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غسان سعود:
التنمر
نعم أبكاني
ّ

 ٥٠٠٠ليرة

الترسيم :لبنان ينتظر "العرض األميركي" وماكرون يحذر من "تهديد" المفاوضات

ميقاتي من عين التينة إلى بعبدا:
"ال وزراء دولة"

٣

«"نواب التغيير"» :للضغط
منذ اآلن من أجل انتخاب
رئيس جديد للجمهورية

إقــتـصـــاد ٨
الدولة الشرهة
على الفساد "تنهش"
من "أكتاف" موظفيها
خالل الوقفة االحتجاجية التي نفذها عدد من النشطاء أمام وزارة االقتصاد أمس (رمزي الحاج)

مــــدارات

٩

كيف نكسر الحصار
الروسي في البحر
األسود؟

ّ
فــإن "حزب الله"
إذا صدقت املعلومــات والتوقعات،
بصدد كبح جماح رئيس "التيار الوطني الحر" جربان باسيل
ولجم نوازعه التعطيلية وتقليــم رشوطه التعجيزية تمهيدا ً
الســتيالد الحكومة الجديدة يف الفــرة القريبة املقبلة ،فهو
بحسب املعطيات املتوافرة يرعى راهنا ً اتصاالت تجري خلف
الكواليس مع األفرقاء املعنيني بغية إيجاد أرضية مشــركة
يمكن التأســيس عليها لجَ ْس الهوة الحكومية بني باســيل
والرئيس املكلف نجيب ميقاتي ،انطالقا ً من معادلة "فلتكن
الحكومة بأقل الرشوط ولنخطــو خطوات جريئة للتأليف"

التي أطلقها أمس نائب األمني العام لـ"الحزب" الشيخ نعيم
قاسم يف معرض تشــديده عىل ّ
أن "الربح من وجود حكومة
(أصيلة) أفضل من الربح من وجود حكومة ترصيف أعمال".
وباالنتظار ،عمد باســيل أمس إىل رفع مستوى االشتباك
مع الرئيس املكلف من سيايس إىل رئايس ،مستعينا ً عىل قضاء
حوائجه الوزارية بالرضب عىل وتر صالحية رئيس الجمهورية
يف عملية تشكيل الحكومة "وحقه يف إبداء الرأي يف كل الوزارات
مهما كانت طوائفها ومذاهبها" ،بينما كان ميقاتي عىل املقلب
الرئايس اآلخر يتشــاور مع رئيس املجلس النيابي نبيه ب ّري يف

زمن الليرة ولّى:
فارق بوالص التأمين بالـ"فريش"
بـــــاتـــــريـــــســـــيـــــا جــــــالد

العـــالـــم ٢١
أبيي يلتقي البرهان
ويؤكد التزام الطرفين
الحوار

الريــاضــية ٢٢
"ويمبلدون":
ّ
يتخطى
ديوكوفيتش
سينر ويخطو نحو لقبه
السابع في البطولة

فليكن الله يف عون "املضمون" الذي يضطر للدخول اىل املستشفى ولم يسدّد قسطه التأميني
بالدوالر النقدي بنسبة  .100%فاملعادلة ّ
تغيت اليوم ولم تعد املستشفيات تتقاىض فقط الفارق
بالدوالر الفريش اذا احتاج املريض اىل املســتلزمات الطبية لبوالص الـ"لوالر" ،بل الفارق بات
عموما ً بالدوالر النقدي (أو ما يعادله وفق ســعر السوق السوداء إذا تساهلت إدارة املستشفى
أو املخترب مع املريض) .أما بالنســبة اىل بوالص تأمني الـ outأي تلك التي تتعلق بالفحوصات
الخارجية والصور يف املختــرات الخاصة أو تلك املوجودة يف املستشــفيات ،فالفارق بات يت ّم
تسديده واحتسابه بالـ"فريش" .ويف هذا الســياق يوضح رئيس نقابة اصحاب املستشفيات
الخاصة سليمان هارون لـ"نداء الوطن" أن "الفارق الذي يسدّده املضمون يكون بذلك أكرب اذا
كانت البوليصة قديمة أي بالـ"لوالر" ،فبدال ً مثالً من أن يكون فارق الـ  outبنسبة  ،15%يصبح
 25%بالدوالر النقدي ألن قسط البوليصة لم يسدّد نقدا ً بالعملة الخرضاء".
١٦

سلوفيانسك تحت النيران الروسيّة...
والسويد وفنلندا "على عتبة" الناتو
تواصل اآللة الحربية الروســية عدوانها يف منطقة دونباس التي تســعى إىل
احتاللها بالكامل ،تحت وطأة اســتهداف سلوفيانســك بقصف هائل ،بحسب
ما كشــف رئيس بلديّتها فاديم لياخ ،يف وقت بارش فيه "حلف شمال األطليس"
املصادقة عىل انضمام السويد وفنلندا إليه.
وكتب لياخ عرب "فيســبوك"" :سلوفيانســك! قصف هائــل عىل املدينة .يف
وسطها والشــمال .عىل الجميع االحتماء" ،فيما كانت السلطات األوكرانية قد
ّ
حضت م ّرات عدّة ســكان سلوفيانسك عىل ترك املنطقة مع اقرتاب خط الجبهة
من هذه املدينة اثر ســيطرة روســيا عىل سيفريودونيتســك وليسيتشانسك يف
منطقة لوغانسك املجاورة.
١٦

الطرح العوني الداعي إىل توسيع التشكيلة الوزارية وتطعيمها
بوزراء دولة سياســيني ،لينتقل بعد زيارة عني التينة أمس إىل
قرص بعبدا اليوم حامالً "تصوّرا ً مع ّدال ً أو تشكيلة جديدة تلتزم
ســقف الـ  24وزيرا ً من دون أن تلحظ إضافة أي وزير دولة
إليها" ،كما نقلت مصادر واســعة االطــاع لـ"نداء الوطن"،
ً
كاشــفة ّ
أن بــري "حريص عىل اإلرساع يف تشــكيل حكومة
ً
حماسة إلدخال وزراء دولة عىل التشكيلة
جديدة لكنه ال يبدي
الحكومية يف هذه املرحلة ألن ذلك من شــأنه أن يصعّ ب عملية
التأليف أكثر ويرشع الباب أمام املزيد من التعقيدات"١٦ .

بو صعب لـ"نداء الوطن":
"المسيّرات" أُطلقت في غير أوانها
إذا لم ُت ّ
شكل حكومة خالل شهر
ّ
تتشكل أبدًا
قد ال
أنا مع تخلي "التيار" عن الطاقة
إذا نجحنا في تأمين األكثرية
سننتخب رئيس جمهورية
٤+
إسرائيل :دور ّيات لسفن حربيّة إيرانيّة في البحر األحمر

الملف اإليراني طبق رئيسي
على مائدة ماكرون  -البيد
يف أوّل رحلة خارجية له منذ تو ّليه منصب
رئاســة الحكومــة يف إرسائيل وقبــل الزيارة
املرتقبة للرئيس األمريكي جو بايدن إىل الرشق
األوســط ،ح ّل رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري
البيــد ضيفا ً يف قرص اإلليزيــه حيث بحث مع
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون خصوصا ً يف
ملف إيران النووي ونفوذها يف الرشق األوسط.
ولدى استقباله البيد ،أعرب ماكرون عن أسفه
ملواصلة طهران رفضها اغتنام الفرصة املتاحة لها
ّ
للتوصل إىل إتفاق جيّد حــول برنامجها النووي،

وتعهّ د مواصلة "التنسيق مع رشكائنا لبذل كافة
الجهود الالزمة إلقناع إيران بالترصّف بعقالنية".
كما دعــا إىل مفاوضــات إضافية لتحديد
إطار للربنامج الباليستي اإليراني والطموحات
اإلقليميــة لطهــران ،وقال ماكــرون" :نحن
متّفقون مع إرسائيل عــى أن هذا اإلتفاق غري
كاف الحتواء أنشطة إيران املزعزعة لإلستقرار،
لكنّي مقتنــع أكثر من أي وقت مىض بأن إيران
يُمكن أن تُ ّ
نفذ هذه األنشــطة عــى نحو أكثر
النووية".
العتبة
بلغت
ما
خطورة إذا
١٦

٢
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ولـــيـــد شـــقــيــر

الوظيفة اإليرانية و»"مسؤولية الدولة"»
يصعب التصديق بأن الرئيس ميشال عون منزعج من
البيان الذي تاله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب واعتبر
فيه بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،أن إرسال
المسيرات الثالث غير المسلحة من قبل «حزب الله» إلى
حقل كاريش «غير مقبول» ،وصنفه بأنه خارج السياق
الدبلوماسي.
فالوزير بو حبيب ينسق مواقفه مع رئيس الجمهورية،
إن مباشرة أو غير مباشرة .قد ال يكون أخذ برأي رئيس
«التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ،لكنه وضع
عون وفريقه في أجواء ما سيصدر.
وإذا كان البيان صدر بعد ضغوط أميركية طالبت بتبرؤ
السلطات اللبنانية من العملية التي قام بها «حزب الله»،
فإن الرئيس عون اطلع على هذه الضغوط ،ليس فقط من
بو حبيب ،بل أيضا ً من نائب رئيس البرلمان الياس بو
صعب ،الذي تلقى اتصاالت من الموفد األميركي آموس
هوكشتاين ،ومن السفيرة في بيروت دوروثي شيا .وهذه
تستثن وزير الخارجية بطبيعة الحال ،الذي
االتصاالت لم
ِ
من اختصاصه اتخاذ المواقف في حاالت كهذه.
إشاعة األجواء بأن الرئيس منزعج تهدف فقط إلى
استدراج التأييد لخطوة المسيّرات من «التيار الوطني
الحر» ،ومن الحلفاء اللصيقين ،ولإليحاء بأن الرئاسة باقية
إلى جانب الحزب حتى لو صدر الموقف عن وزير من
المحسوبين عليه .فريق الممانعة ينظر بريبة دائمة إلى
موقف الفريق الرئاسي في المفاوضات على ترسيم الحدود
البحرية ،وإلى ما يمكن أن يقدمه من تنازالت ،ألهداف
مصلحية ،ويريد منه أن يثبت والءه للتحالف معه في كل
لحظة ،ولإلفادة من تغطيته السياسية لما يقوم به .فغياب
هذه التغطية ينزع المظلة اللبنانية عن الرسالة التي توخاها
من وراء إطالق المسيرات ،ويجعل الوظيفة اإليرانية لتلك
الرسالة مكشوفة بالكامل .وهي وظيفة تعددت تفسيراتها
والتكهنات حولها ،بدءا ً بالرد على الموقف األميركي بعد
 3أيام على فشل مفاوضات الدوحة حول النووي ورفع
العقوبات األميركية ،مرورا ً بمواكبة المسيّرات لزيارة وزير
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق في اليوم
نفسه ،بالتزامن مع انعقاد االجتماع التشاوري لوزراء
الخارجية العرب في بيروت الذي اكتسب رمزية اإلصرار
على تكريس الحضور السياسي العربي في بيروت ،في
مقابل النفوذ اإليراني الذي يشكو القادة العرب من تطابق
بعض السلطة اللبنانية معه.
اذا تجاوزنا الرسالة األساس ،إلطالق المسيرات الثالث في 2
تموز ،وخلفياتها اإلقليمية ،من بين الرسائل المتعددة المقصودة،
فإن للوظيفة اإليرانية لهذا الحدث تداعيات داخلية عدة.
وإذا كان من تلك الوظائف المحلية الرد على الحضور
العربي في لبنان ألنه حضور قد ينافسه في لعب دور في
اختيار الرئيس المقبل للجمهورية ،فإنه بالعملية التي
نفذها تسبب بارتداد كل ذلك ضده .والمجتمع الدولي
والعربي يتطلع إلى وجود رئيس للجمهورية ال يكون في
نهجه اإلقليمي استمرارا ً وامتدادا ً للنهج الذي اتبعه الرئيس
عون بتغطية كل ما يقوم به الحزب على الصعيد اإلقليمي.
فالتصرف المنفرد والقفز فوق إعالنه أنه يقف خلف موقف
الدولة اللبنانية في العملية التفاوضية التي يتوالها الوسيط
األميركي ،ينسف أسس التفاوض اللبناني ألنه تجاوز الخط
 23الذي اعتمده لبنان أساسا ً للتفاوض وذهب بعيدا ً نحو
منطقة واقعة بين هذا الخط والخط .29
من ارتدادات عملية المسيرات وردة الفعل عليها من
قبل ميقاتي وبو حبيب ،أن الحزب ،ومن ورائه إيران ،لم
يستوعب بعد أن هناك تغييرا ً مهما ً في المزاج الشعبي
والسياسي العام وال سيما على الصعيد المسيحي ،ظهر في
االنتخابات النيابية ضد هيمنته على القرار السياسي في
لبنان ،ال بد من أن ينعكس على مستقبل التركيبة الحاكمة
في البلد ،وعلى الرئاسة المقبلة .وإذا كان الحزب نجح
في استيعاب أضرار هذا التغيير على الصعيد المسيحي،
ألن «التيار الحر» اضطر لوضع بيضه في سلة التحالف
مع الحزب للحد من خسائره انتخابياً ،فإنه سيصعب عليه
االستمرار في سياسة وضع اليد والفرض ،على السلطة.
بات من شروط اللعبة وضروراتها ،منذ انفجرت األزمة
مع دول الخليج قبل نيف وسنة ،أن تعلن الحكومة اللبنانية
عدم موافقتها على انفراد الحزب بالسياسات التي تلزم
لبنان بتداعياتها السلبية عليه .فهذه الدول تدرك أن
القوى السياسية السيادية غير قادرة على وقف الحزب
عند حده ولذلك أعلنت حين سحبت السفراء انتقادها لما
سمته «تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق وعدم اتخاذها
اإلجراءات التصحيحية.»...
القاعدة باتت عدم «تجاهل» الحكومة ما يقوم به الحزب
خارج مسؤولية الدولة .منذ حينها أدرك ميقاتي أن عليه
إصدار الموقف الذي يعاكس ما يصدر عن الحزب من أقوال
وأفعال ،اذا كانت مخالفة للسياسة العامة للدولة .وهو رد
قبل أشهر على مواقف لنصرالله ضد السعودية ،معتبرا ً أنها
خارجة عن الشرعية اللبنانية فانزعج الحزب من إخراجه
عن الشرعية ،فاستبدلت العبارة هذه المرة بخروجه عن
مسؤولية الدولة.

األربــعــاء  ٦تـمـوز 2022

دفتر شروط للتعاقد مع  90سائقًا للباصات

لجنة األشغال تستعرض مكامن المال السائب:
محصلة
أرقام صادمة مكرّرة ورسوم ضائعة وغير
ّ
أكــرم حــمــدان

بينما يستمر النكد السيايس يف معالجة ملف
تشــكيل الحكومة الجديدة ،يســعى النواب عرب
اللجان التي بدأت عملهــا إىل محاولة التعويض يف
بعض امللفات التــي وردت يف متن مرشوع قانون
موازنة العام  2022والذي ال يزال يرتنّح أمام لجنة
املــال وينتظر تعديالت الحكومــة املتعلقة بملف
الرســوم والرضائب وتوحيد سعر الرصف وغريه،
ومن هذه األمور مسألة رســوم رشكات الطريان
األجنبيــة التي ال تزال تدفع عىل أســاس ســعر
الـ 1500لرية للدوالر ،ما يضيّع عىل الخزينة مئات
الباصات الفرنسية تنتظر السائقين
ماليني الدوالرات يومياً ،إضافة إىل ملف رسوم املرفأ
وتابع« :تحدثنا يف موضوع النقل وخصوصا ً
واإلعالنات والتعديات عىل األمالك البحرية ورسوم
بعدما جاءت الهبة الفرنســية وبعد استصالح 50
ملعب الغولف وغريها مــن املرافق التابعة لوزارة
باصاً ،ونحن يف صدد وضع اقرتاح قانون للرشاكة
األشغال العامة والنقل.
بني القطاعني الخــاص والعام ،وكمــا تعرفون
هــذه امللفات كانــت محور اجتمــاع لجنة
التوظيفــات صعبــة ونعد دفرت
األشــغال الربملانية التي اجتمعت
رشوط للتعاقــد مع  90ســائقا ً
أمس برئاســة النائب ســجيع
لتكون الباصات يف متناول الشعب
عطية ،وحضور وزير األشــغال
العامة والنقل يف حكومة ترصيف هناك نحو  40مليار ليرة اللبناني».
ولفت عطية إىل «تعاون وزير
األعمال عيل حمية ،وجرى التوافق لصيانة طرقات كل لبنان
بني النــواب والوزير عىل أن يأتي وبالتالي ستتوزّع بحسب األشــغال الذي قدم للجنة أرقاما ً
صادمة عن التعديات عىل األمالك
ّ
مفصلــة حول هذه
باقرتاحات
تصنيف المناطق
البحرية ،حيث يوجد  330منتجعا ً
البنود عــى أن يتبنّاهــا النواب
تشــغل األمالك العامة وتأخذ هذه املنتجعات نحو
بصيغة املعجّ ل املك ّرر بما قد يجعل وزارة األشغال
مليون و 500ألف مرت مربع من مســاحة األمالك
وزارة منتجة وتســتطيع تأمني مداخيل للخزينة
البحرية وال تدفع الرسوم ،وقد وجه الوزير إنذارات
بعيدا ً من الرســوم والرضائب التي تطال الفئات
للتحصيل يف أرسع وقت».
الشعبية الفقرية واملتوسطة.
وقال عطية بعد الجلسة« :إطلعنا عىل موضوع
لبنان ليس بلدًا مفلسًا
الصيانة ملوسم الصيف ،وهناك نحو  40مليار لرية
ووصف مقرر اللجنــة النائب محمد خواجة
لصيانة طرقات كل لبنان ،وبالتايل ستتوزع بحسب
كالم الوزير حمية بأنه ينم عن «رؤية وحرص عىل
تصنيف املناطق ،لألسف ،هناك مناطق مثل بعلبك -
املال العام إنطالقا ً من األفــكار واملقرتحات التي
الهرمل وعكار غري مصنفة ،وتناولنا مواضيع عدة
تحدث عنها بشــأن تحويل وزارة األشغال وزارة
وخصوصا ً املطار مع بداية موسم الصيف وكثافة
منتجة يمكنها أن ترفــد الخزينة بمداخيل مهمة
الوافدين ،واطلعنا عىل أمور عدة وال سيما الرسوم
بعيدا ً من الطبقات الفقرية او املتوسطة».
باللرية اللبنانية ،ونحن يف صدد إعداد اقرتاح قانون
وقــال خواجة لـ»نداء الوطــن»« :لقد كانت
لتحسني الرســوم ،كما بحثنا يف موضوع السالمة
جلسة اللجنة منتجة ومهمة وانطلقت عىل خلفية
العامــة للمراقبني الجويني ،وبحثنا يف قضية مرفأ
الزيارة األخرية التي قمنا بها إىل املطار والســؤال
بريوت والتلزيمات التي حصلت فيه ،وكذلك طريقة
األسايس حول استمرار رشكات الطريان األجنبية
ترميمه ،واملناقصات والرشكات التي جاءت ،بكل
بدفع الرسوم املتوجبة عليها باللرية اللبنانية وعىل
أســف ،حتى اللحظة لم تقــدم أي رشكة أجنبية
سعر  1500لرية للدوالر ما يخرس الخزينة ماليني
عرضا ً رسميا ً وجديا ً لرتميم املرفأ ،كل ما نراه وعود
الدوالرات يومياً».
وهمية وبالسياسة».

خفــايـــا
تعتقد أوســاط متابعة أن الدفعة
ّ
املســرات التي سريسلها
الثانية من
«حــزب اللــه» باتجاه حقــول الغاز
اإلرسائيلية ســتكون أكثر تطورا ً من
ّ
املسيات الثالث التي أرسلها عىل سبيل
التجربة واإلستطالع واستكشاف قدرة
الردع اإلرسائيلية.
الحظ مراقبــون دوليون أن ثروات
عدد من األثرياء اللبنانيني تفوق مبلغ
الثالثة مليارات دوالر الذي ينتظر لبنان
الحصول عليه من صندوق النقد الدويل
ومن بني هــؤالء رئيس الحكومة الذي
يتفاوض مع الصندوق.
تبني أن اصحاب املولدات قد ابتكروا
طريقة لزيادة اســتهالك الطاقة عىل
املشرتكني من خالل التالعب بالعدادات
ووصلها باكثر من مخرج لرفع الفواتري
بنســبة تزيد عــن  ٪٤٠يف ظل غياب
وزارتي الطاقــة و االقتصاد ،وتغييب
دور مؤسســة املقاييــس يف تحديــد
مواصفات العدادات.
وتابع»:لقــد اتفقنا مع الوزيــر عىل إعداد
إقرتاحات نحن عىل استعداد كنواب لتبنيها بصفة
املعجل املكرر لكي ال نبقى بانتظار املوازنة حول
كل ما من شــأنه معالجة مســألة املداخيل من
املرافق الحيوية ويف مقدمها األمالك البحرية ،كما
أن هناك خطوات ســيقوم بهــا الوزير ال تحتاج
ســوى لقرارات وزارية وحكومية ويُفرتض ان ال
تتأخر الحكومة يف تلبيتها».
ولفت خواجة إىل أن «لبنــان وكما يُردد الرئيس
نبيه بري ليس بلدا ً مفلسا ً وإنما يُعاني من سوء اإلدارة
ومنطق املحاصصة والطائفية البغيضة الذي أوصله
إىل ما نحن فيه» .وأشــار إىل ما قام به وزير األشغال
لجهة تأمني هبة من كبار املتعهدين الذين سبق ونفذوا
مشاريع ملصلحة الدولة وتحديدا ً وزارة األشغال بلغت
 5500طــن من الزفت تم مــن خاللها تزفيت طريق
ضهر البيدر الدويل.

بعثة اإلتحاد األوروبي قدّمت تقريرها عن اإلنتخابات:
نابضة بالحياة ولكن شابتها حاالت مختلفة من الترهيب
أعلنت بعثــة اإلتحاد األوروبــي ملراقبة
اإلنتخابــات يف لبنــان يف بيــان انها نرشت،
تقريرها النهائي عن اإلنتخابات الربملانية لعام
 ،2022ويتضمن  23توصية لتحسني العملية
اإلنتخابية يف املســتقبل» .وقد عاد رئيس بعثة
اإلتحاد األوروبي والعضو يف الربملان األوروبي
جورج هولفيني إىل لبنان لتقديم التقرير.
وقال هولفيني خالل مؤتمر صحايف عقده
يف بريوت« :االستنتاج الوارد يف التقرير النهائي
للبعثة هو أنــه بالرغم مــن أن التحضريات
تأثرت باملوارد املالية والبرشية املحدودة ،فإن
السلطات اإلنتخابية أجرت اإلنتخابات النيابية
يف موعدها يف  15أيار».
أضاف« :إال أنه طغت عىل هذه اإلنتخابات
ممارسات رشاء األصوات والزبائنية الواسعة
النطاق ،ما شــوّه تكافؤ الفرص وأثّر بشكل
خطري عىل اختيار الناخبني».
ويف تقريرها ،الحظــت البعثة أن «الحملة
كانت نابضــة بالحياة ،لكن شــابتها حاالت
مختلفة من الرتهيب  -بما يف ذلك عىل وسائل
التواصل االجتماعي  -وحاالت عرقلة الحمالت،
باإلضافــة اىل أن اإلطــار القانونــي لتمويل
الحمالت االنتخابية عانى أوجه قصور خطرية
يف ما يتع ّلق بالشــفافية واملساءلة .عىل الرغم
من أن حرية التعبري ُ
احتمت باإلجمال ،فشلت

وســائل اإلعالم يف توفري تغطية متســاوية
ومتوازنة وكانت مســاحة اإلنرتنــت مائلة
بسبب التالعب السائد باملعلومات وعالوة عىل
ذلك ،فإن رسيّة التصويــت لم تكن مضمونة
دائماً .ســتناقش بعثة اإلتحاد األوروبي ،وفقا ً
لواليتها ،التوصيات الـ 23مع املعنيني لتحسني
العملية اإلنتخابية يف املستقبل».
ومن بني األولويات الســت ،سلط رئيس
بعثة اإلتحاد األوروبي الضوء عىل حاجة:
ـ إنشــاء مراكز «ميغاسنرت» عىل أساس
التسجيل املســبق للناخبني ،من أجل تسهيل
مشاركة الناخبني.
ـ إنشــاء هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات
ككيــان قانوني منفصل مســتقل تماما ً عن
وزارة الداخليــة والبلديات ،بمــا يف ذلك من
الناحية املالية واإلدارية.
ـ منح هيئــة اإلرشاف عــى االنتخابات
الوالية والقدرة عىل التحقق من كل الحسابات
الشخصية للمرشــحني وأطفالهم وأزواجهم
ومراجعتها.
ـ تنظيم صارم لتوفري السلع أو الخدمات
أو املدفوعات من قبل املؤسسات التي يملكها
أو يديرها املرشــحون أو األحــزاب بما يف ذلك
الرشكات واملؤسسات والجمعيات الخريية.
ـ تمكني هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات من

فرض غرامات رادعة عىل املرشحني واللوائح،
الذين ال يقدمــون تقارير تمويــل الحمالت
اإللزامية يف الوقت املحدد أو يخالفون السقوف
القصوى لإلنفاق عىل الحملة.
ـ الدعــوة اىل اعتماد تدابري خاصة موقتة
لزيادة تمثيل املرأة يف الربملان.
وشــدّد رئيس البعثة عــى «أن توصيات
بعثة اإلتحــاد األوروبي تضع إطــارا ً لعملية
إصالح تدريجيّة بقيادة لبنانيّة :ومن امله ّم ج ّدا ً
مواصلة الحوار املنتظم والشفاف والشامل عن
تنفيذ التوصيات مــع الجهات املعنيّة املحليّة،
بمن فيها القوى السياسيّة ا ُملنتخبة ،املجتمع
املدني ووسائل اإلعالم».
وختم هولفيني قائالً« :اإلتحاد األوروبي
عىل أت ّم اإلستعداد ملساندة لبنان يف تطبيق هذه
التوصيات لتحسني العملية اإلنتخابية ،إذا لزم
األمر ،املجدية واملفيدة».
وتلبية لدعوة الســلطات اللبنانيّةّ ،
ً
نفذت
بعثة اإلتحاد األوروبي ملراقبة اإلنتخابات عملها
منذ  27آذار اىل  16حزيران  .2022وانض ّم وفد
من الربملان األوروبي اىل بعثة اإلتحاد األوروبي
ملراقبة اإلنتخابات يف اليوم اإلنتخابي .وبلغ عدد
املراقبني الذين اعتمدتهــم البعثة  167مراقبا ً
من  27دولــة من الدول األعضــاء يف اإلتحاد
األوروبي وكندا والنرويج وسويرسا.
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«"الواقعية"» تفرض التعاون مع الزمالء والتصعيد في الشارع!

«"نواب التغيير"» :للضغط منذ اآلن
من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
طــونــي كـــرم
رسيعاً ،تبددت آمال «نــواب التغيري» يف تحقيق
اإلصالحات املطلوبة داخل املؤسســات الدســتورية
فرادى ،بعد اإلنتكاســات التي منيوا بها خالل إعادة
رئيس للحكومة.
تكوين السلطة الترشيعية وتكليف
ٍ
وأمام تزايد معاناة اللبنانيني واللبنانيات يوما ً بعد يوم،
إستعادت «قوى التغيري» املبادرة أمس ،يف الشارع كما
ً
متخطية اإلستفراد يف املواقف
داخل املجلس النيابي،
ً
داعية يف بيان
وتســجيل النقاط اإلعالمية الشعبوية،
إىل التعــاون بني جميع النواب عىل ورشــة ترشيعيّة
والضغــط منذ اآلن مــن أجل إنتخــاب رئيس جديد
للجمهورية.
وأمام «تعمد املنظومة بكل مكوناتها منذ انفجار
االزمــات املتعددة عدم املبادرة اليجــاد حلول جذرية
ً
تاركة اغلب اللبنانيني ملصريهم دون حد أدنى
لحلها،
من سياسة اجتماعية هادفة تحميهم من نتائج هذه
االزمات ...وأمام انقطاع عدد كبري من الخدمات عىل
ندرتها عن السكان ،وارتفاع كلفة االتصاالت والعديد
من املواد األساســية ،كأننا يف حصــار تفرضه هذه
املنظومة عىل الناس» ،إستعادت «قوى التغيري» املبادرة
يف الشــارع أمس ،بعد دعوة النائبة بوال يعقوبيان إىل
املشــاركة يف مسرية إحتجاجية للتذكري بوجود شعب
يدافع عن حقوقه والضغط من أجل تحقيق مطالبه،
إىل جانب العديد من مجموعات « 17ترشين» من بينهم
«رابطة املودعني» و»الشعب يقاوم الفساد» و»املرصد
الشعبي» كما «بريوت تقاوم» ،شارك فيها العديد من
املواطنني إىل جانب النواب مارك ضو ،وبوال يعقوبيان،
وضاح الصادق وإبراهيم منيمنة.
ويف السياق ،إعتربت املحامية والناشطة السياسية
فريينا العميل أنه عىل الرغم من وجود نواب يحملون
مطالب املواطنني التغيريية داخل املجلس النيابي ،فإن
الشارع يبقى وسيلة الضغط األساسية يف ظل غياب
سياســات واضحة للح ّد من تمادي اإلنهيار وتحقيق
التغيري الفعيل ،مؤكد ًة أن العودة إىل الشارع ال تأتي بعد
انســداد أفق التغيري داخل املؤسسات ،إنما عن سابق
تصور أن اإلســتحقاق النيابــي محطة من محطات
النضال املســتمر والضغط لتحقيق التغيري املنشود
ضمن كافة األطر املرشوعة.
كما أوضح الناشط السيايس فؤاد دبس أن الدعوة
إىل املســرة أتت يف ظل تفاقم التحديات املعيشية ،من
اإلنقطاع املســتمر للكهرباء واملياه كما اإلستمرار يف

عودة للوضوح واستمرار النضال لتحقيق التغيير الجذري (رمزي الحاج)

حجز ودائــع املواطنني يف املصــارف ،إىل جانب رفع
تســعرية اإلتصاالت .وإذ إعترب أن عــودة الزخم إىل
ساحات « 17ترشين» ســابق ألوانه اليوم ،أوضح أن
اإلحتجاجات ستفرض نفسها مع الوقت يف ظل غياب
املعالجات املرجوة ،مؤكدا ً قيــام املنظمني بالتواصل
والتنســيق مع العديد من مجموعــات « 17ترشين»
املؤيدين إلستئناف الضغط يف الشارع.
املســرة التي إنطلقت من أمــام وزارة الطاقة
مرورا ً برشكة كهرباء لبنان وصوال ً إىل وزارة اإلقتصاد،
شــددت عىل أهمية العودة إىل الوضوح ،واســتمرار
النضال ضد فســاد الطبقة السياســية واستهتارها
بحقوق املواطنني وصــوال ً إىل تحقيق التغيري الجذري
سياسياً ،اقتصادياً ،واجتماعياً ،والتأكيد عىل أن املياه،
والكهرباء ولقمة الخبز كما الودائع املحجوزة والتعليم
والطبابة واالتصاالت وكافة الخدمات االخرى حقوق
للمواطنني وليســت منة أو حســنة من أحد ،مؤكدة
العمل بكامل القدرات وبشتى الطرق والوسائل املتاحة
الستعادتها.
توازيــاً ،وأمام املحاوالت املســتم ّرة لخرق جدار
النهج الســيايس الســائد ،والذي يقوم يف عمقه عىل
تحاصص طائفــي ال يلتقي اال عىل نهب ما ّ
تبقى من
مقدّرات الوطن ،ويف ظل التدهور املســتمر يف ســعر
الرصف واإلرتفاع الجنوني لالسعار ،وإنعدام الخدمات
العامــة من طبابة وتعليــم ،كما البطالــة املطردة
والهجرة ،نرش النائب ميشــال الدويهي بيانا ً باســم
«نواب التغيري» ،مشريا ً إىل أن «هذا النهج أودى بـ 80

باملئة من الشــعب اللبناني إىل مــا دون خط الفقر»،
وســط تجاهل املقرتحات اإلقتصادية واإلجتماعية
الجدية ،مشــددا ً عىل أن هذا التجاهــل «يدل عىل نيّة
مبارشة بتحميل الناس كلفة اإلنهيار ،ورفع املسؤولية
عن أصحــاب املصــارف وحاكمية مــرف لبنان
والسياسيني املتو ّرطني بتقويض مقوّمات اإلقتصاد».
ويف خطوة أقرب إىل الواقعية يف مقاربة التحديات
واإلســتحقاقات الدســتورية املرتقبــة ،دعا «نواب
التغيري» يف بيانهم «كل النّــواب يف املجلس النيابي إىل
وقفة تاريخية لصالح النّاس ،والعمل سوي ًّة عىل ورشةٍ
ترشيعيةّ ،
تتضمن إقرار القوانني االساسية املساعدة
إلعادة اطالق النمو وعىل سبيل املثال ال الحرص قانون
اعادة هيكلــة املصارف ،اىل رفــع الرسية املرصفية،
وقانون استقاللية القضاء ،وحماية املودعني وقانون
للموازنة بتوجه انمائي اجتماعي استثماري».
وعىل أبواب اإلســتحقاق الرئايس ،ناشد «نواب
التغيري» اللبنانيني»العمل سوي ًّة للضغط منذ اآلن من
رئيس جدي ٍد للجمهورية يكون مســتع ّدا ً
أجل
انتخاب ٍ
ِ
أن يضع مصالح الناس يف أولويّة عهده ،والضغط من
أجل تشكيل حكومة تق ّر خطة حقيقية للتعايف لوقف
النزيف واعادة اطالق عجلــة القطاعات االقتصادية
املنتجــة ،خطة تحدد املســؤوليات وتحاســب من
تسبب بالخســائر وتحمي اصول الدولة من رسقتها،
خطة وطنية تكون مرتكزا ً للمفاوضات مع صندوق
النقد ومدخالً ملســار مايل منتظم .وإال فإن اإلنهيار
اإلقتصادي لن ّ
يتوقف عن التسارع».

ْ
رفع تعرفة االتصاالت ...موضع شكاوى «"بالجملة »"
يبــدو ّ
أن قرار مجلــس الوزراء
القــايض برفــع تعرفــة الخدمات
الهاتفية واالنرتنت ،ســيكون موضع
مقاضاة عــى أكثر من مســتوى،
ّ
يخــص أرصدة
خصوصــا ً يف مــا
البطاقــات املدفوعــة ســلفاً ،التي
تعرضت لـ»هــركات قرسية» ج ّراء
تحويــل قيمتها من اللــرة اللبنانية
إىل الدوالر عىل أســاس سعر منصة
صريفة .هذه الدعاوى ترافقت أمس
مع محــاوالت التعرض ملقرات تابعة
للرشكتني يف عدد من املناطق.
أول الغيث ّ
تجل بشــكوى تقدّم
بها املحامي لؤي غندور رئيس «قوة
العمل اللبنانية ملكافحة الفساد» أمام
النائب العام التمييزي القايض غسان
عويدات بوجه رشكتي الخلوي بجرائم
«االحتيال ورسقة ارصدة املشرتكني»،
وقد أحال عويدات الشكوى اىل املباحث
املركزية إلجــراء التحقيقات الالزمة.
وينتظر أن تقدّم شكاوى مماثلة أمام
مجلس شــورى الدولة بكون اإلجراء
الذي قامــت به الرشكتــان يتجاوز
القوانني املرعية اإلجراء.
وقد جاء يف الشــكوى ّ
أن «املدّعى
عليهما قــد قامتــا باإللتفاف عىل
القوانــن وقامتا بمنــاورات تمثلت

باســتبدال العملة عدة مــرات لكي
تقوما برسقة  94%من أرصدة الناس
التي كانت قد تمت تعبئتها قبل األول
من تمــوز  ،2022وبحســب األرقام
التي رصح عنها وزير االتصاالت عدة
مرات ،فإن مجمــوع األرصدة التي
جرت رسقة  94%منهــا ،بلغ 450
مليــون دوالر أمريكي ،مــا يعني ّ
أن
ماليني املشرتكني قد تعرضوا لعملية
نصب واحتيال ورسقة لألرصدة التي
كانت مشــراة ومعبأة مســبقا ً يف
هواتفهم».
وفق املتابعنيّ ،
فإن الشكاوى التي
ســتقدّم أمام مجلس شورى الدولة،
ســرتكز عىل النقاط التالية للطعن
رشكتي الخلوي:
بقانونية اجراء
ّ
 القــرار املوقت الصــادر عنالقاضية زلفا الحسن يف العام 2019
والقــايض بإلزام الــركات اصدار
الفواتري وتسعري الخطوط وبطاقات
الشــحن وخدمات االنرتنــت باللرية
اللبنانية تحت طائلة غرامة اكراهية
قدرها  100مليــون لرية عن كل يوم
تأخــر .اذ ّ
أن الرشكتني قامتا بتغيري
العملة يف مدّة قياسية ،من الدوالر إىل
اللرية ،ثم الدوالر من جديد ،يف خطوة
يراها املعنيون أنّها ذات أبعاد ترتبط

٣

بمســتقبل القطاع برمتــه اذا كانت
مشــاريع الخصخصة ستوضع عىل
نار هادئة ،ولذا ســتبقي الرشكتان
عىل التعرفة بالدوالر يف هذه الظروف
املاليــة املتعثرة التي ال تســمح ألي
مســتثمر بالدخول يف مجال الرشاكة
يف قطاع االتصاالت اذا لم تكن أرباحه
مضمونة ومؤكدة.
 االستشــارة التي طلبها وزيراالتصاالت من هيئة االستشــارات يف
وزارة العدل حني قرر تغيري العملة من
دوالر إىل لبناني ،فجاءت االستشــارة

ايجابية لكن مرشوطــة بعدم ّ
املس
بأرصدة املشرتكني أو بصالحية هذه
األرصدةّ ،إل ّ
أن الرشكتني استولتا عىل
 94%من قيمــة هذه األرصدة بحجة
تغيري العملة من لبناني إىل دوالر.
 التعرفــة التي جــرى رفعهابحواىل خمــس مرات عــن التعرفة
السابقة وهي نســبة مرتفعة جدا ً ال
تراعي الوضــع االقتصادي واملايل وال
الح ّد األدنى لألجور بينما يفرتض أن
تكون هذه الخدمــة متوفرة أمام كل
الناس.

