -يفسرون  - 14 -ريعان  -كازاخستان  - 15 -دينا عازار  -مالح.

طرائق ( )13ــ مطعون ( )18ــ عظام ( )25ــ رموز ( )12ــ عمالة ()5
مظلمة ( )1ـــ إسباغ ( )17ــ مكتظ ( )21ــ إطباق ( )9ــ عاقبة ()15
معدل ( )24ــ عقائد ( )14ــ طرفة ( )20ــ مزدر ( )2ــ ممحو ()6
معكوس ( )10ــ معرة ( )7ــ أطفال ( )11ــ طقوس ( )23ــ معرفة ()8
مغارب ( )4ــ معيار ( )19ــ مغيظ ( )16ــ مفضل ( )3ــ مواقع ()22
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هذه شبكة كلمات متقاطعة تتميز بصعوبة إضافية حيث تم محو المربعات السوداء التي
بداخلها والتي تفصل بين الكلمات ،لذلك عليك اإلجابة على التحديدات أفقيًا وعمود ًيا ووضع
المربعات السوداء داخل الشبكة في المكان المناسب.
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة
واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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أفقيا – 1 :ابو العباس السفاح  - 2 -كلوديا كاردينالي
  - 3بيد  -ند  -اديسون  - 4 -رزين  -لما  -ركون - 5 -بايكال  -دفن  -وعي  - 6 -هال  -فر  -مني  -مفرق 7 -
 اسند  -سرع  -اسير  - 8 -رك  -اللد  -هالل  -شا 9 - يال  -با  -عاسر  -ابن  - 10 -تلبس  -نمس  -وير 11 - نما  -مق  -وليم  - 12 -وي  -االلمع  -ادامه  - 13 -مرح فم  -عتبوا  -ال  - 14 -امبرتو ايكو  -نعاج  - 15 -نيرمينالفقي  -بطر.
عموديا - 1 :اكبر  -هاري ترومان  - 2 -بليز باسكال -
يرمي  - 3 -وودي الن  -لبن  -حبر  - 4 -اد  -ني  -دا  -سما
 رم  - 5 -لين  -كف  -لب  -الفتي  - 6 -عادل ارسالن امون  - 7 -بك  -مل  -رد  -مول  -أ أ  - 8 -أ أ أ أ  -مع -عس  -معيل  - 9 -سرد  -دن  -ها  -معتكف  - 10 -اديب
في السوق  -بوق  - 11 -ليس  -ساري  -او  - 12 -سنور
 ميل  -رودان  - 13 -فانكوفر  -ال  -عب  - 14 -ال  -وعر -شبلي مالط  - 15 -حي بن يقظان  -مهاجر.
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5

6

 - 1ما أخذ ظل ًما من المظلوم.
 - 2محتقر.
حسن من غي ِره.
ُ - 3ع َّد أ َ َ
 - 4أماكن غروب الشمس.
 - 5خيانة وتآمر مع أعداء
الدولة.
ُ - 6مزال.
 - 7مساءة وإثم.
 - 8إدراك الشيء على ما هو
عليه.
 - 9إقفال.
 - 10مقلوب من فوق إلى
أسفل.
 - 11أوالد صغار تتراوح
أعمارهم بين الوالدة والبلوغ.
 - 12شفرات.
 - 13أساليب ،مسالك.
 - 14كل ما يؤمن به اإلنسان
من أمور دينية.
 - 15آخر كل شيء وخاتمته.
ُ - 16مغضب.
 - 17إتمام وإكمال.
 - 18مذموم فيه.
 - 19مقياس ومقدار.
 - 20ملحة ،نادرة.
 - 21مزدحم.
 - 22مواضع.
 - 23طرق خاصة في أداء
عبادات أو شعائر دينية.
 - 24متوسط ،نسبة.
ِ - 25قطع من القصب الذي
عليه اللحم في جسم اإلنسان
أو الحيوان.

شبكة األذكياء
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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 كل خط افقي وعمودي.
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األرقام والحروف

ت = 3؛ح =  6؛ذ =  5؛ش =  4؛ض = 8؛
غ =  2؛ ف = 1؛ ك =  7؛ ل = .9

سودوكو
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 – 1شاعر وكاتب مسرحي فرنسي راحل من
مؤلفاته “ - ”Andromaqueالدراهم.
 - 2صحابي وقائد عسكري عربي كان أمير
الجيش في معركة الجسر.
 - 3يشاهدني  -قرعوا األجراس  -حا ّد الفهم
سريع التصرف.
 - 4تأ َّو ُه  -وجه باألجنبية  -جرذ باألجنبية -
أم ُره.
استقام ْ
 - 5للتوجع والشكوى  -نفير  -يثير دهشته
وإعجابه  -متشابهان.
 - 6لبس باألجنبية  -حرف هجاء  -ماذا باألجنبية
 للتمني. - 7نائب ووزير لبناني سابق  -من الحبوب -
للنداء.
خسر وهلَك  -عائلة  -ممثلة مصرية.
ِ -8
 - 9نحاوره ونجادله  -ذكور الدجاج.
ض ُّم العنق إلى العنق
 - 10الكذاب  -للندبة َ -
الصدر.
والصدر إلى َّ
َّ
 - 11أداة استثناء  -أجوبة  -لعبة تسمى “لعبة
الطاولة”  -جرذ باألجنبية.
 - 12جهاز ُت َع َّين به الجهات  -فريق من الطير
سهل وأمكن.
والحيوان ُ -
 - 13وجعي  -نعم بالروسية  -يشرحون األمر.
 - 14أ ّول الشباب  -دولة في آسيا الوسطى.
 - 15ملكة جمال لبنانية سابقة  -أكل مع.

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.

3

أفقي ًا
 – 1روائية إنكليزية راحلة من مؤلفاتها “Pride
ستخرج منها
 - ”and Prejudiceحفر عميقة ُي ْ
الماء أو ال ِّن ْفط.
 - 2الخليفة األموي الثالث عشر.
 - 3ضواح  -سقي  -راوية العرب ل ّقبه الخليفة
هارون الرشيد بـ “شيطان الشعر”.
 - 4كان أهوج في منطقه  -نائم  -رخا ُء العيش
و َن ْع َم ُته.
 - 5فيلم لعبد الحليم حافظ  -ضمير متصل.
 - 6نعم باإلسبانية  -رفع فال ًنا من منصبه  -دليل
رشد.
وم ِ
ُ
 - 7يعلم باألمر  -ضوء الصباح  -عاصمة دولة
أفريقية.
 - 8مدينة فرنسية  -خ ّيم السكون  -جوهر  -لعلع
الرصاص.
 - 9للتمني  -أكبر جزيرة في آسيا  -مدينة إيطالية.
 - 10أَعاد طرحها (الفكرة)  -عملة دولة آسيوية
 هارب.ش ّق في األرض  -حيرة واضطراب  -ثابت.
َ - 11
 - 12ش َّعث وف ّرق (الصوف أو القطن) بأصابعه
حتى ينتشر  -شحم  -أحصى وحسب  -صورة.
 - 13مقاس  -واحد باألجنبية  -والية أميركية.
 - 14طيور جميلة الشكل  -نادي كرة قدم
إنكليزي.
 - 15بلدة لبنانية في قضاء الشوف وكسروان -
احتياج  -تردد صوته في صدره.

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

3
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المربعات الذهبية

1

4

انمحى ( )25ــ أفشل ( )14ــ احباط ( )2ــ اختطاف ( )18ــ تفصيل ()22
تفرقة ( )23ـــ فرائد ( )11ــ تمخض ( )1ــ مفروك ( )24ــ تفريع ()19
فخامة ( )21ــ فروغ ( )4ــ فرحى ( )10ــ فرامل ( )7ــ فتية ()3
فواقد ( )16ــ فجأة ( )13ــ فحول ( )8ــ تقتير ( )12ــ فساق ()6
مفاتحة ( )15ــ غيار ( )9ــ غمار ( )5ــ تغميض ( )17ــ غالء ()20
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الرباعية

أفقيا – 1 :العباس بن مرداس  -تراي  - 2 -صخر بن عمرو
 سعيد صالح  - 3 -اصم  -بي  -سار  -دلنا  -طي  - 4 -له بردويل  -با  -ارتأى  - 5 -بيوت  -اودي  -حلها  - 6 -نال نقر  -مقر  -سم  -ارل  - 7 -صب  -ستيفن سبيلبرغ  -بب  - 8 -رنم  -يارد  -النا تيرنر  - 9 -يسرح  -لفيف  -تدن
 احجم  - 10 -راقود  -مرسين  -اب  -لك  - 11 -نيكل  -يم وما  -عب  -قوي  - 12 -اجش  -انتحار  -االردن.عموديا - 1 :اصالة نصري  -نا  - 2 -لخصه  -ابن سريج
  - 3عرم  -بل  -مراكش  - 4 -ب ب  -بي  -حقل  - 5 -انبرونتي  - 6 -سعيد تقي الدين  - 7 -بم  -رفرف  -مت -
 - 8نرسيس  -نديم  - 9 -موال  -مس  -فروا  - 10 -اقبل
 سمر  - 11 -دس  -بورياتيا  - 12 -اعداد  -لندن - 13 -سيل  -يسبان  -عل  - 14 -دنا  -مرت  -ابا  - 15 -تصارح
 غياب  - 16 -را  -تال  -رح  -قد  - 17 -الطاهر بن جلون - 18 -يحيى البرمكي.
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8x8

وشى وزركش.
ّ –1
 - 3شهر هجري.
 - 5جوع شديد.
 - 7عاد.
 - 8بتر.
 - 9رمى بق ّوة.
 - 11جلس.
 - 13تفاوت ،اختالف.
 - 15فقد محتواه.
 - 17قالدة.
 - 19قعد.
 - 21عال وارتفع.
 - 22فرخ النعام.
 - 23ظرف وحسنت أخالقه.
 - 25وقر وحلم وسكن.
 - 27مدينة ألمانية.
 - 29مدار النجوم.
 - 31رحل عن المكان.
 - 33حضر ،كان موجو ًدا.
 - 35امتحان.
 - 36مستجيب لـ.
 - 37كالم موزون مقفى.
 - 38أوجز الكالم.
 - 39مكيال للسوائل.

