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القضاء والغطاء والبالء
ال شيء في لبنان اسمه "العصفورية"
التي يحلو لبعض المعلقين والزمالء
المحترمين اطالقه على التخبط والضياع
واالنحطاط الذي تعاني منه البالد .انها
وضعية "اختالل" لكنها تدار بعقل بارد
جهنمي يعرف البدايات والمآالت .وما
ص ُ
َ
رف نحو ثالثة مليارات دوالر منذ
مطلع العام من أموال الناس ووضعها في
قربة مفخوتة إال مثال بسيط .ففي متن
هذا القرار أثرى كثيرون من لعبة الدوالر
ومن منصة "حيرمة" وتابع آخرون
َّ
مصهم عظام الدولة ،فيما المنظومة
الحاكمة نجحت في البقاء متحكمة
بمصائر اللبنانيين مستعيدة هيمنتها
ُ
باالنتخابات،
ورئيس الجمهورية ال يزال
يعد بإنجازات عبر "تدقيق جنائي"
وهمي كان يجب أن يبدأ بأقرب مقربيه لو
صدقت النيات.
على هذا المنوال جرى السعي الفعلي
الستثناء القضاة من االنهيار ال حبا ً
بأشخاصهم وحرصا ً على موقعهم بل
بفعل الحاجة الى غطائهم .ورغم التلطي
وراء االلتباسات واإلنكار هناك دُخان ونار
ناجمان عن تفاهم بين القضاة وحاكم
مصرف لبنان والبنوك على صرف رواتب
السلطة القضائية على سعر  8آالف ليرة
بعد تحويلها الى دوالر في خطوة أقل ما
يقال فيها إنها مُعيبة ومَ عيبة في آن.
كلنا مع تعزيز وضع القضاة ووقف
تسربهم من السلك الى خارج البالد،
لكن األزمة عامة وما يقال عن أوضاعهم
يصلح على سائر موظفي الدولة
وخصوصا ً العسكريين الذين يحافظون
على األمن باللحم الحي .وال ننسى أن
القضاة استفادوا على مدى سنوات من
رواتب ممتازة وقروض حرزانة مهَّ دت
لسلسلة الرتب والرواتب التي أرهقت
الموازنة في بلد كان مسار االنحدار
المالي واالقتصادي فيه ينذر باإلفالس.
والحال ،إن أول من يتوجب عليه
رفض هذا "العرض السخي" في زمننا
الصعب هم القضاة أنفسهم ،إذ يدركون
أن الزيادة ستأتيهم مما تبقى من ودائع
الناس التي شفطت معظمها "ثالثية"
الحاكم والجمعية والسلطة السياسية.
وهي ليست مجرد ترتيب مع قطاع البنوك
الخاص كون طرفها األساسي المصرف
المركزي ،وبالتالي فإنها غير قانونية
وغير دستورية وغير أخالقية.
حبذا لو تأتي مساعدة من "محسن
كريم" تخصص للقضاء ،فنحن نريده
اليوم وغدا ً مرجعا ً وضمانة للعدالة في
بلد استباح حكامه مقدراته مثلما تستباح
سيادته .وال شك لدينا في وجود قضاة
نزيهين يعانون األم َّرين جراء تسلط
المنظومة ومنعهم عن الواجب ،بدءا ً من
مخالفة بناء وتزوير الصالحية في الغذاء
والدواء وصوال ً الى تفجير النيترات .لكن
للبنانيين مالحظات على كثيرين منهم
لوَّثهم الفساد واالستزالم وارتضوا الجبن
والمهانة فتحولوا شهو َد زور أو أدوات
لدى السلطة والمافيا على سواء ،وهؤالء
يستحقون االحالة الى القضاء وليس
هندسة معاشات .أما أبسط مصداق على
ما ُسقناه فهو أن ال فاسد وراء القضبان
وال جريمة اساسية إال ُ
وقيدت ضد
مجهول ،فيما النيابات العامة تستنفر
ضد اصحاب الرأي الحر أو المتعرضين
لـ"الذات الرئاسية".
السادة القضاة :ما توافقتم عليه مع
حاكم المركزي والبنوك يتضمن "شبهة
ً
رشوة" لشراء ضمائركم
حماية لمانحيكم
من الحساب .فادفعوا الشبهة ألنه "اذا
فسد القضاء ح َّل البالء" ...ويكفيكم ما
فيكم.

هبة الق ّواس:
إللغاء األعراف المذهبية
في المؤسسات العامة
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أعمق صورة للكون ّ
تدشن حقبة جديدة لعلم الفلك
نرشت وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" أمس املجموعة
الكاملة من الصور األوىل التي التقطها التلسكوب "جيمس
ويب" الذي يعد األقوى من نوعــه عىل اإلطالق ،يف لقطات
تك ّرس بداية حقبة جديدة يف علــم الفلك انتظرها العلماء
ســنوات طويلة .تضمن الربنامج بثا ً مبارشا ً مدّته ساعة
مــن الوقت تخ ّلله نرش الصور الواحــدة تلو األخرى والتي
تظهر ســديمني (هما مجموعتان من األجرام السماوية)
يبيّنان دورة حياة النجوم ،وكوكبا ً خارج النظام الشميس،
ومجموعة مرتاصة من املجرات.
واإلثنني املايض كشفت "ناسا" أمام العالم أول صورة
من تلسكوب "جيمس ويب" ،يف لقطة مذهلة تظهر املجرات
التي تشكلت بعد فرتة وجيزة من االنفجار العظيم قبل أكثر
من  13مليار سنة.
١٦

"تط ّورات إيجابية" في ملف الترسيم ...فهل يعود هوكشتاين؟

عون ينتظر ميقاتي "ساعة يريد":
"خبرية الدقيقتين" غير دقيقة!

يف أعماق املشهد الحكومي ،الجميع يجزم خلف
الكواليس ّ
بأن عملية التأليف ســتبقى مســتعصية
حتى نهاية العهد ،فال رئيس حكومة ترصيف األعمال
مســتعد للتنازل عن رشوطه وال رئيس الجمهورية
سيقبل االنكسار والتسليم بهذه الرشوط ...وعىل ذلك
بدأ االستحقاق الرئايس يتقدّم عمليا ًعىل س ّلم األولويات
يف حسابات "الربح والخسارة" بني مختلف األفرقاء،
وبدأت االتصاالت واملشــاورات واللقاءات تتمحور يف
جوهرها حول حظوظ املرشحني املحتملني للرئاسة
األوىل ،وسط تصاعد وترية االجتماعات التنسيقية عىل
ضفة قوى  8آذار لتوحيد املوقف الرئايس بني مكوناتها
قبل انطالق جلســات االنتخــاب يف أيلول ،بينما عىل
الضفة املعارضة ال تزال األجواء الضبابية طاغية عىل
التوجهات بانتظار تبلور صورة املرشح الرئايس الذي
يمكن أن يؤمن تقاطعات بني األحزاب والكتل والقوى
السيادية والتغيريية ،ويستطيع بمواصفاته أن يالقي
املواصفات التي وضعها البطريرك املاروني بشــارة
الراعي يف الرسم التشبيهي لرئيس الجمهورية الجديد،
بحيث يكون "رئيســا ً متم ّرســا ً سياسيا ً وصاحب
خربة ومحرتما ً وشجاعا ً ومتج ّردا ً ورجل دولة حياديا ً
يف نزاهته ،ملتزما ً يف وطنيتــه ،وفوق االصطفافات
واملحاور واألحزاب".
١٦

من طوابير إذالل اللبنانيين أمام األفران أمس (رمزي الحاج)

أرقام قياسية في حركة "القادمين" ونسبة إشغال الفنادق 80%
بـــاتــريســـــيا جـــــالد
كرست الحركة القياســية للركاب القادمني عرب
مطار رفيق الحريــري الدويل ،واملتوقع أن تســتم ّر
بالوترية نفسها لغاية منتصف ايلول وتتجاوز املليون،

رتابة الجمود الســيايس املخيّم عىل الساحة الداخلية
تزامنا ً مع عيد األضحى.
إذ بيّنت إحصاءات املديرية العامة للطريان املدني
منذ بداية تموز لغاية  11منه دخول  181791راكبا ً اىل
لبنان مقارنة مع  93807غادروا البالد.

تصفية "والي الشام" ...وبوتين وأردوغان
في طهران األسبوع المقبل

بايدن في المنطقة اليوم:
مواجهة "التهديدات المشتركة"

يبدأ الرئيس األمريكي جو بايدن زيارته إىل الرشق األوسط من الدولة
العربية اليوم ليختتمها الجمعة يف اململكة العربية السعودية ،حيث من
املرتقب أن يبحث ملفات ســاخنة عدّة ،أبرزها امللف النووي اإليراني
وتهديدات طهران لدول املنطقة وكيفية مواجهتها والرصاع اإلرسائييل
 الفلسطيني وملف الطاقة ،إذ أوضح وزير الخارجية األمريكي أنتونيبلينكن أمس أن بايدن ســيبحث األمن اإلقليمي ومواجهة التهديدات
املشرتكة خالل زيارته إىل الرشق األوسط.
١٦

وســجّ ل يوم  7تموز بمفرده ،كما اوضح مدير
عام الطريان املدني فادي الحســن لـ"نداء الوطن"،
"رقما ً قياسيا ً غري مســبوق للبنان يف التاريخ نفسه
اذ دخل عرب املطار  19563راكباً" ،معتربا ً "هذا الرقم
ّ
مؤشا ً جيّدا ً جداً".

١٦

هجمات أوكرانية مضادة في خيرسون
وموسكو ُتح ّذر الغرب من "صراع نووي"
تم ّكنــت كييف أمــس مــن تحرير 5
أوكرانيــن احتجزتهم القوات الروســية يف
منطقــة خريســون يف جنوب البــاد خالل
"عمليــة خاصــة" ّ
نفذتها اإلســتخبارات
العســكرية األوكرانيــة التــي أوضحت أن
األشــخاص الخمســة هم جندي ورشطي
سابق و 3مدنيني.
ويقود الجيش األوكراني هجوما ً مضادا ً
منذ عدّة أســابيع يف خريســون التي احت ّلها

الجيش الرويس منذ األيام األوىل لغزو أوكرانيا
الذي بدأ يف  24شباط .بالتزامن ،ذكرت كييف
أنها قصفت القوات الروســية يف خريسون،
حيث تحدّث مسؤولون عسكريون أوكرانيون
مرشفون عىل العمليــات يف جنوب البالد عن
أن الرضبة أدّت إىل مقتل  52جنديّا ً روســيّا ً
وتدمري مســتودع للذخرية يف نوفا كاخوفكا،
التي تبعد حــواىل  70كيلومــرا ً عن مدينة
خريسون.
١٦

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨٢السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

ال وقت الستنساخ التجارب السابقة
ال يبدو الرئيس المكلف تأليف الحكومة مستعدا ً للتنازل عن
قناعته بوجوب إبعاد «التيار الوطني الحر» عن وزارة الطاقة في
التشكيلة الحكومية التي قدمها لرئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ،والتي استبدل فيها وليد فياض بوليد سنو.
سواء اجتمع هذا األسبوع بالرئيس عون أم لم يجتمع ،يبدو
أنه عقد العزم على أن يكون من يتولى هذه الحقيبة بعيدا ً عن
«التيار» نظرا ً إلى التجارب السابقة لوزرائه غير الناجحة منذ
العام  ،2005في وقت يم ّر هذا القطاع في أسوأ حاالته .يهدف
رئيس حكومة تصريف األعمال من وراء هذا الموقف ،إلى إعطاء
فسحة أمل للبنانيين بأن الحقيبة آلت إلى غير وزراء «التيار الحر»
لربما ينجح في تحسين أوضاع التغذية بالتيار الكهربائي .ويبرر
ميقاتي وفق مصادره عدم إجرائه تغييرات في الوزراء اآلخرين
واقتصار اقتراحه على استبدال أربعة منهم بأنه عايش عمل سائر
بتفان وصدقية.
الوزراء العشرين اآلخرين واختبر طريقة عملهم
ٍ
بل إن الرئيس المكلف يعتبر أنه إذا كان البيان الوزاري للحكومة
سيعد اللبنانيين بتحسين التغذية بالكهرباء فاإلشارة يجب أن
تكون عبر تغيير الوزير.
يذهب ميقاتي إلى حد عدم ممانعته أن يبقى فياض وزيرا ً
لكن في حقيبة أخرى غير الطاقة ،التي هي الحجة الظاهرة
لرفض التشكيلة من قبل الرئيس عون ،فيما بات معروفا ً لدى
الوسط السياسي برمته أن المطلوب أكثر من ذلك في أجندة
الفريق الرئاسي ،بدءا ً بتعهد إقالة حاكم مصرف لبنان ،وهو أمر
يطالب به تياره علنا ً وسبق لميقاتي أن أجاب عنه في لقائه تكتل
«لبنان القوي» أثناء االستشارات مؤكدا ً أن هذا األمر يتعلق بوزير
المال الذي تقضي صالحياته بأن يقترح أم ال ،مرورا ً بتغيير
قائد الجيش ،وأخيرا ً وليس آخرا ً التعيينات في السلك القضائي
والتشكيالت في السلك الدبلوماسي...
يحتاج األمر إلى أعجوبة من أجل تقريب وجهات النظر بين
ميقاتي وبين الرئيس عون وصهره النائب جبران باسيل لكثرة
المطالب والشروط التي يُطرح بعضها في وسائل اإلعالم للضغط
أو لتبرير الحمالت على رئيس الحكومة ال سيما في شأن المداورة
الكاملة ،من دون أن تُطرح في لقاءات الرئيسين .من األمثلة أن
أوساط ميقاتي تنفي نقالً عنه أن يكون الرئيس عون اقترح عليه
أن تعطى حقيبة الداخلية لـ»التيار الحر» مقابل نزع الطاقة منه.
وفي المقابل يؤكد رئيس حكومة تصريف األعمال أمام زوّاره أنه
مرتاح إلى التشكيلة التي تقدم بها موحيا ً بأن ال نية لديه بإدخال
تعديالت جوهرية عليها سوى اإلبقاء على فياض في حقيبة أخرى
غير الطاقة.
كل ما تحتويه الحمالت اإلعالمية المتبادلة بين الفريق الرئاسي
إن في التسريبات أو في بيانات «التيار الوطني الحر» ،وبين
ميقاتي وأوساطه وبيانات مكتبه اإلعالمي ،ال يدل سوى على
شيء واحد هو أن إنجاز حكومة جديدة شبه مستحيل .فالفرقاء
كافة باتوا يتصرفون على هذا األساس ولو أص ّروا في مواقفهم
المعلنة على وجوب تسريع تأليفها ،وال يخفون بأن البلد دخل
مرحلة االنتخابات الرئاسية والبحث عن اسم رئيس الجمهورية
المقبل ومن هي الشخصية التي ستحارب بها الكتل النيابية
االسم الذي يمكن أن تطرحه كتل نيابية أخرى ،وتسعى لتأمين
رفع حظوظه لتبوّؤ المسؤولية .بات سيناريو ترحيل تشكيل
الحكومة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة ممجوجا ً لشدة تكرار
الخطاب نفسه والردود عليه ،فيما األوضاع المعيشية تزداد سوءا ً
في وقت يسدي من يتساهلون مع التعطيل المواعظ بضرورة
تسريع إنجاز الحكومة ،ومنهم «حزب الله» .فهذا السيناريو
سبق أن اعتُمد مع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري من
أجل دفعه إلى االعتذار كما حصل العام الماضي .مثلما اتهم
رئيس الجمهورية الحريري بالكذب ،يتهم «التيار الحر» ميقاتي
بـ»الوقاحة المعتمدة في سرد المغالطات» .تكاد التعابير ذاتها
تتكرر« :رئيس الجمهورية شريك كامل في التأليف» فترد
أوساط الرئيس المكلف بأنه ال يقبل فرض فريق شروطه عليه
ألن الدستور ينيط به تشكيل الحكومة ،ويقبل بتغيير اسمين أو
ثالثة.
«التيار الوطني» ال يريد المشاركة في الحكومة ،لكنه يترك
لرئيس الجمهورية أن يتصرف بطرح المطالب التعجيزية ،ويمرر
الطابة إلى صهره ليسعى المكلف إلى معالجتها معه ،فيما
ميقاتي يعتبر أن ال حق لمن يمتنع عن المشاركة وينوي حجب
الثقة ،في طرح شروطه.
الفوارق بين مرحلة تكليف الحريري واآلن أنه حين شكل
ميقاتي حكومته المستقيلة ،رضخ لمطلب االستئناس بمطالب
باسيل حتى يحظى بتوقيع عون ،نتيجة اإللحاح الفرنسي عليه أن
يشكل أي حكومة .وإذا صح أن الجانب الفرنسي ليس متحمسا ً
للتدخل هذه المرة ،بل هو أيضا ً قد يكون طاقمه المكلف متابعا ً
لما يجري في شأن االستحقاق الرئاسي أكثر من الشأن الحكومي.
الفارق الثاني أن عون لم يعد مهتما ً بدعوة «المجلس األعلى
للدفاع» لبحث اللعب بالدوالر واتخاذ قرارات ليست من شأن هذه
المؤسسة ،مستعينا ً بحسان دياب ،ألن المكلف هو نفسه رئيس
تصريف األعمال هذه المرة .والفارق الثالث أن ميقاتي ليس
مستعدا ً لالعتذار بناء لنصيحة دولية أيضاً ،ال سيما أن العهد على
نهاية ،وتسلح باسيل بختم الرئاسة انقضت الحاجة إليه ،فيما
الحريري فعلها يائسا ً من العهد ورجاالته ،وقدرته على التأزيم
لسنتين كان سيمضيهما في المناكفة معه .أما ميقاتي فيدرك أن
الجميع يتصرف على أساس أن ال فائدة من توقع جديد خالل
األشهر الثالثة الباقية.
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باسيل والخازن والرئاسة ثالثهما
غـــادة حــالوي
يف زمن االستحقاق الرئايس
الــذي دخلته البالد من أوســع
أبوابه فــإن أيّ لقــاء ثنائي أو
جماعــي ال بد أن يرتــدي أبعادا ً
رئاسية فكيف إذا جمع مثل هذا
اللقاء رئيــس تكتل لبنان القوي
النائــب جربان باســيل بالنائب
فريد هيكل الخازن عضو التكتل
الوطني املســتقل النيابي .قيل
الكثري عن هذا اللقاء وحُ مِّ ل أكثر
مما يحتمل من أبعاد وإسقاطات
مبالغ فيهــا أحياناً .فاللقاء كان
مطلوبا ً عقــده قبيل االنتخابات
النيابية لكن الرأي اســتق ّر عىل
أفضلية عقده بعــد االنتخابات
مبارشة كــي ال يعطى أي طابع
انتخابي لــم يكن قابالً للحصول
أصالً .وقبــل أي اعتبار آخر فإن
اللقــاء أتى كجزء مــن حوارات
فتحها التيــار الوطني الحر مع
عدد من األطراف والشــخصيات
السياســية منها ما تم تظهريه
اىل العلن فيمــا اآلخر بقي خلف
الستار .وخالفا ً لكل ما تردد فإن
اللقاء لم يكــن مرتبطا ً برتتيب
اجتماع ثنائي بني باسيل ورئيس
تيار املــردة ســليمان فرنجية.
طبيعــة العالقة وال ســيما بعد
لقائهمــا معا ً مــع األمني العام
لـ»حزب الله» السيد حسن نرص
الله تجعل إمكانية لقائهما قائمة
يف أي وقت مــن دون الحاجة اىل
وســيط وأي جدول أعمال يمكن
ان يوضع باالتفاق يف ما بينهما.
لكن هــذا ال يلغــي وجود
مســعى من الخــازن لتقريب
املســافات والتــرع بلعب دور
يرتب عالقته مع باسيل مجدداً.
يؤكد املطلعون عىل فحوى اللقاء
أنه أنهى زمنــا ً من القطيعة بني
الخازن والتيار الوطني الحر من
دون أن ينهي الخالفات العديدة يف
وجهــات النظر وأن الخازن جزء
من تكتل نيابي وطرف ســيايس
له حيثيتــه .ال ينكر الطرفان ان
املوضوع الرئايس حرض بقوة يف
الحديث املتــداول دون أن يعني
ذلك التداول بنقطة بعينها.
وبغض النظر عــن النتائج
فإن أي لقاء وتقــارب مطلوب
عىل عتبة االنتخابات الرئاســية
وتتحــدث مصــادر مطلعة عن
محاوالت حثيثة بذلت إلســقاط
آخــر العوائق التــي تحول دون
عــودة العالقــات بــن «التيار
الوطني الحر» و»تيار املردة» إىل
ســابق صفائها .وشكلت زيارة
النائب الخازن إىل اللقلوق فاتحة
لسلسلة مرشحة للتواصل بوترية

...والخازن وما بينهما فرنجية

باسيل...

في ميزان الحليف
المشترك أي "حزب الله"
فإن ثمة تقاطع مصالح
بأن تعود المياه إلى
مجاريها بين الحليفين
المسيحيَّين
مكثفــة ،علما ً ان هــذه الزيارة
هي حاجة للخــازن لفك عزلته
الكرسوانيــة ،وأن اختياره فتح
الخطوط مع التيار ،تم عىل قاعدة
«الكحل أفضل من العمى» ،ألن ال
«حيط عمار» بينه وبني «القوات
اللبنانية» حالياً.
يف ميزان الحليف املشــرك
اي «حزب الله» فإن ثمة تقاطع
مصالــح بــأن تعود امليــاه إىل
مجاريها بني الحليفني املسيحيني
اي املردة والتيــار الوطني الحر
وضمن هــذا االطــار اندرجت
اإلشــارات الكالميــة اإليجابية
التي أطلقها باســيل إىل سليمان
فرنجيــة ،خصوصا ً بعد لقائهما
يف ضيافــة األمني العام لـ»حزب
الله» السيد حسن نرصالله ،وعىل
اثر االنتخابــات النيابية األخرية،
إال أن ذلــك بقــي يف إطار الكالم
الذي لــم يرتجــم اىل واقع بعد.
زيارة الخازن لباسيل تفتح عىل
هدفني ،تزخيــم حضور الخازن
السيايس ،ودوره يف تدوير الزوايا
بني مكونني مسيحيني أساسيني
عىل عتبة االســتحقاق الرئايس
وهو الذي تربطــه عالقة عائلية
تاريخية مع بكركي.
منــذ فــرة ليســت بعيدة
يترصف رئيس تيار املردة وكأنه
بات عىل قاب قوسني أو أدنى من
القرص الرئايس .ويف اعتقاده أن
األجواء االقليمية والدولية تصبّ
يف صالحه ما لم يحصل أي طارئ
وان «حزب الله» ســيفي بوعد
أمينه العام ال محالة .الرئاســة

التــي تــذوّق طعمهــا لدقائق
معدودة قبل ست سنوات سيكون
لوجوده خارجها اليوم تداعياتها
عىل اكثــر من جبهــة وأهمها
عالقته مع «حزب الله».
يحرص تيــار املــردة عىل
هندســة عالقتــه مع باســيل
متحسبا ً لالستحقاق االنتخابي.
تشكل عالقة كهذه ممرا ً طبيعيا ً
اىل قرص الرئاسة ورضورة ملحة
رشط ان تكون عىل أسس متينة
واضحــة ال تلغــي اي طرف ما
يفــر عىل انه بدايــة اتفاق او
تفاهم عىل آفــاق املرحلة املقبلة
بالتفاهم عىل سلســلة ملفات
اساســية يف البلد وقطع الطريق
عىل أي ترشيحات محتملة.
وتقول أوساط متابعة للملف
الرئايس إن «حزب الله» يتعاطى
ٍّ
وتــأن شــديدين مع هذا
بصرب
امللف ،ويحــاذر طلب اليشء قبل
أوانــه ،وهو يعمل عــى طمأنة
باســيل ،وتعزيز التحالف معه،
وتقديــم كل الضمانــات التي
تحصن مســتقبله السيايس بعد
مغــادرة الرئيس ميشــال عون
قرص بعبــدا يف الحادي والثالثني
من ترشين األول املقبل .والحزب
ينصح باســتمرار فرنجية بعدم
القيام بـ»دعســة ناقصة» غري
متعمــدة ،تكون مــن نتائجها
عودة العالقة بني «الوطني الحر»
و»املــردة» إىل املربع األول ،إن لم
يكن إىل نقطة الصفر.
ورئاســياً ،ثمة من يخىش،
وألســباب مفاجئــة وغــر
محســوبة ،أن يتكرر يف مواجهة
ترشــيح فرنجية «السيناريو»
الذي ووجه بــه مخايل الضاهر
يف ايلــول  ،1988عندما اجتمع
ميشــال عون وســمري جعجع،
عىل ما كان بينهما من حسابات
دامية ومواجهــات  -عىل رفض
ترشــيح نائــب عــكار يومها،
وقد تحديا التوافــق األمريكي-
السوري ،ورســالة اإلنذار التي

خفــايـــا
إعترب مصدر قانوني
ّ
أن تدبــر مــرف لبنان
املتضمّ ــن رصف رواتــب
القضاة بعد إجراء هندسة
ماليــة تقيض برصفها عىل
سعر  8000لرية سيفيض إىل
خلق سبب ارتياب مرشوع
جماعي بكل دعوى أو إجراء
قضائي يكــون أحد طرفيه
أي جهة مرصفية أو نقدية،
وهو يحقــق مفاعيل وقف
كافة اإلجــراءات القضائية
بحق املصــارف ومرصف
لبنان.
إعتربت دوائر رضيبة
الدخــل يف وزارة املالية أن
إجراءات تحويــل الرواتب
عىل أي سعر رصف رسمي
ينطوي عىل ته ّرب رضيبي
مــن الرضيبة الشــهرية
والفصلية والســنوية كون
املكلــف يرصح ويســدد
الرضيبــة عــى الرواتب
واألجور عىل أساس الراتب
املرصح عنه من اإلدارة فيما
يتقاىض أضعافه يف املرصف
وتكون هذه الزيادة خارج
الوعاء الرضيبي للمكلف.
بدأ مرشــح رئايس
غري معلن إجــراء لقاءات
ببعض املحللني السياسيني
لتعزيــز فــرص حضوره
اإلعالمي والسيايس .

وجهها املوفد األمريكي يومذاك:
«مخايل الضاهــر أو الفوىض»
وكان ما كان من تطورات قادت
الحقا ً إىل الطائف.
ورقة قائد الجيــش العماد
جوزاف عون موجودة ،ولم تطوَ،
يف انتظار ما ستؤول اليه العالقة
األمريكيــة  -اإليرانية .ويف ضوء
نتائجها يتحدد الكثري من األمور.
والســؤال املطروح :هل يم ّر
االســتحقاق الرئايس ،أو ينتظر
«معموديــة نار» تحمــل معها
أسماء من خارج النادي املعروف
تقــود املرحلة املقبلــة ،عىل ما
حصل بعــد أحداث الـــ ،1958
وحرب الســنتني ،1976 1975-
أو حرب « التحرير» أو» اإللغاء»
يف العام  1990مع فارق يف نوعية
الشــخص الذي جاء به الطائف
أول رئيــس لجمهوريــة لبنان،
فاعوج االثنان معــاً .منذ اليوم
وقبل نهاية عهد ميشــال عون
ك ّرس باسيل نفسه العبا ً رئاسياً.
لقاؤه مع الخــازن يعد باكورة
اللقاءات والحبل عىل الجرار.

بري في ذكرى حرب تموز:
لإلقالع عن محاوالت إسقاط لبنان
ملناســبة الذكــرى الـــ 16للعدوان
اإلرسائييل عىل لبنــان ،قال رئيس مجلس
النواب نبيه بري« :يف ذكرى  12تموز 2006
وعىل مدى  33يوما ً مــن النار اإلرسائيلية
واملجــازر والتدمري والتهجــر املمنهجني
إنترص لبنان ولم يســقط يف أتون الرشق
األوســط الجديد ،واليوم وبعــد  16عاما ً
عىل تلــك الجريمة الصهيونيــة املتمادية
بحق لبنان إنتهاكا ً لسيادته برا ً باستمرار
احتاللها الشطر الشمايل من قرية الغجر،
وجوا ً بانتهاك السيادة اللبنانية بأكثر من
 22ألف خرق جوي ملندرجات القرار ،1701
وبحرا ً من خالل النوايا العدوانية املكشوفة

واملبيتة لنهب ثروات لبنان من نفط وغاز،
ندعو املجتمع الدويل اىل تحمل مسؤولياته
للضغط عىل املســتويني السيايس واألمني
يف الكيان اإلرسائييل وكبح جماح عدوانيته
واإلذعــان للقرارات الدوليــة ذات الصلة.
وبالتوازي ،نؤكد باســم لبنان الذي انترص
فيه مثلث الجيش والشعب املقاومة ،بأننا
سندافع عن مواردنا البحرية والربية تماما ً
بل أكثر مما دافعنا فيه عن برنا».
وأضــاف بــري« :مجددا ً كمــا كان
اللبنانيون يف مثل هذا اليوم من تموز عام
 2006أمام اختبــار يف انتمائهم الوطني
والقومي األصيلني هم اليوم أمام ما يحدق

بوطنهم مــن مخاطر وتحديــات ،أمام
امتحان جديد مدعوون فيه الســتحضار
كل العناوين التــي مكنتهم من اإلنتصار
يف تموز عــام  2006ويف مقدمها الوحدة
والحوار واإلقالع عن أي محاولة إلسقاط
لبنان من داخله برضبات التعطيل وإغراق
مؤسســاته يف الفراغ والكف عن اإلمعان
يف العبث السيايس والدستوري والتضحية
بالوطن عــى مذبح األحقاد الشــخصية
واألنانية فهي أفعال وسياسات من حيث
يــدري أو ال يــدري مرتكبوهــا ترقى اىل
مستوى الجريمة ال بل الخيانة بحق لبنان
واللبنانيني».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٢السنــــة الـرابـعـة
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ْ
رفع تعرفة اإلتصاالت قائم ...بانتظار قرار "الشورى"
كــلــيــر شـــكــر
يوم الخميس املايض ،وقبــل أن تدخل اإلدارات
الرسمية (املقفلة أصالً) يف عطلة عيد األضحى ،رست
معلومات عن صدور قرار عن مجلس شورى الدولة
يقيض بوقف تنفيذ قــرار مجلس الوزراء حول رفع
تعرفة االتصاالت ،مع العلــم أنّه لم يكن قد م ّر أكثر
من ساعات عىل تقديم أكثر من شكوى أمام مجلس
الشــورى عىل خلفية االعرتاض عــى قرار مجلس
ليتبي ّ
ّ
أن
الــوزراء رقم  155تاريخ  20أيــار ،2022
الفوىض العارمة التي تحيط بالوضع العام ،لم ّ
توفر
األخبار الواردة من السلطة القضائية و ّ
أن قرار وقف
التنفيذ يحتاج أكثر من أســبوعني قبل ّ
البت به من
الجهة املعنية.
وقد تسجل أمام القضاء خصوصا ً بعدما بارشت
رشكة «تاتش» تحصيل اشــراكات شهر تموز عىل
أساس التعرفة الجديدة ،وقد أثارت فواتريها رصخة
عارمة قبــل أن توضح أنّها «احتســبت اإلتصاالت
والبيانات املستهلكة يف شهر حزيران عىل سعر رصف
 1514.5ل.ل ،.فيما احتســبت االشرتاكات عن شهر
ّ
املخفضة عىل سعر
تموز بحســب التعرفة الجديدة
منصة صريفة» ...فيما تسلل مقص «الهريكات» إىل
البطاقات املســبقة الدفع بعد تحويل قيمة األرصدة
من اللبناني إىل الدوالر عىل أساس سعر صريفة .وتلك
الشكاوى:

 منها وجد طريقه إىل مجلس شــورى الدولة،كمراجعة االبطال التي تقدّم بها املحامي بيار حرب
لكون «القرار  155مخالفــا ً بمنطوقه ومندرجاته
ألحكام الدستور اللبناني ولقانون النقد والتسليف،
ورضب مفهــوم الســيادة الوطنية عــى عملتها
عرض الحائــط» ،وكمراجعة االبطال التي تقدم بها
«متحدون» مع طلب وقف التنفيذ.
 ومنها قــدّم أمام النيابــة العامة ،كتلك التيتقدّمت بها جمعية «الشعب يريد إصالح النظام وذلك
عىل خلفية «توافر معلومات عن عملية بيع خطوط
خلوية مميزة من قبل وزارة االتصاالت ،خالفا ً لألصول
القانونية وبطريقــة أدت إىل هدر املال العام» ،أو تلك
التي تقدّم بها املحامي لؤي غندور رئيس «قوة العمل
اللبنانية ملكافحة الفساد» أمام النائب العام التمييزي
القايض غسان عويدات بوجه رشكتي الخلوي بجرائم
«االحتيال ورسقة أرصدة املشرتكني».
 ومنها وضع أمام قضــاء العجلة ،كتلك التيتقدمت بها جمعية «التعاون الدويل لحقوق االنسان»
ممثلة برئيسها املحامي زياد بيطار والناشطة نعمت
بدر الدين ،وذلك بهدف «اتخــاذ قرار بمنع رشكتي
الخلوي من استيفاء رسوم شــهر حزيران بالدوالر
األمريكي أو ما يعادله باللرية اللبنانية وفقا ً لتسعرية
صريفة ،وإلزام رشكتي «ألفا» و»تاتش» بالطلب من
املصارف استيفاء فاتورة شهر حزيران وما قبل وفقا ً
للتسعرية القديمة أو دوالر  ،1520وإعادة املبالغ التي

سددت عن شهر حزيران وفقا ً لتسعرية صريفة».
ففي ما ّ
خص قضاء العجلة ،يفرتض أن يصدر
قراره خالل الســاعات القليلة املقبلة ،ويف ما ّ
خص
النيابة العامة فقد عُ لم أنّه جرى االستماع إىل الجهة
املدّعية وينتظر استكمال التحقيقات .أما بالنسبة إىل
مجلس شــورى الدولة ،فقد أبلغت هيئة القضايا يف
وزارة العدل ،والتي هي بمثابة محامي الدولة ،وزارة
االتصاالت بمضمون الشــكوى وطلبت مالحظاتها،
التي يفرتض أن تكون جاهزة خالل مهلة خمســة
عرش يوما ً (بدأت املهلة يوم الخميس املايض) ،عندئ ٍذ
ّ
يبت املجلس يف الطلب خالل مهلة أسبوعني من تاريخ
ايداع جواب وزارة االتصاالت.
ويف هذا الســياق لوحظ ّ
أن الباحث الدســتوري
القايض جهاد إســماعيل قال يف ترصيح له إنّه «بعد
ثبوت الرضر الفادح والبليغ من القرار املشــكو منه،
وإطاحتــه مبدأي العدالــة االجتماعيّة واملســاواة،
املكفولني ،بصور ٍة رصيحة ،يف أحكام الدستور ،صار
لزاما ً عىل مجلس الشــورى أن يُبطل القرار ســندا ً
للمادة  108مــن نظام مجلس شــورى الدولة عىل
اعتبار أن قانون االتصــاالت ،رقم  ،2002/431يؤكد
مبدأ وصــول الخدمات إىل جميع املواطنني ،يف حني أن
القرار املطعون به من شــأنه أن يحرم رشيحة كبرية
من املجتمــع اللبناني من خدمة االتصاالت ج ّراء رفع
بشكل هائل ،ويحرص االستفادة منها بفئة من
الكلفة
ٍ
الناس ،بما يخالف مبدأ املساواة أمام األعباء العامة».

أهالي شهداء المرفأ« :إخبار» بحق ّ المتالعبين في التحقيق أمام مدّعي عام التمييز

«"العدالة الضائعة"» ...بين التوازنات
الطائفية والتالعب في األدلّة
إىل البت يف ملفاتهم ،عوض تركهم «كبش محرقة أو
طـــونـــي كـــرم
بدال ً عن ضائع».
وترافقت التحركات واإلحتجاجات التي ينفذها
محاوالت «قبع» املحقق العديل وتعليق التحقيق
أهايل املوقوفني الذيــن قارب عددهم  15وآخرها أول
يف تفجــر املرفأ مســتمرة ،عرب اتخــاذ التوازنات
من أمس أمام قرص العدل يف بريوت ،مع مناشــدتهم
الطائفية واستحضار «أعراف» جديدة لتعيني رؤساء
أهايل الشهداء «العمل ســويا ً ملعرفة الحقيقة كي ال
غرف محاكم التمييز كمــا إقرتاح وزير العدل هنري
يبقى هناك ضحايا وأبرياء يف السجون».
الخوري رضورة إنشاء «هيئة إتهامية عدلية» ،ذرائع
لتطيري التحقيق عىل وقع كشف أهايل الشهداء تالعبا ً
وإن كان اســتئناف التحقيقــات هو الهاجس
املشرتك بني جميع «األهايل» بعد رفع يد املحقق العديل
يف التحقيقات األولية.
موقتا ً عن امللــف منذ  23كانون األول  2021بموجب
«املهم إنو يميش التحقيــق!» قالها نائب رئيس
دعوى ر ّد مقدمة من املدّعى عليهما غازي زعيرت وعيل
مجلس النواب الياس بو صعــب بعد لقائه وفدا ً من
حسن خليل أمام الغرفة األوىل ملحكمة التمييز برئاسة
أهايل شهداء تفجري املرفأ قبل أيام يف مجلس النواب،
القايض ناجي عيد ،فإن دعــوى مخاصمة عيد التي
موضحا ً أن اإلقرتاح الذي ناقشــه مــع وزير العدل
تقدم بها زعيرت وخليــل حالت دون قدرة األخري عىل
يتطلــب موافقة مجلس القضــاء األعىل عىل تعديل
ّ
البت يف دعوى ر ّد القايض البيطار إىل حني التئام الهيئة
يف أســماء القضاة املقرتحني لرتؤس غرف محكمة
العامة ملحكمة التمييز .وبحكم فقدانها النصاب جراء
التمييز بما يراعي التــوازن الطائفي ويمهد الطريق
تقاعد عدد من أعضائها ،فإن انعقادها يتطلب توقيع
أمام توقيع وزير املالية عىل املرســوم ،واســتئناف
وزير املال عىل مرسوم استكمال تشكيلها.
الهيئة العامة ملحكمة التمييز عملها والبت يف طلبات
ويف السياق ،توقفت مصادر متابعة للتحقيق عند
ر ّد املحقق العديل طارق البيطــار ومخاصمة الدولة
إمكانية تعديل مرســوم تعيني رؤساء غرف محكمة
املرفوعة من قبل املدعى عليهم يف تفجري املرفأ.
التمييز ،مشــرة إىل أن أهايل الشهداء والضحايا كما
الخطــوة التي توقف عندها األهــايل بإيجابية،
اهايل املوقوفــن يهمهم أن يســلك التحقيق مجراه
لرمزيتها باســتقبالهم يف «املجلــس» الذي يُفرتض
القانوني بعيدا ً عن تدخل السياســيني وحساباتهم
أن يالقي ســعيهم الدؤوب لتحقيــق العدالة وتبيان
الطائفية يف تكوين الجسم القضائي.
الحقيقة ،يعرتضها العديد من التجاذبات السياسية
وإذ ســاد تأكيد املتابعني عىل أن العدالة ال تمي ّز
والطائفيــة وتشــكل تدخالً إضافيا ً يف اســتقاللية
بني شــهيد وآخر كما بني موقوف وآخر ،تم التوقف
السلطة القضائية وعملها .وتفتح الباب أمام تكريس
بحذر عنــد هذه املطالــب والذرائع
«أعراف» جديدة ،لتشــكل «امليثاقية»
اليوم ،ليتم التأكيــد أنها حلقة من
مدخــاً إضافيــا ً لتكريــس النظام
مسلســل التعطيل املســتمر مللف
الطائفــي وقضم املراكز يف الســلطة
ج ّراء تح ّكــم وزير املاليــة ،أيا ً يكن ،وليم نون :جهات أمنية التحقيــق يف املرفــأ ،وهــي تالقي
يف القابل من التشــكيالت القضائية أخفت أدلّة ومراسالت التهديــدات التي وجّ هــت للقايض
واملراســيم التي تتطلب توقيعه ،آخذا ً
البيطار من أجل «قبعه» ،واعتكاف
من التحقيق األوّلي
وزراء «الثنائي الشيعي» عن حضور
من موقعه أداة تعطيلية إلعادة إنتظام
جلســات مجلس الوزراء منذ ترشين األول  2021إىل
العمل يف أيٍّ من الســلطات ومنها تلك التي يفرتض
كانون الثانــي  2022وذلك للضغــط عىل الحكومة
احرتام استقالليتها.
لتعيني محقق عديل مكان القايض البيطار.
ال تقف تداعيــات تعطيل عمــل املحقق العديل
وأوضحــت الجهات املتابعة نفســها ،أن عودة
طــارق البيطار املتكــررة عند تأخري إصــدار قراره
وزراء «أمل  -حزب اللــه» إىل الحكومة حينها ترافق
اإلتهامي وبلســمة جراح أهايل الشــهداء والضحايا
مع تقاعد أحد القضــاة واإلطمئنان اىل تعطيل عمل
التواقــن ملعرفة الحقيقــة واإلطمئنــان اىل أن د ّم
ً
متســائلة يف الوقت نفسه عن وجود
املحقق العديل،
ابنائهــم لم يذهب ســدىً  ،بل تطــال املوقوفني من
ضمانــات تحول دون أن يُســتتبع الرضوخ ملطالب
املوظفــن العاملني يف املرفأ أيضــاً ،الذين بدأ أهلهم
«الثنائي» اليوم املتحكــم بتوقيع وزير املالية بذرائع
تكثيف جوالتهم عىل املســؤولني مطالبني باإلفراج
أخــرى لتعطيل التحقيق؟ لتشــدد يف النهاية عىل أن
عن التحقيــق وإخراجه من التجاذبات السياســية
الح ّل يكون بالرضوخ إىل القانون وعدم التدخل يف عمل
وح ّل قضيّتهم بعد أن تحوّل ذووهم إىل معتقلني ج ّراء
السلطة القضائية تحديدا ً يف ظل املساعي واملناشدات
توقف التحقيق املتكرر وحرمان املوقوفني من حقهم
املرشوع بمحاكمة عادلة والدفاع عن أنفسهم وصوال ً
الحثيثــة املطالبة بإقرار قانون اســتقالليتها وعدم
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التدخل يف التعيينات القضائية.
وأمام العرقلة السياســية املتمادية للتحقيق،
فجّ ر وليم نون ،شــقيق شــهيد فوج اإلطفاء جو
نون مفاجأة للرأي العام ،كاشفا ً عن إخفاء أدلة يف
التحقيق وتوجيه اصابع اإلتهام ض ّد فئة واحدة من
املوظفني اإلداريني وإبعاد الشــبهات عن املسؤولني
العســكريني يف املرفأ كما بعض القضاة ،مؤكدا ً لـ
«نداء الوطن» توجه «األهايل» مع بداية األســبوع
املقبــل إىل تقديم إخبار أمام الســلطات القضائية
املعنية بعدما ّ
تبي قيــام جهات أمنية بإخفاء أد ّلة
ومراسالت من التحقيق األويل الذي كلفتهم الحكومة
القيام به رســميا ً عقب اإلنفجــار يف  5آب .2019
ولفت نون اىل أن «بحرية بريوت» التي كشفت عىل
الباخــرة قبل تفريغ الحمولة كانــت عىل بيّنة من
خطورة املواد التي اظهرتها أوراق الشــحن العائدة
لـ «الرشكة املصنعة للمتفجرات» وتظهر بوضوح
وجود نيرتات 35/درجة ،ما يؤكد أن الباخرة تحمل
متفجرات.
وعن تقديم اإلخبار يف ظل تجميد عمل املحقق
العديل ،أوضح أن اإلخبار ســيقدم أمام مدعي عام
التمييــز الناظر يف هذا امللف عمــاد قبالن ،آمالً أن
يسلك اإلخبار طريقه القانوني الصحيح ومساءلة
الذين تدور حولهم الشــبهات بعيدا ً عن اإلستمرار
املتمــادي من قبــل «كبار املتورطــن» يف حماية
بعضهــم البعض خوفا ً مــن أن يطالهم التحقيق،
علما ً أن املحامي العام التمييزي القايض عماد قبالن
ســبق أن صادق عىل قرار وزيــر الداخلية القايض
بسام مولوي ومجلس الدفاع األعىل الرافض إعطاء
اإلذن للمحقق العديل طارق البيطار ملالحقة رؤساء
األجهزة األمنية املعنيني يف امللف.