رامــــي الريــــــــس

عروبة لبنان على المحك!
غالبا ً ما يربط عدد من المحللين (وما
أكثرهم في بالدنا يمألون الشاشات دون
كلل أو ملل) تدهور العالقات اللبنانيّة-
العربيّة باالنعكاسات االقتصاديّة السلبيّة
على اإلقتصاد الوطني الضعيف والمنهار،
ويشرحون تفصيليّا ً المصاعب الجمّ ة للنهوض
دون دعم عربي كما كان يحصل في الحقبات
السابقة.
ال يمكن إنكار أهميّة اإللتفاف العربي حول
لبنان إلنجاح أي خطة نهوض إقتصادي
تبدو الحاجة ملحة إلطالقها أكثر من أي وقت
مضى ،وال يمكن بطبيعة الحال إال التقدير
عاليا ً لالحتضان العربي لمئات اآلالف من
اللبنانيين الذين يكدون ويعملون في الدول
العربيّة ،ال سيّما الخليجيّة منها ،وقد أصبحوا
جزءا ً فاعالً من نسيجها اإلجتماعي.
لقد وقف العرب إلى جانب لبنان في أقسى
المحن ،بعد اإلعتداءات اإلسرائيليّة المتكررة،
وعند كل منعطف مالي أو نقدي أو إقتصادي.
الكويت ،مثالً ،ساهمت في بناء معظم
المستشفيات الحكوميّة المنتشرة على مختلف
تقصر يوما ً
األراضي اللبنانيّة ،والسعوديّة لم ّ
في دعم العملة الوطنيّة وفي المشاركة الفاعلة
في مؤتمرات باريس  1و  2و 3والحقا ً مؤتمر
«سيدر» ،ولو لم ي ّ
ُنفذ من مقرراته أي بند
بسبب المناكفات المحليّة في إفشال الخطط
اإلصالحيّة المنتظرة .اإلمارات العربيّة المتحدة
دعمت لبنان أيضا ً في مجاالت عديدة ،واألمر
ينطبق على دول عربيّة أخرى.
حتى إتفاق الطائف الذي يُرجم من كارهيه
ورافضيه كان برعاية عربيّة ،وسعوديّة
تحديداً ،وهو الذي أسكت المدفع بعد نحو
 15سنة من االقتتال الداخلي الدامي .وهو
ال يزال اإلتفاق الناظم للحياة السياسيّة ولو
أنه تع ّرض ويتع ّرض لتشوهات كبرى في
التطبيق نتيجة سياسات محور الممانعة
وأزالمه المحليين.
ولكن ،ثمّ ة جانب أكثر أهميّة في مسألة
العالقات اللبنانيّة-العربيّة غالبا ً ما يتم إغفاله
من قبل كبار «المن ّ
ظرين» االستراتيجيين ،وهو
يتصل بمدى تض ّرر لبنان سياسيّا ً (إضافة
إلى الجانب اإلقتصادي) من تدهور عالقاته
العربيّة .لقد كان لبنان عضوا ً مؤسسا ً في
جامعة الدول العربيّة سنة  ،1945وموقعه
الطبيعي يكمن في هذا االطار العربي.
بمعنى آخر ،عندما يكون لبنان منضويا ً في
اإلطار العربي العام ،فهو ال يكون في إطار
محور معيّن ،بل يكون في موقعه الطبيعي.
ولكن ،عندما يدور في فلك المحاور األخرى
المعادية للمحور العربي ،فهو عندئ ٍذ يكون
خارج موقعه الطبيعي!
إن الممارسات التي يقودها محور الممانعة
الهادفة إلى سلخ لبنان عن محيطه العربي
ال بد أن تواجه بمزيد من العمل الحثيث لمنع
هذا االنسحاق التام .إذا كان لبنان بعيدا ً عن
حاضنته العربيّة ،فهذا يعني ملء الفراغ
بحاضنة أخرى .الحاضنة األخرى الحاضرة
حاليا ً هويتها غير عربيّة وتتناقض تاريخيّا ً مع
المسار العربي.
صحيحٌ أن الواقع العربي العام يشوبه
الكثير من اإلشكاليّات السياسيّة واالنقسامات
العموديّة ،وأن ما يُسمّ ى مسارات العمل
العربي المشترك لم تحقق قفزات نوعيّة ال
في السياسة وال في اإلقتصاد وال في النقد.
التجربة األوروبيّة المشتركة إنطلقت بعد
إنشاء الجامعة العربيّة بنحو عشر سنوات وقد
وصلت إلى ما وصلت إليه.
وصحيحٌ أيضا ً أن فشل المشروع القومي
العربي وإنكساره أمام العديد من المسارات
األخرى يجعل إعادة تقويمه وفق معطيات
الزمن الجديد مسألة ضروريّة ال تحتمل
التأجيل؛ ولكن في ما يخص لبنان ،في واقعه
ومرتجاه ،فإن إبتعاده وسلخه عن محيطه
العربي أكبر من قدرته على اإلحتمال.
ليس المطلوب إرتهان لبنان ألي جهة
خارجيّة ،حتى ولو كانت عربيّة ،بل المطلوب
أن تنتظم الفكرة اللبنانيّة مجددا ً في إطار
التحديد الدقيق للعالقات الخارجيّة وفق
مقتضيات المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة العليا
دون أي إعتبارات أخرى ،وإال فعلى لبنان
السالم.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٧٨السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٦تـمـوز 2022

ّ
يتمسك بها»"
«"على من يطالب بالمداورة ترك الوزارات التي

بو صعب لـ»"نداء الوطن"» :أنا مع تخلي "«التيار"» عن الطاقة
...والمسيّرات أُطلقت في غير أوانها
حصل يجب أن يكون درساً» ،مثل هذا الكالم
غـــادة حـــالوي
كان مقبوال ً لو أنه لم يصوّت للرئيس بري.
لست مرشــح ايران و»حزب الله» وسوريا.
يأمل نائب رئيس مجلس النواب الياس
تجمعنــي عالقات طيبة مــع ك ّل األفرقاء
بو صعب أال ينتهي عهد الرئيس ميشــال
وافتخر بها والك ّل يعرف أن عالقاتي نابعة
عون قبل إنجاز االتفاق عىل ترسيم الحدود
ّ
من موقف وطني بحت وال أسمح ألي طرف
امللف األهم واألكثر حساسية الذي
البحرية،
أن يتحدث معي يف شــأن خــارج املصلحة
يخوض املفاوضات بشأنه مك ّلفا ً من رئيس
اللبنانية ،لذا أتواصــل مع الجميع وأحظى
الجمهورية .يؤكــد أنه يف اليوم الذي تنطلق
باحرتامهم .لكن يمكن القول إن ما شهدته
فيه املفاوضات مجددا ً فهذا يعني أن االتفاق
جلســة مجلس النواب أظهــر وجود خلط
بات قريباً .ويف حني يبدي اعرتاضه عىل إطالق
اوراق .ويف نهاية املطاف ال
ّ
للمســرات
«حزب الله»
بد من نسج تفاهمات بني
فــوق حقــل كاريش ،ال
مختلف األطراف والكتل ألن
يتوقع أن تؤثر ســلبا ً عىل
املفاوضات .بو صعب يتوىل لست مرشح إيران و»حزب ذلك يندرج يف سياق طبيعة
أيضاً ،مــن موقعه كنائب الله» وسوريا وتجمعني عمل املجلس النيابي .وهنا
رئيس مجلس نواب ،دورا ً عالقات طيبة مع كل ّ أستغرب منح النواب الجدد
انفســهم صفة التغيرييني
يف تقريب وجهــات النظر
األفرقاء وأفتخر بها
فهل أنا لست نائبا ً تغيريياً؟
بني الرئاسات الثالث ،كما
وهل انتم ســياديون ونحن لسنا سياديني؟
يحــاول معالجة عدد مــن امللفات العالقة
معــ ّوال ً عىل أنه إذا نجــح يف حل ّ
ومن يحدّد أنك سيادي أكثر مني؟ واألغرب
ملف منها
كيف أن بعــض األحزاب تحاول القول إنها،
تك ّر ســبحة الحلول .عن هذه امللفات ،وعن
مع الســياديني والتغيرييــن ،يف مواجهة
االستحقاقات السياســية املقبلة ،تحدّث
الســلطة يف حــن أنها كانت يف الســلطة
الياس بو صعب لـ»نــداء الوطن» معلنا ً ان
طوال السنوات التي مضت .يجب أن نخرج
عىل «التيار الوطني الحر» التخيل عن حقيبة
من الشــعارات والحكم يف املجلس النيابي
الطاقة.
ســيكون عىل اداء كل نائــب وعىل مواقفه
****
والبناء عليها.
منذ انتخابــه ،ملس بو صعب رغبة من
رئيس مجلس النواب نبيه بري بتمرير جزء
هل تعتقد ان وضعية مثل هذا
من صالحياته له عىل سبيل التعاون .يؤكد
المجلس تؤهله إلنتخاب رئيس جديد
ان العالقة الجيدة بني الرئيس ونائبه كفيلة
للجمهورية؟
بتحقيــق العديد من اإلنجــازات من خالل
 +ما حصــل يف انتخاب رئيس املجلس
النقاش ،مــن دون أن يلغي ذلك الخالف يف
النيابي ورئيسه يؤكد إمكانية االتفاق عىل
وجهات النظر أحياناً .ومن هذا املوقع يعمل
رئيس جمهوريــة ،واذا نجحنــا يف تأمني
عىل رأب الصدع بني الرئاسات الثالث «لطاملا
األكثرية النيابية ســنؤمن انتخاب الرئيس،
اشــتكينا يف املرحلة املاضية من الخالفات
وآمل اال ندخــل يف فــراغ ،الن الفراغ قاتل
بني الرؤســاء والتي كانت معرقلة للحلول،
للبنــان ،وقبلها آمل أن نصل اىل تشــكيل
ووجدت إمكانية لعب دور لتسهيل العالقة
حكومة قريبــا ً ألن كل يوم يمر بال حكومة
وإزالة العراقيل وهو يندرج يف سياق دوري
فعالة تتمتع بكامل صالحياتها يدفع لبنان
الطبيعي الذي لن أتردّد يف تأديته يف أيّ ظرف
ثمنه غالياً.
كان».
كثرية هي املواضيــع التي قطع عىل
ما شكل الحكومة الذي تراه مناسبًا في
نفسه وعدا ً بمعالجتها «ح ّل موضوع ترقية
الظرف الراهن؟
الضبــاط وقضاة غرف التمييــز وح ّراس
يمكن ان تكون سياسية مع اخصائيني
األحراج ووزارة األشــغال» .ك ّلها مراسيم
وفاعلني ،ويمكن ألي وزير ان يقود يف وزارته
عالقــة ،إذا نجــح بح ّل ملــف منها ك ّرت
ورشة عمل اصالحية بدل تحويلها اىل وزارة
سبحة الحلول مجتمعة .إيمانا ً منه بأن لكل
ترشيفات ،ويحاسب عىل هذا األساس.
«منصب مســؤولياته» ،يرى بو صعب أن
أمامه كنائب رئيس مجلس النواب مسؤولية
من يعرقل تشكيل الحكومة؟
كبرية «كنت أراقب االنتقادات التي توجه ملن
مىض أسبوع عىل االستشارات ،وإذا
ســبقوني فرصت أفكر بطريقة مختلفة.
طالت الفرتة بــا حكومة يصبح الوضع
دعوت ،وألول مرة هذا األســبوع ،عددا ً من
غري طبيعي وحينها ســيتظهر املعرقل
الخرباء املهتمني بمرشوع الكابيتال كونرتول
بشــكل واضح .عىل رئيــس الحكومة
ممن يمثلون جمعيــة املودعني وأصحاب
املكلف ،ومثلما نجــح يف تدوير الزوايا يف
املصارف والهيئــات االقتصادية وجمعية
املرة املاضية واستطاع ان يشكل حكومته،
الصناعيــن ،إلعداد ورشــة نقاش حول
أن يلعب الدور ذاته اليوم ،وهناك اقرتاحات
املرشوع قبل نقاشــه يف اللجان املشرتكة.
قدمت له مــن قبل رئيــس الجمهورية
الهدف من هذه الخطــوة «تحقيق رشاكة
يســتطيع ان يأخذ بها أو أن يعدّلها بعد
حقيقية بــن ك ّل األفكار التي نســمعها
النقاش معه بشــأنها ،إنما ال يجب ترك
يف االعــام ومنح أصحابهــا دورا ً ولو عىل
الوضع رهن الفراغ واســتمرار ترصيف
مستوى االستشارة لالستفادة منهم ،وان
كانت متناقضة» .ومثل هذه الخطوة «من
شأنها أن تسهّ ل العمل يف اللجان املشرتكة
وســنعتمدها يف دراسة كل القرارات املهمة
كقانون الرسية املرصفية أو أي قانون عىل
صلة بخطة التعايف».
من خالل ما شهدناه خالل جلسة انتخاب
رئيس للمجلس النيابي ونائبه ،هل
تعتقد أن الموزاييك النيابي يمكن أن
يخرج باتفاق على ملف ما؟
شكلت هذه الجلســة تجربة جديدة.
ناقض البعض نفسه .سمعنا من يقول أنه
سيصوّت ضد السلطة وضد منظومة سوريا
وايران ولصالح التغيرييني فصوّت للرئيس
بري ورفض التصويــت لنائبه .مثالً اعترب
وليد جنبالط (رئيس الحزب االشــراكي)
يف تغريــدة له تعليقا ً عــى انتخابي «ان ما

«"نحن على تواصل دائم مع هوكشتاين»"

االعمال .أخىش أنه إذا لم تشــكل حكومة
خالل شهر أال نتمكن من تشكيلها أبداً.
الملفات شائكة ،فما الذي ستقوم به
حكومة الشهرين المتبقيين من عمر
العهد؟
عىل األقــل ،يف حال وصلنــا اىل موعد
إنتخابات رئاســة الجمهوريــة ولم يكن
ممكنــا ً انتخاب رئيس جديــد ،نكون أمام
حكومة كاملة األوصاف كما سبق وحصل
مع حكومة تمام سالم .بينما إذا وصلنا اىل
فراغ يف الرئاســة ،يف ظل حكومة ترصيف
أعمال ،فتعد هذه سابقة ،رغم أني أعرتض
عىل الصيغتني .الفراغ الذي يحصل ويتك ّرر
بسبب التجاذبات السياسية يجب ان ننتهي
منه ،وهذا ما يستوجب التعديل الدستوري
لجهة وضع مهلــة لرئيــس الجمهورية
للدعوة اىل االستشــارات امللزمــة ومهلة
لرئيس الحكومة لتشكيل حكومته من دون
انتقاص من صالحيــة أي طرف .يجب ان
نصل اىل مرحلة نفكر فيها بمصلحة لبنان
وتغليبها عىل املصالح الضيقة.
هل تؤيد تخلي «التيار الوطني الحرّ» عن
وزارة الطاقة؟
 +نعم ،أنا مع تخيل «التيار» عن وزارة
الطاقة .ليس منطقيا ً أن يبقى متع ّلقا ً بها
إىل حــن تأمني التيار الكهربائي بالشــكل
الالزم .كما ال أعتقد بوجوب أن تكون هناك
أيّ وزارة حكــرا ً عىل أي جهــة أو حزب أو
طائفة ألن الدســتور ال ّ
ينص عىل مثل هذا
األمر .ومن باب التســهيل ،أنا مع املداورة
الكاملة والشاملة ويف املقابل عىل من يطالب
باملداورة أن يكون مهيئا ً لرتك الوزارات التي
ّ
يتمســك بها ،أو تلك املحســوبة عىل جهة
قريب منه ويخضعها للمداورة.
هل من مرشحين مؤهلين لرئاسة
الجمهورية في الظرف الراهن؟
ال يوجد اسم واحد حوله توافق ،ولكن
هناك أســماء كثرية مؤهلة للرئاسة .وعىل
املرشــح الجدّي العمل للحصول عىل توافق
داخيل ،أي أن يُقنــع ك ّل األفرقاء وأن يكون
رئيسا ً فاعالً وجامعا ً للبنانيني ويقسم عىل
حماية الدستور ويتمتع بفعالية لذلك.
هل تتوقع أن تنتهي مفاوضات ترسيم
الحدود البحرية في عهد الرئيس ميشال
عون؟
 +أتمنى ذلك ،ولدينا فرصة لتحقيق ذلك
خالل فرتة شــهرين لتمهيد الطريق للعودة
اىل الناقورة .يمكن القول منذ اليوم إنه حني
تعود املفاوضات إىل الناقورة فمعنى ذلك أن
املفاوضات ســتكون بطريقة مختلفة عن
املــايض ،أي أن الفريق لــن يذهب للعرقلة
وإنما من اجل ايجــاد حل مع الحفاظ عىل
الحقوق الكاملة للبنان من دون مزايدات.
وهل كانت خاضعة في المرة الماضية
للمزايدات؟

ي مــكان ما كانت تحصــل أخطاء يف
األداء .نوايا الجميــع أن يحصل لبنان عىل
أفضل املمكــن ولكن يقول املثل ِ
أعط خبزك
للخباز .كان يمكن للفريق التقني والعسكري
أن يســتم ّر فريقا ً تقنيا ً وعسكريا ً ويستم ّر
باملفاوضــات ويــرك التكتيك الســيايس
والديبلومايس للسياسيني .إختلطت األمور.
كانت لديهم نوايا لوضع اسرتاتيجية معينة
بهدف الحصول عىل هدف ثان ،ولكن حصلت
أخطــاء يف اإلعالم ويف الكالم مــع الفريق
اآلخر جعلتنا نتأخر .اليوم يجب أن نستفيد
من هــؤالء التقنيني الحريصــن ،كما من
السياسيني ،لكي نكمل بهذا امللف ونحصل
عىل الحد األقىص الذي يؤمن مصلحة لبنان.
نحن نطالب من خالل املفاوضات ،والفريق
اآلخر يطالب ،لكــن يف نهاية االمر يجب أن
نصل إىل خط وسط .التفاوض عىل الحدود
البحرية ،بالتحديد من خالل الدراسات التي
قدّمت ،يعطي خيــارات عدة ومصلحتنا أن
نذهب إىل الخيار األفضل واألقىص كما يفعل
الفريق اآلخر تماماً ،وبالتايل ال تنطبق عليه
رشوط التفاوض عىل الحدود الربية .الحدود
البحرية مختلفة ال ســيما لناحية املصالح
االقتصادية ،لذلك وكما يحصل يف ك ّل العالم،
فهذا يخضع للمفاوضات بني الطرفني لنصل
يف نهاية املطاف اىل خط نتفق عليه وهذا ال
يعنــي الخيانة .ليس صحيحــا ً انه إما أن
ّ
نحقق الخط  29وإما أن نوصم بالخيانة.

«"المسيّرات أُطلقت من دون علم الدولة
اللبنانية والمعنيين بالتفاوض»"

مشرتكة ،يذهب الوفد املفاوض عىل ضوئها
اىل الناقورة وينهي االتفاقية هناك.
هل يعني ذلك عودة قريبة للوسيط
االميركي الى لبنان؟
نحن عىل تواصل دائم مع هوكشتاين
وموضوع قدومه إىل لبنان ،من عدمه ،ليس
عائقــاً .نحن نخوض النقاشــات الالزمة
ّ
يعــر اليوم ،بالتنســيق مع
معــه ،وهو
الســفرية االمريكية ،عن املوقف األمريكي
الرسمي وهذا ما ملسناه يف املرحلة املاضية،
حيث رأينا زيــارات مكثفة وتواصالً بيني
وبينهم ي ّ
طلع بعدها الرؤســاء الثالثة عىل
نتيجــة االتصاالت ،وقد أبلغت الســفرية
األمريكية الرؤساء الثالثة رسميا ً باملوقف
الرســمي وهذا يربهن ان مســارنا سليم
وتواصلنا قائــم بوترية رسيعة ونعوّل عىل
ذلك للوصول اىل نتيجة.

أنتم منذ اآلن متهمون بالتنازل عن
الخط 29؟
من قال إننا تنازلنا عن الخط 29؟ هو
ال يزال أحد الخيارات حتــى اللحظة ،لكن
كيف ّ
شكل إطالق «حزب الله» للمسيّرات
ما حصل أننا نذهب باتجاه ترسيم حدودنا
فوق حقل كاريش رسالة دعم لموقف
من جهة واحدة ونقول حاليا ً هو الخط .29
لبنان في المفاوضات؟
كان من شــأن ذلك أن يوقــف املفاوضات،
هناك وجهتا نظــر .األوىل تقول إنها
وقــد أوقفهــا بالفعل عىل
تــرع املفاوضــات .من
ّ
مدى عامــن .الخط  29هو
وجهة نظري ،لم يكن يجب
أحد الخيارات ،وهذا ما سبق
أن تحصل يف هــذه املرحلة
وقاله الفريق التقني أيضاً ،ال يوجد اسم واحد
بالتحديــد ألن املفاوضات
تســر بوتــرة رسيعــة،
إنه أحد الخيارات وليس خطا ً حوله توافق ولكن
ً
ّ
املســرات أعادنا
وموضوع
تفاوضيــا ألن اعتباره كذلك هناك أسماء كثيرة
يع ّزز إمكانية التخيل عنه .ويف
اىل نقطــة معالجة إمكانية
مؤهلة للرئاسة
نهاية املطاف ســنصل ،بني
اســتكمال املفاوضات بدل
الخط  29وبني خط هــوف ،إىل خط يريض
االستمرار يف مناقشة النقاط التي توصلنا
الطرفني.
إليها .لكن لم تخرج األوضاع عما هو غري
مقبول .يجب أن يعلم الفريق اآلخر أن أفضل
ما الجواب الذي قدمه لبنان على الر ّد
ح ّل هو السري برسعة اىل االمام باستكمال
االسرائيلي؟
املفاوضــات .هناك تقاطعــات ومصالح
حني وصلنا يف الناقورة إىل مكان ال يمكن
مشرتكة يجب عىل لبنان االستفادة منها.
التفاهم عليه ،وانعدمت إمكانية النقاش بني
االوروبيون بحاجة اىل غاز ،وقعوا اتفاقيات
الطرفني ُ
طلب من الوسيط األمريكي آموس
مع مرص وارسائيل ،واالستقرار يف املنطقة
هوكشتاين تقديم تصوّر ّ
معي وفعل ،وما
رضوري الستمرار انتاج الغاز وهذه نقطة
قدّمه أفضل بكثري من خط هوف .عىل الرغم
قوة بالنسبة له.
من ذلك ،لم نره كافيا ً وتقدّمنا بطرح بديل
يتجاوز ما عرض علينا مــن دون الدخول
لماذا يطلق «حزب الله» المسيّرات في
بالتفاصيل .حُ مل العرض اىل الجهة املقابلة،
ظل اجواء ايجابية برأيك؟
ثم نقل الوسيط إلينا مالحظات االرسائيليني
ّ
املســرات أطلقت من دون علم الدولة
عىل طرحنا ،واليوم نحن يف مرحلة دراســة
اللبنانية واملعنيني بالتفاوض ،أما سببها فال
الطرح والر ّد عليه وآمل أن نصل اىل قواسم
جواب لديّ حول ذلك .لكن األهم هو استدراك
ّ
والحث عىل اســتمرار التفاوض،
املوضوع
ولبنــان يتفاوض من موقع قــوة ،واألهم
أن الك ّل يحتاج الســتقرار يف املنطقة وهذا
يساعد عملية التفاوض .لغاية اليوم ال تزال
األمور تحت السيطرة والحكومة ّ
عبت عن
موقفها بلسان رئيسها ما يساهم يف تطويق
التداعيات وتجنّب الدخول يف ردات فعل نحن
يف غنى عنها.
ولكن أال تعتقد انه بعمليته تلك
فقد دخل «حزب الله» رسميًا في
المفاوضات؟
رئيــس الجمهوريــة هــو املعنــي
باملفاوضات ،واملوقف األخري الذي ســمعته
هو أن «حــزب الله» يقف خلفه بهذا امللف،
وأريد أن أبني عىل موقفه هذا وال يمكن إال أن
آخذ به وأيّ كالم آخر لست معنيا ً به.

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

تكليف السيد نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانيّة الجديدة:
أهل السنّة ...و»مأزق السلطة»!
(*)
• مأزق الثورة االيرانيّــة التي تمددت يف لبنان
د .نـبـيــل خـلـيـفه
عرب الطائفة الشــيعيّة ممثلة بـ»حزب الله» وما
أثارته من رصاعات ومواجهات مع القوى السنيّة
أجرى الســيّد رئيس الجمهوريّة مشــاورات
يف لبنان واملنطقة.
ملزمة مع أعضاء املجلــس النيابي إلختيار رئيس
• مأزق الكيانيّة اللبنانيّة وموقف أهل الســنّة
ملجلس الــوزراء ،وجاءت النتيجة ملصلحة الســيّد
االيديولوجي من الكيان اللبناني يف تعبرياته املختلفة
نجيــب ميقاتي الــذي ك ّلفه رئيــس الجمهورية
واملتنوعة عىل يد األحزاب والقــوى العقائديّة من
بتشكيل الحكومة اللبنانيّة الجديدة .وبعد أقل من
األمة العربيّة مع النارصية وميشال عفلق اىل لبنان
 24ســاعة عىل إنهائه االستشــارات النيابيّة غري
النهائي مع رفيق الحريري.
امللزمة ،حمل الرئيس املك ّلف تشكيلته الحكوميّة اىل
• مأزق الدور والســلطة يف لبنــان كما جرى
رئيس الجمهورية برسعة قياسيّة فاجأت الجميع
التعبــر عنهما يف اتفــاق الطائف،
وهي تتضمن تعديالً وزاريا ً للحكومة
وفيه ت ّم وضع حدود لدور وســلطة
الحاليّة يطاول خمــس حقائب هي:
املوارنة يف الحكم واعطاء السنّة دورا ً
الطاقــة وامليــاه ،املــال ،االقتصاد ،الرئيس ميقاتي أعطى
كثاني طائفة يف لبنان ولها األولويّة
الصناعة واملهج ّرين مع أسماء الوزراء
املقرتحــن إلشــغالها .وكان التبديل نموذجًا يجمع بين
يف الســلطة التنفيذيّــة من خالل
الثقافة واإلنفتاح
رئاسة مجلس الوزراء.
األســايس يف مرشوع الرئيس ميقاتي
مــأزق الرئيس
ثانياً:
هو نزع وزارة الطاقــة من يد «التيار والبورجواز ّية السنيّة
ّ
كمرشــح لرئاسة مجلس
ميقاتي
الوطني الحر» ،والسيد جربان باسيل
والقدرات الماد ّية
الوزراء.
حيث كانت محســوبة عليه ملدة تزيد
عــى عرش ســنوات وتــ ّم ايكالها يف والعالقات الدوليّة
ليســت هي امل ّرة األوىل التي يت ّم
فيها ترشيح السيد نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
التعديل املقرتح اىل د .وليد ّ
ســنو بديالً للوزير وليد
اللبنانية ،ولكنها امل ّرة األوىل التي يجد نفســه فيها
فيّاض.
ضمن رصاعات متعددة األنواع تبدأ يف الداخل وتمتّد
ســارعت جهات معيّنة اىل ترسيب التشكيلة
ّ
خاصة وتصل اىل األمور
اىل الخارج .تبدأ مــع أمور
الجديدة ممّ ا أشــعل األجواء السياسيّة بني القوى
العامّ ة:
املتصارعة ،وأسهم يف تعقيد األمور ورسم العديد من
• أال ّ
يعب موقف الرئيس سعد الحريري من هذا
عالمات االستفهام حول القدرة واالمكانيّة لتأليف
التوجّ ه وهو يعلن عزوفه عن املشاركة يف السلطة:
حكومة جديدة يف مثل هذه األجواء املتشنّجة.
اقرتاعا ً وحكماً؟
هذه التطورات تطرح أكثر من سؤال:
• أال ّ
يعب موقف الرئيس العماد ميشــال عون
أوالً :أي مأزق يعيش فيه أهل السنّة يف لبنان؟
عــن قناعته الدائمة واملســتم ّرة برفــض القبول
ثانيًا :أي مــأزق يعيش فيــه نجيب ميقاتي
باتفاق الطائف ومندرجاته وال ســيما يف موضوع
كمرشح لرئاسة الوزراء؟
الســلطات التي أعطيت ملمثل أهل السنّة (رئيس
ثالثًا :أي مأزق يعاني منه أهل السنّة يف منطقة
مجلس الوزراء) عىل حساب ممثّل املوارنة يف رئاسة
الرشق األوسط؟
الجمهوريّة؟
أوالً :مأزق أهل السنّة يف لبنان.
يعب «حــزب الله» :كيانا ً ووجودا ً ونظاما ً
• أال ّ
تع ّرض ويتعــ ّرض أهل الســنّة يف لبنان ،منذ
وممارسة وأهدافا ً ودورا ً من انتقال ،بل نقل لبنان
نشــوء الكيان ،بل بسبب نشــوئه اىل جملة مآزق
اىل موقع جديد ومعادلة جديدة يف الرشق األدنى؟
كيانيّة وسياسيّة نشري اىل أهمّ ها:
• أال تشــ ّكل هذه الوضعيّة االســتثنائيّة التي
• مأزق قيام ارسائيل عىل حدود لبنان الجنوبيّة،
يمــ ّر بها لبنان :قضايا الحــدود ومتطلبات الحياة
وما خلفته مــن أزمات داخل الــدوّل العربيّة ويف
للمواطنني امتحانا ً صعبا ً وقاسيا ً ملن يستلم أو يس ّلم
مقدمها لبنان.

السلطة؟ فأين هو الرئيس ميقاتي يف كل ذلك؟
• إن الذين يعرفــون الرئيس ميقاتي عن قرب
يدركون مســألة أساسيّة وهي ان الرئيس ميقاتي
رجل يمتلك العديد من مقوّمات الصمود واملواجهة،
هذه السمة تعود اىل جملة أسباب يعرفها متابعوه:
 أوّلها كونه رجل عالقات عامة مع الجميع. وثانيها كونه رجل انفتاح عىل مختلف اآلراءواملواقف.
حــوار بامتياز حول
رجــل
كونه
وثالثهــا
ٍ
مختلف النظريات.
ً
وإنطالقا منه ،وبنــا ًء عليه ،إجتهد الرئيس
•
هو
االسالم
يف
ســيايس
فكري
نظام
لبناء
ميقاتي
ميقاتي مؤديًا العمرة عام 2014
العمل عىل أدلجة فكرة الوســطيّة كقاعدة للفكر
الديمغرافية يف السكان وهي زيادة تهدّد األقليات.
االســامي .ومن أجل ذلك عقد مؤتمرات وندوات
وبســبب ذلك عملت إرسائيــل وال زالت تعمل عىل
ملفكرين عرب ومســلمني لرشح معنى الوسطيّة
ابعاد العرب السنّة عن فلسطني كي ال يبتلعها املارد
وجعلها قاعدة للنظام الفكري – السيايس -العربي
السني ،او كما يقول بعض املفكرين اليهود :تصبح
– االسالمي.
إرسائيل فريســة بطون النساء الحوامل السنيّات.
• يف خالصة كل ذلك يمكن القول بأن الرئيس
انطالقــا ً من ذلــك يمكن فهم األســباب العميقة
ميقاتي أعطى نموذجا ً يجمع بني الثقافة واإلنفتاح
ملــا شــهدته املنطقة مــن حروب
والبورجوازيّة السنيّة والقدرات املاديّة
وثورات وتهجري سكاني «مقصود»
والعالقات الدوليّة مما أعطاه الرصيد
وليس صدفة .ومــن هنا ّ
فإن عودة
الذي يتمتّع به اآلن يف لبنان.
مشكلة القيادات
املهجّ رين قرسا ً ليست مسألة مادية
•  ...تبقى املســألة املثرية للجدل
السنيّة في لبنان
أو سياســية .إنّها يف العمق مسألة
حاليا ً وهي مســألة تشكيل الحكومة
وجوديّة جيو -اســراتيجيّة يدفع
اللبنانية .والحقيقة ان هذه املســألة
والشرق األوسط
أنها غير قادرة على لبنان وســيظل يدفع ثمنا ً لها لفرتة
تعود اىل عاملني:
غري محدودة.
 عامل الذين لم يســتوعبوا والمواجهة التحدّيات
مشــكلة القيادات الســنيّة يف
يريدون ان يستوعبوا مضامني اتفاق
التي تتعرّض لها...
لبنــان والرشق األوســط أنها غري
الطائف ودور رئيس الحكومة كممثّل
للطائفة السنيّة يف السلطة :فهو اختري بعضها يعرف األسباب قادرة عــى مواجهة التحدّيات التي
تتع ّرض لها .بعضها يعرف األسباب
لكي يختار ويش ّكل!
ومعظمها يجهلها
ومعظمهــا يجهلها .ولبنان كعادته
 عامل الذين لم يســتوعبوا واليحمل مشــعل التنوير الفكري والسيايس ويسعى
يريدون ان يســتوعبوا مضامني ّ
نص الدســتور
ّ
واملعقد
للقيام بدور فاعل يف هذا الواقــع الصعب
اللبناني بأن تشكيل الحكومة يشء ورشعنة تشكيل
وامليلء باأللغام.
الحكومة بمرسوم جمهوري يشء آخر.
ع ّله ،بواسطة مســؤوليه املخلصني ،وشعبه
ثالثًا :مأزق أهل السنّة يف الرشق األوسط.
الطيّب ،يكون قادرا ً عىل لعب دوره التاريخي :خدمة
يف كتابنا الذي بعنوان «اســتهداف أهل السنّة»
للفكر واالنسان ولبنان والعرب يف آن.
جعلنا املقدّمة تحت عنوان «أهل السنّة يف مواجهة
العالم» ولع ّل منطقة الرشق األوسط هي من أكثر
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس
املناطق يف العالم تأثريا ً بهذا الواقع ،أال وهو الزيادة

مســـاحة حـــرّة

مالمح «"ناتو»" شرق أوسطي ...لماذا؟
الـعـمـيـد الركـن وهـبـي قـاطــيـــشه

(*)

َكثُــ َر الكالم مؤخــرا ً عرب وســائل اإلعالم،
عــن تكوين «ناتو» رشق أوســطي ،نواته بعض
دول الخليــج العربــي ،األردن ،إرسائيل ،مرص
والواليات املتحدة األمريكية؛ متفاعالً ومتناســقا ً
مع الـ»ناتو» األورو-أمريكي ،أي حلف شــمايل
األطليس الذي مىض عىل إنشــائه أكثر من سبعة
عقود.
عندما يُقال «ناتو» بني دول معينة ،يتبادر
إىل الذهن أن التعــاون بني هذه الــدول ،تجاوز
التنسيق الســيايس ليصل إىل التعاون العسكري.
لكن فكرة التعاون العسكري واإلنتظام القتايل يف
حلف معني محتمــل ،يلزمها وقت طويل لتصبح
فاعلة .فهي تستند اىل البديهيات التالية:
 1تحديد مصدر الخطر الذي يهدد هذه الدولواإلتفاق عىل توصيفه.
 2تنسيق ســيايس واسع عىل مستوى وحدةاملصري السرتاتيجي تجاه هذا الخطر.
 3تنسيق نظري وعميل لناحية: توحيــد منظومــة األســلحة ،أو عىل األقلتنســيق عملها وتعاونها بدءا ً باملستويات الكربى
لهذه األسلحة .
 إجراء تدريبات مشــركة لهــذه املنظومةلتأكيد فعاليتها أثناء التنفيذ.
هذه األمور تُعترب أساســية لتكوين األحالف
العسكرية ،كما حصل ســابقا ً يف حلف «وارسو»،
وكما هي الحال اليوم يف حلف شمايل األطليس.
إذا ما حاولنا تطبيــق هذه املعايري األولية عىل