39

 - 1لزق والتصق.
 - 2ذهب بشيء كلّه أو معظمه.
 - 3أصاب بالذهول والشرود.
 - 4نام.
 - 5وهن.
 - 6بقية الروح.
 - 10خوف فجائي شديد.
 - 12نشب بـ.
 - 14أنبياء.
متصل.
 - 15ف ّرق ما كان
ً
 - 16ظلمة أول الليل.
 - 17عيب.
 - 18وسخ.
 - 19أحضر.
 - 20أقام في الدار.
 - 24من الحيوانات.
 - 26زوج األخت.
 - 28محيا.
 - 29بسط وم ّد.
 - 30عدم إيمان.
 - 31من الخضار.
 - 32مدينة سورية.
 - 33صغير األسد.
 - 34أبد.

5

13 1
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5 15
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9 6
16
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 – 1أول مشاهير الفالسفة العرب في
األندلس ُ -معارض.
 - 2مدينة يابانية  -محافظة مصرية.
 - 3من قبض عليه وأخذ  -مدينة في
ليبيا  -جرذ باألجنبية.
 - 4سئم وضجر  -مظلم  -أنذال.
وبائي ُمع ٍد  -بلدة لبنانية في
 - 5مرض
ّ
قضاء مرجعيون.
س  -سرعة  -مناص  -كان ذا
َ - 6خ َر َ
داللة وإيضاحا للشيء أكثر من غيره.
 - 7إحصل  -أطوار ومراحل  -مخالف
للحق وهو عارف به.
 - 8واليــة أ ميركية  -حيوا ن من
ال َّز ّحافات  -يجري في العروق  -شحم.
 - 9نطالب  -تردد على الهاتف  -غ ّم.
ورق -
 - 10صرعه وأماته  -ضعف
ّ
المال المدفون تحت األرض.
 - 1 1معر كة بحر ية حد ثت بين
المسلمين واإلمبراطورية البيزنطية -
حفط في نفسه.
 - 12عمران  -ماركة سيارات.
 - 13صورة  -أحرف متشابهة  -سلّم
على.
 - 14شباب بين المراهقة والرجولة -
ضعف  -أكمل الشيء.
 - 15وهكذا باألجنبية  -بلدة لبنانية
في قضاءي كسروان والنبطية  -فزع.
 - 16فاتح مغولي  -شاعر عربي.
 - 17رئيس وزراء فرنسي سابق ولد
في تركيا.

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.
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أفقي ًا
 – 1أديب ومؤرخ من فرسان العرب من
كتبه “االعتبار”  -ركلها برجله.
 - 2شجاع  -ممثل ومخرج أميركي من
أفالمه “.”Unforgiven
 - 3رسول  -يد الثوب  -حصلت على -
نوتة موسيقية  -للتمني.
 - 4مدينة فرنسية  -شعلة ساطعة من
نار  -أحرف متشابهة.
 - 5للمساحة  -المحب  -عاصمة دولة
أوروبية  -رجع وعطف.
 - 6رئيس وزراء بريطاني سابق -
للمو ِدع من أموال في حسابه
مجموع ما ُ
وجه نحو َه َدف.
الجاري بالمصرف َّ -
 - 7قبض على وأخذ  -دولة أميركية.
 - 8عائلة  -مخايط  -أداة نصب -
سهام.
 - 9ضجروا  -دوخة  -أداة استثناء.
 - 10غير مغلق  -من األقارب  -دولة
عربية  -فاصل.
 - 11للتفسير  -نساء جميالت يستغنين
بحسنهن عن الزينة  -نظف بالفرك -
مدينة بلجيكية.
 - 12قائد عسكري وحاكم عربي كانت
دمشق العاصمة وأهم المدن في عهده
 ُمعطى على سبيل اإلسترجاع. - 13قائد عسكري وحاكم عربي فتح
شق
الرها وكان يحتلها الصليبيون ّ -
وخرق.

الثالثية
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 – 1مطربة سورية  -ضمير متصل.
مغن وملحن
 - 2أوجزه (الكالم) -
ٍ
عربي ل ّقب بـ “وجه الباب”.
 - 3ا شت ّد وخــر ج عن ا لح ّد -
لإلستدراك  -مدينة مغربية.
 - 4متشابهان  -بواسطتي  -مجال
وميدان.
 - 5روا ئية إ نكليزية را حلة من
مؤلفاتها “The Tenant of Wildfell
.”Hall
 - 6كاتب لبناني راحل من مؤلفاته
“حفنة ريح”.
بسط الطائر
 - 7أغلظ أوتار العود َ -
ناح ْيه وح َّركهما  -اتصل بقرابة.
َج َ
 - 8فتى أسطوري يوناني عشق
صورته المنعكسة في الماء  -رفيق.
ُ - 9مناصر  -جنون  -هربوا.
ضر  -تح ّدث مع جليسه ليال.
َ - 10ح َ
 - 1 1وضع خلسة  -جمهورية
روسية.
 - 12أرقام  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 13ماء كثير جا ٍر  -يشتمان -
باعا.
ش ِر َب ثانية أو ِت ً
َ
 - 14اقترب  -اجتازت النهر  -مدينة
نيجيرية.
 - 1 5تجا هر بـ  -تخلف عن
الحضور.
 - 16جرذ باألجنبية  -قرأ الكتاب
 من ال أخمص ألقدامهم  -قامةاإلنسان.
 - 1 7كا تب فرنسي من أ صول
مغربية حاصل على جائزة “غونكو”
الفرنسية عن رواية “ليلة القدر”.
 - 18كاتب الخليفة هارون الرشيد
قبل أن يلي الخالفة ثم أصبح وزيره.

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

5

أفقي ًا
 – 1صحابي وشاعر وفارس عربي
ل ّقب بـ “فارس ال ُعبيد” أمه الشاعرة
الخنساء  -ج ّرب باألجنبية.
 - 2شاعر وفــارس عربي أخو
الشاعرة الخنساء  -ممثل مصري
راحل.
 - 3فاقد السمع  -بواسطتي  -مشى
 أرشدنا  -ضمن. - 4خاصته  -عائلة ملكة جمال
لبنانية سابقة  -منخفض باألجنبية
 اعتقد ونادى باألمر.فكها
 - 5منازل  -ماركة سيارات ّ -
(العقدة).
 - 6حصل على َ -ن ْحت َن ْقش  -مركز
 مادة قاتلة  -مدينة فرنسية. - 7سكب الماء  -مخرج أميركي من
أفالمه “ - ”War Horseمتشابهان.
 - 8أنشد  -وحدة قياس  -ممثلة
أ ميركية را حــلــة مــن أ فالمها
“.”Madame X
 - 9يمشط الشعر  -جمع عظيم -
كف وامتنع وتج ّنب.
انخفاض ّ -
 - 10دن كبير  -محافظة تركية -
أحد الوالدين  -عشرة ماليين.
 - 11من المعادن  -بحر  -أشار
بيده  -كرع الماء بال تنفس  -صلب
وشديد.
شن  -قتل
 - 1 2صوت غليظ َخ ِ
النفس عم ًدا  -دولة عربية.
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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.
 - 1أسفر األمر عن.
 - 2شعور بالحزن واليأس نتيجة
للفشل في تحقيق هدف ما.
 - 3شباب بين المراهقة والرجولة.
 - 4اإلنتهاء من عمل ما.
 - 5ش ّدة وزحمة.
فجار ،عصاة.
ّ -6
 - 7جهاز في السيارات.
 - 8عظماء في العلم أو الشعر.
 - 9بدل من كل شيء.
 - 10سعداء.
 - 11جواهر نفيسة.
ُ - 12بخل وإمساك.
 - 13بغتة.
 - 14أبطل وأحبط.
ُ - 15مبادأة بالكالم.
وف ِقد.
 - 16ك ّل ما ضاع ُ
 - 17إغالق العين وإطباق جفنها.
 - 18احتجاز الشخص عنوة بغية فدية
أو تنفيذ مطلب ما.
 - 19تشعيب.
 - 20ارتفاع وزيادة في األسعار.
 - 21عظمة ،جالل.
 - 22تبيين وتوضيح ،ضد إجمال.
 - 2 3تمييز بين ا ألشــخــا ص أ و
الجماعات.
وح َّك إلزالة قشره.
 - 24ما ُدلِ َك ُ
 - 25ذهب أثره وزال.
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أفقيا – 1 :اسامة بن منقذ  -رفسها  - 2 -باسل  -كلينت
ايستوود  - 3 -نبي  -كم  -نالت  -مي  -لو  - 4 -بوردو -
شهاب  -أ أ أ أ  - 5 -ار  -الودود  -لندن  -كر  - 6 -جون
ميجور  -رصيد  -صوب  - 7 -اسر  -االكوادور  - 8 -ال -
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 - 10من يقتدى به.
 - 11من ضاع منه شيء ما.
 - 1 2ذ و مطلب يبتغي
تحقيقه.
 - 13مضجع.
 - 14ق ّوة على أمر.
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ُ - 1م َس ّكن.
 - 2قليل الوزن.
 - 3طيف.
 - 4دام ذكره على م ّر الدهور.
 - 5وجه وجانب.
 - 6تجويف في أرض.
 - 7مجرى مائي يصب في
مجرى مائي آخر.
 - 8حيوانات مفترسة.
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المربعات الذهبية

