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العراق يفتح تحقيقًا
في "تسريبات المالكي"

الريــاضــية 22
لبنان المصنّف األول
في كأس آسيا يواجه
الصين اليوم

توظيفات ،تنفيعات،
وسدود تبتلع الماليين

روى للبطريرك ّ
قصة توقيفه ...والراعي" :طفح الكيل"

المطران الحاج :صادروا  480ألف دوالر
من بينها  250ألفًا لشيخ العقل
نـــجــــــم الهــــاشــــــم
كان مــن املفــرض أن يحرض اليوم
املطران موىس الحاج عند الســاعة  11إىل
املحكمة العســكرية يف بريوت ليمثل أمام
قايض التحقيق العســكري فادي عقيقي
اســتكماال ً للتحقيق الذي جرى معه أمس
األول يف مركز األمن العام يف الناقورة .ولكن
يف هذا التوقيت مــن املفرتض أن ينعقد يف
املقر البطريركي يف الديمان اجتماع املجلس
املصغر للمطارنة املوارنــة مع البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي ،إلصدار موقف
حاسم وحازم يف ما يتعلق بقضية توقيف
املطران الحاج.
يــوم أمس توجه املطــران الحاج إىل
الديمــان حيث التقى البطريــرك الراعي
ووضعه يف أجواء كل مــا تعرض له .كان
قرار البطريرك واضحا ً بعــدم التوجه إىل
املحكمة العسكرية .قال للمطران" :طفح
الكيل .كربت الشــغلة .ما بقــا يف يا أمي
ارحميني" .أكثر من مرة كان ينقل املطران
إليه ما يتعرض له منذ مدة عىل املعرب وما
يتم ترويجه من أخبار حــول الدور الذي
يقوم بــه ،وكان البطريرك يقول له طوِّل
بالك .ولكن هذه املرة يبدو أن البطريرك لم
يعد يريد هو أن "يطول باله".
١٦

تيمور جنبالط
لـ"نداء الوطن":
في هذا التوقيت...
قد يُبعث الملف
اللبناني دوليًا
3+

"همروجة" جديدة لغادة عون...
إغارة على "الحاكم" توقِ ف "المركزي"

غادة عون لحظة اقتحامها أمس المصرف المركزي في بيروت بمساندة عناصر من أمن الدولة (فضل عيتاني)

خـــالـــد أبـــو شــــقـــــرا
تقدّمت مشــهدية "إغارة" القاضية غــادة عون عىل مرصف
لبنان ،إللقــاء القبض عــى الحاكم صباح أمس عــى غريها من
االحداث .صحيح أن هذه املداهمات التي تقوم بها القاضية شخصيا ً
أصبحت القاعدة ،ولم تعد االستثناء نتيجة تكررها يف الرابية والحمرا

في ظل ّ اإلصرار على استمرار اإلضراب
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 ٢٤صــفحــة
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بيرم لـ"نداء الوطن":
العامون تجاوزوا الحدود
الموظفون
ّ
بــاتــريــســــيــا جـــــالد

والصفــرا ،بيد أن القضيّة ما زالت قابعة يف الخانة الرمادية .إذ إن ما
يجري بني القاضية عون والحاكم رياض ســامة يشبه من الناحية
الكاريكاتورية أحداث الرســوم املتحركة "توم إند جريي" .وما يزيد
االمور تعقيدا ً الحماية السياسية التي ما زال يتمتع بها الحاكم .مما
يدفع إىل عدم انتهاء الرصاع بشكل منطقي وقانوني ،وتسببه بكوارث
عىل مختلف املستويات املعنوية ،الحياتية والقضائية.
١٦

بوتين يعلن إحراز تقدّم حول تصدير الحبوب األوكرانية

روسيا وإيران وتركيا:
للقضاء على اإلرهاب في سوريا

ال تزال عملية شــ ّد الحبال مســتمرة بني الحكومة وموظفي اإلدارة العامة بغية
ّ
التوصل اىل ح ّل لفك اإلرضاب العام الذي دخل شــهره الثاني ،ويكاد الحبل أن ينقطع
لشــدّة التأ ّزم والوصول اىل طريق مسدود ووقف نزف الخسائر اليومية إليرادات الدولة
نتيجة ش ّل مؤسسات الدولة والتي تبلغ  12مليار لرية لبنانية يومياً.
فرابطة موظفي اإلدارة العامة لم َ
ترض بقرارات اللجنة الوزارية ملعالجة تداعيات
األزمة املالية عىل سري املرفق العام ،والتي رفعت قيمة التنقالت لليوم الواحد للموظفني
العامني اىل  95ألف لرية ،وراتبني بدل راتب عىل أن يحرضوا يومني أســبوعيا ً اي  8ايام
شهريا ً وبذلك يبقون  22يوما ً يف املنزل.
١٦

البيد :نقدر على اإلسهام في حل أزمة الطاقة العالمية

إقتراح لتعويض نقص مخزونات
األسلحة األوروبّية

أردوغان ورئيسي وبوتين ُقبيل قمتهم في طهران أمس (أ ف ب)

تسبّبت الحرب الروسيّة ض ّد أوكرانيا بنقص ملحوظ يف مخزونات األسلحة للدول
األوروبّية ،ما دفع االتحاد األوروبي إىل اقــراح تمويل قدره نصف مليار يورو لعملية
رشاء مشرتكة لألسلحة بني الدول األعضاء .وإذ قال املفوض األوروبي تيريي بريتون ّ
إن
دول االتحاد األوروبي "اعتمدت عىل مخزوناتها من الذخرية واملدفعية الخفيفة والثقيلة
ومنظومات الدفاع املضادة للطائرات والدبابات ،بل حتّى املد ّرعات والدبابات" ،ح ّذر من
أن "ذلك خلق ثغرة بحكم األمر الواقع تحتاج إىل معالجتها بشكل عاجل".

١٦

ّ
بشن عملية عسكرية
يف ظ ّل تهديد أنقرة
يف شمال ســوريا ،أبدت روسيا وإيران وتركيا
تصميمها عىل "مواصلة تعاونها القائم للقضاء
يف نهاية املطــاف عىل األفــراد واملجموعات
اإلرهابية" يف ســوريا ،وذلك يف بيان مشــرك
بختام قمّ ة ثالثية عُ قدت يف طهران أمس.
وأعربــت الدول الثالث عــن رفضها ك ّل

"املحاوالت لخلق وقائــع جديدة عىل األرض
تحــت ذريعة مكافحة اإلرهاب ،بما يشــمل
مبــادرات الحكــم الذاتي غــر القانونية،
والتصميم عــى الوقوف يف وجــه األجندات
اإلنفصالية الهادفة إىل تقويض سيادة سوريا
ً
إضافــة إىل تهديد األمن
ووحدة أراضيهــا،
املجاورة".
القومي للدول
١٦
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ولـــيـــد شـــقــيــر