الدول موضوع الـ»ناتو» الرشق أوســطي املزعوم
نجد:
سياســياً :تدور هذه الدول يف فلــك الغرب أو
الدول الديموقراطية بنسبة  90%منذ سبعة عقود،
باستثناء مرص التي انضمت إىل هذه املجموعة قبل
نصف قرن.
عسكرياً :املنظومات العســكرية لهذه الدول
هي متكاملة أصالً ،إذ أن معظم أسلحتها األساسية
مصدرها دول الغرب ،وأنظمتها القتالية تتشــابه
وتتكامل بسبب وحدة مصدر هذه األسلحة وطرق
التدريب عليها.
 تحديــد األخطــار :قبل ســقوط اإلتحادالســوفياتي ،كان فكر هذا األخري مصدر التهديد
الســيايس لكثري من هذه الدول ،ولم يرتق يوما ً إىل
مستوى التهديد العسكري؛ لذلك اقترصت مواجهته
بالسياســة يف حينه .أما اليوم ،وبعد زوال الخطر
السيايس الســوفياتي ،اســتج َّد يف املنطقة خطر
ِّ
متجسد بالنظام اإليراني الذي يحاول
سيايس جديد
الســيطرة بالعنف عىل الرشق األوســط؛ مدعوما ً
بمرشوع نووي ،يحاول فرضه عىل األرسة الدولية،
ويشــكل تهديدا ً وجوديَّــا ً مبارشا ً لــدول الحلف
«املوعود» وخطرا ً عىل السالم الدويل.
تجاه هــذا الخطر الوجودي املشــرك لهذه
الدول بمصدره اإليراني ،جــاءت فكرة الحلف بعد
ِّ
تخــي بعض هذه الــدول أو معظمهــا عن أثقال
العداوات التاريخية بينها ،لتشــكل حلفا ً ملواجهة
الوضع األخطر .فهل يمكن لهذا الحلف أن ينجح يف
التصدّي عسكريا ً للخطر النووي اإليراني؟ وكيف؟
الجيش اإلرسائيــي ،املعني األول بهكذا عمل

عسكري ،ينفذ تدريبات منذ سنوات تحضريا ً لتنفيذ
عمليات مركبة ضد املنشآت النووية اإليرانية .فقد
قام هذا الجيش بمناورات جوية مشرتكة بعيدا ً عن
األرض اإلرسائيلية ،مع ســاح الجو اليوناني فوق
الحــوض الرشقي للبحر األبيض املتوســط تكللت
حينها بالنجاح .ثم عاد وطوّر هذه املناورات عندما
نجح بتنفيذ منــاورات جويــة إرسائيلية وصلت
إىل مضيــق جبل طارق عىل املحيــط األطليس؛ مع
ما يرتتب عىل هذه املســافة البعيدة من صعوبات
لوجيستية جوية (إذ أن املسافة الجوية بني إرسائيل
واملحيط األطليس تســاوي ثالثة أضعاف املسافة
الجوية بني إرسائيل وإيــران) .مؤخراً ،خالل هذا
العام ،أقيمت مناورات جوية مشــركة مرسحها
البحــر األحمر ،إشــركت فيها الواليــات املتحدة
األمريكية ،إرسائيل ،مرص ،األردن واإلمارات العربية
املتحدة (هي األوىل من هذا النوع بني إرسائيل ودول
عربية) .كلها رسائل سياســية وعسكرية باتجاه
إيران لردعها عــن مواصلة مرشوعها النووي الذي
يعترب مصدر تهديد أسايس لهذه البلدان.
ويبقى الســؤال :هل يمكن لدول الـ»ناتو»
العربي أن تشرتك عسكريا ً برضب املفاعالت النووية
اإليرانية؟ طبعا ً من املســتبعد ،إن لم نقل أكثر من
ذلك ،أن تشــرك الدول العربية داخل الحلف يف هذه
الحرب ضــد املفاعالت النووية اإليرانية ألســباب
عديدة أهمها :الجوار التاريخي بني الشــعبني منذ
آالف الســنني ،اعورار هذه الدول ،وأخريا ً صعوبة
ال بل اســتحالة مللمة نتائجها يف املستقبل ....لكن
يمكن لهــذه الدول تســهيل عمليــة رضب هذه
املنشآت ،بالتغايض عن استخدام أجوائها من قبل

ســاح الجو اإلرسائييل .فإذا ما استُخدِمت األجواء
العربية لبعض دول الحلف «املوعود» ،من قبل سالح
الجــو اإلرسائييل ،يمكن التأكد مــن زيادة فعالية
هذا الســاح يف تنفيذ مهمتــه .فالطريق الجوي
بني إرسائيل وإيران ،يمــر إما عرب األجواء األردنية
والعراقية؛ أو عرب األجواء األردنية الســعودية؛ أو
فوق املياه الدولية ،عرب خليج العقبة فالبحر األحمر
فبحر العرب أي ملتفا ً حول شــبه الجزيرة العربية
ليصل إىل إيران؛ واملســافة الجوية للمسار األخري
توازي ثالثة أضعاف املســافة عرب أجــواء البلدان
العربية ،ما يخلق صعوبات وعوائق لوجستية كربى
قد تخفف من نسبة نجاح العملية.
قد يكون هدف الحديث اليوم عن فكرة إقامة
«ناتو» رشق أوسطي ،سواء أقيم هذا الحلف أو بقي
حربا ً عىل ورق ،توجيه رسالة سياسية ضاغطة عىل
طهران لتخفيف رشوطهــا يف املفاوضات النووية
والعودة إىل حضن األمم املتحــدة؛ ولكن إذا تك َّرس
فشــل املفاوضات النووية ،فالحلف املقرتح يصبح
عملية رضورية ملواجهة الخطر النووي اإليراني.
يُجمع الباحثون يف التاريخ العســكري ،عىل
أن منطقة الرشق األوســط املمتــدة من مرص إىل
تركيــا ضمناً ،واإلمتداد رشقا ً حتــى إيران ضمناً،
هي املنطقة األكثر تع َرضا ً للحروب منذ  3300عام.
وها هي أحداث القرن األخري تؤكد ذلك .فمتى يدرك
قادة هذه املنطقة أن أبطال الســام هم أهم بكثري
من أبطال الحروب؛ تطبيقا ً للقول املأثور «ال يوجد
حربٌ جيدة وال سال ٌم بشع».
(*) نائب سابق يف تكتل «الجمهورية القوية»
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استقبل وفد نقابة المحررين ودعا إلى عقد ّ
قمة روحية

أبي المنى :إلتمام المهل الدستورية القادمة بروح تشاركية

شدّد شيخ العقل لطائفة املوّحدين
الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي املنى
«عىل احرتام املهل الدستورية القادمة
والتوّجه بــروح تشــاركية إيجابية
إلتمامها ،الن لبنان يستحق الخالص
وانقاذه من الوضع الســيئ الراهن»،
داعيــا ً إىل «رضورة اإلرساع بعقد قمة
روحية يصــدر عنها الــكالم الطيّب
املطلوب ونرش املناخــات اإليجابية»،
معتــرا ان «معالجة قضايا املواطنني
رسالة أخالقية وروحية أيضا».
وخالل استقباله نقيب املحررين
جوزيف قصيّفي عىل رأس وفد يف دار
الطائفة أمس ،قال أبي املنى« :نعيش
يف وطــن ميزانــه كميــزان الذهب،
فالرشيك يف الوطن يجب الحفاظ عليه
لكي نحفظ وطننا ،ولنــا امل يعززه
الرجاء بالقيــادات الروحية من خالل
نرش املناخ اإليجابي وتكريس وتعزيز
روح التالقــي التي ذكرتهــا األديان
والكتب الســماوية ،رحمــة ومحبة
واخــوّة وهــذا دورنا ،وليــس برفع
منســوب التحــدي واملواجهة .فنحن
نؤدي رســالة ونحملها بمســؤولية
أخالقيــة وروحية ،املســؤولية عىل
السياسيني تقابلها مسؤوليتان علينا
أخالقيــة وروحية بنرش هــذا املناخ
اإليجابي».
أضــاف« :أبناء الوطن يف االغرتاب

وفد نقابة المحررين في دار طائفة الموحدين الدروز

باتــوا بحالة يــأس من العــودة اىل
وطنهــم ،فتعزيــز االمــل تجاههم
رضوري من خالل مبــادرات داخلية
بالتعاون مع أصدقاء لبنان يف الخارج
الن بلدنا ال يســتطيع ان يقوم وحده
ويحتاج اىل االحتضان والدعم ،فالوالء
للوطن يحتّم علينــا تعزيز االمل عىل
حساب اليأس».
وختم متمنيا ً «حرص كل الكتابات
واالخبــار اإلعالمية بما يعــ ّزز هذه
التوجهــات من خالل تأثــر االعالم
الكبري عىل املجتمع» قائــاً« :عززوا

روح االمــل وروح الحــوار والتالقي
والتمســك بوطننا الذي يبقى مصدر
غنــى وفخــر يدفعنا لعــدم التخيل
عنــه وان نبقى اىل جانبــه يف أصعب
األوقات».

القصيفي

مــن جهتــه ،نــوّه القصيفي
بـ»الدور الــذي تضطلعون به منذ ما
قبل إنتخابكم شــيخ عقل ،يف تقريب
املســافات بني الطوائــف واملذاهب،
مــن خــال انفتاحكــم الدائم عىل

توســلتموه سبيال ً
ّ
اآلخر بالحوار الذي
للتواصل وم ّد الجســور بني االطراف
اللبنانيــن ،وذهابكم نحــو املكوّن
املختلف بشــجاعة املؤمن بأن لبنان
غري قابــل للتجزئة والقســمة ،وأن
مــا يجمع بني ابنائه ،هــو أقوى من
محاوالت إسقاط النموذج الذي يمثل.
أنتــم يا صاحب الســماحة تمتلكون
شجاعة الرأي واملوقف والحكمة».
وقال «إن االدوار ال تقاس بحجم
الطـوائف وانتشـارها ،بل باالشخاص
الذين يؤدونهـــا ،ومـــدى قدرتهـم

عـىل فرض إيقاعهـــا ،وتحويلها إىل
فرصة».
وختــم القصيفــي« :أخالكم من
ّ
تؤسس
أصحاب املبادرات النوعيّة التي
نهجا ً جديدا ً يف التعاطي بني القيادات
ّ
ّ
بأمس
والسياسية .نهج نحن
الروحية
الحاجة إليه يف هذا الزمن الذي تعطلت
فيه لغة الكالم العاقل ،وتراجعت اىل ما
يطلبه املستمعون ،أو اىل مناوشات قد
تجّ ر إىل مواجهــات عىل قاعدة إن أول
الحرب كالم».

مســـاحة حـــرّة

مســـاحة حـــرّة

بين المطلوب والمرغوب في هذه المرحلة

الفقراء الجدد واألغنياء الجدد

أمّ ا دوليّاً ،فامللف الذي يبــدو األكثر إلحاحا ً هو
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
ّ
ملف الرتســيم .وعىل ما بات معلوماً ،تفيد املصادر
ّ
ّ
جميعها ّ
ال يجوز بعد اليوم الخلط يف الدّولة اللبنانيّة بني
يتوقف عند حدود الرتسيم
امللف لن
بأن هذا
ما هو دولــة ودويلة .الفصل بات حقيقة ملحّ ة بني
البحري فقط ،املطلوب دوليّا ً واملرغوب مح ّليّا ً من قبل
هذين املكوّنني ال ّلذين تحكمهما صفة الرشعيّة .وال
العهد ،ليســجّ ل ولو إنجازا ً واحداً ،ع ّله يقايضه مع
يمكن أن نرتجم هذا الفصــل إىل ما هو جغرايف ّ ألنّه
موضوع تحرير الصهر من العقوبات األمريكيّة .وهو
يعني حتما ً الذهاب إىل التقســيم .وهذا ما ال نريده.
مطلوب من الحزب ع ّله يســتطيع أن يفرض نفسه
وال يمكن الذهاب نحو شــكل من أشكال التقسيم
رشيكا ً عىل طاولــة املفاوضات يف املرحلة التطبيعيّة
الكونفــدرايل عىل قاعدة األقاليم الطائفيّة بســبب
التي دخلت فيها منطقة الرشق األوسط برمّ تها.
وســط هذا الك ّم من التناقضــات يبقى معروفا ً
التداخل الكثيف بني املكوّنات الحضاريّة للمجموعات
الحرجَ ة من
اللبنانيّة .فما املطلوب اذا ً يف هذه املرحلة
يف علم السياســة ،ويف عالقات الدّول أنّه عند تقاطع
ِ
عمر لبنان؟
مصالح الــدول الكربى ،عــى الدّول
قد ال يكــون املطلوب يف هذه
الصغــرى كلبنان أن تســعى لتحقيق
املرحلة «املرغوب» لكن ما يجب
مصالحها ،مستفيد ًة من املومنتوم الذي
التنبّه إليــه ّ
أن املطلوب اليوم هو علينا كلبنانيّين اإلقتناع أنّنا تفرضه الحداثــة الدوليّة والتقاطعات
الذي ســيؤدّي حتما ً للوصول إىل لن نستطيع أن نكون محورًا اإلقليميّة .ومن املؤ ّكد ّ
أن منطقة رشق
ّ
لبناني اليوم
هذا املرغوب .فــك ّل
املتوسط ستكون قبلة األنظار الدوليّة،
ٍّ
في المرحلة القادمة إن لم
يريد أن يعيش عيشا ً كريما ً يف دولة
عىل األق ّل يف السنوات الخمسني القادمة،
ّ
نحقق العبور إلى الدولة
تؤمّ ن له الرفاهية واالســتقرار؛
بعد التثبّت من غناها بالغاز الطبيعي.
الالمركزية
بينما نحن اليــوم نعيش يف دولة
هذا الغــاز الذي بات حاجــة أوروبيّة
بالكاد تؤمّ ــن لنا الح ّد األدنى من
ودوليّة بعد حرب أوكرانيا وروسيا.
العيش الكريم الذي بفضل توأمة املن ّ
ظمة واملنظومة
لذلك ك ّلــه ،علينــا كلبنانيّني اإلقتنــاع أنّنا لن
لم يعد كذلك .ففي املوضــوع الحكومي امللحّ اليوم
نســتطيع أن نكون محورا ً يف املرحلة القادمة إن لم
ّ
نحقق العبور إىل الدولة الالمركزية .وعىل ما يبدو ّ
يبدو الرئيس نجيب ميقاتي مرتاحا ً ألنّه وحده يف هذه
أن
املرحلة متموضع يف حالة  Win – Win situationما
هذا هو املطلوب يف املرحلة القادمة .وذلك ألنّه سيمنع
ّ
يعني عمليّا ً بقاءه يف الســلطة حتّى لو اختلف شكل
الرشعي،
غري
ح
ل
املســ
الله»
«حزب
مــع
االصطدام
ّ
حكومته .ويبدو أنّه لن يختلــف ّ
ألن هذه الحكومة
وسيح ّد من االرتطام العام .فهذا هو الهدف الذي يجب
باقية كما هي .وهذا مطلوب يف هذه املرحلة .ويبدو
أن نحمله اليوم .من هنا ،عىل النوّاب الجدد واملستق ّلني
ّ
أن التقاطــع اإلقليمي – الدويل هو الذي ســيحكم
والسياديّني الذين يش ّكلون أكثريّة حقيقيّة يف برملان
مرحلة املطلوب ال املرغوب.
 2022أن يعملوا عىل ترسيع إقرار قانون الالمركزية
فإقليميّا ً بات واضحا ً ّ
أن اتّجاه الناتو العربي قد
السياسية واإلدارية املوسعة مع مراسيمه التطبيقية
وضع حيّز التنفيذ .واملعلومات املتواردة من مختلف
ك ّلها .وطــرح الحياد الناشــط واإليجابي كقانون
املصادر تشري إىل نجاح هذا الحلف .وهذا ما سيمثّل
يناقش يف الربملان اللبناني لكرس هذا « التابو».
وهذا وحده سيؤدّي إىل املرغوب من قبل اللبنانيّني
نقلة نوعيّة إقليميّة .فإن نجح لبنان بانتزاع الرئاسة
ك ّلهم .والعمل يُتابــع بطريقة تصاعديّة إقليميّا ً مع
من محور إيران ،كما نجح يف االنتخابات النيابيّة؛ مع
ّ
إقليمــي يعيد لبنان إىل عمقه الحيويّ – الحياتي
راع
تحفظاتنا عىل مرحلة ما بعد هذه االنتخابات ،فهو
ّ
ٍ
ً
ً
ً
ّ
راع دويل ٍّ يعيد لبنان إىل
مــع
ا
ي
ودول
واالســراتيجي،
لكن
اإلقليمي.
الحلف
هذا
يف
ا
رشيك
ســيكون
ا
حتم
ٍ
الحاضنة الدّوليّة وطنًا للرســالة التي فرضها عليه
إن استم ّر محور إيران وسوريا وحلفائهما ،ال سيّما
التاريــخ ،ليضمن تحقيق املطلــوب .ذلك ك ّله حتّى
حلفاء  6شباط بالسيطرة عىل مفاصل الدّولة ،فهذا
يعني حتما ً ّ
الوصول إىل جمهوريّة ســيّدة عىل الـ  10452كلم2
أن لبنان ســيكون هدفا ً من أهداف هذا
ّ
يحقق فيها اإلنسان اللبناني طموحاته من
بالكامل،
الحلف ليستعيد سيادته من البحر حتّى الخليج .وهذا
دون أن يضط ّر إىل الهجرة .ومن يصرب إىل املنتهى ...
مرغوب عند قســم كبري من اللبنانيّني .ومطلوب يف
يخلص !
هذه املرحلة.

(*)
أن يأكل اللحم من ملحمتــه ،واملزارع من
الدكتــور شربــل عـــازار
زرعه وصاحب املطعــم يف مطعمه ،ومالك
املقاييــس يف لبنان انقلبت رأســا ً عىل
املستشــفى يخاف أن يتعالج يف مستشفاه
عقب.
وصاحــب رشكة التأمني يخــاف ان يؤمّ ن
لبنانــي يعمل يف القطــاع العام أو
ك ّل
ســيارته يف رشكته ،ومالك املرصف يخاف
ّ
يف القطاع الخاص ويقبــض راتبه باللرية
إيداع امواله يف مرصفه فيودِعها يف مصارف
اللبنانيّــة هو «فقري جديد» لــو مهما بلغ
الخارج ،فكيف ســيجرؤ اآلخرون عىل أكل
راتبه .وبالتايل أصبح لبنان معقال ً وســجنا ً
اللحم والزرع والطعــام من عندهم؟ ومن
َ
للفقراء.
ســيجرؤ عىل االستشفاء يف هذا املستشفى
«األثريــاء الجــدد» ُهــم ،ك ّل عائلة
ويؤمّ ن سيارته يف تلك الرشكة ويضع أمواله
لبنانيّــة هاجــر فــر ٌد منها او أفــراد اىل
يف مرصف املرصيف ّ الذي يحوّل ثروته خارج
الخارج للعمــل ،فأصبحت
البالد للحفاظ عليها؟
عائلــة ميســورة بفضل
واســتطراداً ،إذا لــم
تحويالت أبنائها املغرتبني.
يثق رئيــس الدولة ورئيس
كيف َس َيثِق العالم
الحظوا من يرتــاد أماكن
الحكومة والوزراء ورئيس
مجلــس النــواب والنواب
الســهر واللهو والسياحة بلبنان إذا كان ح ّ
ُك ُ
امه
ّ
فتتيقنوا! بالتأكيد نشــكر
وأصحاب املصارف بدولتهم
وسياسيّوه ومصرفيّوه
كل مغرتب ومهاجر لبناني
ويعيــدوا ك ّل أموالهم التي
ال يثقون به؟
يف الخــارج اىل لبنان ،فعبثا ً
عىل مساعدة أهلِه وبالتايل
و َ
طنِه.
يُقنعــون اآلخريــن مــن
االرتفاع الصاروخــي يف تعرفة الخلوي
لبنانيّني وغري لبنانيّني بإمكانية نهوض هذا
واالنرتنت حصل بعذر عــدم إفالس قطاع
الوطن.
االتصاالت .هــل كان ليُفلِس هذا القطاع لو
فالثالثة مليــار دوالر التي ربّما يَتحَ نَّن
تشــر إحدى الرشكات ،ويف ِع ِّز االنهيار
لم
صندوق النقد الدويل فيُقرضها عىل مراحل
ِ
مبنى جديدا ً يُقــال ّ
ان ثمنه مع أثاثِه
املايل،
لبناني
للبنــان ،يملكها أكثر من مســؤول
ّ
ً
اقرتب من مبلغ مئــة مليون دوالر امريكي
لبناني ،ولبنانيّو االغرتاب
وأكثر من مرصيف ّ
ّ
«فريــش» يعني ثالثــة آالف مليــار لرية
سبق وأن حوّلوا عرشات مليارات الدوالرات
لبنانيّة؟
اىل لبنان ،وهم عىل اســتعداد ملعاودة األمر
هــل تســتوعبون الرقم؟ طبعــا ً قيل
لو وَ ث ُِقوا بدولتهم الجديــدة التي يحكمها
الكثري عن الســمارسة املستفيدين من هذه
«األوادم».
ندعو ّ
الصفقــة .لن نتكلم عــن الرواتب وفائض
الســادة النواب جميعاً ،خاصة
«الزبائني» يف رشكات الخلوي.
التوظيف
التغيرييّــن والجدد منهم ،اىل اســتصدار
ّ
ّ
ُلــزم رئيــس الجمهورية ورئيس
ي
قانون
الفاتورة
برفع
وليس
هنا
يكمــن
ل
الح
ِ
الحكومة والوزراء والنواب ومو ّ
ظفي الدولة
عىل املواطن املقيم الذي لم يعد يكفيه راتبه
ُ
وأصحاب املصارف واملســاهمني فيها وك ّل
بزه ولبنزينه والشرتاك مو ّلده.
لخ ِ
لبنانــي يتعامل مع الدولة ،أن يُث ِبت
متعهد
لبنــان اليــوم ،يعمل عىل اســتعادة
ّ
أن ال أموال لديــه يف الخارج ويرفع الرسيّة
ثقة صنــدوق النقد به وكذلــك ثقة الدول
عــن حســاباته املرصفيّة أينمــا وجدت
واملستثمرين العرب والخليجيّني واللبنانيّني
أسايس أوّيل لتبوّؤ املناصب وامتالك
كرشط
والرشكات العامليّة الكربى يف ك ّل املجاالت.
ّ
بربّكم ،كيف َ
املصارف ونَي ِْل االلتزامات.
ســيَثِق العالم بلبنان إذا
َبــن أرباب البيــت ،عبثا ً يبني
ي
لم
إن
ال
ّوه
ي
ومرصف
ّوه
ي
وسياســ
كان حُ ّكامُــه
ِ
البنّاؤون.
يثقون به؟
تصــوّروا ّ
أن صاحــب ملحمة يخاف
( *) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

تحـــت المجـــهر
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ّ
التلفظ جعل مراهقته صعبة وحب والدته أنقذه
عسر

التنمر
غسان سعود :نعم أبكاني
ّ
كنزع مسمار من الخشب .تُرى هل يعي من
الكلمة الجارحة كطرق مسمار في الخشب ،واإلعتذار ِ
وبطول وبقصر ٍ وبتشوهٍ وبتأتأة
بشكل
يقفون عند حفافي األرصفة متربصين بعسر ٍ ما ،بإعاقة ما،
ٍ
ٍ
لسبب ليس له
أنهم ناقصون ،قبيحون ،ضعفاء ،أشرار؟ هو ،مثل كثيرين ،تعرّض الى التنمر والتجريح
ٍ
فيه ،لعسر ِ في التلفظ الذي يمنع خروج بعض الحروف بيسر ٍ من فمه .وهو صحافي ،يفترض أن
يكون لسانه بـ» 24فراشة» .فهل انتصر المتنمرون عليه؟ هو ،على ما قال ،ال يتذكر إال من ساعدوه
وكانوا ،في أوقات العسر ،أصدقاء ،أما المتنمرون فمساكين .غسان سعود ،تحبونه؟ تكرهونه؟
هو نجح في مواجهة التأتأة بنسبة  70في المئة ومواجهة التنمر بنسبة مئة في المئة.

مع ولديه (تصوير فضل عيتاني)

نــوال نــصــر
ٌ
أجراس كثرية عنــد مدخل باب البيت.
نختار أحدهــا ونقرع .وبالصدفة نعرف أن
ما اخرتناه جــرس أرمني األصل أتى به من
أرمينيا يوم زارها ســائحاً .كل بالد الناس
ِ
بأجراســها عنــد املدخل وبرموز
موجودة
وأشكال وأنماط من العالم موزعة يف أرجاء
البيت .فريوز ايضا هنــا وعادل إمام وتيش
غيفارا ...وولداه غاودي وغالن .غاودي يحب
الكامريا أما غالن ،الذي سماه ملحم ريايش
يوم ولد ،فيُحب املمازحة أكثر.
يُع ّرف غسان سعود عن نفسه« :زوج
روال (إبراهيــم) وأب لولدين وصحايف part
 timeوأعمــل يف مــروع زراعي معظم
الوقــت» .هو رشيــك يف زراعــة الريحان
وصناعة «البيســتو» .و»البيزنس» ع ّرفه،
عىل ما يبدو ،عىل جربان باســيل .لن ندخل
معه يف السياسة ،وال يف قدرته عىل صبّ جام
غضب الكثريين عليه ،بل سنسأله مبارشة:
غسان سعود كيف واجهت التنمر؟
يعرف غسان سعود كيف يُطوّع حروفه
لتخرج ،بدون مشاكل كبرية ،من بني فكيه
فتصل اىل املستمع سلِسة .هو ي ّرحب بالكالم
يف املوضوع يقينا ً منه أن ح ّل أي مشــكلة
تبدأ باإلعرتاف بها ويقول« :هناك مشكلتان
يف النطــق :التأتأة وتعليق مخارج الحروف.
مشــكلتي هي الثانية .أضطــر أحيانا ً اىل
البحث عن أحرف أخرى ،تُشــ ّكل مرادفا ً ملا
أريد قوله ،ألتمكن من إطالق فكرتي».
ظهــرت مشــكلته يوم كان يف ســن
العارشة .ويقول« :ليست العوامل النفسية
وحدها ســبب هذا النوع من املشــاكل بل
الغنج املفرط والــدالل .يف فرتة اإلمتحانات
كانت تزيد املشــكلة .الضغوطات النفسية
التي قد أتعرض لها تؤثر أيضاً .وحني أتكلم
مع شخص أرتاح إليه تختفي املشكلة كلياً.
طريقة اآلخر يف النظر إىل الشخص تؤثر
يف هــذا النوع من املشــكالت ،ففي
صغري كانت والدتــي تتعامل مع
حالتي برفق لــذا ُ
كنت اتكلم معها
بانســيابية ،يف حــن كان والدي
ينتظــر أن أخطئ كــي يقول يل:
تكلم جيداً ،لذا كانت تشــت ّد حالتي
امامه».

«لقب أبو نص لسان ارتبط
بكل شخص يُتأتئ»

«تخلّصت من مشكلتي بنسبة كبيرة»

في منزله

المراهقة الصعبة

والداه ســاعداه كثــراً ،وأحبّاه كثرياً،
لكن والده كان يخــى ان تكون حالة ابنه
غســان وراثية ،ويكون ،من حيث ال يدري،
قد أثر عليه سلباً ،لهذا كان يطلب منه ويلحّ
ان يتكلم طبيعيا ً مئــة يف املئة .هو اراده أن
يُتقن الكالم .يف املقابل كانت والدته تأخذه
من إختصايص اىل آخر ملساعدته عىل تقويم
نطقه ،مع إغــداق الكثري الكثري من الحبّ .
و»الحبّ له إيجابيات كثرية».
ُ
كب يُتأتئ (بحسب القاموس الشعبي).
ويف عمر املراهقة اشتدّت عليه الحالة وزاد
التنمر .يقول« :أتذكر أجواء التنمر و»السآلة»
يف الضيعة بالتحديد ،لكن ما علق يف بايل هو
التعليقات اإليجابية .ويــرح :يف الضيّع،
يف بتغرين مثال ،لكل شــخص لقب يُعرف
به بدل اســمه الحقيقي مثل «أبو الطول»

جمعها خالل السفر

و»أبو نص طول» ...هناك يخرتعون أسماء
وألقابا ً ويركــزون عىل التنمر ،باإلضافة اىل
أنهم يعرفون الشــخص ويحتاجون اىل من
يتكلمون عليه ليل نهار .وهكذا يُصبح لقب
من يتأتئ مثال «أبو نص لسان».
قويّا يبدو غسان سعود لكن ،يف أعماقه،
يشء ما يُنبئ بأن هذا الشاب ،الصحايف ،م ّر
بتجارب كثــرة جعلت منه ما أصبح عليه.
فهل لنا أن نعرف ماذا ّ
غيت حالة ســعود،
ُ
«مررت
سلبا ً أو إيجاباً ،يف شخصيته؟ يجيب
بتجارب كثرية يف حياتي .عانت والدتي من
الرسطان طوال خمسة عرش عاماً .ورأيتها
تقاتــل ما جعلني أعرف باكــرا ً جدا ً معنى
ُ
وتعلمت منها أن معركتي مع عرس
القتال.
التلفــظ صغرية جدا ً أمــام معركة مرىض
الرسطان».
أصعب ما قد يمــ ّر به مراهق مصاب
بتلك الحالــة هو طريقة تعامــل رفاقه
معه ،وزمالئه يف املدرسة ،وطريقة التقرب
من فتاة يريــد ان يقول لها :أحبك .ويقول
سعود« :ال شك ان عمر املراهقة كان صعبا ً
جداً .لم يكن ســهالً التعبري عن افكاري،
خصوصا ً ان موضوع التنمــر آنذاك ،وأنا
بعمر الخامســة عرشة كان مختلفا ً عن
اليوم .إبني إذا عاد اليوم من املدرسة وقال
عن أحدهم «ناصح» نعمل ّ
قصة يف البيت.
قديما ً كان املجتمع كله يتفاعل مع نكات يف
برنامج فكاهي عن أشخاص يتلعثمون يف
الكالم ويضحكون عليه ،وكلما استخدمت
الحالة اكثر كلما اشت ّد الضحك والسخرية
أكثر .وهذا صعب جداً .كان أصعب يشء يل
هو الوقوف يف الصف عىل اللوح .كان أكثر
من ثالثني تلميذا ً ينتظرون كيف سأتكلم.
يف الضيعة ايضــا ً كانوا يفعلون ذلك.
لذلــك أخذت قرارا ً بــأن أعرتف أنا
اوال ً بحالتي ألعالجها .وكنت حني
ادخل اىل ندوة تدريبية فيها ثالثة
أشــخاص او ثالثني أقول لهم
إنني أعاني مشكلة يف النطق.
وبهذا أتمكــن من إزالة عبء
أحكامهم املسبقة عىل أدائي.
كنت أرتــاح وما قد يفكرون
به او يقولونه الحقا ً شأنهم
وحدهم».
هي طريقة مثىل تريح،
ع ّلمها غسان سعود اىل كثري
من الشــباب والشــابات
الذيــن كانوا يتصلون به
ويُخربونه ان حالتهم
مثــل حالتــه .كان
يذهب إليهم ويتحدث

معهم وينقل تجربته إليهم ملساعدتهم عىل
التي ال استطيع اســتخدامها فأستعيض
تخطي مشاعرهم السلبية».
عنها بكلمات أخرى» .ويســتطرد بالقول:
«اطالالتي عرب التلفاز ساعدت كثريا من هم
وتضيع الكلمات
يف حالتي ،فأصبحت نموذجا ً لكل شــخص
كانت لديه طبعا ً مشكلة مع أول فتاة
يمكنه تطوير حالته .إشــتغلت عىل نفيس.
ُ
درست حالتي .تابعت اليوتيوب الذي يحكي
تع ّرف اليها وأول فتــاة قال لها أحبك .ف ّكر
عن عرس التلفظ .وأنا اكون متحمســا جدا ً
قبلها كيف يقول لها ذلك وماذا ستقول .م ّر
للكالم مع اي شخص عانى نفس التجربة
بمشاعر عديدة وبتجارب ايضا عديدة اىل ان
والتنمر واإلحراج ويخىش نظرة الناس».
وصل اىل ما هو عليه اليوم .ويقول« :هناك
هو يشــعر بفرح كبري حــن يجعل
عىل املســتوى الشخيص أشــياء وكلمات
ومشاعر وأجوبة ال استطيع ان ّ
اآلخرين يرددون :سنشــتغل عــى حالنا.
أعب عنها.
ومن تجربته يخــرج بإيجابية« :أحىل يشء
هناك كلمات تضيع مني .هــذا يع ّذب من
بالنسبة يل مع عدم قدرتي عىل الكالم أحيانا
هم يف حالة مثل حالتي أما أنا فأهم من كل
بسالســة انني افكر قبــل ان اتكلم ،فتمر
العذاب هو أن أجد نفــي يف بيئة حاضنة
االفكار يف عقيل قبــل ان اتفوه بها ،يف حني
يمكــن ان أحاورها .العائلــة هي أول بيئة
هناك من يسبق لسانهم عقلهم».
حاضنة ،لكــن ما يحصــل ان هناك أهايل
عاش غســان سعود
يضغطون عــى أطفالهم.
نحو عرشين عاما ً من عمره
والضغوطات تزيد حالتهم
يسمع تنمرا ً ومن يقول له:
سوءاً .حني ينتظر األب من
ابنه الذي لديه مشــكلة يف «والدتي قات َلت المرض ابو نص لســان .فهل أبكاه
التنمر؟ يجيــب «نعم مرات
النطق ان يتكلم بشكل جيد
الخبيث 15عامًا
ابكاني .الضغط اإلجتماعي
جدا ً يُصبــح غري قادر عىل
ومعركتي مع عسر
يف عمــر املراهقــة يكون
التعبري مطلقاً .عىل األهايل
ّ
أن يحضنوا أطفالهم ال أن التلفظ تبدو صغيرة جدًا شديداً .ضغط أهل الضيعة
يلعبــوا دور إختصاصيي أمام مرضى السرطان»
ايضاً .هم يتفلسفون يف حني
يكون الشخص غري قادر عىل
النطق وال أن يحكموا عىل
التعبري عن نفسه لكن حني يُصبح الشخص
أوالدهم».
مســتقالً يرتاح» .يضيــف «أصعب ما قد
يحمد غسان سعود مرارا ً وتكرارا ً الرب
يمر به املصــاب هو بني عمر  12عاما ً و19
عىل نعمة األســاتذة والراهبات يف مدرسته
عاماً .اما اليوم فقد تجاوزت تلك املشــاعر
الذين احتضنوه .معلمة اللغة الفرنســية
بنسبة مئة يف املئة .اصبحت قادرا ً ان اتعامل
واحدة من هؤالء لم ينســها ولن ينساها.
مع مختلف الظروف بشــكل افضل والكالم
ويقول« :مهم أن نجد شــخصا ً نرتاح إليه:
بطالقة أكثر .وتالزمني حالتي بنسبة ثالثني
أستاذ ،رفيق ،رفيقة ،حبيبة ،ينصتون إلينا
يف املئة إذا كنت متوتراً».
ونتكلــم معهم .يف الطفولــة قد يكون هذا
هو لم يعد يقصد عيادات اختصاصيي
الشخص األم .ثم يف عمر املراهقة قد يكون
النطق منذ ايــام الجامعة ،لكنه ،يف املقابل،
الصديق والصديقة ،والحقا ً املرأة والحبيبة».
يُكثر من ممارسة الرياضة ،كل يوم ساعة
هو وجد ذلك اليوم يف زوجته التي ســاعدته
عىل األقل .ويعرف انه إذا كان متوترا ً خالل
عىل تجاوز حالته منذ الدقيقة األوىل.
النهار وسيطل عرب التلفاز ليال فلن يستطيع
هو أب لطفلني ،ينتبه كثريا ً إليهما كي
التعبري كما يجب.
ال يم ّرا بنفــس تجربته ،كون هناك هامش
أخريا ،من خالل تجربته لديه رســالة
صغري أن تكون الحالة وراثية .وأوّل ما شعر
لألشخاص الذين لديهم اي نوع من املشاكل:
أن أحد طفليه لم يلقط الحروف جيدا ً أخذه
«تجاوزكــم لحالتكم ال يكــون من خالل
اىل إختصــايص نطق فتبني أن ال مشــكلة
إخفائها ألنكم إذا لم تضعوها أمامكم فلن
لديه .يف هذا اإلطــار يقول« :ليت كل األهايل
تتمكنوا مــن تجاوزها ابــداً .وللمتنمرين
إذا شــعروا بتلعثم يف مخارج الحروف لدى
يقول :ال اتذكركم بل اتذكر فقط األشخاص
أطفالهم يراجعون إختصاصيي النطق بدل
اللطفاء الذين وقفوا اىل جانبي».
أن يقولوا :ع مهلــو بيحكي» .ويتذكر« :يف
نرتكه مع ولديه غاودي وغالن فلديهم
البداية ،حني بــدأت أط ّل عرب التلفاز ،كانت
اشــياء كثرية يقومون بها معا .تحبونه؟
مخارج الحروف ال تساعدني وتعلق لدي كل
تكرهونه؟ هو شــخص عرف كيف يتجاوز
دقيقتني او ثالث اما اليوم فقد اتكلم خمس
دقائق بال اي مشــكلةّ .
حالته وكل التنمر بذكاء.
بت اعرف الحروف
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زيادات "غب الطلب" على رواتب القطاع العام قد تبقى حبرًا على ورق في أحسن األحوال

الدولة الشرهة على الفساد "تنهش" من "أكتاف" موظفيها

ال شبيه للحلول المقترحة لرفع رواتب القطاع العام ،وثني الموظفين
عن اإلضراب في «الالدولة» ،إال مثال «القط الذي لحس المبرد» .فكما
استساغ القط دمه المسال على المبرد وظل يلحسه حتى فرغ منه
وذاب لسانه ،فإن الزيادات الموعودة ستم ّول من «دماء» زيادة الضرائب
وطبع النقود .فال تلبث أن تفقد الرواتب قدرتها الشرائية أكثر مما
كسبته ،ونعود إلى نقطة ما دون الصفر ...وهكذا دواليك.
خالــــد أبــــو شقــــرا
الحل املؤقــت الذي حددت بدايتــه يف األول من
تموز الحايل ،وعُ ّلقــت نهايته بتطبيــق املوازنات،
يقيض بـ»:إعطاء راتب فوق الراتب األسايس ،رشط
الحضور يومني يف األسبوع إىل العمل ،ورفع بدل النقل
إىل  95ألف لرية يومياً» .يف الشــكل يخالف هذا الحل
الذي ســيخصص بشكل أســايس ملوظفي اإلدارات
العامة البالغ عددهم  15ألفاً ،مبدأ التساوي ووحدة
املقاييس بني موظفي القطــاع العام .حيث تتحول
اإلدارات العامة شــيئا ً فشيئا ً إىل «حارة كل مني إيدو
ّ
يحصل حقه بيده ،سواء من خزينة
إلو» ،واملحظوظ
الدولة أو الجهات الدوليــة الداعمة .وهذا ما حصل
مع القوى املســلحة ،واملعلمني يف املدارس الرسمية،
وسيحصل مستقبالً مع موظفي اإلدارات العامة .يف
املقابل يبقى إعطاء الــزودات للكثري من القطاعات
مثــل البلديــات والجامعة اللبنانيــة رهن مزاجية
رؤســائها ،الذين ال يعرتفون ال بزودات وال بخالفه،
وحجتهم الدائمة ضعف التحصيل وقلة املوارد.