الرباعية

م

ضع داخل المربعات
األرقــام من  1إلى 9
لتحصل على المجموع
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خط أفقي وعمودي.
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 فرغ  - 17 -عقد  - 19 -جلس 21 - سما  - 22 -رال  - 23 -لبق - 25 -رصن  - 27 -بون  - 29 -فلك 31 -
 برح  - 33 -شهد  - 35 -فحص - - 36ملب  - 37 -شعر  - 38 -لخص
  - 39لتر.عمود ًيا - 1 :دبق  - 2 -جرف 3 -
 صعق  - 4 -رقد  - 5 -ضعف 6 - رمق  - 10 -ذعر  - 12 -علق 14 - رسل  - 15 -فصل  - 16 -غسق - - 17عار  - 18 -درن  - 19 -جلب -
 - 20سكن  - 24 -بغل  - 26 -صهر
  - 28وجه  - 29 -فرش  - 30 -كفر  - 31بصل  - 32 -حمص - 33 -شبل  -34 -دهر.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - 866السنــــة الثالثــــة

األربــعــاء  ٢٢حــزيــران 2022

طهران تتو ّعد بمحاكمة "عمالء"بتهمة
"التخطيط الغتيال علماء"

خالل تحرّش أحد الزوارق اإليرانية بسفين َتيْن أميركيّ َتيْن قرب مضيق هرمز اإلثنين (أ ف ب)

الرسية" الدائرة بــن الدولة العربية
يف خض ّم "الحــرب
ّ
والجمهورية اإلســامية اإليرانية ،والتي أدّت إىل تصفية عدّة
ضبّاط وعلماء ومهندســن إيرانيــن يف بالدهم ،نقلت وكالة
األنباء اإليرانية "إرنا" عن مســؤول قضائي أن إيران ستُحاكم
قريبا ً "ثالثة عمــاء عىل صلة باإلســتخبارات اإلرسائيلية"
(املوساد) اعتُقلوا يف نيسان.
وادّعى املدّعي العام يف إقليم سيستان وبلوشستان مهدي
شــمس عبادي أن "الثالثة كانوا يُخ ّ
ططــون الغتيال علمائنا
النوويني وفقا ً لتقديرات املخابرات" ،من دون أن يُحدّد جنسية
املعتقلني ،يف حني كشــفت مصادر م ّ
طلعــة لصحيفة "وول
ســريت جورنال" أن إرسائيل تُكثّف حملتها إلحباط برامج
ّ
واملســرة من خالل سلســلة من
إيران النووية والصاروخية
الرسية" التي تستهدف مجموعة أوسع من األهداف
"العمليات ّ
الرئيسية.
وتُع ّد التح ّركات الجديدة هي أحدث تطوّر الســراتيجية
أطلــق عليها رئيس الوزراء اإلرسائيــي نفتايل بينيت "عقيدة

األخطبوط" ،والتي تهدف إىل نقــل معركة إرسائيل ض ّد إيران
إىل األرايض اإليرانية بعد ســنوات من استهداف عمالء إيرانيني
ووكالء طهران يف دول مثل سوريا.
وبحسب مصادر الصحيفة األمريكيةّ ،
فإن إرسائيل ّ
توسع
بأن إيران أحــرزت بالفعل تقدّما ً
حملتها اآلن مع االعــراف ّ
كبريا ً يف إنتاج اليورانيوم املستخدم يف صنع األسلحة ،وذلك بعد
الرسية عىل برنامج إيران النووي.
سنوات من تركيز جهودها
ّ
وأضافت املصادر أن الهدف اآلن هــو منع طهران من تطوير
رأس حربي نووي وصاروخ يُمكن أن يحمله.
ويف الغضون ،أكد املتحدّث باســم مســؤول السياســة
الخارجية لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل ،بيرت ســتانو ،أن
ّ
التوصل إىل إتفاق يف ملف إيران النووي ممكن إنّما يتط ّلب بذل
"جهد" ،مبديا ً قلقه إزاء "عدم وفاء إيران بالتزاماتها".
وعىل صعيد آخر ،ذكرت البحريــة األمريكية أنّها أطلقت
عيارات تحذيرية ملنــع  3زوارق تابعــة لـ"الحرس الثوري"
اإليراني من االقرتاب من ســفينتَ ْي أمريكيّتَ ْي من األســطول

الخامس قرب مضيق هرمز اإلسرتاتيجي.
وأوضحت البحريــة يف بيان صادر عن مق ّر األســطول
الخامس يف البحرين ّ
أن الزوارق اإليرانية حاولت االقرتاب اإلثنني
"بطريقة غري آمنة وغري مهنية" من الســفينتَ ْي "يو أس أس
ســروكو" و"يو أس أن أس تشــوكتاو كاونتي" اللتَ ْي كانتا
تقومان بدورية روتينية ،مشــر ًة إىل ّ
أن أحــد الزوارق اقرتب
"برسعة عالية وبشكل خطر ولم ي ّ
ُغي مساره ّإل بعدما أصدرت
سفينة الدورية األمريكية إشارات تحذير مسموعة" ،وبعدها
إشارة ضوئية تحذيرية أخرى ،يف حادث استم ّر ساعة.
واعترب املتحدّث باسم القيادة املركزية األمريكية الكولونيل
جوزيــف بوتشــينو ّ
أن "ترصّفات البحريــة اإليرانية ال تفي
باملعايري الدولية للســلوك البحري املهني واآلمن ،ما يزيد من
مخاطر ســوء التقدير واالصطدام" ،مؤكدا ً أن "قوات القيادة
املركزية األمريكية ستســتم ّر يف الطــران واإلبحار والعمل يف
أي مكان يف املنطقة التي يســمح بها القانون الدويل مع تعزيز
اإلستقرار اإلقليمي".

ماكرون المأزوم يُجري استشارات ويرفض استقالة بورن
رفض الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون
أمس استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن،
يف وقت يجد نفسه منذ األحد يف مأزق سيايس
كبري بعدما حرم الناخبون الفرنسيون إئتالفه
من الغالبيــة املطلقة يف الجمعية الوطنية ،ما
دفعه إىل إجراء عدّة استشــارات مع الحلفاء
واملعارضني.
وأعلنت الرئاســة الفرنســية أن بورن
ســتبقى يف منصبها "لتتم ّكن الحكومة من
متابعة مهامهــا والتح ّرك" ،يف حني اجتمعت
رئيســة الوزراء بأعضاء حكومتها بعد ظهر

أمس.
ويقيض التقليــد بأن تُقــدّم الحكومة
استقالتها بعد اإلنتخابات الترشيعية .ويهدف
هذا اإلجــراء إىل إضفاء رشعيــة جديدة عىل
رئيس الــوزراء الذي يُعيد الرئيس تعيينه عىل
الفور يف منصبهّ .إل أن ماكرون اختار رفض
هذه االســتقالة ،فيما تنتظره مجموعة من
اإللتزامات الدولية (املجلــس األوروبي ،قمة
مجموعة السبع ،قمة حلف شمال األطليس)
اعتبارا ً من الخميس.
وقبــل ذلك ،ســيُجري الرئيس الفرنيس

"املشاورات السياسية الالزمة من أجل تحديد
الحلول البناءة املمكنة لخدمة الفرنســيني"،
بحسب الرئاسة .واستقبل ماكرون الذي أُعيد
انتخابه يف نيسان لوالية ثانية من  5سنوات،
زعماء مــن أحزاب املعارضــة أمس ،عىل أن
يستكمل هذه اللقاءات اليوم.
وكان زعيــم الجمهوريني كريســتيان
جاكــوب أوّل ضيوف ماكرون .وكشــف أنه
قال للرئيس أنّه "ال مجــال للدخول يف ما قد
يبدو خيانة للذين صوّتوا لنــا" ،موضحا ً أنّه
"سنبقى يف املعارضة" ،إذ "ال مجال أن نُف ّكر

بأي إتفاق".
ويعتزم حزب "فرنســا األبيــة" ،الذي
يقود "االتحاد الشــعبي البيئي واالجتماعي
الجديد" ،وهو إئتالف يساري بزعامة اليساري
الراديكايل جان لوك ميالنشون ،والذي جاء يف
املرتبة الثانية يف اإلنتخابات الترشيعية ،تقديم
مذ ّكرة حجب الثقة عن الحكومة يف  5تموز.
ويف حال أيّدت غالبية النواب هذه املذ ّكرة،
وهو ما يتط ّلب إتفاقا ً غري محتمل بني اليسار
ّ
فــإن الحكومة
واليمني واليمــن املتط ّرف،
ستسقط.