لبنان في «"جدة"» وملء الفراغ
اختزلت الفقرة المتعلقة بلبنان في البيان الختامي
لقمة جدة األميركية العربية عصارة القرارات والبيانات
الدولية والعربية الصادرة في شأن البلد طوال السنة
الماضية ،ما يؤشر إلى تصميم جديد على ترجمة ما تم
من إجماع دولي في شأن الحلول ألزمته ،أو لطريقة
إدارة هذه األزمة على األقل.
وللتذكير ببعض المحطات المهمة التي ال يمكن
فصلها عن الفقرة الواردة في بيان جدة السبت الماضي،
ال ب ّد من العودة إلى بيان جدة الصادر عن اجتماع
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان في  21--12 4والذي
شدّد على دعم الجيش واإلصالحات وحصر السالح
بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية ،1680 ،1559
و ،1701والتزام اتفاق الطائف ،وإنشاء صندوق
مشترك فرنسي سعودي للمساعدات اإلنسانية...
بعد  10أيام من تلك القمة صدر عن القمة الخليجية
التي انعقدت في الرياض بيان تضمنت الفقرة المتعلقة
بلبنان فيه العناوين ذاتها التي نص عليها البيان
الفرنسي السعودي ،مضافا ً إليها إدانة التصريحات
المسيئة لدول مجلس التعاون الخليجي (من قبل حزب
الله) ،وطالب بـ»منع حزب الله اإلرهابي من ممارسة
نشاطاته اإلرهابية واحتضانه ودعمه التنظيمات
والميليشيات اإلرهابية المزعزعة لألمن واالستقرار في
الدول العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية» ،كما جاء
في البيان ،باإلضافة إلى مراقبة الحدود لمنع تهريب
المخدرات إلى دول الخليج .وسبقت القمة الخليجية
جولة قام بها ولي العهد السعودي على عواصمها،
صدرت إثرها بيانات مشتركة بهذا المعنى.
جاء كل ذلك في ضوء انفجار األزمة بين الرياض
ولبنان إثر تصريحات وزير اإلعالم في حينها جورج
قرداحي ،وبعد تكاثر عمليات تهريب المخدرات إليها من
لبنان ،والتي أدت إلى سحب السفراء الخليجيين...
في  22-1-22زار وزير خارجية الكويت الشيخ
أحمد ناصر المحمد الصباح بيروت في وساطة لرأب
الصدع ،بعد اتفاق مع الرياض وتنسيق مع باريس
وواشنطن ،حامالً ما سمّ ي في حينها الورقة الكويتية
من  12بندا ً س ّلمها الى المسؤولين اللبنانيين ،ليتم على
أساسها إصالح العالقة مع دول الخليج وإعادة السفراء
إلى بيروت ،فشملت ضرورة التزام مبدأ النأي بالنفس
عن صراعات المنطقة «قوال ً وفعالً» و»التعهد بمالحقة
أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول
مجلس التعاون ووقف أنشطة الجماعات المناوئة»...
البيانات العربية استنسخت البيانات الدولية عن مجلس
األمن ومجموعة الدعم الدولية للبنان واالتحاد األوروبي .لم
يسقط من هذه البيانات منذ أيار الماضي سوى موضوع
االنتخابات النيابية بعد إجرائها في موعدها ،لتحل مكانها
عبارة تشكيل الحكومة بأقصى سرعة وإجراء االنتخابات
الرئاسية في موعدها الدستوري...
لكن بيان جدة نوّه بالمبادرة الكويتية تاركا ً الباب
مفتوحا ً لعلها تنجح في إحداث تقدم في سائر البنود،
ما يعني أنها باتت مبادرة مدعومة من سائر الدول
المشاركة في قمة جدة بما فيها أميركا .حين تبلغ
لبنان بالبنود الكويتية الـ ،12تكرست كخارطة طريق
الستعادة لبنان بعض الدعم العربي ،وسط اقتناع كويتي
وقطري ،ثم سعودي بناء إللحاح فرنسي ،بعدم جواز
ترك الساحة إليران كي تتف ّرد بالنفوذ فيه على حساب
الدور العربي ،إذا انكفأت الدول الخليجية عن ساحته.
وإذا كان الرئيس األميركي جو بايدن كرر ثالث مرات
في تصريحاته في إسرائيل وفي جدة اعترافه بخطأ
بالده ترك الشرق األوسط ،األمر الذي أفسح في المجال
إليران كي تمأل الفراغ ،وأضاف إليها روسيا والصين،
فإن هذا المبدأ ينسحب على لبنان حكماً ،حيث لواشنطن
حضور مضطرد.
فقرة لبنان في بيان قمة جدة السبت الماضي
تعيد تكريس هذه القاعدة التي أخذت تغضب «حزب
الله» ،وإيران من ورائه .وهي إحدى خلفيات التصعيد
والتلويح بالحرب باسم حقوق لبنان النفطية ،عشية
االنتخابات الرئاسية اللبنانية.
ما تضمنته الفقرة هو نتاج تراكم التأزم الذي يعيشه
البلد في عالقته بدول الخليج ومع الدول الغربية ،حيث
بات من الصعب على أي رئيس جديد للجمهورية أن
يتجاهل خريطة الطريق هذه ،مهما كان عدد األصوات
التي سيحصل عليها في البرلمان .فوالية الرئاسة
الحالية جاءت نتيجة مزاج عدم االكتراث الذي ساد
حيال لبنان عربيا ً ودولياً ،والذي أدى إلى التسليم «بأي
رئيس» للجمهورية ،كما كان مسؤولون أميركيون
يقولون ،بحجة ملء الفراغ الذي هيّأت له طهران بعناية
وتخطيط مسبقين لتحصل على الموقع الرئاسي.
ليس عن عبث أن الرئيس ميشال عون تعاطى مع ما
ورد في قمة جدة عن لبنان ،كأنه لم يكن ،فيما رحّ ب به
رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي.
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التأليف "طي النسيان" ...والتفاوض يدور
خفــايـــا
حول حكومة العهد الجديد
أالن ســـركــيـــس
س ّلمت غالبية القوى السياسية
باألمــر الواقع وبــأن ال حكومة يف
املدى املنظور قبل نهاية عهد الرئيس
ميشال عون.
بعــد انتهــاء فــرة اإلحتالل
السوري للبنان ،بات كل استحقاق
يختص بتأليف الحكومة يحتاج إىل
معجــزة ،وحدها حكومة عهد عون
األوىل ُشــ ّكلت بأرسع وقت ممكن،
ليتبعها بعد ذلــك مزيد من األزمات
واإلنهيارات.
وقبل أشهر قليلة من نهاية عهد
عون ،ال يبدو أن األفق مفتوح أمام
تأليــف حكومة جديــدة ،فالرئيس
املك ّلف نجيــب ميقاتي يعترب أن ما
قــام به كفيل بــوالدة الحكومة لو
كانت هناك نيات صافية ،لكن كما
يبدو من حرب الترسيبات فإن ال نية
للتأليف إال وفق رشوط العهد ورجله
األول النائب جربان باسيل.
ومن جهته ،يبــدو أن العهد لن
يُقدّم تنازالت يف نهاية عمره تُك ّرس
تراجعه يف اإلنتخابــات النيابية ،بل
ً
كاملة
يريد أن يحافــظ عىل حصته
وكأن اإلنتخابات لــم تُج َر أو أنه لم
يرتاجع يف كل الدوائر املسيحية.
ووفــق املعطيــات املتوفرة،
ِ
فإن األزمــة الحكوميــة موجودة
وستتمدّد ،وكل الرهانات الخارجية
سقطت وال يظهر أن هناك بصيص
أمــل للحل املرتقــب ،وإذا كان هذا
البصيص موجودا ً فســيظهر حكما ً
يف اإلســتحقاق الرئــايس وليــس
الحكومي.
من هنــا ،يفهم ميقاتي خيوط
اللعبة جيداً ،فهو راهن ســابقا ً عىل
الضغط الــدويل لتأليــف حكومته
املســتقيلة حاليــا ً ألن وقتها كانت
األجنــدة اإلقليميــة والدولية تدفع
نحــو التأليف ،أما اليــوم فإن هذه
األجندة تر ّكز يف الشكل عىل رضورة
تأليف حكومة ،لكن املضمون يتجه