نقل العبء على الخاص

من الجهة األخــرى فإن ما يطرح من تحفيزات
ملســاعدة موظفي القطاع العام عىل شاكلة الطلب
من املدارس الخاصة ،عدم تقايض األقساط املدرسية
من املوظفني يف القطاع العام بالدوالر ،وتخصيصهم
بحســومات معينة يف االتصاالت سيلقي كل العبء
عــى موظفي القطاع الخاص ،فينتفــي أيضا ً مبدأ
العدالة بني املواطنني.

تحلّل الدولة

لكل ما يحصل وصف واحــد ،هو «تح ّلل الدولة
بكافة مؤسساتها» ،يقول عضو املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،وممثــل الجامعــة اللبنانية يف لجنة
املــؤرش د .أنيس بو دياب« ،فما نعيشــه اليوم كان
ســبق لـ»بنك أوف أمريكا» أن حذر منه بأحد أخطر

الدوالر يرتفع بحذر
و»"صيرفة" تستقرّ
سجّ ل ســعر رصف الدوالر يف
السوق السوداء إرتفاعا ً بقيمة نحو
 200لرية لبنانيــة عن أمس األول،
وبلغ  29050لرية للرشاء و29100
لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد.
وعىل صعيد منصة «»Sayrafa
بلغ حجم التداول عليها ليوم أمس
 92,300,000دوالر أمريكي بمعدل
 25300لرية لبنانية للدوالر الواحد
وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي
نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكر مرصف لبنــان أنه عىل
املصــارف ومؤسســات الرصافة
اإلستمرار بتســجيل كافة عمليات
البيــع والــراء عــى منصــة
« »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة
بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0252
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

السيناريوات التي رســمها قبل مدة ليست بطويلة.
حيث أشــار بوضوح إىل أن النصف الثاني من العام
الحايل سيشــهد فراغا ً حكوميــا ً مرتافقا ً مع بطء
بالعمليــة الترشيعيــة ،وتعطيالً يف إقــرار قوانني
أساسية ،كاملوازنة عىل ســبيل املثال» .وبحسب بو
دياب فانه «يف ظل عدم وجود موازنة تحدد بوضوح
ومــن دون التبــاس النفقات وســبل تمويلها من
االيــرادات ،فإن كل املعالجات تبقى غب الطلب ترض
أكثر ممّ ا تنفع بأشــواط» .وما يزيد األمور تعقيدا ً
برأيه هو «الضيــاع الناتج عن غياب قواعد واضحة
لتحديد سعر الرصف ،والخالف عىل الدوالر الجمركي
الذي يعترب مصدرا ً أساســيا ً لتمويل الواردات ،وعدم
احرتام املهلــة املعطاة لغاية أيلول للبت باالتفاق مع
صندوق النقد الدويل».

المساعدات االجتماعية لموظفي القطاع العام بقيت حبرًا على ورق

حيث لم يتجاوز حضور موظفي اإلدارة إىل مكاتبهم
منذ ترشين الثاني من العام املايض أكثر من  32يوماً.

صعبة التحقق

«أمام هذا الواقع ،فإن أي زيادة يف الوقت الراهن
عىل الرواتب واألجور يف القطاع العام
ستمول من طباعة النقود ،ما يعني
األمور تزداد سوءًا
املزيــد من انهيار اللــرة وفقدانها
ســيناريو «بنك أوف أمريكا» ،لكل ّ ما يحصل وصف واحد قيمتها الرشائية .وحتى لو ســلمنا
ً
جدال ً بإمكانيــة إقرارها من ضمن
الــذي يتوقــع أيضــا الوصول يف هو تحلّل الدولة بكافة
املناورات الحكومية ،فستبقى حربا ً
نهايــة ترشيــن األول إىل فــراغ
مؤسساتها
رئايس« ،ســيزيد األمور ســوءا ً يف
عىل ورق» ،برأي بو دياب .و»الدليل
حال تحققه» ،بحســب بو دياب.
عىل ذلك عدم تقــايض املوظفني ما
و»ســيؤدي هذا الواقع إىل املزيد من االنهيار بالقدرة
عرف بـ»املنحة االجتماعية» املحــددة بني  1.5و3
الرشائية وارتفاع معدالت الفقر ،وسيصعب الخروج
ماليني لرية بشكل منتظم .حيث لم يستفيدوا ألكثر
من االنهيــار مطلع العام  2023يف حال اســتقامة
من  3أشهر منها .مع العلم أنها أق ّرت يف شهر كانون
األمور» .حيث ســتكون العــودة إىل النمو بطيئة،
الثاني املايض أي منذ سبعة أشهر .أكثر من ذلك فإن
وسيعجز لبنان عن الوصول إىل املعدالت املصبو إليها
رفع بدل النقل الذي أقرته لجنة املؤرش يف 2022/1/1
إلصــاح الرواتب وتنفيذ الربامــج اإلنمائية وزيادة
لم يدفع للقطاع العام .وعليه فإن الزيادات ستبقى
املســاعدات االجتماعية واســتدامة الدين وغريها
ورقية عبــارة عن قيود كتابية حســابية ال تنفذ».
الكثري من املتطلبات امللحة .إذ إن كل يوم تأخري للحل
ويشــدد بو دياب عىل أنها «إذا أتــت الزيادات غب
يكلف البلد خسارة بقيمة  30مليون دوالر تدفع ممّ ا
الطلب من دون خطة شــاملة فسيكون وقعها أسوأ
بقي من التوظيفات .يقابلها تراجع هائل بااليرادات،
ويفاقم انهيار ســعر الرصف ،ألنها ستمول بشكل
نتيجة احتســاب مختلف الرضائب والرســوم عىل
كامل من طباعة النقود».
أساس سعر رصف  1500لرية ،وزيادة نسب التهرب
بشــكل كبري ،إذ يقدّر أن يكون نحو  60يف املئة من
غياب الدولة هو المشكلة
االقتصاد يعمل باألسود .وأيضا ً نتيجة إقفال اإلدارات
جوهر املشــكلة التي يعانــي منها الجميع

تعاون بين "الهيئات" والمعهد العالي
لألعمال لدعم قدرات اإلبداع واالبتكار
عقــدت الهيئات اإلقتصادية برئاســة الوزير الســابق
محمد شقري لقاء مع رئيس الغرفة الفرنسية اللبنانية (CCI
 )France-Libanاملدير العام للمعهــد العايل لألعمال()ESA
 Maxence Duaultيرافقــه نائــب املديــر للتطوير يف املعهد
 ،Grégoire CATRYحيــث أطلــع  Duaultالهيئــات عــى
املســتجدات األكاديمية املتعلقة بـــ ESAو HECيف بريوت،
وعىل نشاطات الغرفة والخدمات التي توفرها لرجال األعمال
واملســتثمرين اللبنانيني .وأكد شقري «أن الهيئات اإلقتصادية
تتطلع ملزيد من التعاون مع  ESAواإلستفادة من كل الربامج
التي يطوّرها املعهد لوضعها يف خدمة الشباب اللبناني لتقوية
تنافســيته وقدراته اإلبداعية واإلبتكارية» .مشريا ً إىل أننا أمام
فرصــة فريدة ،خصوصا ً مع الدعم الذي توفره دولة فرنســا
الصديقة ،عرب فتح جامعاتها أمام اللبنانيني ،وعرب املعهد العايل
لألعمال والـ.»HEC
وأ ّكد  Duaultالعزم عىل تعزيز وتطوير التعاون مع غرفة
بريوت والهيئات بما يخدم مصلحة الشــباب اللبناني وتعزيز
العالقات الثقافية بني فرنسا ولبنان ،مشريا ً اىل «أن إسرتاتيجية
املعهد العايل لألعمال ترتكز عىل توفري دعم أســايس لقطاعي
التعليم والصحة وأيضا ً دعم مبادرات رواد األعمال كي يشكلوا
املحرك األسايس لإلقتصاد» .وعرض  Duaultدور املعهد العايل

االسترليني
$ 1.1949
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 19461
الذهب
$ 1773

لألعمال الذي يمكن أن يلعبه كوسيلة لنقل الخربات من املعاهد
التابعة لغرفــة باريس يف مجاالت عدة ،مشــرا ً اىل «إمكانية
املعهد مساعدة الهيئات عىل إعداد املراسيم التطبيقية لقانون
املنافسة ،فضالً عن تنظيم جائزة  HECللمبادرة الفردية بدعم
من غرفة بريوت وجبل لبنان.
ومن أبرز املواضيع التي تم بحثها ،املساعدات التي يوفرها
املعهد للطالب من خالل آلية الدفع املعتمدة  40يف املئة عىل سعر
رصف بـ 1500لرية و 60يف املئة كدوالر نقدي ،وتقديم منح لعدد
كبري من الطالب ،فضالً عن تحييد ساعات الدراسة بما يسمح
للطالب العمل يف النهار عىل أن تكون املحارضات يف املساء.
كما تم الحديث عن موضوع اإلسكان وخربة الفرنسيني
يف مجال سياســة اإلســكان وكيفية مســاعدة لبنان يف هذا
املجال عرب توجيه الدعم للفئات املتوسطة والفقرية .ويف نهاية
اإلجتمــاع ،إقرتح  Duaultبأن تقــوم الهيئات وخاصة غرفة
بريوت وجبل لبنان بالتعاون مــع  ESAبخلق مركز لألبحاث
إلجراء مراجعات ومناقشــات مفتوحة ملختلف املواضيع التي
تهم املعهد والهيئات ال سيما ما يتعلق باألوضاع غري املستقرة
وخاصــة املالية والنقدية وكيفية دعم املؤسســات الصغرية
واملتوسطة كي تستطيع أن تتأقلم وتواجه الواقع الصعب الذي
يعيشه اإلقتصاد الوطني».

CMC crypto
$ 422.04
الفـضـة
$ 19.36

الروبل
$ 0.0161
بــرنــت
$ 103.48

يبقــى غياب الدولــة .ففي ظل حكــم الدويلة
ســتبقى الحــدود مرشعــة عــى مرصاعيها،
ومعارضة االتفاق مع صندوق النقد قائمة ،وكل
اشــكال التهريب والتهرب مباحة .وعليه فان أثر
الرضائب لن يكــون خفيفا ً نتيجة زيادة معدالت
التهريب والتهرب فحســب ،بل سيحمل املواطن
الصالح ،واملؤسسات امللتزمة كل االعباء ،مقابل
تهرب رشيحــة كبرية ،وتنعمها بمنافســة غري
عادلــة .األمر الذي ســيقلص الصحن الرضيبي
من جهــة ،ويؤدي من الجهة الثانية إىل املزيد من
اإلقفــاالت يف القطاعــات االقتصادية الرشعية.
وبالتايل تراجــع االيرادات وانعــدام القدرة عىل
إصالح الرواتــب يف القطاع العام بشــكل عادل
ومنطقي .ولع ّل الدليل األبرز عىل خطورة التهريب
هو ما يواجهه املواطن راهنا ً من مشقات لتأمني
لقمة الخبز بســبب اســتفحال تهريب الطحني
املدعوم بنسبة  100يف املئة ،وذلك بحسب ما يرد
عىل لسان أعىل املراجع يف الدولة.
ما يحصل اليوم من إرضابــات وتوقف عن
العمل واستئســاد يف املطالبــة بالحقوق« ،هو
ســليم ومحق بنسبة  100يف املئة ،لكنه ال يصيب
الهدف املرجو بســبب االنحــراف يف التصويب.
فاضمحالل مؤسســات الدولة وتح ّللها يستحيل
أن ينتج عنهما ما فيه خري املواطن .والهدف من
أي مطالبة ناجحة يجب أن يبدأ باستعادة الدولة
من الدويلة وعودة الثقة بمؤسســاتها وتمكينها
من فرض النظام عىل الجميع بالعدل والتساوي.

رقم اليوم

3450
دوالرًا حصة اللبناني
من الدخل القومي

وضــع البنك الــدويل لبنــان يف التصنيف
الســنوي الذي يصدر يف األوّل من تموز ضمن
ّ
متوســط أدنى» ،بعد أن كان
فئة «بلد ذي دخل
ّ
متوسط أعىل» منذ نحو  25عاماً.
«بلدا ً ذادخل
وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومياإلجمايل يف
العام  2021ما قيمته  3450دوالرا ً بعد أن كان
5510دوالرات يف العام .2020
وأوضح البنك يف تصنيفه أنّه «للعام الحادي
عرش عىل التوايل ،انخفضالناتج املحيل اإلجمايل
الحقيقي للفرد يف لبنان يف العام  ،2021وشهدت
البالد أيضا ً انخفاضا ً حا ّدا ً يف سعر الرصف».

اليوان الصيني
$ 0.1488

الليرة التركية
$ 0.0589

خام WTI
$ 99.71

طن القمح
$ 355

مـــــدارات
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كيف نكسر الحصار الروسي في البحر األسود؟
يواجه العالم اليوم أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا.
تُعتبر المنتجات الزراعية الروسية واألوكرانية أساسية لحماية األمن
ّ
(تؤمن روسيا وأوكرانيا حوالى  13%و 8.5%من صادرات
الغذائي العالمي
القمح العالمية على التوالي) ،لكن أصبحت هذه الصادرات الحيوية خارج
السوق بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والحصار الروسي البحري

ً
نتيجة لذلك ،قد يتعرّض ماليين الناس لمستوى حاد
للموانئ األوكرانية.
من انعدام األمن الغذائي ،ال سيما في الدول النامية .تبدو المخاطر
المطروحة مريعة ،فقد تؤدي أي أزمة غذائية بهذا الحجم إلى مجاعة
عالمية كارثية ،وتؤ ّ
جج االضطرابات السياسية في البلدان التي تتكل على
واردات الحبوب ،وتُحدِث صدمات قوية في االقتصاد العالمي ككل.

من املتوقع أن يتفوق الناتو رسيعاً ،نظرا ً
مــــــارك كــــــانــــــســــــيـــــــان
إىل سفنه القوية وتفوّقه الجوي الهائل،
بعد إطالق سلســلة من معارك القوافل
املطوّلــة .لكن لن تجــرؤ دول كثرية يف
الحلف عىل خوض مواجهة عســكرية
مبارشة مع روســيا وتحمّ ــل مخاطر
التصعيد التي ترافق هذا الخيار ،حتى لو
نجح ذلك التحرك يف خرق الحصار الرويس
يملك املجتمــع الــدويل الخيارات
وتخفيف حدة األزمة الغذائية املتفاقمة.
العســكرية والدبلوماســية الالزمــة
يقيض خيار أقل صدامية بإرشاك دول
لتخفيف حــدّة هذه األزمــة املرتقبة،
من خارج الناتو يف عمليات مرافقة سفن
لكن يرتافق كل خيار منها مع ســلبيات
الشحن .قد يبدي بلد مثل مرص استعداده
معينــة .يســتطيع حلــف الناتو أن
لتحمّ ل مخاطر هذه القوافل ،فهو يتكل
يستعمل وحداته البحرية الهائلة وقوته
بشدة عىل الحبوب املستوردة .تمنع هذه
الجوية الواســعة ملرافقة سفن الحبوب
املقاربة غري املبارشة روســيا من التكلم
األوكرانية .لكن تح ّد "اتفاقية مونرتو"
عــن حصول عدوان مزعــوم من جانب
من حجم القوة التي تســتطيع دخول
الناتو ،فهي ترتكز عىل دوافع إنســانية
البحــر األســود ،وقد تتصدى روســيا
لتخفيــف حدة املجاعــة املحتملة .لكن
للقوافل برتسانتها البحرية عرب استخدام
تبقى هذه العملية جزءا ً من الحســابات
األلغام والغواصات عــى األرجح .تربز
الدبلوماسية ألن األطراف الثالثة ال تملك
مقاربــات بديلة وأقل اســتفزازاً ،مثل
عىل األرجح القدرات العســكرية الالزمة
إرسال القوافل من دول أخرى أو شحن
ملحاربة روسيا باملستوى املطلوب.
الحبوب من موانئ غري أوكرانية يف البحر
األسود ،لكن تحتاج هذه الخطوات أيضا ً
تســتطيع أوكرانيا أن تنقل الحبوب
عرب سكك الحديد إىل ميناء "كونستانتا"
إىل موافقة روسيا.
الروماني الذي يقع عــى بُعد  190ميالً
باختصار ،ما من حلول سهلة لهذه
فقط من "أوديسا" ،ثم تُشحَ ن الكميات
األزمة .لكــن رغم صعوبــة الخيارات
من هنــاك بحرا ً عىل متن ســفن تابعة
املحتملة ،ال يستطيع الغرب أن يتجاهل
املشــكلة بكل بســاطة .إذا ّ
ألطراف ثالثــة .هذه املقاربة تمنع إقامة
توســعت
أي رابط مبارش مــع أوكرانيا والحرب،
موجة املجاعة يف نهاية املطاف وســبّبت
ما يمنح موســكو فسحة معينة لتجنّب
اضطرابات سياسية ،ال مفر من تصاعد
املواجهــة .لكن قــد ال تبدي روســيا
الضغوط عىل الغــرب لدفعه إىل التحرك.
عمليّة تحميل للحبوب على سفينة شحن راسية في ميناء كونستانتا في البحر األسود | رومانيا  ،أيار 2022
اســتعدادها لتقبّل هذه الخطة نظرا ً إىل
يجب أن يضع األمريكيــون وحلفاؤهم
يمكن نقل جميع كميــات الحبوب عرب
أوكرانــي .قد يتقبّل الناتــو هذا اإلنكار
ومدجّ جة باألســلحة .يمكنها أن تهاجم
العقوبات املفروضة عىل صادراتها.
خطة واضحــة ،ولو أنها غــر مثالية،
ّ
تلك السكك خالل  14شهراً ،مقابل أربعة
الرويس ويج ّرب مقاربــة مختلفة ملنع
الطوربيدات ،أو تطلق صواريخ "كروز"
تفضل الواليات
عىل صعيــد آخر ،قد
إذا أرادوا تجنّب كارثة عاملية يســهل أن
تصعيد الوضع .أو قد يطلق حملة بحرية
من خارج نطاق السفن املرافِ قة ،أو تزرع
أشــهر فقط عن طريق البحر .أمام هذه
املتحدة مقاربة مبارشة وتقرر تســجيل
تخرج عن السيطرة.
األرقام ،يمكن اعتبار الشحن الربي تدبريا ً
إلزالة األلغام وهزم الغواصات الروسية.
األلغام يف مسار القوافل .كذلك ،قد تطلق
الســفن التجارية كمركبــات أمريكية
للتحايل عىل الحصار البحري الرويس
يف هــذه الحالة ،قد تندلع حرب بحرية يف
الصواريخ األرضية املضادة للسفن النار
موقتا ً مفيداً ،لكنه ليس حالً طويل األمد
أو تغيــر علمهــا األصيل كــي تضطر
وتحرير شــحنات الصــادرات الزراعية
املرحلة الالحقة.
من شــبه جزيرة القرم باتجاه السفن،
لألزمة الغذائية الناشئة.
روســيا ملهاجمة سفن أمريكية لرتسيخ
األوكرانية ،تقيض إحــدى الطرق بنقل
ال مفر من أن تتحــول هذه الحرب
فتندلع معركة كربى حني يحاول الناتو
إذا أرســل الناتو القوافل إىل املوانئ
حصارها .ثمة ســابقة لهــذا التحرك:
الكميات براً .بمساعدة دول مجاورة مثل
ّ
إىل سلســلة من املعارك بني القوافل حني
تعطيل بطاريات الصواريخ الروســية.
األوكرانية ،قد يضطر للتعامل مع هجوم
غــرت الواليــات املتحدة علــم ناقالت
بولندا ورومانيا ،سبق ولجأت أوكرانيا إىل
يحــاول الناتو دفع
لكن من املستبعد أن تشارك قوات روسية
رويس .نظرا ً إىل تحذيرات
نفط كويتية ملنحها
الطرقات الربية وســكك
سفن الشحن لخرق
أخرى بأي طريقة مؤثرة .ال تســتطيع
الرئيس الرويس فالديمري
شــكالً من الحماية
الحديد لشحن الحبوب.
الحصــار الرويس.
القوات الروسية السطحية الضعيفة أن
بوتني املتكررة حول عدم
البحريــة األمريكية
تحمــل وســائل النقل
ّ
يرتفــع احتمــال
تضاهي أبسط السفن املرافِ قة يف أسطول
تدخل الحلف يف الرصاع،
خـــــال الحــرب
هذه منفعة واضحة ،إذ
وقــوع هــذا النوع
الناتو .يمكنها أن تحاول إطالق النار عىل
من املســتبعد أن يسمح
اإليرانيـــة العراقية،
تعجز روســيا عن إعاقة
سفن القوافل من مسافة قريبة للساحل،
هذا النوع من العمليات .إذا أرسل الناتو القوافل ألي قافلــة تابعة للناتو
من املناوشــات ألن ال مفر من أن تتحول هذه الحرب بــن العامني 1987
القافلــة التي تبحر
لكن ســتُع ّرضها هذه العملية لصواريخ
قد تكون خطوط ســكك إلى الموانئ األوكرانية بخرق الحصار من دون
و ،1988لضمــــان
إلى سلسلة من المعارك بين
أوكرانيا املضادة للســفن والقوة الجوية
الحديــد مع ّرضة نظريا ً فقد يضطر إلى التعامل إبداء ردة فعــل معيّنة.
برسعــة  12ميــاً القوافل حين يحاول الناتو دفع استمرار تدفـــــق
بحريا ً تحتاج إىل يوم
التابعة للناتو .كذلك ،قد تستعمل روسيا
ســتبقى روسيا متفوقة
النفط .لكـــن تبقى
لهجــوم الصواريــخ أو
سفن الشحن لخرق الحصار الروسي
مع هجوم روسي
كامــل لإلبحار من
قواتها الجويــة الهائلة ،لكن تشــارك
اســراتيجيا ً ألنهــا لن
هذه االســراتيجية
الطائــرات ،لكن يصعب
ميناء "أوديسا" نحو
جميــع هذه الوحــدات يف الحرب الربية
تضطر العــراض حركة
محفوفة باملخـاطر:
اعرتاض هذه املســارات
املضائق .لن تكــون نتيجة هذه املعركة
وكان أداؤها سيئا ً حتى اآلن.
جميع الشــحنات .قد يكون مســتوى
خالل حرب الناقالت ،تع ّرضت تلك السفن
لفرتة طويلــة .حاولت قــوات الحلفاء
مؤكدة نظرا ً إىل غياب أي سابقة معارصة
إذا قررت روســيا مجابهة القوافل،
االســتنزاف الذي يقترص عىل  25%أكثر
للقنص واأللغــام رغم تغيــر علمها،
خالل الحــرب العامليــة الثانية تعطيل
لهذا النوع من االشــتباكات البحرية بني
سيعرف العالم عىل األرجح باالنفجارات
مما يســتطيع الناتو وســفن الشحن
واحتاجت إىل املرافقــة لحمايتها بغض
ســكك الحديد األملانيــة واليابانية ،لكن
الجهات املتنافِ ســة .عىل عكس الحروب
التي تستهدف ســفن الحبوب .قد تنكر
البحرية تحمّ له.
النظر عن جنســيتها املتبدّلــة .بعبارة
رسعان ما استنتجت سهولة إصالح هذه
أخــرى ،قد ال يكون هــذا التكتيك كافيا ً
الجوية والربية ،لم تقــع معارك بحرية
روسيا تورطها يف هذه العمليات ،فتزعم
قد تستعمل روســيا ألغاما ً بحرية
الخطوط (تقترص العمليــة عىل إغالق
كثرية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.
أن السفينة املســتهدفة اصطدمت بلغم
وغواصات ملهاجمــة قوافل الحبوب ألن
لردع روسيا.
الحُ َفر وبناء مسارات جديدة) ،ما يعني
هذه األسلحة فاعلة وخفية ويسهل إنكار
أن االعتــداءات يجب أن تكون متواصلة.
اســتعمالها ،ما يعني عدم تحمّ ل اللوم
لكن تفتقر روســيا إىل الوسائل الالزمة
عن الرضبة األوىل .ســبق وزرعت روسيا
لتطبيق هــذه املقاربة ،فقد اســتنزف
تملك الدول التي تتكل عىل الحبوب األوكرانية والروســية
أخــراً ،يمكن اللجوء إىل خيارات دبلوماســية أخرى
ألغاما ً تحت البحر عىل مســافات قريبة
البلد الصواريخ عالية الدقة التي يحتاج
إمدادات كافية لفرتة من الزمن عىل األرجح ،وتتلقى مخازنها
للتعامــل مع هذا الوضع .أعلن بوتني مثال ً أن روســيا قد
من املوانئ األوكرانية .قد تحاول أوكرانيا
إليها لشــن اعتداءات مماثلة ،وال تصل
مســاعدات من الغرب عىل املدى القصري ،ولم تصدر بعد أي
تســمح بمرور الشــحنات من أوكرانيا برشوط معينة.
قد ي َ
إزالتها ،لكن تتطلب هــذه العملية بحثا ً
قواته الجوية إىل عمــق ٍ
كاف يف األرايض
تقارير عن اســتفحال الجوع .لكن ال يمكن أن يســتمر هذا
ُعقد اتفاق متبادل بني الســفن ،ما يعني أن تشــارك
بطيئا ً وشــاقا ً عرب سفن صغرية وهشة.
األوكرانية لرضب خطوط ســكك الحديد
الوضع لفرتة طويلة .إذا استمرت الحرب ،ال مفر من أن يؤدي
ســفينة تجارية من أوكرانيا يف التجــارة الدولية مقابل
السماح لســفينة من روســيا بالقيام باملثل .لم َ
تزداد هذه املســألة تعقيدا ً ألن أوكرانيا
التي تنقل الحبوب إىل املوانئ األوروبية.
تراجع اإلمدادات إىل حاالت نقص حادة وأعمال شغب بسبب
يلق هذا
زرعت األلغام أيضا ً عىل طول ســاحلها
لكــن يعجــز نظام ســكك الحديد
قلة الغذاء ،مــا يعني اضطراب املجتمع وزعزعة اســتقرار
االقرتاح تأييدا ً واسعا ً ألنه يمنح روسيا موارد مالية هائلة
للتصدي للقوات الروسية .ال يصعب عىل
يف أوكرانيــا عن التعويض عن خســارة
األنظمة القائمة .ســيواجه الغرب حينهــا ضغوطا ً متزايدة
ويش ّكل ســابقة يف مجال رفع العقوبات .مع ذلك ،ترتدد
موســكو اتهام كييف إذا ترضرت سفن
التجــارة البحرية لألســف .يتطلب نقل
للتحرك .لم تصبح املجاعة العاملية حادة بعد ،لكن ســتكون
الدول الغربية يف املجازفة بخوض مواجهة عسكرية ،ومن
الحبوب بسبب األلغام إذاً.
جميع صادرات األغذية األوكرانية (حواىل
نتائجها كارثية حني تســتفحل يف كل مكان .من مســؤولية
املتوقع أن يزداد الوضع الغذائي العاملي سوءاً .لهذا السبب،
تطرح غواصــات "كيلو" الســت
 30مليون طن من الحبوب) مئة شحنة
الناتو والغرب أن يضعــا خطة واضحة كي ال يتحول النقص
قد تحصد املقاربة الدبلوماســية تأييدا ً دوليا ً متزايدا ً مع
ً
يف أســطول البحــر األســود الــرويس
تقريبــاً،
مقارنة بـ 300ألف حمولة عرب
إىل أزمة حقيقية.
مرور الوقت.
أكرب تهديــد عىل القوافــل ألنها هادئة
ســكك الحديد .ووفق بعض الحسابات،
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يورغو شلهوب :أرغب بالتمثيل
مع نادين نجيم وهيفاء وهبي

ورث الجمال من والدته والكاريزما من والده ،إل ّ أنه لم يرث النجاح ألنه
شق ّ طريقه بنفسه .تميّز بمهاراته وتفرّد بموهبته .برع الممثل يورغو
ّ
شلهوب أخيرًا بدور "جيمي" في "بيوت من ورق" ،وهو
يحضر لعمل

جديد يدور حول األوضاع الراهنة في البالد وثورة " 17تشرين" .وكان قد
خطط لعمل سينمائي يجمعه بوالديه إل ّ ّ
أن الظروف الصعبة في البالد
فرملت مشروعه" .نداء الوطن" إلتقت شلهوب في هذا الحوار الشامل.

نــــيــــكــــول الـــقـــصـــيـــفـــي
ما المميز بدورك في "بيوت من ورق"؟
أحب التنويع والتجديد .منذ لحظة
قراءتي للنــص رأيت فيه أبعادا ً مميزة
وشعرت انني أســتطيع تقديم الكثري
يف هــذه الشــخصية ،فتواصلت عىل
الفور مع رشكة اإلنتاج التي وافقت أن
أضيف ملساتي عىل الشخصية والنص
عىل حد سواء.
أي دور أ ّديته كان األقـــــرب الى
شخصيتك؟ وهل من دور معيّن ترغب
في تجسيده؟
ال يوجد اي دور قريب اىل شخصيتي،
إذ ّ
إن كل األدوار مختلفــة عــن يورغو،
ولكنني موجود يف ك ٍّل منها...
يوجــد كثري من الشــخصيات التي
أرغب يف تجســيدها ،كما أنني استوحي
الجديــد منها من األحــداث التي تم ّر يف
حياتي اليومية .كذلــك ،أحرص أال أك ّرر
نفيس يف األدوار التي ألعبها وهذا واضح
من خالل مســرتي املهنية ،وهنا تكمن
مهارة املمثل يف إنتاج شخصيات جديدة...
وهذا ما يجعلني أعشق التمثيل.
هل ترغب في أن تعيد تجربـــــــــــــة
الكوميديا؟
طبعا ً إن وجدت نصا ً مناســباً .أحبّ
األدوار الكوميدية النها تشكل عاملا ً خاصا ً
ً
فاتحة املجال أمام املمثل ليكون
وواسعاً،
خالقا ً ومبتكرا ً بشكل مختلف عن الدراما.
مع أي ممثلة تحب خوض ثنائية
جديدة أو أن تكرّر التجربة؟
أرغب يف التمثيل مجددا ً مع كل من
مثلت معهن ...فمــع ورد الخال مثالً،
شــكلنا ســويا ً ثنائيا ً نال استحسان
الجمهور .كذلك ،مــع كارين رزق الله
يف "قلبي دق" ،حيث يســجل املسلسل
اقباال ً واســعا ً يف كل م ّرة يعرض فيها،
وكأنه يعرض للمرة االوىل .كذلك أرغب
يف التمثيــل مــع ممثالت مــن الجيل

يورغو شلهوب مع كارين رزق الله

الجديد وال ســيما مع مَ ن تركن بصمة
لدى املشــاهد مثل نادين نسيب نجيم
وهيفاء وهبي.
ما رأيك بالثنائيات اللبنانية-العربية؟
كانــت رضوريــة يف وقــت معني،
ألســباب إنتاجية ولتوزيع املسلســات
عربياً ،وهذا األمر فتــح املجال يف العالم
العربي أمام الكثري من املنتجني اللبنانيني
أبرزهم الـ"صباح" و""Eagle films
ولكن ال يكون املسلسل مناسبا ً دائما ً
لبطوالت مشــركة ،فهنــاك أعمال من
األفضل أن تكون مرصية فقط أو لبنانية
فقط أو سورية فقط.
هل تؤثر أعمال المنصات على الدراما
التلفزيونية؟
تصل اعمال املحطــات التلفزيونية
اىل رشيحة واســعة مــن الجمهور .أما
بالنســبة للمنصات فجمهورها محدود
لكنها تساعد يف انتشــار وتوسع العمل
بفضل انتاجها املرتفع ،املميز واملحرتف،
وهذه فرصة ممتــازة لألعمال واملمثلني

...ومع ورد الخال

واملخرجــن والكتــاب اللبنانيني ،الذين
أصبح بقدرتهم أن يحلمــوا عىل نطاق
أوســع وأن ينفذوا أعمــاال ً اضخم عىل
جميع األصعدة .وبرأيي ،ما يعرض عىل
املنصات يجــب أن يعــرض الحقا ً عىل
املحطات التلفزيونية سواء كانت عربية
أو محلية للمساهمة يف وصول العمل اىل
اكرب عدد من الناس.
هل تفكر بتنفيذ عمل يجمعك
بوالديك الممثلين الكبيرين جورج
شلهوب وإلسي فرنيني؟
خ ّ
ططنا لفيل ٍم ســينمائي يجمعنا
ســوياً ،اال ّ
أن ظروف البالد منعتنا من
تنفيذه ،وال ســيما بعد تراجع االقبال
عىل الصاالت بســبب "كورونا" ،عىل
أمل أن تستعيد الســينما عافيتها يف
الوقت العاجل.
أمــا اليــوم ،إذا أردنــا أن ننجز ما
خططنا له سابقا ً أهيل وأنا ،فالكثري من
التغيريات يجب أن تواكب النص وطريقة
املعالجة .وكان والدي جورج شلهوب قد
درس كلفة االنتــاج ،وتبني أنها مرتفعة

ج ّدا ً ال ســيما ّ
ان العمل يتطلب الســفر
لبلــدان مختلفة كون القصــة واقعية
وتتناول موضــوع تجارة املخدرات .كما
بات من املســتحيل عرض هذا العمل يف
الســينما اللبنانية لتكلفته املرتفعة ،ما
يتطلب عرضه عرب منصة كـ"نتفليكس"
مثالً لتأمني كلفة انتاجه.
ما رأيك بتعاقد شركات اإلنتاج مع
نفس الممثلين في أعمال متتالية؟
اذا قدّم املمثل للمنتج ما يريده ،فل َم
ال؟ تتعاقد أكرب الرشكات يف هوليوود مع
نفس املمثلني ،فنراهم يعملون بشــك ّل
متك ّرر معهم .لذلك ،استغرب من املمثل
اللبناني الذي يقول إنه ال "يأخذ" حقه...
هذه املهنة ظاملة اصالً وأنا "بكره النق".

ما هي مشاريعك المستقبلية؟
أنــا يف صدد تقديم عمــل جديد مع
رشكــة " ."Onlineوأكشــف لكم هنا
ّ
أن موضوعه يدور حــول األوضاع التي
نعيشــها واملعاناة التي نمــ ّر بها ،كما
يتناول أيضا ً ثورة " 17ترشين".

هل شاركت في االنتخابات النيابية؟
وهل تؤمن بالتغيير؟
لم أشارك يف اإلنتخابات ألن املرشحني
يف املنطقة التي أنتخب فيها ال يمثلونني،
ولكنني أؤمن بالتغيري فالكون يف حركة
وتغيري دائم كذلك الوضع يف البلد.

بعيدًا عن السياسة هل تفكر باإلرتباط
مجددًا؟
لم ال؟ يف املــرة األوىل التي تزوجت
فيها لم أكن مصمّ مــا ً عىل ذلك ،وكذلك
اليوم" ...وقت الشغلة بدا تصري بتصري
ما يف يش بيمنعها".