رامــــي الريــــــــس

خارج التاريخ والجغرافيا!
لم يعد هناك من فائدة من مواصلة سياسة
اإلنكار ورفض اإلعتراف بالواقع .لقد أصبح
لبنان في موقع آخر .ال تكفي بعض اللوحات
اإلعالنيّة على طريق المطار (وكأنها إنجاز
تاريخي) للترحيب بالسياح (واللبنانيين
المغتربين) إلشاحة النظر عن الواقع المزري
الذي وصلت إليه البالد والذي يبدو أن الخروج
منه لن يكون أمرا ً سهل المنال.
جمي ٌل جدا ً أن يتنفس القطاع السياحي
اللبناني مجددا ً بعد أن م ّر بأزمات متالحقة
ومتراكمة كسائر القطاعات اإلقتصاديّة .وجمي ٌل
أيضا ً أن يتقاطر اللبنانيون من سائر أنحاء
المعمورة وأن تتدفق معهم كميّات من العمالت
الصعبة لتنعش اإلقتصاد بعض الشيء وتح ّرك
الركود الذي فرضته موجة الغالء الفاحش
وجشع تجّ ار األغذية واألدوية وسائر المنتوجات.
ولكن ،كل هذه الحركة «الجميلة» التي
تعيد تسليط الضوء على طبيعة لبنان الخالبة
ومرافقه السياحيّة المتنوعة ،ليست كافية
للخروج من المأزق وال يمكن حتى التعويل
عليها في إطار السعي إلعادة لبنان إلى سكة
التعافي الفعلي والحقيقي.
في الظروف الطبيعيّة ،لم يكن اإلتكال
اللبناني التاريخي على قطاع السياحة والخدمات
وإهمال القطاعات األخرى خطة محمودة؛ فكم
بالحري في أوقات األزمات الحادة واالنهيارات
المتتالية؟ لطالما عانى اللبنانيون (بإستشناء
قلة محظوظة و»مدعومة») من حاالت االنشطار
اإلقتصادي التي عاشها لبنان حتى في الحقبات
التي كانت تُوصف بأنها «ذهبيّة» ،أي حقبة
الستينات والسبعينات.
لقد ساهم التركيز اإلقتصادي الرسمي
ٍ
قطاعات محددة دون سواها في التشوه
على
اإلقتصادي ،وترافق ذلك مع الترويج لقطاع
ّ
تتبخر مع
المصارف والخدمات الماليّة التي
وقوع أول أزمة إقتصاديّة وماليّة ونقديّة مثلما
حدث منذ  17تشرين األول  .2019وهذا ما بيّن
بوضوح مساوئ الفشل في إعتماد سياسات
التنويع اإلقتصادي والتركيز على قطاعات
خدماتيّة حصراً.
وما زاد الطين بلة هو إنتشار الفساد
السياسي واإلداري وغياب كل أشكال المحاسبة
والمساءلة التي كانت بمثابة نتيجة طبيعيّة
لتدجين السلطة القضائيّة واالمتناع عن
اإلعتراف بإستقالليتها والعمل الحثيث على
تفريغ دورها األساسي في إطار تثبيت دعائم
الفساد وإنتشاره على كل مرافق الدولة بكل
مستوياتها.
ما لم يترافق أي إصالح إقتصادي منشود مع
بلورة سياسات إقتصاديّة لبنانيّة جديدة يمكن
من خاللها إعادة بناء اإلقتصاد الوطني على
أسس مختلفة نوعيا ً عن الحقبات السابقة؛ فلن
يتمكن لبنان من أن يستعيد عافيته وأن يخرج
من القعر الذي أغرق فيه.
ليس المطلوب بطبيعة الحال اإلنقضاض
التام على التاريخ المضيء والنجاحات
المحدودة ،ولو غير المكتملة ،التي قام بها
لبنان في الحقبات الماضية؛ بل المطلوب هو
مواءمة أي خطوات إقتصاديّة جديدة مع إعادة
نظر شاملة بكل العناصر التكوينيّة لإلقتصاد
اللبناني وميزاته التفاضليّة ال سيّما أن الحفاظ
على سياسات اإلنفتاح والتنوع التي تميّز بها
لبنان ضروري في إطار التصدّي لمخططات
«إختطافه» نحو محور الممانعة مع كل ما
يعنيه ذلك من إنغالق وتزمت.
مع بدء العد العكسي إلنتهاء والية رئيس
الجمهوريّة ميشال عون ،يبدو توقع أية خطوات
جديّة في المجالين السياسي واإلقتصادي
خارج المنطق السياسي قياسا ً إلى سياسات
التعطيل والمناكفة التي يجيد العهد وفريقه
وتياره اللعب على أوتارها ،ودائما ً على حساب
المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة العليا.
المهم اآلن السعي الحثيث لبناء رأي عام
لبناني ضاغط إلجراء اإلنتخابات الرئاسيّة في
مواعيدها الدستوريّة وقطع الطريق على جماعة
محور الممانعة لتعطيلها أو إلستصدار فتاوى
دستوريّة (هي عمليّا ً غير دستوريّة) إلبقاء
الرئيس في القصر بعد الحادي والثالثين من
تشرين األول المقبل.
عندئذٍ ،سيصبح لبنان خارج التاريخ
والجغرافيا نهائيّاً!
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ســنـــاء الــجـــاك

خصوصيات تقسيمية
يؤشر تتبع استراتيجيات مرحلة ما بعد
نهاية والية رئيس الجمهورية إلى أفكار
لماعة لماحة ،منها المغاالة في السلوكيات
الشعبوية والمصلحية وإطالق شعارات
من كعب الدست دفاعا ً عن حقوق الطائفة،
لمواكبة ما سوف تتمخض عنه الصفقات
التي بدأت تتصاعد روائح طبختها.
وال عجب في ما يجري ،فقادة األحزاب
في لبنان يعرفون أن استمراريتهم ليست
مرهونة بإنجازاتهم ،وال بثقة المواطنين
بها ،ولكن بتموضعهم في خانة الطائفية
الضيقة وإيهام اللبنانيين ان الخروج من
هذه الخانة يقضي على حقوقهم .فالطائفة
هي الحامي .وبحجتها تُفرض الخيارات
على اللبنانيين .وكل تعطيل مبارك بحجة
الميثاقية.
وحتى تبقى هذه الميثاقية قميص
عثمان من يستثمرها ،يجب أن توضع
الغرائزية على نار حامية ،تارة مع التلويح
باقتراحات لتقسيم بلدية بيروت بحجة
استعادة الحقوق التي يتم القضاء عليها
من اآلخرين ،الذين كانوا قبل سنوات
«داعشيين» ،واليوم وال تعريف واضح
لهويتهم وانتماءاتهم ،لكنهم يسرقون
أموال المسيحيين الذين يسددون
ضرائبهم ،في حين أن هؤالء اآلخرين ال
يفعلون ذلك.
وطورا ً في الجدل المثار حول نشيد
«سالم يا مهدي» (أو سالم فرمانده
بالنسخة االيرانية) ،واعتباره خصوصية
شيعية ،كما باقي خصوصيات الطوائف
اللبنانية وال عالقة له بالسياسة ،وإن كان
يؤدي باسم المذهب إلى انعزال وتقوقع
وسط الموزاييك اللبناني.
المهم مرة جديدة تكريس الطائفية،
وبعد ذلك يتخذ القرار بشأن مسارها ،وما
إذا كان يتطلب حفلة مصارعة حرة وفق
قواعد تعود الى بداية الخليقة بحجة البقاء
والدفاع عن النفس من كل خطر قد يدهم
مسيحيي لبنان أو شيعتهم أو سنتهم في
عراء الحروب المذهبية التي تضع أسسها
أحزاب السلطة مع استحقاق رئاسة
الجمهورية والتكالب على تأمين المصالح
خالل الفترة الحرجة التي تعيشها المنطقة.
فمن جانب ،يبدو اجتماع النائبين
جبران باسيل وفريد الخازن تحضيرياً،
إذا ما أخذنا في االعتبار أن الصهر يريد
االستئثار بجلد الدب قبل اصطياده ،لذا
وفي ظل إمكانية استبعاده من المعادلة
الرئاسية ،بدأ يفاوض على حصته مع
الرئيس المقبل المحتمل.
ولكن من يضمن التزام الرئيس المحتمل
بما سوف يتعهد به؟ ماذا لو كان يمارس
األدبيات السياسية ذاتها التي مارسها
الصهر بعد «تفاهم معراب» ،فانقلب على
الورقة التي وقعها وعلى الوعود التي
مهد بها لهذا التفاهم الذي سمح بوصول
الجنرال ميشال عون الى بعبدا؟؟
لذا ،كان ال بد أن تتفتق العبقرية عن
سيناريو آخر احتياطي طازج تم تسريبه،
يرتكز على «ظهور مفاجئ لخطوات غير
منتظرة في هذا التوقيت )...( ،ذات داللة
تمهد لخطوات مفاجئة أخرى .من بينها
ما يتردد في مجالس مغلقة عن جهود
يبذلها باسيل إلخراجه من عقوبات منظمة
«أوفاك» ،يقال إن بلورتها تحتاج إلى ثالثة
أو أربعة أشهر ،ما يدعو إلى التريث في
انتخاب رئيس جديد».
وفي االنتظار ،ربما يترافق الخروج من
القصر ،مع فصول جديدة من المعارك
السياسية ليمر الوقت على أمل أن تسفر
الضغوط التي برع بها التيار العوني
باالرتكاز إلى التركيز على المؤامرة الكونية
ضده ،عن فرض وقائع سياسية جديدة،
قوامها الخصوصيات التقسيمية المباركة،
المستندة دائما وأبدا إلى تعزيز تحالفه
مع «حزب الله» ،الذي يقف متفرجا على
تصعيده ليحصد النتائج وفق أجندة
مشغله اإليراني الذي يعتبر أن «أهمية
لبنان في اعتباره دولة في الصف األمامي
للمقاومة أمام الكيان الصهيوني».
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حريق معمل قبالن للسجاد فضح عجز الدولة وشرّد  250عائلة

«"كان المصنع بيتنا وحياتنا ...ها هو اليوم تح ّول خرابًا»"
الـنـبـطــيــة  -رمــال جــونــي
كان صعبا ً عىل العامل أحمد أن يرى
مصنع السجاد يف بلدة زفتا والذي امىض
فيه  23عاما ً يحــرق ويتحول رماداً،
فقد غــادره مع زمالئه قبل ســاعتني
فقط ،ليتوىل فريق عمــال الليل العمل.
فاملعمل يعمل  24ســاعة ليتمكن من
انجاز «الطلبيات» اال ان الكارثة وقعت
قرابة السادســة من مســاء الجمعة،
حيث اندلع حريق بسبب ماس كهربائي
رضب لوحة الكهربــاء العائدة إلحدى
املاكينات الجديدة ومنها تمدد الحريق.
اال ان الكارثة التي ح َّلت باملعمل رضبت
االقتصاد املحيل وزعزعت استقرار 250
عائلة كانت تعتاش منه ،وقد باتت بال
عمل وســط ظروف اقتصادية قاهرة.
هذا عدا عن خسارة لبنان املصنع الوحيد
لصناعة الســجاد االمر الذي ســيؤدي
حكما ً اىل اهتزاز الصناعة املحلية.
أكــر معمل لصناعة الســجاد يف
الرشق االوســط تحول خراباً ،عجزت
فــرق الدفاع املدني عن اخماد ألســنة
النريان بســهولة ،فاملصنع يحوي موا ّد
رسيعة االشتعال كالنايلون والخيطان
وتحديدا ً «خيط الجود» رسيع االشتعال.
يقف احمد يراقب ما حل باملصنع،
يبكــي بحرقــة «كان املصنــع بيتنا
وحياتنا ،تآخينــا مع املاكينات ،ها هو
اليوم تحــول خراباً» ،ما يقلقه كما كل
زمالئــه ان  250عامالً باتوا بال عمل يف
بلد منهار اقتصاديــاً ،كان املعمل احد
اعمدة االقتصاد اللبناني ،ويعترب املصنع
الوحيد يف لبنان لصناعة السجاد واالكرب
يف الرشق االوسط ،ويضم ماكينات هي
االوىل مــن نوعها .ورغــم كل الظروف
التي م ّر بها البلــد ،ظل املصنع الوحيد
الذي يصــدّر بضاعته اىل الخارج ،وقبل
يومني فقط كان قد صدر «كونتينرين»
وكان يعــ ّد « 6كونتينــرات» للتصدير
نهار الســبت املايض ،غــر ان الحريق
كان ارسع واكل الخيطــان واملاكينات

والســجاد ،حتــى ان جــدران املعمل
تهاوت بفعل الحرارة املرتفعة ،ما ادى
اىل خســائر بماليني الدوالرات تجاوزت
وفــق املعلومات الـــ 30مليون دوالر،
فاملاكينات وحدها يقــدر ثمنها بـ12
مليون دوالر.
أكثر من ثالثة ايام استمر الحريق
الذي شــب بدايــة يف «مــخ» املعمل،
اي املاكينــات يقول مســؤول العمال،
لينسحب رسيعا ً نحو خيطان «الجود»
التــي تســتخدم يف صناعة الســجاد
وتوصــف بأنها رسيعــة االحرتاق ،ما
اسهم يف تمدد الحريق برسعة.
معمل السجاد بات خرابًا
إســتطاع صاحب املعمل حســن
قبــان ان يحوّلــه مركــزا ً اقتصاديا ً
يف ارســال طوافة لــارساع يف اطفاء
الحريق.
صناعيا ً مهماً ،ركز عىل تطوير صناعة
هذا ناهيك عن فقدان املياه واملازوت
الســجاد ،لم ينتظر يومــا ً دعم الدولة
ما ّ
أخر عمليــة االطفاء اىل ان تم تأمني
اللبنانية ،فهــي لطاملا كانت غائبة عن
املازوت لعدد مــن ابار بلدة زفتا وايضا
دعم الصناعة املحلية ،ولن ينتظر منها
لصهاريــج املياه التي نقلــت املياه اىل
الدعم يف الكارثــة التي حلت بمصنعه،
خزانات الدفاع املدني ،وبحسب محافظ
فجوابها كان واضحا ً عىل لســان وزير
النبطية بالوكالة حسن فقيه «خسارتنا
الصناعة «الله بيعوض عليك» .يرفض
معمــاً بحجم مصنع الســجاد كارثة
قبالن اســتباق التحقيق ملعرفة السبب
اقتصادية عــى الجنوب
الحقيقــي الكامن خلف
ولبنان ،فهــو احرتق يف
الحريــق ،مــن دون ان
وقت نحن بأمس الحاجة
يســتبعد فرضية املاس
الكهربائــي ،متمنيــا ً ان المعلومات األولية فيه للنهوض االقتصادي».
لم يبق بعــد الحريق
يتمكن من اعادة مصنعه قدّرت الخسائر بـ30
سوى بعض السجاد وقد
اىل العمل مجددا ً من دون
مليون دوالر
عمل العمال عىل اخراجها،
ان يغفل االشــارة اىل ان
اضافة اىل بعض املاكينات ،وما عدا ذلك،
املعمل مجهز بأجهزة اطفاء ولكنها قد
لم يبق يشء ،ولكن الســؤال هل السبب
ال تكون كافية.
هو احتكاك كهربائي ام هناك فرضيات
لم تكن املــرة االوىل الذي يتعرض
اخرى ،احد ال ينكر ان الحريق قد يكون
فيهــا املعمل للحريق ،قبــل حواىل 15
يهدف اىل رضب االقتصاد املحيل ،سيما
ســنة تعرض اىل حريق مماثل ،يقول
وانــه ليس املصنع الوحيــد يف الجنوب
العامــل احمــد« ،غري اننا اســتطعنا
الذي يحرتق ،قبل شــهر تقريبا ً احرتق
اخماده برسعة ،اال ان حريق اليوم كان
معمل االســفنج يف الرصفند يف ظروف
مختلفاً» ،عجز عنارص الدفاع املدني عن
غامضــة ،وهو ايضــا ً كان يضم عددا ً
اخماده ،بــاءت كل محاوالتهم املضنية
كبريا ً مــن العمال ،االمــر الذي يضعه
بالفشــل ،فالدفاع املدنــي غري مجهز
احد املراقبني يف خانــة تدمري االقتصاد
لحرائق مماثلة ،وهــو ما اعاق عملية
الداخــي .احد رجال االطفــاء أكد «ان
االخماد ،اضف اىل تأخر الجيش اللبناني

الحريــق كان يتمدد برسعــة هائلة،
عجزنا عن السيطرة عليه ،وكأن هناك
مواد رسيعة االشــتعال جداً» ،ال يخفي
ان املواد االولية لصناعة السجاد هي من
النوع البرتوكيمائي ،غري انه ال يستبعد
فرضية رضب االقتصاد تاركا ً للتحقيق
ان يكشــف خبايا احد اخطر الحرائق
ضمن بقعة جغرافية مغلقة.
هــي كارثة اقتصاديــة حلت عىل
عمال معمل الســجاد الذيــن وجدوا
انفســهم بال عمــل ،احــرق مصدر
عملهم امام اعينهم غري ان وزير العمل
مصطفى بريم الذي عاين مكان الحريق
اعلن مســاعدته للعمال يف توفري فرص
موقته لهم ريثما يعود املعمل اىل سابق
عهده.
وعود بالجملة اطلقها املسؤولون
امام اكــر كارثة اقتصاديــة يف املدى
املنظور ،وعود ربما لــن ترتجم واقعاً،
فال وزارة الصناعة ســتدعم الصناعة
والصناعيني وال وزارة العمل قادرة عىل
توفري فرص عمل يف بلد عاطل بمجمله
عن العمل.
الحقيقة الوحيدة أن الحريق كشف
عجز الدولــة يف مواكبة الحرائق ،يقول
احدهــم« :الدولة التي تعجز عن اخماد
نريان مبنى كيف لهــا ان تخمد النريان
االقتصادية املشتعلة يف البلد»؟

مســـاحة حـــرّة

مواصفات الرئيس العتيد
تطبع الرئيس العتيد ،فيجب التنبّه إىل ّ
أن انتخابات
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
 2016قد أرست نهجا ً رئاســيّا ً جديداً ،ت ّم إسقاط
مقولة الرئيس الوافد من خــارج الحدود ،ليكون
ك ّلما اقرتبنا من نهاية هذا العهد ازداد الحديث
العماد عــون آنذاك الرئيس الــذي أرادته األكثريّة
عن االنتخابات الرئاســيّة التي عــى ما يبدو أنّها
َ
املنتخبَة .وهذا ما لم يفهمه بعضهم ،حيث
النيابيّة
باتت حتميّة .واملعطيات ك ّلها تشــر إىل ّ
أن الفراغ
صاغوا اتّهاماتهم َملن أوص َله بأنّه يتحمّ ل مسؤوليّة
منبــوذ من قبل ك ّل الفاعلــن باملوضوع الرئايس.
إيصال رئيس  8آذاريّ  ،وهو الذي أســقط املرشوع
واالحتمــال الوحيد الــذي يرضب هــذا املومنتم
الســيادي .أعني هنا بالتحديد رئيس حزب القوّات
هو افتعال فوىض أمنيّة ال يُعــ َرف أين قد تخلص
اللبنانيّة ،الدكتور سمري جعجع.
نتائجها .وعىل وقع هذه التطــوّرات كثر الحديث
ّ
إن مسؤوليّة إيصال الرئيس عون تقع عىل عاتق
عن هويّة الرئيس الذي سيشــغل قرص بعبدا بعد
الذين أعطوه اكثر من  % 70من أصوات املسيحيّني
الرئيس عون .وماذا بعد الرئاسة؟ هل يعود فخامة
وقتــذاك .هؤالء الذيــن نجحوا بهذه
الرئيس عون إىل رئاسة تيّاره السيايس
املهمّ ة .أمّ ا مهمّ ة سمري جعجع يف تلك
ليُلملم الشــذرات التي بعثرها خلفه؟
املرحلة فلقــد اقترصت عىل مواجهة
وما هــي املواصفات التــي يجب أن
ال يمكن أن يكون
ّ
مجتمع إقليمــي ودويل ّ رافض لرأي
يتحل بها رئيــس الجمهوريّة الخلف
األكثريّة آنــذاك ،وهو رصّ ح علنا ً بأنّه
الرئيس العتيد إال
العتيد؟
مؤتمنًا على نتائج يريد رئيسا ً من خارج هذه األكثريّة،
ال يبدو ّ
أن فخامة الرئيس سيعود
َ
وغري مصنوع يف لبنان .ليكون العماد
تثبيته
عىل
عمل
الذي
السيايس
إىل تيّاره
ثور َتي  14آذار
عون الرئيس اللبناني ،بفضل ســمري
طوال عقدين ونيّــف قبل أن ينتقل إىل
قرص بعبدا .واملعطيات تشري إىل نيّته يف و 17تشرين وعلى
جعجــع يف تلك املرحلــة ،ومنذ عهد
بشارة الخوري حتّى اليوم ،هو وحده
مكاسبهما
أن يتأيقن أكثر يف عيون التيّاريّني الذين
ما زالوا صامدين مــع صهره ،متأمّ الً
الذي ُ
ص ِن َع يف لبنان.
وهذا ما يجــب الرتكيز عليــه يف االنتخابات
أن يســتعيد ألق املاضويّني الذين تركوا ســفينته
الرئاســيّة القادمة .نحن اليوم يف مرحلة تشــبه
بســبب التحويرات التي قام بها خلفه .ولكن عىل
بتفاصيلهــا االنتخابيّة مرحلــة انتخاب الرئيس
ما يبــدو ّ
أن كثرا ً قد باتــوا يف مركب آخر يبحثون
الشهيد الشيخ بشري الجميّل .هذا الرئيس الذي لم
لهم عن هويّة مدنيّة علمانيّة بعيدة من طروحات
يُكتَب له بأن ّ
ينفذ مرشوعه الرئايس الذي أعلنه يف
التيّار التي أسقطتها املمارسات يف الشأن العام ،ال
لبناني صنع يف لبنان ال
خطاب قســمه .هو رئيس
ّ
سيّما ما رشح من نتائج لهذه املمارسات يف وزارة
خارجه ،كما نجحت الدّعاية املضادّة لنهج املقاومة
الطاقة ،وزارة الصهر ومستشاريه.
اللبنانيّــة باإليحاء عكس ذلك طوال ثالثني ســنة.
أمّ ا بالنسبة إىل املواصفات التي من املفرتَض أن

فالرئيس العتيد لن يكــون إال ُ
ص ِن َع يف لبنان .وهو
الذي سيكون رئيســا ً تمثيليّا ً بامتياز انطالقا ً من
النهج الذي أرسته مرحلة انتخاب الرئيس عون.
من هذا املنط َلق ،ال يمكــن أن يكون الرئيس
العتيد إال مؤتمَ نــا ً عىل نتائج ثورتي  14آذار و17
ترشين وعىل مكاســبهما ،عىل ّأل يستعمل هذه
النتائج للمقايضة عىل مكاسب شخصيّة .والرئيس
العتيد يجب أن يأخذ باالعتبار ّ
أن مهمّ ته األساسيّة
لبنانيّا ً يجب أن تكون باســتعادة اللبنانيّني ك ّلهم،
عىل اختالف انتماءاتهم الحضاريّة ،وإرجاعهم إىل
حضن الكيانيّة اللبنانيّــة .ومطلوب من ال ّرئيس
العتيــد أيضا ً أن يحمل رؤية تصــل إىل ح ّد الحلم
للعمل عىل تحقيقه ،ال أن يأخذ الرئاســة وسيلة
لإلنتقام ،أو تتغ ّلب شهوته يف الحكم عىل طموحه
يف الحلــم .والرئيس العتيد ،إن لــم يقف يوما ً يف
حياته عىل قرب رفيقه الشهيد ،لن يدرك قيمة هذا
الوطن التاريخيّة .فهو حتما ً سيبيعه يف أوّل جولة
مفاوضات .واملطلوب األه ّم من الرئيس العتيد هو
أن ينجح بنقل لبنان من حال التعايش مع الدويلة
األزمة ليُدخِ َل هذه الدويلة يف صلب الدّولة الح ّل.
وأيّ رئيس يُنتَ َخب ال يحمل هذه املواصفات،
يعني أنّنا حتما ً ســننزلق أكثر فأكثر نحو القعر
وحذار اســتخدام خديعــة الـ 65
الجهنّمــي.
ِ
َ
املكتســبَات الديمقراطيّة.
لإلنقالب مجدّدا ً عىل
وهذه امل ّرة إن نجح أصحاب هذه املؤامرة بتكرار
أفعالهم؛ فعندهــا تقع املســؤوليّة عىل الناس
الذين انتخبــوا هؤالء الطرواديّــن .عندها ،إمّ ا
أن تكون ثورة وطنيّة كاملة وشــاملة وجامعة
إلســقاط نتائج أفعالهم ك ّلها ،وإمّ ــا ف ْلن ُ ِّ
حض
أكفان الوطن!
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سوسانِّ :ألفوا حكومة من أجل الناس وحاجاتهم ال من أجل أهوائكم

ضوء أخضر سياسي لبدء ثورة في وجه أصحاب
المولّدات الخاصة
صـيــدا  -مـحــمــد دهــشــة
طغت األزمــات املعيشــية والخدماتية عىل
بهجة عيد االضحى املبارك ،وقد حل باهتا ً وحزينا ً
عىل كثري من العائالت الصيداوية التي لم تستطع
تأمــن احتياجاته الرضورية مــن حلوى ولحوم
وثياب جديــدة وألعاب اطفــال وهدايا ،واقترص
عىل بعض الطقــوس الدينية يف أداء الصالة وتقبل
التهاني وتبادل الزيارات العائلية ونصب االراجيح
عىل بحر العيد واالزدحام عىل الكورنيش البحري.
وتميزت عطلة العيــد بثالثة تطورات ،االول:
املواقــف السياســية التي أطلقهــا مفتي صيدا
وأقضيتها الشيخ سليم سوسان يف خطبة العيد من
مسجد الحاج بهاء الدين الحريري وقد اخترصت
كل معاناة النــاس وأوجاعهم ،قائــا« :الطبقة
السياسية الفاســدة التي حكمت البالد وارتكبت
الكثــر من املوبقــات السياســية واإلقتصادية
واإلجتماعيــة والصحية والرتبويــة حولت لبنان
درة الــرق بــكل املرافق ،دولــة تعاني الجوع
والفقر والقهر والحرمان فأصبح اللبناني عاجزا ً
عن تأمني أبسط مســتلزمات الحياة الكريمة يف
األعياد وغريها وأملنا بالله ان يرحمنا منهم ومن
فسادهم ويجعل لنا فرجا ً ومخرجا ً من تسلطهم»،
متسائالً «هل يعقل مدينة صيدا بال ماء وال كهرباء
والنفايات تمأل الشــوارع والذباب يغزو البيوت.
فلتؤلفوا حكومة من اجل الناس وحاجاتهم ال من
اجلكم وال من أجل اهوائكم وال من اجل مصالحكم
وطوائفكم .لقد ملت النــاس منكم ومن كالمكم
كفى ..كفى».
والتطور الثاني ،اعطاء بعض فاعليات صيدا
الضوء االخرض لبدء ثورة بوجه اصحاب املولدات
الخاصة وعدم الرضوخ لرشوطهــم ولو بالقوة،
بعد تعنت بعضهم وعدم الرتاجع عن التســعرية
الجائــرة ،حيــث تراوحــت بني  80و 95ســنتا ً
للكيولواط ،وعلمت «نداء الوطن» ان االمني العام
لـ «التنظيم الشــعبي النارصي» ابلغ منارصيه يف
املناطق بتصعيد الخطــوات امليدانية لعدم القبول
بمخالفــة تســعرية وزارة الطاقــة ،والتصدي

طوابير االنتظار أمام األفران

ملحاوالت قطع االشرتاكات عن الناس ،وذلك بعدما
تقدم بإخبار إىل املدعي العام االستئنايف يف الجنوب
القايض رهيــف رمضان ضد أصحــاب املولدات
الذين يخالفون التســعرية الرسمية الصادرة عن
وزارة الطاقة ،وسط مخاوف املواطنني من نوعية
العدادات التي تم تركيبها أخريا ،والخشية ان تعمل
بطريقة مريبة لتزيد من كمية السحب ،مطالبني
بالكشف الفني عليها ملعرفة اسباب السحب الزائد
للكيلوواط.
وقــد تقاطعت دعــوة «التنظيم الشــعبي
النارصي» مع املوقف الناري لتيار «املستقبل» الذي
لم يكتف باســتنكار التفلت بتسعريات اشرتاكات
املولدات الكهربائية وعدم االلتزام بتسعرية وزارة
الطاقــة وتوصيات بلدية صيدا ،بــل حذر من أن
«اســتهتار الدولة والمباالتها تجاه معاناة الناس
ووجعهم من شــأنه ان يؤدي اىل فوىض وغضب»،
قائالً «ال تجربوا الناس بلقمة عيشهم».
ولم يســلم االطباء من الشــكوى ،فأطلقوا
رصخة لوقــف ممارســات اصحــاب املولدات
وتهديدهم اليومي بقطع االشرتاك عنهم ،مؤكدين
وجوب وضــع حد لرفع األســعار بعدما ارتفعت
فاتورة االشــراك لدى عيادات األطباء ومضاعفة
اشــراك املصاعد .وقال رئيس رابطة أطباء صيدا

الدكتــور نزيه البزري إن الطبيب لم يعد قادرا ً عىل
دفــع هذه الفواتري العالية خاصــة أن املعاينة ما
زالت منخفضة مقارنة مع االرتفاع الحاصل.
والثالث :االزمة املتصاعــدة يف رغيف الخبز،
بعدما اقفل الكثري من االفــران تحت ذريعة نفاد
مــادة الطحني ،وعملت أخرى لســاعات معدودة
فقط وباعــت كميات محــدودة ،بعدما اصطف
املواطنــون بطوابري طويلــة للحصول عىل ربطة
خبز واحدة فقط ،ما انعكس استياء عارما ً سمعه
ممثلو القــوى الروحية والسياســية الصيداوية
خالل اســتقبالهم املهنئني كشكاوى موحدة عن
انقطاع الكهرباء واملياه وتراكم النفايات يف احياء
وشوارع املدينة وانتشــار الروائح الكريهة .فيما
املرارة الكربى تبقى يف ازمة رغيف الخبز وطوابري
الذل حتى بــات املواطنون يتقاتلون للحصول عىل
ربطة الخبز بعد وقوفهم تحت حر الشمس ساعات
طواالً ،ناهيك عن املعاناة عىل أبواب املستشفيات
وفقدان األدوية يف الصيدليات وارتفاع اســعارها
الجنوني واإلرتفاع الجنوني باسعار السلع الغذائية
والزيوت واألجبان واأللبان طعام الفقراء ســابقا ً
وفقدان القيمة الرشائية للرواتب واألجور وزيادة
الرضائب عىل الهاتف والخليوي والكهرباء ودولرة
العام الدرايس املقبل».