عُ لــم أن نــواب «التغيري»
اتفقوا مبدئيا عىل ترشيح شخص
من خــارج الطبقة السياســية
ملنصب رئاسة الجمهورية.

ال تأليف

نحو الضغط من أجل انتخاب رئيس
جمهورية رسيعــا ً وعدم الدخول يف
الفراغ الرئايس.
ويبقى أقل مــن  40يوما ً لبدء
مهلة انتخاب رئيــس الجمهورية،
وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه
ب ّري مــرارا ً وتكرارا ً أنــه لن يتأخر
بالدعــوة إىل انعقــاد الهيئة العامة
ملجلــس النــواب من أجــل القيام
بواجب انتخــاب الرئيس ،لذلك فإن
كل اإلهتمام املحيل واإلقليمي والدويل
ســينصبّ يف اتجــاه اإلســتحقاق
الرئــايس الــذي يبــدو أن حظوظ
التوافق عىل االســم الجديد معدومة
إال إذا حصل أي تطوّر يف األســابيع
املقبلة.
وما هو ظاهر حتى الســاعة
أن الرئيس املك ّلف لــن يقدّم حاليا ً
أي تشــكيلة جديدة للرئيس ميشال
عون ،إال إذا حصل أي تطوّر إقليمي
ودويل يدفع نحــو التأليف ،ويكون
هذا الدافع بعــد التأ ّكد من أن البالد
ستعيش فراغا ً رئاسياً ،لذلك يصبح
واجبــا ً تأليــف الحكومــة رسيعا ً
لكي ال يُحكــم البلد مــن حكومة
ترصيف أعمال ستنتقل إليها حكما ً
صالحيات رئيس الجمهورية.
ووســط هــذا الغمــوض
القاتل ،فإن كل القوى السياســية
واإلقليميــة والدولية تســتجمع
أوراقها بالنســبة إىل اإلستحقاق

الرئايس ألن تأليــف الحكومة بات
بحكم املنتهــي أو أن الحديث عنه
غري ذي فائدة ،لذلك فإن املفاوضات
إنطلقت حول حكومة العهد الجديد
وسط كل ما يُحكى عن قرب إبرام
صفقة بني باسيل ومرشح «حزب
الله» لرئاسة الجمهورية سليمان
فرنجية تنص عــى حفظ حصة
«التيار الوطني الح ّر» يف الدولة ويف
الحكومة حكماً.

إستهجنت مصادر إدارية
وعــود اللجنــة الوزارية برصف
رواتب مضاعفة للموظفني يف ظل
عدم توفر االعتمــادات يف املوازنة
العامــة وعدم مناقشــة اوضاع
املؤسســات العامــة والجامعة
اللبنانيــة التي تنفق من موازنات
مستقلة يف ظل عدم توفر ايرادات
كافية لتغطية هذه الزيادات.
ال يزال مدير عام مؤسسة
ميــاه الجنوب خــارج االرايض
اللبنانية منذ  4اشــهر فيما يتوىل
تسيري عمل املؤسسة جهاز حزبي
تابع للجهة السياسية التي ينتمي
اليها.

«"تاسك فورس" ...عشاء معارض
و َّترته اتهامات بـ"تض ّ
خم األنا"
فوجئ النواب الذين حرضوا مأدبة العشــاء التي أقامها اول من أمس رئيس
«تاســك فورس ألجل لبنان» نجاد فارس يف دارته يف برمانا بجو التوتر الذي ساد
بعض األحيان بني الحارضين .وقال مصدر حرض املناسبة إن كل طرف كان يعتقد
نفسه أســاس الدعوة وستتمحور السهرة حوله .فلم يكن نواب «التغيري» الـ 13
يعتقدون أن هناك مدعوين آخرين حتى وصول ممثلني عن أعضاء يف كتلة الكتائب
والنائب نعمت افرام وكتلة التجدد التي حرضت بأعضائها األربعة ميشال معوض
وفؤاد مخزومي وأرشف ريفي وأديب عبد املسيح.
وذكر املصدر أن بعض الحارضين اســتغرب طلب «تاســك فورس» من كل
األطراف الحارضة بدء التنسيق لالستحقاق الرئايس وتحديد مواعيد لالجتماعات.
غري أن التوتر حصل حني جرى تبادل االتهام بتضخم «األنا» ،ما أثار استياء النائب
مخزومي الذي اعترب نفسه مستهدفا ً بالكالم .وانتهى العشاء بال نتيجة ملموسة
عىل أمل معاودة اللقاء.