نزار فرنسيس يُف َجع برحيل شقيقه
ُف ِجع الشــاعر نزار فرنســيس بوفاة
شــقيقه صادق ،ونرش ورقــة النعي ،عرب
حســابه يف "إنســتغرام" معلقــاً" :لتكن
ّ
وتلقى فرنسيس تعليقات
مشيئت َك يا رب".
مواســية من فنانني وإعالميني ومتابعني،

هل تدعم نواب الثورة؟
البعــض منهم يمثلنــي بمخططاته
البعيــدة األمــد واســتعداده للتعاون مع
اآلخرين لتوفري الحلول املناسبة .أؤمن أننا
بحاجة اىل ثورة فعلية "مش طق حنك رقص
وفقش" .ويجب أن تعود الثورة بنبض أقوى
وبشكل منظم وموجه ،وكما يقول الشاعر
أبو القاسم الشــابي" :إذا الشعب أراد يوما ً
الحياة فال بد من أن يستجيب القدر".

ّ
عبوا عن حزنهم لفقدانه شقيقه .واحتفل
بالصالة عىل راحة نفس الراحل أمس الثلثاء
يف كنيســة ماراليان رأس بعلبك .كما تُقبَل
التعازي يوم الخميس يف كنيســة القديسة
ريتا -جديدة املتن.

جمهور عمرو دياب يُهاجم رامي صبري
ّ
شــن جمهور الفنان عمرو دياب هجوما ً رشسا ً عىل الفنان رامي
صربي ،بعد إعالنه عن أغنية جديدة ،تضمنت كلماتها "باريس أوروبا"،
بالتزامن مع إعالن "الهضبة" عن طرح أغنية جديدة بعنوان "باريس"،
خالل الفرتة املقبلة.
ورغم أن إعالن صربي سبق إعالن دياب بفارق دقيقتني ،هاجمه
الجمهور عرب "فيسبوك" ،متســائلني عن املغزى من اإلعالن يف هذا
التوقيت بالذات ،واصفينه بأنه دائما ً يتعمّ د منافســة دياب وتقليده
يف كل يشء.

صالح تيزاني:
ليش رب العالمين تاركني أنا؟
نرشت املمثلة هيام ابو شديد مقطع فيديو وثّقت فيه لحظات
مؤثرة ملشاركة الفنان القدير صالح تيزاني املعروف بـ"أبو سليم"
يف جنازة املمثل الراحل بيار شمعون.
وظهر أبو سليم يف الفيديو وهو يقول" :بدي أعرف ربّ العاملني
ليش عم بقشــقش هل الشــباب واالطفال وتاركني أنا؟ ما بقى
بــدي ،عم بنقهر أنا" .وأرفقت هيــام الفيديو بتعليق كتبت فيه:
"هيك ّ
عب كبرينا صالح تيزاني أبو سليم عن شعوره بعزاء زميلنا
وحبيبنا بيار شمعون".
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 ...Richard Jewellالتميّز مفقود

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يعرض فيلم  Richard Jewellقصة حقيقية عن
حارس األمن االنطوائي الذي أنقذ حياة الكثريين من
هجوم إرهابي خالل األلعــاب األوملبية يف "أتالنتا".
يتّسم العمل بأداء تمثييل قوي بشكل عام ،لكنه ميلء
بالسخافات أيضاً.
يتوىل كلينت إيســتوود إخراج هــذا الفيلم الذي
يتمحور حول قصــة واقعية عن إخفاق العدالة .إنها
حكاية رمزية عن رشور ّ
تدخــل الحكومة املفرط يف
حياة الناس .العمل أشــبه بخليط غريب بني فيلمَ ي
( Paul Blart: Mall Copبــول بالرت :رشطي املركز
التجــاري) و  Martyالذي صدر يف العام  1955وكان
من بطولة إرنســت بروغنني ،وتمحور حول شــاب
لطيف وغري جــذاب يقيم مع والدتــه .يقدّم معظم
املمثلني يف فيلم إيســتوود أدا ًء ممتازاً ،لكن يبدو أداء
البعض رديئا ً ومتصنعاً.
خالل األلعــاب األوملبية يف "أتالنتــا" ،يف العام
 ،1996زرع إرهابــي يميني متطرف اســمه إيريك
رودولــف قنبلة أنبوبية يف "ســنتنيال بارك"ُ ،
فقتِل
شخص واحد وجُ ِرح الكثريون .لم يتم القبض عليه

قبل العام  .2003لم تكن الخســائر البرشية هائلة
بفضل بطولة رجل واحد :إنه حارس األمن ريتشارد
جيويــل .كان هــذا الرجل الجــدّي والبدين يطمح
ُص عىل تطبيق
للتحول إىل رشطــي حقيقي يوما ً وي ِ ّ
القواعد املعمول بها .شــاهد حــارس األمن حقيبة
الظهر املشــبوهة التي أغفل عنهــا رجال الرشطة
العاديــون ،الذين يتخذهم ريتشــارد قدوة له ،وبدأ
بتفريق الحشود.
لكن اعترب مكتب التحقيقات الفدرايل ريتشــارد
مصابا ً باضطراب الشــخصية املعاديــة للمجتمع
وافرتض أنه زرع القنابل عمدا ً للعب دور البطل عند
العثور عليها .مــن دون أدلة جازمة لتربير توقيفه،
رسب املحققــون شــكوكهم إىل صحيفــة املدينة
ّ
وقلبوا وسائل اإلعالم ضد "ريتشــارد" عىل أمل أن
ينهار ويعــرف بذنبه .لكن حافظ ريتشــارد عىل
قوته بطريقة مدهشــة خالل هذه املحنة ،ورسعان
ما واجهت وســائل اإلعالم واملســؤولون يف مكتب
التحقيقات الفدرايل موقفا ً معيباً .القصة مشــابهة
ملحتــوى فيلــم Sully: Miracle on the Hudson
(معجزة سويل عىل نهر هدسون) من إخراج إيستوود
أيضاً ،حيث يقوم شــاب بعمل بطويل ثم يسخر منه
املســؤولون يف السلك القضائي والرجال غري األبطال
املعتادون عىل عدم التدخل لتقديم املساعدة.
هذه هي القضية التي يريد كاتب الســيناريو بييل
راي واملخرج إيستوود إعادة تجســيدها أمام الناس.
القصة ممتازة وطريقة رسدهــا ناجحة ،لكن يتعلق
ّ
يجســد دور
أهم عامل بقوة أداء بول والرت هاوزر .هو
رجل حزين عىل نحو مؤسف .كذلك ،تقدّم كاثي بيتس
أدا ًء مبهرا ً وهادئا ً بدور األم التي تعاني منذ وقت طويل.
أما سام روكويل ،فيقدم شخصية "واتسون براينت"،
املحامي الشجاع والفوضوي الذي يستلم قضية الشاب
ّ
يجســد شــخصية حقيقية أيضاً ،مع أن
املظلوم .هو
عددا ً أكرب بكثري من املحامني شارك يف القضية.
يكون "واتســون" شخصا ً مستقالً لديه ملصق
يف مكتبه ُكتِب عليــه "أخاف من الحكومة أكثر مما

أخىش اإلرهاب" ،مع أننا لن نســمع منه أنه مقتنع
بهذه املقولة يف أي لحظــة ولن نعرف إذا كانت هذه
القضية مسؤولة عن تغيري رأيه .من الالفت أيضا ً أن
يُع َّلق العلم الكونفــدرايل إىل جانب العلم األمريكي يف
خلفية مشاهد املؤتمرات الصحفية املتكررة.
عىل صعيد آخر ،تتعدد السخافات التي يعرضها
هذا الفيلم .تتمحور القصة يف األســاس حول توجيه
التُهَ م من دون أدلة وافية ،لكن يؤكد الفيلم رغم غياب
األدلة عىل أن الصحافية الحقيقية "كاثي ســكراغز"
(أوليفيا وايلد بأداء ســخيف وفــظ) تقيم عالقات
جنســية مع مصادر املعلومات الستكشاف تفاصيل
هذه القصة .يعني ذلك إقامة عالقة مع املســؤول يف
مكتب التحقيقات الفدرايل" ،توم شــو" (شــخصية
خيالية تُستعمَ ل لتمثيل املسؤولني الحقيقيني) .لكن

يؤكد هذا الدور ضعــف أداء املمثل جون هام .تحتاج
هذه الشــخصية إىل بعض التعاطف والكوميديا كي
تعطي وســامته املفعول املنشــود ،لكنــه ال يصيب
الهدف هذه املرة .ســكراغز الحقيقية ماتت ،وبالتايل
ال يمكنهــا مقاضاة صانعي العمل ،وكأن إيســتوود
وراي لم يكتفيا بطرح معلومات خاطئة حول عملها
الصحفي ،بل إنهما ذهبا إىل حد التشهري بها.
يف مطلق األحوال ،يبقى هاوزر نجم الفيلم وهو
الذي يرفع مستوى العمل ،فيقدم شخصية عميقة
ووحيدة وضعيفة ويحافظ عىل التوازن الهش بني
الســخرية والكوميديا .يبــدو دوره غامضاً ،فهو
الضحية البطل الذي أنقذ حيــاة الناس فعالً لكنه
حُ ِرم من لحظــة املجد واالحتفال ،فيما أثبت جميع
املسؤولني املحيطني به مدى خبثهم وقلة كفاءتهم.

مــهــرجــانــات

"القاهرة التجريبي" يطلق اسم بيتر بروك
على دورته الـ29
قــررت اللجنــة العليــا
ملهرجــان "القاهــرة الدويل
للمرسح التجريبي" برئاســة
الدكتــور جمــال ياقــوت أن
تحمل دورتــه الـ 29لهذا العام
اسم املخرج الربيطاني العاملي
الراحل بيرت بــروك ،ملا له من
تاريــخ مرسحي كبري وتجارب
ودراســات أثــ َرت الحركــة
املرسحية والبحثية يف العالم.
ويعــد بــروك أحــد أبرز
مخرجــي الخشــبة يف القرن
العرشين ،وكان قد أمىض قسما ً
كبريا ً مــن مســرته الفنية يف

فرنسا ،كما أحدث تجديدا ً يف فن
اإلخراج املرسحي محــررا ً إياه
من الديكــورات التقليدية .كما
حاول تجديد املرسح الغربي من
خالل تلقيحه باألشكال الثقافية
الرشقية واألمريكية واألفريقية،
وينظر اىل املــرح عىل أنه فن
شامل يعتمد عىل جميع الفنون
واملعارف والتقنيات من أصوات
وإضاءة وموســيقى ورســم
وتشكيل ورقص وشعر وصورة
مرئية وألوان وأزياء وماكياج.
ويســمى هــذا املــرح
بـ"املرسح الشــامل" ويتخذ

عنده طابعا ً إنســانيا ً يعرب عن
حقائق النفــس الداخلية وعن
الثقافة املشرتكة بني الشعوب.

ينطلق مكرّمًا أصحاب اإلرادة الصلبة
أعلنت لجنــة ""IDAFA
أنه "يف ظــل الظروف واألزمات
التي مر بها العالم ،ظلمت فئة
من الناس وسنسعى إىل تسليط
الضوء عليها وذلك يف النســخة
األوىل مــن املهرجــان العربي
لتوزيــع جوائز دمــج أحالم
أصحاب اإلرادة الصلبة".
وأكــدت أن "هذا املهرجان
سيعكس جمال هؤالء األشخاص
يف املجتمع ودورهم وأهميتهم،
فهــم الذين يمثلــون رشيحة
كبرية وأساســية فيه وتستحق
كل االحرتام والتقدير" ،معترب ًة
"أنهم أصحاب إرادة صلبة فعالً،
ال قــوالً ،ألنهم من أكثر املبدعني

وأعمالهــم رفعت اســم لبنان
عالياً" ،مشري ًة اىل ّ
أن "املهرجان
لن يهمل مــن يهتم ويرعى هذه
الفئات مــن جمعيــات وأهل
وأفراد ،وهو يشد عىل يد كل من
يسعى إىل متابعة أحوالهم سواء
طبيا ً او يف التعلم والتحسن بهدف
االســتقالل الذاتــي واالندماج
األسهل يف املجتمع".
ويف هــذا الســياق ،قال
رئيس املهرجان صاحب الفكرة
االعالمي واملخرج ســام سعد
ّ
إن "أصحــاب اإلرادة الصلبــة
متفانــون ومبدعــون إىل أبعد
الحدود يعطون مــن قلبهم يف
كل املجاالت ،وتسكنهم محبة

وسع هذا الكون .إنهم أشخاص
ال يتذمــرون ،وشــغوفون
ومبادرون ،ليتنا نتمثل بهم".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاول أن ترى األمور من منظار
َ
وتغاض عن ترصفات
إيجابي،
الرشيك املزعجة أحيانا ً والتي
تصدر عنه عفوياً.

ردود الفعل الغاضبة غالبا ً
ما تؤدي إىل ارتكاب األخطاء،
لذلك تريث قليال ً قبل إطالق
األحكام العشوائية.

ربما تطرح مسألة قديمة تعيد
اليك الذكريات ،إعمل خلف الستار
وال تستعرض قواك أمام الرشيك.

يساعدك املخلصون عىل إحراز
النجاح واألرباح يف االستثمارات
إال ّ ّ
أن عليك الترصّ ف بجدّية.

يسهّ ل الرشيك أمامك الحوار
والنقاش فتجدان معا ً حالً لبعض
املشكالت يف التعاطي بينكما.

تحاول أن تحسن من دخلك
املادي من خالل القيام بمشاريع
جديدة مثمرة ،لكن ال تدع الشأن
املهني يأخذ معظم وقتك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تقم اليوم بأي مجازفات يف
املجال العاطفي وأنت تدرك
أنها لن تكون يف مصلحتك.

ثق بنفسك أكثر هذه هي نصيحتي
لك لليوم فأنت تمتلك القدرات
ولكنك ال تعرف كيف تستغلها.

الكالم وحده ال يكفي ،عليك
أن تثبت باألفعال مدى محبتك
للحبيب وإخالصك له وتعلقك به.

حاول قدر اإلمكان ممارسة
سحرك عىل الرشيك فأنت تدرك
مكامن ضعفه تجاهك.

عقبة واحدة تعيق تحسني
وضعك املهني ،لكن كل يشء
سيكون ملصلحتك قريباً.

ال تنتقص من قدرات الحبيب
وأنت تدرك أنه موهوب ،وثمة
عالقة قديمة تهدد مستقبلك.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
َمـ ...عاش
مْ عايش سأَلتو ليش طالِع َزحف
من بَنك آكِ ل ّ
حقنا وحَ ّقو
َق ّل ألنّو كتري وَ ّ
طو السقف
خا ِيف َلرايس بالسقف ّ
دقو

نـــــعـــــمـــــان الـــــتـــــرس

الل عدّيتو انتَبَه َ
وقت ّ
للقهر
َ
وق ّل اإلسم ما ب ِيشبَه األَعمار
يسمُّ وني معاش َ
ك ُّلن ِب َ
الشهر
وبْـ جَ يبتَك عَ م عيش بَس نهار

مــــــــــــســــــــــــرح

ً
تحية لغايا فودوليان
 The Rebirthمسرحية يابانية  -لبنانية
ً
تحية لروح ضحية جريمة املرفأ غايا فودوليان عشية يوم مولدها،
يُعرض عىل خشــبة مرسح "مونو" غدا ً الخميــس  7الجاري يف تمام
الساعة السابعة والنصف مســاءً ،عمل مرسحي ياباني  -لبناني تحت
عنوان " "Amanogawaأو "."Rebirth
أرادت آنــي فارتيفاريان والدة غايا تنظيم نشــاط كهذا مخصص
لجميع الفئات العمرية لتضفي جــوا ً من الفرح عىل الجمهور ،وتقول:
"يصادف الجمعة  8الجاري يوم مولــد ابنتي الضحية ،فأحببت تنظيم
هذه املرسحية املليئة باملوســيقى والرقص كتحية لروحها .اخرتت هذه
القصة اليابانية القديمة املستوحاة من أسطورة " "Tanabataأو أمسية
السابع من تموز ،حيث يُسمح للعشــاق بااللتقاء مرة واحدة فقط يف
السنة ،انطالقا ً من حبي الثقافة اليابانية ورغبتي يف ان يتعرف الجمهور

إليهــا ،ليكون هذا النشــاط مميزا ً ومختلفا ً عــن األعمال التي تعرض
عىل خشبة املسارح واملســتوحاة غالبا ً من أعمال أمريكية وفرنسية".
وتتابع" :يمكن القول ّ
إن العمل قصة حب تشبه الحلم بالحب األبدي بني
"أوتســورو" وصديق طفولتها "كوجريو" ،تمزقها الحرب والصدمات
وتجمعها من جديد "والدة جديدة" تلم شمل العاشقني".
أمّ ــا ريــع التذاكر فيعــود لدعــم جمعيــة "غايــا فودوليان"
( )gaiafodoulianassociation.orgالتي أسستها والدتها يف ذكرى رحيلها
وترجمت من خاللها هواية غايا وعشقها رعاية الحيوانات الضالة.
يمكن الحصول عىل التذاكر من خالل مكتبة "أنطوان":
https://www.antoineticketing.com/index.php?event_id=10962
أو عرب االتصال عىل الرقم .76903840

إصـــــــــــــــــــــــدارات

أمس اليوم

سر ّ الطائر الذي َفق َد صوته

لـ ّ
وضاح شرارة | عن "دار هاشيت أنطوان/نوفل"

لـ محمد طرزي | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

صدرت حديثا ً رواية "أمس اليــوم" وهي األوىل للكاتب والباحث
واملرتجم ّ
وضاح رشارة ،ما يجعلها رواية منتظرة بالنســبة لكثري من
متابعي الكاتــب ،الذين عرفوه باحثا ً أكاديميــا ً مرموقا ً ومعلقا ً عىل
السياســة واملجتمع .تدور أحداثها يف الجنوب اللبناني ،وتتحدث عن
طفولة الراوي ،فتبدأ من مرحلة انفصال والديه وانتقاله للعيش مع
أمه يف قرية والده البعيدة يف جنوب لبنان.
وترسد الرواية معاناة الراوي خالل املرحلة االنتقالية من حياة
الطبقة الوسطى املدينية ،إىل النمط الريفي املحافظ ،وتعرض أيضا ً
مغامراته الطفولية ،وال ســيما الجنســية منها ،يف املدرسة ومع
أن ل ّ
بنــات العائلة .يذكر ّ
ِوضاح رشارة باع يف كتابة يوميات األحداث
اللبنانية ،وله مقدرة كبرية عــى تناول االحوال البريوتية واملدينية،
وهو الجامح يف تناول األفكار القديمة والجديدة.

بعد انرصاف آخر املدعوين ،نزع كنان اللفائف عن هدية الكاتب.
دُهش حني ّ
تبي أنّها "آي باد" حديث الطراز .ق ّلبه مبهوراً ،إذ إنّه لم
ّ
يتوقع منه هدية بهذا الســخاء .وضعه فوق املنضدة ،بجانب لوحة
تض ّم صــورا ً صغرية أله ّم ُكتّاب العالم .م ّد بعــد ذلك يده نحو ّ
رف
الكتب والتقط ّ
قصة "القلم السحريّ ".
أراد كنان قراءة بضع صفحات منهاّ ،
لكن األحداث الغريبة جذبته
برسعة ،فلم ينتبه حتى للخربشات التي وضعتها أخته عىل الصفحات.
هي ّ
ذهبي" ،حربُه
قصة باهرة عن كاتب يعثر مصادفة عىل قلم
ّ
مصنوع من دم طائر فقد صوته" .أبهرتْه الحبكة الفريدة ،فانصاع
مسلوب اإلرادة إلغرائها ،حتى أنّه حني قلب الصفحة األخرية ،أطلق
تنهيدة عميقة من فرط التشــويق الذي أفقده اإلحســاس بالزمن
لساعات ثالث.

AGENDA
WATERWOMAN FESTIVAL

املكان :كفرعبيدا
الزمان 8 :تموز -من  10صباحا ً حتّى  10مسا ًء
لالستعالم03961916 :

BATROUN INTERNATIONAL
FESTIVAL 2022

املكان :البرتون
الزمان :من  9تموز حتّى  4أيلول
لالستعالم03105700 :

معرض فني للمواهب الناشئة

املكان :مق ّر جمعية «»Rebirth Beirut
الزمــان :من  8إىل  27تموز -مــن الثانية حتى
الخامسة بعد الظهر
لالستعالم01444886 :

مسرحية "يا ليل ما أطولك"

املكان :مرسح «املدينة»
الزمان 15 :و 18و 19تموز –  8:30مسا ًء
لالستعالم01753011 :
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غــــــــيــــــــاب
فقد األدب الروائي السوري احد اهم
ادبائه مع رحيــل الكاتب خريي الذهبي
عن عمر ناهز الـ 75عاما ً يف باريس ،الذي
شكل حضوره عىل مدار نصف قرن جزءا ً
من املشهد الروائي ناهيك عن مساهماته
األخرى يف مجال كتابة املسلسالت وأدب
األطفال ،فضالً عــن القصص القصرية
واملقاالت والدراسات البحثية.
وُلد الذهبي يف دمشــق عام ،1946
حيث نال تحصيله العلمي يف مدارســها
قبل أن يُغادر إىل القاهرة متابعا ً دراسته
الجامعية حيث حصل عىل إجازة يف اللغة
العربيــة وتتلمذ أدبيا ً عــى أيدي نجيب
محفوظ وطه حسني ويحيى حقي.
يف بداية الســبعينيات ،عاد صاحب
"ملكوت البسطاء" ( )1975إىل سوريا،
وتعــ َّرض لالعتقــال من قبــل "جيش
االحتالل اإلرسائيــي" إبان حرب ترشين
األول  ،1973ملــدّة  300يوم عندما كان
يؤدّي خدمته العســكرية يف أحد املواقع
بالقرب من الجوالن املحت ّل.

األربــعــاء  ٦تـمـوز 2022

األدب الروائي السوري يفقد خيري الذهبي
وبعدما نال ح ّريته بر َز اســمُه يف
املشــهد الثقايف كاتبا ً ومح ّررا ً لعدد من
الدوريات ،كما حصل عىل "جائزة أدب
األطفال األوىل" .ويف هذه املرحلة ،كتب
روايته "طائر األيّام العجيبة" ()1977
التي حُ وّلت الحقا ً إىل مسلسل تلفزيوني.
دافع الراحل عن رضورة التحوّل
الديموقراطي يف مرحلة كان االستبداد
قد بدأ يُطبق عىل البلد بأرسه ،وقادته
نشاطاته السياسية يف املجتمع املدني
إىل أن يتــ ّم ترسيحه مــن العمل يف
"هيئة اإلذاعة والتلفزيون السوريّة"
سنة .1991
ومع انــدالع الثورة الســوريّة عام
 ،2011لم تكن مواقفه املنارصة للشعب
لرتوق ُّ
للســلطة ،األمر الذي اضط ّره بعد
مضايقات أمنية تعــ ّرض لها ،أن يُغادر
وطنه متّجهــا ً إىل مرص وعدد من البلدان
العربية ،قبل أن يســتق ّر يف فرنسا التي
تُ ّ
وف فيها.
يف املقابــل ،توزعت كتاباته األدبية

ّ
والقصــة القصرية
ما بــن الروايــة
واألعمــال الدراميــة واألفــامّ ،إل أن
"حسيبة" ( )1987تبقى أشهر رواياته
التي ارتبط اســمه بها ،وتحوّلت الحقا ً
إىل مسلســل تلفزيوني ومن ث ّم اىل فيلم
ســينمائي .ومن رواياتــه ايضاً" :فخ
األسماء" ( ،)2003و"لو لم يكن اسمها
فاطمة" (" ،)2005صبوات ياســن"

(" ،)2006رقصة البهلــوان األخرية"
(" ،)2008اإلصبع السادسة" ()2013
و"املكتبة الرسية والجنرال" (.)2018
أمّ ا روايتــه األخرية فحملــت عنوان
"الجنة املفقودة ...من القنوات إىل كفر
سوسة" ( )2021حيث عاد الذهبي إىل
طفولته يف دمشــق خالل خمسينيات
القرن املايض.

كما أصدر عــام  2019كتابه "من
دمشــق إىل حيفــا  300يــوم يف األرس
اإلرسائييل" ،وحاز اثره عىل جائزة "ابن
بطوطة ألدب الرحالت" يف نفس العام.
كما كتب الكثري من األعمال الدرامية
للتلفزيون الســوري ،منهــا" ،ملكوت
البسطاء"" ،الشــطار"" ،وردة لخريف
العمر" و"ملحمة أبو خليل القباني".

جــــــــــائــــــــــزة

ألربعة علماء رياضيات
فاز أربعة علماء رياضيات يف هلسنكي بميدالية
"فيلدز" التي توصف بـ"نوبل الرياضيات" ،بينهم
األوكرانية مارينا فيازوفسكا ،ثاني امرأة تحوز هذه
املكافأة العريقة منذ إطالقها سنة .1936
والفائزون اآلخرون بهــذه امليدالية التي تُوزع
كل أربع سنوات ،هم الفرنيس أوغو دومينيل كوبان
والباحــث جون هــوه املقيم يف الواليــات املتحدة
والربيطاني جيمس ماينارد.
وتكــ ّرم امليدالية التي يمنحهــا االتحاد الدويل
للرياضيات" ،االكتشــافات االســتثنائية" لعلماء
الرياضيات دون ســن األربعني .وتــم اإلعالن عن
الفائزين خــال حفل أقيم يف العاصمة الفنلندية يف

تـــشـــكــــيــــل
يســود صمت مكتــب جيمس كوك
يف لندن وال يكرسه ســوى صوت نقرات
عىل لوحة مفاتيــح ،إذ يُنجز هذا الفنان
الربيطاني بدقة مذهلة رســوما ً عىل...
آلة كاتبة قديمة .ويتوىل الشــاب البالغ
 25ســنة إنجاز أعمال فنية تظهر فيها
أسماء ومعالم بارزة بدءا ً من توم هانكس
وصوال ً إىل عجلة لندن السياحية ،معتمدا ً
عىل حــروف آلته ورموزهــا .وبدأ كوك
يرسم معتمدا ً هذا األسلوب سنة ،2014
بعدما تع ّرف يف مدرســته عــى أعمال
استخدم فيها فنان من عرشينات القرن
الفائت األسلوب نفسه .ثم قرر أن يحاول
املبارشة بهذا العمل الذي بدا له مستحيالً.

إطار املؤتمر الدويل لعلماء الرياضيات .وكان مقررا ً
تنظيم الحدث يف مدينة سان بطرسبورغ الروسية،
ّ
لكن القائمني عىل املراســم نقلوها إىل هلســنكي
بســبب الحرب يف أوكرانيا .ويك ّرس الفرنيس أوغو
دومينيــل كوبان ( 36عامــاً) أعمالــه للفيزياء
اإلحصائية .ونال الجائزة بعدما حل مسائل مزمنة
مرتبطة بالنظريــة االحتمالية لتحوالت الطور ،ما
سمح بفتح اتجاهات بحثية جديدة.
أما مارينا فيازوفسكا ،وهي ثاني امرأة تفوز
بالجائزة منذ إطالقها قبل ثمانية عقود ،فحصلت
عىل الجائزة لحلها نســخة من مشــكلة هندسية
عمرها قرون ،من خالل إثباتها الرتاص األكثر كثافة

لكرات متطابقة خارج الفضاء الثالثي األبعاد ،أي يف
هذه الحالة البعد الثامن حيث التناظر يكون األمثل.
كذلك ،نال الربيطاني جيمس ماينارد البالغ 35
عاماً ،وهو أســتاذ بجامعة أكسفورد الربيطانية،
هــذه امليداليــة "ملســاهماته يف نظريــة األعداد
التحليليــة ،والتي أدت إىل تقــدم كبري يف فهم بنية
األعداد األولية ويف التقريب الديوفانتي".
من ناحيته ،اختري األستاذ يف جامعة برينستون
األمريكيــة جون هوه ( 39عامــاً) للفوز بالجائزة
تقديرا ً لتحويله مجال الهندسة التوافقية باستخدام
طــرق من نظرية هودج والهندســة االســتوائية
ونظرية التفردات( .أ ف ب)

فنان بريطاني يرسم باآللة الكاتبة
ويقول من االســتوديو الخاص به
يف العاصمة الربيطانيــةّ :
"إن الفضول
فقط دفعني لــراء آلة الكتابة الخاصة
بي ،وبدأت أتعلم تدريجيا ً منذ ذلك الحني
الرسم باستخدامها".
ً
بداية رســومات
وكان كــوك ينجز
ملبان عىل اعتباره أنها ســهلة يف الرسم
ٍ
بسبب خطوطها املستقيمة وحركة اآللة
التي تنقل الورقة من اليســار إىل اليمني.
ويضيف الشاب الذي يدرس الهندسة يف
الجامعة" :لم يكن باســتطاعتي رسم
وجوه قبل مراكمتي خربة يف اســتخدام
اآللة الكاتبــة" ،مضيفــاً" :يف الواقع،
أصبحت حاليا ً أرســمها مستخدما ً هذه

اآللة أفضل من رســمها بقلم رصاص".
ويواصــل كوك ،الذي حقق شــهرة عرب
مواقع التواصــل إذ يتابع صفحته عرب
"انستغرام" حاليا ً أكثر من عرشين ألف
مســتخدم ،إنجاز رسومات مانحا ً حياة
ثانية آلالت يقدمها له عدد من معجبيه.
ويستطيع أن يرسم من أي مكان ،إذ يتخذ
مثالً من ظالل عجلة لندن أو ضفاف نهر
تيمز املحاذي للربملــان الربيطاني مكانا ً
إلنجاز عمله.
ويعتزم عرض أعمالــه هذا الصيف
يف إنكلــرا ،ويأمل يف أن يُد َرج اســمه يف
موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية عن
إنجازه أكرب رسم بآلة كاتبة( .أ ف ب)

Fashion

تكرّم المناظر الطبيعية لفنانة أوكرانية
نظمت دار "ديور" عرضا ً ألزيائها الراقية تولت إخراجه وتصميم
ديكوره فنانة أوكرانية ركزت عىل املناظــر الطبيعية الخاصة ببلدها
باستخدام أقمشة مط ّرزة ونقشات تقليدية.
وأبرزت ماريا غراتســيا كيوري ،وهي مصممة أزياء مســؤولة
عن اإلدارة الفنية لتصاميم النســاء لدى دار "ديور" ،الرصانة والرقي
يف املجموعة من خالل اعتمادها األلــوان الطبيعية واملواد غري الالمعة
والتطريــز املميز وقطعا ً من الدانتيل ،ضمن عرض ر ّكز عىل اللمســة
الحرفية بعيدا ً من "البهرجة".
ويربز يف املجموعة فستان طويل بلون الغريج ذو طيات استُخدمت
تقنية تطريز ألبســة "الصمق" ،يف تصنيعه الذي اســتغرق شهرين
ويشكل أهم قطعة يف العرض.
وقالــت املصممة اإليطاليــة ّ
إن "املزاج الذي رافــق تصميم هذه
املالبس ليس صافياً ،فالجائحة لم تنته بعد باإلضافة إىل ّ
أن حربا ً تدور

ً
مضيفة" :أتأثر بكل ما يحــدث لنا لكن من الرضوري أن
يف أوروبــا"،
نبقى إيجابيني".
وأُســندت إىل أوليســيا تروفيمنكو ،وهي فنانة أوكرانية عُ رضت
أعمالهــا يف أحد املعارض املنظمة يف روما بعــد بدء الحرب االوكرانية،
مهمة تصميم ديكور عرض األزياء الذي أقيم يف متحف رودان.
وقالت تروفيمنكو" :أدهشتني األفكار ا ُملعتمد عليها إلبراز الرغبة
يف الوالدة من جديد رغم الحرب الدائرة يف أوكرانيا".
ورأت تروفيمنكو قبل انطالق العرض ،وهي تقف أمام لوحة جدارية
عمالقة مطرزة وملونة اســتندت يف تصنيعهــا إىل صورة لباحة منزلها
الريفي الذي سكنت فيه منذ اندالع الحرب ّ
أن "غراتسيا أرادت أن ينطوي
ً
مضيفة" :تفاجأت كردة فعل أوىل وتســاءلت
العرض عىل حيوية ما"،
"هل يدركون فعالً ما يحــدث يف أوكرانيا؟ لكن ال بأس يف نهاية املطاف
بإظهار جمال الثقافة األوكرانية إزاء صور أهوال الحرب"( .أ ف ب)
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Medical Advice

ً
مباشرة
ال تستعمل هاتفك قبل النوم
ّ
تتصفح مواقع التواصل االجتماعي
هل تقرّر أن تخلد إلى النوم باكرًا ثم ينتهي بك األمر وأنت
على هاتفك؟ هل تجد صعوبة في ترك هاتفك في غرفة أخرى وإطفاء جميع التطبيقات
ّ
ً
لكن استخدام الهاتف قبل النوم
ولو لساعات قليلة؟ إنها حالة مألوفة!
مباشرة قد يؤثر على
صحتك أكثر ّ
مما تظن.
إجهاد العين

َ
شــعرت يوما ً بأن نظرك تشــوّش فجأ ًة بعد تمضية ساعات يف
إذا
ّ
تصفح املنشورات عىل هاتفك ،اعلم أن هذه املشكلة أصبحت شائعة بني
الناس .حني تحدّق بالشاشة أثناء اســتخدام الهاتف الذكي ،قد تصاب
بإجهاد العني .لحماية عينيك ،حاول أن تُ ّ
خفض نســبة سطوع الشاشة
وال تستعمل الهاتف لفرتة طويلة.

اضطراب النوم

حني تأوي إىل الفراش أخــرا ً يف نهاية يوم طويل ،قد تميل إىل تخصيص
بعض الوقت ملراجعة رسائلك أو قراءة األخبارّ .
لكن هذه العادة ليست حميدة
بقدر ما توحي به ألن استخدام الهاتف قبل موعد النوم قد يعيق النوم السليم.
ال تؤثر األشعة الزرقاء املنبثقة من الهاتف الذكي عىل النظر فحسب ،بل إنها
تؤدي إىل اضطراب دورة النوم واليقظة ،ما قد يُسبّب مضاعفات صحية أخرى.

ألم في العنق

إذا كنت تشعر بألم مزعج يف العنق ،قد تزيد املشكلة سوءا ً بسبب
استعمال الهاتف أثناء التمدد يف الرسير.
حني تحني رأسك إىل األمام للنظر إىل الشاشة ،قد تتشنج العضالت
يف عنقك وتشعر باأللم .إذا كنت تجد صعوبة يف اإليواء إىل الفراش من
دون تصفح هاتفك ،حاول أن تضعه بمســتوى نظرك منعا ً لتشنّج
عضالت العنق.

شيخوخة جلدية مبكرة

قد ترصف أمواال ً طائلة عىل مســتحرضات الرعاية بالبرشة ،لكن
يســهل أن تنهار هذه الجهود كلها إذا كنت تستخدم هاتفك قبل النوم.
حني تحني رأســك وتنظــر إىل الهاتف ،قد تظهر خطــوط وتجاعيد يف
يرسع معالم الشيخوخة املبكرة.
منطقة العنق ،ما ّ

ّ
تتنفس من فمك طوال الوقت
ال
ال يستطيع المولود الجديد أن يتنفس من فمه! لكنه يكتشف بعد
ستة أشهر على والدته أنه يستطيع التنفس بطريقة أخرى.
ّ
لكن هذه العادة قد
ال مشكلة في التنفس عبر الفم ظاهريًا،

تنس إذًا أن التنفس
ال تكون حميدة على المدى الطويل .ال َ
أهم وظيفة يقوم بها األنف واكتشف معنا أضرار التنفس
من الفم...

وجهك يتغيّر

إذا كنت معتادا ً عىل التنفس من فمك ،ســتالحظ
يف مرحلة معينة أن بنية وجهك بدأت تتغري وتميل إىل
األمام واألسفل .تبدو هذه املالحظة أكثر وضوحا ً لدى
الطفل ألن وجهه يكــون يف طور النمو .عند التنفس
من الفم ،يصبح الفك والخدّان أكثر تضيّقا ً أيضاً ،ما
يؤدي إىل ّ
تغي شكل األنف .حتى أن التضيّق قد يصيب
فتحة األنف وأعىل الشفاه ،وقد تصاب بمشكلة سوء
إطباق األسنان.

جسمك يتراخى

إذا كنت تتنفس من فمك ،ستحني رأسك إىل األمام
من دون قصد ويهبط كتفاك تلقائياً.
ً
نتيجة لذلك ،قد تصبح وضعية جســمك مرتاخية
لتسهيل فتح املمرات الهوائية.

أسنانك تتضرر

يؤثر التنفس من الفم ســلبا ً عىل طريقة اصطفاف
األسنان .يصاب عدد كبري من األوالد بسوء إطباق األسنان
واعوجاجها الحقا ً إذا كانوا يفضلــون التنفس من الفم.
كذلك ،قد تتغري وضعية اللسان والشفاه حني تكون جامدة
ويزداد عالج األسنان تعقيداً ،ال سيما عند االضطرار لوضع
أجهزة التقويم.

نومك يضطرب
عند التنفس من الفم ،تدخل كمية أقل من األكسجني وكمية
ً
نتيجة لذلك ،تضطرب
أكرب من ثاني أكسيد الكربون إىل الجسم.
وظيفة معظم األعضاء .حتى أنك قد تصبح أكثر ميالً إىل الشخري
وإفراز اللعاب ،وقد تصاب بنقص مزمن يف األكسجني أو انقطاع
التنفس أثناء النوم .يويص بعض الخرباء بإلصاق الفم برشيط
خالل الليل ملساعدتك عىل التنفس من األنف.