مســـاحة حـــرّة

غادة عون لرئاسة الجمهور ّية
الــدكــتــور شــربــل عــازار

(*)

ال تَ ُك ّ
ــف القاضية غادة عــون عن الترصيح
والتغريد لرشح وجهة نظرها ،والتلميح اىل تخ ّلف
غريها من القضاة عن إحقاق الحقْ .
ُ
كنت من
وإن
غري املحبّذين للمداهمات االعالمية واالعالنية التي
قامت بها حــرة القاضية مدعومة بفئة حزبية
«تيّاريــة» ،إال أنّني أردت ،باســم الكثريين مثيل،
البحث عن الحقيقة.
يف آخر تغريــدة لها كتبــت القاضية عون:
«مخالفــة موجــب التحفظ جريمــة ال تغتفر
بالنســبة لغادة عون فقط .اما اذا ارتكبها فيصل
مكي او اي قاض آخر فمعليش .او حتى لو ارتكب
احد القضاة ،تخ ّلف عن إحقــاق الحق يف جريمة
العرص...معليش .او حتى لــو ّ
تدخل أحدهم مع
قاض لوقف التحقيق كمــان معليش .أخطر يش
ٍ
مخالفة غادة عون ملوجب التحفظ هذا معيب».
وعىل مثال هذه التغريدة ،تغــ ّرد مدّعي عام
جبل لبنان معظم الوقت.
حــرة القاضية غادة عــون ،نتوجّ ه إليكِ
بدزينةٍ من األسئلة نرجو أن تجيبي عليها بجرأتِك
املعهودة يف طرح االمور علنا ً وبدون مواربة وبك ّل
الوسائل املتاحة.
ّ
ملف الفيول املغشــوش وماذا
 - 1أين أصبح
ِ
قاض او محكمة
وجدت فيه من ارتكابات واىل أيّ
ٍ
أحلتِه وهل يُتابَع ام أصبح مَ نسيّا ً او مَ خفيّاً؟
 - 2أين أصبح ملف الفساد يف مصلحة تسجيل
السيارات (النافعة)؟
ّ
ملف الفساد يف الجمارك؟
 - 3أين أصبح
ّ
ملف الدوالر املدعوم؟
 - 4أين أصبح

ّ -5
ِ
أعلمت اللبنانيّني بماذا تتهمني حاكم
هل
مرصف لبنان ومن يمنعك مــن مالحقته إذا كان
مرتكبا ً وهل لديك األد ّلة؟
 - 6هل نستطيع أن نعرف ماذا و ِ
َجدت يف م ّلف
آل امليقاتي بخصوص قــرض الـ  75مليون دوالر
ّ
امللف وهل
من مرصف اإلســكان وأين أصبح هذا
يُتابَع؟
ّ
ّ -7
ِ
هل ِ
ملف رشكة
اكتشفت يف
قلت لنا ماذا
املكتّف لنقل األموال بعد أن ّ
توف أحد مالكيها قبل
أن يَتَي ََّس له الدفاع عن نفسه؟
 - 8أكثر من م ّرة وقف النائب حســن فضل
الله يف قاعة الربملان يُخربنا عن العديد من ملفات
الفســاد املوثّقة لديه باالســماء واألرقام واضعا ً
نفســه بترصّ ف القضاء املختص ليربز له ّ
ملفاته.
هل استدعيتِه م ّر ًة واحدة لسؤاله عن هذه ّ
ّ
امللفات؟
 - 9تَ ُ
ضجّ وســائل اإلعالم لي َل نهار ،معارضة
خب عن الهدر املخيف بعرشات مليارات
ومواالة ،لتُ ِ
اســتدعيت أحدا ً
ِ
الدوالرات يف وزارة الطاقة .فهل
ملساءلته؟
 - 10كارثة الســدود من بريصا يف الضنيّة اىل
جنّــة يف قضاء جبيل اىل بلعــة يف جرد البرتون اىل
كفرتيه يف أعايل كرسوان ،وخاصة الس ّد العجائبي
يف املســيلحة حيث يمتلئ ويفرغ ويمتلئ ويفرغ
جوب أح ٌد
احتيــاالًِ ،مث ْ َل لعبة «اليويو» ،هل اســتُ ِ
يف خصوصــه بعد أن ك ّلف الخزينــة ،يعني جيب
فر
املواطن ،عرشات ماليني الــدوالرات عدا عن حَ ِ
الجبال وتشويه الوديان واختفاء الغابات؟
ّ
ِ
بملف الدواء
فعلــت
 - 11هل تُخربيننا ماذا
اإليراني الذي غزا لبنان دون خضوعه للدراســات
ّ
املختصة وأين
والتقييمات الالزمة يف املختــرات

5

ّ
امللف؟
أصبح هذا
ّ
صارحت اللبنانيّــن إذا ِ
ِ
كنت قد
هــا
- 12
أ ّ
ط ِ
لعت عــى اإلخبار املقــدّم بموضوع «القرض
الحسن» بما يش ّكل من نظام مايل ومرصيف مخالف
لقانون النقد والتسليف اللبناني،
ّ
أم ّ
امللف من بيــت الفرفور ،وذنبو
أن هــذا
مغفور ونام واختفى بالجارور؟
وه ْل وهل ّ
َ
وهل......
حرضة القاضية غادة عون ،أثبتي شيئا ً ممّ ا
تتكلمني عنه عىل «تويــر» او يف باريس بصحبة
عمر حرفوش.
اللبنانيّــون بحاجة اىل قضــاة أبطال أمثال
اإليطاليّــن جيوفاني فالكونــي (اغتيل يف العام
 )1992وروزاريو ليفاتينو (اغتيل يف العام 1990
وطوّبته الكنيســة الكاثوليكيــة كقديس يحارب
املافيات).
ناضيل حتى االستشــهاد من أجــل محاربة
املافيات املتح ّكمة يف أيّ موقــع كانت وأليّ جهّ ة
وأيّ فريق انتمت.
إفعيل هذا وســوف تَ َري َْن اللبنانيّني املقهورين
املنهوبــن املنكوبــن يَحمونَكِ بأهــداب العني
وي ِ
َحملونَكِ عــى الراحتني اىل قرص بعبدا وينادون
ً
ِبكِ
رئيسة مُنقِ ذَ ًة من براثن شياطني السلطة الذين
أوصلوا شعبهم اىل جهنّم وما ّ
رف لهم جف ٌن.
حرضة القاضية غادة عون ،االشكاليّة ليست
باســم شــهرتك ،القضيّة هي بمَ ن يَعِ د وال يَفي
وبمن يقول وال يفعل وبمن يَهجُ م وال ي ِ
ُكمل حتى
الخالص.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

جــان الــفــغــالــي

«"قمة اللقلوق »" بين باسيل والخازن
...الرئاسيات ُتبيح المحظورات
«المسرح» في اللقلوق ...أما المشاهدون فهم
بحسب ترتيب المقاعد:
عديل رئيس «التيار الوطني الحر» ،النائب
السابق شامل روكز الذي لم يكن بعيدا ً عن الشيخ
فريد.
عديل الشيخ فريد ،رئيس «مشروع وطن»،
الذي خوَّنه الوزير باسيل بعدما اعتبره انه قفز
من سفينة «تكتل لبنان القوي».
الوزيرة السابقة ،وربما الالحقة ،النائبة ندى
البستاني ،ألن غيابها عن «المسرحية» سببه
ان «قمة اللقلوق» ليست كسروانية الطابع ،بل
إن دور الشيخ فريد فيها هو أقرب إلى «الموفد
الزغرتاوي» منه إلى نائب كسروان وأحد حراس
بكركي.
النائب السابق روجيه عازار والوزير السابق
منصور بطيش ،وينطبق عليهما المعيار ذاته
المتع ِّلق بهوية القمَّ ة من انها ليست كسروانية
الطابع والهدف.
وَضع الوزير باسيل جانبا ً ملف المرامل
والكسارات الذي استخدمه على مدى خمسة عشر
عاما ً ضد الشيخ فريد ،سواء عبر بيانات التكتل
أو عبر التقارير التلفزيونية ،ولم تكن تنفع كل
بيانات النفي التي كان يصدرها الشيخ فريد.
وَضع ملف المرامل والكسارات جانبا ً ألن
الوزير باسيل ليس في األصل ناشطا ً بيئيا ً وليس
عضوا ً في منظمة «غرينبيس» ،فاالولوية عنده
هذه األيام لـ»البيئة الرئاسية» ،وبسبب هذه
األولوية «مغفورة للشيخ فريد خطاياه البيئية في
الطبيعة».
هذه المرة انقلبت اآلية بالنسبة إلى الوزير
جبران باسيل ،فالشيخ فريد ال ينطبق عليه
ما ينطبق على الوزيرة ندى والوزير منصور
بطيش والنائب روجيه عازار ،من قاعدة « ُك ّن
فيكون ،أو تكون» ،فإبن البيت الخازني له
حيثيته السياسية والحزبية قبل «تسونامي»
عون وقبل دخول التيار إلى كسروان ،فهو ابن
بيت شمعوني بامتياز من جانب والده الشيخ
هيكل وعمه الشيخ رشيد ،وكان الرئيس كميل
شمعون «ضيف شرف دائم» في بيتهم ،لكن
حقبة الوصاية السورية منذ مطلع تسعينيات
القرن الماضي وصوال ً إلى حكومة الرئيس عمر
كرامي الثانية ،عدَّلت من «تموضع» الشيخ فريد،
ْ
وإن كان الوحيد الذي استقال من تلك الحكومة،
ليتولى الشيخ وديع الخازن حقيبة السياحة
منه .ثم كان «تسونامي» العماد عون الذي أطاح
الجميع.
اليوم أنقلبت االمور رأسا ً على عقب ،انحسر
«تسونامي» لتح َّل محله السدود التي انتقدها
الشيخ فريد مراراً ،هنا تعادل جبران والشيخ
فريد بالنقاط فألغيا اإلحتساب :باسيل ألغى
المرامل والكسارات ،والشيخ فريد ألغى السدود
ألن «مصيبة الرئاسة» تجمعهما.
لكن «العقدة الرئاسية» ابعد من ذلك :باسيل
غير قادر على العطاء ،والشيخ فريد غير قادر
اصيل ووكيل :باسيل
على األخذ ،فالقمة بين
ٍ
يفاوض لتكون له الرئاسة ،والشيخ فريد ،وكيل
االصيل سليمان فرنجية ،الذي كان في إجازته
البحرية يوم انعقاد القمة ،يسعى لرئاسة االصيل،
فكيف يستقيم التفاوض على شيء ال ينقسم
قسمَ ين؟
«قمة اللقلوق» في اإلحتساب الفوري ،على
طريقة «اليومية» في اليانصيب ،أعطت رصيدا ً
إلى الشيخ فريد ،أكثر مما أعطت لباسيل :أوقفت
النكد السياسي الذي كان التيار يمارسه في حق
الشيخ فريد ،فال مرامل وكسارات بعد اليوم بل
بيئة نظيفة َ
توصف لمرضى الربو .لكن باسيل
لم يخرج «خالي الوفاض» :سجَّ ل هدفا ً في مرمى
حليفه السابق وعدوه الحالي ،نعمة افرام ،ووضع
حجرا ً إضافيا ً فوق «القبر السياسي والنيابي»
لعديله شامل روكز.
ولكن ثمة في كسروان من شاهد المسرحية
من بعيد ،من جعيتا ،زياد بارود ،الذي تع َّلم كيف
يحفر مغارتها بإبرة ،فالسياسة عنده مثابرة ال
تسويات وصفقات.
واألبعد من الجميع في مشاهدة المسرحية،
قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي وإن
اختلف فرنجية وباسيل على كل شيء فإنهما
يلتقيان على محاولة قطع الطريق عليه للنزول
من اليرزة إلى بعبدا.

٦
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إخبار بحق العلّية عشيّة مزايدة السوق الحرّة وسريان قانون الشراء العام

شكري صادر :العلّية يواجه حربًا سياسية ُت ّ
شن ضدّه
تخطي القضاء ولننتظر النتائج
وزير العدل :ال يمكنني
ّ
العلّية :ليت اإلخبار كان عن الكهرباء واإلتصاالت والسدود

هي ليست المرّة األولى التي تكون إدارة المناقصات ومديرها العام،
الدكتور جان العلّية ،تحت الضوء .ال عجب في ذلك نظرًا لمحورية هذه
اإلدارة في بلد عادة ما يكون المتضرّرون من الرقابة الصارمة على أنواعها
كثرًا .الحملة الواسعة التي تُ ّ
شن في وجه العلّية تُنذر بمنحى أكثر حدّة

والخوف من أن تكون الجرّة بين من هو «مع» ومن هو «ضد» قد ُكسرت.
قرار إبطال مزايدة عمومية ،مؤتمر صحافي عالي النبرة للعلّية ثم إخبار
بحق ّ األخير .وموعدان مقبالن :مزايدة استثمار السوق الحرّة غدًا ووالدة
هيئة الشراء العام قبل نهاية الشهر .فهل إن وراء األكمة ما وراءها؟

كاريـــن عبـــد النــــور
مؤتمــر الع ّليــة الصحــايف يف
 2022/06/16سبقه قرار مجلس شورى
الدولــة رقم  495تاريــخ 2022/05/26
حول إبطــال «املزايــدة العمومية» إلدارة
ّ
مخصصة للبيع يف
واســتثمار مســاحات
مطار رفيق الحريري الــدويل والتي جرت
بتاريخ  .2017/04/27وقد نســب القرار
إىل إدارة املناقصات تهمة «التقاعس» علما ً
أن مزايدة العــام  2022كان قد أُعلن عنها
بتاريــخ  2022/05/12ومــن املق ّرر أن
تجرى غــدا ً الخميس .هذا ويبدو أن األمور
تتّجه إىل مزيد مــن التعقيد والتصعيد مع
تقديم مجلس شــورى الدولة إخبارا ً بحق
الع ّلية ،لم يكن األخري قد تب ّلغه رسميا ً حتى
كتابة هذه الســطور .غري أن وزير العدل،
القايض هنري خوري ،أفصح عن تفاصيله
ّ
مؤخرا ً يف اإلعالم ،وهــو ما ك ّرره يف اتصال
أمس مع «نداء الوطن» .فماذا عن مضمون
اإلخبــار ،وكيــف ّ
فسه أهل الشــأن من
الناحيتني القانونية والسياسية عىل ضوء
االستحقاقات ،وماذا يقول الع ّلية بدوره؟

إخبار بتوقيت مريب

باإلخبار نبدأ .فلدى سؤاله ،أشار وزير
العدل لنا اىل أن مجلس شورى الدولة اعترب
أن يف مؤتمر الع ّلية الصحايف األخري إســاءة
إليه يف أكثر من موضوع ،ما دفع باملجلس
إىل إرسال كتاب له – أي إىل الوزير  -ليقوم
بدوره بتحويله إىل النيابة العامة التمييزية.
فهل ملزايدة السوق الح ّرة عالقة باإلخبار؟
يجيب خوري« :طاملــا أن املوضوع أصبح
بعهدة النيابة العامة التمييزية ،ال يمكنني
تخ ّ
طي القضاء».
الع ّلية ،بحكــم القانون ،ســيتحوّل
رئيســا ً لهيئة الــراء العــام ابتداء من
 ،2022/07/29ما يثري عالمات استفهام
حــول ما إذا كانــت املالحقــة القضائية
ســتؤدّي إىل ّ
كف يده عن املنصب .اإلجابة
ِب َرهــن ادّعاء النيابــة التمييزية عليه من
عدمه ،كما يلفت خوري خاتماً« :فلننتظر
معا ً النتائج دون أن نستبق األمور».

إبطال بعد  5سنوات

ننتقــل إىل مزايدة الســوق الح ّرةِ .ل َم
عادت إىل الواجهة بعد خمس ســنوات من
إجرائها لتُب َ
طل قبل شــهرين من انتهائها؟
لإلجابة توجّ هت «نــداء الوطن» إىل رئيس
مجلس شــورى الدولة ،القــايض فادي
الياس ،الذي امتنع عن اإلدالء بأي ترصيح
باعتبــار «أن من حق اإلعــام الوصول إىل
الخرب واملعلومات يف حني يتحتّم عىل القايض
ّ
التحفظ ال سيّما يف امللفات
االلتزام بموجب
ّ
الحساســة والدقيقة» .ال بأس ،إذ طرحنا
الســؤال عىل الرئيس الســابق للمجلس،
القايض شكري صادر ،الذي اعترب أن مزايدة
الســوق الح ّرة هي من املناقصات القليلة
التي تمّ ت تحــت إرشاف إدارة املناقصات
كــون معظمها يحصل بالــرايض إرضا ًء
ألفرقــاء معينني« .وقتهــا تقدّمت خمس
رشكات ،ثالث منها اعتُربت غري مستوفية
للرشوط حيث رست املناقصة عىل طرفني:
األول عرض مبلغ  100مليون دوالر سنويا ً
مقابل  43مليون دوالر من الثاني .وكونها
مزايــدة ،ال مناقصــة ،األفضلية هي ملن
يستأجر بسعر أعىل».

وزير العدل هنري خوري

عىل أثره ،تقدّم أحد األفرقاء املستبعدين
بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة طالبا ً
إبطال قرار وزير األشــغال العامة والنقل
واملتضمّ ن املوافقة للطرف األول عىل نتيجة
املزايدة .صادر ،الذي كان رئيســا ً للمجلس
آنذاك ،يرشح مع ّلقاً« :وصلني امللف كقضاء
عجلة ،فاســتغربت الطعن أساساً :لو كان
الفرق بني العرضني مليون دوالر أو مليونني
لكان الطعن منطقياً ،إنما نتكلم عن فارق
تخ ّ
طى الـ 50مليــون دوالر .من هنا قمت
بر ّد الدعوى ،فما كان من الجهة املستدعية
ّإل أن اســتأنفت القرار يف مجلس شورى
الدولة ُ
لت ّد الدعوى مجدّداً».
ماذا اســتج ّد إذاً؟ «باملبدأّ ،
نصت املادة
 77من نظام مجلس شورى الدولة عىل أنه،
يف حال ّ
توفر أسباب جدّية إلبطال املراجعة،
ويف حال ّ
تبي وجود رضر بليغ يلحق بأحد
األفرقــاء ،يجب وقف التنفيذ حاال ً  -وليس
بعد ســنوات  -تفاديا ً لزيادة الرضر» ،ير ّد
صادر مؤ ّكدا ً أن تنفيذ املناقصة لم يتوقف
حينهاّ ،
وإل لكان مصريها اإلبطال .وتابع
متســائالً كيف ملناقصة عمرها  5سنوات
أن يأتــي حكم إبطالها قبل شــهرين من
انتهائهــا« :نتفهّ ــم فســخها لكن ليس
إبطالها ،ف ِل َم الدخــول يف متاهات هدفها
التخريب ال التصحيح؟ حتى لو كان هناك
خطأ ما يف دفرت الرشوط ،املســار الزمني
الذي سلكه امللف لم يكن صحيحاً؟».
الواضح ،بحســب صــادر ،أن الع ّلية
يواجه حربا ً سياســية تُ ّ
شن ضدّه .والقول
إن لجنة املناقصات ارتكبت أخطاء جسيمة
يف مزايدة الســوق الح ّرة هو باألمر امليسء
لـ»شخص عملت معه ،وهو ،شهادة ّ
حق
تقال ،األنظف واألفضل واألكثر شفافية يف
قضايا املناقصات».

قضية رأي عام

للغــوص أكثــر يف الــرأي القانوني،
كان لـ»نداء الوطــن» حديث مع املحامي
والناشــط واصف الحركة ،الــذي لم ي َر يف
مؤتمــر الع ّلية الصحــايف أي تطاول عىل
القضاء أو أي تخــ ّ
ط للحدود إنما محاولة
رضورية للتصــدّي ِلمَن يحاول تشــويه
الحقائق من خالل وســائل اإلعالم .وإذ ال
يخفى عىل أحد عدم اســتقاللية القضاء
اللبناني وخضوعه لإلرادة السياسية ،كان
من واجب مدير عام إدارة املناقصات إطالع
الرأي العام عىل ما يحصل خاصة أن كافة
الرسقات التي شــهدها البلد جاءت نتيجة
الصفقات بالرتايض التي لم تخضع لرقابة
تلك اإلدارة ،من وجهة نظر الحركة.
وعن توقيت اإلخبــار يقول الحركة

واصف الحركة :الطريقة التي
استخدمها وزير العدل في
اإلعالن عن اإلخبار عبر اإلعالم
فيها الكثير من التهويل

شكري صادر :لو كان الفرق بين
العرضين مليون دوالر أو مليونين
لكان الطعن منطقيًا إنما نتكلم عن
تخطى الـ 50مليون دوالر
فارق ّ

العلّية :قرار اإلبطال رقم 495
تترتّب عنه أعباء مالية على
خزينة الدولة ال تقل ّ عن نصف
مليار دوالر

إن ثمة نيّة لتوجيه مزايدة السوق الح ّرة
الجديدة التي ستحصل غدا ً ملصلحة رشكة
معيّنــة« :عندما يت ّم اســتهداف الع ّلية
بدعوى أو بإخبار فكأنهم يســتهدفون
رأس اإلدارة للوصــول إىل تعطيل قانون
الرشاء العام الــذي يدخل حيّز التنفيذ يف
التاســع والعرشين من الشــهر الحايل،
ما يش ّكل اســتكماال ً للضغط عىل إدارة
ّ
معي عىل سري
املناقصات لفرض مسار
األمور» .فحتى الطريقة التي استخدمها
وزير العدل يف اإلعالن عــن اإلخبار عرب
اإلعــام فيها الكثري مــن التهويل ،عىل
ح ّد قول الحركة ،الذي اســتغرب ترصّ ف
الوزير الذي ال تفســر له سوى تشكيل
جوّ مــن الضغط إلزاحــة كل من يقف
عائقــا ً أمام طموح البعض يف الفســاد
والرسقة.
نستفرس عن املسار القانوني لإلخبار،
فيوضح الحركة أن النيابة العامة التمييزية
ســتبلغ الع ّلية بذلك ليتوجّ ه بعدها لإلدالء
بإفادتــه .فلألخــر الحق بإبــراز كافة
املستندات و»ســيكون حتما ً هناك إخبار
جدّي وحقيقي بــكل املخالفات واملؤامرات
التي كانت تُساق يف موضوع مزايدة السوق
الح ّرة بهدف إرســائها عىل رشكة معيّنة»،
كما يؤ ّكد .ففــي وقت تُعترب النيابة العامة
التمييزيــة رأس هرم القضــاء الجزائي،
وقد يكون جرى اللجــوء إليها كون الع ّلية
موظفــاً ،كان يمكــن الركــون أيضا ً إىل
محكمة املطبوعات كــون املوضوع يتع ّلق
باملؤتمر الصحــايف .الخياران متاحان لكن
ســبب التوجّ ه إىل النيابة العامة التمييزية
ّ
ستتكشف خلفياته يف األيام القليلة
مبارشة
املقبلة.
باختصــار ،يرى الحركــة أن الهدف
األســايس مما يحصل هو إبعــاد الع ّلية
عن رئاســة هيئة الرشاء العام بعد أن رأى
البعض باستهدافه وسيلة ملنع تطبيق هذا
القانون .فهو طاملا كان مســتهدفا ً أو أنه
العضو أو الرئيــس الحكمي ،قد يت ّم تعيني
شــخص آخر إىل حني انتهــاء محاكمته
رغــم أنه ال حــق لهم بذلــك« .كل موقع
يؤدّي دوره لــه منا االحرتام والتقدير ،فقد
أصبحنا يف زمــن تُعترب التأدية الســليمة

ّ
األكف
للوظيفة إنجازا ً كبــراً .لكي نحمي
النظيفة يف البلــد ،وجب تحويل كل قضية
من هذا النوع إىل قضية رأي عام والوقوف
إىل جانــب املســتهدفني يف معركتهم ليس
دفاعا ً شــخصيا ً إنما عن القضية بذاتها.
نحن ال ندافع عــن الع ّلية ،إن كان مخطئا ً
فليحاســب ،لكن إن كانوا يريدون تعطيل
قانــون الرشاء العام الــذي ُفرض عليهم،
فواجبنا االتحــاد يف الدفاع عن القانون ألن
لبنان ليس بلدا ً فقــرا ً ال بل أفلس نتيجة
هذه الصفقات املشبوهة».

مناشدتهم القيام بمهامهم تعني بالنسبة
لهم تحقرياً .فاإلعــام كان خياره الوحيد
للتعليــق عىل مخالفة هيئــة القضايا يف
وزارة العدل لألصول والقواعد التي ترعى
ّ
محققا ً
عملهــا ما جعل مبــدأ الوجاهية
صوريا ً ومرضوبا ً واقعياً .ويتساءل« :هل
الجريمة التــي ارتكبتها هي حريص عىل
تاليف الرضر البالغ واألكيد الذي ســيلحق
بخزينة الدولــة؟ أم اهتمامــي بمنفعة
الشــعب اللبناني املنهــوب؟ أم إرصاري
عىل رفض اإلقامة يف الكهف وخروجي إىل
النور وعدم خضوعي ملشيئة تدمري اإلدارة
اللبنانية وتبديد ما ّ
تبقى من املال العام؟».
وتمنّى الع ّلية لــو كان اإلخبار مقدّما ً
يف صدد ملف الكهربــاء القابع يف التفتيش
املركزي وتعطيل عمل وزارة الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية ومنعها من متابعة ملفات
الفســاد واالتفاقات بالرتايض خارج إدارة
املناقصات ،كما صفقات وزارة االتصاالت
والتالعب يف دفاتر رشوط صفقات السدود،
إضافة إىل صفقــات الفيول املغشــوش
والصفقــات الوهميــة وصفقات العرض
الوحيــد وتعطيل خطة معامــل الكهرباء
وغريها الكثري.
نســأله أخــرا ً عمّ ا لو اســتدعي إىل
التحقيق ،فيجيب« :ســأقوم باإلجراءات
القضائيــة واإلدارية املناســبة ،موضحا ً
كافة الحقائق للرأي العام الذي ســيدرك
أن إدارة املناقصات تواجــه تهويالً وليس
إخباراً .وسيتأ ّكد اللبنانيون ارتباط اإلخبار
بصفقات محدّدة وبمســار قانون الرشاء
العام  .سأترصف عىل هذا األساس ،معتربا ً
أن يف إخبار وزير العــدل إخالال ً بالتزامات
لبنان الدوليــة لناحية حماية كاشــفي
الفساد».
أغلــب الظــن أن تطــوّرات مثــرة
بانتظارنــا يف هذا امللــف .ويف حني تبقى
الكلمة الفصل للقضــاء آملني منه إحقاق
الحق ،ال بد من اإلشــارة إىل أن الع ّلية ُر ِّشح
ّ
مؤخرا ً لجائزة فخر العــرب الدولية للعام
 2022عن فئة أخالقيات اإلدارة العامة .قد
يكون التوقيت محض صدفة .لكن الصدف،
بغض النظــر عن مآل األمور ،تكون أحيانا ً
بالغة الدالالت.

المواجهة مستمرّة؟

وإذ كان ال بــد من اســتمزاج رأي
الع ّلية وهو يف دائــرة االتهام قبل أيام من
تس ّلمه رئاســة هيئة الرشاء العام ،رأى يف
«التقاعس» الذي ينســبه مجلس شورى
الدولة إىل إدارة املناقصات إساءة معنوية
إلضعاف إدارته والحؤول دون تنفيذ قانون
الــراء العام ،مع ما ينتــج عن ذلك من
زعزعة للثقة العاملية واملحلية بمؤسسات
لبنان الرقابية .وأ ّكــد يف اتصال مع «نداء
الوطن» أنه كان يف معــرض التعليق عىل
قرار قضائــي كباحث قانونــي وكمدير
عام إدارة املناقصات باعتبــار أن القرار
اتّهم إدارته بالتقاعس ما من شأنه إلحاق
الرضر باملــال العام .من هنــا مطالبته
يف املؤتمر هيئة القضايــا يف وزارة العدل
بإعادة املحاكمــة بخصوص قرار اإلبطال
رقم  495ملا يرتتّب عنــه من أعباء مالية
عىل خزينة الدولة ال تقل عن نصف مليار
دوالر .ولفت إىل أن أبرز دليل عىل أن موقفه
يقع يف إطــاره القانوني الصحيح واملحق
هو اســتالمه يف ما بعد كتابــا ً من هيئة
القضايا عرب رئاسة مجلس الوزراء يؤ ّكد
أنها ســتطلب إعادة املحاكمة .أما رشوط
ّ
متوفرة
اإلبطال يف وقائع القرار ،فهي غري
إن من ناحيــة وجود مخالفــة أو عيب
جســيم أو فادح ،أو عدم مرشوعية سبب
العقد أو موضوعه أو حتى تفاديا ً إللحاق
الــرر باملــال واملصلحــة العامة ،كما
يضيف.يف ما يتع ّلق باتهامه باإلســاءة إىل
القضاء ،أعــاد الع ّلية تأكيده عدم تع ّرضه
لشــخص أي قاض أو وزيــر إال اذا كانت

تحـــت المجـــهر
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بين شرّ البنزين ونقمة الكهرباء

السيارات الكهربائية الحل ّ الحلم لمواجهة الشرّين

لم تعتل «ليليان» هم االنتظار بالدور أمام محطات البنزين الصيف الماضي ،ولم تتباخل بالمشاوير هذا الصيف رغم تحليق سعر البنزين ،ال بل صارت
سيارتها ملجأ األصدقاء كلما أرادوا القيام بمشوار صيفي صوب الجبل او البحر« .مين قدها؟» سيارتها ال تحتاج الى البنزين وال حتى الى جميلة صاحب
المولد او كهرباء مؤسسة لبنان ،يكفي أن « توصل» كابل السيارة بمخرج كهربائي في البيت الذي يتمتع بفائض كهرباء بفعل الطاقة الشمسية
حتى «تشرج» بطارية سيارتها وتنطلق الى حيث تشاء...إنه الحلم اللبناني...
زيــزي إســطــفــان
يف أوروبا أجرب الوعــي البيئي رشكات
تصنيع السيارات عىل االنتقال شيئا ً فشيئا ً
اىل الطاقة الكهربائية حتــى أن املفوضية
األوروبية تسعى للقضاء التام عىل انبعاثات
الســيارات اعتبارا ً من العام  .2035وبذلك،
ستصبح الســيارات الكهربائية التي تعمل
بالبطاريات الوحيدة املســموح بســرها
عىل الطرقات األوروبية .وأتت أزمة الطاقة
األخرية نتيجة الحرب الروســية األوكرانية
لتــرع إجــراءات التحــول اىل الطاقــة
الكهربائيــة ...هذا يف أوروبــا أما يف لبنان
حيث ال بيئة وال بنزين وال كهرباء هل يمكن
للسيارت التي تعمل بالطاقة الكهربائية أن
تشريج
تجد لها مكانا ً يف السوق اللبناني لتكون الحل
البديل لغالء البنزين يف عز أزمة الكهرباء؟
صنع في لبنان
ليليان كانت من األوائــل الذين اقتنوا
ملعلومــات أكثر دقــة وتقنية توجهنا
سيارة كهربائية وقد اتخذت هذا القرار منذ
اىل رشكــة  EV Electraوهي رشكة رائدة
أكثر من سنتني للتوفري يف مرصوف البنزين،
يف لبنان والعالــم العربي تعمل عىل تصنيع
اشــرت ســيارة  BYDصينية متوسطة
السيارات الكهربائية ولديها مركز لألبحاث
الحجم مناســبة يف ســعرها ومرصوفها.
والتطوير مقره يف لبنــان ويعمل فيه أكثر
عدتهــا الوحيــدة كابل كهربائــي طويل
من  300موظف محيل وقد التزمت بتصنيع
«تشــكه» يف اي بريز يف البيــت ،كما تقول
مركبات كهربائية تعمل بالبطارية مع صفر
«لتشحن البطارية 26 .ساعة متواصلة من
انبعاثات ...نعم سيارات كهربائية صنعت يف
الكهرباء تحتاجها البطارية إذا كانت فارغة
لبنان.
تماما ً وذلك ألن «الشارجور» الذي تستخدمه
«كعرب ،يقول الســيد جهــاد محمد
هو مــن النوع البطيء الذي يســتهلك أقل
مبدع هذه الفكرة وصاحب الرشكة ،دفعت
كمية ممكنة من الكهرباء .لكن الصبية التي
التحديات التي يعيشــها مجتمعنا الفريق
تعرف واقع الكهرباء يف لبنان ال تدع بطارية
إىل إنشــاء مركز رئييس للتصنيع والبحث
سيارتها تفرغ اىل اآلخر بل تعيد شحنها بعد
والتطوير يف لبنان وطننا .كانت الترشيعات
كل مشوار .ال تعرف كم
الدولية املفروضة بســبب
تستهلك ســيارتها من
التهديدات الوشيكة للتغري
الطاقــة بالضبط لكنها
املناخــي هــي الدوافــع
تظن أنهــا تحتاج حواىل تع ّ
هدت  EV Electraبزراعة الرئيســية التــي دفعت
ســبعة أمبري .ال تكرتث  10أشجار لكل سيارة سوف  EV Electraإىل بنــاء أول
كثريا ً لهــذه التفاصيل
ُتباع للحفاظ على البيئة سيارة كهربائية لها وهي
وال ملــروف الكهرباء
القدس رايز .وأدى الطلب
الذي تحتاجــه الســيارة ألن بيتها مزود
الكبري عىل هذه السيارة الكهربائية الجذابة
بالطاقة الشمسية وهي كافية لتأمني شحن
واملبتكرة والتي تباع بأســعار معقولة إىل
السيارة من دون اية كلفة .راضية هي عن
تحفيز الفريق وإلهامه ملزيد من التطوير يف
ســيارتها الكهربائية كل الرىض من حيث
هذا املجــال كما تعهدت الرشكة بزراعة 10
الرسعة واملتانة ،صارت تعرف كم تستهلك
أشجار لكل سيارة سوف تباع للحفاظ عىل
طاقة يف «الطلعــات» ويف الطرقات العادية،
البيئة».
ففي «الطلعة تســتهلك البطارية بشــكل
من مهنــديس الرشكة شــئنا التزود
أرسع» .تحمل شــاحن سيارتها كما تحمل
بمعلومات تقنية ال شك نجهل معظمها حول
«شــارجور» هاتفها الجوال وال تخرج من
السيارات الكهربائية .ومن هؤالء املختصني
دونهما لكنها تعــرف أنها تتجنب ترشيج
عرفنا أن االختالف الرئييس بني الســيارات
الســيارة عند اي من أصحابها «ما إيل عني
الكهربائية والسيارات ذات محرك االحرتاق
تقول» بعدما صارت الكهرباء سلعة نادرة
الداخيل يكمن يف نوع الطاقة املســتخدمة.
وثمينة يف كل بيت.
فاألخرية تعمل عىل احــراق الوقود ،بينما

زحمة محببة

تعمل األوىل عىل الطاقــة الكهربائية .ومع
اختالف مصدر الطاقة ،يختلف نظام الدفع
بينهما أيضاً.
املحــركات الكهربائية لهــا تعريفان
للطاقة ،القــوة املصنّفة والطاقة القصوى
ويتم التعبري عن هــذا العامل بالكيلوواط
( .)KWيتم توفري طاقة الذروة بواســطة
ثوان ،وتســتخدم يف الغالب يف
املحرك لعدة ٍ
متطلبات التسارع والطاقة العالية ،يف حني
أن الطاقة املصنفــة يتم توفريها يف معظم
وقت القيادة.

إستهالك مقبول للطاقة

أما حول استهالك الطاقة من قبل هذه
السيارات فيؤكد املهندســون أنه كلما زاد
حجم املحرك ،ازدادت الطاقة التي يتطلبها،
وبالتــايل زادت الطاقــة الكهربائية التي
يحتاجها .من هنا ال يوجد معيار محدد حول
كيفية حساب استهالك الطاقة .لكننا نسأل
الخرباء كم كيلومرتا ً يمكن أن تسري السيارة
الكهربائية عند تفويلها بالطاقة؟
الجواب يعتمد عــى عدة عوامل ،وقوة
املحرك واحدة منها .وعىل سبيل املثال:
يمكن للسيارات الكهربائية أن تقطع
بني  350و  800كلم بشحنة واحدة .فسيارة
«قــدس رايز» قد تصل إىل  450كلم يف قيادة
املدينة ،وعــى غرار املركبــات التي تعمل
بالوقود ،فإنها تستهلك املزيد من الطاقة عند
السري صعودا ً لكنها تعوض عنها نزوال ً من
خالل النظام الذكي للكبح والتخزين.
وغالبا ً مــا تعلن ماركات الســيارات
الكهربائية املعروفة عن مســافات طويلة،
ولكن ذلــك ال يصح إال مــع رسعة قيادة
منخفضة للغايــة .أما بالنســبة لرسعة
السيارات الكهربائية فتعتمد عىل قوة املحرك
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إنطلقت

قدس رايز سيارة كهربائية أطلقتها رشكة EV
 Electraطراز كوبيه يحتوي عىل بطارية ليثيوم أيون
بقدرة  50كيلوواط يف الساعة ،والتي تشغل محركا ً
كهربائيا ً واحداً .ينتــج املحرك بقوة  150كيلوواط
 200حصان ،ما يم ّكن الســيارة من الوصول من 0
ثوان ،والوصول إىل رسعة
إىل 100كلم يف الساعة يف ٍ 5
قصوى تبلغ  250كلم /ساعة ويمكنها السري حتى
 450كلم بشحن كامل .هيكل السيارة من األلياف
الزجاجية وتأتي مع شــاحن مدمج وقابس عاملي
متوافق مع جميع أنواع محطات الشحن.
إنها أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها محليا ً
يف لبنان «من ألفها اىل يائهــا» .النموذج األويل الذي
تم كشف النقاب عنه ،مزخرف يف األمام بشعار قبة
الصخرة.
لبنانية

لتثبيتها بشكل اسرتاتيجي بمولدات خاصة
وناقل الحركة املثبت عىل السيارة .وترتاوح
وقد يتم تشغيلها يف النهاية بواسطة مصادر
مــن  100كلــم/س إىل  300كلم/س .عىل
متجددة مثــل الطاقة الشمســية وطاقة
ســبيل املثال ،يمكن أن يصل نموذج قدس
الرياح.
رايز لدى  EV Electraإىل رسعة قصوى تبلغ
أما كلفة الشحن وهنا بيت القصيد الذي
 250كلم/ساعة.
يهم اللبنانيني فيحددها مقدم الخدمة التي
أســئلة كثرية يثريها هــذا النوع من
باتت متوافرة يف عدد من املحطات املعروفة.
الســيارات :كيف يتم شــحن الســيارات
عىل ســبيل املثال ،آخر ســعر كان 10000
الكهربائية عــادة وماذا عــن األعطال يف
لرية لبنانية للكيلوواط .وحتى ال تقف فجأة
الشحن او املحرك؟
وسط الطريق ،للسيارات الكهربائية عالمة
جميــع املركبــات الكهربائية يقول
تؤرش اىل نسبة الطاقة يف البطارية .وعاد ًة ما
مهندســو الرشكة لديها نظــام أمان يف ما
يتم ضبط املؤرش عىل  20%ما يمنح السائق
يتعلق بالشحن ملنع أي أعطال ،لكن يف حالة
وقتًا كافيا ً للقيادة إىل أقرب محطة شحن.
حدوث مشكلة ،فإنها تحتاج إىل متخصص
لذا فكل من يعتمد سيارة كهربائية ال
إلصالحها ،نظــرا ً ألن امليكانيكيني العاديني
حاجة له لتخزين كمية كبرية من غالونات
ليس لديهم خربة يف الســيارات الكهربائية
البنزيــن بطريقة غري
ويستحسن دائما ً استشارة
آمنــة تســبب مخاطر
الوكيل .اما الشــحن فيتم
لــه وملــن حولــه كما
بطريقتني :شــحن رسيع
أو بطــيء .يف لبنــان عدة يمكن للسيارات الكهربائية ملســنا ذلك خالل أزمة
رشكاء يقدمــون خدمات أن تقطع بين  350و 800البنزين املاضية .وربما
يقطع تكاثر الســيارات
الشحن الرسيع للسيارات
كلم بشحنة واحدة
الكهربائية الطريق يوما ً
الكهربائيــة يتطلــب هذا
عىل كل محتكري الوقــود يف البلد وينعش
الشحن الرسيع أجهزة شحن خاصة بينما
اآلمال بالوصول اىل بلد نظيف بيئيا ً وأخالقيا ً
يمكن ألجهزة الشحن العادية استخدام أي
بعــد أن أثبتت الطاقــة الكهربائية عىل مر
منفذ طاقة عادي يف البيت او أي مكان.
الســنني أنها مصدر للطاقة يمكن االعتماد
يتم تحديد رسعات الشــحن حســب
عليه آمن ويسهل الوصول إليه.
حجم البطارية وقدرات الشاحن املتوافقة.
عىل سبيل املثال ،يحتوي طراز Quds Rise
عىل بطاريــة  KWH 50ويتطلب  20دقيقة
بين أوروبا ولبنان
للشحن الكامل (من  )100%-0عىل أجهزة
ضاعفت املركبات الكهربائية حصتها
الشــحن الرسيعة .تجدر اإلشــارة إىل أن
الســوقية تقريبا يف عــام  2021اىل 8.3%
عمالء  EV Electraيتمتعون بامتياز شحن
بمعدل نمو  108%مقارنة بالعام السابق.
ســياراتهم الكهربائية مجانًا يف محطات
تم بيع  6.75ماليني مركبة كهربائية يف عام
الشــحن ذات مواقع مدروسة ،كما سيتم
 .2021تهيمن أوروبا عىل ســوق السيارات
تزويد محطات الشحن التي تخطط الرشكة
الكهربائية بنسبة  17%من إجمايل املبيعات،
تليهــا الصــن بنســبة  13.3%وأمريكا
الشمالية بنســبة  4.4%رغم تربع رشكة
تيسال عىل عرش الســيارات الكهربائية يف
العالم.
من املتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات
الكهربائية العامليــة إىل  26.8مليونا ّ بحلول
العام ً 2030
وفقا ألحــدث تحليل من S&P
 ،Global Platts Analyticsوإىل مــا يقرب
مــن  60مليون وحدة بحلــول عام .2040
ويف الوقت الحارض ،تعمل معظم الدول عىل
حمالت توعية وتثقيفية استعدادا ً للمرحلة
القادمة من صناعة السيارات.
ولكن كم تصح هذه الحمالت يف بلد مثل
لبنان بات املواطن فيه يخىش إضاءة «ملبة»
يف البيت خوفا ً من لســعة كلفتها؟ علما ً أن
وكالء لــركات عدة ال ســيما أوروبية أو
صينية الصنع بدأوا يطرحون يف األســواق
اللبنانية ســيارات كهربائيــة بالكامل او
هجينة  Hybridتعمــل بنوعني من الطاقة
وقد شــهدت طلبا ً مقبوال ً قبل اســتفحال
األزمتني املالية والكهربائية.
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البنوك تنقل مفهوم "«الفريش"» دوالر إلى وسائل الدفع اإللكترونية
وتع ّوض من العموالت تراجع المداخيل

التطبيع مع خسارة الودائع...
بطاقات الدفع القديمة لم تعد صالحة
ما يظهر على أنه تصرف عشوائي غير خاضع ألي قاعدة في
القطاع المصرفي اللبناني ،ما هو في الحقيقة إال ما اصطلح
على تسميته بالفوضى المنظمة « .»chaordicفعلى عكس
المودعين الضائعين في متاهات الخطط والحلول ،يعلم
المصرفيون جيدًا ماذا يريدون .جديد اإلجراءات المتخذة إلغاء
بطاقات الدفع اللوالرية ،واإلبقاء فقط على تلك المربوطة
بـ»الحسابات الطازجة» .fresh account
خــالــد أبــو شــقــرا

منذ اليــوم األول النفجــار األزمة
عشية  17ترشين أخذ املرصفيون طريق
حماية أنفســهم عىل حساب املودعني،
وســامة القطاع وإمكانيــة تعافيه.
ســاعدهم عىل ذلك توفري مرصف لبنان
مظلة حماية لتحويل الودائع من الدوالر
إىل اللــرة بـ»بنت شــفة» .فما كادت
عبــارة أن «املصارف غــر مجربة عىل
إعطاء الدوالرات للزبائن ،بل هي مجربة
عىل دفعهــا باللــرة اللبنانية» ،تخرج
من فــم حاكم املركــزي ،حتى توقفت
املصــارف عن إرجاع الودائــع بالدوالر
كلياً ،بعدما عمدت إىل تقسيطها تنازليا ً
وبحســب حجم الحساب ،إىل أن وصلت
الدفعة الشــهرية للكثري من الحسابات
إىل  200دوالر.