تقسيم بلدية بيروت طرح متجدّد في غير أوانه وزمانه؟
غـــادة حــالوي
منذ فرتة ليســت بعيدة بدأ الحــراك املتصل
باالنتخابات البلدية يتســلل اىل واجهة املتابعات.
رغم وضــع البلد املزري والفــراغ الذي يتخبّط به
من أعىل الهرم اىل األســفل إال أن الرهانات ال تزال
مستمرة عىل أي استحقاق ويف أي وقت .االستنفار
الــذي شــهدناه يف االنتخابــات النيابية معرض
للتكــرار يف االنتخابات البلدية بغــض النظر عما
إذا كانت ســتحصل ام ســيتم إرجاؤها .املشكلة
يف التحرض لالنتخابات البلدية منذ اليوم .تشــكل
املطالبة بتقسيم بلدية بريوت نموذجا ً عن املطلوب
يف االنتخابــات البلدية واالختياريــة وهو تحقيق
الفدرالية اإلداريــة واملالية تمهيدا ً للفدرالية بحيث
ً
بديلة للدولة تتوىل بنفســها إدارة
تصبــح البلدية
شــؤون املناطق .لبنان الذي لم يعد يتبقى منه إال
االســم يسري بخطوات متســارعة نحو الفدرالية
بحجة ســوء الخدمات وادعــاء املظلومية .ليس
موضوع بلدية بريوت مســتجدا ً عىل الئحة امللفات
الخالفية املرتاكمة .لســنوات خلــت كان الخالف
مستحكما ً بني محافظ بريوت االرثوذكيس ورئيس
البلدية الســني .وبني فرتة وأخرى تتجدّد املعركة
السياسية حول قرار العاصمة ومرجعيتها.
منــذ العــام  1998حاول رئيــس الحكومة
الســابق رفيق الحريــري إجــراء اول انتخابات
توافقية تســووية النتخاب أعضاء املجلس البلدي
مناصفة بني املسلمني واملســيحيني مدعومة من
النظام السوري .فشــلت محاوالته لوجود الئحة
منافسة لكنه ّ
رســخ انتخاب مجلس بلدي من 24

عضوا ً موزعني مناصفة بني مسلمني ومسيحيني.
يف العــام  2004طرح فريق مســيحي فكرة
تقســيم بريوت اىل  13دائرة تماثالً بفرنسا تحت
ذريعة مظلومية املسيحيني رفضها الحريري املتهم
مسيحيا ً بالســيطرة عىل مجلس بلدية العاصمة.
ومنذ ذلك الحني يتجــدد بني فرتة وأخرى مرشوع
الالمركزية اإلداريــة واملالية وانفصــال املناطق
املسيحية عن تلك املســلمة .اليوم عادت املطالبة
بفصل االرشفية عن ســلطة بلدية بريوت لتجدد
الخالف بني أعضــاء املجلس البلدي واســتقالة
املســيحيني من بينهم التابعون للقــوات والتيار
الوطني واملطران عودة .بالعمق يســود االنقسام
بني فريق مسيحي مؤيد ملبدأ تقسيم البلدية وآخر
مســلم يعارضه .التقســيم يطرق باب العاصمة
معززا ً باقرتاح نيابي توافقي بني التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية ،باإلضافة إىل النواب املســتقلني
بوال يعقوبيان وســينتيا زرازير وملحم خلف وهم
يرغبون يف تحويل بــروت إىل واليات متعددة عىل
غرار البلديات الكربى يف باريس وأمثالها .واملرشوع
وفق ما يظهر سيكون حتما ً تمهيدا ً الن تنتخب كل
منطقة مجموعتها التي تمثلها.
بتقييم اويل يمكن للخطوة أن تشــكل تمهيدا ً
نحو الالمركزيــة املالية واإلداريــة أي الفدرالية
املقنّعة تحت مسمّ ى هضم الحقوق وبهدف تطوير
املناطق وابتالع الطوائف ،وبتغطية من املؤسســة
الدينيــة أي بكركي ومطرانية بــروت عىل وجه
الخصوص .وتنقســم اآلراء حول تقســيم بلدية
بريوت اىل وجهتي نظر ،االوىل وتعترب أن التقســيم
حقها عىل أســاس ان املناطق املسيحية لم تح َ
ظ