صراع اإلخوة  -األعداء على األراضي األوكرانيّة
التاريخ القديم والحديث يد ّل عىل وجود أوكرانيا ،روسيا
خالـــــد العـــــزي
لم تســتطع لعب أي دور من دونها .وحتى الثورة البلشفية
اعتمد نجاحها عىل املثلث الحيوي (موسكو وسان بطرسبورغ
نشأ جدار يف السنوات األخرية بني روسيا وأوكرانيا وسط
وكييف) صنّاع الثورة الشيوعية ،فانحالل االتحاد السوفياتي
أجزاء من مساحة تاريخية وروحية وثقافية وحضارية واحدة
حصل برغبة كييف وموســكو ...وســاهمت بصنع التاريخ
ومشــركة .إنها بال شك محنة مشــركة كبرية ،بل مأساة
الجديد يف بيالروســيا بتوافق ثالثي .لكن ابتعاد أوكرانيا عن
ألطماع إمرباطورية.
روســيا العام  2014أحبط توجهات موسكو اإلمرباطورية
بادئ ذي بــدء ،ما يجري هو نتاج لكثــر من األخطاء
يف بناء االتحاد األورايس .حاولت روســيا فرض نفسها قطبا ً
الرتاكمية التي ارتكبت يف فــرات مختلفة ،وهو أيضا ً نتيجة
نديا ً للواليــات املتحدة بالتالعب بالنظــام العاملي من خالل
العمل الهادف الحثيث لتلك القوى الساعية دائما ً إىل تقويض
احتــال أوكرانيا بعملية خاصة ،وليــس حربا ً ض ّد كييف...
هذه الوحدة الحضارية والتاريخية والثقافية.
عملية خاطفة تفرض أمرا ً واقعا ً عرب ابتالع أوكرانيا وقضمها
لكن الحرب األوكرانيــة ال يُمكن وصفها بأنّها تصحيح
أخطاء تاريخية بل هي إبــادةّ ،
برسعة .لم تســتطع روســيا هضم التغيري الذي يحدث إىل
ألن اتفاقية يالطا أنهت هذه
جانبها من قبل دولة خرجت عن طاعتها،
املغامرات ،وأعقبتها اتفاقية دول الســاف
الثالثة العام  1991التي أنهت وجود االتحاد
وبدأت بالدخول يف النظــام العاملي الجديد
عىل الرغم مــن األخطاء الكبرية املرتكبة يف
السوفياتي لتأسيس مستقبل جديد.
هذه الحرب األخرية هي حرب انتقامية لم تستطع روسيا هضم كييف ،التي تسلك خطا ً مغايرا ً لديكتاتورية
من التاريخ والثقافة والحجر والكيان ،عرب التغيير الذي يحدث إلى
موسكو ونظامها األحادي ،ما يُعاكس الرأي
العام الرويس.
تدمــر املدن األوكرانيــة وتحطيم الثقافة
جانبها من قبل دولة
فاآللة اإلعالمية الروسية الدعائية شنّت
والقيــم الحضارية لكل املراكــز القيّمة يف
خرجت عن طاعتها
حملة كبرية ض ّد أوكرانيا ،مد ً
ّعية أن التط ّرف
الجبهات القتالية (دور عبادة أثرية ،ومراكز
يُسيطر عليها وأنها أصبحت مختطفة من املتط ّرفني والرئيس
ثقافية ومســارح وعمارة قديمة وجســور) ...وحرب ض ّد
الحضارة والثقافة األوكرانيتَ ْ
ــن والخصائص الكيانية التي
األوكراني فولوديمري زيلينسكي مج ّرد دمية يت ّم التالعب بها،
تُشري إىل وجود التاريخ القديم.
وتتناىس موسكو أن زيلينسكي الذي ال تتج ّرأ عىل لفظ اسمه
املشــكلة هي لدى روســيا يف الرتبية ونظرتها لآلخرين
فاز بانتخابات ديموقراطية يف ظ ّل معارضة شديدة ،لم تعرفها
موسكو ،التي تواجه معارضيها بالحبس أو القتل أو االبعاد.
كونها إمرباطورية ذات تاريخ عريق .الوجود األوكراني قديم،
التط ّرف القومي الرويس الذي ال يعرتف باآلخرين وينظر
ومعه نشــأت أوّل دولة عرفت بـ"كييفسك" روس" ،كييف
إليهم نظرة دونية ،دفع األوكران إىل "ردّة الفعل" ،كما قانون
الروسية" ،والتي عاصمتها كييف.

نيوتن الفيزيائي ّ
بأن "الفعل يُســاهم بردّة الفعل" ،ما حدا
ّ
والتمســك
بالشــعب األوكراني عىل االلتفاف حول قيادتهم
بحضارتهم وقوميّتهم ولغتهم ومحاربة الغزو الرويس ،الذي
تلقى النكســات املتك ّررة التي أفشلت خ ّ
طته بالسيطرة عىل
املناطق الرشقية والجنوبية ألوكرانيا.
إن اللعب بالخريطة العاملية بحجة القانون الحايل لم يعد
يُناسب موسكو ،فهناك أراض منذ العام  1945وضعت تحت
سيادة روســيا ،والدول لم تُطالب بها ألنها التزمت القانون
الدويل الجديد الذي فــرض الحدود الحالية ،ومن أهم املناطق
منطقة كالينينغــراد التي احت ّلها الســوفيات من أملانيا وال
تربطها أي حدود مع روسيا ،وانّما مع بولندا وليتوانيا وترتبط
بروســيا بالجو والبحر .وجزر الكوريل اليابانية األربع التي
احت ّلها االتحاد السوفياتي من اليابان وال تزال القضية مع ّلقة
ّ
يتوصال إىل عقد إتفاق سالم بينهما ،إذ ال
بني الدولتَ ْي ألنّهما لم
تزال اليابان تُطالب بحقها بالسيادة عىل الجزر.
باإلضافة إىل محافظة كاريليــا الفنلندية التي احت ّلتها
روسيا من فنلندا واقتطعتها منها ،وال تزال تحت سيطرتها،
عكس أوكرانيا التي عاشت مع الدولة الروسية جنبا ً إىل جنب
واعتنقا الديانة املسيحية األرثوذكسية معا ً منذ العام ،1034
ِ
فمن حق هذه الــدول املطالبة بعودة أراضيهم وتحريرها من
االحتالل الرويس.
إن مفهوم القوة ال يُعطي لروســيا الحق بخرق القانون
الــدويل وتغيري الخريطة العاملية باعتبــار أن أوكرانيا وديعة
لدى الطموحات الروســية من أجل السيطرة والغزو ،انطالقا ً
من مبدأ إفراغ املنطقة من ســكانها وتهديم ثقافتها طمعا ً
باألرايض ،وتوسيع السيطرة عىل املرافئ للتح ّكم بسلة الغذاء
العاملية ،كما الحال أيضا ً مع الطاقة.

٢١

أخبار سريعة
سوريا :طائرة مدنية تهبط
في قاعدة حميميم
هبطت طائرة تابعة لشركة
"أجنحة الشام" للطيران
السورية في قاعدة حميميم
العسكرية التي يستخدمها
الجيش الروسي في محافظة
الالذقية الساحلية في غرب
سوريا أمس ،بحسب ما ذكرت
وكالة "سانا" .وكانت الرحلة
القادمة من الشارقة في
اإلمارات ،هي األولى التي تهبط
في القاعدة الجوّية عقب تض ّرر
مطار دمشق ج ّراء غارة جوية
إسرائيلية في وقت سابق من هذا
الشهر .والرحلة تُعتبر أيضا ً أوّل
رحلة جوّية سورية دولية تهبط
في المنشأة منذ بدء استخدام
روسيا لها بعد انضمامها إلى
الحرب لدعم الرئيس السوري
بشار األسد في أيلول ،2015
ما ساعد على قلب ميزان القوى
لصالح قواته.