ليلرة الودائع

لم تمض أسابيع قليلة حتى أصدر
حاكم املركزي يف نيســان  2020التعميم
 151الذي رشّ ع بموجبه نقل الودائع إىل
اللرية بســعر رصف غري حقيقي ،ولتك ّر
من بعده سلســلة التعاميم التي تساهم
بـ»ليلرة» الودائع ،ودفعها عىل أســعار
رصف أقل بكثري من سعر رصف السوق؛
منها :التعميــم  158الصادر يف منتصف
 .2021حيث أجاز تسديد  400دوالر نقدي
و 400دوالر باللرية عىل سعر  8000لرية
للدوالر ،يدفع نصفها ( 2.4مليون نقداً)
ويوضع النصف اآلخر يف بطاقة مسبقة
الدفع .يف املقابــل منعت البنوك أصحاب
املصالح مــن مستشــفيات ومدارس
ومتاجــر ومحطات وقــود ورشكات...

الدوالر يرتفع
إلى  29550ليرة
إرتفــع ســعر رصف الدوالر يف
السوق الســوداء أمس بقيمة نحو
 250لــرة عن أمس األول ،وســجّ ل
لغاية كتابة هذه الســطور 29500
لرية لبنانية للــراء و 29550لرية
لبنانية لبيع الدوالر الواحد ،علما ً انه
كان اليوم األخــر من عيد األضحى،
ّ
منصة
وبالتايل لم يتــم التعامل عىل
«ًصريفة» بســبب إقفال القطاعات
الرسمية والخاصة أبوابها.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0058
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

مــن اســتعمال األرصــدة املرتاكمة يف
حساباتهم .فارضة عمولة تراوحت بني
 12و 30يف املئة عــى كل لرية تحول من
حساب املؤسسة إىل حساب موظفيها أو
املوردين أو خالفه من أصحاب املصلحة.
فما كان من الكثري من التجار إال التوقف
عن اســتقبال بطاقات الدفع ،فيما عمد
البعض اآلخــر مثل الســوبرماركت إىل
اشرتاط تسديد  50يف املئة فقط من ثمن
السلع بالبطاقة والباقي يدفع نقداً.

وقف البطاقات القديمة

اليوم يســتكمل املخطط بإجراءات
تعيق اســتخدام البطاقات املدينة باللرية
بشكل كيل ،ووقف العمل ببطاقات اللوالر
والحســابات املحتجزة .وحرصها فقط
بحسابات الفريش الدوالر .وهو ما يعترب
بحسب عضو رابطة املودعني هادي جعفر
«جزءا ً من دولرة االقتصاد ككل ،إنما مع
األسف بالقطعة وبشكل اعتباطي» .حيث
أصبح لكل ســلعة أو خدمة سعر رصف
خاص بها بالــدوالر .ايجار الســيارات
والفنادق مثالً يســعران بالدوالر النقدي.
والبنزيــن عىل ســعر منصــة صريفة.
واالتصاالت ومن بعدهــا الكهرباء ،لهما
معادلة خاصة يف كيفية احتســاب سعر
الرصف ...وهكذا يســتمر القيّمون عىل
القرارات النقدية بسياسة غب الطلب التي
تهــدف إىل «تكريس الهريكات والحرمان،
وتحميل املودعني الثمن األكرب» ،من وجهة
نظر جعفر« .إذ إن رشيحة املودعني التي
أرغمت عىل السحب من ودائعها املحتجزة
بهريكات قــد يصل إىل  80يف املئة من أجل
تأمــن حاجياتها األساســية من غذاء
وأدوية وأمور طارئة ...لم تعد تستطيع إىل

إلغاء البطاقات المرتبطة
بحسابات اللوالر يعني من
الناحية المعنوية إلغاء كل
الودائع المتراكمة قبل 17
تشرين األول
ذلك ســبيالً اليوم .وعىل الرغم من قساوة
عقود اإلذعــان التي فرضت عىل املودعني
بالتكافــل والتضامن بني املرصفيني ،وما
نتج عنها من خســائر باهظــة ،انتقلوا
إىل مرحلة جديدة أشــد قســوة تتمثل يف
نقل مفهــوم الفريش بالعملة الورقية إىل
البطاقات اإللكرتونيــة» .إن كان كل ما
يجري هو أمر مفــروغ منه بحكم األمر
الواقع ،إال أنه يؤســس بحســب جعفر
إىل «تكريس الدولــرة والهريكات ،ويؤرش
بشــكل واضح إىل أن القطاع املرصيف لم
يعد يلعب دوره الطبيعــي ،إنما انتقل إىل
مؤسسات الحتجاز األموال».

انسوا ودائع اللوالر

من الناحية التقنية «لم يتغري يشء»،
بحســب املحامي املتخصص يف الشــأن
املرصيف عمــاد الخازن« .حيــث لم يعد
أحد يستخدم البطاقات املدينة املرتبطة
بحســابات اللوالر ،وال سيما مؤخرا ً مع
تعاظم الفرق بني ســعر رصف السوق،
والســعر الرســمي الذي تحتسب عىل
أساســه املدفوعات بالدوالر للبطاقات.
حيث يرتب اســتعمال البطاقة باللوالر
هــركات بأكثر مــن  95يف املئة .إنما يف
املقابل فــإن إلغاء البطاقــات املرتبطة

 850مليار ليرة
سعر افتتاح مزايدة
السوق الحرة

الين الياباني
$ 0.0073

بحســابات اللوالر يعني مــن الناحية
املعنوية إلغــاء كل الودائع املرتاكمة قبل
 17ترشين األول من الحسابات .بمعنى
آخر كأنهم يقولون للمودعني «انســوا
ودائعكم القديمــة ،ولنبدأ من جديد عىل
أساس الودائع الطازجة».
إنطالقا ً من هذا املنطق يصبح لزاما ً
عىل املودعني تحويــل ودائعهم بالدوالر
إىل اللرية عىل ســعر  8000لرية أو إىل أي
ســعر آخر ممكن أن يُحدد يف املستقبل،
والحصول عليها بالتقســيط كما ترتأي
املصــارف ،وتبعا ً للســقوف املوضوعة.
ومع رفض أكثرية البنوك وضع الشيكات
بالدوالر يف الحســاب «لم يعد هناك من
وسيلة دفع الســتخدام اللوالر» ،يضيف
الخازن« .فيما الســحوبات املبارشة من
الصندوق ال تمثل بأي شــكل اسرتجاعا ً
للودائع ،إنما هي بديــل عنها «ال يرجع
من الجمل أذنه».

الحد من تنامي االقتصاد النقدي

عىل عكس ما يعتقــد البعض أن ما
يجري يشــجع االقتصــاد النقدي ،يرى
الخازن أن العكــس هو الصحيح« .حيث
عادت وســائل الدفع غــر النقدية عرب
الشــيكات والحواالت وبطاقــات الدفع
االلكرتوني لتظهر من جديد بعدما غابت
لفرتة طويلة .وبدال ً مــن الدفع النقدي،
وســحب الحواالت ،ومراكمــة املداخيل
بالعملة الصعبة يف الخزنات املنزلية ،أصبح
بإمكان املودعــن وضعها يف املصارف إذا
كان قد بقي جزء من الثقة بها ،واستعمال
وســائل الدفع غري النقديــة األكثر أمانا ً
واألقل خطرا ً بشكل عام عىل االقتصاد».
أما يف ما خــص البطاقــات باللرية فقد

«حرص استعمالها يف املناسبات الخاصة»،
برأي الخازن« .حيث تقبل بها املؤسسات
التي تحتاج لسيولة رسيعة لفرتة محددة،
فتجذب كل من راكم األموال بها ســواء
كان مــن الحــواالت أو التعميم  158وال
يستطيع الترصف بها».

كلفة الحسابات الطازجة

باإلضافــة إىل الخســارة املعنوية
لخسارة املودعني حســاباتهم القديمة
باللوالر ،فإن البطاقــات الجديدة يرتتب
عليها أعباء إضافية تتمثل يف الرســوم
الشــهرية للحســاب التي ترتاوح بني 5
و 7دوالرات ،وسعر البطاقة االلكرتونية
ســنويا ً بــن  20و 30دوالراً ،تضاف إىل
تكاليف بني  7و 10دوالرات شــهرياً ،و1
دوالر بدل خدمة الرسائل النصية ،SMS
هــذا عدا عن عموالت الســحب وااليداع
التي تــراوح بني  2و 7باأللف .ومع هذا
كلــه فان أغلبية املؤسســات ما زالت ال
تقبل بطاقات الدفــع االلكرتونية ،حتى
لو كانت بالفريش دوالر ،وتفضل القبض
النقدي للهروب من عمــوالت املصارف
الكبرية عند ســحب االموال .فيما تمثل
هذه العائدات موردا ً أساسيا ً للمصارف،
خصوصــا ً بعدما توقفت عــن عمليات
اإلقراض.
قد يكون لسخرية القدر أن من صاغ
مصطلح الفــوىض املنظمة هو دي هوك
 Dee Hockمؤسس رشكة فيزا لبطاقات
االئتمان ،فيما اســتخدام هذا املصطلح
يتجىل يف لبنان بأبشــع تجلياته لالنتقام
من املودعني وتحميلهم الخسائر الكربى
وتحويل بطاقاتهــم إىل الفريش وتطيري
ودائعهم القديمة.

اليورو = الدوالر في سابقة منذ 2002

أكد وزير االشــغال العامــة والنقل يف
حكومــة ترصيــف األعمال عــي حميه أن
«مزايدة الســوق الحرة يف املطــار عرب إدارة
املناقصات ستكون هذا االسبوع» .مشريا ً اىل
ّ
«فض العروض ســيكون يوم الخميس يف
ان
 14من الحايل .واشــار اىل ان «سعر االفتتاح
 850مليــار ل.ل عن كل راكب  3,5دوالرات،
اإلطالع والحصــول عىل دفرت الرشوط يتمان
عرب ديوان املديريــة العامة للطريان املدني».
وأوضح ان «من لديه اي استفسار فلريسله
خطيا ً وفقا ً لالصول».

االسترليني
$ 1.1883

بطاقات الدفع اإللكتروني بـ»"الفريش" دوالر

تراجعت قيمة اليورو أمس لتبلغ دوالرا ً واحداً ،يف مستوى
لم يُســجّ ل منذ ُ
طرحت العملة املوحدة للتداول قبل عرشين
عاماً ،وذلك يف ظل املخاطــر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز
الرويس عىل االقتصاد األوروبي .وبلغــت قيمة اليورو دوالرا ً
واحدا ً صباحا ً لفرتة وجيزة ،يف سابقة منذ كانون األول ،2002
قبل أن ترتفع مجدّدا ً بشــكل طفيف وتبلــغ  1.0058دوالرا ً
واحداً .ويخيّم القلق عىل األسواق بســبب أزمة طاقة كبرية
يف القارة العجوز ،إذ ترسي شــكوك بشأن ما إذا كانت روسيا
ستستأنف تســليم الغاز بعد تعليقه إلجراء أعمال صيانة يف
أنبوبَي غاز نورد سرتيم  ،1ويزيد هذا الوضع املخاوف من ركود
يف أوروبا.
كما ارتفعت قيمة الدوالر مقابــل العمالت األخرى التي

بيـتـكـوين
$ 19865
الذهب
$ 1727

CMC crypto
$ 424
الفـضـة
$ 18.87

الروبل
$ 0.0168
بــرنــت
$ 100.42

تعتــر معرضة للمخاطر ،فانخفض الجنيه اإلســرليني إىل
 1.1883دوالر ،وهو مســتوى لم يســبق أن وصل اليه منذ
آذار  ، 2020عندما ظهر وبــاء كوفيد  -19يف أوروبا يف خضم
مفاوضات «بريكست» ما ادى إىل تراجع العملة الربيطانية إىل
أدنى مستوى لها منذ عام .1985
من جهة أخرى ،أعطى وزراء مالية دول االتحاد األوروبي
أمس كرواتيا الضوء األخرض النهائــي العتماد عملة اليورو
األوروبيــة املوحدة يف األول من كانــون الثاني  .2023وبذلك
ســتنتقل كرواتيا من الكونا إىل اليورو بعد أقل من عقد عىل
انضمام هذه الدولة التي اســتقلت عن يوغوسالفيا ،لالتحاد
األوروبي .وســيكون ذلك بمثابة محطــة تاريخية جديدة يف
عمليات انضمام مستقبلية للكتلة.

اليوان الصيني
$ 0.1487

الليرة التركية
$ 0.0577

خام WTI
$ 97.40

طن القمح
$ 346

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٢السنــــة الـرابـعـة
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السرّية المصرفيّة في لبنان نعمة أو علّة!
كريــــم ضاهــــر

(*)

ح ّلــت الرسية املرصفية لســنوات
ً
ضيفة عىل العديــد من املنتديات
خلت
واملحافــل اإلقتصادية كمــا واألروقة
السياســية ،وكان التباين جليا ً والرشخ
واضحا ً بني من يريد مــن جهة اإلبقاء
عليها كما هي ،ظنا ً منه أو إيهاما ً للغري
بأنها نعمة للبنان من حيث إســتقطاب
اإلستثمارات األجنبية وأموال املغرتبني؛
وبني من يعترب ،من جهــة أخرى ،أنها
أصبحت ع ّلة حقيقيــة وعبئا ً ثقيالً عىل
البلد من حيث تســهيل عمليات الفساد
وتبييض األموال كما وتحفيز اإلقتصاد
الخفي غري الرســمي ،والحؤول بالتايل
دون توســيع قاعدة املكلفني وتحسني
مواز
إيرادات الخزينة وتنويعها وتأمني
ٍ
للعدالة الرضيبية.
وكان يســهل عىل البعض التمييز
األفقي بــن الطرفــن وتصنيف الفئة
األوىل ضمــن الفريق الليربايل املشــجع
لألعمال والرفاهية والســياحة والنمو
 ...بينما ت ّم وضع الفئة الثانية املطالبة
بإلغــاء أو حتى تعديــل قانون الرسية
املرصفية ملواكبة املسار العاملي املناهض
للممارســات املاليــة غــر املرشوعة
( )Illicit Financial Flowsيف خانــة
اليسارية املتشــددة أو حتى الشيوعية
املتوحشــة ،التي تهدف إىل تغيري وجه
لبنان اإلقتصــادي واإلجتماعي واملس
باملبادئ الدستورية.
واستدام هذا النقاش العقيم وتفاقم
مع تدهور األوضاع حتى أضحت الرسية
املرصفية موضوع الســاعة والشــغل
الشاغل للمنظومة السياسية وحليفتها
املالية ،كما وللنشــطاء واإلعالميني يوم
تمّ ت عرقلة إجــراءات التدقيق الجنائي
مــن قبل حاكم املــرف املركزي الذي
رفض تقديــم جزء كبري مــن الوثائق
واملعلومات التــي طلبتها رشكة ألفاريز
آنــد مارشــال ()Alvarez & Marshal
الرسية املرصفيّــة ،عمالً باملادة
بحجّ ة
ّ
 151مــن قانــون النقد والتســليف
املعطوفــة عىل (قانون صادر يف  3أيلول
.)1956

مشروع قانون السرية المصرفية

وتجدد اإلهتمــام باملوضوع أخرياً،
مع فرض مرشوع قانون تعديل الرسية
املرصفية مــن ضمن رزمــة القوانني
األربعة التي إشــرطها صنــدوق النقد
ّ
التوصــل إىل اتفاق عىل
الدويل من أجل
برنامج معه.
والجدير ذكــره والتذكري به هنا ،أن
الرسية املرصفيّة منذ العام
لبنان إعتمد
ّ
ّ
التدفقات املاليّة إىل
 1956بهدف جــذب
لبنان يف خمســينيّات وستينيّات القرن
املــايض ،وهي الفــرة التــي ترافقت
مع فــورة النفط يف الــدول الخليجيّة،
وعمليّــات التأميم يف البلــدان العربيّة
ا ُملحيطــة وال ســيّما مرص وســوريا.
ّ
املحل
وبالنتيجة شــهد القطاع املرصيف
ّ
تدفقات هائلة نحوه ،فيما أمّ ن القانون
الحماية لهــذه الودائــع والثروات من
الســلطات الرضيبيّــة يف بالدهــا ويف
لبنان .إال أن هذا القانون رغم حسناته
وأفضاله قد تســبّب من جهة أخرى يف
إضعــاف املواطنيّــة الرضيبيّة وتعزيز
ثقافة الفســاد واإلفالت من العقاب ،إذ
شــجّ ع عىل الته ّرب الرضيبي وترسيخ
انعدام املساواة يف توزيع الدخل والثروة،
وكذلك نســف التحقيقات يف العديد من
القضايا والجرائم املاليّة وأعاق التدقيق
الجنائي يف حســابات مــرف لبنان
واملصارف ،وأيضا ً سمح يف تهريب أموال
النافذين إىل الخارج.
وبالفعــل ،ورغم الهــدف الجدير
بالثناء الذي بــرر يف حينه إقرار قانون
الرسية املرصفية الصادر يف ،1956/9/3
وســيما لجهة جــذب اإلســتثمارات
وتحقيــق النمو اإلقتصادي وتشــجيع
تدفــق رؤوس األمــوال دعمــا ً مليزان
املدفوعات وتثبيــت العملة الوطنية ،إال

كريم ضاهر

أصبحت السرّية المصرفية بحكم الساقطة لغير المقيمين والذين تحوم حولهم الشكوك

قانون الرسية الصادر ســنة  1956أو
أن هذا القانون قد سهل باملقابل التهرب
القوانني الخاصــة الالحقة ،قد أصبحت
الرضيبي غري املرشوع عن طريق إخفاء
بحكم الســاقطة بالنســبة لألشخاص
وعدم الترصيح عن األصــول واألموال
غري املقيمني كما وبالنســبة لألشخاص
املنقولــة املودعة لدى املصارف اللبنانية
الذين تحوم حولهم الشكوك والشبهات
أو من خاللها ،وسيما لجهتي الحسابات
الكبرية وليس بوســعهم إثبات العكس
املرصفيــة الخاصة وإيــرادات رؤوس
ملجلس شــورى الدولة .بالتــايل لم يعد
األمــوال املنقولة فضالً عــن الرتكات
لبنــان كمــا كان ،مالذا ً
والذمــم اإلرثيــة؛ مما
آمنا ً لألمــوال التائهة أو
ألحــق ،والحال ما تقدم،
الخارجة عــن الرشعية
رضرا ً باملردود الرضيبي
واإللتــزام الطوعي .مع سيعتمد جذب رؤوس الرضيبيــة الدوليــة.
التأكيد إذا لزم أن العائق األموال على فرص النمو بالفعــل ،بعــد تفعيل
األسايس أمام حق الدولة ال على السرّية المصرفيّة التعاون الــدويل ملحاربة
يف اإلطالع والتدقيق يكمن
التهــرب الرضيبــي يف
يف التعديل الحاصل سنة و/أو المعدالت الضريبية
العقدين املاضيني ،جرى،
المنخفضة
 1961للمــادة  103من
ســنة  ،2010تطويــر
قانون رضيبــة الدخل،
وتعديل املعاهدة القديمة
حيث إســتثنى املصارف مــن موجب
املتعــددة األطراف للتعــاون التقني يف
إطالع املراقبني التابعني لوزارة املال عىل
املجال الرضيبي واملعروفة باســم (the
كل ما لديهم من ســجالت ومستندات
.)“Convention” MAC
ومعلومات تعــود للعمالء املكلفني ومن
وهدف هذا التعديل بصورة رئيسية،
شأنها املســاعدة عىل تحديد الرضيبة
إىل إدخــال املعايري الجديــدة املعتمدة
املرتتبة عليهم.
مــن قبل منظمــة التعــاون والتنمية
اإلقتصادية ( )OECDوســيما ما يعرف
صعوبة فرض الضرائب
بمعايري الرتقب (foreseeably relevant
هــذا ،وقد جعــل قانــون الرسيّة
 ،)standardكما والســماح للدول غري
املرصفية من الصعــب فرض الرضائب
املنضوية يف منظمــة التعاون والتنمية
عىل ايرادات "املهن الحرة" (املهندســن
اإلقتصادية بتطبيق تلك املعاهدة بصفة
واملعماريني واألطباء واملحامني ،أساتذة
عضو.
دروس خصوصية ،وغريهم) .ورغم أن
وأوجبت هذه املعاهدة عىل األعضاء
السنوات األخرية شهدت زيادة ملحوظة
تزويــد املعلومات الرضيبيــة واملالية،
يف أعداد مقدمي تصاريح رضيبة الدخل،
العائدة ملقيمــي ورعايا الدول األعضاء
ثمة أدلة عىل أن جزءا ً ضئيالً من الدخل
األخرى املستقصية ،غب الطلب (upon
الحقيقي هو ما يُفصح عنه .إذ يُمكن أن
 )requestمن دون قيد أو رشط (وسيما
لجهــة الرسيــة املرصفيــة) ،وأحيانا ً
يؤدي التحصيــل الكامل لرضيبة الدخل
إىل زيادة بنسبة  4%-2من الناتج املحيل
بصورة عفوية ( )spontaneousيف حال
اإلجمايل ،وذلك يتوقــف عىل ما إذا كان
توف ّر الظروف لذلك ،لكي تتمكن الدولة
القطاع غري الرسمي يؤخذ يف االعتبار أم
مقدمة الطلــب من تطبيــق قوانينها
ال .وشكلت الرسية املرصفية أيضا ً عقبة
الرضيبية بصــورة فعالــة والح ّد من
رئيســية تحول دون تحصيل الرضائب
التهــرب الرضيبي .كمــا أن املعاهدة
تتضمــن أيضا ً أحكاما ً
عىل األرباح الرأسمالية
التي يحققها املقيمون
ورشوطا ً تحفظ رسية
يف األرايض اللبنانيــة
املعلومــات وضوابط
خسر النظام المصرفي
بالخــارج ،األمــر الذي
عدم إستعمالها بصورة
أدى إىل فقــدان مصدر
غــر مرشوعة للتهديد
سمع َته وبذلك لم تعد
أو التوعــد .أما التبادل
مهم آخر مــن مصادر
ً السرّية المصرفيّة مفيدة
التلقائي (automatic
اإليرادات وذلك ،وفضال
عــن التأثــر املبارش لجعل لبنان أكثر جاذبية
فهــو
)exchange
يفرتض وفقا ً للمادة 6
للرسيّــة املرصفية عىل
انخفاض اإليرادات ا ُمل ّ
من املعاهــدة عينها توقيع اتفاق خطي
حصلة من رســوم
ثنائــي أو متعدد األطــراف بني دولتني
ا ِإلنتقــال ،إذ تحظــر الرسية املرصفية
أو أكثــر أعضاء يف املعاهــدة مع اآللية
املراقبة الفعالة عىل الحسابات املرصفية
واإلجراءات التي يحددانها.
التي تنتقل إىل الورثــة ،مما يخل بأحد
دخل لبنــان يف اآلتــون املنوه عنه
أهم العوامل الرادعــة التي تحول دون
أعاله وحــاول املناورة بعــض اليشء
دفع رســوم ا ِإلنتقال كما تُشكل الهبات
لحفظ السيادة وحماية نظامه الخاص
املقنعة أيضا ً ثغرة تُســتخدم عىل نطاق
الفريد وذلك ،مع إقرار القانون رقم 43
واسع للتهرب الرضيبي.
الصادرة بتاريخ  2015/11/26والذي
أرىس آلية لتبــادل املعلومات الرضيبية
وَ هم تحفيز اإلستثمارات
املتعلقــة بالتهــرب الرضيبــي (Tax
والتحويالت
 )Evasionاو االحتيــال الرضيبي (Tax
يمكن القــول أن الرسية املرصفية
 )Fraudوفــق أصول معينــة ،وأهمها
بعد أن كانت مطلقة وشاملة وال تُخرق
ربط التبادل برشط ّ
توفر أدلة ملموســة
إال بحاالت ج ّد نادرة ومستعصية لحظها

ً
نتيجــة لهذا ،لم تعد الرسية
مالذا ً آمناً.
املرصفية شــيئا ً مفيدا ً لجعل لبنان بلدا ً
أكثر جاذبية.

أو أحكام مربمــة كما وتقويض حاالت
رفع الرسية املرصفيــة بحاالت خاصة
مــع إمكانية مراجعة القضــاء .إال أنه
قد جرى رفــض اآللية املعتمدة بموجب
فرص النمو
القانــون املذكــور من قبــل منظمة
ومستقبالً ،ســيعتمد جذب رؤوس
التعاون والتنمية اإلقتصادية ()OECD
األموال عىل فــرص النمو ال عىل الرسية
التــي زادت الضغــط والتضييق ،إىل أن
املرصفيــة و/أو املعــدالت الرضيبية
إســتصدر مجلــس النــواب رزمة من
املنخفضــة .فكلفة الرسيــة املرصفية
القوانني املطلوبة ومنهــا القانون رقم
عاليــة جــدا ً مــن منظــور االمتثال
 55الصــادر يف  2016/10/27الــذي
الرضيبي؛ فهي قطعا ً ذات أثر سيئ عىل
ألغــى القانون رقــم  43وحدد األصول
رضيبة الدخل (لذوي املهن املســتقلة)
واإلجــراءات الجديدة الواجبــة لتبادل
ورسوم االنتقال والرضيبة عىل إيرادات
املعلومات الرضيبية ،بشــكل يتالءم مع
رؤوس األموال املستثمرة يف الخارج .لذا
ما هو مطلوب مــن قبل املنتدى العاملي
فمن الصعب تصور نظام رضيبي فعال،
ويف املعاهــدة املتعددة األطراف ()MAC
َ
ناهيــك عن عدم جــدوى تنقية النظام
يبــق من رشوط إلعطاء املعلومات
إذ لم
املرصيف ،دون إلغاء الرسية املرصفية.
غب الطلب إال رشط التوافق مع أحكام
وأخريا ً وليــس آخراً ،مــن الوهم
اإلتفاقية الرضيبية الثنائية أو املتعددة
اإلعتقــاد أو التضليــل بــأن الرسية
األطراف (وفقا ً للحال).
املرصفيــة كما هي قائمــة ومطبقة يف
وعليــه ،يف حــال تم تبليــغ لبنان
لبنان راهناً ،ما زالــت معتمدة يف بلدان
طلب الحصــول عىل معلومــات مالية
أخرى كسويرسا واللوكسمبورغ .ففي
ورضيبيــة من قبــل دولــة منضوية
ســويرسا مثــاً دخلت
يف املعاهــدة املتعــددة
معركة مواجهة املجتمع
األطــراف ( )MACأو
الــدويل ومحاولة اإلبقاء
من دولة تربطها بلبنان
وضعت سويسرا ضوابط
عىل الرسيــة املرصفية
معاهدة رضيبية لتفادي
اإلزدواج الرضيبــي ،على نظامها المصرفي مسارا ً عسريا ً بني عامي
لإلنتقال من السرّية
 2001و ،2009إىل أن
بالنســبة ملقيم رضيبي
عــى أرض تلــك الدولة المصرفيّة المطلقة إلى استسلمت وقررت التقيد
باإللتزامــات الدوليــة
وعمالً بقوانينها ،فإنه،
السرّية المهنيّة المحكمة
ويف حال ّ
لجهة تبــادل املعلومات
توفرت العنارص
الرضيبية والكشــف عن
إلعتبار صاحب الحساب
الحســابات غري املقيمــة ،كما ووضع
أو صاحب الحق اإلقتصــادي مقيما ً يف
ضوابط صارمة عــى نظامها املرصيف
تلــك الدولة املتعاقدة ،يتــم عندها رفع
لإلنتقال من الرسيــة املرصفية املطلقة
الرسية املرصفية عن حساباته وتطبيق
إىل الرسيــة املهنية املحكمــة .وهذا ما
اإلجراءات الجديدة التي حددها القانون
نتوخاه ونأمل به بالنسبة اىل لبنان .أما
رقم  55اآلنف الذكر.
اللوكســمبورغ ،فقد تخىل تدريجيا ً عن
الرسية املرصفية بســبب الضغط الدويل
تعريف المقيم الوارد
عليه عن طريق إقتطاعات رضيبية لدى
أو المعاهدة!
وتجدر اإلشــارة إىل أنه ،ويف غياب
املنبــع متزايدة ملصلحــة دول اإلقامة،
مما حدا بأصحاب الحسابات إىل التخيل
معاهــدة رضيبيــة لتفــادي اإلزدواج
ٍ
الطوعي عن قانــون الرسية املرصفية
تعريف للمقيــم ،يُطبق
الرضيبي مــع
حتى زواله نهائيا ً سنة .2015
عندها تعريف املقيــم الوارد يف القانون
لكل هذه األسباب ولغريها يقتيض
الجديد رقــم  60تاريخ .2016/10/27
الضغــط واملطالبــة بإقــرار القانون
أما ويف حــال وجود معاهــدة ،يُرجّ ح
يف أرسع وقــت بعد تنقيتــه من بعض
عندهــا معيار املعاهدة عمــاً بأحكام
الشوائب والســهوات .مع العلم واليقني
املــادة  2من قانون أصــول املحاكمات
أن هــذا اإلصالح قد أضحــى رضوريا ً
املدنيــة والفقرة ( )2مــن املادة  3من
وأساســيا ً ليس ملحاربة اإلقتصاد غري
قانون اإلجراءات الرضيبية الجديد.
الرســمي والته ّرب الرضيبي والفساد
أما التبادل اللقائي (األوتوماتيكي)
والجرائم املاليّة األخــرى ،وتأمني تقيّد
فقد بدأ ســنة  2018مــن طرف واحد
لبنــان بااللتزامات الدوليّــة واالمتثال
(لبنــان للخارج) مع أكثر من ســتني
لقوانني تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
دولــة رشيكــة ( )Partner Statesإىل
فحســب ،بل أيضا ً وســيما للمحاسبة
حني إســتكمال إجرءات إلتــزام لبنان
واملســاءلة عرب تطبيق القوانني املرعية
باملوجبات واملعايري التي ستســمح له
للتمكــن مــن التمييــز بــن الودائع
بتلقي املعلومات عن مقيميه.
املرشوعــة وغــر املرشوعــة ،وبالتايل
األمــر اآلخــر املهم الــذي يجري
توزيع املســؤوليات واألعبــاء الناتجة
تجاهله عاد ًة هو أنه مع زيادة مستوى
عن اإلنهيــار اإلقتصادي وإعادة هيكلة
الشــفافية عاملياً ،لم يعــد هناك مجال
الديون والقطاع املرصيف بشكل عادل.
للمــاذات الرضيبية؛ وعــى أيّ حال،
(*) أستاذ محارض يف قانون الرضائب
خرس النظا ُم املرصيف اللبناني ،وبصورة
واملالية العامة
ال يمكــن إصالحها ،ســمعتَه بوصفه
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هبة الق ّواس :إللغاء األعراف المذهبية
في المؤسسات العامة
دت في صيدا وتخرجت من الجامعة اللبنانية قسم علم النفس
ُول َ
العيادي ،ثم ال َتحقت بالمعهد الموسيقي اللبناني وحصلت على
ماجستير في الغناء األوبرالي ،و ماجستير في التأليف الموسيقي
بدرجة امتياز .بدأت مشوارها الغنائي في العقد الثاني من عمرها،
وأصبحت أستاذة في الجامعة اللبنانية ،وأستاذة في التأليف
والغناء األوبرالي ،فكانت أول من قدم العمل السيمفوني واألوبرا
العربية معًا جامعًا بين الشرق والغرب .إنضمت إلى لجنة األوركسترا

جــــــورج بــــــوعــــــبــــــدو
هل كنت تطمحين لتبوؤ منصب مدير
عام المعهد الوطني اللبناني العالي
للموسيقى "الكونسرفاتوار" .وما
األهداف التي تو ّدين تحقيقها؟
لم يكن مدرجا ً عىل الئحة طموحاتي
تبوؤ هكــذا منصب وأكــر دليل انني
رفضت هــذا الطرح ملرات عــدّة ،ولكن
الظــروف الراهنة التي أثقلــت كاهلنا
جميعــا ً جعلتني أطمح لهــذا املنصب،
فالكونرسفاتــوار اليوم بحاجة اىل طاقة
إيجابية مفعمة بالحيــاة ولديها القدرة
عىل التخطيط لتصويب املسار التعليمي
واألوركســرايل .انه واجــب وطني وانا
مســتعدة للعمل والتضحية وتســخري
معاريف وعالقاتي املحلية والدولية ليبقى
الكونرسفاتوار رائدا ً يف املجال املوسيقي
ووجهــة لبنــان الثقافيــة ،وهنا ال بد
من شــكر وزير الثقافة القايض محمد
املرتىض عــى منحي ثقتــه بتويل هكذا
منصب يف هذا الظــرف الصعب وأتمنى
أن أكون عند حســن ظنه .فاملسؤولية
كبرية وعيل ّ متابعة األكاديمية التعليمية
والتوجه املوسيقي يف األوركسرتا ومراقبة
الفــروع املنترشة يف املناطــق اللبنانية
كافة والعمل عــى تطويرها ،من خالل
مد الجسور بيننا وبني دول ومؤسسات
أخــرى محلية وعاملية ،لرفع املســتوى
األكاديمي واألوركسرتايل.

هل هذا المنصب هو حكر على
طائفة او مذهب معين؟
تداورت عــى "الكونرسفاتوار"
مذاهب عدة منذ تأسيسه فكان األستاذ
وليد غلمية أرثوذكسيا ً وغريه كان من
غري مذهب .من املعيب اليوم أن نتكلم
عن هذا املوضوع فاملوسيقى والثقافة
تتخطيان األديان واملذاهب ولن أفصح
عن مذهبي ألنني أعمل يف الشأن العام
فأتخطى هذا األمر ،فأنــا هنا للعمل
والتضحية والعطــاء .كلنا أبناء وطن
واحد وعلينا تخطــي األعراف ليكون
الشخص الصحيح يف املكان الصحيح.
الكفاءة موجــودة عند جميع املذاهب
يف جميع القطاعات ،إال ّ يف املوســيقى،
ألنها نادرة وبالتــايل ال يمكننا تكليف
أي كان حسب العرف وعلينا ان ننتقي
الشــخص النادر أيا ً كان مذهبه لتويل
زمام األمور.
الكفــاءة هــي األســاس يف العمل
املوســيقي والثقايف .وانا أرجــو إلغاء
األعراف املذهبية يف املؤسســات العامة
كافة لنستطيع النهوض من جديد.
ما هي خطتك لتصويب المسار ،وهل
باشرت بتحقيقها؟
أطلقت بيانا ً تكلمت فيه عن التوجه
العام والخطط املســتقبلية ولكنني لن
أبوح بها كاملــة ألن العمل عىل األرض
هو األساس وسأعلن عن كل إنجاز يوم

السيمفونية في لبنان والوطن العربي ،وأصبحت من أعضاء اللجنة
الثقافية وتنسيق االتصال في اللجنة اللبنانية في األونيسكو،
واللجنة الخاصة بمناهج مادة الموسيقى في المركز التربوي الخاص
للبحوث .تسلّمت أخيرًا مهام إدارة المعهد الوطني اللبناني العالي
للموسيقى "الكونسرفاتوار" بعد تكليفها من وزير الثقافة محمد
ّ
مرتضى" .نداء الوطن" التقت السوبرانو هبة
القواس في حوار
مشوق دار لساعات.

تحقيقــه .والهدف من ذلك هو تخفيف
الطاقات الســلبية التــي تظهر فجأة
لتعوق املشــاريع الجيدة .أنا موجودة
لتصحيح األمور للوصول باألوركســرا
الوطنية  -سواء كانت رشقية او غربية-
اىل العامليــة وهــذا يصــب يف مصلحة
اللبنانيني كافة.
ماذا يلزمنا لتصبح األوركسترا الوطنية
عالمية؟
نعيــش اليوم وضعا ً صعبــا ً بدءا ً
مــن انقطاع التيــار الكهربائي وعدم
تمكننا من دفع مصاريف املؤسســة
ورواتب األســاتذة ناهيك عن خسارة
عدد ال بأس به من املوسيقيني الجيدين
وهذا بســبب تردّي الوضع املادي عند
كثريين .ولذلك نحــن نطمح اليوم اىل
بناء جيل جديد مثقف موســيقيا ً واىل
إعادة النظــر باملناهــج التعليمية يف
املدارس كافة وإدخال املوسيقى إليها،
واعطــاء الطالب املتخرجني شــهادة
البكالوريوس املوسيقية.
من يوم تسلمك لإلدارة ماذا تغيّر؟
بدأت األمور بالتغري منذ تســلمي
هذا املنصــب .فكان عيد املوســيقى
مؤرشا ً ايجابيا ً إلحياء برامج موسيقية
يف املناطــق اللبنانيــة كافــة ،فكان
التفاعــل واضحا ً بني طــاب املعهد
الوطنــي "الكونرسفاتــوار" واألهايل

ما يســهم يف تطــوّر الطالب ودمجه
مع املجتمــع موســيقيا ً ووجدانياً.
ومن األشــياء التي لفتتني عىل درج
"مار نقوال" الذي شهد انفجار املرفأ،
خروج أحد الحضور عن صمته قائالً:
"املوسيقى هي أملنا الوحيد يف الحياة
وهي هويــة لبنــان الحقيقية وهي
مستقبلنا ،تويف أوالدنا يف انفجار املرفأ
وهذه اللحظة األوىل التي نشــعر بها
بالحياة من جديد".
تفاجأت بمســتوى كونرسفاتوار
صيــدا .أدى الطــاب مقطوعــات
عــى البيانــو لـ"تشايكوفســكي"
و"رخمانينوف" بجــودة عالية ،وأيضا ً
يف عاليــه أدى الطــاب مجموعة من
املعزوفات الرشقية بشــكل رائع .ثمة
طفل يبلغ من العمر ســبعة أعوام أدى
مقطوعات لـ"تشايكوفسكي" يف صيدا
ويف مار نقــوال أيضاً ،ويف طرابلس تميز
الطــاب يف عزفهم عىل اآلالت كافة مثل
"الفلوت" و"البيانو" وغريها مشكلني
مجموعات موسيقية رائعة .ويف البرتون
أدى الطالب مقطوعات رشقية بشــكل
فردي وجماعي .ثمة من أدّى مقطوعات
لـ"بــاخ" و"فيفالدي" ضمن مجموعة
من أربع آالت "كمان".
انه حدث كبري وله منافع موسيقية
واجتماعية عــدة ،وبــات واضحا ً لدي
املستوى املوســيقي للطالب وأين يجب
تركيز االهتمام لتطوير هذا القطاع.

حدّثينا عن المشروع الذي قدّمته الصين لـ"الكونسرفاتوار"!
إنــه مرشوع عظيم فهــو أكرب مــروع لكونرسفاتوار
وســيضم أكرب صاالت للحفالت يف الرشق األوسط .ثمة صالة
لألوركسرتا الوطنية وصالة أخرى أصغر للمجموعات املوسيقية
الصغرية ،ومبنى تعليمي للدراسات العليا.
أتوجه بالشكر للحكومة الصينية عىل هذه الهبة الكريمة
التي تتيح لنــا فرصا ً أكرب للتعاون الثقايف مع بلدان وحضارات
أخرى .ولطاملا كان لبنان مركزا ً تجاريا ً وثقافيا ً وصلة وصل بني
الرشق والغرب ،فالتاريخ يعيد نفسه من خالل هذا املبنى ليربز
لبنان من جديد موسيقيا ً وثقافياً.
كلنا يعلم المصاعب المادية التي يمر بها "الكونسرفاتوار".
هل من آلية إلعادة الهيكلة المالية؟
نحن مؤسســة منتجة منفتحة عــى البلدان العربية
والعاملية كافة .فبالتعاون املوســيقي وتبــادل الخربات

هل يتبع "الكونسرفاتوار" الوطني
اللبناني لوزارة الثقافة مباشرة أم
لوصاية معينة .وهل تلقون الدعم
مثلما يجب؟
نحن لســنا مديرية ضمن وزارة
بل نحن مؤسسة عامة تابعة لوصاية
وزير .فباملعنى القانوني ليست لدينا
يرد يف املرســوم
عالقة مــع الوزارةِ ،
رقم  431من القانــون الذي أقر عام
 1995ما يــي" :املعهد الوطني العايل
للموســيقى هو مؤسســة عامة ال
تخضع لقانون املؤسســات العامة".
وبالتــايل وضع هــذا القانون ليكون
لـ"الكونرسفاتــوار" حريته املعنوية
والشخصية واآللية.
أما عــن الدعم فوزيــر الثقافة
اليــوم اىل جانبنــا يف كل يشء حتى
أبعد الحدود ،ونحــن يف تعاون وثيق
مــع الــوزارات كافــة ،ونعمل عىل
اإلستثمار يف القطاع الثقايف بالتعاون
مع وزارة اإلقتصــاد ،وتنمية الجزء
البيداغوجي مع وزارة الرتبية ،ونرش
املعرفة املوسيقية يف البالد مع وزارة
الثقافة ،والتعميــم والنرش إعالميا ً
مــع وزارة اإلعالم .نحــن يف تعاون
أيضا ً مع مؤسسات رسمية وخاصة
عربية ودوليــة ألن الثقافة ال تحدها
حدود وعلينــا باالنفتاح عىل الجميع
قدر اإلمكان لنصل اىل ما نطمح إليه،
فالتقوقع ال ينفع.