يف الفرتات املاضية بحصتها من مشاريع التطوير
واإلنمــاء .والثانية تقول إن هــذا املرشوع عيص
عىل التنفيذ ويصعب تمريره يف مجلس النواب وان
الرئيس نبيه بري لن يقبل بتمريره.
يف الكواليس يغ ّذي طرح تقسيم بلدية بريوت
الحديث عــن تواصل واتصاالت مــع دول غربية
وتحديدا ً فرنسا وأملانيا إلنضاج املرشوع من خالل
إمكانية اســتنهاض املناطق املسيحية من خالل
مشــاريع توأمة ما بني البلديات بهدف تحســن
ظروف عيش املسيحيني وتعزيز صمودهم يف لبنان.
للمرة األوىل تتفق القوى املســيحية عىل مرشوع
التقسيم ويلقى مثل هذا االقرتاح قبوال ً حسناً.
يف ما يتعلــق باإلتصاالت فإن عددا ً من النواب
يعملون يف ســبيل إعداد مرشوع قانون وتحويله
اىل مجلس النواب ومــن املتوقع ان يرفض رئيس
املجلس مثل هذا املرشوع وسيتصدى له مستفيدا ً
من رفض تيار املســتقبل املزمــن ملثل هذا الطرح
ورفض رئيس الحزب االشرتاكي وليد جنبالط الذي
يرفض اي عملية تقسيم .وعلم ان أحمد هاشمية
زار املطران عودة إلثارة هذا املوضوع والتأكيد عىل
وحدة بلدية بريوت ورفض التقسيم.
طرح تقسيم بريوت دونه عقبات كثرية أهمها
ترشيعية متعلقة بعمــل مجلس النواب وإمكانية
تعديل قانون االنتخابات البلدية قبل ثمانية أشهر
عىل موعد االنتخابات البلدية ويف وقت يظهر موعد
االنتخابات الرئاسية مهددا ً فيما ال حكومة جديدة
مؤهلــة للعب دورها املفرتض .كرضبة ســيف يف
الهواء يبدو طرح تقســيم بلديــة بريوت يف غري
توقيته وال زمانه.
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تيمور جنبالط لـ"نداء الوطن" :في هذا التوقيت
قد يُبعث الملف اللبناني دوليًا
حني قرر رئيس «تيار املســتقبل» سعد الحريري أن
كــلــيــر شــكــر
يكرس الجمود الذي فرضه اصطفافا  8و 14آذار .ثم
عاد وأعلن قبيل االنتخابات انه لن يصوت ال لباسيل
عىل مسافة أسابيع قليلة من دخول البالد مدار
وال لفرنجيــة .لكن فعليا ً يف هذه الجولة ال تزال ورقة
االســتحقاق الرئايس ،وتحديد أوىل مواعيد الجلسات
جنبالط الرئاســية مستورة .لع ّل ذلك ،يعود إىل طابع
االنتخابية ،املرجّ ح حصولهــا مطلع أيلول املقبل ،ال
التطورات الحاصلة من خلف الحدود ،والتي تجعل من
تزال الصورة ضبابية ،مع ّلقة عــى حبل التطورات
لبنان ،واحدا ً من أوراق التفاوض.
االقليمية والدولية املتسارعة ،ولو ّ
أن الحرب املندلعة يف
أوكرانيا ،وضعته عىل ّ
ال ينكــر تيمور جنبالط وجــود حركة إقليمية
الرف ،بتأكيد السفرية الفرنسية
ترسع وترية االســتحقاق الرئايس خالل
آن غريــو التي رأت ّ
خجولة قد ّ
أن «لبنان لــم يعد من األولويات
األســابيع املقبلة .املرصيون يسعون إىل دور فاعل يف
دوليــاً» ...ولعل هذا املعطى هو مــا يزيد من حالة
هذا السياق ،وال يخفى واقع ّ
أن قائد الجيش جوزف
اإلرباك اللبناني يف كيفية التعاطي مع االســتحقاق
ّ
ّ
املفضل لديهم .واألرجح ّ
أن مؤتمر
املرشح
عون ،هو
الرئايس وسط خشــية من أن تكون هذه الجولة من
األمم املتحدة ّ
لتغي املناخ ،املنتظر عقده يف شهر ترشين
الشــغور يف حال حصولها ،قاتلة ،بكل ما للكلمة من
الثاني املقبل يف رشم الشيخ ،قد يكون فرصة لتفعيل
معنى.
الحوار الدويل ،ال ســيما األمريكي-
واألرجــح ّ
أن هذه الضبابية هي
ّ
األوروبي ،بمجهود مرصي ،للتوصل
تؤخر ساعة الرئاسة ،وترتكها
التي
ّ
إىل تفاهم يف ما ّ
خص امللف اللبناني.
أسرية ســكون يلف مواقف معظم
القوى السياســية ،التي اذا ما قررت حذار ِ الشعبويات ألنّها
ّ
لكن املسألة ال تزال مج ّرد تكهنات ،أو
ّ
ستفشل إتفاق القوى محاوالت قد ال تنجح.
مقاربــة االســتحقاق ،فإنّها حتى
أمّ ا قبل ذلك ،فال يبدو ّ
أن الظروف
الســاعة ،تقاربه بكثري من الخفر ،المعارضة على مرشح
الدولية مساعدة لحسم االستحقاق
والحذر ،والكالم العمومي.
رئاسي واحد
الرئايس ،فيما القوى اللبنانية عاجزة
«اللقاء الديموقراطي» ال يشــ ّذ
أن موقفه قد يطبّش ّ
عن تجاوز خالفاتها وانقساماتها ،إلتمام االنتخابات
عن هذه القاعدة ،ولو ّ
الكفة اذا
ما قرر استعادة مشــهد التصويت لنبيه بري رئيسا ً
يف موعدها من دون أي تأخري.
وهنا ،ال يرتدد تيمور جنبالط يف الشــكوى من
ملجلس النــواب ،وانض ّم إىل جبهة ترئيس ســليمان
حال املعارضة ،التي تعاني الكثري من االنقســامات
فرنجية .ال يرتدد رئيس اللقاء النائب تيمور جنبالط
واالختالفات و»الشعبويات» .يكشف ّ
أن نواب «اللقاء
يف اإلشــارة إىل ّ
أن التكتل لم يناقش بعد االستحقاق
ّ
الديمقراطي» بارشوا فور انتهاء االنتخابات النيابية،
الرئــايس ،ولــذا يفضل عدم خوض لعبة األســماء
حملة اتصاالت مع مختلف الكتل النيابية املعارضة،
والرتجيحات وحســابات األكثريــة واالقلية .لكنه
بدءا ً بـ»القوات»« ،الكتائب» ،املســتقلني وصوال ً إىل
يف املقابــل ،يحرص عىل اإلشــارة إىل ّ
أن املعيار األهم
النواب الجدد «التغيرييني» ،وذلك بهدف تكوين إطار
يف هذا االســتحقاق ،والذي يتخطى معيار االســم
جامع ،أو مشرتك ،يساعد عىل خوض االستحقاقات
واالنتماء السيايس ،حيث ســيكون من الصعوبة ال
الداهمة وامللفات األساســية الحيوية ويف طليعتها
من االســتحالة ،اختيار ماروني مستقل باملطلق ،أال
املاليــة واالقتصاديةّ .إل ّ
أن املحاولــة لم تثمر حتى
وهو أن يكون مؤسســاتيا ً يعمل عىل انتشال البالد
الســاعة أي نتيجة مشــجعة يمكن البناء عليها.
من االنهيار الحاصل من خالل خطة انقاذية عملية
ويستعيد جنبالط مشهدية التصويت لرتشيح غسان
تساعد عىل استعادة الثقة الدولية.
سكاف لنيابة رئاسة مجلس النواب ،ليسأل :اذا كانت
ســبق لرئيس الحزب «التقدمي االشرتاكي» أن
ّ
معركة سكاف لم تسلم من التباينات ،فكيف يمكن
رشح سليمان فرنجية لرئاســة الجمهورية ،وذلك

لن يتمثّل في أي حكومة على شاكلة حكومة
تصريف األعمال

ّ
بالتوصل إىل اتفاق حول
إقناع ك ّل النــواب املعارضني
مرشح مشرتك يمكن خوض معركته بجديّة بعيدا ً عن
املزايدات؟
لهذا ،ال ينفي جنبالط واقــع ّ
أن مرشوع اتفاق
النواب املعارضني عىل مرشــح واحــد ،دونه عقبات
كثرية ،ومع ذلك يشري إىل ّ
أن األهم هو الذهاب باتجاه
انتخاب رئيس مؤمن بالعمل املؤسساتي ،ع ّله يتمكن
من إعادة احياء املؤسسات بعدما تدمّ رت كلياً.
ويق ّر النائب االشــراكي ّ
أن تسمية نواف سالم
لرئاسة الحكومة ال تخلو من «الشعبوية» خصوصا ً
و ّ
أن الرأي العام محبط جــ ّراء أداء حكومة ترصيف
األعمال ،فــكان ال ب ّد من تكليف شــخصية جديدة
خصوصا ً و ّ
أن الســفري سالم شــخصية محرتمة،
مؤسساتية ،مؤكدا ً ّ
أن «اللقاء الديمقراطي» لن يتمثّل
يف أي حكومة ســتكون عىل شاكلة حكومة ترصيف
األعمال ،بمعنــى أن تكون شــاهدة زور وال تكون
حكومة إنقاذية ،كاشــفا ً ّ
أن «اللقاء» أبلغ ميقاتي
خالل االستشــارات غري امللزمة أنّه ســيكون خارج
الحكومة ،مؤكدا ً ّ
أن تســمية وليد عساف يف املسودة
التي رفعت إىل رئيس الجمهورية ،لم تتم بناء لتواصل
مع «اللقاء».
ويف سياق مختلف ،يشري إىل ّ
أن اللقاء الذي جمع
رئيس الحزب وليد جنبالط بالنائب غســان عطالله،
ال يتعدى إطار تهدئة األجــواء يف الجبل بعد توترات
االنتخابات النيابية والتأكيد أن الخالف السيايس يجب
أال ينعكس بأي شكل من األشــكال توترا ً اجتماعيا ً
أو شــعبياً ،وهو ما يصب يف مصلحة الجبل وترسيخ
االستقرار.