بـــــــيـــــــئـــــــة

جفاف غير مسبوق في إسبانيا والبرتغال
تشهد مناطق يف إسبانيا والربتغال
جفافا ً غري مسبوق منذ ألف عام ،وسط
تحول يطال اإلعصــار العكيس يف جزر
األزور تحت تأثري تغري املناخ ،بحســب
دراســة نُرشت حديثا ً تحــذر نتائجها
من عواقب وخيمة عــى زراعة الكروم
وأشجار الزيتون.
ويؤدي إعصار األزور العكيس الذي
يحصل عندما يكون الضغط يف منطقة
من الغــاف الجوي أعىل مــن املناطق
املجــاورة الواقعة عــى االرتفاع عينه
واملوجودة بشــكل رئييس قرب أرخبيل
جــزر األزور ،دورا ً مهمــا ً عىل صعيد
الطقس واالتجاهات املناخية يف أوروبا
الغربية عىل املدى الطويل.
يف هذه الدراسة ،أظهر الباحثون أن
نظام الضغــط الجوي املرتفع هذا تغري
بشــكل جذري خالل القرن املايض ،وأن

هذه التغيريات غري مســبوقة يف مناخ
شــمال األطليس خالل األلفية املاضية.
ودرس الباحثون التغــرات يف الضغط
الجــوي يف هــذه املنطقة عــى مدى

السنوات الـ 1200املاضية ،ووجدوا أن
اإلعصار العكيس يغطي مســاحة أكرب
منذ نحــو  200عام ،وهــو ما يتزامن
تقريبا ً مع الثورة الصناعية.

خالل فصــل الصيف ،يُرســل
إعصار األزور العكيس هوا ًء ســاخنا ً
وجافا ً نحو الربتغال وإسبانيا ،وكذلك
إىل دول أخــرى يف غــرب القارة مثل

فرنسا .ومع ذلك ،خالل فصل الشتاء،
يمكن أن تكون هذه الظاهرة مرادفة
للرطوبة واملطر.
ويشــر معــدّو الدراســة إىل أن
"هطــول األمطار يف الشــتاء حيوي
للصحــة البيئية واالقتصادية لشــبه
الجزيــرة األيبريية" .وســتزداد قوة
إعصار األزور العكيس يف القرن الحادي
والعرشين تحت تأثري تغري املناخ.
وبنتيجــة ذلك ،انخفــض معدل
هطول األمطــار ،خصوصا ً منذ النصف
الثاني من القرن العرشين ،ومن املتوقع
أن ينخفض املســتوى بنسبة إضافية
تراوح بــن  10و 20%بحلــول نهاية
القرن الحايل ،ما يجعل الزراعة يف شبه
الجزيــرة األيبريية من أكثــر املناطق
ضعفا ً يف أوروبا.
(أ ف ب)
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حذار ِ من حرارة الصيف مع التقدّم في السن
بدأ فصل الصيف الطويل والساخن يزداد طو ًال وسخونة وقد يستمر
هذا النمط بسبب ظاهرة االحتباس الحراري ،وفق دراسة نشرتها "رسائل
البحث الجيوفيزيائي" .اكتشف العلماء أن فصول الخريف والشتاء

رابط بين الحرارة والعمر

لحماية قدرات جســمك ،يجب أن تحافظ عىل
مستوى مناسب من حرارة الجسم الداخلية .تقول
الدكتورة كالبانا شانكار ،مديرة قسم طب طوارئ
الشيخوخة يف مستشفى "بريغهام" للنساء التابع
لجامعة "هارفــارد"" :يف أي بيئة ســاخنة ،تبدأ
حرارتك باالرتفــاع ،فيف ّرغ الجســم الحرارة عرب
التعــرق وينقل الدم بعيدا ً عن الجذع نحو ســطح
البرشة ،حيث تخرج الحرارة من الجســم .لكن ال
تعمل هذه الوظائف بالشــكل املناسب مع التقدم
ً
نتيجة لذلك ،قد ترتاكم الحرارة وتُع ّرض
يف الســن.
األعضاء ألرضار حادة".
أثناء تفريغ الحرارة ،يطلق الجسم السوائل أيضا ً
من خالل التعرق والتنفس والبخار عرب البرشة ،مع أننا
قد ال نشــاهد هذه العملية دوماً .يف البيئات الساخنة،
قد تصاب بجفاف الجســم نظرا ً إىل حاجتك الدائمة إىل
تفريغ الحرارة .يف الوقت نفسه ،يصبح الناس عرضة
للجفاف أصالً مع التقدم يف الســن .توضح شانكار:
ّ
يخف استهالك السوائل بســبب تراجع الشعور
"قد
بالعطش والجــوع يف هذه املرحلة .حتى أن أخذ بعض
األدوية ،مثل مد ّرات البول ،قد يزيد خسارة السوائل".
لكن يحتاج الجسم إىل الســوائل ملتابعة تفريغ
الح ّر وتخفيض حرارة الجسم الداخلية .هكذا تتكرر
الدورة نفســها ،ما يؤدي إىل تراكــم الحرارة رسيعا ً
داخل الجسم.

االرتبــاك الخفيف مــن أكثر أعراضها شــيوعاً .قد
تشــعر بالدوار وتصاب بنوبة من التعرق املفرط ،أو
تواجه أعراضا ً مثل الشحوب ،والتشنجات العضلية،
واإلرهاق ،والصداع ،والعطــش ،والضعف ،واختالل
التوازن ،والغثيان .كذلــك قد تصبح برشتك باردة أو
رطبة ،وتالحظ تسارع إيقاع ّ
تنفسك أو رضبات قلبك.
رضبات الح ّر :تظهر هذه املشــكلة حني يخرس
الجسم كامل قدرته عىل تنظيم حرارته الداخلية .تقول
شــانكار" :يف هذه املرحلة ،ترتفع الحرارة رسيعا ً وقد
تصل إىل  41درجة مئوية ،فيعجز الجسم عن التعرق.
تتعدد املؤرشات التحذيرية يف هذه الحالة ،منها وصول
حرارة الجسم إىل  39درجة وما فوق ،وسخونة البرشة
وجفافها لكــن من دون تع ّرقها ،وتســارع رضبات
القلب ،والصداع املؤلم ،واإلغماء ،واالرتباك الحاد .تُعترب
رضبة الحر حالة طارئة ،فقد تؤدي إىل ترضر األعضاء
أو الوفــاة إذا لم تُعا َلج يف أرسع وقــت .ال ترتدد إذا ً يف
االتصال برقم الطوارئ!

حاجاتك اليومية من المياه

أقسم وزن جسمك (بوحدة الباوند) عىل الرقم
 3الكتشاف كمية املياه أو السوائل التي تحتاج إليها
يوميا ً بوحدة األونصة الســائلة .إذا كان وزنك 150
باوندا ً مثالً ،ستحتاج إىل استهالك  50أونصة سائلة
أو حواىل ســتة أكواب من السوائل يومياً .وإذا كنت
تأخــذ مدرات البول أو طلب منك طبيبك أن تح ّد من
استهالك السوائل ،اســتفرس منه عن كمية املياه
التي تســتطيع رشبها أثناء وجــودك يف الخارج أو
يف بيئة ســاخنة تفتقر إىل التهوئة أو مكيّف الهواء.
كذلك ،احرص عىل زيادة استهالك املياه إذا الحظت
أي مؤرشات عىل جفاف جسمك ،مثل البول الداكن
أو جفاف الفم.

مخاطر صحية

التعــ ّرض للحــرارة يزيد احتمــال اإلصابة
بحالتَني خطريتَني:
اإلنهاك الحــراري :تُعترب هــذه الحالة مؤرشا ً
تحذيريا ً عىل جفاف الجسم وصعوبة تربيده ،ويكون

والربيع بدأت تقصر في آخر ستين سنة ،بينما طال فصل الصيف بمعدل
عشرين يومًا .يطرح هذا الوضع مشاكل عدة ،منها زيادة االضطرابات
الصحية المرتبطة بالحر ،ال سيما مع التقدم في السن.

خــــــطــــــوات مــــــفــــــيــــــدة
تويص شــانكار بالخطــوات التاليــة لدرء
املشاكل الصحية املرتبطة بالحرارة:
حافظ عىل ترطيب جســمك :أ َ ْكثِر من رشب
املياه قبل الخروج ثم خالل النشاطات الخارجية.
تجنب املرشوبات الغنية بالكافيني والكحول ألنها
قد تزيد جفاف الجسم .وتذ ّكر أنك تستطيع تناول
الســوائل عرب اســتهالك أغذية غنية باملياه مثل
الخيار ،والبطيخ ،والخس ،والفريز.
اخرج من املنزل قبل أن تبلغ الحرارة اليومية
ذروتها أو بعد هذه الفرتة .حاول أن تمارس امليش
اليومي أو تعمل يف الحديقة أو تقوم بأي نشــاط
خارجي آخر قبل بلوغ الشمس ودرجات الحرارة
ذروتها أو بعدها.

اخرت املالبس املناســبة :ارت ِد مالبس خفيفة
وفاتحة حني تخرج من املنزل كي ال تمتص ثيابك
الحرارة .وال َ
تنس أهمية أن تدهن الواقي الشميس
عىل برشتك وتضع نظارات شمسية.
ابحث عن مكان يف الظل :ابتعد عن الشــمس
إذا أمكن أو اســتعمل مظلة تحميك من األشــعة
فوق البنفسجية.
ب ّرد جســمك :ابحث عن بيئات مكيّفة ،أو خذ
حمّ اما ً بارداً ،أو ّ
خفف النشاطات الشاقة.
تنبّه إىل األعراض :حــذار من مؤرشات عدم
تحمّ ل الحرارة وال تخدع نفسك ملج ّرد أنك ال تتعرق.
الحظت أي أعراض شائكة ،تناول مرشوبا ً باردا ً
َ
إذا
واطلب املساعدة.
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K
HEALTHY ITCHEN

رز البيالف بالبيقان والكرز

ليموناضة بالتوت األزرق والالفندر

بمجرد اإللمام بهذه الطريقة لتقليص كمية الرز ُيمكن ابدال الجوز والفواكه المجففة
حسبما يتالءم مع المذاق الذي ترغب به .ويمثل اللوز والجوز بعض البدائل الرائعة.

للحصول على أفضل النتائج ،قِ ْس كمية الالفندر ُ
(الخزامى) بدقة واشتر ِ عصير ليمون طازجًا -
ليس عصيرًا مركزًا  -أو اعصر نحو  10ثمرات ليمون كبيرة.

حصص

 2كوب رز بازمتي أسمر مطبوخ بحرارة الغرفة
 2/1 1ملعقة صغرية زيت الزيتون
 1كوب بصل مُق َّ
طع
 4/3كوب كرفس مُق َّ
طع
 2/1كوب بيقان مُق َّ
طع
 2/1كوب كرز مُجفف
 1ملعقة كبرية وريقات زعرت طازجة
 2/1ملعقة صغرية ملح الكرشوت

تُســخن مقالة تشويح كبرية الحجم ومقاومة لاللتصاق عىل حرارة متوسطة .يُضاف زيت الزيتون
ويُشوح البصل والكرفس .حاملا تصبح الخضار لينة وطرية يُضاف الرز املطبوخ والبيقان والكرز والزعرت
وامللح .تُخلط املكونات إ ِىل أن تتجانس وتُسخن تماماً.

حصة
ّ

كوبان من املاء
عبوة واحدة ( 16أونصة) من التوت األزرق
 4/1كوب من الس ّكر األبيض
َّ
ُ
املجففة
(الخزامى)
ملعقة كبرية من أزهار الالفندر
كوب من عصري الليمون
ّ
محل بديل الســــــــ ّكر
ملعقتــان كبريتان من
(نوع سبليندا)

أضف  4أكواب من الثلج يف إبريق ســعته جالون َ
ِ
وضعْ ه جانباً .ضع كوبني من املاء واغلِهما يف قِ در متوسطة
أضف التوت األزرق والسكر والالفندر ُ
الحجمِ .
(الخزامى) إىل املقالة .يُغىل نحو  5دقائق ،حتى يطقطق التوت األزرق
ص ِّ
ف خليط التوت األزرق عىل إبريق الثلج ،ثم تخ َّلص من بقايا خليط التوت األزرقِ .
ويذوب السكر بالكاملَ .
أضف
عصري الليمون وسبليندا ( )Splendaإىل اإلبريق .امأل اإلبريق حتى قمته بماء بارد .تُخلط املكوِّنات جيداً.

التحليل الغذائي لكل حصة

التحليل الغذائي لكل حصة

السعرات الحرارية189 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 27 :غم
الكوليترسول 0 :ملغم
األلياف الغذائية 3 :غم
الدهون األُحادية غري املشبعة 5 :غم
الربوتينات ومنتجات األلبان 3 :غم
الدهون املشبعة 1 :غم
الصوديوم 179 :ملغم
الدهون اإلجمالية 8 :غم

السعرات الحرارية33 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 8 :غم
الكوليترسول 0 :غم
األلياف الغذائية 0 :غم
الدهون األُحادية غري املشبعة 0 :غم
الربوتينات ومنتجات األلبان 0 :غم
الدهون املشبعة 0 :غم
الصوديوم 7 :ملغم
الدهون اإلجمالية 0 :غم

١٦

تـــتـــــمـــــات

ميقاتي من عين التينة إلى بعبدا" :ال وزراء دولة"

ويف هذا الســياق ،أوضحت املصادر ّ
أن مســألة توسيع الحكومة
لتصبح تشــكيلة ثالثينية بعد إضافة  6وزراء دولة من السياسيني إليها
كمــا يطالب رئيس الجمهورية «دونها عقبــات خصوصا ً يف ظل إعالن
أطراف أساسية من القوى السياسية عزوفها عن املشاركة يف الحكومة
الجديدة ،كـ»القوات اللبنانية» و»اللقاء الديمقراطي» ،وبالتايل ّ
فإن هذه
املسألة ســتخلق إشــكالية يف التمثيل الوزاري السيايس عىل املستويني
الدرزي واملسيحي ،ال ســيما وأنه لم يعد بمقدور «التيار الوطني الحر»
االستئثار بالحصة املســيحية الوزارية بعدما بيّنت نتائج االنتخابات ّ
أن
«القوات» أكثر تمثيالً من «التيار» يف الشارع املسيحي».
وإىل املشاورات الحكومية ،لفتت املصادر إىل ّ
أن لقاء عني التينة تناول
بشكل أساس املســتجدات التي طرأت عىل ملف ترسيم الحدود البحرية
مع إرسائيل ،بحيث رشح ميقاتي لربّي «املوجبات التي دفعته إىل إصدار
بيان ينــأى فيه بحكومته عن عملية إطالق املســرات باتجاه املنطقة
املتنازع عليها» ،واضعا ً إياه يف «أجواء الضغوط الدولية التي مورست عىل
الحكومة العطاء تفسريات ملا حصل وإلصدار بيان يدين هذه العملية».
وكشــفت املصادر ّ
أن النقاش تركز خالل اللقاء حول الجواب األمريكي
الذي حملته الســفرية دوروثي شيا إىل الرؤســاء الثالثة ردا ً عىل الطرح
اللبناني الذي تبلغه الوســيط آموس هوكشــتاين خالل زيارته األخرية
إىل بريوت ،مشــر ًة إىل ّ
أن االتجاه األرجح هو نحو «مطالبة لبنان بتلقي
عرض أمريكي خطي يف ما يتصل باألفكار الجديدة املطروحة الستئناف
مفاوضات الرتسيم غري املبارشة مع إرسائيل».
ويف الغضون ،برزت أمس املداوالت الفرنســية – اإلرسائيلية حيال
ّ
مســرات باتجاه حقل كاريش ،إذ دعا
عملية إطالق «حزب الله» ثالث
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون إىل «تجنّب أي عمل» من شــأنه أن
يهدد العمليــة التفاوضية بني لبنان وإرسائيل يف ملف ترســيم الحدود
البحرية ،مشــددا ً خالل مؤتمر صحايف مشــرك مع رئيــس الوزراء
اإلرسائييل يائري البيد يف باريس عــى ّ
أن «للبلدين مصلحة يف التوصل إىل
اتفاق يسمح باستغالل الطاقة لصالح الشعبني ،وفرنسا تساهم بالفعل
يف ذلك وهي مستعدة للمساهمة باملزيد».
والحقاً ،أوضح البيد أمام مجموعة من الصحافيني إثر لقائه ماكرون أنه
أجرى معه «محادثات مطوّلة حول لبنان وزوّدناهم (الفرنسيني) بمعلومات
حول أنشــطة حزب الله» ،موضحا ً ّ
أن جزءا ً من هذه املعلومات «عىل صلة
بالهجمات» عىل حقل «كاريش» ،مع إشارته إىل ّ
أن «الحكومة اللبنانية لديها
اتفاق مع رشكة «توتال» الفرنسية ما يمنح باريس دورا ً يف هذه املسألة».
وكان رئيس الوزراء اإلرسائييل قد شــدد قبيل مغادرته مطار تل أبيب
متوجها ً إىل فرنسا عىل أنه يعتزم أن يناقش مع ماكرون «ما جرى مؤخ ًرا يف
محاذاة الشواطئ اللبنانية من شن اعتداءات عىل منصات غاز إرسائيلية»،
وأردف متوعداً« :إرسائيل لن تسمح بمثل هذه الغارات عىل سيادتها ،وكل
من يقــوم بذلك عليه معرفة أنه يع ّرض ســامته لخطر كان من األفضل
له تفاديه» ،وطالب يف هذا الســياق الحكومة اللبنانية بـ»العمل عىل كبح
جماح حزب الله أمام هذه االعتداءات ...وإال فسنضطر نحن للقيام بذلك».

زمن الليرة ولّى :فارق بوالص التأمين بالـ"فريش"

وحول عدم قبول املستشفيات الشيك أو التحويالت من قبل رشكات
التأمني ،أ ّكد هارون أن «كل املستشــفيات باتــت تتقاىض من رشكات
ّ
تحصل الرشكات من املضمون
التأمني الفواتري بالدوالر النقدي ،وبالتايل
األقســاط بالدوالر «وتكون التغطية  . 100%أما بالنســبة اىل البوالص
القديمــة ،اي تلك التي لم تُجدد أو تُلغى لتصبح «فريش» ،فقال هارون:
«ال تزال املستشفيات تقبل الشيكات لذلك يسدّد املضمون فوارق».
وكانــت رشكات التأمني قد بــدأت يف ترشين األول املــايض التواصل مع
املضمونني لتحويل البوالص اىل «فريش» ،ويقول رئيس جمعية رشكات الضمان
يف لبنان اييل نســناس لـ»نداء الوطن»« :عرضنا عىل املؤ ّمنني استعادة األموال
التي ت ّم تسديدها ،وتجديد العقود لتصبح نقدا ً بالدوالر ،لذلك بات عدد البوالص
الذي ال يزال قديما ً ضئيالً وتبلغ نسبة القديمة منها  10أو  15%ليس أكثر».
وأدت «دولرة «أقســاط التأمني يف ظ ّل الضائقــة اإلقتصادية التي
تُحكم الخناق عىل اللبنانيني اىل تغيري املضمونني درجة اإلستشفاء ،من
األوىل اىل الثانية وحتى الثالثة ،حتى أن البعض منهم لم يجدد عقد تأمينه
وبات من دون تغطية وتبلغ نسبة هؤالء نحو .20%
أما بالنسبة اىل أسعار البوالص الجديدة ،فباتت أدنى بنسبة ترتاوح
بني  25و  35%من الســعر الذي كان معتمدا ً يف السابق قبل بدء األزمة
املاليــة واإلقتصادية ،وذلــك تزامنا ً مع خفض املستشــفيات بدورها
فاتورتها للرشكات الضامنة الخاصة بالعملة الصعبة.
ويف اإلطار ،لفت نسناس اىل أن «تكلفة املستشفيات مرتفعة لناحية
تأمني الكهرباء ورشاء املازوت بالدوالر النقدي ،فضالً عن تداعيات حرب
أوكرانيا التضخمية عىل كل دول العالــم بما فيها عىل لبنان ،فارتفعت
أســعار املواد األولية من نفط ومواد غذائية وفوالذ وبالتينوم ،وانعكس
ذلك زياد ًة يف اسعار املستلزمات الطبية أيضاً».
وحول عدد املضمونني بالرشكات الخاصة ،لفت نسناس إىل أنه «بحسب
إحصاءات العام  2020يبلغ عددهم بمن فيهم العمال األجانب  650ألفاً».
وهنا ال بد من اإلشارة اىل أن بوالص التأمني املجددة لم تعد تحتسب
مع فارق الضمان نظرا ً اىل نسبة التغطية الضئيلة لألخري ،والتي وصلت
اىل  10%من  90%سابقا ً بسبب احتساب الدوالر عىل سعر  1500لرية.
اذاً ،زمن تســديد رشكات التأمني للمستشفيات الفواتري بالشيك أو
الـ»لوالر» ّ
ول ،وبات ذلك يقترص حرصا ً عىل البوالص القديمة والتي لم
يدوّن عليها عبارة  Freshالشــهرية ،أما الدولــة فرتكت املواطن ليقاتل
باللحم الحي يف سبيل تلبية مســتلزماته املعيشية والطبية تحت وطأة
اجتياح «الدولرة» كل القطاعات بال استثناء.

سلوفيانسك تحت النيران الروسيّة...

وال تزال سلوفيانسك ومدينة كراماتورسك املركز اإلداري للمنطقة،
تحت سيطرة القوات األوكرانية وتُش ّكالن هدف موسكو التايل يف حملتها
للسيطرة عىل منطقة دونباس بأكملها.
ويف الجنوب ،أعلنت موســكو اســقاط طائرة «سوخوي  »25و3
ّ
مسيات للقوات األوكرانية يف منطقة خريســون ،لكن تع ّذر التأكد من
هذه املعلومات من مصدر مســتق ّل ،فيما ّ
تول مسؤول رويس من جهاز
األمن الفدرايل (أف أس بي) رئاسة حكومة املنطقة التي يحت ّلها الروس.
تزامناً ،أعلنت موسكو عىل لســان وزير الدفاع سريغي شويغو أن
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بعض املعدات العســكرية التي س ّلمتها دول غربية إىل أوكرانيا موجودة
اآلن يف السوق السوداء ويف الرشق األوسط كذلك ،من دون أن تُقدّم دليالً.
ويف ظــ ّل هذه األجــواء ،اختُتم باألمــس مؤتمــر دويل يف لوغانو
الســويرسية ملحاولة رســم معالم عملية اإلعمار يف أوكرانيا التي تُقدّر
كييف كلفتها بحواىل  750مليار دوالر.
وتعهّ دت عرشات الدول خالل االجتماعــات تقديم الدعم ألوكرانيا
من خالل عمليــة يتوقع أن تكون طويلة ومكلفة ،واتفقت عىل الحاجة
إلصالحات واسعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفسادّ .
ووقع مسؤولون
مــن قرابة  40بلدا ً يف ختام املؤتمر الذي اســتم ّر يومَ ْي «إعالن لوغانو»
الذي وضع مجموعة من األُسس إلعادة بناء أوكرانيا.
ويف الغضون ،باتت الســويد وفنلندا عمليا ً «عىل عتبة» حلف الناتو
الذي أطلق أمس عملية املصادقة عــى انضمامهما إىل صفوفه لتنظيم
خ ّ
ط دفاعي يمت ّد من القطب الشمايل إىل املتوسط بمواجهة روسيا ،غري
ً
َ
َ
أن إدماج الدولت ْي الشماليّت ْي يبقى مرهونا بإرادة أنقرة.
وقبل أن يوقع سفراء الدول األعضاء يف الحلف هذه الربوتوكوالت خالل
احتفال أُقيم يف مق ّر الحلف يف بروكســل ،أوضح األمني العام للناتو ينس
ستولتنربغ أن «توقيع بروتوكوالت اإلنضمام يُطلق عملية املصادقة يف ك ّل
من الدول األعضاء» .وقال« :أُعوّل عىل الحلفاء لعملية مصادقة رسيعة».
ّ
وحض
وكانــت كندا أوّل دولة تُصادق عىل بروتوكويل اإلنضمام أمس،
رئيس الوزراء جاســتن ترودو ك ّل الدول األعضاء يف الناتو عىل «استكمال
عملية املصادقة برسعة للح ّد من إمكانيــة تدخل الخصوم» .كما وافقت
برملانات الدنمارك والنروج وايسلندا عىل هذه العملية ،يف حني أعلنت رئيسة
وزراء إستونيا كايا كاالس أن بالدها ستُبارش عملية املصادقة اليوم.
ووافقت تركيا عىل إطــاق هذه العملية خالل قمــة قادة الحلف يف
مدريد ،لكن الرئيس الرتكي رجب طيــب أردوغان ذ ّكر الدولتَ ْي بالرشوط
الواجب توافرها .وقال خالل مؤتمر صحايف« :إذا قامتا بواجبهما ،سنُقدّم
(مذ ّكرة التفاهم) إىل الربملــان (إلقرارها) .وإذا لم تفعال ذلك ،لن نعرضها
عىل الربملان» ،مشريا ً إىل «وعد قطعته السويد» يف شأن «ترحيل  73إرهابيّاً».

الملف اإليراني طبق رئيسي على مائدة ماكرون...
من جهته ،أشــار البيد إىل وجود تباينات مع ماكرون حول اإلتفاق املربم
بني الدول الكربى وإيران حول برنامجها النووي ،وإنّما أيضا ً تقارب يف وجهات
النظر حول رضورة الر ّد عىل التهديد الذي تُش ّكله طهران يف الرشق األوسط.
وقال« :يف العام  ،2018كنتم أوّل قائد دويل تحدّث عن رضورة إبرام إتفاق
جديد مع إيران أكثر فعالية وأوضح غري مرتبط بتاريخ صالحية ،مع ضغط
دويل ّ
منسق من شأنه أن يمنع إيران من أن تبلغ كدولة العتبة النووية».
وتابع« :كنتم عىل صواب حينها واألمر كذلك اليوم أيضاً .الوضع الحايل
ال يُمكن أن يســتم ّر وهو سيقود إىل سباق تس ّلح يف الرشق األوسط سيُهدّد
السالم العاملي .يجب أن نعمل معا ً ملنع حصول ذلك».
وشــدّد يف وقت سابق عىل أن «فرنســا هي رشيكة اسرتاتيجية كبرية
إلرسائيل ،يف شــتى املجاالت .بيد أن قســما ً كبريا ً من الزيارة اليوم يعود إىل
كون فرنسا إحدى الدول األعضاء يف  E3والتي تتناول قضية اإلتفاق النووي
مع إيران» ،يف إشارة إىل الدول األوروبّية الثالث التي ال تزال أطرافا ً يف اإلتفاق
النووي مع إيران .وأوضح أنّه «من امله ّم إسماع رأينا يف هذه الفرتة ض ّد هذا
اإلتفاق الخطر ،وض ّد املساعي اإليرانية المتالك أسلحة نووية».
توازياً ،كشف وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس خالل اجتماع حول
مائدة مســتديرة يف العاصمة اليونانية أثينا أن سفنا ً حربية إيرانية قامت
بدوريات يف البحر األحمر يف األشهر األخرية ،ووصفها بأنها تهديد لإلستقرار
اإلقليمي .وقال« :يُمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفســها بشكل منهجي يف
البحر األحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات يف املنطقة الجنوبية».
وأضاف غانتس« :يف األشهر املاضية ،حدّدنا أهم وجود عسكري إيراني
يف املنطقة ،يف العقد املايض» ،فيما ذكر مكتــب وزير الدفاع أنه قدّم صورا ً
ملتقطة عرب األقمار اإلصطناعية ألربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات
يف البحر األحمر.
وح ّذر من أن تجارب األقمار اإلصطناعية األخرية أظهرت أن إيران يُمكن
أن تُهاجم أوروبا بصواريخ باليســتية ،الفتا ً إىل ّ
أن «هذا االختبار يظهر أن
النظام اإليراني لديه القدرة عىل تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد
تصل إىل مركز أوروبا».
وبالعودة إىل امللف النووي اإليراني ،كشف املبعوث األمريكي يف شأن إيران
روبرت مايل أن طهران أضافت مطالب ال تتع ّلق باملناقشات حول برنامجها
النووي .ورأى أن «النقاش املطلوب حقيقة اآلن ليس بيننا وبني إيران ،وإن
ّ
للتوصل إىل قرار يف
كنّا مســتعدّين لذلك ،بل بني إيران ونفسها ،فهي تحتاج
شأن ما إذا كانت مستعدّة اآلن للعودة إىل االمتثال لإلتفاق».
توصل إىل اســتنتاج ّ
ولفت إىل أنه ّ
بأن إيران ال تُريد إحياء اإلتفاق النووي
ّ
وتتمسك بمطالب خارج اإلتفاق ،مح ّذرا ً من أن طهران أصبحت بالفعل قريبة
من امتالك قنبلة نووية مع ترسيع عملية تخصيب اليورانيوم يف الفرتة األخرية.
كما ح ّذر مسؤول السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل
ّ
التوصل إىل توافق يُعيد إيران إىل االمتثال لإلتفاق النووي مع
مــن أن هامش
الواليات املتحدة بدأ يضيق.
وجاء يف تغريدة أطلقها بوريل« :إذا أردنــا إنجاز إتفاق ،هناك قرارات
يجب اتّخاذها اآلن .هذا األمر ال يزال ممكناً ،لكن الهامش الســيايس إلحياء
خ ّ
طة العمل الشاملة املشرتكة قد يضيق قريباً» .وكشف أنه أجرى مباحثات
جديــدة مع وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبداللهيان اســتكماال ً
ملحادثات أجراها الرجالن خالل زيارة بوريل إىل طهران يف  25حزيران.
ويف املقابل ،أكد عبد اللهيان خالل اتصــال مع نظريه العُ ماني بدر بن
ّ
التوصل إىل ما وصفه بإتفاق
حمد البوسعيدي أن بالده مســتعدّة وجادة يف
نووي قــوي ومحكم ،معتربا ً أن املفاوضات البناءة مرهونة بجدّية ومبادرة
واشنطن ،ومدى مرونتها.
وعىل صعيد آخر ،كشف وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن أن
ّ
«التجسس» ،يف وقت
إيران تحتجز بلجيكيّا ً منذ  4أشهر بشكل غري رشعي بتهمة
يدرس فيه الربملان البلجيكي معاهدة مثرية للجدل لتبادل السجناء مع طهران.
وذكر موقع «إيران اينرتنشنال» أن عامالً بلجيكيّا ً سابقا ً يف مجال اإلغاثة
يبلغ من العمر  41عاما ً معتقل يف إيران .ورجّ ح بأن يكون توقيف البلجيكي
«استمرارا ً لسلوك طهران السائد يف اعتقال الرعايا األجانب وأخذهم كرهائن
ملبادلتهم مع إيرانيني مسجونني يف دول غربية».
وقضت بلجيكا العام املايض بســجن الديبلومايس اإليراني أســد الله
أسدي  20عاما ً بعد إدانته خصوصا ً بـ»محاوالت اغتيال ذات طابع إرهابي»
و»املشاركة يف أنشطة مجموعة إرهابية».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1ممثلة مصرية.
 - 2ربوع وأحياء  -رابح.
 - 3كثرة تعا طي ا لخمر أ و
المخدرات  -مدينة إيرانية.
 - 4حصول وامتالك.
 - 5طلب منه تنفيذ شي ء -
للتوجع والشكوى.
 - 6للتمني  -مجازف.
 - 7موجود منذ عهد طويل  -إحدى
القارات.
 - 8صار رقي ًقا ناعم الملمس -
عمران.
 - 9من الحبوب  -خصم  -نعم
باإلسبانية.

 – 1صحيفة لبنانية.
 - 2عنق  -ساحة القتال.
 - 3شاعر فرنسي راحل.
 - 4سفكه (دم فالن).
 - 5شبكة باألجنبية  -مناص.
 - 6ح ّل العقدة  -محافظة
يابانية.
 - 7مدينة أميركية عاصمة
والية فلوريدا.
َ - 8م َرق اللحم ونحوه  -أسد
متبختر.
 - 9يفي بالوعد  -يشاهدني.

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 :يا ظالمني  - 2 -نداء الوطن  - 3 -لتر  -راس  - 4 -يحمل
 مسلف  - 5 -رب  -امس  -بت  - 6 -ارفق  -مو  - 7 -جلب  -تساند  - 8حي  -ارمل  - 9 -انيس فريحة.عموديا - 1 :يناير  -جحا  - 2 -اد  -حبالين  - 3 -ظالم  -رب 4 -
ائتالف  -اس  - 5 -الر  -مقترف  - 6 -مل  -مس  -سمر  - 7 -نورس -مالي  - 8 -يطالبون  - 9 -نسفت  -درة.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا
 – 1صحابي جليل ل ّقب بـ “مؤذن الرسول”  -ما
الرصاص ُمتتالياً.
يقذف
َ
 - 2عملة عالمية  -شاعر عربي ل ّقب بـ “شاعر
الرسول”.
َ - 3ذ َكر ال َم ْعز والظباء والوعول  -للتذمر  -خا َدع
ورا َوغ  -اقتراب.
 - 4بئر قديمة  -لإلستفهام  -ابنة باألجنبية -
قادم.
 - 5كاتب فرنسي راحل من مؤلفاته “La Folle de
 - ”Chaillotمقادير معينة من األموال.
 - 6أحد الخلفاء العباسيين  -مرح ولعب  -جاد.
وهشم  -أحد الوالدين  -سرب  -متجه
حطم
ّ
ّ -7
رأسا إلى الهدف من دون انعطاف أو دورة.
ً
 - 8خاصته باألجنبية  -مد ّرب  -أرجع  -أمراض.
 - 9هادئ وساكن  -بلدة لبنانية في قضاء زغرتا
والبترون  -والد األب أو األم.
 - 10طائر حا ّد البصر  -أحصى وحسب  -عطف
وشفقة.
 - 11رجع  -بحر  -مادة قاتلة  -ماركة حليب
مجفف.
خف وأسرع في َع َمله  -أوعية الخمر  -زعيم
َّ - 12
روسي راحل.
 - 13أكثر الكال َم في َجلَبة وصياح وغضب ونفور
 يكسب  -للتفسير  -جرذ باألجنبية. - 14رئيس أميركي راحل.
وخف  -ممثل أميركي من
ويسر والن
ّ
سهل ُ
ُ - 15
أفالمه “.”Broken Arrow

األرقام والحروف
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :ساكرامنتو  -حمانا  - 2 -افواه وارانب  -ريب  - 3 -نير -
وسواس  -ار  -كن  - 4 -دو  -راى  -معن بن اوس  - 5 -رنم  -كباب
 هتلر  - 6 -دك  -نم  -شكا  -عكا  - 7 -روالبندي  -النسيب  - 8 -زاد رص  -الربا  -دي  - 9 -قد  -الياف  -اي  -سمو  - 10 -يناير  -الغرف -ان  - 11 -ساتان  -يوكلون  - 12 -دلوا  -لعب  -أ أ أ أ  - 13 -اتب  -نوادر
 منكوب  - 14 -سي  -كولورادو  -باي  - 15 -يمانعون  -فر  -اهدن.عموديا - 1 :ساندرا رزق  -سداسي  - 2 -افيون  -وادي التيم  - 3 -كور
 مداد  -نتوب  - 4 -را  -كل  -أ أ أ أ  -كن  - 5 -اهواك  -برلين  -نوع 6 - موسى بن نصير  -لولو  - 7 -ناو  -امد  -معاون  - 8 -ترامب  -يافا -بدر  - 9 -واسع  -لي  -راف  - 10 -نيكاراغوا  -در  - 11 -حباب  -البير
كامو  - 12 -رنه  -نا  -فالن  - 13 -ار  -اتعس  -واكبه  - 14 -نيكول
كيدمان  -واد  - 15 -ابن سرابيون  -جبين.

األرقام المتقاطعة

8
2 6

 – 1جزيرة إماراتية.
 - 2راقب فال ًنا وانتبه إليه  -أداة جزم
 َظلَّ َل الشجر الْمكان. - 3فعلوا  -كان ذا مكسب أكثر من
غيره.
 - 4صحة وسدا د  -إقالع السفينة.
 - 5س ّد الحفرة  -أحجار صلبة  -نوتة
موسيقية.
 - 6بحر  -في الطليعة  -تال الكتاب.
 - 7نسقت ونظمت  -حديقة حيوانات
باإلنكليزية.
كشف  -أذ َّله واحتقره.
وم
ُ - 8مظ ِهر ُ ِ
 - 9دولة أفريقية.
 - 10كذاب  -س ّدد السهم.
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ؤاس
 - 1السائر على نهج عصره ُ -م ٍ
وم َع ٍّز .
ُ
 - 2ممثل مصري راحل تزوج مرة
واحدة فقط من الفنانة سميحة أيوب.
 - 3إ ِع َتام َ -ع ِمل باألمر وحد ه ولم
يشرك معه أحدا.
 - 4ته ّيأ للحملة في الحرب  -حصون.
 - 5عشب  -كل ما ُيسمع  -للنفي.
يف با لوعد  -من
 - 6ثرى  -لم ِ
الحيوانات.
 - 7مخايط  -تك ُّبر واختيال.
ُ - 8مب ِهج  -أجزاء عضل ّية من معدة
الطير يت ّم فيها طحن الطعام.
 - 9يسارعون إلى.
مسرعا.
 - 10قاتلوا أشد قتال  -ف ّر
ً

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

أفقي ًا

عمودي ًا

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.