سعيّد :اإلسالم
لن يكون "دين الدولة"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد
أمس أن اإلسالم لن يكون "دين
الدولة" في الدستور الجديد
الذي سيعرضه على استفتاء.
وقال سعيّد للصحافيين في
مطار تونس العاصمة" :إن
شاء الله في الدستور القادم
لتونس لن نتحدّث عن دولة
دينها اإلسالم ،بل نتحدّث عن أمة
دينها اإلسالم واألمة مختلفة عن
الدولة" .وحول طبيعة النظام
في الدستور الجديد ،أوضح أن
"القضية ليست نظاما ً رئاسيّا ً
أو برلمانيّاً ،المه ّم أن السيادة
للشعب ،البقية وظائف وليست
سلطات" ،الفتا ً إلى أن "هناك
الوظيفة التشريعية والوظيفة
التنفيذية والوظيفة القضائية،
وهناك الفصل بين الوظائف".
وتس ّلم الرئيس التونسي اإلثنين
مشروع الدستور الجديد الذي
يُفترض أن يوافق عليه قبل
عرضه على استفتاء في 25
تموز ،في الذكرى األولى لقرار
رئيس البالد تو ّلي ك ّل السلطات.

بلجيكا تستعيد أفرادًا
من عائالت جهاديين
أعادت بلجيكا من مخيّم روج
الخاضع لسيطرة األكراد في
شمال شرق سوريا 16 ،طفالً
و 6أمّ هات هم أفراد عائالت
جهاديين جميعهم بلجيكيون،
في أكبر عملية من هذا النوع
تُن ّ
ظمها بروكسل منذ هزيمة تنظيم
"الدولة اإلسالمية" في سوريا
العام  .2019ون ُ ّ
ظمت العملية
بالتعاون بين الشرطة ووزارتَ ْي
الدفاع والخارجية ،وكشفت عنها
النيابة العامة صباح أمس ما أن
ح ّ
طت الطائرة العسكرية البلجيكية
التي حملت المجموعة في قاعدة
"ملسبروك" قرب بروكسل ونُقِ َل
أفرادها إلى مكان آمن .وذكر
المدّعي العام الفدرالي فريدريك
فان لوف أن ّ
القصر الـ 16هم دون
الـ .12ولدى وصولهم نُقِ لوا إلى
المستشفى للخضوع لفحوصات،
قبل أن يُس ّلموا إلى دائرة حماية
األحداث .أمّ ا األمهات الـ 6وه َّن
مقاتالت سبق وحُ ِك َم عليه َّن في
بلجيكا بعقوبات تصل إلى 5
سنوات ،فقد وضع َن السجن.
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سبــــاحــة

رابع أفضل رقم في الـ 200م حرّة

بطولة العالم :رقمان لميالك وتشيكون
ودريسل ينسحب من الـ 100م حرّة
ت ّوج السباح المجري كريستوف ميالك باللقب العالمي في سباق  200م فراشة ،مانحًا بالده
ذهبيتها االولى في بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست ،مسج ً
ال
رقمًا قياسيًا عالميًا للسباق.
قطع ميــاك ،بطل أوملبياد
طوكيو يف السباق ذاته ،املسافة
بزمــن  1.50.34دقيقة ،ماحيا ً
الرقــم العاملي الســابق بفارق
 0.39ثانية والــذي كان حققه
يف طريقه اىل اللقــب العاملي يف

العــام  .2019وتقدم ميالك عىل
الفرنيس الواعد ليون مارشــان
( 1.53.37د) والياباني تومورو
هوندا ( 1.53.61د).
يف املقابــل ،أُجــر النجم
األمريكي كايليب دريســل عىل

فينك بعد فوزه في سباق  800م حرّة (أ ف ب)

االنســحاب قبل الــدور نصف
النهائي لسباق  100م حرة .فقد
تم سحب اســم البطل األوملبي
من الئحة املشــاركني يف نصف
النهائــي قبل وقــت قصري من
انطالقه .وبحسب بيان صحايف
لالتحــاد األمريكي للســباحة،
فقد انســحب دريسل "ألسباب
طبية".
وقالــت املديــرة العامــة
للمنتخب األمريكي للســباحة
ليندســاي مينتينكــو يف بيان
صحــايف" :تم اتخــاذ قرار من
قبل منتخب الواليــات املتحدة
بالتشــاور مع كايليب ،مدربه
والطاقم الطبي للمنتخب ،بأنه
سينســحب من ســباق  100م
سباحة حرة ألسباب طبية".
وأضافت" :سيحدد املنتخب
مشاركته يف املسابقات يف وقت

ميالك (إلى اليسار) بعيدًا عن منافسيه في الـ 200م فراشة (أ ف ب)

سميث هزمت ماس في
الـ 100م ظهرًا
الحق من هذا األسبوع".
وأحرز دريسل ،بطل العالم
مرتــن يف ســباق  100م حرة،
لقبني عامليني يف النسخة الحالية
يف بودابست وكانا يف سباقي 50
م فراشة والتتابع  4مرات  100م
حرة مع منتخب بالده .كما أنه
سيشارك يف ســباقي  50م حرة
و 100م فراشة.

 17لقبًا عالميًا

من جهتها ،رفعت االمريكية
كايتي ليديكي ألقابها يف بطوالت
العالم اىل  17بعد أن اســتعادت
ذهبية سباق  1500م.

جودو :بطولة لبنان العامة لإلناث لعام 2022
نظــم االتحــاد اللبناني
للجودو وفروعه بطولة لبنان
العامــة لإلناث لعــام 2022
لجميع الفئات واألعمار يف مق ّر
االتحاد املوقــت للعبة يف نادي
بودا أدما ،بمشاركة  122العبة
ينتمَ ني اىل أنديــة من مختلف
املناطق اللبنانيــة ،وبنتيجة
املنافسات إحت ّلت املراكز األوىل:
 -17كلغ:
 - 1ياســمني العبداللــه -
غالديتورز طرابلس
 -20كلغ:
 - 1لني سويدي – مون السال
 -24كلغ:
 - 1آية طعمه  -مون السال
 -27كلغ:
 - 1كريستي ماتوسيان – مون
السال
 -30كلغ الصيصان:
 - 1كالرا طعمه – مون السال
 -30كلغ ما دون الصيصان:
 - 1ميالنا ابي عــازار – مون
السال
 -30كلغ الصغار:
 - 1ماريا عازار – بودا ادما
 -34كلغ الصيصان:
 - 1كايت حداد – مون السال
 -34كلغ ما دون الصيصان:

 - 1صويف نرص – مون السال
 -34كلغ الصغار:
 - 1كريستي بالن – بودا
 -42كلغ ما دون الصيصان:
 - 1سلوى خوري – بودا
 -42كلغ:
 - 1ساره صابوني – بوشيدو
طرابلس
 -42كلغ الصغار:
 - 1جاين علم – مون السال
 -42كلغ الصيصان:
 - 1ماريا عيد – بودا
 -46كلغ ناشئات:
 - 1رزان الشيخ – غالديتورز
 -46كلغ (أحداث):
 - 1االء بقسماطي – غالديتورز
 -46كلغ الصغار:
 - 1كريستا ماريا خوري – بودا
 -50كلغ:
 - 1حال موىس – بودا
 -55كلغ الصغار:
 - 1كريستي نادر – بودا
 -55كلغ ناشئات:
 - 1مريا طالب – غالديتورز
 -55كلغ كبار:
 - 1ايلينــي كابونــي – مون
السال
 -57كلغ:
 - 1يارا طربيه – بودا

رابع أفضل زمن

وتــوّ ج الرومانــي ديفيد
بوبوفيتيش ( 17عامــاً) بلقب
ســباق  200م حرة متفوقا ً عىل
البطل االوملبــي الربيطاني توم
دين.
وحقق بوبوفيتــي رقما ً
قياســيا ً عامليا ً جديــدا ً يف فئة

صورة من الماضي

التضامن يتخطى الرياضي
بصعوبة

من منافسات البطولة

 -63كلغ أ ناشئات:
 - 1سريين الشيخ – غالديتورز
 -63كلغ كبار:
 - 1فاطمــة الربجــاوي –
بوشيدو
 -66كلغ أ شابات:
 - 1اكويلينا الشايب – بودا
 -66كلغ كبار:
 - 1جــودي عبدالرحمــن –
غالديتورز
 -73كلغ:
 - 1ماريلــن طــوق – مون
السال
 -78كلغ:
 - 1سيليســتي اغناطيوس –

الجيش اللبناني
 +78كلغ:
- 1تقــى بقســماطي –
غالديتورز
ويف الرتتيب العام لألندية،
ح ّل بــودا يف املركــز األول (8
ذهبيات وّ 6
فضيــات) ،مون
الســال ثانيا ً ( 6ذهبيات و4
ّ
فضيات) ،وغالديتورز ثالثا ً (6
ّ
وفضية واحدة).
ذهبيات
ويف الختــام ،و ّزع رئيس
اإلتحــاد اللبنانــي للجــودو
املحامــي فرنســوا ســعادة
واألعضاء امليداليات والشهادات
عىل الفائزات.