الفضيحة تتفاعل وجعجع يطالب بوضع حدّ لتصرفات عقيقي

المطران الحاج يُطلع الراعي على ظروف توقيفه:
خضعت لكثير من األسئلة
ما كشــفته «نداء الوطن» أمس عن
«فضيحة» توقيف األمن العــام اللبناني
عند معرب الناقورة ،راعي أبرشــية حيفا
واألرايض املقدسة النائب البطريركي عىل
القدس واألرايض الفلســطينية واململكة
الهاشــمية يف الطائفة املارونية ،املطران
موىس الحاج ،بناء عىل قــرار من قايض
التحقيــق العســكري فــادي عقيقي،
تردد صداه بقوة يف األوســاط السياسية
والدينيــة بعدما تفاعلت قضيته بشــكل
واســع ،وتعالت األصوات املنادية بوضع
ح ّد لترصفــات عقيقي ،عىل نحو ما نادى
به رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري
جعجع ،فيما زار الحــاج الديمان واطلع
البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي عىل تفاصيــل توقيفه يف
مركز األمن العام يف الناقورة ملدة  11ساعة،
خضع خاللها للتحقيق والتفتيش الدقيق
وتمت مصادرة كل ما كان يحمله من أدوية
ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص،
مــن دون مراعاة مركــزه الديني ،ليطلق
رساحــه بعد تدخالت كنســية وقضائية
عليا .ولدى وصوله إىل الرصح البطريركي
أشار املطران الحاج إىل أنّه «ت ّمت معاملته
باحرتام خالل الـ 11ســاعة التي احتجز
خاللها وخضع لكثري من األسئلة».

جعجع

يف غضــون ذلك قــال رئيس حزب

القوات اللبنانية ســمري جعجع يف بيان
صــادر عنه إنــه «ليس مفهومــا ً أبدا ً
ان يقــوم األمن العــام بتوقيف املطران
الحاج عند معرب الناقورة لدى عودته اىل
لبنان والتحقيق معه لســاعات طويلة
متواصلــة ،ومن ث ّم أن يت ّم اســتدعاؤه
من قبل قــايض التحقيق العســكري
فادي عقيقي للتحقيق معه يف املحكمة
العسكرية» اليوم.
ولفــت جعجــع اىل ان املطــران
الحــاج هــو «نائــب بطريركي عىل
القدس واألرايض الفلسطينية واململكة
الهاشــمية ،ومن صلب مهامه زيارة
األديار املارونيــة يف تلك الديار واالطالع
عىل شؤونها وترتيب أمورها» ،معتربا ً
ّ
أن اســتدعاءه اىل التحقيق يف املحكمة
العســكرية «ليس انطالقا ً من شبهة
أو دليل او قرينة ما ،بل نعتربه رســالة
اىل غبطة البطريرك الراعي انطالقا ً من
مواقفه الوطنية».
وشــدد جعجع عــى أن القايض
عقيقي «ويف مناسبات عدة قبل اآلن ،قد
أثبت أنّه موجود يف املحكمة العســكرية
ال إلحقاق الحق والســهر عىل أمن البالد
والعباد ،وإنّما لتحقيــق غرض واضح
تجل أكثر ما ّ
املعالم ّ
تجل فيه يف أحداث
الطيّونة املشــؤومة ويف أحــداث أخرى
ّ
يتجــى اآلن يف واقعة
مشــابهة ،كمــا
اســتدعاء املطران الحاج اىل التحقيق».

وأكــد ان «املطلوب مــن رئيس مجلس
القضاء األعىل ومدعي عام التمييز وضع
ح ّد لترصفات عقيقي ورصف النظر عن
استدعاء الحاج واالستماع اليه».

سعيد

من جهته ،اعترب رئيس» لقاء سيدة
الجبل» النائب الســابق فارس سعيد ان
اســتدعاء الحاج اىل املحكمة العسكرية
قبل توقيفه يف الناقورة «مؤرش اىل «حيط
واطي» معنوي وســط صمت ماروني
مطبق» ،ســائالً« :ملاذا أوقفتم مطرانا ً
مارونيا ً يزور القدس منذ مئات السنني»؟
وشدد عىل انه « ّ
يحق لكل مسيحي ولكل
مسلم زيارة القدس للحجّ  ،وانها مدينة
مفتوحة للجميع من يهود ،مســيحيني
ومسلمني».

«األحرار»

٣

أما «حزب الوطنيني األحرار» فقال
يف بيــان« :يتحفنا العهد يوميا ً من خالل
ترصفاته الرعنــاء ،وآخر هذه اإلبداعات

توقيف ســيادة املطران موىس الحاج،
الذي يعترب تحديا ً مبارشا ً ملواقف غبطة
البطريرك الراعي ومحاولة يائسة لتغيري
مواقف بكركي السيادية.
إن «حزب الوطنيني األحرار» يستنكر
هذه الترصفــات ويطالب املعنيني بأخذ
العرب ممن سبقوهم ،غافلني عن مشاكل
املواطنني ووضع الوطن الكارثي».

الصايغ

أما عضو كتلة «الكتائب اللبنانية»
النائب ســليم الصايــغ ،فدعا املجلس
النيابي إىل «إلغاء املحكمة العســكرية
البالية» ،وكتب مغــ ّرداً« :ايقاف النائب
البطريركي املاروني عىل القدس واألرايض
املقدسة املطران موىس الحاج ،ال يهابه
املســيحيون وال بكركي وال املوارنة وال
أحرار لبنان كما ال يهابون هذه السلطة
البشــعة التي تحاول ان تهني الفاتيكان
والبطريرك .عىل املجلــس النيابي إلغاء
املحكمة العســكرية البالية! عىل الناس
اإللتفاف حول بكركي».