5 6
1

 – 1مخرج نيوزيلندي من أفالمه “”King Kong
 كسبه. - 2ملك فرنسي.
 - 3إله الحرب اإلغريقي  -حيوان مفترس -
يحرسون ويالحظون ويرصدون.
 - 4للتمني  -ع ّد د معا يب وذ ّم بسخرية -
للمصاحبة  -نهر أميركي يعتبر أصغر نهر في
العالم.
الس ْير.
 - 5الحمام البري َ -د َّب ِفي َّ
 - 6كان نحيالً  -ممثل أميركي من أفالمه “Cape
.”Fear
 - 7بئر قديمة  -خسيس ودنيء  -عاصفة بحرية
 قديس شفيع إحدى الطوائف. - 8يكون في قذائف األسلحة ال َّنار َّية  -الصق
النسب  -عصا غليظة.
 - 9روائي فرنسي راحل من مؤلفاته “Les dieux
 - ”ont soifأربك وأذهل وأثار الدهشة.
 - 10سرور وفرح  -قبل اليوم  -للنفي.
 - 11شبيه  -شمع  -فقد عقله  -تأ َّلم وندم.
 - 12بلي الثوب  -إله  -امتداد موهوم غير
محسوس  -ماركة سيارات.
غن  -أجرى الماء  -قول أو فعل
وم ٍّ
ُ - 13متر ِّنم ُ
يستبشر به  -إحصل.
 - 14لغوي وشاعر عربي من مؤلفاته “نقد
المقامات الحريرية”  -ظلم واستبداد.
 - 15مدينة ألمانية  -ماركة سيارات في مجموعة
هيونداي.

شبكة األذكياء

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.
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 - 1كان ذا وفاء ومروءة أكثر
من غيره.
 - 2جعل فال ًنا يترك المكان
ويغادره.
 - 3مختلفة ومغايرة.
ُ - 4محث على.
 - 5من يرتشف الشراب شي ًئا
فشي ًئا.
 - 6مستو ٍل.
 - 7غاضب ،منفعل.
 - 8مزدحم ،غفير.
 - 9من يطلب تحكيم شخص
أو جهة للفصل في أمر متنازع
عليه.
 - 10مر ِبك ،مزعج.
ُ - 11مستل ِزمُ ،م
ستوجب.
ِ
 - 12حاصل على.
 - 1 3فا عل بعد ّو ه مثل ما
فعل به.
 - 14ملتهب ،مشتعل.
 - 15ما تم ع ّد ه وحسابه من
المال ونحوه.
 - 16يتصف بالحشمة والحياء.
 - 17منقول من موضع إلى
موضع.
ُ - 18متشبِّه بآخر في تصرفاته
وأحواله.
 - 19من أقسم اليمين.
تفاعل.
ُ - 20م ِ
وم ِ
المس ُ
 - 21أحمق ال يحسن عمله.
ُ - 22ممت ِهن ومتقن المهنة.
ص َّحف.
ُ - 23م َح َّورُ ،م َش َّوهُ ،م َ
 - 2 4ما يطير على ا رتفاع
ويستدير في طيرانه.
السلعة لِالنفراد
َ - 25من َي ْج َمع ِّ
بال َّتص ُّرف فيه.
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أفقيا – 1 :بالل بن رباح  -رشاش  - 2 -يورو  -حسان
بن ثابت  - 3 -تيس  -اف  -راود  -دنو  - 4 -رس  -هل -
دوتر  -ات  - 5 -جان جيرودو  -مبالغ  - 6 -المأمون  -لهو
 سخا  - 7 -كسر  -اب  -رف  -مباشر  - 8 -سا  -ممرن رد  -عالت  - 9 -وديع  -توال  -جد  - 10 -نسر  -عد -حنان  - 11 -عاد  -يم  -سم  -دانو  - 12 -رشق  -دنان
 ستالين  - 13 -بربر  -يربح  -اي  -را  - 14 -وودروويلسون  - 15 -هان  -جون ترافولتا.
عموديا - 1 :بيتر جاكسون  -ربحه  - 2 -لويس السادس
عشر  - 3 -ارس  -نمر  -يراقبون  - 4 -لو  -هجا  -مع -
رو  - 5 -اليمام  -دج  - 6 -نحف  -روبرت دي نيرو 7 -
 رس  -دون  -نو  -مارون  - 8 -بارود  -لح  -نبوت 9 - اناتول فرانس  -حير  - 10 -حبور  -امس  -ال - 11 -ند  -موم  -جن  -تأسف  - 12 -رث  -رب  -بعد  -دايوو
  - 13شاد  -اسال  -فال  -نل  - 14 -ابن الخشاب  -نير - 15 -شتوتغارت  -سوناتا.
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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.

س

ب
ت
ح م
م
ح
م
ش ت
ح

م
ت
ر ك
م

ض

ح
د
م
ت

ت

ق

=70
= 71
= 65
= 61
= 58

74
األرقام والحروف

م س ل
ث = 2؛ خ = 8؛ ذ =  9؛ ر=  6؛ ظ = 7؛
ر س ي
ق =  3؛ ل =  5؛م =  1؛ ن = 4
ت ف ر د
2 7 1 4 3 5 6 8 9
ب ر ا ج
8 3 9 2 6 1 4 5 7
ل ا
ت
4 5 6 9 8 7 3 1 2
ا ي ل
5 9 8 3 4 2 1 7 6
7 2 4 1 9 6 8 3 5
ز هـ و
6 1 3 7 5 8 9 2 4
و ا نص
9 6 7 5 1 3 2 4 8
و
و ن
1 4 5 8 2 9 7 6 3
هـ ر ب
3 8 2 6 7 4 5 9 1
سودوكو
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 – 1ملكة جمال لبنانية سابقة  -شكل هندسي.
الخ ْشخاش يستعمله المدمنون
ُ - 2عصارة ثمرة َ
 واد طويل وخصيب على السفوح الغربية لجبلالشيخ في جنوب شرق لبنان.
 - 3بلدة لبنانية في قضاء البترون  -حبر  -نندم
ونتحسر.
 - 4جرذ باألجنبية  -تعب  -أحرف متشابهة -
حفظ في نفسه.
 - 5أغنية لعبد الحليم حافظ  -عاصمة دولة
أوروبية  -صنف.
 - 6قائد عسكري عربي في عصر الدولة األموية
 مسرحية للسيدة فيروز. - 7اآلن باألجنبية  -غاية ونهاية ُ -مساعد.
 - 8عائلة رئيس أميركي سابق  -مدينة في
فلسطين  -قمر ممتلئ.
 - 9ضد ض ّيق  -خاصتي  -رحم أشد الرحمة.
 - 10دولة أميركية  -جوهر.
 - 11فقاقيع على وجه الماء  -كاتب وفيلسوف
فرنسي راحل من مؤلفاته “.”Les Justes
 - 12قرعه (الجرس)  -ضمير متصل  -كناية
للعلم المذكر العاقل.
 - 13للمساحة  -كان أكثر شقاء من غيره -
رافقه للحراسة.
 - 14ممثلة أسترالية من أفالمها “ Moulin
 - ”!Rougeدفن البنت في التراب وهي ح ّية.
 - 15طبيب سرياني عالج خلفاء الدولة العباسية
ووزراءهم من آثاره« :الكناش الكبير» و «الكناش
الصغير»  -ما بين َمنبت الشعر والحاج َب ْين.

الدوائر السحرية

تشبه هذه اللعبة الى حد كبير الكلمات المتقاطعة ،إذ ُت َح ْل باستخدام
االرقام من  1الى  9بدال ً من االحرف .كل رقم م ّدون على خط األحرف (
أ ب ج د هـ و ) أفقيا وعموديا هو جواب جمع االرقام ضمن المربعات.
المربع الرمادي هو الفاصل بين كل جواب.
 في كل مجموع ال يمكن ان يظهر الرقم أكثر من مرة واحدة مثالً  :إذاكان لدينا رقم  8ال يمكن تكرار  8 = 4+4إنما  8 =5+3أو ... 8=6+2
 نفس مجموعة االرقام ( مهما كان ترتيبها ) ال يمكن ان تظهر مرتينفي الشبكة ،وضعنا بعض األرقام في مكانها الصحيح لمساعدتك.

2

أفقي ًا
 – 1مدينة أميركية تعني باإلسبانية وبالبرتغالية
“القربان المقدس” عاصمة والية كاليفورنيا  -بلدة
لبنانية في قضاء بعبدا.
ظن
حمامة
فاتن
المصرية
 - 2فيلم للممثلة
ّ
وشك وتهمة.
 - 3ظلم واستبداد  -هاجس  -للمساحة  -حفظ
في نفسه.
 - 4نوتة موسيقية  -شاهد  -شاعر عربي هو
ط ْفالً  ...أل َّق ُم ُه
ت ِ
القائلَ “ :ف َيا َع َج ًبا لمن َر َّب ْي ُ
ان”.
ف الْ َب َن ِ
بأطرا َ ِ
ْ
شوى على
ي
ح
ر
ش
م
أو
ع
ط
ق
م
لحم
أنشد
-5
ُ ّ ُ ْ
ُ َ ّ
الج ْمر  -زعيم ألماني راحل.
َ
 - 6هدم الحائط  -وشى  -بلدة لبنانية في قضاء
البترون  -مدينة فلسطينية.
 - 7مدينة باكستانية  -القريب.
المسافر  -ض َّم شي ًئا بعضه إلى بعض
-8
طعام ُ
ُ
وأحكمه  -الفضل والزيادة  -عائلة ممثلة أميركية
راحلة.
 - 9قامة اإلنسان  -مجموعة خاليا مستطيلة تؤلِّف
بعض األنسجة الحيوانية والنباتية أو بعض المواد
الجامدة  -للتفسير  -لقب األمير.
 - 10شهر عربي  -الحجرات  -أداة نصب.
 - 11نوع من النسيج  -يف ّوضون.
 - 12أرشدوا  -مرح ولها  -أحرف متشابهة.
قميص ُي َش ُّق فتلبسه المرأة من غير جيب وال
- 13
ُ
ُك َّمين  -اشتهر بها جحا ُ -مصاب بنكبة أو مصيبة.
 - 14نعم باإلسبانية  -والية أميركية  -لقب
تونسي.
 - 15يعارضون  -هرب  -مصيف لبناني شمالي.

األرقام المتقاطعة

أ

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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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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األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :باراك اوباما  -الرغيف  - 2 -ريتشارد نيكسون
 حاور  - 3 -يم  -انفع  -مسامير  -نما  - 4 -تنوع  -قهر يرأس  -السن  - 5 -نزع  -اهـ  -المي  -فرط  -عك 6 - ي ي  -مل  -المغرور  -فايس  - 7 -سديد  -بلي  -سيل ندي  - 8 -بار  -سجد  -ارباحهما  - 9 -يناوله  -كسوة تهيأ  - 10 -سال  -المياس  -ارت  - 11 -زال  -حنجور االيسر  - 12 -تهافت  -محتالون  -مأل.عموديا - 1 :بريتني سبيرز  - 2 -ايمن زيدان  -ات 3 -
 رت  -وع  -يراسله  - 4 -اشاع  -مد  -ول  - 5 -كان -ال  -سالحف  - 6 -ارفقه  -بجه  -نت  - 7 -ودعه  -الد
 اج  - 8 -بن  -رالي  -علوم  - 9 -ايم  -لم  -مرح 10 - مكسيم غوركي  - 11 -اسارير  -بسابا  - 12 -وما -وساوس  - 13 -انيس فريحة  -او  - 14 -له  -علن 15 -
 رح  -لطف  -مت  - 16 -غانا  -اناهايم  - 17 -يومسعيد  -يرسل  - 18 -فرانك سيناترا.
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قاطب ( )24ــ قاطع ( )15ــ قاعد ( )10ــ قافز ( )8ــ قافل ()12
غامز ( )19ـــ مقتضب ( )21ــ مقسط ( )18ــ قاطف ( )4ــ مغرم ()20
مودع ( )1ــ مؤلم ( )23ــ موقع ( )2ــ موهم ( )6ــ واعظ ()13
موجد ( )14ــ موقظ ( )3ــ مورط ( )5ــ مورف ( )9ــ موغل ()7
مهاجر ( )22ــ منجد ( )11ــ مستعلم ( )17ــ مستعجب ( )25ــ مستعرض ()16
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الرباعية

 - 1قلعة.
 - 2اِنزوى في منزله َو َت َوارى عن
ْالَنظار.
اسد ال َّنسب.
َ - 3ف ِ
وعطف َعلى.
حن َ
َّ - 4
أحس باألمر.
-5
ّ
 - 6نغم.
 - 10ناقوس.
ُ - 12ك ُّل بنا ٍء عا ٍل.
 - 14بطن كبيرة.
ونصع ويغلب في اللَّون
 - 15صفا َ
األصفر.
 - 16كذب.
 - 17فؤاد.
 - 18ولد صغير.
 - 19أزال الشعر عن الرأس.
 - 20مجتهد.
 - 24يابس.
ُ - 26تعلَفه الماشية.
 - 28محض وخالص.
جف من زرع وشجر
 - 29كل ما ّ
ُتو َقد به النار.
توسل إليه بوسيلة.
ّ - 30
 - 31إزالة وكسح الشيء كله أو
معظمه.
 - 32إلقاء الشخص على وجهه
وبطنه.
 - 33ضفر وفتل الشعر.
 - 34كان مؤذيا مسببا للضرر
أكثر من غيره.
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8x8

 – 1إتالف بالنار.
 - 3نحت الخشب.
 - 5صغير األسد.
 - 7حان قطف ثمار الشجر.
 - 8قسم وشعبة.
وظ َه َر أ ُثره.
َ - 9ن َف َع َ
 - 11ل ِزق وعلِق به.
 - 13أحد جوانب شيء.
 - 15تلِف.
 - 17اح ِتباس المطر.
خاصة الرجل الذين يغضبون
- 19
َّ
لغضبه ولما يصيبه من مكروه.
 - 21مناقشة.
 - 22مرحلة دراسية محددة
الوقت.
 - 23ولَد البقرة.
 - 25تف َّرغ لعبادته وانقطع عن
الدنيا إليه (الله).
 - 27غاية ونية.
 - 29من أشهر أنواع األسماك التي
يستخرج منها الكافيار.
ش ُّق اإلِ ْنسان.
ِ - 31
 - 33صفح عن.
 - 35قطع صيامه بتناول الطعام.
 - 36صحن ،وعاء يؤكل فيه.
وفاق
 - 37تميّز وتف ّوق في مجاله
َ
نظراءه.
 - 38جادت لغته.
 - 39رضي واحتمل.

39

عمود ًيا:

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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36

35
37
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25

30
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13

12

21
24

6

8
11

10

 – 1رئيس تركي راحل  -تعب.
 - 2من الحيوانات  -جوهر.
 - 3زاد وكثر  -عائلة ممثلة أميركية
راحلة  -أحد أعمق وديان لبنان.
 - 4أرجع  -من فقد زوجته  -وكالة
أنباء عربية.
 - 5سو ُء العاقبة  -عائلة  -بشر.
 - 6نذيعه (الخبر)  -الوشوشات.
 - 7لغة باكستان  -راية  -ضمير
متصل.
 - 8للنفي  -ريح ل ّينة  -حواجز.
 - 9لبس الثوب أل َّو ل َم َّــر ٍة  -شاعر
عباسي.
 - 10كتابة وتسجيل  -تيجان.
 - 11روائي وكاتب مسرحي وشاعر
أ سكتلندي را حــل مــن مؤلفا ته
“.”Ivanhoe
 - 12متشابهان  -نوتة موسيقية -
بواسطتي  -أوجاع.
 - 13تغ َّير لونه وذهب صفاؤه  -اسم
موصول  -حصل على  -أداة نصب.
واش.
 - 14يحدثونه ٍ -
شا  -والية أميركية.
 - 15ن َزعه ن ْت ً
 - 16ممثل ونجم غناء أميركي  -يقود
الجيش.
وشحمه  -شا عر
لحمه
 - 1 7كثر
ُ
ُ
عباسي هو القائل “من راقب الناس
مات هما  ...وفاز باللذة الجسور”.

سودوكو 16

الثالثية

9

أفقي ًا
 – 1كاتب وأديب أميركي راحل من
أشهر مؤلفاته “ The Lord of the
 ”Ringsو “.”The Hobbit
 - 2نائب رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم
إمارة دبي وزير الدفاع في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
 - 3للنداء  -كان ذا قوة وحدة أكثر من
السفينة وأ َ ْج ُرها  -حيوان
غيره ُ -ج ْع ُل َّ
بحري.
ّ
 - 4اشت ّد في العداوة  -نهر أوروبي -
فقد أباه قبل البلوغ  -تر ّوى في فعله
برفق.
وتناوله
ٍ
 - 5فارق المكان  -مدينة إيطالية -
متشابهان.
 - 6مأدبة  -عار ونقيصة  -رؤوس
األصابع.
 - 7عبودية  -من مؤلفات جبران خليل
جبران  -بحر.
 - 8أخذ المال ُخ ْفية  -وجع  -تشكيل
 ركع على ركبتيه. - 9يعطيه باليد  -عالمات  -إله السماء
في حضارة بالد ما بين النهرين.
 - 10نعم بالروسية  -نمط أو نسق -
أحد الكواكب.
 - 11قبر  -مقاييس للطول  -كان ذا
شجاعة وإقدام أكثر من غيره.
 - 12بطن كبيرة  -مدينة فرنسية -
األسد المتبختر.
 - 13ما ُيسدل على نوافذ البيت وأبوابه
 -ق َّدر وث َّمن  -قبض على وأخذ.

عمودي ًا

20

تســـــالي
العـــدد  - ٨٧٨السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٦تـمـوز 2022

الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أفقي ًا

 – 1مغنية وممثلة أميركية.
 - 2ممثل سوري  -قادم.
 - 3خنزير بري  -صوت الطفل إذا
بكى  -يكاتبه.
 - 4نشر واذاع الخبر  -بسط  -بئر
باألجنبية.
 - 5مد ينة فرنسية  -عا ئلة -
حيوانات برمائية معمرة.
 - 6ألحقه وأتبعه  -ش ّقه وخرقه -
شبكة باألجنبية.
أش ِّدهم
 - 7ش ّيعه (المسافر)  -من َ
خصومة  -اضطرم.
 - 8من الحبوب  -سباق سيارات -
مجموعة من المسائل في موضوعات
مع َّينة.
 - 9ذكر األفعى  -أداة جزم  -اشت َّد
َفرحه ونشاطه.
 - 10كاتب روسي راحل من مؤلفاته
“.”The Artamonov Business
 - 11محاسن الوجه  -بلدة لبنانية
في قضاءي الشوف وبعبدا.
 - 12أشار بيده  -هواجس.
 - 13أديب لبناني راحل من مؤلفاته
“قبل أن أنسى”  -حرف عطف.
 - 14خاصته  -وضوح وظهور.
 - 15من ال أخمص ألقدامهم ِ -ر ْفق
ورأفة  -اتصل بقرابة.
 - 16دولة أفريقية  -مدينة أميركية
أحد أهم معالمها ديزني الند.
 - 17فيلم للموسيقار محمد عبد
الوهاب  -يبعث.
مغن وممثل أميركي راحل.
- 18
ٍ

 – 1رئيس أميركي سابق  -من
مؤلفا ت ا لكا تب ا للبنا ني توفيق
يوسف عواد.
 - 2رئيس أميركي راحل  -جا َوب
وبادل الكالم.
 - 3بحر  -كان مفيدا مجديا أكثر من
غيره  -أوتاد من حديد  -زاد وكثر.
 - 4تص ُّنف صيرورة األشياء أنواعا -
ُظلْم واحتقار  -يقود الجيش  -غالب
في الجدال والكالم.
وخلْع  -للتوجع والشكوى
َ - 5قلْع َ
ص َر في الشيء وض َّي َعه
 وجعي َ -ق َّحتى فات  -ر َّد َد األم ُر ح َّتى تعب منه.
 - 6متشابهان  -سئم وضجر -
المعجب بنفسه  -وجه باألجنبية.
رث الثوب  -ماء
 - 7صائب وسليم ّ -
كثير جا ٍر  -ابت ّل الثوب.
 - 8صا د ق َ -و ضع جبه ُته على
األَرض َت َع ُّبدا ً  -مكاسبهما.
 - 9يعطيه باليد  -ما يلبسه الشخص
من الثياب ونحوه  -استع َّد للعمل.
 - 10نسي  -األسد المتبختر  -فن
باألجنبية.
 - 11اخ َتفى واضمح َّل َ -قارورة -
نقيض األيمن.
 - 12ازدحام على الشيء رغبة فيه
 مخادعون وغشاشون  -جماعةالقوم.

8x8

األرقام المفقودة

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

اعدق

تمقبض

اغمز

اقطف

قسطم

غمرم

= 82
ودعم

ؤممل

وقعم

هـ م و م

اوعظ

وجدم

قموظ

ومطر

وفرم

وغلم

= 45
= 38
هـ ج ا م ر

جندم

=
80

=
73

علممست

جمستعب

عمسترض

= 91

17

مستعلم

=
52

=
52

حلول ألعاب صفحة رقم 19
أفقيا – 1 :جون رونالد تولكين  - 2 -محمد بن راشد ال
مكتوم  - 3 -ايا  -اشد  -نول  -دلفين  - 4 -لد  -الرون  -يتم
 نهل  - 5 -غادر  -سان ريمو  -س س  - 6 -وليمة  -عيب انامل  - 7 -رق  -المواكب  -يم  - 8 -سرق  -الم  -تكوين جثا  - 9 -يناوله  -سمات  -انو  - 10 -دا  -منوال  -المريخ  - 11ديماس  -اميال  -اجرا  - 12 -كرش  -نانت  -المياس  - 13الستارة  -خمن  -اسر.عموديا - 1 :جمال غورسيل  -كل  - 2 -وحيد القرن  -در
  - 3نما  -دي  -قاديشا  - 4 -رد  -ارمل  -وام  - 5 -وبال ال  -انس  - 6 -ننشره  -الهمسات  - 7 -اردو  -علم  -نا  - 8ال  -نسيم  -سواتر  - 9 -دشن  -ابو تمام - 10 -تدوين  -اكاليل  - 11 -والتر سكوت  - 12 -ل ل  -مي  -بي
 االم  - 13 -كمد  -ما  -نال  -لن  - 14 -يكلمونه  -نمام  - 15نتفه  -جورجيا  - 16 -ويل سميث  -يرأس - 17 -سمن  -سلم الخاسر.

اقلف

= 69

سودوكو 16

 - 9زلّة ،عثرة.
َ - 10قابل وجهه بوجهه.
 - 11التهاب النار.
 - 12ميراث.
 - 13ش ْوق وحنين.
البن
المغلي.
 - 14شراب ّ
ّ
 - 15زعماء يقودون َمن دونهم.
 - 16هالة تحيط بالقمر.

ُ - 1مفارق غيره مع تأدية التحية.
- 2حساب على شبكة اإلنترنت إلحدى
الجهات تنشر فيه ما يخصها.
ُ - 3من ّبه ومحذر.
جان.
ٍ -4
قع في أ َ ْم ٍر َح ِرج.
َ - 5من َو َ
 - 6من يوقع غيره في الوهم.
 - 7نافذ إلى عمق.
 - 8واثب.
ُ - 9م ّت ِسع ،ممتد (الظل).
َ - 10جالِس.
 - 11مسعف.
 - 12مغلق.
 - 13من يرشد الناس إلى الدين أو إلى
السبيل القويم.
 - 14مك ِّون ،مبدع.
فاصل ،حاجز.
ِ - 15
 - 16متفحص األمر ،ناظر فيه.
 - 17مستخبر.
 - 18مو ّزع على أقساط.
 - 19مشير بعينه.
 - 20مولع.
 - 21مختصر.
 - 22نازح ،مغترب.
 - 23موجع.
 - 24ضا ّم حاجبيه عابس.
ُ - 25من ِكر األمر لغرابته.
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الثالثية

 - 1طالع.
 - 2نوع من الفرش.
 - 3سابق.
 - 4أزال التعب.
 - 5رابية.
 - 6نقيض بياض.
 - 7أنفع ،أحسن.
وأجل.
ّ -8
أخر ّ

= 16

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.

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.

4

4

المربعات الذهبية

الرباعية

ز

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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=
68

أفقيًا – 1:حرق  - 3 -نجر  - 5 -شبل
  - 7بلغ  - 8 -فرع  - 9 -نجع 11 - لصق  - 13 -ركن  - 15 -فسد - - 17قحط  - 19 -حشم  - 21 -جدل
  - 22فصل  - 23 -عجل  - 25 -بتل  - 27قصد  - 29 -حفش - 31 -جنب  - 33 -عفا  - 35 -فطر 36 -
 طبق  - 37 -برع  - 38 -فصح  - 39صبر.عمود ًيا - 1 :حصن  - 2 -قبع - 3 -
نغل  - 4 -رفق  - 5 -شعر  - 6 -لحن
  - 10جرس  - 12 -صرح - 14 -كرش  - 15 -فقع  - 16 -دجل 17 -
 قلب  - 18 -طفل  - 19 -حلق 20 - مجد  - 24 -جاف  - 26 -تبن 28 - صرف  - 29 -حطب  - 30 -شفع  - 31جرف  - 32 -بطح - 33 -عقص  -34 -اضر.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - 878السنــــة الـرابـعـة

"الحرّية والتغيير" ترفض إعالن العسكر

حديث جانبي بين أبيي والبرهان في نيروبي أمس (أ ف ب)

املعارضــة الرئييس يف الســودان ،قرارات
الربهــان ،فيما واصل مئات الســودانيني
املناهضني لإلنقالب العسكري اعتصاماتهم
يف الخرطــوم وضواحيها لليوم الســادس
تواليا ً مطالبني بحكم مدني.
وأوضح اإلئتالف املعارض أن "قرارات
قائــد الســلطة اإلنقالبية هــي مناورة

مكشوفة وتراجع تكتيكي ...واجبنا جميعا ً
اآلن هــو مواصلة التصعيــد الجماهريي
بكافة طرقه الســلمية مــن اعتصامات
ومواكــب واالرضاب الســيايس وصــوال ً
إىل العصيــان املدني الذي يُجرب الســلطة
اإلنقالبية عىل التنحي".
وأعلنت قــوى "الح ّريــة والتغيري"

موقفهــا خــال مؤتمر صحــايف عقدته
يف مق ّر حــزب األمة يف مدينــة أم درمان
غرب العاصمة الســودانية للر ّد عىل إعالن
الربهان .وقــال صديق الصــادق املهدي
القيادي يف اإلئتالف املعارض للصحافيني:
"قوى "الح ّريــة والتغيري" لن تكون جزءا ً
من إجراء فيه قسمة سلطة".
كما وصف القيادي يف "الح ّرية والتغيري"
طه عثمان خطاب الربهان بأنه "أكرب خديعة
بل هو أســوأ من إنقالب  25ترشين األوّل...
األزمة ستنتهي بتنحي سلطة اإلنقالب وبأن
تُش ّكل قوى الثورة السلطة املدنية".
وبعدما أعلن الربهان مســاء اإلثنني
ّ
املؤسســة العسكرية يف
عدم مشــاركة
مفاوضــات الحــوار الوطنــي الجارية
حاليّا ً إلفســاح املجال للقوى السياســية
والثورية ...وتشكيل حكومة من الكفاءات
ّ
تتول إكمال متط ّلبات
الوطنية املســتق ّلة
الفرتة اإلنتقالية ،أشعل محتجّ ون اإلطارات
وأغلقوا الشــوارع يف منطقــة بري رشق
العاصمة الخرطــوم ،يف تعبري واضح عن
عدم اقتناعهم بوعود الربهان.

ُمهاجم "مسيرة اإلستقالل" بقبضة السلطات األميركيّة
أوقفت الســلطات األمريكية شــابا ً
يُشتبه يف أنه أطلق النار يف مدينة هايالند
بارك القريبة من شيكاغو عىل حشد من
الناس كانوا يُشاركون يف مسرية بمناسبة
عيد اإلســتقالل ،يف هجوم أوقع  6قتىل
و 26جريحاً ،بعضهم يف حال حرجة.
وأفاد مصدر أمني ّ
بأن املشــتبه فيه
يُدعى روبرت إي .كريمــو الثالثّ ،
امللقب
"بوبــي" ( 22عاماً) ،الفتــا ً إىل أنّه أوقف
من دون حوادث بعدمــا رصدته الرشطة
وهو يقود سيارة عىل طريق رسيع خارج

شيكاغو ،لتنتهي بذلك عملية ّ
تعقب شارك
فيها املئات من عنارص األجهزة األمنية.
وأوضحت الرشطة ّ
أن املشــتبه فيه
املس ّلح ببندقية قويّة اعتىل سطح متجر
وراح يُطلــق النار منه عىل أناس تجمّ عوا
للتف ّرج عىل االستعراض السنوي ملناسبة
العيد الوطني الذي تحتفــل به الواليات
املتحدّة يف الرابع من تموز من ك ّل عام.
وكانت الرشطة قد نرشت صورة
للمشــتبه فيه بدا فيها شــابا ً نحيل
الوجه تُغ ّ
طي الوشــوم رقبته وع ّرفت

سعيّد يُدافع عن مشروع دستوره

دافع الرئيس التونيس قيس سعيّد
أمس عن مــروع دســتور يُعرض
لالســتفتاء هذا الشــهر وأثار جدالً،
بعدما نــأى رئيس "اللجنــة الوطنية
االستشــارية لجمهورية جديدة" الذي
ُ
ك ّلف بصياغة املســودة الصادق بلعيد
ّ
النص املنشور.
بنفسه من
ويف رســالة نرشتهــا رئاســة
الجمهورية عىل موقع "فيسبوك" ،دافع
سعيّد بقوّة عن مرشوع الدستور ،وقال
إنّه "من روح الثورة ومن روح مســار
التصحيح" .كما شدّد عىل أنه "ال خوف
عىل الحقوق والح ّريات".
ور ّد عىل اإلنتقــادات املوجّ هة إليه
والتي تعترب أن الدستور الجديد "يُهيّئ
لعودة اإلستبداد" ،مؤكدا ً أنّه "ما أبعد ما
يفرتون ويذيعون عن الواقع" .وخاطب
التونسيني كاتباً" :قولوا نعم" لالستفتاء
املقــ ّرر يف  25تمّ وز" ،حتّــى ال يُصيب
الدولة هرم".
ّ
عــرت "جبهة الخالص
ويف املقابل،

الوطني" وهــي تجمّ ع ألحزاب معارضة
أهمّ ها حــزب النهضة اإلســامي ،عن
رفضهــا ملــروع الدســتور ،مؤكد ًة
مقاطعتهــا لإلســتفتاء "النبنائه عىل
إنقالب عىل الرشعية الدستورية وملا يُمثله
من عــودة للنظام الرئاســوي املقيت"،
وأعلنت ّ
تمسكها بدستور .2014
كمــا أكــدت النقابــة الوطنيــة
للصحافيني التونسيني رفضها مرشوع
الدســتور ونبّهت من "خطورته لعدم
اســتجابته ملبــادئ ح ّريــة الصحافة
والتعبري والحقوق والح ّريات واستقاللية
القضاء والفصل بني السلطات".
وقدّم بلعيد مســودته إىل الرئيس
يف  22حزيران .لكنّه نأى بنفســه من
ّ
النص الــذي نرشه ســعيّد الخميس
املايض ،يف رســالة نرشتهــا صحيفة
الصبــاح والتي أكد فيها ّ
أن مســودة
الدستور الصادرة يف الجريدة الرسمية
"ال تمت بصلــة إىل تلك التي وضعناها
وعرضناها عىل الرئيس".

عنه بأنّه "يتحدّر من املنطقة" .ويملك
"بوبي" عــددا ً مــن الصفحات عىل
مواقع التواصــل االجتماعي ،يُع ّرف
فيها عن نفســه بأنه موســيقي من
شيكاغو يُدعى "آويك ذي رابر".
وكشفت وســائل إعالم أمريكية ّ
أن
منشورات املشتبه فيه يف العالم االفرتايض
كانت عنيفة يف بعض األحيان وتشــمل
أســلحة وعمليات إطالق نار .ومســاء
اإلثنني ،لم تكن حساباته عىل "يوتيوب"
ومنصات أخرى متاحة.

حملة أوروبّية لتفكيك
شبكة تهريب مهاجرين
إنطلقت حملة ضخمة أمس
في  5دول أوروبّية من بينها
ألمانيا وفرنسا لتفكيك شبكة
من المه ّربين .وذكرت شرطة
أوسنابروك في بيان أن "عمليات
دهم واعتقاالت" جرت في
مناطق ألمانية عدّة ،بينها منطقة
ساكسونيا السفلى .وتُعتبر
أوسنابروك الواقعة في غرب
ألمانيا قاعدة خلفية كبيرة لشبكات
التهريب إلى بريطانيا ،وفق ما
أفاد مسؤول في شرطة الحدود
الفرنسية وكالة "فرانس برس"
في نيسان .وباإلضافة إلى ألمانيا
وفرنسا ،تجري عمليات في
بلجيكا وهولندا وبريطانيا ،على ما
ذكرت الشرطة األلمانية ،مشير ًة
إلى تعبئة المئات من عناصر
الشرطة لهذه الغاية .وتُ ّ
نسق
العملية في هذه الدول األوروبّية
الخمس من قبل وكالة الشرطة
"يوروبول" ووكالة التعاون
القضائي "يوروجست" التابعتَيْن
لالتحاد األوروبي .وتُن ّ
ظم الشبكة
المكوّنة بشكل أساسي من مه ّربين
أكراد عراقيين ،عبور المهاجرين
الراغبين في الوصول إلى بريطانيا
خلسة عبر قناة المانش ،بحسب
مج ّلة "دير شبيغل" األلمانية.

باريس ُتعيد فرنسيين
من سوريا

ويف األثناء ،حدثت عملية إطالق نار يف
فيالدلفيا أُصيب فيها رشطيّان بالرصاص
أثناء عرض ألعاب نارية.

الجزائر تحتفل بالذكرى الـ 60الستقاللها
إحتفلت الجزائر أمس بعيد اإلستقالل
باستعراض عســكري ضخم يف العاصمة،
يُخ ّلد الذكرى الـ 60لنهاية االستعمار بعد
 132سنة من الوجود الفرنيس.
وافتتــح الرئيــس عبد املجيــد تبون
االحتفاالت بوضع إكليل من الزهور عىل قرب
الجندي املجهول يف "مقام الشهيد" يف أعايل
العاصمة ،ث ّم انتقل إىل مكان االســتعراض
العسكري يف الضاحية الرشقية.
وعىل متن ســيارة مفتوحة قام تبون
مــع رئيــس أركان الجيــش الفريق أوّل
ّ
بتفقد القوات العسكرية
سعيد شنقريحة
وقوات األمن والحماية املدنية املشاركة يف
االستعراض ،يف وقت أُطلقت فيه  60طلقة
مدفع توازي  60سنة من اإلستقالل.
وبدأ االســتعراض العســكري بعزف
للفرقة النحاســية للحــرس الجمهوري
فيما عربت األجــواء مروحيات وطائرات
القوات الجوية من طراز سوخوي  30و24
واليوشني  76و 78وميغ  25و 29وطائرات
تدريب رسمت يف الجو خطوطا ً بألوان علم
الجزائر ،األخرض واألحمر واألبيض.
ودام االستعراض نحو ســاعتَ ْي م ّرت
ّ
املنصة الرشفية مختلف األســلحة
فيه أمام
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أخبار سريعة

أبيي يلتقي البرهان ويؤكد التزام الطرفين الحوار

بعد تصاعد حدّة التوتّرات بني البل َديْن يف
اآلونة األخرية ،كشف رئيس الوزراء اإلثيوبي
أبيي أحمد أنه التقى رئيس مجلس السيادة
السوداني وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح
الربهان يف نريوبي أمس ،مؤكدا ً أنهما أعربا
عن التزامهما الحوار لح ّل أي خالفات.
وكتب أبيي عرب حســابه الرسمي عىل
"تويرت"" :إتفقنا بأن بلدينا لديهما الكثري من
عنارص التعاون للعمل عليها بسالم .عالقاتنا
املشرتكة تتجاوز أي انقسامات .كالنا ملتزم
الحوار والح ّل السلمي للقضايا العالقة".
بدوره ،اكتفى املجلس السيادي الحاكم يف
السودان بالقول ّ
إن "اجتماعا ً مغلقاً" عُ قِ َد بني
الربهان ورئيس الوزراء اإلثيوبي ،فيما يحرض
الزعيمان قمة منظمة "إيغاد" (مجموعة دول
رشق أفريقيا ووسطها للتنمية).
وأعقبــت محادثاتهمــا مواجهة عند
الحدود أشارت الخرطوم إىل أن قوات إثيوبية
ألقت القبض خاللها عىل جنود ســودانيني
وقتلتهم ،وهو أمر نفته أديس أبابا.
وعىل الصعيــد الداخيل الســوداني،
رفضت قوى "الح ّريــة والتغيري" ،إئتالف
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التي يمتلكها الجيــش الجزائري من دبابات
وراجمات صواريخ وعربات مد ّرعة .ث ّم سارت
تشــكيالت من املدارس العسكرية تتقدّمها
مــدارس "أشــبال األمة" ،وهــي ثانويات
ّ
متوسط تابعة للجيش.
ومدارس تعليم
ويف الساحل املقابل لساحة االستعراض،
تعاقبــت غواصتــا الونرشيــس وجرجرة
والبوارج الحربية وســفن التدريب لضباط
البحرية ،وسفن اإلنقاذ يف أعايل البحار.
وحرض االحتفاالت العديــد من الضيوف
األجانب ،من بينهم رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ورئيس النيجــر محمد بازوم
والرئيس التونيس قيس سعيّد ورئيس جمهورية
الكونغود دوني ساسو نغيسو ورئيس مفوضية
االتحاد األفريقي موىس فقي محمد.
كما حرضت رئيســة مجلس الشيوخ
اإليطالية ماريا كازيالتي ووزير التسامح
اإلماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان ووزيرة
خارجية ليبيا نجالء املنقوش واألمني العام
السابق للجامعة العربية عمرو موىس.
ورغم مرور  6عقود عىل انسحاب الجيوش
الفرنسيةّ ،إل ّ
أن العالقات بني باريس والجزائر
ترتق بعد إىل املســتوى الطبيعي ،عىل الرغم
لم ِ
من املبادرات الرمزية التي تقوم بها فرنسا.