نســتطيع أن ننقذ "الكونرسفاتــوار" ماليا ً ووضعه عىل
املســار الصحيح .فاآللية لن تكون عىل أســاس إعطائنا
الهبات من الخارج وانتظار املســاعدات إنما ستكون عرب
إعتمادنا عىل انفسنا.
هل تكترثين لالنتقادات وهل من يحارب هبة القوّاص؟
الحرب قائمة وانا عىل دراية بها ولكن مجلس اإلدارة
اىل جانبي ونحــن عائلة حقيقية .أنــا هنا للعمل ولن
أكرتث للمطبّات ،فإن همّ ي األول تأمني الحياة الكريمة
للهيئة التعليمية ولألوركســرا الفيلهارمونية والعربية
وللهيئة اإلدارية .وهديف الوصول باملؤسســة اىل العاملية
وتعليم املوســيقى ونرشها اىل ما وراء البحار بتقنيات
متقدمة جداً.
لدي رؤية كاملة وشــاملة ملســتقبل موســيقي أفضل
لـ"الكونرسفاتوار" وللبنان وسأعمل عىل تطبيقها.
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SERIES

OUR RATING

...The Forest

ق ّوته في بساطته

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
رغم وفرة األعمــال التلفزيونية يف هذا العرص،
قد ال نرغب دوما ً يف متابعة أحدث القصص الناجحة
إذا كانت معقدة أكثر من اللزوم ،خصوصا ً مع كثرة
مشــاكلنا اليومية وروتيننا املرهق الذي يجعل من
ايامنا مثقلة بالهموم واملصاعــب ،ما يدفعنا نحو
االفالم للرتفيه عن أنفســنا واالبتعاد ولو لساعات
ّ
نفضــل أحيانا ً اختيار عمل
قليلــة عن الواقع .وقد
بسيط ومتوقع نســبياً ،ال تعقيدات زائدة فيه عىل
أن يتّسم بقوة التمثيل وأحداث درامية كافية لزيادة
متعة املشــاهدين مــن دون أن يضطــروا لتدوين
املالحظات ملواكبــة التطورات املتشــابكة .يدخل
مسلســل ( The Forestالغابة) الذي تعرضه شبكة
«نتفلكس» يف هذه الخانــة تحديداً؛ وهو من النوع
الدرامي التشويقي الذي عادة ما يستهويه املشاهد
اللبناني الذي يستســيغ كل انواع افالم ومسلسالت
التشويق بدرجة عالية.
تدور أحــداث هذا املسلســل الفرنيس القصري
يف منطقة «أردين» البلجيكيــة ،وهو يعرض قصة
نموذجية من نــوع دراما الجريمــة .تختفي فتاة
ِ
مراهقة اسمها «جينيفر» (أيزيس غيوم) وهي فتية
للغاية وعمرها  16ســنة ،وتشــتبه الرشطة بأنها
تع ّرضــت للقتل ولكن خيوط الفعــل االجرامي غري
واضحة املعالم .يبدأ املسلسل بالتشويق منذ لحظات
املشاهدة االوىل .من مسؤولية التحري ا ُملنهَ ك «غاسبار
ديكري» (ســامويل البارت) أن يكتشــف حقيقة ما
حصل فهو املكلف بالكشــف عن خيوط مالبســات
االختفاء .تشمل القصة أيضا ً حبكة مرتبطة بشخص
غريب وغامض اسمه «إيف» وامرأة متحفظة تعرف

أكثر مما ينبغي .هل تســتطيع الرشطة العثور عىل
«جينيفر» قبل فوات األوان؟ وما الذي يحصل يف تلك
الغابة املشــؤومة؟ أســئلة كثرية تراودك عند البدء
بحضور املسلســل ما يعني نجاحه من حيث توافر
املكونات التشويقية واثارة الفضول .ولكن املسلسل
عموما ً ليــس بالغ التميــز اذ ال يشء يميّزه لدرجة
عالية ،بل إن الجريمة التي تش ّكل محور األحداث فيه
ليست مؤثرة عاطفيا ً بقدر مسلسل Broadchurch
مثالً ،وهي تخلو من التحــوالت املفاجئة والرسيعة
التي نشاهدها يف مسلســل  ،Ozarkوال تعجّ بدوافع
َ
مسلسل Bordertown
ملتوية وخارقة للطبيعة مثل
(البلدة الحدودية) أو ( Darkمظلــم) .بل إننا أمام
قصة غامضة ومألوفة حول جريمة قتل ،وهي تمتد
عىل ست ساعات محتدمة نسبياً .يشمل العمل أدا ًء
تمثيليا ً جيدا ً وشخصية رشيرة مريبة جداًّ .
لكن أكثر
ً
دفعة واحدة.
ما يميّز املسلســل هو احتمال إنهائه
حتى أننا لن نضطــر للرتكيز عــى أدق التفاصيل
ملواكبــة األحداث .لكن بمــا أن الناطقــن باللغة

اإلنكليزية مضطرون لقراءة الرتجمة ،قد يحتاجون
إىل مستوى أعىل من االنتباه .مع ذلك ،يبقى املسلسل
خفيفا ً لدرجة أن نتمكن من القيام بنشــاط بسيط
آخر أثناء مشاهدته.
قد يعترب البعض هذا التقييم اســتخفافا ً بالعمل،
لكنه ليس كذلك .بعدما أصبحــت األعمال املطروحة
معقدة لدرجة أن نحتاج إىل خرباء يف جرائم القتل لتذ ّكر
ما حصل يف مسلســات مثــل  ،Westworldأو تحديد
األطراف التي تســتحق ثقتنــا يف The Handmaid’s
 ،Taleمن اإليجابي أن نعثر عىل مسلسل ينهي قصته
يف ســت حلقات وال يتطلب أعىل مســتويات الرتكيز؛
خصوصا ً اننا يف عرص الرسعة وربما ايضا ً نفاد الوقت
والصرب فاملسلسالت الطويلة رائجة ولكنها تحتاج اىل
كثري من الصرب والوقت.
إذا كنت تبحث عن دراما متماسكة وممتعة حول
عالم الجريمة الستكشاف أعمال مختلفة عن اإلنتاجات
الرائجة ،سيكون هذا املسلسل أنسب خيار لك خصوصا ً
انه ينتهي برسعة وال يأخذ الكثري من وقتك.

وائل كفوري يُطلق "أوعى تخاف"
أطلق الفنانوائل كفوري أغنية "أوعى تخاف"
شارة مسلسل "من ...إىل" ،من كلمات عيل مولوي،
ألحان صالح كردي وتوزيع موســيقي عمر صباغ.
وكان أعلن املنتج صادق الصباح انضمام كفوري إىل
عائلة "صباح إخوان" مغرداً" :وائل كفوري الحبيب
أهالً وســهالً فيك بعائلة الصبّــاح إخوان حضورك
وصوتك رشفنا".

لــرد وائل بدوره شــاكرا ً الصبــاح قائالًّ " :ملا
العَ مَ ل بيكون مَ شغول ِب َشف النّجاح ،بيكون َشف
وشف إللكــن َ
إليل َ
وشف للبنــان وللعالم العربي.
َغمَ رتوني…".
يذكر أن مسلسل "من  ...إىل" بطولة قيص خويل
وفالريي أبو شقرا ،تأليف بالل شحادات وفرح شيا
وإخراج مجدي السمريي.

جوزفين حبشي
اليك هالحكي

هل إتهمت ميريل
سيغورني بسرقة دور
"ريبلي" منها؟
معلومات فنية لتع ّم الفائدة على
الجميع و… األقربون أولى بالمعروف.
"معكن خبر" أن الممثلة ميريل ستريب
الملقبة بملكة االداء ،كانت على وشك أن
تؤدي عام  1979شخصية "الين ريبلي"
في فيلم  Alienالشهير للمخرج ريدلي
سكوت؟ يومها تقدمت بالفعل لتجربة اداء
للدور ولكنه "طار" منها و"غط" على
صديقتها الممثلة سيغورني ويفر ،فقد
رأى المخرج انها انسب للدور .وطبعا ً لم
تخرج ميريل يوما ً الى االعالم لتردد بأن
الدور كان لها و"مدري شو صار" ولم
يعد لها ،خصوصا ً ان سيغورني نجحت
من خالله نجاحا ً منقطع النظير .ترى لو
فشلت سيغورني وفشل الفيلم معها ،ولم
يتم تقديم عدة اجزاء منه ،هل كان يمكن
ان يمر بفكر ستريب ان تذكر بينها وبين
نفسها ،أن الدور كان لها؟
على كل حال ،عدم منح الدور للملكة،
يعن يوما ً انها أقل جدارة" ،حاشى
لم ِ
وكال" ،ولم يهز عرشها ،ولم يهز صداقتها
لويفر ،فالدنيا فرص وعالم هوليوود
حافل بهذا النوع من االستقتال " للموت"
والتنافس المشروع مئة بالمئة على
شخصية تمثيلية قد يرى الممثل انها
ُف ّ
صلت على قياسه .تريدون امثلة اخرى؟
ستريب الملكة "ما غيرها" كانت ستقدّم
ايضا ً وايضا ً دور ايفيتا بيرون في فيلم
 Evitaعام  ،1996ولكن مادونا استقتلت
للفوز به ،وارتأى المنتجون أنها الخيار
االفضل .ولم تأخذ يومها ستريب موقفا ً
من مادونا ولم "تفحّ ش" بالبكاء و "cry
 "for meيا جمهور ألن الدور طار مني".
أيضاً ،الممثل الفائز باالوسكار
والغولدن غلوب ماثيو ماكونهي لم يغرق
في بحر من "القيل والقال" مثل سفينة
"التيتانيك" يوم اختار المخرج جيمس
كاميرون الممثل ليوناردو دي كابريو بدال ً
منه ألداء دور جاك.
بدوره النجم براد بيت "على سن ورمح"
تقدم هو والممثل ويليام بالدوين ،لتجربة
اداء عن فيلمي " "Backdraftو "Thelma
 ،"& Louiseوالفائز بالدورين كان بالدوين
الذي ّ
فضل اختيار " ،"Backdraftمما
سمح لبيت بالمشاركة في "Thelma
 ."& Louiseوطبعا ً "وال مرة" سمعنا
بيت يغمز من قناة بالدوين بما معناه أنه
"شفط" منه الدور بشكل غير مباشر…
ترى هل قد نسمع قريبا ً المخرج ريدلي
سكوت يتهم مخرج "للموت" فيليب اسمر
انه سرق منه مشهد خاتمة فيلم "تيلما
ولويز"؟ "بيعملها" سكوت؟؟؟

AGENDA
A MUSICAL NIGHT

املكان« :قاعة بطحيش» يف الجامعة األمريكية
يف بريوت ()AUB
الزمان 15 :تموز 8 -مسا ًء
لالستعالم01353228 :

مهرجانات الدكوانة

املكان :ساحة الدكوانة
الزمان :مــن  15حتّى  17تموز -من الـ 5ظهرا ً
حتّى منتصف الليل
لالستعالم03680938 :

ميدان

املكان :ميدان سباق الخيل يف بريوت
الزمان 16 :تموز 6:30 -مسا ًء
لالستعالم01632515 :

ملتقى الفن -دار تابت

املكان :فيلال تابت -عجلتون
الزمان :من  20حتّى  26تموز
لالســتعالمhttps://www.facebook.com/ :
dartabet/?ref=page_internal
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
ساعة رمل

ابـــــراهـــــيـــــم شـــــحـــــرور

كان البحر تعبان
ومْ واجو تقا ْل

عم يكرج ْقبايل الوقت
كرج ْة غزال
ِ

والشمس وجّ ا
متل أيّامي… حزين…

وْعم يزحطو
من بني صابيعي… السنني…

ْ
ح ّ
كمشة رمل
طيْت
باإليد الشمال

ّ
حسيْت
عم بكتب قصيدِہ بالرمِل

شويّ ْ
ْد َل ْقتا ْ
شوَيّ
عا إيدي اليمني…

ْ
وسطورها
مْ ِن ْ
سنني عمري الضايعني

كمشة رمِل
كانت صخر… كانت جبال

وْجنبي البحر
كاتب قصيدِہ َع الرمِل

ت ِب م ْ
م ْرقِ ْ
طحَ ن ْ ِة العمُر
صارت طحني…

وحْ دُو البحر عرفان
كاتبها َلمني…

يا عُ مر
يا قرص ْل بَنَيْتو عالرمال

ينطلق دعمًا للفن المعاصر والحديث

مــعــرض

تحت عنــوان " ،"Art Definedانطلق
معــرض " "Rebirth Beirutبالتعاون مع
" ،"The Galleristاملخصــص لدعــم 14
موهبــة يف مجال الفن املعــارص والحديث،
ويستمر لغاية  27الجاري.
وشــكل املعرض مســاحة فنية
فريدة من الرسوم واللوحات املستوحاة
من مشــاهد يومية وتفاصيل أضافت

"البندقية السينمائي" يطالب
بإطالق سراح المخرج جعفر بناهي
طالب مهرجــان البندقية ،أعرق املهرجانات
السينمائية العاملية ،بإطالق رساح فوري للمخرج
اإليراني املعــارض جعفر بناهي غــداة توقيفه
يف طهــران االثنني .وأعرب بينــايل البندقية ،وهو
الجهة املرشفة عىل املهرجان الســينمائي يف املدينة
اإليطالية ،عن عميق االســتياء بعد توقيف املخرج
لتظاهره مع زمالء آخرين ضد توقيف السينمائيني
اآلخ َرين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد.
وأضاف" :يضــم بينايل البندقيــة صوته إىل

أصوات أخرى كثرية علت يف العالم للتنديد بأعمال
القمع الحاصلة ،ويطالب بإطالق رساح املخرجني
املوقوفني فوراً".
وتأتي هذه الدعوة بعد استقبال وزير الخارجية
اإليراني حسني أمري عبد اللهيان االثنني يف روما من
جانب نظريه اإليطايل لويجي دي مايو .ولم تتطرق
وزارة الخارجية اإليطالية إىل هذه التوقيفات التي
أثارت موجة استنكار يف عالم السينما.
ويع ّد بناهي البالغ  62عاماً ،من أبرز املخرجني
يف الجمهورية اإلســامية ،ونال جوائز دولية عدة
أهمها جائزة الدب الذهبي ألفضل فيلم يف مهرجان
برلني السينمائي عام  2015عن "تاكيس طهران"،
وأفضل سيناريو يف مهرجان ّ
كان  2018عـــــن
فيلمـــه "ثالثة وجوه".
وعُ رف بناهي بمواقفه املعارضة للســلطات يف
بالده .وأوقف عــام  2010وتمت إدانته الحقا ً بتهمة
"الدعاية ضد النظام" السيايس للجمهورية اإلسالمية.
وحكم عليه بالسجن ســتة أعوام واملنع من إخراج
األفالم أو كتابتها ملدة  20عاماً ،أو الســفر والتحدث
اىل وســائل اإلعالم ،وذلك يف أعقاب تأييده التحركات
االحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق
محمود أحمدي نجاد يف العام ( .2009أ ف ب)

جمــاال ً عىل مركز الجمعية يف وســط
الجميزة ،ويشــارك فيــه كل من لينا
حسيني ،ومارون شكور ،بشري بشري،
نور كوا ،ماجدة شعبان ،ادوار سعيد،
الريسا شــاوول ،شريين صايغ ،ناتايل
معيكــي ،جوريان حمــداوي ،الياس
الخليل ،نيفني مطر ،ايهاب زين الدين
وديانا عساكر.

ويأتــي هــذا املعــرض اســتكماال ً
للنشاطات الثقافية للجمعية والتي أطلقت
مطلع أيار املــايض ،إذ دأبــت عىل تحية
الفنانني املعارصين والرسامني اللبنانيني
واليوم الفن املعارص واملواهب الناشــئة،
بهدف إعادة الروح إىل قلب العاصمة التي
عرفت الكثــر من املآيس منــذ االنفجار
املشؤوم يف  4آب.

غـــيـــاب

وفاة مؤلف موسيقى أفالم جيمس بوند
ّ
تــوف املؤلف املوســيقي الربيطاني مونتي
نورمــان الــذي وضــع خصوصا ً املوســيقى
التصويرية لباكورة أفالم سلسلة جيمس بوند،
عن  94عاماً.
وأ ّلف مونتي نورمان املوســيقى التصويرية
ألول أفالم سلسلة جيمس بوند" ،دكتور نو" سنة
ّ ،1962
لكن عملــه لم يقنع يومها املنتجني الذين
ّ
طلبوا إىل جون باري
(املتوف يف كانون الثاني2011
والعمالق يف مجال تأليف املوســيقى التصويرية،
مع أعمال شــهرية بينها "ميدنايــت كاوبوي"
و"أوت أوف أفريكا") ،إعادة ترتيب العمل.
ونسب باري الحقا ً موســيقى "دكتور نو"
إىل نفسه ،لكن يف آذار  ،2001فاز مونتي نورمان
بدعــوى قضائية بتهمة التشــهري ضد صحيفة
"صنداي تايمز" التي نسبت العمل إىل جون باري.
وحصــل نورمان من الصحيفــة عىل تعويضات
قدرها  30ألف جنيه اسرتليني (نحو  48ألف دوالر
حينها) ،بســبب هذا املقال الذي نُرش يف ترشين
األول .1997
وتعلم نورمان املولــود يف عائلة يهودية تركت
العاصمة الربيطانية يف مطلع الحرب العاملية الثانية،
يف سن السادسة عرشة العزف عىل غيتار أهدته إياه
والدته ،واكتشف موسيقى البيتلز وإريك كالبتون.

ويف خمســينات القــرن املــايض ومطلع
الستينات ،غنّى لفرق جاز ،بينها خصوصا ً فرقة
سرييل ستابلتون وتد هلث ونات تمبل ،كما شارك
يف حفالت للمنوعات.
وإىل جانب برني هيل ،شــارك يف جوالت فنية
قدم خاللها عروضا ً تمثيلية أو موســيقية تبعا ً
مليول سكان املناطق التي كان يزورها .وبدأ بعدها
التأليف املوسيقي ،وكتب أغنيات لكليف ريتشارد
وتومي ستيل ،أحد رواد الروك يف بريطانيا ،فضالً
عن موسيقى مرسحيات استعراضية مثل "مايك
مي أن أوفر" و"إكسربيسو بونغو"( .أ ف ب)
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TECHNOLOGY

ذاتية القيادة يترنّح

مشروع سيارة
ال يزال مــروع الســيارة ذاتية
ّ
تحض لــه "آبل" برسية
القيــادة الذي
كبرية ،بعيــدا ً عن التحقــق بعد ثماني
ســنوات مــن الطموحــات الكبــرة
والتغيــرات يف اإلدارة .ولم تعلن الرشكة
املصنعة لهواتف "آي فــون" ،يوما ً عىل
املأل أنها تعمل عىل تطوير ســيارة ذاتية
القيادة ،رغــم الترسيبات الكثرية يف هذا
املجال منذ سنوات.
واســتنادا ً إىل مقابالت مع حواىل
عرشيــن شــخصا ً قالــوا إنهم جزء
من املــروع ،أن املجموعة العمالقة
خاضت غمــار مجاالت عــدة ،بينها
ما يتعلق خصوصــا ً بربمجية القيادة
الذاتية املعنية برصد العوائق املحتملة

وتعديل القيادة وفق املقتىض .وخالفا ً
ملجموعة "تيســا" التي تخترب وتعدّل
تدريجيــا ً خصائص القيــادة الذاتية
يف برمجيــة مركباتهــا ،أو "وايمو"
(التابعة لـ"غوغــل") و"كروز" التي
بأت اختبار مركباتها وروبوتات األجرة
التابعة لها ،تعتزم "آبل" طرح سيارات
مستقلة القيادة بالكامل للمستهلكني،
وهو رهــان ينطوي عىل مجازفة أكرب
ماليا ً وتقنياً.
وأشارت معلومات دش إىل صعوبات
واجهها املرشوع املسمى "تايتن" ،بينها
محاولة تصنيع سيارة جديدة بالكامل،
ومغــادرة كوادر مخرضمــن الرشكة،
خصوصا ً بسبب نقص الدعم من اإلدارة.

وشددت عىل أن "املهندسني خرسوا
وقتا ً ثمينا ً يف إعــداد رحالت تجريبية يف
مسارات محددة باســتخدام تكنولوجيا
تعمل يف هذا املوقع لكن ليس يف أي نقطة
أخرى".
وتجــري "آبــل" اختبــارات عىل
نماذجها التجريبية مع سائق للتدخل يف
حاالت الطوارئ يف لوس أنجليس وسان
دييغو وبمحيط بحرية تاهو.
لكن إحدى املركبات التجريبية كادت
يف مطلع العام الحايل أن تصدم أحد املشاة
حني كانت تسري برسعة  25كيلومرتا ً يف
الســاعة ،وخلص تحقيــق داخيل إىل أن
املأســاة كادت تقع لوال تدخل ســائق
الطوارئ يف اللحظات األخرية( .أ ف ب)

SOCIAL MEDIA

الغ وغير مبرّر
 :إنسحاب ماسك ٍ
إعتــرت رشكة "تويرت" يف كتاب أرســلته إىل
إيلون ماســك ّ
أن انســحاب امللياردير من صفقة
ّ
منصــة التواصل
بقيمــة  44مليــار دوالر لرشاء
االجتماعي هــو قرار "الغ وغري مربّر" ،مؤ ّكدة أنّها
التزمت من جانبها بك ّل ما ّ
نص عليه االتّفاق املربم
بني الطرفني يف نيسان.
ويف حني يتّهم ماســك "تويرت" بعدم االلتزام
ببنــود االتّفاق ،وال ســيّما بعدم تزويــده بك ّل
ّ
املنصة،
البيانات املتع ّلقة بالحسابات املزيّفة عىل
قالت "تويرت" يف خطاب رسمي أرسلته إىل ماسك
وممثّليــه القانونيني ونــره املوقع اإللكرتوني
لسلطة أســواق املال األمريكية إنّها ،وبناء عىل ما
تقدّم ،تطالب مالك رشكتي "تســا" و"سبايس

إكس" بالوفــاء بالتزاماته املنصــوص عليها يف
االتفاق .ويف معرض تربيره لقراره االنسحاب من
الصفقة قال ماســك يف كتاب رســمي وجّ هه إىل
الرشكة ّ
إن األخرية لــم ِ
تف بالتزاماتها املنصوص
عليها يف االتفاق .وأوضح أنّهــا لم تزوّده بكامل
البيانــات املتع ّلقة بالحســابات املزيّفة والربيد
ّ
املنصة ،متّهما ً إياها أيضا ً بالتقليل
العشوائي عىل
من حجم هذه الحسابات والرسائل الربيدية.
ّ
لكن وكالء الدفــاع عن "تويــر" ردّوا عىل
كتاب ماســك بمثله ،مؤ ّكدين يف رسالتهم ّ
أن ك ّل
االتّهامات التي ســاقها امللياردير ض ّد الرشكة ال
أساس لها من الصحّ ة.
وأ ّكدت رشكة "تويرت" عــى وجه الخصوص

أنّها زوّدت ماســك بك ّل البيانات التي طلبها منها
واملتع ّلقة بعدد الحســابات املزيّفة ،مشدّدة عىل ّ
أن
عدد هذه الحســابات هو أق ّل من  5%من إجمايل
ّ
املنصة.
الحسابات املسجّ لة عىل
وبالنســبة للكثري من الخرباء القانونيني ّ
فإن
األسباب التي دفع بها ماسك لتربير قراره االنسحاب
من الصفقة ليست كافية قانونا ً لفسخ العقد.
وبناء عىل هذه املراسالت الرسمية بني "تويرت"
وماسك ،بات الطرفان أمام معركة قضائية سيدفع
ثمنها امللياردير الجنوب أفريقي ،إذا ما خرسها يف
نهاية املطاف ،مليــارات الدوالرات من التعويضات
ملوقع التواصل االجتماعي.
(أ ف ب)

Auction

تجتاح عالم هواة الجمع

الـ

بعدمــا بقيــت أرشطة الـــ"( "VHSنظام
الفيديو املنــزيل) لفرتة طويلة موضوعة يف الزوايا
غري البارزة ألســواق القطع القديمة ،بدأت خالل
األشــهر األخرية تباع يف مزادات بأسعار خيالية،
نتيجة حنني البعض إىل املايض وشهيتهم املفتوحة
عىل فرص االستثمار الجديدة.
ففي مزاد نظمته دار "هرييتدج أوكشــنز" يف
حزيــران ،بيع رشيط فيديو لفيلــم "Back to the
 "futureبـ 75ألــف دوالر ،فيما بيع رشيط فيديو
لفيلم " "The Gooniesبـ 50ألف دوالر.
وهواية جمــع أرشطة الفيديو موجودة أصال ً
منذ طرح رشائط الـــ" "VHSللمرة األوىل أواخر
ســبعينات القرن الفائت ،أما يف أيامنا هذه فـ"ال
تساوي معظم هذه األرشطة شيئاً" ،عىل ما يرى

جون من منطقــة نيوماركت الكندية
والذي يدّعــي أنه بــاع نحو 3000
رشيــط فيديو عىل مــدى أكثر من
عرشين سنة.
وكانــت بعــض األفــام غري
املتوافرة عرب اإلنرتنت أو أي وســيلة
أخرى باإلضافة إىل أفالم الرعب غري
املعروفة ،تُباع بنســق " VHSحتى
وقت قريب بأسعار مرتفعة قد تزيد أحيانا ً
عن ألف دوالر.
لكن هــذا االتجاه الجديد يركــز تحديدا ً عىل
األفالم الناجحة وبخاصة تلك التي عُ رضت أوائل
ثمانينات القــرن الفائت .ولكــي يُعترب رشيط
الفيديــو ذا قيمة ،ينبغــي أن تتوافر فيه بعض

املعايــر ،باإلضافة إىل عالمة تميــز اإلصدارات
األوىل والنســخ املختومة .وقد يثري إصدار محدود
كنسخ من سلسلة أفالم "حرب النجوم" اهتمام
املشرتين أيضاً.
وتُعترب سلســلة أفالم الخيال العلمي لألمريكي

جورج لوكاس عىل نطاق واسع عمالً من الرضوري
حيازة نســخة منه ،وقد بيع عدد من النسخ بأكثر
من عــرة آالف دوالر .وأبرز األرشطة يف هذا املجال
هي تلك العائدة ألفالم من أول مجموعة ُ
طرحت عىل
اإلطالق يف الواليات املتحدة سنة ( .1977أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

اقرتاحاتك ستلقى آذانا ً
صاغية ،لكن العربة تكون
يف التنفيذ بجهد واحرتاف.

لديك خيارات جديدة لتعزيز
العالقة مع الرشيك ،وهذا
سينعكس ايجابا ً عليكما.

ّ
املفضل
السفر سيكون مرشوعك
آفاق جديدة
بحيث ستندفع نحو
ٍ
لتوسيع أعمالك.

إنتبه إىل العالقة مع الرشيك،
وال تجعل كل يشء يرتاكم عليك
بصورة مفاجئة.

الرشاكة يف العمل سالح
ذو حدّين ،لذا يستحسن
أن تبادر اىل تحديد الرشوط
ورسم الحدود.

يصعب عليك التخ ّلص ممّ ا
ّ
تخف أيضاً،
يزعجك فاملقاومة
كما قدرتك عىل املواجهة.

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

إذا أردت القيام بخطوة
أو مبادرة ،فافعل ذلك ألن
فرص النجاح تبدو أوفر
حظا ً اليوم.

ال تحمّ ل الرشيك مسؤولية فشلك
القديم ،فالعالقة معه مهمة وقد
ال تعوّض.

إيجاد وقت رضوري للراحة هو
من أهم الخطوات املستقبلية
يف حياتك.

لتتمكن من تسجيل خطوة
اضافية نحو املستقبل عليك ان
تدافع برشاسة عن انجازاتك.

قرار مواجهة الرشيك غري سهل،
وقد تكون له ذيول تخلف مزيدا ً
من االنشقاق بينكما.

مارس الرياضة قدر ما يسمح
لك وقتك ،وال ترتدد يف القيام
بنزهات يف الطبيعة.
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Wellness

مارس تمارين القوة لتجنّب األمراض المزمنة
من المعروف أن تمارين القوة تقوي العضالت والعظام ،لكن ال
تتوقف منافعها عند هذا الحد .وفق مراجعة نشرها موقع "المجلة
البريطانية لطب الرياضة" ،في شباط  ،2022تبيّن أن تمارين القوة ترتبط
تطلق تماريــن القوة ردود أفعال
جســدية متنوعــة لحمايتنــا من
األمراض املزمنة:
تخفيــض ســكر الدم :تســاعد
العضالت الجسم عىل تخزين سكر الدم،
وتسمح لها تمارين القوة بتحسني هذه
العملية ،ما يؤدي إىل تراجع كمية السكر
التي تطفو يف مجــرى الدم ،فينخفض
بذلــك خطر اإلصابة بمرض الســكري
وأمراض القلب.
تخفيض ضغط الدم :يقول الدكتور
ديباك بات ،طبيب قلــب ورئيس تحرير
"رســالة هارفارد للقلب"" :تعني زيادة
الكتلة العضلية وجــود أوعية دموية أو
مسارات إضافية كي يتدفق الدم عربها.
هذه العمليــة تُ ّ
خفف الضغط عن القلب
واألوعيــة الدموية" .مــن املعروف أن
ارتفاع ضغط الدم هــو جزء من عوامل
الخطر ا ُملسببة ألمراض القلب.
تسهيل حرق الســعرات الحرارية:
تحرق العضالت السعرات عىل مدار الساعة،
ويمكن التخلص من سعرات إضافية كلما
زادت قوة العضالت .هذا الوضع يســمح
بتخفيف الدهون والســيطرة عىل الوزن.
تُعترب البدانة عامل خطر لإلصابة بأمراض
القلب ،والسكري ،والرسطان.
كبــح االلتهابات املزمنة :تســهم
تماريــن القوة يف تخفيــف بعض الخاليا
الدهنية التي تطلق مؤرشات تزيد االلتهاب
يف الجســم .ومن املعــروف أن االلتهاب
املزمن ،أي نشاط جهاز املناعة املتواصل،
يرتبــط بأمــراض القلب ،والســكري،
والرسطان ،وحاالت مزمنة أخرى.

المدة المناسبة

تكشــف مراجعــة جديــدة أن
ممارســة تمارين القوة أسبوعياً ،ملدة
ترتاوح بني  30و 60دقيقة ،تســمح
بحصد أكرب املنافع.

بتراجع مخاطر الوفاة المبكرة لجميع األسباب بنسبة تتراوح بين 10
و ،17%وقد تشمل تلك األسباب أمراض القلب والسكري والسرطان.
ّ
وتحسن الصحة.
إنها أحدث دراسة تثبت وجود رابط بين تمارين القوة
تشارك يف حصة مخصصة لتمارين القوة.
لكن إذا لم تتعلم مسبقا ً كيفية تطبيق هذه
التمارين ،من األفضل أن تتلقى التعليمات
املناســبة قبل بدء هذا النوع من الربامج
الرياضية .تعاون مــع معالج فيزيائي أو
مد ّرب متخصص بتمارين القوة.
بغــض النظر عــن املقاربــة التي
تختارهــا ،احرص عــى تقوية جميع
مجموعاتــك العضلية األساســية ،بما
يف ذلك الذراعني ،واملؤخرة ،والســاقني،
وعضالت جذع الجسم.

تمارين التحمية وتبريد الجسم

يقول الدكتور إدوارد فيليبس ،أستاذ
مساعِ د يف الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل
يف كلية الطب التابعة لجامعة "هارفارد":
كنت تُ ّ
"إذا َ
شغل جميع مجموعاتك العضلية
األساسية ،يُفرتض أن تحتاج إىل  30دقيقة
تقريبا ً إلنهاء حصة التمارينّ .
خصص 30
دقيقة من وقتك إذاً ،بمعدل مرتَني أسبوعياً.
أو يمكنــك أن تمارس تمارين مدتها عرش
دقائق ،طوال ستة أيام أسبوعياً ،بعد حصة
امليش اليوميــة .ال تقلق إذا لــم تبلغ هذا
املســتوى بعد .تعطي التمارين الجسدية
منافــع تدريجية .وإذا كنــت تعجز عن
ممارستها مرتَني يف األســبوع ،تبقى أي
حصة أسبوعية واحدة أفضل من ال يشء".

هذه العضالت تســمح لك بالنهوض عن
الكريس والجلوس مجدداً.
يوضح فيليبــس" :يصبح النهوض
عن الكــريس حدثا ً رياضيــا ً مهما ً مع
التقدم يف الســن .يمكنك أن تحافظ عىل
حركتك واســتقالليتك عرب التدرب عىل
تمارين الجلوس والنهوض.
ملمارســة هذا التمريــن ،اجلس عىل
وأبق ركبتَيك بزاوية  90درجة
كريس ثابت ِ
مئوية .قف ببطء من دون أن تســتعمل
يديك ثم اجلــس مجدداً .ك ّرر هذه الحركة
عرش مــرات .لتصعيب التمريــن ،طبّق
الحركة تزامنا ً مــع ثني ذراعيك .يف نهاية
التمرين ،احمل وزنا ً يف كل يد أثناء الوقوف.

أفضل أنواع تمارين القوة

نقطة االنطالق

يجب أن تبدأ بتقوية جميع عضالتك.
ّ
لكن تقويــة عضالت البطــن واملؤخرة
والســاق قد تكــون األكثــر أهمية ألن

يجب أن تأخذ اإلذن من طبيبك قبل
البدء بممارســة تمارين القوة إذا كنت
مصابا ً بمشــاكل عىل مستوى العظام،

والتوازن ،والقلب .بعد استشارة الطبيب،
تتعدد الخيارات املتاحة أمامك:
إذا كنت تريد أن تكتشــف ردة فعل
جســمك عىل هذه التمارين ،اســتعمل
أربطــة املقاومــة غري املكلفــة وطبّق
الحــركات التي تشــاهدها يف فيديوات
شائعة عىل اإلنرتنت.
كذلك ،يمكنك أن تقصد ناديا ً صحيا ً أو
رياضيا ً يف منطقتك وتستعمل آالت الوزن أو

تُعتــر تحمية الجســم وتربيده من
أهم جوانب تمارين القوة .تسمح تمارين
التحمية بتدفق الدم نحو العضالت ،فتزداد
مرونة وال تتمزق عنــد الضغط عليها .قد
تشــمل هذه التمارين بضــع دقائق من
ّ
وشــغل
التمطط الحيوي (تحرك يف مكانك
ذراعيــك) ،أو قد تصبح ركيــزة لتمارين
األيروبيك املنتظمة مثل امليش الرسيع يومياً.
بعد ممارسة تمارين القوة ،يجب أن
تربّد جسمك عرب تمارين التمطط الثابتة
(حافظ عىل وضعية التمطط ملدة تصل إىل
 60ثانية) للحفاظ عىل مرونة العضالت
وطولهــا .كذلك ،احرص عــى تمطيط
ربلة الســاق والجهة األمامية والخلفية
من الفخذيــن ،وعضالت الورك ،والكتف،
والعنق ،وأسفل الظهر.

واظب على برنامجك الرياضي
حني تلتــزم بربنامج تمارين القوة ،لن تحمي نفســك مــن األمراض املزمنة
فحسب ،بل ستزيد قوتك أيضاً .يســهل عليك حينها أن تنهض عن الكريس وتحمل
أكياس البقالة أو سلة الغسيل أو أباريق املاء .قد تكسب هذه املنافع بغض النظر عن
عمرك أو خســارتك لجزء كبري من كتلتك العضلية بسبب الشيخوخة وقلة الحركة.
يستطيع جسمك أن يتكيف مع هذه التمارين ،فتزيد قوة عضالتك ويتحسن أداؤها.
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إستنساخ فئران من خاليا جلدية مجففة بالتجميد للمرة األولى في العالم
إستنسخ الباحثون مجموعة فئران انطالقًا من خاليا جلدية مجففة بالتجميد في سابقة تهدف
إلى مساعدة مناصري حماية البيئة على إعادة إحياء األجناس ُ
المهددة باالنقراض .قد يسمح هذا
اإلنجاز للدول بتخزين الخاليا الجلدية من الحيوانات كتدبير احتياطي ،ألن تلك الخاليا قد تُستعمل
لخلق نماذج مستنسخة وتعزيز التنوع الجيني لألجناس إذا أصبحت ُمهددة باالنقراض مستقب ً
ال.
يواجه عدد كبري من األجناس املتضائلة مشــكلة التزاوج الداخيل
الــذي يزيد مخاطر العيوب الخلقيةّ ،
لكن خســارة التنوع الجيني قد
يجعل الحيوانات أكثر عرضة لتهديدات أخرى ،مثل األمراض التي تزيد
الضغوط عليها.
إســتعمل العلماء خاليا مجمّ دة إلنتاج الكائنات املستنســخة بما
يتماىش مع مشاريع الحفاظ عىل البيئة ،لكن تُ َ
حفظ الخاليا يف النيرتوجني
الســائل الذي يُعترب مكلفا ً وكثري املخاطــر :إذا انقطعت الكهرباء أو لم
تتم تعبئة النيرتوجني الســائل بانتظام ،تذوب الخاليا وال تعود صالحة
لالستعمال .يمكن استخدام الحيوانات املنوية املجففة بالتجميد أيضا ً يف
عمليات االستنساخ ،لكن ال يمكن الحصول عليها من جميع الحيوانات.
يقول املــرف الرئييس عىل التجربة ،تريوهيكو واكاياما ،من جامعة
"يامانــايش" يف اليابــان" :إذا تم ّكنا مــن حفظ هــذه الخاليا من دون
النيرتوجني السائل عرب استخدام تقنية التجفيف بالتجميد ،يمكن تخزين
املوارد الجينية من جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة وغري مكلفة .ستتمكن
الدول النامية حينها من تخزين مواردها الجينية القيّمة بنفسها .وحتى يف
األجناس ا ُملهددة باالنقراض التي يبقى فيها الذكور وحدهم عىل قيد الحياة،
يمكن استخدام هذه التقنية لخلق اإلناث وإعادة إحياء مختلف األجناس".
أقدم الباحثون يف أحدث تجاربهم عىل تجميد الخاليا الجلدية املجففة

بعد أخذها من ذيول الفرئان وخ ّزنوها لفرتة وصلت إىل تســعة أشهر قبل
محاولة خلق نماذج مستنسخة منها .قتلت عمليات التجفيف بالتجميد تلك
الخاليا ،لكن استنتج العلماء أنها تبقى قادرة عىل خلق أجنّة مستنسخة يف
مراحلها األوىل عرب ّ
دس الخاليا امليتة يف بويضات الفرئان بعد نزع نواتها.
تُع َرف أجنّة الفرئان يف مراحلها األوىل باسم "الكيسة األريمية" ،وقد
استُ ِ
عملت إلنتاج مخزون من الخاليا الجذعية التي م ّرت بجولة أخرى من
االستنساخّ .
دس العلماء الخاليا الجذعية يف بويضات الفرئان بعد تفريغها
من نواتها ،ما أدى إىل إنتاج أجنّة حملت الفرئان حتى نهاية فرتة الحمل.
بعد خلق فأر مُستنسخ ُ
ســمّ ي "دورامي" تيمّ نا ً بروبوت كان يحب خبز
الشمّ ام يف مسلســل  ،Doraemon Mangaتَ ِبعَ ه  74فأرا ً آخر .للتأكد من
سالمة الخصوبة لدى الحيوانات املستنسخة ،تزاوجت تسع إناث وثالثة
ذكور مع فرئان طبيعية .عادت جميع اإلناث وأنجبت الحقاً.
لكن رغم هــذا اإلنجاز ،تبقى التقنية املســتعملة غري فاعلة ألن
ُض بالحمض النووي يف الخاليا الجلدية ،وترتاوح
التجفيف بالتجميد ي ِ ّ
نســبة النجاح يف خلق صغار فرئان ســليمة ،إناثا ً وذكوراً ،بني 0.2
و .5.4%اختفى الكروموسوم "واي" يف جز ٍء من تلك الخاليا ،ما يعني
والدة إنــاث الفرئان من خاليا مأخوذة من ذكــور .يكتب الباحثون يف
مجلة " :Nature Communicationsإذا تكررت العملية نفســها مع

أجناس مُهددة باالنقراض وال ينجو منها إال الذكور ،يمكن إنتاج اإلناث
والحفاظ عىل الفصيلة املستهدفة طبيعياً".
تتزامن هذه التجربة مع اســتعداد العلماء لرتبية نســل أول أنثى
مُستنسخة يف العالم من فصيلة النمس أسود القدمني واسمها "إليزابيث
آن" ،يف محاولة لتحســن التنوع الجيني يف هذه الفصيلة .استُ ِ
نسخت
هذه األنثى من خاليا مجمّ دة يف النيرتوجني السائل منذ  35سنة.
تقــول الدكتورة ألينــا بانس من جامعة "هريتفوردشــاير" إن
تخزين املواد الجينية "بالغ األهمية" للحفاظ عىل عيّنات من األجناس
وتحســن تنوّعها الجيني أيضاً .لكنها تشــدد عىل رضورة التأكد من
قدرة الباحثني عىل تخزين الخاليا املجففة بالتجميد لفرتة غري محدودة
قبل طرح حل فاعل وطويل األمد.