رامــــي الريــــــــس

لبنان في لحظات اإلحتدام
الدولي :ال لمغامرات جديدة!
ماذا يعني الركون واالستسالم لفكرة أن
السطوة الخارجيّة من خالل قوى محليّة فاعلة
على القرار الوطني اللبناني هي ناجزة وغير
قابلة للتغيير نتيجة معادالت إقليميّة تفوق قدرة
لبنان على اإلحتمال؟ إنها تعني عمليّا ً القبول
بالقدر والخضوع له والتعوّد التدريجي على
أن لبنان القديم انتهى وأن هناك واقعا ً جديدا ً
ال مفر من االعتراف بتبلوره ولو على حساب
المصلحة الوطنيّة أو رأي الغالبيّة الساحقة من
اللبنانيين.
إذا كانت قضيّة سالح «حزب الله» منوطة
بالتوصل إلى تسوية كبرى ال تبدو ظروفها
السياسيّة والموضوعيّة متوفرة حتى اللحظة
بفعل التحوالت اإلستثنائيّة والهائلة التي
تشهدها المنطقة العربيّة والشرق األوسط؛ إال أن
تلك المعطيات  -رغم فداحتها ودراماتيكيتها -
تتطلب المزيد من اإلصرار على مناقشة الخطة
الدفاعيّة المنتظرة والتوصل إلى تفاهم معيّن
في هذا المجال.
ال يستطيع لبنان أن يحتمل مجددا ً
ٍ
مغامرات
تكلفه األثمان السياسيّة واإلقتصاديّة الباهظة
فقط ألن هناك محاور إقليميّة تريد أن تستغل
كل األوراق المتوفرة لديها في اتفاقاتها النوويّة
أو في مجال إستخراج الثروات النفطيّة والغازيّة
من عمق البحار .وال يستطيع لبنان أن يكون
ضحيّة صراع دولي بين األقطاب العالميّة التي
تتصارع شكالً في أوكرانيا ولكنها تستبطن في
خالفاتها العميقة نزاعات ساخنة حول النفط
والغاز والغذاء.
بقدر ما تستمر الحاجة لالستفادة من كل
االمكانيّات الدفاعيّة في لبنان ،ولكن في كنف
الدولة وعبر أطرها الرسميّة لردع أي جنون
إسرائيلي جديد؛ بقدر ما يجب اإلصرار على
عدم إقحام لبنان في صراعات الدول والمحاور
الكبرى فقط ألن ثمّ ة أطرافا ً سياسيّة محليّة
معروفة بامتداداتها اإلقليميّة تريد إثبات والءاتها
المتفلتة من أية إعتبارات لبنانيّة صرفة.
من هنا ،يبدو أن التحوّل األخير في خطاب
«حزب الله» الذي انتقل من ضفة «الوقوف خلف
الدولة» في ملف الترسيم البحري إلى ضفة
عدم استبعاد إعالن الحرب إذا إقتضى األمر ،هو
بمثابة تطوّر سلبي خطير قياسا ً إلى مقتضيات
المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة التي تتلخص في
هذه اللحظة السياسيّة بالذات بأهميّة اإلتفاق
على إنجاز تسوية مقبولة في ملف ترسيم
الحدود البحريّة بعيدا ً عن االستعراض السياسي
واإلعالمي والمزايدات الرخيصة التي ال تمت إلى
عالم الواقع السياسي بصلة.
هل يمكن تصوّر النتائج الكارثيّة التي
ستتمخض عن إنغماس لبنان ،من خالل بعض
فصائله المسلحة (وليس لبنان الرسمي الغائب
عن السمع) ،في ّ
خضم الصراعات الدوليّة
المتأججة حول النفط والغاز والغذاء الذي بدأ
يأخذ أبعادا ً دراماتيكيّة خصوصا ً في القارة
األوروبيّة العجوز التي تواجه في هذه الحقبة
بالذات تحديات هوياتيّة ووجوديّة عميقة تضع
المشروع األوروبي برمته على محك اإلستمرار
والصمود؟
إذا كانت القدرات اللبنانيّة أضعف من أن
تتمكن من التأثير بأي شكل من األشكال في
مجريات الصراع الدولي (وهي كذلك فعالً)،
فلماذا ال يعتمد لبنان سياسة ديبلوماسيّة عاقلة
تم ّكنه من العبور نحو الفوز بتسوية ترسيم
الحدود البحريّة دون مالمسة حدود الخالفات
الدوليّة ،وهذا متاح ما لم تتنطح بعض القوى
المحليّة لتقديم مصلحة المحاور اإلقليميّة على
مصلحة لبنان العليا.
على مشارف أشهر معدودة من انتهاء والية
رئيس الجمهوريّة ميشال عون ،تتزايد الحاجة
للبحث عن شخصيّة وفاقيّة قادرة على أن
تكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين
وأن تعيد فتح النقاش ،بجرأة وتعقل ،حول
القضايا الوطنيّة الكبرى التي تعيق بناء الدولة
واستكمال مشروعها المعلق منذ عقود.
المطلوب البحث عن «العقل السياسي»
للرئيس وليس عن «عضالته» الشعبيّة .لقد
لمس اللبنانيون إلى أين ذهب بهم «الرئيس
القوي» .القوّة ،في الحالة اللبنانيّة ،ليست معيار
الرئاسة!
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محـــــليـــــات
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ســنـــاء الــجـــاك

األسوأ واألغلى ...ومعاليه
قمة االستفزاز أن يستخدم وزير في
حكومة تصريف األعمال فعل «التبشير»
لإلعالن عن ارتفاع سعر الخبز إلى  30ألف
ليرة.
وأن يبرر وجود شقيقه في الوزارة بأنه
أتى به «ليكمش الحرامية» الذين يسرحون
ويمرحون بين مكاتبها وفي أروقتها ،وذلك
ردا ً على اتهام بـ «شبهات حول تورط
الشقيق في شبكة مؤلفة من كبار الموظفين
والسماسرة المحميين تتقاضى عموالت
مقابل تسيير ملفات وتأخير أخرى ،ورعاية
اتفاقات بين الشركات المستوردة» .مع
اإلشارة إلى أن هذا التبرير هو دليل وإقرار
واعتراف باستغالل السلطة وتحويل المرفق
العام إلى مؤسسة عائلية تبغي الربح في
«حارة كل من إيدو إلو».
لكننا في لبنان ،حيث يمكن للفاسدين
واللصوص أن يتباهوا بإنجازاتهم على المأل.
وأن يُروِّجوا ألنفسهم كشخصيات تغييرية
يليق بها تس ُّلم مقاليد السلطة ،وأن يشكوا
من الفساد والفاسدين ،في حين يكثر
الهمس بشأن الصفقات التي استفادوا منها
على حساب المواطن المتوا َ
طأعلى حياته
وصحته وأمانه معهم ،لذا أعاد انتخابهم
وأعاد لهم سلطة التحكم بمصيره.
واالستفزاز الذي يضرب على وتر من
يرفض هذه المنظومة شكالً ومضموناً،
يتحول استغباء لدى من يجد لبعضها
مبررات وظروفا ً تخفيفية ،ليتَّ ِهم فقط من
تصوره له عدوا ً بكل الموبقات التي نشهدها.
واألنكى أن يرد وزير على وقائع السرقات
الموصوفة بالتأكيد انه ش َّكل «خلية طوارئ
تضم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة
االقتصاد لمعالجة األزمة».
وبالطبع تمر الشهور والسنوات من دون
أن تتم معالجة األزمة وغيرها من األزمات،
على الرغم من «العمل الجاري مع القضاء
واألجهزة األمنية والنتائج ستظهر سريعاً،
والعمل على األرض هو اإلجابة على أي
مش ّكك بعمل الوزارة».
وال تهمه مراكز الدراسات واألبحاث
الدولية التي تشير إلى أن لبنان في مركز
الصدارة العالمي لمؤشر «األسوأ» في نوعية
الحياة ،بعدما حازت بيروت المرتبة 242
من أصل  248مدينة حول العالم شملها
تقرير دولي ،وأنها تبوأت الصدارة اإلقليمية
في غالء المعيشة بين المدن العربية.
أو أنه يرحب بمثل هذا التقرير لعل
الحاجة ترتفع إلى عبقرياته التي تنتظر
مرتبة أعلى لتتفجر.
فاالقتصاد ملعبه ،والتحدي سمته بوجه
التضخم المفرط الذي تعدّى  1000في
المائة ،ووصول نحو  80في المائة من
السكان إلى تحت خط الفقر ،وفقا ً للتقارير
الموثقة الصادرة.
لكن لو يفسر لنا معاليه القابض على
أسرار االقتصاد كيف أن لبنان األسوأ في
نوعية الحياة واألغلى معيشيا كنيويورك.
فالمنطق يربط بين الغالء والرفاهية ،ألن من
يدفع ثمنا ً باهظا ً لسلعة ما يجب أن يحصل
عليها بأرقى المواصفات ،وليس العكس.
أم انه سيكتفي بإنشاء خلية أزمة تتابع
الموضوع ،ويؤكد أنه يقوم بواجباته لكن
الحق على غيره ،ألن كل مرتكب مسنود ،ما
إن يتم توقيفه حتى يخرج حرا ً طليقاً.
وكأنه من كوكب آخر ال عالقة له بالعروة
الوثقى للفساد والمحسوبيات واالستثمار في
«نظام الحصانات» و»اإلفالت من العقاب».
أو أنه فاتح على حسابه ،ينسج إنجازاته
بمعزل عن الواقع والحاجة ،ويكتفي بنفسه
وبشقيقه الذي أتى «ليكمش الحرامية».
فمعاليه واثق من نفسه وقوي .وقوته
تؤهله الرتقاء المزيد من المراكز العليا بغية
«خدمة أهلنا» كما يطيب له أن يكرر في كل
إطاللة على الجمهور.
هناك من يؤكد له انه محبوب وكفوء لما
ينتظره من نجاح وتقدم .يبدو ذلك واضحا ً
عندما يتحدث عن قدراته الطليعية إلنقاذ
البلد األسوأ واألغلى.
هو يصدق نفسه ويكتفي بنفسه ،وهذا
بيت القصيد.
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بعدما استمع إليه القاضي عويدات على سبيل المعلومات