أعادت فرنسا  35قاصرا ً و 16والدة
كانوا يعيشون في مخيّمات يُحتجز
فيها جهاديون في سوريا منذ
سقوط تنظيم "الدولة اإلسالمية"،
كما أعلنت وزارة الخارجية
الفرنسية ،مشير ًة إلى أن الوالدات
ُس ّلم َن إلى السلطات القضائية بينما
ُس ّلم ّ
القصر إلى خدمات رعاية
األطفال .ويُضاف هؤالء ّ
القصر إلى
 126طفالً انض ّم آباؤهم إلى القتال
في أراض كانت خاضعة لسيطرة
"الدولة اإلسالمية" وأُعيدوا إلى
فرنسا منذ العام  .2016وقبل
عملية اإلعادة األخيرة ،كان هناك
حوالى  200قاصر و 80والدة
في مخيّمات يُسيطر عليها األكراد
في شمال شرق سوريا وتسودها
ظروف معيشية مروّعة ،بحسب
تقرير لألمم المتحدة.

هندوراس :حادث دموي
في سجن "إل بوزو"
أعلنت السلطات في هندوراس ّ
أن
 6من أفراد عصابة لقوا مصرعهم
في حادث حصل داخل سجن
إيالما (إل بوزو) الذي يخضع
لتدابير أمنية مشدّدة في سانتا
باربرا في شمال غرب البالد ،من
دون أن تُحدّد طبيعة هذا الحادث.
وأوضحت وزارة األمن في بيان
ّ
أن مالبسات الحادث ما زالت قيد
التحقيق ،فيما كشف المسؤول
في الحكومة عن السجون بيدرو
خواكين أمادور لوكالة "فرانس
برس" ّ
أن السجناء الستّة الذين
قضوا ينتمون جميعا ً إلى عصابة
"باريو  ."18ونقلت وسائل إعالم
مح ّلية عن مدير السجن مارون
الرغو ّ
أن جثث السجناء الستّة
عُ ثر عليها ممدّدة على األرض
وقد نزعت الثياب عنها باستثناء
المالبس الداخلية ،مؤكدا ً أنّه
في األيام األخيرة "لم يحدث أيّ
شيء يُمكن أن يُثير قلقنا .كانت
المفاجأة مطلقة".
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كـــرة مضـــرب

ق َلب ّ
تأخره بمجموعتين إلى فوز

يتخطى سينر
"ويمبلدون" :ديوكوفيتش
ّ
ويخطو نحو لقبه السابع في البطولة
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ،نصف النهائي الحادي عشر له في بطولة ويمبلدون البريطانية ،ثالثة البطوالت
األربع الكبرى في كرة المضرب ،بانتصار ملحمي ّ مثير على منافسه اإليطالي يانيك سينر بعدما كان متأخرًا بمجموعتين.
إحتــاج ديوكوفيتــش اىل
خمس مجموعــات للفوز عىل
سينر بنتيجة  7-5و 6-2و3-6
و 2-6و ،2-6ليرضب موعدا ً مع
الربيطاني كامريون نوري الفائز
عــى البلجيكي دافيــد غوفني
 6-3و 5-7و 6-2و 3-6و،5-7
لخطف إحــدى بطاقات املباراة
النهائية املرتقبــة األحد .وهذه

هي املرة الســابعة يف مســرة
الرصبي التي يعود فيها من بعيد
بعد التأخر بمجموعتني يف إحدى
بطوالت "الغراند سالم".
ووجــه ديوكوفيتش تحيّة
لسينر بعد املباراة قائالً" :مربوك
جدا ً ليانيك عىل املعركة الكبرية،
إنه ناضج جدا ً بالنسبة اىل سنّه،
أمامه متسع من الوقت".

ماريا فائزة على نيميير (أ ف ب)

وأضــاف أن "املجموعتني
األوليني مقارنــة باملجموعات
الثــاث التالية ،مثــل مباراتني
مختلفتــن .كان هــو الالعب
األفضل يف أول مجموعتني".
وتابــع ديوكوفيتش الفائز
بآخــر ثالثة ألقــاب متتالية يف
ويمبلدون" :يف نهاية املجموعة
الثانية ،أخذت قسطا ً من الراحة
يف املرحاض ،وقلت لنفيس القليل
من الــكالم الحمايس ،وحاولت
تجميع أفكاري .كرست إرساله
مبكرا ً يف املجموعة الثالثة".
وأردف" :رأيــت القليل من
الشك ينسل يف حركته .لدي خربة
ســنوات عدة يف اللعب عىل هذه
املالعب والتعامل مع الضغوط".
ويسعى ديوكوفيتش إىل أن
يصبح رابع العــب فقط يحرز
اللقب اإلنكليزي أربع مرات عىل
التــوايل ،بعد الســويدي بيورن
بورغ واألمريكي بيت سامرباس

والســويرسي روجيه فيديرير.
كما أنه يريد إحراز لقبه السابع
يف البطولة ليصبح عىل مسافة
لقب واحد مــن الرقم القيايس
املسجل باسم فيديرير.

نادال بسهولة

وكان االسباني رافايل نادال
املصنف رابعــا ً حجز مقعده يف
ربع النهائي بســهولة ،بفوزه
عىل الهولندي بوتيــك فان دي
زاندسشولب  4-6و 2-6و.6-7
ويســعى نــادال اىل احراز
لقبــه الثالــث عىل التــوايل يف
بطوالت "الغراند ســام" بعد
تتويجه يف اســراليا املفتوحة
مطلع العام الجاري ثم ببطولة
روالن غاروس الفرنسية الشهر
املايض ،رافعــا ً غلته اىل  22لقبا ً
كبرياً.
وكان نــادال تغلــب عىل
منافسه الهولندي ايضا ً يف روالن

البعثة اللبنانية تختتم مشاركاتها
المتوسطية
في الدورة
ّ
أنهــت البعثة اللبنانية إىل دورة ألعاب البحر املتوســط املقامة
حاليا ً يف مدينة وهران الجزائرية مشــاركتها يف املنافسات ،وكانت
املحطة الختامية مع مســابقة لعبة املبارزة التي خاضها الالعبان
أنطوني الشــويري ( )Eppeوريتا أبو جودة ( ،)Foilحيث لعب ك ّل
منهما  5مباريات ،وكانت محصلة نتائج الشــويري فوز وحيد عىل
العب ليبي ( )2 – 5وخســارات أمام العبني من املغرب وفرنســا
ومرص وإيطاليا.
وأق ّر الشــويري بأنه لم يكن يتوقع نتيجة أفضل ،حيث ّ
إن املستوى
عال جدا ً والالعبون يف غالبيتهم مصنفون بمراكز أوىل عاملياً ،ومن بينهم
ٍ
أبطــال أوملبيون بارزون ،موضحا ً ّ
بأن هدفــه كان التأهل للدور الثاني
حيث كان يحتــاج إىل نقطتني فقط ،وهو ما لــم يتحقق ،خصوصا ً يف
مباراته أمام بطل فرنسا الذي تقدّم عليه قبل أن يعود ويخرس املباراة.
أمّ ا الالعبة أبو جودة فقد أمكن لها أن تتأهل للدور الـ 16بعد فو َزين
وثالث خسارات ،وقد وصفت املنافسات بالقوية مع بطالت بتصنيفات
عاملية ،مؤكدة أنها بذلت جهودا ً كبريةّ ،
لكن الفارق كان شاســعا ً لجهة
اإلمكانيات الفنية ،موضحة ّ
بأن املشــاركة يف هذه الــدورة تُع ّد تجربة
ناجحة ،وانها اكتسبت الخربة التي ستعمل للبناء عليها يف اإلستحقاقات
املقبلة.

الشويري وأبو جودة

ّ
عــر رئيس البعثة اللبنانية اىل وهران نائب رئيس اللجنة
من جهته
األوملبية جاك تامر عن تقديره للجهود التي بذلها أفراد البعثة من مد ّربني
والعبني والعبات ،حيث ّ
تكشــف أن هناك قدرات تنافسية لكنها تحتاج
للمزيــد من الرعاية واإلحتضــان ،متوجّ ها ً بالشــكر اىل رئيس اللجنة
األوملبية بيار جلخ وزمالئــه األعضاء عىل ما يبذلونه من عمل وتحضري
خارجي.
لك ّل إستحقاق
ّ

اليوم الثاني من قوى غرب آسيا للشباب
تتابعــت لليــوم الثاني عــى التوايل،
منافسات بطولة غرب آسيا الثانية للشباب
والشابات (تحت الـ 20سنة) يف ألعاب القوى
التي ينظمهــا االتحاد اللبناني للعبة وتختتم
اليوم عــى ملعب نادي الجمهــور ،برعاية
رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عون
وبمشاركة تسع دول هي ســلطنة عُ مان،
الكويت ،قطر ،اليمن ،العراق ،األردن ،سوريا،
فلسطني ولبنان.
وأقيمت منافسات اليوم الثاني بحضور
رئيس االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى اللواء
دحالن الحمد واعضاء االتحاد القاري ،رئيس

اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي ونائبه محمد
عيىس الفضالــة واعضاء االتحــاد ،رئيس
االتحــاد اللبنانــي روالن ســعادة واعضاء
االتحاد ،مدير البطولة وسام الحويل ،رؤساء
واعضاء الوفود املشــاركة يف البطولة ،عائلة
العاب القوى اللبنانية وحشد كبري من رجال
الصحافة واالعالم يف وســائل اعالم محلية
وعربية.
ومع انتهاء اليوم الثاني ،تصدّرت سوريا
الرتتيب العام تليها قطــر فالكويت فلبنان،
الذي احــرز يف اليوم الثانــي ميدالية ذهبية
بواسطة عمر أرناؤوط يف القفز العايل.

تخطت
لم يسبق لماريا أن
ّ
الدور الثالث
غاروس التي احرز لقبها للمرة
الرابعة عرشة يف مسريته (رقم
قيايس).
ولن تكون مواجهة نادال يف
الدور التايل سهلة امام االمريكي
تايلــور فريتز ،بعــد ان هزمه
االخــر يف نهائــي دورة انديان
ويلز األمريكية يف آذار املايض.
ويسعى نادال الحراز لقبه
الثالث عىل عشب ويمبلدون بعد
 2008و.2010

األمور صعبة ...ولكن

وبدا الرصبي جاهزا ً ملباراة
ّ
ظــن الجميــع أنهــا روتينية
عندما تقــدّم  1-4يف املجموعة
االفتتاحية ،وحصل عىل فرصة

ديوكوفيتش ير ّد إحدى الكرات لسينر (أ ف ب)

كرس اإلرسال  1-5ضد اإليطايل
البالغ  20عاماً.
لكن ســينر أنقذ النقطة،
وعاد من بعيــد  5-6وكان أمام
فرصــة اإلرســال للمجموعة.
أنقذ ديوكوفيتش النقطة ،لكن
كرة يف الشــباك منحت اإليطايل
املجموعة.
وأطلــق ســينر بعدهــا
العنان لنفســه بال هوادة أمام
ديوكوفيتش ،ليظفر باملجموعة
الثانية أيضاً.
وفيما بــدت األمور صعبة
عىل الرصبي ،أثبت ديوكوفيتش
أنه ليــس غريبا ً عــى تخطي
صعوبــات البطــوالت األربع
الكــرى بعدمــا ســبق له أن
عاد مــرات عــدة مــن تأخر
بمجموعتــن ،آخرها يف بطولة
روالن غاروس الفرنســية العام
املايض يف النهائي أمام اليوناني
ستيفانوس تسيتسيباس.

هيـــدا رأيــــي

هاتوا مالعب
وخذوا مواهب
تعاني لعبة كرة القدم يف لبنان من شحّ كبري يف املالعب ،فمدينة
كميل شــمعون الرياضية يف بريوت تحوّلت إىل ثكنة عسكرية مع
ّ
خاصة لبعض
مخازن إحتياطية غبّ الطلب للــوزارات ،وقاعات
االتحادات والجمعيات ،ولألسف أيضا ً مالذا ً للكالب الشاردة.
أما امللعب البلدي الذي يبع ُد عن "املدينة" أق ّل من كيلومرت واحد،
فحدّث وال حرج عن مدى استفحال الرضر بمنشآته وأرضيته التي
نبت فيها الشوك مؤخراً ،فيما ملعب الصفاء "جار" امللعبَني خرج
من الخدمــة بقرار من القيّمني عليه .بــدوره ملعب صيدا البلدي
يبقى عىل حاله ضحية األهمال املسترشي ـ وربما املتعمّ د ،فكلما
ُ
صفت عليه األمــوال بغية إعادة بعض الوهج إىل مرافقه ومعامله
الحضارية ،رسعان ما تزول هذه النعم املســتجدّة وال من يسأل أو
يراقب أو يحاسب.
وإذا ألقينا نظرة عىل مالعب األطراف يف مدن طرابلس وصور
وزغرتا ،فنالحظ أنها بحاجة إىل عملية صيانة واسعة ،وخصوصا ً
الصناعي ،وهنا ال ب ّد من لفت النظر إىل ّ
أن
أرضياتها ذات العشــب
ّ
غالبية مالعبنا باتت ذات أرضيات من العشب الصناعي ،باستثناء
صيدا وطرابلس ،وهذا ما يتســبّب بمزيد مــن االصابات لالعبني،
وعند عيادات الطبّ الفيزيائي جوابُ الخرب اليقني!
َ
يبــق يف امليدان إال "حدَيدان" ،ملعب الرئيس فؤاد شــهاب
لم
الريايض يف جونية ،من منطلق نصــف الجهوزية التي يتمتع بها،
ولذلك استقطب غالبية مباريات الدوري املحيلّ ،علما ً ّ
أن املباريات ال
تقام مسا ًء توفريا ً للمال من جهة ونزوال ً عند رغبة املحطة الناقلة
من جهة أخرى ،وهذا ما يح ّد من مستوى التفاعل الجماهرييّ مع
اللعبة الشعبية!
ما أقولــه هنا ،يأتي يف ســياق الر ّد عىل املطالبــن بالنتائج
الجيدة ،ا ُملمعنني باالنتقاد غري املستند إىل معطيات ودالئل وحقائق،
غري آبهني بثقل الواقع االقتصادي املتدهور ،ما أســفر عن تواضع
ميزانيــات غالبية األندية ،وفوق هــذا وذاك ،غالء فاحش يف كافة
االتجاهات.
ويسأل البعض :ملاذا كرة القدم يف تراجع بينما كرة السلة بدأت
ٍ
إستخفاف بواقع مالعبنا املتهالكة،
تستعيد وهجها؟ سؤال ين ّم عن
فكفى مزايدات ...هاتوا مالعب وخذوا مواهب مســتقبلية ونتائج
رسيعة ،وكفى تجريحا ً باللعبة وإستخفافا ً بالالعبني.
إبراهيم وزنه
صحايف ريايض

الريــــاضيــــة
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أخبار سريعة

غالتييه مدرّبًا جديدًا لسان جرمان

وبالفعل ،بعد كرس اإلرسال
يف الشــوط الرابع من املجموعة
الثالثة ،بدأ ديوكوفيتش يستعيد
زمام املبــادرة ،ليفــوز بثالث
مجموعات متتاليــة ويعرب إىل
نصف النهائي.

قشعريرة وجنون

ولــدى الســيدات ،تأهلت
األملانية تاتيانــا ماريا املصنفة
 103عامليــا ً والبالغة  34عاماً،
إىل الــدور نصــف النهائــي،
بفوزها عــى مواطنتها جول
نيميري املصنفة  97عامليا ً بثالث
مجموعات وبنتيجة  6-4و2-6
و.5-7
وقالت ماريــا قبل مغادرة
ُ
"أصبت بالقشعريرة .إنه
امللعب:
حلم أن أعيــش هذا مع عائلتي
وابنتي الصغريتني .منذ أقل من
ّ
عام أنجبت .هذا جنون!".
ولم يسبق ملاريا أن تخ ّ
طت

الــدور الثالث من بطولة كربى،
وهو الــدور الذي وصلت إليه يف
ويمبلدون يف العام .2015
وبعــد خســارة املجموعة
األوىل ،وجــدت ماريا نفســها
متأخرة يف الثانية ،لكنها وجدت
املــوارد الالزمــة للتغلب عىل
خصمتها األصغــر منها بـ12
عاما ً والتي تشــارك يف بطولتها
الكربى الثانية.
وأوضحــت ماريــا إنهــا
ُ
"لعبــت نقطة تلو
ببســاطة
األخرى".
وستلعب األملانية غدا ً لحجز
بطاقــة لهــا إىل النهائي ،أمام
التونســية أُنس جابر املصنفة
ثانية عامليا ً أو التشــيكية ماريا
بوزكوفا (.)66
وقالت ماريا "سيكون من
الرائــع أن ألعب ضد أُنس ،فهي
جزء من العائلة .إنها تلعب مع
فتياتي طوال الوقت"( .أ ف ب)

إيقاف ريشارليسون
مباراة واحدة

يغيب املهاجم الربازييل الدويل ريشارليسون ،الوافد الجديد إىل
نادي توتنهام االنكليزي ،عن املباراة األوىل لفريقه يف الدوري املحيل،
بعد قرار ايقافه عىل خلفية رميه مفرقعات نارية عقب تســجيله
هدفا ً خالل دفاعه عن ألوان فريقه السابق إيفرتون املوسم املايض.
وانتقل ريشارليســون إىل توتنهام بعقد مدته خمس سنوات
مقابل صفقة بقيمة  60مليون جنيه إسرتليني ( 71مليون دوالر)،
لكن عليه االنتظار لخوض مباراته االوىل بقميص فريقه الجديد.
وســجل ريشارليســون ( 25عاماً) هدف إيفرتون يف الفوز
عىل تشــليس 1-صفر يف االول من أيار املايض ،فألقى شعلة نارية
التقطها عــى أرض امللعب باتجاه مدرجات ملعب "غوديســون
بارك".
واعترب فوز إيفرتون خطوة مهمة يف معركته الناجحة لتجنب
الهبوط.
وأق ّر ريشارليســون بســلوكه غري الالئق بعد اتهامه من قبل
االتحاد االنكليزي للعبة ،والذي قــرر ايقافه ملباراة واحدة وفرض
عليه غرامة قدرها  25ألف جنيه إسرتليني.
وأفاد االتحــاد يف بيــان" :أوقفت لجنة تنظيمية مســتقلة
ريشارليســون ملباراة واحدة وغرمته  25ألف جنيه إسرتليني ،بعد
خرقه لقاعــدة االتحاد اإلنكليزي خالل مباراة يف الدوري اإلنكليزي
املمتاز األحد  1أيار ."2022
وتابع" :اعرتف الالعب أن ســلوكه أثنــاء اللعب مع إيفرتون
خالل الدقيقة  46من املباراة ضد تشــليس كان غري الئق ،وفرضت
العقوبة عليه خالل جلسة استماع الحقة"( .أ ف ب)
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أعلن باريس ســان جرمان ،بطل الدوري
الفرنيس ،التعاقد رسميا ً مع املدرب كريستوف
غالتييــه ،خلفــا ً لألرجنتيني ماوريتســيو
بوكيتينو املقال امس أيضاً ،يف ســعيه الحراز
لقب دوري أبطال أوروبا للمرة األوىل يف تاريخه.
ّ
تخل عن
وبات غالتييه ( 55عامــاً) الذي
تدريب نيس يف نهايــة حزيران املايض ،بعد ان
قاد ليل اىل لقب الدوري يف  ،2021سابع مدرب
يف نادي العاصمة بعد انتقال ملكيته إىل رشكة
قطر لالســتثمارات الرياضية يف العام ،2011
ليكمل ثورة سان جرمان التي بدأت مع تمديد
عقد مهاجمــه كيليان مبابــي واقالة مديره
الريايض الربازييل ليوناردو وتعيني املستشــار
الريايض الربتغايل لويس كامبوس بدال ً منه.
وقدّم ســان جرمــان مدربــه الجديد يف
مؤتمر صحايف ،وأ ّ
كد غالتييه "قدرتي عىل رفع
التحــدي ،مع هدف واضــح ومطلق وأولوية،
وهو دوري أبطال أوروبا".
وقال غالتييه" :لقد تأثرت ،نعم ،أنا فخور،
نعم" ،مؤكداً" :ك ّرســت أيامي وليايل منذ عدة
أسابيع لباريس سان جرمان".
وعندما ُ
سئل عن الشــائعات التي تتحدث
عــن امكانية رحيــل الربازييل نيمــار ،قال:
"بالطبــع أود أن يبقى نيمار ،ألنه عندما تملك
العبني من العيار العاملي من األفضل أن يكونوا

الشانفيل إلى أين؟

غالتييه خالل المؤتمر الصحافي (أ ف ب)

يف صفك بدال ً من مواجهتك".
ونبّــه غالتييه اىل انه لن يــردد يف وضع
جانبا ً العبني ال ينصاعون لألوامر ،مؤكداً" :أنا
مصمم أن أعمل عىل أن يكــون الفريق متحدا ً
ومتطلبــا ً ومصمما ً ليخوض أفضل موســم.
يف حال خرج العبون عن هذا اإلطار فســيتم
إهمالهم".
وأردف" :ال يوجد أي العــب فوق الفريق
وموقعه".
(أ ف ب)

يبدو ّ
أن نادي الشانفيل غير
متحمّ س حتى اآلن لبناء فريق
قويّ منافس أو حتى ذي مستوى
ّ
متوسط للموسم المقبل،
فنّي
وذلك بعدما خسر عددا ً من العبيه
األساسيين كقائد الفريق إيلي
رستم الذي انتقل الى بيروت
فيرست ،وميغيل مارتينيز إلى
النادي الرياضي ،كما دخل الالعبان
باتريك بو عبود ومروان زيادة
في مفاوضات متقدّمة مع نادي
الحكمة .وكشف مصدر مق ّرب من
الفريق المتني ّ
أن غياب الحماس
لدى إدارة النادي ال يعود مطلقا ً
إلى الوضع الماديّ  ،بل ألسباب
ال مجال لذكرها حاليا ً وسيُكشف
عنها الحقاً.

بالل نجده حرًّا

ينضم إلى ميالن
أوريغي
ّ
ّ
وقع املهاجــم البلجيكي
الدويل ديفوك أوريغي عقدا ً مع
ميالن ،بطل الــدوري اإليطايل،
عقب رحيلــه عــن ليفربول
االنكليزي نهاية املوسم املايض.
وقــال ميــان يف بيان إن
ّ
"وقع
أوريغــي ( 27عامــاً)
عقــدا ً مع النــادي يمتد حتى
 30حزيران  ،"2026يف صفقة
انتقال ح ّر مقدّرة براتب أربعة
ماليــن يــورو ( 4.23ماليني
دوالر) سنوياً.
وعــزز ميــان صفوفه
باملهاجم البلجيكــي الذي لم
يخض عــدد املباريات املطلوب
مــن أجــل تمديد عقــده مع
ليفربول ،عىل رغم اســتحواذه
عــى اهتمام مدربــه االملاني
يورغن كلوب.
وعىل رغم انــه لم يفرض
نفسه أساسيا ً منذ وصوله إىل

"أنفيلد" يف العام  ،2014إال ّ أن
أوريغي سجل أهدافا ً حاسمة،
منها ثنائية يف الـ"ريمونتادا"
أمام برشــلونة االســباني يف
إياب نصف نهائي مســابقة
دوري أبطــال أوروبا ،2019
ليقلب تخلفــه صفر -3ذهابا ً
إىل فوز برباعية نظيفة ،ليعود
ويســاهم يف فوز فريقه بلقب
املسابقة القارية األم بتسجيله
أحد هدفيه يف الدقيقة  87بعد
دخوله احتياطيا ً أمام توتنهام
2صفر.وخــاض أوريغــي 176
مبــاراة مع ليفربول ،ســجل
خاللها  41هدفــاً .كما دافع
عن قميص بالده يف  32مباراة
دولية ،ليقترص عىل تســجيل
ثالثة أهداف جميعها يف .2014
واســتقدم ميالن أوريغي
لتدعيــم هجومه الــذي عانى

العــام املــايض لتســجيل
األهداف ،عىل رغم فوزه بلقب
الـ"سريي أ" ،حيث لم يتمكن
املخرضمان الســويدي زالتان
إبراهيموفيتــش ( 40عامــاً)
والفرنيس أوليفييه جريو ()35
سوى من تسجيل  19هدفا ً معا ً
يفالــدوري.
(أ ف ب)

تلقى العب كرة القدم الدولي
السابق بالل نجده سلسلة عروض
من أندية في الدرجة األولى ونا ٍد
من الدرجة الثانية لإلنضمام الى
صفوفه في الموسم المقبل ،وهو
يدرسها برويّة حاليا ً تمهيدا ً التخاذ
القرار المناسب .نجده الذي انتهى
عقده مع نادي األنصار ،يشغل
مركز خط الوسط ،وقد َ
سبق له
أن لعب مع فرق التضامن صور
والشباب الغازية واإلخاء األهلي
عاليه واألنصار ،كما شارك مع
المنتخب اللبناني األولمبي في عدة
مناسبات ودّية ورسمية.

توقيع بروتوكول
رياضي ّ

ماالسيا إلى مانشستر يونايتد
بات الظهري األيرس الهولندي تايرل ماالسيا
أول الالعبــن املنتقلني اىل صفوف مانشســر
يونايتد اإلنكليزي ومدربه الهولندي الجديد اريك
تن هاغ ،قادما ً من فيينــورد روتردام الهولندي،
بعد ان ّ
وقع عقدا ً ملدة اربع ســنوات حتى العام
.2026
ولم يكشــف مانشســر يونايتد عن قيمة
العقد ،لكن تقارير صحافية كانت اشارت اىل انه
دفع مبلغا ً مقــداره  15مليون يورو للحصول
عىل خدمات ماالسيا.
وكان ماالســيا ( 22عامــا ً و5
مباريات دولية) يف طريقه لالنضمام
اىل ليون الفرنيس ،لكن مانشســر
يونايتــد تدخــل يف اللحظة األخرية
االســبوع املايض ليحسم الصفقة يف
مصلحته وسط رغبة الالعب يف االنتقال
اليه.
وقال ماالســيا الذي خاض  136مباراة
يف صفوف فيينورد" :ينتابني شــعور رائع
النضمامي اىل مانشسرت يونايتد".
ويسعى يونايتد اىل تعزيز صفوفه

استعدادا ً للموســم املقبل من الدوري االنكليزي
الذي ينطلق يف الســادس من آب املقبل ،علما ً أن
صانع األلعاب الدنماركي كريســتيان إريكسن
وافق مبدئيا ً أيضا ً عىل االنتقــال إليه يف صفقة
حرة وهو ســيخضع للفحص الطبي قريبا ً قبل
التوقيع.
ويأمــل يونايتــد يف تعزيــز صفوفه
بالحصول عىل الهولندي فرانكي دي يونغ
من برشلونة االســباني ،علما ً انه خرس
عددا ً من العبي خط الوسط يف نهاية
املوسم املايض ،أمثال الفرنيس بول
بوغبا والرصبي نيمانيا ماتيتش
واإلســباني خوان ماتا وجييس
لينغــارد .يذكر ان مانشســر
يونايتد سيغادر يف جولة خارجية
اىل تايالند وأسرتاليا يف  8الجاري،
يخــوض خاللهــا مباريــات
استعدادية ،عىل ان يبدأ مشواره
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز يف
 7آب عىل أرضه ضد برايتون.
(أ ف ب)

رياضي بين
ت ّم توقيع بروتوكول
ّ
إتحادَي التايكواندو والمح ّركات
المائية في معهد العلوم البحرية
للتكنولوجيا في مدينة البترون،
وقد تزامن مع نشاط رياضي
طويل ألطفال الجئين ونازحين.
ّ
ووقع عن الجانب األول رئيس
االتحاد حبيب ظريفة وعن الجانب
الثاني رئيسة االتحاد كارال
شاغوري ،وذلك تنفيذا ً للبروتوكول
الموقع بين َ
رئيسي االتحادَين
الدوليَّين للتايكواندو والمح ّركات
المائية .وألقى ظريفة وشاغوري
كلمتَين بالمناسبة شدّدا فيها على
ضرورة التعاون والتنسيق بين
االتحادَين المحليَّين لمصلحة
الرياضة المحلية والنشء الرياضي
الصاعد .بعدها جرى تبادل الدروع
التذكارية وتوزيع الشهادات على
األطفال المشاركين.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

لعبة حرب
في وضع دقيق
ال أحد يجهل ،وبالطبع أميركا وإسرائيل،
أن المفاوض اللبناني الرسمي ليس
صاحب الكلمة األخيرة في ترسيم الحدود
البحرية .وال شيء يوحي أن توحيد الموقف
الرسمي ،بعد تعدد المواقف وتناقضها،
أحدث تبدال ً في الواقع .فحين ظهر تطور
ما في المفاوضات بواسطة الوسيط
األميركي آموس هوكشتاين كشف "حزب
الله" الذي يكرر شعار الوقوف وراء
موقف الدولة أنه يقف عمليا ً على رأسها.
و"رسالة" المسيرات الثالث فوق حقل
كاريش الموجهة الى عناوين عدة ،بينها
العنوان األميركي -اإلسرائيلي ،هي تذكير
بأن حسابات "حزب الله" ليست فقط
لبنانية بل أيضا ً إقليمية ودولية .وكالعادة،
فإن استعجال القراءة في "الرسالة" يقود
الى اختالف اآلراء حول دورها في تسهيل
المفاوضات أو تعقيدها.
ذلك أن الوضع معقد ودقيق جدا ً في
مسألة النفط والغاز في شرق المتوسط.
في لبنان المأزوم والمحتاج الى استثمار
ثروته البحرية .في إسرائيل المستعجلة
والتي فتحت مع مصر الطريق الى تزويد
أوروبا بالغاز .في أميركا العائدة الى
هموم الشرق األوسط .في إيران وموقعها
في المنطقة ومفاوضاتها مع أميركا على
اإلتفاق النووي .في روسيا الجارة في
سوريا والغازية في أوكرانيا .في الصين
المشغولة بأكثر من مشروع "الحزام
والطريق" .وفي اإلتحاد األوروبي الباحث
عن بديل من الغاز الروسي والدول العربية
التي تبحث عن تحالف أمني دفاعي
لمواجهة "الخطر اإليراني".
و"رسالة"المسيرات يمكن أن تصبح
جزءا ً من لعبة حرب .فمن السهل على
"حزب الله" ضرب المنصات في إسرائيل
وسفن إستخراج الغاز .وما يمنع إسرائيل
من شن الحرب هو ما يدفعها إليها إذا
صارت عاجزة عن حماية ثروتها الغازية.
وال أحد يضمن عدم سوء التقدير في
الحسابات وما يقود إليه الفعل ورد الفعل
من تصعيد .فماذا يربح لبنان إذا قصف
"حزب الله" إسرائيل بآالف الصواريخ،
ورد العدو بتدمير لبنان وحرمانه من
ثروته الغازية؟
السؤال الذي ال بد منه حيال البابين
الوحيدين المفتوحين أمام لبنان للخروج من
الهاوية هو :هل يريد "حزب الله" بالفعل
ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني
الذي يتحدث "محور الممانعة" بقيادة
إيران عن محوه من فوق الخارطة؟ وهل
يشجع السلطة الرسمية على اإلتفاق النهائي
مع صندوق النقد الدولي الذي يرفض
شروطه ويصفه بأنه "أداة أميركية"؟
مهما يكن الجواب ،فإن الواقع هو أن
السلطة ليست في السلطة الشكلية ،وال
دور عمليا ً لرؤساء الجمهورية والحكومات
والنواب والوزراء .فهم يلعبون بالالحكومة
في ملعب ينهار فوق حياة شعب جعلوه
فقيرا ً يستحق شفقة األشقاء واألصدقاء.
"الدول وحوش باردة" كما قال الجنرال
ديغول .لكن الالدولة في لبنان تطلق على
شعبها وحوشا ً كاسرة.

يعترب
هــــــــــــــل
مطعم ""Botín
تعـــــــــــلم يف مدريد من أقدم
مطاعم العالم.

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

جوي تشيسنت "ملك الهوت دوغ" في نيويورك
تمكن رجل معروف باسم "جوي تشيسنت" من
التهام  63شــطرية هوت دوغ يف غضون عرش دقائق،
ليفوز يف مسابقة األكل التنافسية التي تُنظم سنويا ً يف
كوني آيالند بنيويورك يف يوم عيد االستقالل األمريكي.
وحقق تشيســنت فوزه الخامــس عرش يف هذا
الحــدث ،لكنّه عجز يف عن تحقيق الرقم القيايس الذي
سجله سنة  2020عندما التهم  76شطرية هوت دوغ
كاملة يف عرش دقائق.
وقدم الرجل اعتذاره للجمهور ،مؤكدا ً لهم أن أداءه
سيكون أفضل يف العام املقبل .وأشار تشيسنت إىل أنّه
يتد ّرب من خالل تناول الهوت دوغ باستمرار باإلضافة

إىل مشاركته أسبوعيا ً تقريبا ً بمسابقات أكل تتمحور
عىل هذه الشطرية األمريكية الشهرية.
وأكد أنه ســيمتنع عن تناول الطعام ليوم كامل
بعد مشاركته يف املســابقة .وكان تشيسنت حقق
فوزا ً بارزا ً يف املسابقة الشهرية ألكل الهوت دوغ التي
تُنظم سنويا ً يف  4تموز ،إذ أنهى املسابقة بفارق كبري
عن منافسيه.
وذهب املركز الثاني يف مســابقة االثنني لجيفري
إســر الذي التهم  47,5شطرية هوت دوغ ،فيما كان
املركز الثالــث من نصيب جيمس ويــب متناوال ً 41
شطرية( .أ ف ب)

الصدأ يهدّد برج إيفل
أفادت تقارير رسية ،بأن برج إيفل ميلء
بالصــدأ ويحتاج إىل إصالحــات كاملة ،لكن
بدال ً من ذلك تم تخصيــص  60مليون يورو
لتجميله قبــل دورة األلعــاب األوملبية لعام
 2024يف باريس.
ويعد هــذا الربج مــن بني أكثــر املواقع
الســياحية التي يقصدها الــزوار يف العالم إذ
يستقبل نحو ســتة ماليني زائر كل عام .ويبلغ
ارتفاعــه  324مرتا ً وهو مصنــوع من الحديد

املطاوع ،وقد بناه غوستاف إيفل يف أواخر القرن
التاسع عرش.
وكشــفت تقارير رسية لخرباء ،إىل أن الربج
يف حالة ســيئة وميلء بالصدأ .وقال مدير يف الربج
لم يكشــف عن اسمهّ :
"إن األمر بســيط ،إذا زار
غوستاف إيفل املكان ،فسوف يصاب بنوبة قلبية".
مــن جهتها ،لــم تع ّلق رشكــة "Société
")d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE
التي ترشف عىل الربج عىل هذه املعلومات.

طائرة رونالدو ...للبيع
عرض نجــم "مانشســر يونايتد"
كريستيانو رونالدو ،طائرته الخاصة من
طراز " "Gulfstream G200للبيع.
ويف التفاصيــل ،ينوي النجم الربتغايل
التخلص من طائرتــه التي تبلغ رسعتها
القصــوى  560ميــاً يف الســاعة والتي
اقتناهــا يف العام  ،2015مــن أجل رشاء
أخرى ،أكثــر فخامة وأكرب حجما ً ليتمكن
من السفر بشكل مريح مع عائلته.

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

وتتســع هذه الطائرة التي دفع فيها
كريستيانو نحو  20مليون يورو ،لعرشة
ركاب ،وتحتوي عىل كافة وســائل الراحة
والرفاهية .كما تعترب نادرة أيضاً ،حيث تم
تصنيع  250منها فقط حتّى العام .2011
وال تعــد هذه الطائــرة الوحيدة لدى
كريســتيانو الذي يملك طائرة خاصة من
طراز  ،"Gulfstream" G650تتسع لنحو
 18شخصاً.

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

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