بعثة لبنان للتايكواندو إلى كوريا الجنوبية
غــادرت بعثــة االتحــاد اللبنانــي
للتايكواندو إىل كوريا الجنوبية ،للمشاركة
يف بطولة آســيا التي ستقام من  24إىل 27
حزيران الجاري ،ويف دورة كوريا الجنوبية
املفتوحة التي ســتقام من  28حزيران إىل
 30منه.

وأنهت ليديكي السباق بزمن
 15.30.15دقيقة متقدمة بنحو
 15ثانية عن أقرب منافساتها،
مواطنتهــا كايتــي غريمــز
( 15.44.89ث) واالسرتالية الني
باليســر التي حققت الربونزية
(.)15.48.96
وهذا اللقــب العاملي الرابع
لليديكي يف هذه املسافة لتحقق
الذهبية الـ 17يف بطوالت العالم
بعد يومني من اســتعادتها لقب
 400م.
وحطــم االيطــايل توماس
تشــيكون ( 21عامــاً) الرقم
القيايس العاملي يف  100م ظهرا ً
يف طريقــه اىل اللقــب ،بزمــن
 51.60ثانيــة ليكــر الرقم
السابق املسجل باسم االمريكي

رايــن مــوريف الذي حــل ثانيا ً
خلفــه ( 51.97ث) ،فيما حقق
االمريكي اآلخر هانرت أرمسرتونغ
الربونزية ( 51.98ث).
وهــذه امليداليــة الثانيــة
لتشــيكون يف مونديــال 2022
بعد الربونزيــة التي حققها مع
الفريق االيطايل يف التتابع  4مرات
 100م حرة يف اليوم االفتتاحي.

وتضم البعثة مدير املنتخبات الوطنية
الغراند ماسرت رالف حرب ،والالعبني طارق
موصليل ورشبــل كرييللوس ومارك خليفة
ورالــف حنينه ومارك زينــون ،إضافة اىل
الالعبات مارييلال بو حبيب وليتيسيا عون
وورد سليمان.

وقبيل مغادرة البعثــة ،اتصل رئيس
االتحــاد اللبنانــي للتايكوانــدو الدكتور
حبيب ظريفــة بحرب ،متمنيــا ً التوفيق
لالعبني والالعبات يف االستحقاقني الدوليني
املهمني.

التضامن والرياضي

شهدت سلســلة الدور نصف النهائي من بطولة لبنان يف كرة
الســلة ملوســم ( )1999-1998بني فريقي التضامن زوق مكايل
والريايض بريوت منافســات حامية ومثــرة ،حيث نجح الفريق
الكرسواني يف حســمها ملصلحته بصعوبة بالغة ( )2-3ليتأهل اىل
الدور النهائي ملقابلة فريق الحكمة الذي عاد وأحرز اللقب.
وتقدّم الريايض يف املباراة األوىل عــى ملعبه يف املنارة بنتيجة
( ،)88-97وأدرك التضامن التعادل عىل أرضه يف مجمّ ع فؤاد شهاب
يف جونيــة ( )98-104بعد وقت إضايف ،اثــر التعادل ( )88-88يف
الوقت األصيل .وعاد الريايض صاحب الضيافة ليتقدّم مجدّدا ً (-98
 )93يف اللقاء الثالث ،قبل ان يفرض التضامن مباراة رابعة بفوزه يف
جونية ( .)80-82أما املواجهة الخامسة والحاسمة التي أجريت يف
املنارة فصبّت ملصلحة الضيوف بنتيجة مريحة (.)74-96
وتألف فريق التضامــن الذي قاده املــد ّرب األمريكي روبرت
تايلــور ،من الالعبني إييل نرص ،باتريك ســابا ،مارك قزح ،موىس
موىس ،شارل بردويل ،جو منصور ،روجيه نرص ،واألجانب طوني
ماديسون ،وايكينغ جونز وكيني ليكس.
أما الريايض الذي قــاده املد ّرب الوطني رزق الله زلعوم ،فض ّم
الالعبــن وليد دمياطي ،يــارس الحاج ،جاســم قانصوه ،غازي
بســتاني ،جورج ورشبل شــيباني ،واألجنبيَّني مايكل كامربالند
وليالن ماكدوغال.
ويف الصورة ،يبــدو إييل نرص (التضامــن) منتزعا ً الكرة من
منافسه األجنبي ماكدوغال.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٦السنــــة الثــالثــة
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جعيه
ووريورز يحتفل باللقب مع مش ّ

الناشــئني بزمــن 1.43.21
دقيقة ،ماحيا ً الرقم الذي حققه
شــخصيا ً يف التصفيــات ،فيما
خطف الكوري الجنوبي سونوو
هوانــغ الفضيــة (1.44.47
د) واكتفــى ديــن بالربونزية
( 1.44.98د).
وبــات بوبوفيتــي بهذا
التوقيــت رابــع أرسع رجل يف
التاريخ يف هذه املسافة ،كما بات
أول رجل روماني يحقق ذهبية
يف بطولة العالم للسباحة.
وبعد سباق محتدم يف 100
م صــدرا ً لدى الســيدات ،كان
الفوز مــن نصيــب االيطالية
بينيديتــا بيالتو بزمن 1.05.93
دقيقة ،أمام االملانية آنّا إيليندت
( 1.05.98د) والليتوانيــة روتا
ميلوتيتي ( 1.06.02د).

ويف الـ 100م ظهراً ،حققت
الذهبية االمريكية ريغني سميث
( 58.22ث) أمام الكندية كاييل
مــاس ( 58.40ث) بطلة العالم
يف هذه املسافة يف آخر نسختني،
واالمريكية االخرى كلري كورزان
ثالثة ( 58.67ث).
وأحرز األمريكي بوبي فينك
لقب ســباق  800م حرة ،بزمن
 7.39.36دقائــق ،امام األملاني
فلوريان فيلربوك ( 7.39.63د)
واألوكراني ميخايلو رومانتشوك
( 7.40.05د).
وتوجــت الصينيــة يانغ
جون تشــوان بســباق  200م
حرة مســجلة  1.54.92دقيقة،
أمام األسرتالية مويل أوكاالغان
( 1.55.22د) والصينيــة تانغ
موهان ( 1.56.25د)( .أ ف ب)

بايرن يقدّم مانيه اليوم
وصل النجم السنغايل ساديو مانيه عىل متن طائرة خاصة إىل
ميونيخ أمس ،إلجراء الفحص الطبــي الروتيني ،قبل توقيع عقد
انتقاله من ليفربول اإلنكليزي إىل العمــاق البافاري بايرن ،بطل
الدوري األملاني لكرة القدم يف املواسم العرشة األخرية.
وأظهرت شبكة "سكاي" لقطات تظهر الالعب البالغ  30عاما ً
يصل إىل ميونيخ ،قبل نقله إىل مستشــفى يف وسط املدينة إلجراء
الفحص الطبي بإرشاف طبيب بايرن.
ومن املتوقع أن يكلف انتقال مانيــه من ليفربول إىل ميونيخ
نحــو  41مليون يورو ( 43مليون دوالر) يف عقد مدته ثالثة أعوام،
عىل أن يتم تقديمه رسميا ً اليوم يف مؤتمر صحايف.
وقــال مهاجم بايرن املخرضم تومــاس مولر خالل حضوره
إحدى دورات الغولف" :أنا سعيد ألن مانيه وصل".
وقد يكــون مانيه بديالً للمهاجم البولونــي "الفتاك" روبرت
ليفاندوفسكي ،الذي ك ّرر مرارا ً رغبته يف الرحيل عن بايرن ميونيخ،
وارتبط اسمه بانتقال محتمل إىل برشلونة اإلسباني.
وســيكون مانيه الصفقة الثالثة لبطل أملانيا هذا الصيف بعد
العب الوســط الهولندي راين غرافنربغ والظهــر األيمن املغربي
نصري مزراوي ،وكالهما من أجاكس أمسرتدام الهولندي( .أ ف ب)

ّ
تدفق عــرات اآلالف من املشــجعني اىل
شوارع سان فرانسيسكو لتحية غولدن ستايت
ووريورز ،الذي احتفل مــع جمهوره بإحرازه
لقب الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة
للمرة الرابعة يف آخر ثمانية مواسم.
بعد فشــله حتــى يف الوصــول اىل األدوار
اإلقصائية "بالي أوف" خالل املوسمني املاضيني
متأثرا ً باإلصابات يف صفوفــه ،أحرز ووريورز
بقيادة املدرب ســتيف كري اللقب بعدما حسم
سلسلة النهائي  2-4من أصل  7مباريات ،بفوزه
يف املباراة السادسة عىل أرض بوسطن سلتيكس
.90-103
وعىل متن حافالت مفتوحة ووسط عاصفة
مــن القصاصــات الورقية الطائــرة باللونني
األزرق والذهبــي عــى طول شــارع "ماركت
سرتيت" وســط مدينة سان فرانسيسكو ،شق
العبو ووريورز وطواقمــه الفنية طريقهم بني
جمهورهم يف جولة احتفالية.
وبقالدة ذهبية تحمل مجموعته من خواتم
البطولة األربعة ،قاد كــوري الذي كانت فرحته
مزدوجــة بنيله جائزة أفضل العــب يف النهائي
للمرة األوىل يف مســرته ،االحتفــاالت حيث قام
العبو الفريق برش جحافل املشجعني بالشمبانيا.
وعلــق كوري عىل ارتدائه القــادة الذهبية
الحاملة لخواتم البطولــة األربعة ،قائالً" :كان