مـــــدارات
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بعد خمس سنوات على تحرير الموصل...
آمال متجددة بين أنقاض المدينة
الربيعين"
تُع َرف مدينة الموصل الشمالية القديمة في العراق بـ"أم
َ
وسط سكانها المحليين .تحمل هذه المدينة أيضًا لقب "الحدباء" ،في
إشارة إلى أشهر مئذنة منحنية فيها في جامع النوري الذي يعود إلى
القرن الثاني عشر .اليوم ،ح ّول الطقس المتطرف فصول الربيع إلى
صيف ،ولم تعد تلك المئذنة األسطورية تعلو في سماء الموصل،

فقد ف ّ
جرها إرهابيون من تنظيم "داعش" في العام  ،2017قبل
أسابيع قليلة على نجاح الجيش العراقي ،وميليشيات عراقية متنوعة،
وقوات البيشمركة الكردية ،والحلفاء الدوليين بقيادة الواليات
المتحدة ،في إنهاء ُ
حكم تلك الجماعة الهمجية التي حكمت المدينة
طوال ثالث سنوات.

مكانا ً صمدت فيه فسيفســاء متنوعة
مــــــيــــــنــــــا الــــــعُ ــــــريــــــبــــــي
من األديــان واألعراق التــي كانت تُميّز
املنطقة سابقاً ،ولو أن صمودها جزئي.
بدأت هجرة األقليــات إىل بلدان أخرى يف
مرحلة سابقة ،ومع ذلك استهدف تنظيم
"داعش" األقليات غري الســنّية بأقىص
درجات التعصب ،ال ســيما الجماعات
تدمّ ر معظم أجزاء املركز التاريخي
املسيحية واليزيدية .عىل مر ثالث سنوات
يف املوصل ،عــى الضفــة اليمنى لنهر
مؤملــة ،كادت هذه الجماعــة اإلرهابية
دجلة ،بســبب مدفعيات قوات التحالف
تتخلص مــن أقليات املوصل ،فقد هربت
بقيادة الواليات املتحــدة ،وفجّ ر تنظيم
مئات آالف العائالت املسيحية واليزيدية
"داعش" عددا ً من املواقع البارزة أيضاً.
من املدينة قبل عهــد "داعش" وخالله،
ُ
س ِمح ملعظم مقاتيل "داعش" بالهرب إىل
وال يمكنهــا أن تف ّكر بالعودة حتى اآلن.
مدن أخرى ،لكنهــم حورصوا يف املوصل
لكن تحمّ لت األقلية السنّية معاناة كبرية
وتع ّرضــوا لقصف عنيــف ،فلم يحتج
خالل عهد "داعــش" أيضاً .منذ خمس
محــررو املدينة حينهــا إىل خوض قتال
سنوات ،فشل السياســيون يف مساعي
متنقل من منزل إىل آخر وتكبّد خســائر
املصالحــة داخل املدينة ،مثلما فشــلت
كــرى .لن يعرف أحد يومــا ً عدد القتىل
الحكومة العراقية يف إرســاء املصالحة
املصالويني (يُع َرف ســكان املوصل بهذا
يف البلد كله .تكثــر الصدمات املرتاكمة
االسم) عىل يد "داعش" أو خالل املعركة،
ومشاعر انعدام الثقة التي تحتاج إىل حل
فقد دُفِ ن عدد كبري منهم تحت األنقاض
حاسم قبل تحقيق هذا الهدف.
خالل القصف .تشري التقديرات إىل تدمري
لكن رغم غياب "داعش" اليوم ،تُخيّم
 8آالف مبنى أو ترضرها بشدة يف املدينة
األجواء التي تركهــا التنظيم وراءه عىل
القديمة يف املوصــل ،ولم يُرمَّ م عدد كبري
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املدينة كلها .حتــى اآلن ،ال ي ِ
ُجمع الناس
منها حتى اآلن .عند إضافة أجزاء أخرى
تحريرها وبقيــوا فيهــا ،منهم قائد
الذكرى الخامسة لتدمري جامع النوري،
تقريبا ً حتى اآلن ،ويعيش جزء كبري منهم
يف العراق عىل هوية الفريق املسؤول عن
من املدينة التي احتدمــت فيها املعارك،
ن ّ
"فيلق القدس" اإليراني ،الجنرال قاسم
داخل مخيمات الالجئني يف ظروف مريعة.
ظم مئات املصالويني الشــباب ،بقيادة
ســقوط املوصل وثلث األرايض العراقية
تصل تقديرات املباني املترضرة أو املدمّ رة
سليماني الذي اغتيل برضبة أمريكية يف
وال يتلقى من يعجز عن تحمّ ل كلفة إعادة
الناشــط املدني أيوب ثنون" ،يوم الرتاث
األخــرى .حتى أن نــوري املالكي ،الذي
إىل  138ألفاً.
العام  ،2020وقادة ميليشــيات موالية
املوصيل" عرب عرض فنون متنوعة.
بناء منزله دعما ً ماديا ً كافياً.
كان رئيس الوزراء العراقي يف تلك الفرتة
وفــق معطيــات املنظمــة الدولية
إليران ،مثل أمني عام جماعة "عصائب
عــى صعيد آخر ،حصلــت املوصل
بقيت جهــود إعادة اإلعمار بطيئة
وأمر الجيش بتسليم املوصل إىل "داعش"،
للهجرة ،هرب أكثر من مليون شخص من
أهل الحق" ،قيس الخزعيل .باختصار،
أخريا ً عىل حاكم معروف
عىل نحــو مؤلــم ،فقد
عاد ليصبح مــن أبرز
املوصل بحلــول آب ،2017
يبدو املشهد العام قاتماً.
ومحبوب بشــكل عام.
أعاقتهــا قلــة األموال
الالعبــن السياســيني
من أصل مجموع ســكاني
يُعترب الجنرال الســابق
لكن تظهــر يف املقابــل بارقة أمل
والفساد املستفحل الذي
محليــاً .يف غضون ذلك،
كان يبلغ  4ماليني نســمة
يف الجيــش العراقــي،
من نوع آخر يف املوصــل .بفضل جهود
يســتنزف معظم املبالغ
تحوّل قادة امليليشيات
قبــل عهد "داعــش" .قد
نجم الجبوري ،قويا ً بما
السكان املحليني وبمســاعدة األصدقاء
التــي تصــل ملســاعدة
التــي نشــأت بحجّ ة
تُر ّكز معظم وسائل اإلعالم
يف الخــارج ،بدأت املدينــة تتعاىف بوترية
عىل الجماعة اليزيدية التي تعرّض كل من َعمِ ل املدينة .بعد خمس سنوات
يكفي لتحريك مشاريع تبقى الموصل حتى هذا محاربــة "داعش" إىل
بطيئة لكــن ثابتة .أصبحت حملة إعادة
عــى تحريــر املوصل ،ال
إعــادة اإلعمار .اضطر اليوم مكانًا صمدت فيه أمراء حرب دائمني ،وهم
لصالح الحكومة
استهدفها التنظيم اإلرهابي
يزال مطارها الدويل مغلقا ً
مع
للتواصل
األخري
هذا
قيد
العامة
ومبانيها
املدينــة
آثار
إعمار
يشاركون يف رسم معالم
فسيفساء متنوعة من
بهــدف إبادتهــا جماعياً ،العراقية أو يُشت َبه بأنه
ميليشــيات متنوعة يف
التنفيــذ .أُعيــد إعمار مكتبــة جامعة
واملستشفى األسايس فيها
النظام السيايس ،منهم
وهو أمــر مربّر ،لكن عاش يعارض ّ
حكام المدينة
األديان واألعراق التي كانت
املدينة واملحافظة التي
املوصل مثالً ،ويجــري العمل عىل إعادة
مدمّ ــراً .يجيد الســكان
شــخصيات مثل ريان
املصالويون أيضــا ً معاناة
الجدد لإلعدام أو
ُتميّز المنطقة سابقًا
يحكمهــا ،لكنه رشّ ال
بنــاء جامع النوري ،بمــا يف ذلك املئذنة
التكيّــف مــع الظروف
الكلدانــي الذي فرضت
كبرية يف عهد "داعش" ،فقد
بد منــه يف العراق اليوم
املنحنية الشــهرية ،فضالً عن كنيستَي
املســتجدة ،وقد ظهرت
عليه واشنطن العقوبات
االعتقال
ولو أن صمودها جزئي
تع ّرض كل من عَ ِمل لصالح
لتجنــب الفتنة وإنجاز
"الطاهرة" و"الســاعة" التاريخيتَني يف
أطراف قويــة جديدة يف
بسبب انتهاكه لحقوق
الحكومة العراقية أو يُشتبَه
املهام .كان ســلفه نوفــل العاكوب قد
بتمويل من اإلمــارات العربية
املوصــل،
املدينــة .تُزيّن صور قادة امليليشــيات
اإلنســان .تراجعت وتــرة التفجريات
ٍ
بأنه يعارض ح ّكام املدينة الجدد لإلعدام
ً
الشيعية الســاحات العامة للداللة عىل
أُقيل من منصبه يف العــام  2019واتُّ ِهم
املتحدة وتحت رعاية منظمة اليونسكو.
الكربى وغريهــا من الحــوادث األمنية
نتيجة لذلك ،هرب املصالويون
أو االعتقال.
بالفســاد .فرضت عليه الواليات املتحدة
الفريق الذي يفرض ســيطرته هناك،
كذلك ،بدأت حملة لزرع آالف األشــجار
بشــكل عام ،لكن تستمر االضطرابات يف
من جميع األطياف إىل خارج املدينة ،منهم
العقوبات يف العام  2020أيضا ً ملنعه من
علمــا ً أن هــؤالء القــادة ال يتمتعون
يف املدينة خالل الســنة املاضية .تتطلب
املوصل بســبب أجواء الخوف والرتهيب،
أشــخاص ُق ِصفت منازلهــم ولم يجدوا
العودة إىل السلطة.
بشعبية واســعة يف املوصل لكن دخل
إعادة اإلعمار فرتة من الزمن ،لكن يتوق
واستمرار عمليات امليليشيات ،وإضعاف
مكانا ً يبيتــون فيه .كذلــك ،يصل عدد
تبقــى املوصــل حتى هــذا اليوم
املقاتلون التابعون لهم إىل املدينة خالل
سكان املوصل إىل رؤية نتائج ملموسة .يف
قوات األمن الحكومية يف املدينة.
املصالويني النازحني إىل مئة ألف شخص
من املربّر أن يُر ّكز معظم املصالويني عىل تحسني حياتهم يف
املدينة ،لكن ال يُع ّلق الكثريون عىل املكائد السياســية الحاصلة يف
بغداد ،وال حتى يف أوساط الن ُ َخب داخل املوصل ،علما ً أن العاصمة
لم تشهد عىل نشوء أي حكومة وطنية منذ انتخابات ترشين األول
 .2021ال مفر من أن تتأثر املوصل بتداعيات الجمود الســيايس
يف العراق ،ما قد يؤدي إىل تدهور الوضع األمني خالل األســابيع
واألشــهر املقبلة .زادت االعتداءات املدعومة من إيران ضد إقليم
كردستان العراق الذي ش ّكل ملجأ ً آمنا ً لعدد كبري من املصالويني.
عمليــاً ،ثمة عالقــات عائليــة وتاريخية وثيقة بــن املوصل
وكردستان العراق .لطاملا ش ّكلت هذه املدينة جرس عبور بني قلب
العراق وكردستان .كذلك تقع العاصمة الكردية ،أربيل ،عىل بُعد
أقل من ساعة ونصف بالسيارة .يتنقل عدد كبري من املصالويني
بــن الوجهتَني ذهابا ً وإياباً .ال تزال نقــاط التفتيش وتراخيص
اإلقامــة رضورية لدخول املنطقة التي تســيطر عليها حكومة
إقليم كردستان ،لكن زادت ســهولة اإلجراءات املتّبعة وتستمر
الحركة عرب الحدود بال رادع .لكن حني تتصاعد االضطرابات بني
بغداد وأربيل ،قد يصبح سكان املوصل عالقني يف الوسط.

تتزامن هذه التطورات كلها مع وجود خاليا إرهابية نائمة
تنتظر الوقت املناســب إلعادة تجميع نفســها .تع ّرض تنظيم
"داعش" لهزيمة مدوّية يف املوصل وجميع أنحاء العراق ،لكنه لم
ِ
يختف بالكامل بعد .تتعدد التقارير التي تؤكد عىل قتل أو اعتقال
مقاتلني من "داعش" يف العراق أســبوعياً ،وتصدر أيضا ً تقارير
متقطعة لكن مقلقة حول وقوع اعتداءات يتبنّاها التنظيم.
مع ذلك ،تبقى الذكرى الخامســة لتحرير املدينة خطوة
واعدة بالنسبة إىل املصالويني ،بعيدا ً عن عهد الرعب الذي قاده
"داعش" .يف الوقت نفسه ،أصبح شبح مرعب آخر جزءا ً من
املايض البعيد ،إذ تتزامن السنة املقبلة مع الذكرى العرشين
لبداية الحرب التي أسقطت الدكتاتور العراقي صدام حسني.
ّ
لكــن األجواء الهادئة يف الوقت الراهــن تتخللها اضطرابات
تُسبّبها امليليشيات ،ومظاهر الفساد ،وانعدام األمن الغذائي،
وشــحّ املياه ،واملخاوف من التغري املناخي .لكن تبقى مدينة
املوصل وشعبها حتى اآلن نموذجا ً لقوة التحمّ ل واالتكال عىل
الذات ،إذ يبني الســكان مدينتهم من دون مساعدات كربى
من أصدقائهم.
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تـــتـــــمـــــات

أعمق صورة للكون ّ
تدشن حقبة جديدة...

وتتمثل إحدى املهام الرئيسية لتلسكوب «جيمس ويب» ،تحفة الهندسة
الفضائية بتكلفــة بلغت  10مليارات دوالر ،يف استكشــاف العصور املبكرة
للكــون .ويف علم الفلك ،يوازي الغوص يف الفضاء عــودة يف الزمن إىل الوراء،
فالضوء املرصود قد سافر مليارات السنني قبل أن يصل إلينا.
ومن بني الصور املنشــورة صورتان لســديمني مع سحابتني من الغاز
والغبار الفضائي .كذلك تُظهر الصور «خماسية ستيفان» ،وهي مجموعة من
املجرات تتفاعل مع بعضها بعضاً .وأظهرت إحدى الصور أيضا ً كوكبا ً خارج
النظام الشــميس ،أي يدور يف فلك نجم غري شمسنا ،وهو يشكل أحد محاور
األبحاث الرئيسية للتلسكوب.
ويمثل نرش هذه الصور األوىل البداية الرســمية للدورة األوىل من املراقبة
العلمية للتلسكوب .وقد اختريت مئات مشاريع املراقبة التي اقرتحها باحثون
من جميع أنحاء العالم ،من قبــل لجنة من املتخصصني لهذا العام األول من
التشغيل.
والتلســكوب مزوّد بكمية من الوقود تخوّله العمل عىل مدى  20عاماً.
وعمل يف هذا املرشوع  20ألف شــخص من حــول العالم ،ما جعل منه ثمرة
تعاون دويل هائل( .أ ف ب)

عون ينتظر ميقاتي "ساعة يريد"" :خبرية...

وباالنتظار ،تتواصل عملية شــد الحبال الحكوميــة يف الوقت الرئايس
الضائع ،وقد بلغت املناورات اإلعالمية أشــدها بني الرئيســن ميشال عون
ونجيب ميقاتي خالل عطلة العيد ال سيما عىل خلفية ترسيب مصادر الثاني
معلومات عن أنه كان قد طلب موعدا ً لزيارة األول قبل األضحى ،فكان الجواب
ّ
يتلــق أيّ ر ّد من قرص بعبدا.
«دقيقتــن ومنرد خرب» لكنّه منذ ذلك الحني لم
ً
ّ
األمر الذي نفته دوائر الرئاسة األوىل أمس ،مؤكدة لـ»نداء الوطن» أن «خربية
الدقيقتني» غري دقيقة ،وأبواب بعبدا مفتوحة لزيارة الرئيس املكلف «ساعة
يريد».
وأوضحــت ّ
أن ما حصل فعليا ً حني اتصل ميقاتــي طلبا ً لزيارة بعبدا ال
يتجاوز «االستفســار منه عما إذا كان يحمل جديداً» يف ما ّ
خص التشــكيلة
الوزارية بموجب املالحظات التي كان قد أبداها عون أمامه ،ولم يكن هناك أي
رفض للزيارة كما رست اإلشاعة إعالمياً ،كاشفة يف املقابل ّ
أن الرئيس املكلف
تواصل هاتفيا ً مع رئيس الجمهورية عشية سفره وأبلغه أنه بصدد املغادرة
إىل الخــارج يف عطلة العيد و»كان االتصال وديــا ً بادر خالله عون إىل معايدة
ميقاتي ،ما يؤكد عدم وجود توتر يف العالقة بينهما ويدحض كل ما تردد عن
رفض تحديد موعد للرئيس املكلف يف بعبدا ،خصوصا ً وأنه درجت العادة عند
زيــارة كل من رئيس مجلس النواب أو رئيــس الحكومة القرص الجمهوري
أن يتلقى القرص اتصاال ً قبل ســاعة أو حتى نصف ساعة لإلعراب عن النية
بالزيــارة ،فتُتخذ الرتتيبات رسيعا ً من دون أي تأخري ،والرئيس ميقاتي يعلم
هذا األمر كما غريه من رؤساء الحكومات».
وبنا ًء عليه ،شددت دوائر الرئاسة األوىل عىل ّ
أن اللقاء بني عون وميقاتي
«وارد يف أي لحظة الستكمال النقاش من النقطة التي انتهى إليها اللقاء الثاني
بينهما بعد التكليف ،حني تم تبادل اآلراء واألفكار حول التشــكيلة الحكومية
وإمكانية تطعيمها بسياسيني أو زيادة عددها إىل ثالثني وزيرا ً بعد ض ّم ستة
وزراء دولة من السياسيني إىل تشــكيلتها ،مع اإلبقاء عىل الحقائب الوزارية
مع وزراء تكنوقراط ،عىل أن يصار يف حال رفض فكرة الحكومة الثالثينية إىل
إدخال تعديالت عىل التشكيلة من ضمن صيغة األربع والعرشين املقرتحة».
أما يف مســتجدات ملف الرتسيم ،وبينما ستشــكل إطاللة األمني العام
لـ»حزب الله» الســيد حســن نرصالله يف الذكرى الـ 16لحرب تموز ،2006
ّ
«املسيات» عىل
مناســبة لرتســيم «خطوط النار» مع إرسائيل غداة غارة
حقل كاريش ،برزت خالل الساعات األخرية معطيات تيش بوجود «تطورات
إيجابية» يف مســار املفاوضات غري املبارشة عرب الوســيط األمريكي آموس
هوكشتاين ،بحيث نقلت مصادر مواكبة للملف ّ
أن «املسؤولني اللبنانيني تبلغوا
رسائل من األمريكيني تؤكد اتجاه األمور نحو إعادة استئناف جوالت التفاوض
يف الناقورة يف الفرتة القريبة املقبلة باالستناد إىل الطرح اللبناني الرسمي الذي
حمله هوكشتاين إىل اإلرسائيليني والذي ينطلق فيه لبنان من إحداثيات الخط
 23باعتباره خطا ً تفاوضيا ً لحدوده البحرية الجنوبية» ،من دون أن تستبعد
املصادر أن تالقي هذه الرسائل «ترجمات عمالنية متسارعة يف األيام اآلتية ،قد
تشهد قيام الوسيط األمريكي بزيارة مكوكية لبريوت فور انتهاء جولة الرئيس
األمريكي جو بايدن إىل املنطقة ،بغيــة تكريس النوايا اإليجابية حيال عملية
استئناف املفاوضات الحدودية بني الجانبني اللبناني واإلرسائييل».

أرقام قياسية في حركة "القادمين"...

أما مصدر الوجهات اىل لبنان فغالبيتها اســتنادا ً اىل الحســن «تأتي من
خط اســطنبول عرب مطارات أخرى من اوروبا أو أمريكا أو كندا .ويحت ّل خ ّ
ط
دبي ،ويض ّم سيّاحا ً من دول الخليج ،الدرجة الثانية بعد اسطنبول ،فضالً عن
خطوط آتية من سائر الدول األوروبية والعربية».
ويؤ ّكد الحسن أن «حركة الركاب لن تتوقف بعد انتهاء العيد ،بل ستستم ّر
حركة القادمني اىل لبنان بالوترية نفســها طوال شــهري تموز وآب ولغاية
النصف األول من أيلول».
أما بالنسبة اىل جنسيات السيّاح ،فالعدد األكرب منهم من العراق واألردن
ومرص ،وبعض دول الخليج الذين اعتادوا القدوم اىل البالد ،غالبيتهم مكثوا يف
فنادق بريوت حيث أمّ ن أصحابها التغذية الكهربائية عىل غرار سائر الفنادق
يف مناطــق مجاورة او يف الجبل ،من مو ّلداتهم الخاصة  24/24ســاعة .أما
املغرتبون اللبنانيون ،فهؤالء بمعظمهم مكثوا يف منازل لهم أو ألقربائهم ،إال
أنهم سيجولون يف املناطق اللبنانية ويتوجهون نحو أغلبية املناطق الساحلية
والجبلية .ووصف رئيس إتحاد النقابات الســياحية يف لبنان بيار األشــقر
لـ»نداء الوطن» ،األسبوع األول من بدء موسم السياحة فعلياً ،والذي تضمن
أيام عيد األضحى بـ»املمتاز» ،مشريا ً اىل أن «نسبة إشغال الفنادق بلغت 80%
يف كل املناطق اللبنانية».

بايدن في المنطقة اليوم :مواجهة...

وعشــية بدء الرئيس األمريكي جولته ،كان الفتا ً إعالن الواليات املتحدة
تصفية زعيم تنظيم «الدولة اإلسالمية» يف سوريا ماهر ّ
العقال برضبة ّ
نفذتها
ّ
مســرة أمريكية .وجاء يف بيان للقيادة املركزية يف البنتاغون أن ماهر
طائرة
ّ
العقال ،الذي وصفته وزارة الدفاع األمريكية بأنه «أحد القادة الخمسة األبرز
يف تنظيم الدولة اإلسالمية»ُ ،ق ِت َل بينما كان عىل متن د ّراجة نارية بالقرب من
جنديرس يف سوريا ،كما أُصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطرة.
وكشف املتحدّث باسم القيادة املركزية الكولونيل جو بوتشينو أن ّ
العقال
كان مك ّلفا ً تطوير شبكات تنظيم «الدولة اإلسالمية» خارج العراق وسوريا،
مشدّدا ً عىل أن القضاء عىل قادة التنظيم هؤالء «سيُعيق قدرة التنظيم اإلرهابي
عىل اإلعداد لهجمات وشــنّها يف أنحاء العالم» ،فيما عقب بايدن عىل العملية
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بقوله ّ
إن الرضبة «تخرج إرهابيّا ً رئيسيّا ً من امليدان وتح ّد بشكل كبري من قدرة
«داعش» عىل التخطيط وتوفري املوارد وتنفيذ عملياته يف املنطقة».
وإذ اعترب الرئيس األمريكي أن القضاء عىل ّ
العقال يبعث برســالة قوية
إىل جميع اإلرهابيني الذين يُهدّدون العالم ،أوضح أن العملية األخرية «توضح
أن الواليات املتحدة ال يلزمها إرسال اآلالف من القوات يف مهام قتالية لتحديد
التهديدات التي تواجههــا والقضاء عليها» ،الفتا ً إىل أن «هذه الرضبة الجوّية
تُمثل تتويجا ً لعمل اســتخباراتي حازم ودقيق وتقف كدليل عىل شــجاعة
ومهارة قوّاتنا املس ّلحة».
ّ
وأكد «املرصد السوري لحقوق اإلنسان» مقتل العقال برفقة شخص آخر
ّ
مسية أمريكية يف جنديرس بريف
كان معه ،بعد اســتهدافهما بصاروخ من
عفرين شــمال غرب حلب .ولم ترد معلومات كثرية عن ّ
العقال ،لكن املرصد
ع ّرف عنه عىل أنه «وايل الشام» ضمن تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،بينما أوضح
املتحدّث باسم «قوات سوريا الديموقراطية» فرهاد شامي أن الرج َل ْي ينتميان
إىل فصيل «أحــرار الرشقية» الذي فرضت واشــنطن عقوبات عليه يف تموز
املايض.
ويض ّم الفصيل الجهادي الناشــط يف مناطق سيطرة القوات الرتكية يف
شمال سوريا ،وغالبية عنارصه من محافظة دير الزور ،عنارص سابقني من
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،وفق «املرصد السوري».
توازياً ،وبعدما تنتهي زيارة بايــدن إىل املنطقة يجتمع الرئيس الرويس
فالديمــر بوتني مع نظريَيْه الرتكي رجب طيب أردوغــان واإليراني إبراهيم
رئييس يف طهران األسبوع املقبل يف إطار قمة تتناول امللف السوري وتتخ ّللها
محادثات ثنائية روسية  -تركية.
وقال الناطق باســم الكرملــن دميرتي بيســكوف للصحافيني« :يت ّم
التحضــر لزيارة الرئيس (بوتــن) إىل طهران يف  19تموز» ،مشــرا ً إىل أنه
سيُناقش امللف السوري مع نظريَيْه اإليراني والرتكي .وذكر الكرملني أن بوتني
ســيعقد محادثات منفصلة مع أردوغان يف طهران ،من دون تقديم مزيد من
التفاصيــل ،فيما كان الرئيس الرتكي يعرض منذ أشــهر لقاء بوتني يف وقت
تُحاول فيه أنقرة لعب دور الوسيط بني روسيا وأوكرانيا.
وعىل صعيد امللف النووي اإليراني ،ح ّذرت وزيرة الخارجية الفرنســية
كاترين كولونا من أنه لم َ
يتبق سوى بضعة أسابيع قبل أن تُغلق نافذة الفرصة
أمام إحياء اإلتفاق النووي اإليراني ،معترب ًة أن الوضع لم يعد محتمالً .واتهمت
طهران باستخدام أساليب املماطلة والرتاجع عن املواقف املتّفق عليها سابقا ً
خالل املحادثات يف الدوحة بينما تميض قدما ً يف برنامجها النووي.
ويف املقابل ،اعتربت إيران عىل لسان املتحدّث باسم وزارة خارجيّتها نارص
كنعاني أن ممارسة سياسة الضغط االقتصادي والديبلومايس التي تعتمدها
إدارة بايدن ض ّد طهران تتعارض مع رغبة بالده ا ُملعلنة بإحياء اإلتفاق النووي،
الفتا ً إىل أن ترصيحات بايدن «استمرار لسياسة الضغط األقىص الفاشلة التي
بدأتها إدارة ترامب ض ّد إيران».
وشــدّد كنعاني عىل أن «منطقة الرشق األوســط لن تكــون أكثر أمنا ً
واستقرارا ً ّإل من خالل قيام أمريكا بإنهاء سياستها يف خلق اإلنقسام بني دول
املنطقة» ،مشريا ً إىل أنّه «طاملا لم تُصحّ ح الواليات املتحدة سياساتها الخاطئة
واملسبّبة لألزمات ،فإنّها املسؤولة الرئيسية عن عدم اإلستقرار يف منطقة غرب
آسيا».
وحول ترصيحات مستشــار األمن القومي األمريكي جيك ســوليفان
ّ
مسيات لروسيا إلستخدامها يف أوكرانيا ،أوضح كنعاني
بخصوص بيع طهران
أن «تاريخ التعاون بني الجمهورية اإلسالمية اإليرانية واالتحاد الفدرايل الرويس
يف مجال بعض التقنيات الجديدة يعود إىل ما قبل األزمة األوكرانية ،ولم يحدث
أي تطوّر خاص يف هذا الصدد أخرياً».

هجمات أوكرانية مضادة في خيرسون...

ويف املقابل ،ندّد رئيس اإلدارة العســكرية املدنية التي أنشــأتها القوات
الروســية يف هذه املنطقة فالديمري ليونتييف عرب «تلغرام» بما اعتربه «عمالً
إرهابياً» و»مأســاة مروّعة» ،مدّعيا ً «عدم وجود هدف عسكري هنا» ،فيما
تحدّثت نائبة مسؤول إدارة االحتالل يف خريسون إيكاترينا غوباريفا عن مقتل
 7أشخاص واتهمت القوات األوكرانية باستخدام راجمات صواريخ أمريكية
الصنع من طراز «هيمارس».
ويف رشق البالد ،حيــث يتواصل القصف الرويس العنيفّ ،
تتوقع أوكرانيا
هجوما ً جديدا ً للجيش الرويس عىل مدن اســراتيجية يف منطقة دونباس ،إذ
ح ّذرت رئاسة األركان األوكرانية من أن «هناك مؤرشات إىل أن الوحدات العدوّة
تستع ّد لتكثيف العمليات القتالية يف اتجاه كراماتورسك وباخموت» .وارتفعت
حصيلة ضحايا غارة روسية استهدفت األحد مبنى سكنيّا ً يف تشاسيف يار يف
دونيتسك إىل  34قتيالً ،فيما تواصلت عمليات اإلنقاذ.
وحول املساعدات الغربية لكييف ،كشــفت وزارة الخزانة األمريكية أن
واشنطن ســتُقدّم مبلغا ً إضافيّا ً قدره  1.7مليار دوالر ملساعدة أوكرانيا عىل
تمويل «الخدمات األساسية» ،فيما سيُقدّم املبلغ عرب البنك الدويل ،وهو جزء
من حزمة مساعدات بقيمة  7.5مليارات دوالر أق ّرها الرئيس جو بايدن يف أيار،
يف وقت وافق فيه وزراء مال االتحاد األوروبي عىل منح مساعدة مالية جديدة
بقيمة مليار يورو ألوكرانيا ،ليصل بذلك إجمايل املساعدة املالية التي قدّمتها
دول التكتل ألوكرانيا إىل  2.2مليار يورو منذ بدء الغزو الرويس.
ويف األثناء ،كشف مفوض العدل يف االتحاد األوروبي ديدييه رايندرز أنّه ت ّم
تجميد حواىل  13.8مليار يورو من أصول األوليغارش الروس وكيانات أخرى
يف االتحاد األوروبي يف إطار العقوبات املفروضة عىل روســيا ر ّدا ً عىل غزوها
أوكرانيا .بالتزامــن ،دخلت أوروبا فرتة من انعدام اليقني يف شــأن مواصلة
عمليات تسليم الغاز الرويس ،مع بدء مجموعة «غازبروم» الروسية العمالقة
أعمال صيانة يف أنبوب َْي نفط «نورد ســريم  »1اللذَيْن يسمحان بتزويد أملانيا
ودول أخرى يف غرب القارة األوروبّية.
هذا التوقف الذي يســتم ّر  10أيام وا ُملعلن منذ وقت طويل ،ال يُفرتض أن
يكون نظريّا ً سوى إجراء تقنيّ .إل أنه يف إطار الحرب عىل أوكرانيا والتجاذب
بني موســكو والغرب حول موارد الطاقة ،ال يُمكن الرهان عىل اســتئناف
عمليات التسليم التي تراجعت أصالً.
وكي ال تُعطي موسكو ذريعة إضافية ،استعادت أملانيا من كندا توربينات
لخط األنابيب نفسه كانت تخضع للصيانة .وأثار ذلك اإلثنني غضب الرئيس
األوكراني فولوديمري زيلينسكي الذي أعلن استدعاء السفري الكندي لدى كييف
«بسبب استثناء مرفوض رفضا ً باتّا ً من العقوبات املفروضة عىل روسيا».
توازياً ،ح ّذرت وزارة الخارجية الروســية عىل لســان املتحدّثة باسمها
ماريا زاخاروفا من أن الواليات املتحدة وحلفاءها يتأرجحون عىل نحو خطر
عىل شفا رصاع مســ ّلح مبارش مع روسيا سيكون محفوفا ً بتصعيد نووي،
يف حني كشــفت تركيا أنها ستستضيف وف َديْن من روسيا وأوكرانيا إىل جانب
ديبلوماسيني من األمم املتحدة اليوم لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب
املتوقفة عرب البحر األسود.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقيًا:

 – 1زعيم ورئيس وزراء جزائري
راحل.
 - 2من الفنون القتالية الكورية
التقليدية.
 - 3قليل باألجنبية  -ربوع وأحياء.
 - 4ترك الشيء ولم يستعمله عم ًدا
أَو نسيانًا  -سقي.
 - 5أداة نصب  -وكالة أنباء عربية.
 - 6مصيدة  -محافظة مصرية.
 - 7الوجه  -أحد الوالدين.
 - 8القبر.
 - 9المركز  -جوهرة.

عموديًا:

 – 1برمه (الحبل)  -نوتة موسيقية.
 - 2ما يعتقده اإلنسان ويتبناه من
وجهة نظره  -تقصير وعدم التزام.
 - 3حيوانات بحرية مفترسة  -مطلع
على األمور دون تعمق فيها.
 - 4مضغه وبلعه (الطعام)  -أحاط
به من ُك َِّل جهة.
 - 5اثنان باألجنبية  -شاعر وكاتب
مسرحي فرنسي راحل.
 - 6ممثل مصري.
 - 7من األلوان  -اشترع القوانين -
أمر فظيع.
 - 8تولى مسؤولية الشركة  -الين
وساهل والطف.
 - 9دولة أميركية.
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :سيد الخواتم  -دجاج  - 2 -دمقس وارجوان  -رخو  - 3 -يا  -درب
 كوليرا  - 4 -دنا  -سرة  -ار  -برحه  - 5 -علمته  -الوتد  -جر  - 6 -تولوا مسكنه  -جرأ  - 7 -ذنب  -ناح  -تال  - 8 -يم  -فرانز كافكا  - 9 -اشباحورموز  -علوم  - 10 -را  -رمل  -سن  -اب  -لي  - 11 -ارم  -رك  -خل  -اور
  - 12للصبر حدود  -انقرة  - 13 -صفات  -اوم  -جال  - 14 -بيد  -سار -المعادي  - 15 -الرؤوس  -ربة العود.
عموديا  – 1 :سديد  -تذكار الصبا  - 2 -يمانعون  -شارلفيل  - 3 -دق -
اللبيب  -مصادر  - 4 -اسد  -مو  -مار  -بت  - 5 -لورستان  -حمار  -سو 6 -
 خابره  -افول  -حراس  - 7 -ور  -محرر  -رد  - 8 -اجل  -اس  -امسكوا  - 9تو  -الكانون  -دواب  - 10 -ماكرون  -ز ز  -ملة  - 11 -نو  -تهتك -اال  -ما  - 12 -لبد  -العب  -نجعل  - 13 -جرير  -جافل  -اقالع  - 14 -اخر
حجر  -كولورادو  - 15 -جواهر االميرة  -يد.
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المربعات الذهبية

منهوب ( )16ــ مغرق ( )13ــ مقرض
( )19ــ قائظ ( )23ــ منهوك ()21
مجذوب ( )14ـــ قائد ( )17ــ تقويض
( )9ــ متناف ( )11ــ مجهول ()10
متواطئ ( )2ــ تهريب ( )15ــ تناوش
( )1ــ مضامين ( )3ــ متواتر ()7
توأم ( )6ــ تغريد ( )8ــ متوافق ( )5ــ
متالعب ( )24ــ تواق ()12
متوسم ( )25ــ متوسع ( )18ــ توصل
( )22ــ تويج ( )4ــ تيقظ ()20

أرقام األقوياء
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 – 1كان أقل طوال من غيره  -دولة
آسيوية.
 - 2ق ْتل بلف حبل حول العنق  -دولة
عربية.
لف.
 - 3نغصه (عيشه) -في القميص ّ -
 - 4للتوجع والشكوى  -ق ُرب ودنا -
تناول الدواء يابسا ً غير معجون.
 - 5الطفه  -للندبة.
 - 6ينامون  -داء التهابي يصيب العين.
 - 7نادي كرة قدم إيطالي.
 - 8ردد القول  -سرعة  -أحصى
وحسب.
ُ - 9متك ِّبر  -والية أميركية.
الخ ِف ُّي ال ُيفهم  -ا ِشت َّد
- 10
الكالم َ
ُ
الظالم.

1

3

2

 - 4من األمراض المعدية  -مرتفع  -أداة نصب.
ويهشمه  -دولة أفريقية  -خبر.
يحطمه
-5
ّ
ّ
 - 6للتمني  -اغتربت  -دهاء وكيد  -إحصل.
 - 7ماركة سيارات  -يجتهد في العمل.
 - 8سبب وباعث  -مقولي  -بقية الروح.
 - 9انحرفوا  -عشرة باألجنبية  -إحسان.
 - 10حقد وغيظ  -عاصمة دولة أوروبية -
سمين.
 - 11قام مقام  -للنفي  -شجر باسق  -نعم
باألجنبية.
 - 12يمشي  -خنزير بري  -أهمل وترك واجباته
من غير نسيان.
 - 13ممثل أميركي من أصل مصري نال جائزة
أوسكار أفضل ممثل لعام  2018عن فيلم
“ - ”Bohemian Rhapsodyعرق في العنق.
 - 14روائي أميركي راحل من أشهر مؤلفاته
“ - ”Uncle Tom’s Childrenبئر باألجنبية.
 - 15قطع العشب اليابس  -مناص  -نهر في
الهند.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :جواهر الل نهرو  -بر  - 2 -ل ل  -سعد بن ابي وقاص 3 -
 ايس  -نور  -سوبارو  - 4 -لموا  -دار  -بار  -لد  - 5 -اساسي  -هدد ليمون  - 6 -لوح  -جني  -قس  -هيكل  - 7 -دم  -قاومه  -جس  -زوو  - 8يراسلهم  -الترهيب  - 9 -نسناس  -رمح  -اف  - 10 -ات  -اعد -ال  -اول  - 11 -لملمه  -اليوم  - 12 -روب  -بيل كلينتون  - 13 -وميق
 فيينا  -راتب  - 14 -بادر  -ادبه  -جار  - 15 -يد  -معقل  -مسام  -جن.عموديا - 1 :جالل الدين الرومي  - 2 -وليم سومرست موم  - 3 -سواح
 ان  -لبيب  - 4 -هس  -اس  -قسائم  -قام  - 5 -رعن  -يجالس  -هب دع  - 6 -لدود  -نوه  -يفرق  - 7 -ابراهيم مرعشلي  - 8 -لن  -رد  -مد كيا  - 9 -ناس  -دق  -اح  -الندم  - 10 -هبوب  -سجل  -اليابس - - 11ريبال  -ستالين  -ها  - 12 -يواريه  -رف  -وتر  - 13 -قر  -ميزه
 -امواج  - 14 -باولو كويلو  -نتاج  - 15 -رص  -دنلوب  -لف  -برن.