كوري ولي على حافلة تخترق جموع
المشجعين (أ ف ب)

خرج الحىل مجدداً" ،مضيفاً" :أنا ال أنظر
عيل ّ أن أ ُ ِ
اليها خالل العام .لكــن يتوجّ ب عليك بني الحني
واآلخر أن تُذَكِ ر نفسك بأنك حصلت عىل أربعة".
وكشف املدرب ستيف كري الذي كان مهندس
األلقاب األربعة لووريــورز ليضيفها اىل ألقابه
الخمســة كالعب ،إنه تلقى رســائل تهنئة ال
تحىص من نظراء مثل مدربه الســابق يف سان
أنتونيو ســبريز غريغ بوبوفيتش ،وشخصيات
بارزة عىل غرار الرئيس األمريكي السابق باراك
أوباما.
(أ ف ب)

ويمبلدون :موراي يأمل في المشاركة
أمل الربيطانــي أندي موراي
حامل اللقب مرتني ( 2013و)2016
يف بطولة ويمبلــدون الربيطانية،
ثالثة البطوالت االربــع الكربى يف
كرة املرضب ،يف أن يكون قادرا ً عىل
خوض غمار نسخة هذا العام التي
تنطلق أواخر الشهر الجاري.
واضطر موراي ،املتوّج بثالثة
ألقاب كــرى اىل االنســحاب من
دورة كوينز الربيطانية االســبوع
املايض ،بســبب إصابة يف عضالت
البطن تعرض لها خالل خســارة
نهائي دورة شــتوتغارت األملانية
أمام اإليطــايل ماتيو برييتيني منذ
أسبوعني.
وقــال مــوراي ( 35عاماً):
"اإليجابيات هي أننــي كنت قادرا ً
عىل خوض التدريبات ،ولكن هناك
بعض التسديدات التي لم أتمكن من
تنفيذها ،ومــن الواضح أن ذلك قد
ع ّكر تحضرياتي .االصابة تتحسن
لكنها ما زالت غري كاملة".
وتابع" :أتدرب جيدا ً منذ ثالثة
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أو أربعة أيام .لكن لســوء الحظ ،يف
املباريات ال يمكنك تفادي تسديدات
معينة .يف اليومني املقبلني ،آمل أن
تسنح يل الفرصة الختبار ذلك وآمل
أن يكون األمر عىل ما يرام".
وأكــد مــوراي ،املصنف 51
عامليــاً ،أنه قادر عــى تقديم أداء
جيد يف ويمبلــدون التي تنطلق يف
 27الجــاري ،إذا بقــي بعيدا ً عن
االصابات" :قبــل ويمبلدون العام
املايض ،لم أقم بأي تدريبات مناسبة

عىل اإلطــاق ،ولم ألعــب كثريا ً يف
الفرتة التي سبقتها".
وتابع" :لقد تدربــت جيدا ً يف
األشهر القليلة املاضية وعملت عىل
الكثري من األشــياء مع فريقي .أنا
يف موقع جيد .جســديا ً أشعر أنني
بحالة جيدة بشكل عام".
من جهتــه ،أعلــن االمريكي
سيباســتيان كــوردا ،املصنف 46
عاملياً ،انسحابه بسبب آالم يف الساق
والقدم( .أ ف ب)

أخبار سريعة
ّ
يتحضر باكرًا
الساحل

يستع ّد فريق شباب الساحل باكرا ً
للموسم الكرويّ الجديد ،حيث
سيُطلق تمارينه خالل فترة وجيزة
على ملعبه الخاص بعدما أعادت
اللجنة اإلدارية التي إجتمعت
برئاسة رئيسها سمير دبوق مؤخرا ً
تنظيم التعاقدات مع األجهزة الفنية
لكافة الفئات العمرية ،بما فيها
الفريق األول الذي سيقوده مجددا ً
المدير الفني الصربي دراغان
بوفانوفيتش ومساعده محمد
إبراهيم ،إضافة الى علي الفقيه
مدربا ً لحراس المرمى وحسين
فاضل مديرا ً للفريق .ويُتوقع ان
يع ّزز النادي صفوفه بالعبين جدد
للبقاء في أجواء المنافسة على
اللقب على غرار المواسم الماضية.

ّ
محقة
مطالب

طالب عد ٌد من العبي ومد ّربي
كرة القدم من أندية الدرجتين
األولى والثانية أن تكون عقودهم
الرسمية للموسم الجديد بالعملة
الصعبة ،وأن يت ّم دفعها نقداً،
آملين بمساواتهم بالالعبين
األجانب ،ال سيما ّ
أن معظم
ٍ
مساعدات أو دع ٍم
األندية تتلقى
بالدوالر األميركي ،إن من الرعاة
أو من مبادرات فردية .إشارة
الى ّ
أن إتحاد كرة القدم منح
الموسم الفائت مساعدات مالية
قيّمة نقدا ً بالدوالر لألندية التي
قام بعضها بتسديد مستحقات
مد ّربيها والعبيها بالعملة
اللبنانية.

سباق "الدريفت" األول

غيغز يستقيل من تدريب ويلز
أعلن راين غيغز اســتقالته من منصبه مدربا ً
ملنتخب ويلــز ،لتفــادي زعزعة
االســتعدادات ملونديال قطر ،يف
حــن ينتظر العب مانشســر
يونايتــد الســابق املحاكمة بتهم
العنف املنزيل.
واستُبعد غيغز من عىل رأس الجهاز
الفني للمنتخب منذ ترشين الثاني  ،2020أي
منذ اتهامه باالعتداء عىل صديقته السابقة.
وتم تأجيــل محاكمته حتى آب املقبل ،علما ً
أنه نفى هذه املزاعم.
منذ ذلك الوقت ،نجح روبرت بايج يف
قيادة ويلز اىل نهائيات كأس العالم للمرة
االوىل منذ .1958
وقال غيغــز ( 48عاماً) يف بيــان" :بعد
الكثري من التفكري ،أتنحى عن منصبي كمدرب
للمنتخب الوطني للرجال يف ويلز بأثر فوري".
وأضــاف" :لقــد كان رشفــا ً وامتيازا ً يل
اإلرشاف عىل منتخب بلــدي ،لكن من الصواب
أن يستعد االتحاد الويلزي لكرة القدم والجهاز
الفني والالعبون للبطولة بيقني ووضوح ،ومن

دون تكهنات حول مصــر مدربهم" .ووقعت ويلز
يف مجموعة "سياســية" اىل جانــب إنكلرتا وايران
والواليات املتحدة.
وتابع" :أعتزم اســتئناف مســرتي
التدريبية يف وقت الحق ،وأتطلع إىل مشاهدة
منتخبنا الوطني إىل جانبكم يف املدرجات".
وحقــق غيغــز لقب الــدوري
االنكليــزي املمتــاز  13مــرة مع
مانشســر يونايتد وتوّج معه
بلقــب دوري أبطــال أوروبا
مرتني ،خالل مســرة استمرت
 24عامــا ً مــع "الشــياطني
الحمر" .بدأ مســرته التدريبية يف
"أولد ترافورد" حيث توىل مسؤولية
موقتة يف نهاية موســم 2014-2013
بعد إقالة االسكتلندي ديفيد مويز ،قبل
أن يعمل كمساعد للهولندي لويس فان
غال ملدة عامني.
ّ
عي مدربا ً لويلز يف  2018وساهم
يف تأهلــه اىل نهائيــات كأس أوروبــا
( .2020أ ف ب)

أحرز كفاح هالل لقب فئة
المحترفين للسباق األول في
اإلنجراف (الدريفت) الذي نظمه
النادي اللبناني للسيارات والسياحة
في "مديار" في منطقة الدبّية
الشوفية بمشاركة  72سيارة،
واندرج في إطار الجولة األولى
من بطولة لبنان لإلنجراف للعام
الجاري .وح ّل جورج فارس ثانيا ً
وأوليفر الكيك ثالثاً .وفي باقي
النتائج ،أحرز كريم جابر (نيسان
 350زد) لقب فئة ""Hybrid
أمام فادي جوهري (بي أم دبليو)
الثاني ،وعبود صوفيه (نيسان 350
زد) لقب فئة الستريت (الهواة)،
ومايك زوقي (نيسان  350زد)
لقب فئة الستريت (.)Modified
وفي ختام السباق ،أقيم حفل
توزيع الكؤوس والميداليات على
الفائزين.
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ويبقى السؤال

رفـــــيق خـــــوري

يوم اإلمتحانات
وأيام الدروس
ليس ما يبدو نوعا ً من "برج بابل
سياسي" عشية اإلستشارات النيابية الملزمة
سوى إنعكاس للعجز أمام قوة الحقائق.
ومن السهل الحديث عن كون الخيارات
المختلفة هي إما دون مستوى التحديات،
وإما خارج قدرة الواقع على تحمله .لكن من
الصعب الهرب من فرصة ألن يتحول يوم
اإلستشارات الى يوم اإلمتحانات للجميع.
إمتحان العهد وتياره في مادة العناد
أو التخلي عن تطويع كل شيء في خدمة
عهد لن يأتي .إمتحان "الثنائي الشيعي"
في مادة التحكم باللعبة السياسية فرضا ً
ورفضا ً أو اإلحتكام الى دروس التاريخ
والتعلم من تجارب القوى التي جربت
الهيمنة لئال ينطبق عليه قول اإلمام علي "ما
أكثر العبر وأقل اإلعتبار" .إمتحان القوى
السيادية في مادة السياسات التي تتطلبها
إستعادة السيادة وما ساد المرحلة الماضية
من أخطاء وخيارات سهلة وتفاهمات
ضارة .وإمتحان قوى التغيير التي جاء بها
ما بقي من "ثورة  17تشرين" وغضب
الناس على التركيبة السياسية كلها ،في
مادة التغيير والقدرة على توظيف الفوز
اإلنتخابي في تحقيق الممكن من التغيير
عبر إعطاء األولوية لنقاط اإلتفاق على نقاط
الخالف مع القوى السيادية.
ذلك أن ما حدث في انتخاب هيئة
البرلمان أعاد التأكيد أن األكثرية من دون
تفاهم على برنامج وقيادة أو تنسيق
ليست أكثرية .والدرس كان على الجدار،
وهو قول أرسطو" :التعددية ليست العدد
بمقدار ما هي نوعية المتعددين" .والدرس
اآلخر الذي يعني الهرب منه تحت عنوان
"النقاء السياسي" خدمة للممسكين
بالسلطة ،هو أنه ال أحد يخوض اإلنتخابات
ليجلس في مقاعد المعارضة بل ألخذ دور
في السلطة وتحقيق برنامج ،فالمعارضة
ممكنة من خارج البرلمان .وال شيء في
لبنان اسمه التغيير بالضربة القاضية.
والتحدي المباشر المطلوب مواجهته
في الموضوع الحكومي تكليفا ً وتأليفا ً ثم
انتخاب رئيس للجمهورية هو إنكار ما حدث
من تغيير .شيء من تقليد سلبي يقوم به
سياسيون صغار لمبدأ إيجابي مارسه قائد
كبير هو الجنرال ديغول .كان ديغول يقول:
"تصرفت وال أزال في السياسة على طريقة:
كما لو أن .كما لو أن فرنسا ربحت الحرب
العالمية الثانية ،كما لو أن الفرنسيين واأللمان
أصدقاء" .والسياسيون الصغار هنا يتصرفون
كما لو أن اإلنتخابات لم تحدث .كما لو أن
لبنان ليس في هاوية أزمات عميقة .كما لو
أن المحكمة الدولية لم تصدر الحكم .كما لو
أن العهد ليس في نهايته .كما لو أن كل سني
مرشح لرئاسة الحكومة وكل ماروني مرشح
لرئاسة الجمهورية ،ولكن ليس كل شيعي
مرشحا ً لرئاسة المجلس النيابي .كما لو أن
المهمة بعد أي إنتخابات ليست إعادة تكوين
السلطة على ضوء الموازين السياسية الجديدة
بل إعادة تركيز المواقع للنافذين.
يقال" :الذكي يتعلم من أخطائه،
والعبقري من أخطاء سواه" .أما نحن
الشطار ،فإننا ال نتعلم" ،ال من أخطائنا،
وال من أخطاء سوانا".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يتواجد أعىل جبل
تحت البحر
يف اندونيسيا ويبلغ
ارتفاعه  8700مرت
من قاع البحر.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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دبي أول مدينة في الشرق األوسط تنضم لـ
أصبحت دبي أول مدينة يف الرشق األوســط تضم
مطاعم مدرجة يف الئحة " ،"Michelinبعد دخول 69
من مطاعمها الفاخرة واملتواضعة عىل حد ســواء يف
الدليل الفرنيس الشهري .وتفقد مفتشو الدليل عىل مدى
أشهر املطاعم األكثر أناقة وفخامة التي يديرها طهاة
مشهورون عاملياً ،كما الحانات الصغرية البسيطة التي
يديرها سكان محليون.
وقال مديــر الرشكة غوينــدال بولينيك يف بداية
احتفال أقيم يف دار أوبرا دبــي" :انها لحظة تاريخية
لدبي ولدليل " "Michelinكون املدينة الخليجية الثرية
أوىل محطات الدليل يف الرشق األوسط".
ودخل تسعة وستون مطعما ً يف القائمة املرموقة

تقدّم مجموعة متنوعة من املأكوالت ،من اإليطالية إىل
اليابانية والعربية والفرنسية والهندية وغريها.
تم إنشــاء الدليل يف العام  1900مــن قبل األخوين
أندريه وإدوار ميشالن ،وهو مرجع ملحبي الطعام يف كل
أنحاء العالم .مع أكثر من  7,2ماليني سائح العام املايض،
تضم االمارات التي تســكنها غالبية كربى من األجانب،
آالف املطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من املأكوالت.
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق
التجــاري يف دبي عصام كاظــم" :إنها لحظة فخر".
وأضاف أن "وصــول دليــل " "Michelinإىل مدينته
بمثابة تقدير للجنســيات املختلفة التي تضع خربتها
وخلفيتها وثقافتها يف كل لقمة طعام"( .أ ف ب)

إصطياد أكبر سمكة في المياه العذبة
تم ّكن كمبودي من اصطياد سمكة راي من
نهــر ميكونغ تزن  300كيلوغــرام وتُعترب تاليا ً
بحسب علماء أكرب سمكة مياه عذبة عىل اإلطالق
ت ّم اصطيادها حتى اليــوم .وأعيد إطالق رساح
الســمكة األنثى التي يبلغ طولهــا أربعة أمتار
بعد زرع جهاز إلكرتوني فيها ملراقبة تح ّركاتها
وسلوكها ،وقد ســمّ يت بورامي ،أي البدر بلغة
الخمري بسبب شــكلها .وأوضح العلماء أن وزن
السمكة التي تم اصطيادها يف مقاطعة ستونغ
ترينغ يف شــمال كمبوديا يفــوق ضعف وزن
غوريال األرايض املنخفضة من الحجم املتوسط.
وتصنّف هذه األســماك من األنواع املحميّة

نظرا ً إىل كونها مهدّدة بالصيــد الجائر والتلوث
وفقدان املوائل .وح ّ
طمت بورامي الرقم القيايس
الذي كان لسمكة سلور عمالقة يبلغ وزنها 293
كيلوغراما ً تم اصطيادها من النهر عام  2005يف
موقع يقع يف شمال تايالند .ويعترب ميكونغ الذي
يمتد  4350كيلومرتا ً أحد أطول األنهار يف آســيا،
ويتميّز بتنوع بيولوجي مائي هو األكرب يف العالم
بعد نهــر األمازون ،إذ يضم أكثــر من ألف نوع
من األسماك .وتســتوطن مياه هذا النهر عينات
عمالقة كالقرموط العمــاق أو الرببل العمالق
الذي يمكــن أن يصل ارتفاعــه إىل ثالثة أمتار
ووزنه إىل  300كيلوغرام( .أ ف ب)

غرق مطعم "جامبو" العائم الشهير في هونغ كونغ
أعلن صاحب مطعم "جامبو" العائم الشــهري يف
هونغ كونغ الذي يعاني صعوبات مالية وترك الجزيرة
األســبوع الفائت إىل وجهة غري معروفة ،أن مطعمه
غرق يف بحر الصني الجنوبــي .وانقلب املطعم العائم
الــذي يبلغ طوله  76مرتا ً بالقرب من جزر باراســيل
ترسبت إليه املياه يف ظروف مناخية معاكســة.
بعدما ّ
ولم يصب أيٌّ من أفراد الطاقم بأذى.
وقالــت رشكــة "Aberdeen Restaurant
 " Enterprisesاملالكــة للمطعــم ّ
إن" :عمق املياه يف
املوقع يتجاوز ألف مرت ،ما يجعل من الصعب جدا ً تنفيذ

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

ً
مضيفة أن" :جامبو" الذي
عمليات النتشــال املطعم"،
كان يرسو يف جنوب جزيرة هونغ كونغ منذ نحو نصف
قرن أخضع لعملية فحص قبل إبحاره ،وحصل عىل كل
التصاريح الالزمة قبل مغادرته الثالثاء املايض".
وبرر مشــغلو هذا املطعم الفخم إغالقه نهائيا ً يف
آذار  2020بجائحة "كوفيد ،"-19بعد نحو عقد عانى
خالله صعوبات ماليــة .وكان "جامبو" الذي افتتح
عام  1976يمثــل ذروة الفخامة ،وصمم تبعا ً لنموذج
القرص اإلمرباطوري الصيني ،وقد اجتذب زوّارا ً كباراً،
من امللكة إليزابيث الثانية إىل توم كروز( .أ ف ب)
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