األرقام المتقاطعة

5

 - 3حرف جر  -عائلة  -مدينة صينية.

نفاخة ( )22ــ أنعم ( )15ــ نظرة ( )6ــ نظير ( )11ــ فتائل ()1
نضير ( )13ـــ نطاق ( )16ــ فتنة ( )20ــ نفخة ( )23ــ فحوص ()24
فخار ( )17ــ فتان ( )25ــ نفحة ( )18ــ عطايا ( )21ــ تشميع ()2
تفعيل ( )9ــ أشمل ( )5ــ أشقى ( )12ــ تشغيل ( )10ــ مسارعة ()8
مقارعة ( )4ــ مناقصة ( )3ــ مناقضة ( )14ــ أنفع ( )7ــ مناهضة ()19
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 - 2دولة أوروبية  -ضاغوط.

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.

الدوائر السحرية

4 8
2 9

5
4
4 6

8

5

أفقي ًا

 - 1التباس واشتباه في أمر ما  -اسم
موصول.
 - 2مدينة في أفغانستان  -قطع
مجتمعة من الشيء.
 - 3طائر من الجوارح  -يضا َر َبه
ويصا َر َعه.
 - 4دولة أميركية.
 - 5حضور  -خاصتي.
ِ - 6ج ْرم سماوي َيسبح في الفضاء
فإذا احتك بالغالف الجوي احترق
وظهر كأنه شهاب متساقط  -جديد
باإلنكليزية.
 - 7يفي بالوعد  -خلص من خطر
كاد يصيبه.
 - 8نهر إيطالي  -لباس نسائي هندي
 من أعضاء الجسم. - 9ا ّتسم بـ ُ -م َّد ًعى أو ُمختلَق.
 - 10عملة إيطاليا قبل اليورو  -ماركة
أحذية وألبسة وأدوات رياضية عالمية.

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.

2

بسط.
وم ِّ
فسر ُ
 – 1رئيس لبناني سابق ُ -م ِّ

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.

7

أفقي ًا
 – 1مدينة جزائرية مسقط رأس الرئيس محمد
بو ضياف  -مدينة جزائرية مسقط رأس الرئيس
أحمد بن بلة.
 - 2إمارة أوروبية  -مدينة أميركية  -ن َفض وف َّرق
الماء.
 - 3واحد بالفارسية  -لحس  -ممثلة أميركية من
أفالمها “.”Dark Tide
ليل  -اعتمد وا ّتكل على  -معاش
 - 4نحادثه ً
شهري.
أراض منخفضة  -نطاق تشده
الوالدين
أحد
-5
ٍ
المرأة على بطنها وأردافها ل َت ِد َّق.
 - 6صنوبر  -طاف في البالد  -بلدة لبنانية في
قضاء كسروان.
 - 7ممثلة إنكليزية نالت جائزة أوسكار أفضل
ممثلة لعام  1965عن فيلم “ - ”Darlingعصيان
وثورة.
 - 8طعم الحنظل  -دولة أوروبية  -نهر إيطالي.
 - 9يخدعان  -ضعف  -الثرى.
 - 10بحر  -جفاف  -بقرة باألجنبية.
 - 11والية أميركية  -جرذ باألجنبية  -من أعضاء
الجسم.
 - 12ما يمأل فك َر الشخص وعقلَه وقل َبه  -أحد
جوانب شيء  -عاصمة دولة أميركية.
ُ - 13عني به واهت َّم له  -استقام وانتظم  -هرب.
 - 14مدينة في باكستان  -شهر عربي.
 - 15نائب لبناني سابق ترأس مجلس النواب في
لبنان منذ العام  1984ولغاية  - 1992سطل.

األرقام والحروف
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أفقياً:
أ 16 - 17 :
ب 25 :
ج 8 - 17 :
د 12 - 8 :
هـ 28 :
و 12 - 14 :

عمودياً:
أ 4 - 16 :
ب 37 :
ج 15 - 12 :
د 17 - 14 :
هـ 22 :
و 16 - 4 :

سودوكو
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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.
 - 1خيوط ا لشمو ع أ و
المصابيح.
 - 2إغالق الشيء بوضع
الشمع عليه والختم عليه.
 - 3طر ح مشرو ع أ ما م
مستثمرين.
 - 4مقاتلة ،اشتباك.
 - 5أع ّم.
 - 6لمحة بالعجلة.
 - 7كان مفي ًد ا مجد ًيا أكثر
من غيره.
 - 8مبادرة.
 - 9تنشيط وتقوية الشيء.
 - 10إسناد عمل إلى شخص
ما.
 - 11مثيل ،ن ّد.
بائسا.
تعيسا،
 - 12كان
ً
ً
 - 13مشرق ،بهيج.
 - 14مباينة.
 - 15كان أملس لي ًنا أكثر
من غيره.
 - 16مدى ،مجال.
 - 17طين محروق.
 - 18نسيم سريع يهب على
فترات متقطعة.
 - 19مقاومة.
 - 20اضطراب ،بلبلة.
 - 21منح وهبات.
 - 2 2فقا عة تطفو فوق
الماء.
 - 23إنتفاخ البطن من طعام
وغيره.
 - 24تحاليل.
 - 25مغ ٍو ،كثير الفتن.
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حلول ألعاب صفحة رقم 17
أفقيا – 1 :المسيلة  -مغنية  - 2 -موناكو  -داالس  -رش
  - 3يك  -لس  -هالي بيري  - 4 -نسامره  -عول  -راتب - - 5ام  -وهاد  -مشد  - 6 -لبان  -جال  -فاريا  - 7 -جولي
كريستي  -تمرد  - 8 -مر  -ليتوانيا  -ادا  - 9 -يغشان  -ون
 الرم  - 10 -يم  -يباس  -كاو  - 11 -كنتاكي  -را  -يد - - 12شاغل  -ركن  -بوغوتا  - 13 -ابه  -تسدد  -فر 14 -
 روالبندي  -يوليو  - 15 -حسين الحسيني  -دلو.عموديا - 1 :امين الجميل  -شارح  - 2 -لوكسمبورغ -
كابوس  - 3 -من  -ال  -شانغهاي  - 4 -سالمونيال  -تل
 لن  - 5 -يكسره  -كينيا  -نبأ  - 6 -لو  -هاجرت  -مكر نل  - 7 -دايوو  -يكتدح  - 8 -داع  -لساني  -نسيس 9 - مالوا  -تن  -بر  - 10 -غليل  -فيينا  -بدين  - 11 -ناب ال  -سرو  -وي  - 12 -يسير  -رت  -اغفل  - 13 -راميمالك  -وريد  - 14 -ريتشارد رايت  -ول  - 15 -حش -
بد  -دامودار.
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األرقام والحروف

ا
ل أ = 8؛ خ = 6؛ ز = 7؛ ص = 5؛ ف = 2؛
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سودوكو

2

 – 1شاعر وعالم صوفي فارسي األصل تصنف
أعماله إلى عدة تصانيف وهي ( الرباعيات  ،ديوان
الغزل  ،مجلدات المثنوي الستة  ،المجالس السبعة
و رسائل المنبر).
 - 2روائي وكاتب إنكليزي راحل من مؤلفاته
“.”The Moon and Sixpence
 - 3أغنية للفنان عبد الحليم حافظ  -أداة نصب
 عاقل وذكي. - 4أمر بالسكوت  -أصل البناء  -وثائق لها في
التعامل أكثر من نسخة  -انتصب ووقف.
 - 5كان أهوج في منطقه  -يقعد مع  -نهض
مسرعا  -اترك.
ً
وعظمه
 - 6خصم شديد الخصومة  -أشاد بفالن
ّ
الشيئين.
 يفصل بين َّ - 7فنان لبناني راحل.
 - 8أداة نصب  -أرجع  -بسط  -ماركة سيارات.
 - 9غير متذكر  -قرع الباب  -سعل  -التوبة.
 - 10ثوران الرياح وهيجانها  -دفتر ُيد َّون به ما
ُيراد ح ْفظه  -الجاف.
 - 11أسد  -زعيم روسي راحل  -ضمير متصل.
 - 12يخفيه  -سرب  -في العود.
فضله على غيره  -مياه ُمتقاذفة
 - 13برد ّ -
تابع على الشاطئ.
بال َت ِ
 - 14روائي برازيلي من رواياته “”The Valkyries
الشيء والعائد منه.
 ثمرة ّ - 15ض ّم الحجارة ونحوها بعضها إلى بعض -
ماركة إطارات  -ص ّر  -عاصمة دولة أوروبية.

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.

5
9

أفقي ًا
 – 1رئيس وزراء هندي راحل  -إحسان.
 - 2متشابهان  -صحابي جليل وقائد عربي ُيعتبر
أول َم ْن رمى بسهم في سبيل الله وأنه الوحيد الذي
افتداه الرسول بأبويه.
 - 3جليد باألجنبية  -ضوء  -ماركة سيارات.
 - 4جمعوا الشيء  -منزل  -صادق  -اشت ّد في
العداوة.
وتوعد بالعقوبة -
 - 5رئيسي وجوهري  -خ َّوف
َّ
شجر مثمر.
 - 6صفيحة عريضة من خشب أو معدن  -قطف
الثمار  -رتبة دينية  -معبد.
 - 7يجري في العروق  -واجهه وتصدى له (العد ّو)
 بحث عن األخبار  -حديقة حيوانات باألجنبية. - 8يكاتبهم  -التخويف والتفزيع.
نوع من ال ِق َر َدة  -عود طويل في رأسه حربة
ٌ -9
يطعن بها  -للتذمر.
 - 10قادم  -ج ّهز وه ّيأ  -عائلة  -في الطليعة.
 - 11جمعه ُ -م َّدته أَربع وعشرون ساعة.
 - 12رداء باألجنبية  -رئيس أميركي سابق.
 - 13محبوب  -عاصمة دولة أوروبية  -معاش
شهري.
 - 14سارع إلى  -ه ّذبه  -ظلم في حكمه.
 - 15من أعضاء الجسم  -ملجأ وحصن  -منافذ
الجلد  -فقد عقله.

األرقام المتقاطعة
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األرقام المفقودة

5
7
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2
2
1
13
5
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5
16
12
2
8
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8
9
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11

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :ليندون جونسون  -كوبرا  - 2 -الياس الرحباني
 سليل  - 3 -تام  -يالكمه  -اهدن  -ود  - 4 -فح  -تمول -يشدو  -لغا  - 5 -يقول  -تبن  -الدانمارك  - 6 -اهالك  -ايار
 هنا  -حان  - 7 -ايلي ايوب  -نا  -تلقن  - 8 -مزاج  -رع ايف  -دق  - 9 -التلو  -ريم  -مكلل  -عيب  - 10 -يعاونه رسا  -انوار  - 11 -الفاو  -حسن يوسف  -ديان - 12 -تر  -امين الريحاني.
عموديا - 1 :التفيا  -رايات  - 2 -يالحقها  -لعل  - 3 -نيم
 وليم تافت  - 4 -دا  -تالل  -لوار  - 5 -وسيم  -كيمونو  - 6نالوت  -از  - 7 -جالل بايار  -حم  - 8 -ورك  -نيوجيرسي  - 9 -نحمل  -اب  -مسنن  - 10 -سبه  -ار  -ايا
  - 11وا  -يل  -نعم  -ول  - 12 -نناشدها  -كاسر 6 13 - يهادن  -النفي  - 14 -دوناتيلو  - 15 -وسن  -لف  -ادا  - 16بل  -الحق  -عرين  - 17 -ريو غراندي  -اي 9 18 - الداكن  -قبان.1

7

12 4
3
9
10
11
5
1
3
16
13
11
13 1
9
2 10

إخترق ( )2ــ إختلف ( )7ــ إصطياد ( )19ــ أصغر ( )17ــ إصرار ()16
إصطفاف ( )22ـــ إصطياف ( )13ــ إسطبل ( )4ــ أصدق ( )5ــ أصدر ()15
أشهى ( )18ــ أجرم ( )14ــ إختطف ( )1ــ أفرح ( )10ــ أصبح ()23
أشرف ( )21ــ إشتداد ( )3ــ إقتراض ( )9ــ أشبه ( )8ــ أسرع ()25
أسكت ( )6ــ أشرس ( )11ــ إسفاف ( )12ــ أسرى ( )24ــ أسرة ()20
ط
ا
ا
ا
1 2 8 7 3 4 5 6
م  1ل  2و  3هـ  4ئـ
4 5 3 6 8 1 7 2
ل
س
ع
ب
2 7 5 1 4 8 6 3
س  5ي  6ل  7ا  8و
6 3 4 8 5 7 2 1
ء
و
د
ن
3
8 1 7 3 2 6 4 5
ق  9ر  10ا  11م  12ا
5 6 2 4 1 3 8 7
و
غ
ة
غ
4
هـ  13ب  14ا  15ة  16ب
3 4 6 2 7 5 1 8
2
ع
ل
ي
د
7 8 1 5 6 2 3 4
الرباعية

 - 1ل ّين وطري.
 - 2مدار النجوم.
 - 3جعل ممك ًنا وغير ممنوع.
 - 4قرب وتمكن.
 - 5بعث الحم ّية.
 - 6أخذ من األرض.
 - 10أصلح ،أزال الفساد.
 - 12أزال النو ُر الظال َم.
 - 14ظرف بمعنى بين.
 - 15اسم إشارة للمفرد المذكر
البعيد.
 - 16عاري القدمين.
يزان.
ص َ
َ - 17ن َق َ
الك ْي َل أو ال ِم َ
َ - 18ك َّس َر حا َفة اإلناء.
من الوسخ.
 - 19كان َنق ّيا ً َ
 - 20قطعة مبسوطة مستديرة.
 - 24ل ِزق وعلِق به.
َ - 26ن ْزع ،اجتزاز.
 - 28قطع مسطحة من شيء ما.
 - 29واجب ،تمرين.
ُ - 30خ ُل ُق.
 - 31أقسام عالم الحيوان أو
النبات.
س ِك َر.
َ - 32
 - 3 3مجموعة متكا ملة من
األدوات واألشياء ُتستع َمل ألغراض
معينة.
نجز وعده أو عهده.
ُ - 34م ِ

10
15

13 15
15 16
12
4
11 7
16
4
7 13
14
12
8
10 11
7 6
11 10
4
14 16
11
3
14 8
2
12
6
16
4 8 2
13 6
11 15
8 3
5 16
10 14

14

8x8

رق ولطف.
ّ –1
 - 3أراق ،أهرق.
 - 5مساحة من األرض قابلة
للحرث والزرع.
 - 7عتاب برفق.
 - 8يتكون من فصوص مغلفة.
الفخذ من اإلِنسان.
 - 9ما فوق
ِ
 - 11فترات من الزمن.
 - 13شريط مفتول من الجلد
ونحوه يعاقب به.
 - 15قطع الحلقوم.
 - 17إرسال.
 - 19لفظ.
آخ ِر ِه.
ص ُر إلَى ِ
ُ - 21م ْخ َت َ
 - 22نظر إليه بمؤخر العين عن
يمين ويسار.
الوج َه.
ش يعلو
ْ
َ - 23ن َم ٌ
 - 25طا َل مرضه.
 - 27أوقات أو ظروف مناسبة
للقيام بعمل ما.
 - 2 9كلمة مركبة ومعنا ها :
فحسب ،ال غير.
ش ْع ُره.
َ - 31تلَ َّب َد و َت َغ َّي َر َ
 - 33مذاق.
 - 35قطع من اللون تخالف عامة
اللون حولها.
صيب.
ُ - 36م ِ
 - 37مكان نزول اللبن في ذوات
الظلف والخف.
ش ُجع واستبسل.
َ - 38
ومخ ِّبئ.
 - 39سا ِترُ ،

39

عمود ًيا:

15 13
6 9
4 14

36

35
37

4

22
25

30

5

13

12

21
24

6

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

8
11

10

 – 1اشت ّد ت وصعبت األمور  -رئيس
فرنسي راحل.
 - 2مقاطعة إسبانية  -أداة استثناء.
ف-
 - 3قبيح المنظر  -اطمأ َ ّن ولم َي َخ ْ
أصدر في األمر قرا ًرا حاس ًما.
 - 4متشا بها ن  -كا تب وشا عر
وموسيقي عربي كان من أوائل العرب
الذين وثقوا فن الغناء هو أ ّول من د ّون
و ن ّوط الموسيقى العربية.
 - 5عاصمة دولة أوروبية  -منخفض
باألجنبية  -جلد بعض الحيوان.
ِ - 6عظات  -أصلحه (البناء)  -للندبة.
 - 7ملكة تدمر  -صوت الطفل إذا بكى
 أداة نصب. - 8يجتاز النهر  -ثبت ورسخ  -أرشد.
َ - 9كثر شعر وجهه وأذنيه  -يصالحه
ل َفترة (عد ّوه)  -جرى الماء.
 - 10بلدة لبنانية في قضاء عاليه -
دواء.
 - 1 1وكا لة أ نبا ء عربية  -مد ينة
نيجيرية  -اللظى.
الضربات
 - 12هاتف  -تبادل معه ّ
الكف  -أداة نصب.
بقبضة اليد أو ِب ُج ْمع
ّ
 - 1 3عمله  -نبا ت عطري يعرف
وج ْزم.
بالح َّبهان َ -بت َ
 - 14ألصق وش ّد  -كاتب وفيلسوف
فرنسي راحل من مؤلفاته “Émile ou
.”De l’éducation
 - 15سنة باألجنبية  -مغنية وممثلة
أميركية.
 - 16أحد أجزاء العين  -طلب يجب
مكان إِلى آخر.
تنفيذه  -نق َل الشيء من
ٍ
 - 17أداة جزم  -في الفم  -حرير خام
ُيستخ َرج من شرنقة دودة الحرير.

سودوكو 16

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

23

أفقي ًا
 – 1رئيس جزائري راحل.
 - 2ملك عربي.
 - 3جوابي  -من مؤلفات ميخائيل
نعيمة  -نقيض أعلى  -سرج يوضع
على ظهر الدابة.
 - 4حماية الشيء والمحافظة عليه من
أي ضرر أو إيذاء  -ما يتلقاه شخص أو
جهة من رسائل وطرود  -ح ُّر النهار
والشمس ونحوهما  -بحر.
َّ
وخ ْزي  -وطن.
 - 5عائش ُ -ذ ّل ِ
نواح وأطراف  -حيوانات سريعة
-6
ٍ
الجري  -اسم إشارة للمكان القريب.
 - 7ا لمسلك وا لطريق  -حا جز -
النواقيس.
 - 8شجرة تنبت في المناطق الحارة -
عوائق  -نقيض األيسر.
 - 9ربط وعقد  -ب ّراق  -موت وفناء
 بحر متفرع من المحيط المتجمدالشمالي في شمال سيبيريا.
 - 10مضغه وبلعه (الطعام)  -جهاز
يقوم بتحويل أشكال الطاقة المتنوعة
إلى طاقة حركة.
 - 11جرذ باألجنبية  -للتذمر  -الحبس
 أغنية لعبد الحليم حافظ. - 12قضاء لبناني  -المنهوب.
 - 13راسلوا  -المخبز  -دولة تأسيسية
للمملكة المتحدة.

الثالثية

9

عمودي ًا

20
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 – 1دولة أوروبية  -أعالم وبيارق.
 - 2يطاردها  -من األحرف المشبهة
بالفعل.
 - 3مدينة فرنسية  -رئيس أميركي
راحل.
 - 4نعم بالروسية  -رواب  -أطول
أنهر فرنسا.
 - 5جميل  -اللباس التقليدي في
اليابان.
 - 6مدينة في ليبيا  -لعلع الرصاص.
 - 7رئيس تركي راحل  -سخن الماء.
الفخذ من ا إلِنسان -
 - 8ما فوق
ِ
والية أميركية.
 - 9نرفع إلى أعلى  -أحد الوالدين -
الط ْرف.
ُمستدق َّ
 - 10شتمه ولعنه  -للمساحة -
للنداء.
 - 11للندبة  -كانت أَسنا ُنه قصير ًة
الن
ملتزقة ُمقبلة على داخل الفم َ -
َملْ َم ُسه  -بئر باألجنبية.
 - 12نطالبها  -هازم العدو.
 - 1 3يهد ما ن ا لبنا ء  -ا إلبعا د
واإلقصاء.
 - 14نحات إيطالي راحل.
 - 15ثقلة النوم  -ص ّر  -نهر إيطالي.
 - 16لإلستدراك  -تا ٍل وتابع  -مأوى
األسد.
 - 17نهر في أميركا الشمالية -
للتفسير.
 - 18المائل إلى السواد  -آلة توزن
بها األشياء الثقيلة.

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

7

أفقي ًا
 – 1رئيس أميركي راحل  -أفعى
سامة ج ًّدا.
ّ
 - 2فنان لبناني راحل ُ -منحدر من
عائلة شريفة.
الضربات
 - 3كامل  -يتبادل معه ّ
الكف  -مصيف
بقبضة اليد أو ِب ُج ْمع
ّ
لبناني شمالي  -حب.
 - 4صات الثعبان  -اقتنى المال
لنفسه  -ينشد بي ًتا أو بيتين ما ًّد ا
صو َته كا لغنا ء  -تح ّد ث بأ مور
ومواضيع تافهة.
 - 5يتكلم  -ما تهشم من سيقان
القمح والشعير بعد درسه و ُيستخ َدم
علفا للماشية  -دولة أوروبية.
 - 6إبادة وإفنا ء  -أحد الشهور -
اسم إشارة للمكان القريب  -قرب
وقت الشيء.
 - 7فنان لبناني  -ضمير متصل -
وتمك َن منه.
فه َم الدرس
َّ
 - 8حال الشخص وطبعه  -إله
مصري  -حواء باألجنبية  -قرع
الباب.
 - 9ما يتبع الشيء  -غزال  -مت ّوج
 عار ونقيصة. - 10يساعده  -ثبت ورسخ  -أضواء.
 - 11مدينة عراقية  -ممثل مصري
 محاسب ومجا ٍز. - 12خيط الب َّناء الذي ُي ْب َنى بحذائه
 -أديب لبناني راحل.

8x8

1

عمودي ًا
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عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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= 11

=

9

 - 1انتزع بسرعة.
 - 2نفذ في الشيء.
 - 3استفحال وتعاظم.
 - 4حظيرة تأوي الخيول.
 - 5أخلص.
 - 6جعل فال ًنا يصمت وينقطع عن
الكالم.
 - 7تباين وتغاير.
مماثل وقري ًبا للشيء من سواه.
 - 8كان
ً
 - 9استالف.
 - 10أبهج.
 - 11كان عني ًفا شدي ًدا أكثر من غيره.
تدن أخالقي.
ٍّ - 12
 - 13قضاء الصيف في مكان ساحلي.
 - 14أذنب أو ارتكب جناية.
 - 15نشر وو ّزع الكتاب.
 - 16عزم وتصميم.
 - 17كان أقل س ًنا من غيره.
 - 18كان لذيذ الطعم.
 - 19قنص الطير وإيقاعه في المصيدة.
ُ - 20مع َّدة للنوم عليها.
 - 21كان ذا عفة أكثر من غيره.
 - 22انتظام في صفوف.
 - 23فعل ناقص من أخوات كان.
ليل.
 - 24سار به ً
 - 25كان ذا سرعة في حركاته أو أداء
أعماله أكثر من غيره.

تخإرق

لفإخت

غرصأ

يإصطاد

صإطففا

يافإصط

طإسبل

صأدق

صأدر

ش أ ى هـ

جرمأ

تإخفط

رفحأ

صبحأ

= 59
= 66

10

أفرح
رشفأ

دادإشت

ب ش هـ أ

تراضقإ

سأرع

= 66
رشأس

سكتأ

فافإس

=
45

=
48

=
69

سأرى

=
64

حلول ألعاب صفحة رقم 19

أفقيا – 1 :عبد العزيز بو تفليقة  - 2 -سلمان بن عبد العزيز
  - 3ردي  -دروب  -اسفل  -رحل  - 4 -تأمين  -بريد  -وهج يم  - 5 -حي  -هوان  -امة  - 6 -جوانب  -ارانب  -هنا - - 7المسار  -سد  -االجراس  - 8 -كينا  -موانع  -االيمن 9 -
 شد  -المع  -هالك  -كارا  - 10 -اكله  -المحرك  - 11 -را اف  -السجن  -سواح  - 12 -البترون  -المسروق - 13 -كاتبوا  -الفرن  -ويلز.
عموديا - 1 :عسرت  -جاك شيراك  - 2 -بلد الوليد  -اال -
 - 3دميم  -امن  -بت  - 4 -أ أ  -يونس الكاتب  - 5 -لندن
 با  -الفرو  - 6 -عبر  -رممه  -وا  - 7 -زنوبيا  -وع  -ان  - 8يعبر  -رسا  -دل  - 9 -زب  -يهادنه  -سال 10 - بدادون  -عالج  - 11 -واس  -ابا  -النار  - 12 -تلفون -الكم  -لن  - 13 -فعله  -هال  -حسم  - 14 -لز  -جان جاك
روسو  - 15 -يير  -ماريا كاري  - 16 -قزحية  -امر  -حول
 - 17 -لم  -اسنان  -قز.

ررإصا

= 61

سودوكو 16
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العـــدد  - 882السنــــة الـرابـعـة

روسيا تفرض شروطها حول إيصال المساعدات إلى سوريا
تبنّى مجلــس األمن الدويل
أمــس قرارا ً
ّ
ينــص عىل تمديد
آلية املســاعدة عرب الحدود إىل
ســوريا مدّة  6أشهر ،حتى 10
كانون الثاني  ،2023وهي مدّة
فرضتها روســيا يف حني كانت
املدّة املقرتحة سنة.
وت ّم تبنّي القرار بغالبية 12
صوتا ً مــن أصل  .15واألصوات
املوافقة هي لروســيا والصني
واألعضاء العرشة غري الدائمني
يف مجلس األمن ،بينما امتنعت
الواليات املتحدة واململكة املتحدة
وفرنســا عــن التصويت لعدم
موافقتها عىل املدّة التي تعتربها
غري كافيــة للتخطيط إليصال
املساعدات بشكل صحيح.
وقال ســفري دولة عضو يف
مجلس األمــن لوكالة «فرانس
برس» طالبا ً عدم ذكر اســمه
ّ
إن مــا جــرى يف املجلس هو
ّ
أن «روســيا نجحت يف يل ّ ذراع
الجميــع :إمّ ا أن تظــ ّل اآللية
مع ّ
طلة وإمّ ا تُمدّد لستة أشهر»،
و»لم يكــن بإمكاننــا أن ندع
الناس يموتــون» جوعاً ،خالل
ّ
التوصل
اإلتفاق املبدئي الذي ت ّم
إليه اإلثنني بني أعضاء املجلس.
واســتخدمت موسكو حق
النقض الجمعة ض ّد تمديد اآللية
ملدّة عام واحد ،بحيث تُعتمد ملدّة
 6أشهر ث ّم تُمدّد  6أشهر أخرى
بشكل شبه تلقائي ،كما ق ّررت
األمم املتحــدة قبل عام يف تموز
 .2021والعتمــاد القرار ،يجب
ّ
النــص ما ال يق ّل عن
أن يجمع
 9أصوات من أصل  15من دون
معارضة أحد األعضاء الخمسة
الدائمني يف مجلس األمن.

ّ
وينــص اإلتفــاق عىل أن
تستأنف األمم املتحدة استخدام
معرب باب الهــوى الواقع عىل
الحدود بني سوريا وتركيا ،علما ً
أنّه املم ّر الوحيد الذي يُمكن أن
تنقل من خالله مساعدات األمم
املتحــدة إىل املدنيــن من دون
املرور يف املناطق التي تُســيطر
عليها قوات النظام الســوري.
واملعرب لــم يعُ د متاحــا ً لألمم
املتحدة منذ مساء األحد.
ويدعو القرار إىل رفع تقرير
خــاص إىل األمني العــام لألمم
املتحدة أنطونيــو غوترييش يف
شــأن االحتياجات اإلنســانية
بحلــول  10كانــون األوّل عىل
أبعد تقديــر ،ويُطالب بإحاطة
ك ّل شــه َريْن بخصوص تطبيق
هذه اآللية وتلك التي تســمح
بإيصال املساعدات من دمشق
عرب الخطوط األمامية.
ويدعو القرار أيضا ً إىل زيادة
الجهود اإلنســانية يف مجاالت
املياه والرصف الصحي والصحة
والتعليــم والكهربــاء ،فضال ً
عن «مشــاريع إلعادة التأهيل
الرسيعة» يف مــا يتع ّلق بتوفري
مساكن للنازحني.
ويتضمّ ــن القــرار الذي
صاغته إيرلندا والنروج إمكانية
تمديد اآللية يف كانــون الثاني
 2023ملدّة  6أشهر رهنا ً باعتماد
قــرار جديد ،عــى النحو الذي
اقرتحته روسيا األسبوع املايض.
وأعربت ك ّل من إيرلندا والنروج
عن ارتياحهما إثر تبنّي القرار.
ويف ردود الفعــل ،قــال
غوترييش أمــام الصحافيني:
«آليــة عبور الحدود أساســية

٢١

األربــعــاء  ١٣تـمـوز 2022

أخبار سريعة
رئيس سريالنكا ُيحاول
مغادرة البالد

النازحون في الداخل السوري يعتمدون بشكل كبير على المساعدات األممية (أ ف ب)

يدعو قرار مجلس األمن
إلى زيادة الجهود اإلنسانية
في مجاالت المياه
والصرف الصحي والصحة
والتعليم والكهرباء
للسكان» يف شمال غرب سوريا،
معتــرا ً أنّها «مســألة حياة
أو موت بالنســبة للكثريين».
وأضاف« :لقد طلبنا تمديدا ً ملدّة
عام واحــد» و»لدينا أمل كبري
يف أن يت ّم تجديد هذه األشــهر
الستة.»...
وع ّلقت منظمــة «هيومن
رايتس ووتــش» غري الحكومية
يف بيان قائلة إنّه «ألمر مشني أن
تنجح روسيا م ّرة أخرى يف ابتزاز

أعضاء املجلس ،هــذه امل ّرة عن
طريــق تقليص فرتة التجديد إىل
 6أشــهر حتّى ينتهي التفويض
يف منتصــف الشــتاء» .كمــا
أعربت منظمة «أوكسفام» غري
الحكومية عن «خيبتها الكربى».
كذلــك ،اعتــر مديــر
االستجابة لســوريا يف منظمة
«أنقــذوا األطفال» (ســيف ذا
تشــلدرن) تامــر كريلس أن
ٍ
كاف
«التجديد مدّة  6أشهر غري
ويخذل بعــض األطفال األكثر
ضعفا ً يف العالم» ،مح ّذرا ً من أنه
يطرح «تحدّيات كبرية ...بشكل
خاص ّ
ألن هذا القرار ســينتهي
خــال الشــتاء القــارس يف
سوريا ،عندما يتحمّ ل األطفال
وأرسهم ،ومعظمهم يعيشون
يف مخيّمــات ،درجــات حرارة
باردة ال يُمكن تصوّرها من دون

مالبس دافئة أو طعام أو تدفئة
لحمايتهم».
وتعتــر روســيا أن اآللية
العابرة للحدود تنتهك ســيادة
دمشق وترغب منذ فرتة طويلة
بإعطاء األولوية للمســاعدات
اإلنسانية عرب الخطوط األمامية،
انطالقا ً من العاصمة السورية،
فيما تعترب األمــم املتحدة أنها
بحاجــة إىل كال اآلليّتَ ْي لتلبية
احتياجات السوريني.
وأًنشئت آلية عبور الحدود
يف العــام  ،2014وهــي تُتيح
إيصال املســاعدات اإلنسانية
من دون مواقفة من دمشق إىل
أكثر من  2.4مليون شخص يف
محافظة إدلب (شــمال غرب)
التي مــا زالت تحت ســيطرة
تنظيمــات إســامية متط ّرفة
وفصائل معارضة.

أوكرانيا حقل مواجهة بريطانية  -روسية
والنواب والسياســيني والخرباء ،وما يحدث
خـــالد العـــــزي
اآلن هو مشــكلة داخلية تتع ّلق بالفســاد
يف الداخل وبشــخصية جونســون ،وليس
يشــعر العديد من األوكرانيني باملرارة
مشــكالت عىل صعيد السياسة الخارجية،
يف شــأن تنحّ ي رئيس الــوزراء الربيطاني
ّ
ألن الجميــع متفقــون عىل اإلســتقالة
بوريس جونســون الــذي كان ضيفا ً عىل
وبانتظار طرح شــخصية قوية تقود البالد
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي
وليس الدخول بانتخابات مبكرة ،فالخالف
م ّرتَ ْي منذ بدايــة الحرب ،وقد زوّد أوكرانيا
ليس خارجيّاً.
بســاح حيوي للدفاع عن نفسها يف وجه
لــو تابعنا ســر األحــداث يف الحرب
الغزو الرويس .ويف خطاب تنحّ يه عن زعامة
األوكرانيــة فإنّنا ســنرى أن بريطانيا هي
حزب املحافظــن ،تعهّ د جونســون بأن
ً
من تقود املعركة يف أوكرانيــا من الناحية
حكومة وشعبا ً دعم نضال
تواصل بريطانيا
اإلعالمية ومن الناحية العسكرية بطريقة
الشعب األوكراني من أجل ح ّريته "طاملا لزم
غري مبارشة ،فهــي رأس الحربة باملواجهة
األمر" .ووصف زيلينســكي رئيس الوزراء
مع روســيا من خالل الديبلوماسية وقيادة
الربيطاني بأنه صديــق ،مؤكدا ً أن "جميع
فريــق دويل للمواجهــة ،إىل جانب الفريق
األوكرانيني حزينون لهذا الخرب".
املؤ ّلف من بولندا ودول البلطيق .لقد شــدّد
أطلقت بريطانيا يف تموز برنامج تدريب
الرئيس األوكراني عىل أن بريطانيا وتحديدا ً
عســكري جديد للجيش األوكراني .وأعلنت
جونســون" ،كانا معنا
وزارة الدفاع الربيطانية
يف مواجهــة إمرباطورية
أن املجموعــة األوىل من
الرشّ  ،وســنبقى نواجه
املتطوّعــن األوكران قد
أتمّ ــت تدريباتها األوىلُ .تشدّد اإلستراتيجية البريطانية الرشّ الرويس بمســاعدة
بريطانيــا وحلفائهــا
ويســتند التدريب الذي على لعب دور أساسي في
الغربيني".
يمتــ ّد ألســابيع عــدّة
أوروبا خصوصًا بعد العملية
ا إل ســتخبا ر ا ت
عىل التدريب األســايس
الروسية ضدّ أوكرانيا
الربيطانية املواكبة لسري
للجنــود الربيطانيــن،
ويُغ ّ
األحــداث العســكرية،
طــي التعامــل مع
لجهة املواجهة ،والخارجيــة والدفاع هي
األســلحة واإلســعافات األولية يف ساحة
من يقود الحرب ،وقد أعلنت روسيا عن أرس
املعركة والتكتيكات العســكرية والقانون
مرتزقة بريطانيني ومحاكمتهم ســتكون
العسكري .ففي األشــهر املقبلة ،سيُشارك
رسيعة من أجــل إجبار لنــدن عىل تغيري
أكثر من  1000من أفراد القوات املســ ّلحة
سياســتها لجهة الدعم أو السري بحزمات
الربيطانية يف تدريــب املتطوّعني األوكران،
جديدة من العقوبات.
والذي سيجري يف قواعد عسكرية مختلفة
يتفاجأ الجميع من املوقف الربيطاني
يف إنكلرتا.
املتحمّ س لدعم األوكران وتدريبهم ومدّهم
فاملوقــف الربيطانــي ال يعتمد عىل
باملعلومات اللوجســتية واإلســتخباراتية
شخصية رئيس الوزراء املحافظ أو العمايل،
والعســكرية ،وآخرهــا تحريــر جزيرة
وإنّما الســر وفقا ً الســراتيجية تقودها
األفاعي يف البحر األسود ،ما سمح لألوكران
الدولــة العميقة لفريق مقــ ّرب من امللكة

يسعى الرئيس السريالنكي
غوتابايا راجابكسا ،الذي تعهّ د
االستقالة عقب احتجاجات
شعبية ،إلى مغادرة البالد بحرا ً
بعد مواجهة مهينة مع مو ّ
ظفي
الهجرة الذين منعوه من المغادرة
عبر مطار كولومبو الدولي.
ويبحث مستشارو راجابكسا
ُسبل فرار الرئيس ومرافقيه على
متن قارب دورية ،بحسب ما أفاد
مصدر رفيع المستوى في قطاع
الدفاع وكالة "فرانس برس" .وال
يقوم مكتب الرئاسة باإلبالغ عن
وضعه ،لكن راجابكسا الذي ال
يزال القائد األعلى للقوات المس ّلحة
يتمتّع بامكانية استخدام وسائط
عسكرية .واستخدم الرئيس بالفعل
سفينة تابعة للبحرية لنقله السبت
من القصر الرئاسي الذي اقتحمه
المحتجّ ون إلى قاعدة كاتوناياكي،
في شمال شرق البالد.

اليابانيّون يو ّ
دعون آبي
حضر آالف األشخاص أمس
مرور موكب جنازة رئيس الوزراء
الياباني السابق شينزو آبي الذي
اغتيل الجمعة ،من أمام مق ّرات
تحمل قيمة رمزية في طوكيو،
بعد إقامة مراسم الجنازة في
معبد زوجوجي البوذي في وسط
العاصمة اليابانية ،بحضور
أرملة آبي ،آكي ،ورئيس الوزراء
الحالي فوميو كيشيدا ،فيما وصف
شقيقه وزير الدفاع الياباني
نوبوو كيشي االغتيال بأنه "هجوم
إرهابي" .وبعد مراسم الجنازة،
غادر الموكب المعبد وم ّر أمام
ّ
المؤسسات السياسية التي تو ّلى
فيها آبي مناصب خالل مسيرته
المهنية وهي البرلمان ورئاسة
الوزراء ومق ّر الحزب الليبرالي
الديموقراطي الحاكم .وأمام ك ّل
مق ّر ،انحنى وزراء ومسؤولون
ومو ّ
ظفون ضامّ ين أيديهم عند
مرور الموكب .وكانت آكي آبي
تجلس في مقدّمة السيارة السوداء
وتحمل لوحة خشبية ُكتِبَ عليها
اإلسم الذي أُعطي لزوجها بعد
الوفاة ،بحسب التقليد البوذي.

"كوفيد" لم يقترب
من نهايته
روسيا تتسبّب بدمار مدن وقرى أوكرانية وتهجير ّ
سكانها (أ ف ب)

بحماية بعض املوانــئ التي يتوجب إخراج
القمح منها ،وقبلها دُمّ ر الط ّراد العسكري
غرق يف البحر األسود ،األمر
"موســكو" وأ ُ ِ
الذي ساهم بشــ ّل قدرات البحرية الروسية
لعدم التقدّم نحو شواطئ أوديسا.
املوقــف الربيطاني ال يُمكــن ربطه
فقط بعمليــات اإلغتياالت التــي ّ
نفذتها
اإلســتخبارات الروســية وقتل املعارضني
والالجئني الروس يف أرايض اململكة بواسطة
غاز "نوفيتشــوك" أو عدم احرتام اتفاقية
ّ
وتنص
بودابســت التي وقعت العام 1994
عىل تدمري الســاح اإلسرتاتيجي األوكراني
وتســليم السالح النووي لروســيا ،حينها
كانت واشــنطن ولندن وموسكو الضامنة
لألمــن األوكراني ،األمر الذي لــم تلتزم به
روسيا يف حربَيْها عام  2014و.2022
تُشدّد اإلسرتاتيجية الربيطانية عىل لعب
دور أسايس يف أوروبا ،خصوصا ً بعد العملية
الروسية ض ّد أوكرانيا .تلك كانت فرصة لندن
القتناص املناسبة ،ما ســاعدها أن تكون
يف طالئــع الدول التي ال تفــوّت أي فرصة
للوقوف بوجه روســيا من أجل محارصتها

وعزلهــا أوروبّيا ً ودوليّــاً ،وهي قائمة عىل
نواح عدّة منها توسيع استثماراتها ودعمها
الصناعي واملايل يف أوكرانيا ،وبناء إتفاقات
عســكرية واقتصاديــة مــع دول أوروبا
الرشقية لتحسني مواردها املالية ،وتشكيل
حلف عسكري قوي داخل الناتو من بعض
الدول ملواجهة روسيا.
ّ
إن مســاعدة الدول التــي تُعاني من
روسيا وتتخوّف منها لجهة احتمال ابتالع
أراضيها ،يُتيح للندن الحركة بطالقة داخل
هذه البقعة لتسويق اسرتاتيجيّتها القائمة
عىل العداء املطلق لروسيا االتحادية .لذلك،
تختلف اإلسرتاتيجية الربيطانية يف التعامل
مع روســيا عن األمريكيــة ،كونها العدو
األخطر عىل أوروبــا الواجب إضعافها .أمّ ا
الصني فليست العدو الفعيل .هذا ما ترجمه
موقف الناتو األخري يف قمّ ة إسبانيا ،بعكس
اإلسرتاتيجية األمريكية القائمة عىل احتواء
روســيا وإضعافها بالحصــار والرتهيب،
فيما العدو األسايس هو الصني .بالخالصة،
ســتبقى بريطانيــا يف طليعــة الداعمني
ألوكرانيا يف حربها ض ّد روسيا.

ح ّذر المدير العام لمنظمة
الصحة العالمية تيدروس
أدهانوم غيبرييسوس من أن
موجات جديدة من اإلصابات
بـ"كوفيد" تُظهر مجدّدا ً أن
الوباء "لم يقترب حتّى من
نهايته" ،معتبرا ً أنّه "بينما
يضغط الفيروس علينا ،يتعيّن
أن نتصدّى له" .ورأى أنّه
"مع ازدياد حاالت الدخول
إلى المستشفى ...يتحتّم على
الحكومات نشر تدابير تمّ ت
تجربتها ،مثل وضع األقنعة
وتحسين التهوية وبروتوكوالت
الفحص والعالج" .وكان
تيدروس يتحدّث على هامش
نشر منظمة الصحة نتائج
االجتماع األخير للجنة الطوارئ
الخاصة بـ"كوفيد" ،والذي عقد
يوم الجمعة الماضي .وأعلنت
الوكالة اإلبقاء على تصنيف
وباء "كوفيد" "حال طوارئ
صحية تستدعي قلقا ً علميّاً"،
وهو التحذير األعلى مستوى لدى
المنظمة.
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ألعـــاب قوى

غاردينر يغيب وفيليكس ُتشارك للمرة األخيرة

"يوجين" تستعدّ الستضافة بطولة العالم
ّ
وتوقعات بـ"حصاد" أميركي وفير
يستعدّ ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين بوالية أوريغون ،معقل ومسرح أحالم ألعاب القوى األميركية ،للترحيب
بجواهر الرياضة العريقة ،في أول بطولة عالمية أللعاب القوى في الهواء الطلق على اإلطالق تستضيفها الواليات المتحدة.
اتخذ االتحــاد الدويل أللعاب
القوى قرار منح يوجني استضافة
النســخة الثامنة عرشة للعرس
العاملــي يف  16نيســان  2015يف
بكني .وقتها ،أوضــح أن الدافع
وراء هــذا القرار هــو "الفرصة
االســراتيجية الفريدة" لتنظيم
هذه املســابقة للمــ ّرة االوىل يف
الواليات املتحــدة منذ إطالقها يف
العام .1983
وكانت البطولة ،املقامة م ّرة
كل ســنتني ،مق ّررة العام املايض
وتأجلت ملدة عام حتى هذا الصيف
بسبب جائحة "كوفيد."-19
وتُع ّد يوجني مســقط رأس

الرشكــة املصنّعــة للمعــدّات
الرياضية "نايكــي" ،حيث يقع
مق ّرهــا الرئيس ،والتــي ارتبط
اســمها باملدرب األمريكي املثري
للجــدل ألربتــو ســاالزار ،أبرز
عدائي املاراثون سابقاً ،من خالل
مرشوع أوريغون الهادف إىل جعل
العدائــن األمريكيني منافســن
مجددا ً عىل الساحة الدولية ،قبل
أن يتم إيقافه ألربعة أعوام بسبب
خرقه قوانني املنشطات.
وتســتضيف يوجني كل عام
لقا ًء دوليــا ً ضمن الدوري املايس،
باإلضافــة إىل تجــارب اختيار
املنتخــب األمريكــي للمونديال

غاردينر أبرز الغائبين

جـــــورج الهــــــــاني

واأللعــاب األوملبيــة الصيفية.
وسبق ليوجني استضافة بطولة
العالم للشــباب يف العام ،2014
ون ّ
ظمت مدينة بورتالند األمريكية
الواقعة أيضــا ً يف والية أوريغون،
بطولة العالــم داخل قاعة يف آذار
من العام .2016
يعترب استاد "هايوارد فيلد"
قبلة ســكان مدينة يوجني البالغ
عددهــم  171ألف نســمة ،وهم
يتهافتون اىل امللعب الرائع الواقع
بالحرم الجامعي الضخم لجامعة
أوريغون (عىل بعد  170كم جنوب
بورتالند).
تعترب ألعاب القوى بالنسبة
لهم رياضة بقدر ما هي أســلوب
حياة .يذهبون إىل امللعب سريا ً عىل
األقــدام ،ويعرفون عن ظهر قلب
أسماء نجوم املضمار.
يقــول أحد ســكان املدينة
كــوري تاربنينغ ،بطــل القفز
بالزانة الســابق ( 5.89م يف العام
" :)1988يوجــن هــي املكان
الوحيد يف البلد الــذي يعرف فيه
الجمهــور أســماء الرياضيني
وإنجازاتهم".
وأضاف" :يأتــي الناس كل
عام .فعلوا ذلــك منذ الصغر ،مع
أولياء أمورهم واليوم يصطحبون
أطفالهم .تعود جذور هذا الشغف

انسحاب جيبشيرشير حاملة
ذهبية الماراثون
إىل املايض البعيد".
وتابع" :بدأ هــذا التقليد يف
الجامعــة .لطاملــا كان برنامج
ألعاب القوى قويــا ً وفعاالً ،وذلك
منذ بداية القرن".
وأردف قائالً" :سنظهر قبل
كل يشء ،أنــه ال يزال هناك مكان
واحد فقط ،يحلــم فيه األطفال
بارتداء أحذية املضمــار وتقليد
األبطــال الذين تزيــن صورهم
جدران املطاعم وقاعات الدراسة.
ســنظهر للعالم ما تعنيه ألعاب
القوى بالنسبة اىل يوجني ووالية
أوريغون".

وفد أميركي قوي

فرضــت الواليــات املتحدة
ســيطرتها عــى أغلب النســخ
العاملية التي أقيمت حتى اآلن ،ولم
تفلت منها سوى أربع نسخ ،حيث
ح ّلــت ثانية يف هلســنكي 1983
ورومــا  1987وإدمونتون 2001
وثالثة يف بكني .2015
جمعــت  374ميداليــة من
بينهــا  170ذهبية ،وتبقى أفضل

نسخة الدوحة  2019عندما فازت
بـ 14ذهبية من أصل  29ميدالية،
علما ً أنها ظفرت بـ 30ميدالية يف
نسخة  2017يف لندن من بينها 10
ذهبيات.
وحققــت الواليــات املتحدة
 14ميدالية من املعدن األصفر يف
نسختي هلسنكي  2005وأوساكا
.2007
تشــارك الواليات املتحدة يف
العرس العاملــي بوفد قوي يضم
 151عــدّاء وعــدّاءة ،من بينهم
العديد مــن األبطــال األوملبيني
والعامليــن وحامــي األرقــام
القياســية العامليــة يف مقدمهم
سيدني ماكالفلني ،البطلة األوملبية
وحاملة الرقم القيايس العاملي يف
ســباق  400م حواجز ،إىل جانب
صاحبة الرقم القيــايس العاملي
السابقة للمســافة ذاتها وبطلة
العالم دليلة محمد ،والهدف حصد
أكرب عدد ممكن من الذهب.
وقال املدير التنفيذي لالتحاد
األمريكي للعبة ماكس سيغل" :ال
يمكنني أن أكون أكثر فخرا ً لقيادة
هذا الفريــق املذهل يف هذا الحدث
الذي يحدث مرة واحدة يف العمر"،
مضيفاً" :لقــد أتيحت لنا فرصة
فريدة للتأثري عىل مشهد سباقات
املضمــار وامليــدان يف الواليات

ملعـب "هايوارد فيلد" الـذي يستضيـف

املتحدة ،وقد قمنا باختيار أفضل
فريق لدينا".
ويضم الوفد أيضا ً حامل الرقم
القيايس العاملي والبطل األوملبي يف
رمي الكرة الحديدية راين كراوزر،
الذي ســيحاول الظفــر باللقب
الوحيد الذي استعىص عليه حتى
اآلن :اللقب العاملي ،لكن املهمة لن
تكون ســهلة يف مواجهة مواطنه
حاملــه مرتني جــو كوفاكس
( 2015و.)2019
وتــرز آثينــغ مــو وايجي
ويلســون ورايفــن روجرز يف
سباق  800م سيدات ،ونواه اليلز
وإيريــون نايتــون وفريد كرييل
وكيني بيدناريك يف سباق  200م.
ويسعى كل من نيا عيل (100
م حواجز سيدات) ،دونافان برازير
( 800م رجال) ،كريستيان كوملان
( 100م رجــال) ،غرانت هولواي
( 110م حواجز رجال) ،كوفاكس
(الكــرة الحديدية رجــال) ،اليلز
( 200م رجال) ،ليىل محمد (400
م حواجز ســيدات) وكريستيان
تايلور (الوثبة الثالثية رجال) إىل
الدفاع عن ألقابهم التي توّجوا بها
يف الدوحة قبل ثالثة أعوام.

"سلة" آسيا للرجال :لبنان يواجه الفيليبين اليوم

g.elhani@nidaalwatan.com

ميزانيات خيالية في بلد ُمنهك
فاقت األموال التي ّ
خصصتها بعض أندية كرة السلة
للتعاقد مع عدد من نجوم الصف األول أو ما يُعرف بالعبي
"الئحة النخبة" ك ّل تصوّر وخيال ،ففي ظ ّل الظروف
اإلقتصادية والمالية الخانقة المحيطة بلبنان ،حيث الرياضة
تراجعت قسرا ً عن الواجهة لمصلحة المتط ّلبات المعيشية
والحياتية الملحّ ة ،تجرأت بعض األندية على دفع مبالغ
"خيالية" لتعزيز صفوفها للموسم المقبل.
أما ما هو مستغربٌ فعالًّ ،
فإن رؤساء بعض هذه األندية
ال ينف ّكون حتى اليوم عن زيارة القريبين والبعيدين من
الميسورين والمقتدرين ويتباكون أمامهم على ما آلت إليه
أوضاعهم وأحوال صناديقهم شبه الفارغة من العملتَين
اللبنانية واألجنبية ،طالبين الدعم والمساعدة ولو بما ّ
تيسر
من المال ليُكملوا المسيرة الرياضية بالح ّد األدنى ،فإذ بهم
بين ليلة وضحاها يش ّكلون فرقهم بميزانية تناهز المليون
دوالر أميركي مع العودة المرتقبة لالعبين األجانب في
الموسم المقبل ،في وقت تفتش عائالت لبنانية معدومة
الدخل عن مئة دوالر لتعتاش منها شهرياً.
ما حصـل في سوق إنتقـاالت الالعبين في األسابيع
األخيرة ليس أمرا ً صحّ يا ً في بلد منهك يعيش أوضاعا ً
إستثنائية مقلقة ،فمن أين ستأتي األندية بهذه األموال
الطائلة ،ومن الذي يضم ُن بأنها ستستطيع اإللتزام بوعودها
ودفع رواتب العبيها "فريش" بالعملة الخضراء في الوقت
المحدّد؟
علما ً ّ
أن بعض هذه األندية قد تواجه فرقها نقمة داخلية،
بعد أن بدأ يتس ّرب مؤخرا ً من كواليس هذه الفرق ّ
أن ثمة
العبين ناقمين وغير راضين عن الفارق الكبير في األرقام
بين ما سيتقاضونه ،وهم من صلب فرقهم وأساسها ،وبين ما
سينعم به زمالؤهم الجدد المحظوظون ،وهي أزمة مستجدّة
لم يحسب لها القيّمون على األندية حساباً.

يســته ّل منتخــب لبنان
للرجال بكرة الســلة مبارياته
بكأس آســيا التي تستضيفها
اندونيســيا حتــى  24تمــوز
الجاري بلقاء نظريه الفيليبيني
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر
اليوم بتوقيت بــروت ،واضعا ً
نصب عينيــه تحقيــق الفوز
عىل املنتخب الذي ستســتضيف
بالده كأس العالــم مع اليابان
واندونيسيا صيف العام املقبل.
وتأتي املبــاراة االفتتاحية
ملنتخــب لبنــان (املصنف 54
عامليا ً و 9آسيوياً) مع الفيليبني
(املصنفة  34عامليا ً و 6آسيوياً)
ضمن املجموعــة الرابعة التي
تض ّم أيضا ً نيوزيلندا والهند.
ومنذ وصولهــم اىل جاكرتا،
إنخــرط الالعبــون يف حصص
تدريبيــة يومية تحــت إرشاف
املد ّرب الوطني جاد الحاج ،وهم
مدركون ّ
أن عليهم وضع الفوزين
العريضني عىل األردن والسعودية
األخريَين يف لبنان جانبا ً والرتكيز
عىل البطولة اآلسيوية والذهاب
بعيدا ً فيها ،مــع العلم ّ
ان لبنان
إحت ّل املركز الثامن يف النســخة
األخرية التي إســتضافها وطن
االرز يف صيف عام  ،2017بعدما
كان إحت ّل مركز الوصافة أعوام
 2001و 2005و.2007
وســيداف ُع عن ألوان وطن

منتخب لبنان لكرة السلة

األرز يف االســتحقاق القــاريّ
ك ّل من ســرجيو درويش وعيل
مزهر وعــي منصور وكريم عز
الدين ووائل عرقجي ويوســف
خيــاط وكريم زينــون واييل
شــمعون وهايــك كيوكجيان
وجــرار حديديــان وجوناثان
أرليدج ،فيما ســيفتقد املنتخب
لقائده عيل حيدر وأمري سعود.
ويف حال جرت األمــور وفق ما
ّ
فان
يتمناه املنتخــب اللبناني،
مباراتــه مــع نيوزيلنــدا عند

الســاعة الرابعة من بعد ظهر
الجمعــة  15الجــاري بتوقيت
بريوت ســتكون فاصلة لتحديد
متصدّر املجموعة الذي سيتأهل
مبارشة اىل الــدور ربع النهائي،
بينما سيخوض صاحبا املرك َزين
الثاني والثالث من ك ّل مجموعة
مبــاراة العبور اىل الــدور ربع
النهائي ،عــى أن يختتم لبنان
مبارياته يف الــدور األول بلقاء
الهند عند الســاعة الســابعة
بتوقيت بريوت من صباح األحد

 17تموز الجاري.ويشــارك يف
كأس آســيا  16منتخبا ً ّ
قسمت
اىل  4مجموعــات كاآلتي :األوىل
تض ّم السعودية ،األردن ،أسرتاليا
(حاملة اللقب يف النسخة األخرية
التي جرت يف لبنان عام )2017
واندونيسيا ،الثانية تض ّم الصني
تايبه ،الصــن ،كوريا الجنوبية
والبحريــن ،الثالثة تض ّم إيران،
اليابان ،كازاخســتان وسوريا،
والرابعة تض ّم لبنان ،نيوزيلندا،
الفيليبني والهند.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٢السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ١٣تـمـوز 2022

ديوكوفيتش يغيب عن "فالشينغ ميدوز"؟

مونديال القوى (أ ف ب)

األســطورة
وســتظهر
املخرضمة أليسون فيليكس (36
عاماً) للمرة العــارشة واألخرية
عىل األرجــح يف بطولــة العالم
املتوّجة خاللها بـ 18ميدالية من
بينها  13ذهبية ،حيث ستشارك
يف سباق التتابع أربع مرات 400
م مختلطة.

غاردينر وجيبشيرشير

عىل صعيد آخــر ،لن يتمكن
حامــل الذهبيــة األوملبية وبطل
العالم يف ســباق  400م ستيفن
غاردينر من باهاماس ،من الدفاع
عن لقبه يف هذه املســافة بعد أن
أعلن انسحابه من بطولة العالم.
وقال غاردينر" :بدل ان أرتدي
حذائي الريايض من أجل املشاركة
يف حدث عاملي ،تمــت نصيحتي
بارتــداء حــذاء خاص بســبب
معاناتي من التهاب يف وتر اخيل".
وتابع" :لألسف لن أتواجد يف
يوجني".
وتوّ ج غاردينر بطالً للعالم يف
نسخة الدوحة القطرية (،)2019
بعد عامني مــن إحرازه الربونزية
يف ســباق  400م يف نسخة لندن

( .)2017ثم أكد ســيطرته عىل
هذا الســباق بتتويجه بامليدالية
االوملبية يف طوكيو الصيف املايض
مسجالً  43.85ثانية.
وحقــق غاردينــر خامس
افضل توقيــت هذا العــام مع
 44.21ثانية ،بفــارق كبري عن
صاحــب افضل رقــم األمريكي
مايكل نورمان الذي سجل 43.56
ثانيــة يف نهاية حزيران يف يوجني
بالذات.
من جهتهــا ،أعلنت العداءة
الكينيــة برييس جيبشريشــر
حاملة ذهبية ســباق املاراثون يف
أوملبياد طوكيو ،انســحابها من
بطولة العالم إلصابة يف وركها.
وقالــت جيبشريشــر (28
عامــاً) الفائزة بآخر ســباقي
ماراثون يف نيويورك وبوســطن:
"لقد خاب ظنــي كثريا ً لكنني لم
أكن يف وارد مضاعفــة االصابة
التي أعاني منهــا ،خصوصا ً أن
حدثا ً آخر ينتظرنــا العام املقبل
وهي بطولة العالم أللعاب القوى
أيضا ً يف بودابســت املجرية ،قبل
الدفاع عن لقبي يف أوملبياد باريس
( ."2024أ ف ب)

نجــوم الــغـد

أنطوني أبي منصور حارس
المرمى الواعد
تفتّحــت مواهــب أنطوني
أبي منصــور يف رياضة كرة القدم
(مواليــد  )2012منــذ أن كان يف
الخامسة من عمره ،فربز أوال ً مع
فريقه "أوملبيك فوتبول أكاديمي"
 املنصورية يف مرك َزي خ ّط الوســط والظهري األيمن ،حيث نال كأس
" "Most Active Playerيف العام  2018بفضل مهاراته الفنية ورسعته
ّ
والتنقل برباعة بني خطوط امللعب الثالثة ،وكان
يف اإلنقضاض عىل الكرة
ذلك أول ألقابــه عىل الصعيد الفرديّ  .يف العــام  2020إصطحبه والده
ستيفن معه اىل دبي بســبب إغالق املالعب اللبنانية ج ّراء إنتشار وباء
كورونا ،لكنه بقي مواظبا ً عىل التمارين هناك ،ميدانيا ً أحيانا ً وأونالين"
أحيانا ً أخرى مع مد ّربه يف بريوت ،اىل حني عودته اىل لبنان ،حيث التحق
بصفوف نادي أتلتيكو بريوت – فرع املنصورية ،وكانت املفاجأة أن طلب
أنطوني من مد ّربه أن يلعب كحارس مرمى كونه متأثرا ً جدا ً
َ
بالحارسني
البلجيكي تيبو كورتوا واألملاني مانويل نوير ،فمنحه مد ّربه هذه الفرصة
وكان عند حســن ظنّه بعدما قدّم مستوىً عاليا ً جدا ً وتألق يف الذود عن
مرماه ويف توقيته السليم لإلمساك بالكرة أو إبعادها عن مرماه.
خطف أنطوني األنظار هذا املوسم خالل مباراة أتلتيكو مع "بريوت
فوتبول أكاديمي" ضمن دوريّ "كأس بــروت"  2022للفئة العمرية
( )2013-2012حيث خرس فريقه بصعوبة ( )3-2بعدما كان متقدّما ً
( ،)1-2وقد أنقذ أنطوني مرماه من أكثر من  20هدفا ً محققاً ،فارضا ً
نفسه نجم املباراة من دون منازع ،ث ّم ساهم بأحراز فريقه اللقب بفارق
نقطتني عن فريــق ( .)BFAمد ّربون كثر ســاهموا يف تنمية مهارات
أنطوني وصقل مواهبه الكروية ،أبرزهم جوزف داغر ،باسكال حبيب،
رشبل بطرس ومد ّرب حراس املرمى أحمد ماجد الذي ال يزال يرشف عليه
ّ
ويتوقع له هؤالء مستقبالً واعدا ً ومرشقا ً يف املالعب الكروية.
حتى اليوم،

إستبعد النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش،
املتــوّ ج األحد بلقبــه الحــادي والعرشين يف
البطوالت الكــرى لكرة املرضب بعد فوزه عىل
األســرايل نيك كرييوس يف نهائــي ويمبلدون
الربيطانيــة ،أن يشــارك يف بطولــة الواليات
ّ
تمســكه برفض تلقي
املتحدة املفتوحة يف ظ ّل
اللقاح املضاد لفريوس كورونا.
وبحســب القوانــن الســارية حاليا ً يف
الواليات املتحدة ،فاستمرار رفض ديوكوفيتش
( 35عاماً) للقاح ضد "كوفيد ،"-19يعني أنه
غري قادر عىل املشــاركة يف "فالشينغ ميدوز"،
آخر البطوالت األربــع الكربى واملقررة بني 29
آب و 11أيلول املقبلني .وسبق للرصبي أن دفع
ثمن رفضه تلقي اللقاح برتحيله يف بداية العام
الجاري من أســراليا ،وبالتايل مُنع من خوض
أوىل البطوالت األربع الكــرى ،لكنه عوّض يف
ويمبلدون وبــات ثاني أكثــر الالعبني إحرازا ً
لأللقاب الكربى خلف اإلســباني رافايل نادال
( )22وأمام السويرسي روجيه فيديرير (.)20
وقال ديوكوفيتــش" :يف الوقت الحايل ،ال
أســتطيع الذهاب اىل الواليــات املتحدة .آمل
الحصول عىل أخبــار إيجابية لكن ليس هناك
الكثري من الوقت".
وتابع" :أو ّد خوض بطولة الواليات املتحدة

املفتوحة لكــن إذا لم يحدث ذلــك فلن تكون
نهاية العالــم ولن تكــون أول بطولة كربى
أنســحب منها .من املهم بالنسبة يل أن أبقى
بصحة جيدة جســديا ً وعقليا ً كي أتمكن من
مواصلة اللعب لفرتة طويلة".
وســبق لديوكوفيتش أن أعرتف أن بطولة
ويمبلدون قــد تكون آخر بطوالته الكربى لهذا
العام ،ما ســيحرمه من محاولة الفوز بلقبه
الرابع يف بطولة "فالشينغ ميدوز" بعد األعوام
 2011و.2018 2015
(أ ف ب)

ليفاندوفسكي يعود إلى تمارين بايرن
وصــل البولونــي روبرت
ليفاندوفســكي ،هداف بايرن
ميونيــخ االملانــي ،إىل ميونيخ
إلجــراء الفحوصــات الطبية
الروتينيــة برفقة نجوم آخرين
مــن الفريــق ،للمشــاركة يف
التمارين التي انطلقت رســميا ً
أمــس ،عــى رغم اســتمرار
مســاعي برشــلونة اإلسباني
للظفر بخدماته.
وكان ليفاندوفسكي أعلن
يف نهاية أيار املايض أن "قصته"
مع النــادي األملانــي "اقرتبت
مــن نهايتها" .وأبــدى النادي
الكاتالوني إهتماما ً كبريا ً بض ّم
املهاجم الهدّاف والفائز بجائزة
أفضل العــب للعام بحســب
"فيفا" مرتني.
وسبق أن قال جوان البورتا،
رئيس برشلونة ،يف السابع من
تمــوز" :قدّمنا عرضــا ً لالعب
وننتظر الر ّد وسنرى ما إذا كان
إيجابياً".
ووفقــا ً لبعــض وســائل
اإلعــام ،فقد قدم برشــلونة
عرضــا ً يناهز الـــ 40مليون
يورو لكنه عاد ورفع من قيمة
عرضه.
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ليفاندوفسكي لدى وصوله إلى مقر بايرن (أ ف ب)

ويدافع ليفاندوفسكي عن
ألوان النادي البافاري منذ العام
 2014مســجالً له  344هدفاً،
وينتهي عقــده الحايل يف نهاية
العام .2023
وتــوج ليفاندوفســكي
مع بايرن بلقــب دوري أبطال
أوروبــا  2020وثمانية ألقاب
يف "البوندســليغا" ،أضافهــا
إىل لقبيه األولني مع بوروســيا
دورتموند.
كما حطم عــددا ً كبريا ً من
األرقام القياسية كهداف ،وكان
أبرزها عدد األهداف يف موســم

واحــد يف الــدوري األملاني ،مع
 41هدفا ً املوسم املايض ،والرقم
السابق  40هدفا ً لغريد مولر يف
موسم .1972-1971
ويف دوري أبطــال أوروبا،
يحتــل املركز الثالــث يف قائمة
الهدافني باملشاركة مع الفرنيس
كريــم بنزيمة مهاجــم ريال
مدريــد اإلســباني ( 86هدفا ً
لــكل منهما) ،خلــف الربتغايل
كريســتيانو رونالدو املتصدر
( 140هدفــاً) واألرجنتينــي
ليونيل مييس ( 125هدفاً).
(أ ف ب)

ينضم إلى فولهام
بيريرا
ّ
إنتقل العب الوسط الربازييل أندرياس برييرا
من مانشسرت يونايتد اإلنكليزي اىل منافسه املحيل
فولهام ،العائد مجددا ً اىل الدوري املمتاز ،يف صفقة
ُقدرت بـ 10ماليني جنيه اسرتليني.
ووافق برييرا عىل توقيع عقد ملدة أربعة أعوام
مع الفريق اللندني الذي يُعتَقد أنه دفع مبلغا ً
أوليــا ً قدره  8ماليني جنيه اســرليني،
يضاف اليه مليونــا جنيه كمكافآت
محتملة.
العقــد
وينــص
عــى خيــار أن يمــدد
فولهــام تعاقده مــع الربازييل
لعام إضايف حتى .2027
وشــق برييرا ( 26عاماً)
طريقــه يف الفــرق العمرية
ليونايتد منــذ أن وصل اليه يف ا لعا م
 2011قادما ً من أيندهوفن الهولندي ،وخاض

 75مباراة بقميص يونايتد ،الذي أعاره خالل فرتة
تواجده معه لكل من غرانادا وفالنسيا اإلسبانيني
والزيو اإليطايل وفالمنغو الربازييل.
ويسعى برييرا من خالل انتقاله
اىل فولهام ،اىل أن يكون
عنــرا ً يعتمــد عليه
بشكل أسايس يف الفريق،
وهو قال" :أنا سعيد لتواجدي
هنا وأتطلع بفــارغ الصرب لبدء
املوسم مع فولهام".
وعاد فولهام اىل الــدوري املمتاز
بعدما أنهــى دوري املســتوى الثاني
"تشامبيونشــيب" يف الصدارة ،عىل أمل
البقاء يف نهاية املوســم املقبل بني أندية
النخبة وعدم تكرار تجربة العامني 2019
و 2021حــن هبط يف املوســم التايل
لصعوده( .أ ف ب)

أخبار سريعة
الحكمة يفاوض عيش

يبدو ّ
أن نادي الحكمة يسعى
لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم
بأكثر من العب مخضرم ومن
أصحاب الخبرة ،فبعد سلسلة
التعاقدات التي أبرمتها إدارة
النادي رسميا ً في األيام الفائتة بدءا ً
من الالعبين سيرج سعيد ،أكرم
المغربي ،أبو بكر الم ّل ومعت ّز بالله
الجندي ،تتجه األنظار حاليا ً إلى
محاولة ض ّم مدافع فريق النجمة
عبدالله عيش ( 27عاماً) من أجل
تعزيز خط دفاع "األخضر".
وعلمت صحيفتنا ّ
أن المفاوضات
بلغت مرحلة متقدّمة ،بانتظار
القرار النهائي للجهاز الفني للنجمة
المخوّل الموافقة على مغادرة عيش
أسوار النادي "النبيذيّ " أو عدمها.

تفاءلوا بالخير...

يُجري نادي هومنتمن إتصاالت
جدّية من أجل إنهاء الحظر
المفروض عليه بغية إجراء
تعاقدات جديدة مع العبين
أجانب ،وذلك بعدما منع
االتحاد الدولي لكرة السلة
"الفيبا" النادي األرمني عقد
خارجي منذ
رسمي
أيّ اتفاق
ّ
ّ
العام  .2018وتأمل إدارة
هومنتمن بمسعى من رئيس
اإلتحاد اآلسيويّ للعبة هاغوب
بشكل
خاتشريان الذي يتواصل
ٍ
مستم ّر مع "الفيبا" في أن يت ّم
جدولة وتخفيض ديون العبَيها
السابقين األميركي سام يونغ
والتونسي مكرم بن رمضان
وبعض الالعبين المحليين ،لكي
يتسنّى للفريق التعاقد مجدّدا ً مع
العبين أجانب لموسم -2022
.2023

برونزيتان آسيويتان
في التايكواندو
عادت بعثة االتحاد اللبناني
للتايكواندو الى بيروت بعدما
أحرزت ميداليتين برونزيتين
بواسطة ورد سلمان وليتيسيا
عون في بطولة آسيا للتايكواندو
ودورة كوريا الجنوبية المفتوحة
في اللعبة ،وكان في إستقبالها
في مطار رفيق الحريري
الدولي رئيس االتحاد اللبناني
للمبارزة جهاد سالمة ،وعضو
إتحاد التايكواندو الغراند
ماستر جو خوري ممثالً رئيس
االتحاد حبيب ظريفة الموجود
خارج لبنان ،وأهالي الالعبين
والالعبات .وهنأ سالمة وخوري
ورئيس البعثة المدرب الغراند
ماستر رالف حرب الفائ َزين
بالبرونزيتَين ،وأثنوا على عمل
اإلتحاد االحترافي في تطوير
رياضة التايكواندو وإيالء
المنتخبات الوطنية اإلهتمام
والرعاية الكبي َرين.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

األربــعــاء  ١٣تـمـوز 2022

بين عشا الحارة وغدا اللقلوق...

الفراغ األخطر
واإلمتحان األكبر
لماذا يضطر الرئيس ميشال عون
لتكرار القول إنه لن يبقى دقيقة واحدة
في القصر الجمهوري بعد  31تشرين
األول المقبل؟ أليس هذا أمرا ً مفروغا ً منه
بقوة الدستور ،سواء جرى تسليم وتس ّلم
بين رئيسين كالعادة أو تكرر الشغور
الرئاسي كاستثناء؟ الواقع ناطق في
مرحلة الاليقين .فال المؤكد يبدو مؤكدا ً
في أيام اللعب بالبلد من خارج الدستور
وباسمه ولحساب مصالح خارجية
على حساب المصلحة الوطنية .وال من
الثوابت األقوى من المتغيرات سوى
األزمات الخانقة للبنانيين والمافيا التي
توظفها وتعيش عليها .وما أكثر األسئلة
والسيناريوات.
بين األسئلة ما يثير قصة الترجمة
العملية لشعار "لن نس ّلم الفراغ" .وبين
السيناريوات ما يوحي أن الماضي قابل
للتكرار ،حيث تجربة التركيز على فعل
كل شيء للوصول الى القصر ثم فعل أي
شيء للبقاء فيه .فما نسمعه هو الحديث
عن "فتاوى"تمط الدستور الى أقصى
حد على أيدي"فقهاء" لتبرير البقاء في
القصر بداعي استمرار المسؤولية ،ما
دامت حكومة تصريف األعمال غير مؤهلة
لممارسة صالحيات الرئاسة حتى انتخاب
رئيس .ال بل هناك من يتصور أن سياسة
الجدران أمام تأليف الحكومة هي أسهل
وسيلة للبقاء ،على الرغم من القاعدة
القانونية القائلة" :ال يمكن للمرء أن
يحتمي بغشه".
لكن ذلك مجرد إنتقال من فراغ الى
فراغ أكبر وأخطر .فال شرعية خارج
الدستور واإلنتخاب .وال مجال لملء
الفراغ الكبير بانقالب عسكري أو بتحرك
ميليشيوي لإلمساك بكل السلطة مباشرة.
والذين يتحدثون عن مؤتمر تأسيسي
ونظام جديد يعرفون أن التركيبة
العاجزة عن تأليف حكومة وإنتخاب
رئيس وإيجاد تسوية الحد األدنى
لألزمات ستكون أكثر عجزا ً عن اإلتفاق
على صوغ دستور وبناء نظام جديد.
والمرجح والخطير في هذه الحال هو أن
يفرض الطرف القوي النظام الذي يعمل
له المتصادم مع بقية الطوائف والمرتبط
بأجندة إقليمية.
وليس هذا ،في أية حال ،سوى هرب من
قوة الحقائق في لبنان الى أوهام السيطرة
اإلقليمية على العالم العربي .فال بد ،ال
فقط من تأليف حكومة وانتخاب رئيس بل
أيضا ً من التخلص من لعبة التفاهم على
مرشح وحيد والعودة الى لعبة التنافس
الديمقراطي بين مرشحين .وال أحد يجهل
الى أين تقود مغامرة الالحكومة والالرئاسة
في هاوبة أزمات لن نخرج منها بال
مساعدات واستثمارات من األشقاء العرب
واألصدقاء الدوليين .واإلمتحان األكبر
هو للقوى السيادية والتغييرية في مادة
التفاهم والكتلة الشعبية التاريخية ،وإال
سقط أي أمل في التغيير نحو األفضل.
يقول بول فاليري" :السياسة تقوم على
المباالة أصحاب العالقة" .والالمباالة هي
مأساة لبنان.

Town
هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم هي أقدم كلمة
يف اللغة اإلنكليزية.

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

سليمان
ما بينفخ

عدد سكان األرض يتخطى  8مليارات نسمة نهاية العام
يتواصل نمو سكان العالم ولكن بوترية
أبطأ ،وفقا ً لتقريــر جديد صادر عن األمم
املتحدة بمناسبة اليوم العاملي للسكان.
وأظهر التقرير تراجــع معــدل نمــو
السكان عامليا ً يف  2020إىل أقل من  1%سنويا ً
للمرة األوىل منذ .1950
وتشــر تقديرات األمم املتحدة إىل أن
انخفاض معــدالت الــوالدات يعني تزايد
شــيخوخة السكان بشــكل عام ووجود

نســبة أكرب من الناس يف ســن يحتاجون
فيها إىل املساعدة.
وعىل الرغم من التباطؤ يف النمو ،تتوقع
األمم املتحدة أن يتجاوز عدد ســكان العالم
حاجز الـ 8مليارات نسمة قبل نهاية العام،
عىل أن يصل إىل ذروتــه يف العام  2080عند
حواىل  10.4مليارات نسمة ،عىل الرغم من أن
بعض الديموغرافيني يعتقدون أن ذلك يمكن
أن يحدث يف وقت أقرب من ذلك التاريخ.

النيترات تتسبب بسرطان القولون والمستقيم
أكدت السلطات الصحية الفرنسية "وجود عالقة
بني مخاطر اإلصابة برسطان القولون واملســتقيم
والتعرض للنيــرات والنرتيت" ،خصوصا ً عن طريق
اللحوم املصنعة ،يف مقالة علمية نُرشت الثالثاء تويص
بتقليل التعرض لهذه املواد يف الطعام .وتؤكد الوكالة
الوطنية لســامة الغذاء أن تحليــل البيانات الواردة
حول املوضوع يف املنشــورات العلمية "ينسجم مع
تصنيف الوكالة الدولية ألبحاث الرسطان".
ويف عام  ،2015صنفــت الوكالة الدولية لبحوث
الرسطــان التابعة ملنظمة الصحــة العاملية ،اللحوم
املصنعــة ،بما يف ذلك اللحوم البــاردة ،عىل أنها مواد
مرسطنة (من الفئــة األوىل) .وخلصت الوكالة إىل أن

هــذه اللحوم تعزز ،من بني أمــور أخرى ،رسطانات
القولون واملســتقيم التي تقتل ما يقرب من  18ألف
شخص ســنويا ً يف فرنسا .وتُعترب النيرتات املسته َلكة
مواد مرسطنة محتملــة (الفئة  2أ) .وتويص الوكالة
الوطنية لسالمة الغذاء بتقليل تعرض السكان للنرتات
والنرتيت من خالل تدابري اســتباقية عن طريق الحد
من التعرض لهذه املواد من خالل الطعام .وقد استخدم
مصنعو اللحوم املقــددة تاريخيا ً مكونات تحوي عىل
النيرتات إلطالة العمر املفرتض للمنتجات ومنع تطور
بكترييا مسببة لألمراض تؤدي إىل التسمم الغذائي عىل
وجه الخصوص ،وهي حالة عصبية خطرية تخطاها
الزمن عىل نحو كبري بفعل تقدم الطب( .أ ف ب)

طلبت إعتبار جنينها راكبًا للتهرّب من غرامة
أكدت امرأة حامل ُفرضت عليها غرامة يف تكساس
لقيادتهــا ســيارة بمفردها عىل طريــق مخصص
للمركبات التي تضم راكبني عىل األقلّ ،
أن جنينها ينبغي
أن يُحتســب عىل أنه راكب يف أعقاب قوانني اإلجهاض
الجديدة الصارمة .وأعلنت براندي بوتون ( 32ســنة)،
وهي حامل يف األسبوع الرابع والثالثني ،أنها ستلجأ إىل
القضاء بعدما أوقفها خالل الشهر الفائت أحد ضباط
الرشطة يف داالس وس ّ
طر يف حقها غرامة .وكانت تقود
ّ
مخصصة للســيارات التي تقل
ســيارتها عىل طريق
شخصني أقله ،وهي ممارسة لم تنفها املرأة الحامل.
لكــن بوتون أكــدت للضابــط ّ
ّ
أن جنينها يعدّه

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

القانون شــخصاً ،وذلك بعد أيام عــى إلغاء املحكمة
العليا األمريكية القانون الفدرايل املعمول به منذ عقود
والذي يك ّرس حق النساء يف اإلجهاض .وقالت" :سألني
الضابط عما إذا كانت السيارة تقل شخصا ً آخر غريي،
عندها أرشت إىل بطني وقلت لــه نعم" .وعندما قال
الرشطي لها ّ
إن الجنني ال يحتســب كشخص ألنه
ليس مولوداً ،شددت بوتون عىل أنّه "طفل".
ويصنّف قانون والية تكســاس الجنائي الجنني
كـ"شــخص" عىل غرار القوانــن الخاصة بواليات
محافظة عدة ،لكن يبــدو ّ
أن هذا التصنيف ال ينطبق
عىل القوانني املتعلقة بالنقل( .أ ف ب)
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