العلّية لـ"نداء الوطن" :الموضوع انتهى
في النيابة العامة التمييزية

سلسلة من اإلخبارات س ُتقدَّم تباعًا في كل الصفقات المشبوهة
كــاريــن عــبــد الــنــور
ّ
متوقعاً ،مَ ثل مدير عام
كمــا كان
إدارة املناقصات يف التفتيش املركزي،
الدكتور جــان الع ّلية ،أمــام النيابة
العامة التمييزيــة صباح أمس نتيجة
اإلخبار املقدّم ضــدّه من قِ بَل مجلس
شــورى الدولة عىل خلفية ما رصّ ح
به يف مؤتمــر صحايف عقده يف حزيران
املايض حول قــرار األخري يف ما يتعلق
بقضيــة مناقصة الســوق الحرة يف
مطار رفيق الحريري الدويل .وقد سبق
وتزامن مثول الع ّلية مع مواقف ووقفة
تضامنية أمام قــر العدل يف بريوت
لعدد مــن الجمعيات والسياســيني
والناشــطني يف الشأن العام دفاعا ً عن
حرية الرأي والتعبري ورفضا ً الستخدام
القضاء كأداة للتهويل والرتهيب.
بالعودة إىل الجلســة ،فقد عُ قِ دت
أمام املدعي العــام التمييزي ،القايض
غســان عويدات الذي استمع إليه عىل
سبيل املعلومات بعدما كانت الجلسة
مقــررة لــدى النائب العام غســان
الخوري ،حيــث حرض الع ّلية من دون
محاميه «إيمانا ً منــه بدولة القانون
واملؤسســات ولثقته بالقضاء» .هذا
ورصّ ح عقبها بأن مثوله أمام القضاء
كان كشــاهد وليس كمتّهم ،مضيفاً:
«كانت الجلســة مطوّلة أجبت فيها
عىل كل األســئلة .كما اغتنمت جلسة
التحقيق لكشف الكثري من املعلومات
ووضعها بمتنــاول القضاء» .وأوضح
أنه هــو اآلخر ســيتقدّم بواســطة
محاميه ،األستاذ نزار صاغية ،بإخبار
منفصل يتعلــق بموضــوع مزايدة
السوق الحرة َ
مرفقا ً بكافة املستندات،
مبديا ً أســفه ملا نتج عن اإلخبار من
إخالل بالتزامات لبنان الدولية بموجب
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
التــي انضم إليها لبنــان العام 2009
وهي تلــزم الدول بحماية كاشــفي
الفســاد .وقد أوضح الع ّلية يف حديث
خاص لـ»نــداء الوطن» أن «املوضوع
قد انتهى يف النيابــة العامة التمييزية
وقد يضع رئيس لجنة اإلدارة والعدل،
النائب جورج عــدوان ،يد اللجنة عىل
امللف ،بحيث ســيت ّم استدعاء كل من
وزير العدل ورئيس مجلس شــورى
الدولة ومدير عام إدارة املناقصات إىل
جلســة اللجنة يوم الثالثاء املقبل يف
مجلس النواب» .كما أشار خالل حديثه
إىل «سلســلة من اإلخبارات ســتقدّم

تباعا ً يف كل الصفقات العمومية التي
جرت بطريقة مشــبوهة أمام كافة
املراجع املختصة اعتبارا ً من األسابيع
املقبلة».
ومن بــن املشــاركني يف الوقفة
التضامنية ،املرصد الشعبي الذي اعترب
أن اســتدعاء الع ّلية إىل التحقيق عىل
خلفية مؤتمــره الصحايف له مدلوالت
خطرية خاصــة وأنه فضح الكثري من
مكامن الفســاد والهدر .واســتغرب
املرصد كيف أن املنظومة تُبدع بتطبيق
سياسة اإلفالت من العقاب يف جريمة
انفجار بريوت ،وســط سكوت مريب
من القضاء اللبنانــي ،يف حني أن هذا
األخري ينشــط و»يزمجــر» يف وجه
ّ
أصحــاب الكلمة الحــرة واملطالبني
جان العلية أمام "العدلية" مع المحامي نزار صاغية
بوطن أفضل .وشــدّد املرصد عىل أن
تستقيم األمور بل سينهار البنيان أكثر
العام  2017رفع قيمة التزام الســوق
التضامــن مــع الع ّلية ،املشــهود له
فأكثر .فجأة اســتيقظ وزير الالعدل
الحــرة مــن  20اىل  125مليون دوالر
بحســن أدائه الوظيفي ،هو من باب
وقــ ّرر االدّعاء عىل الع ّليــة .هكذا هو
ســنوياً ،ما أغاظ بعض النافذين غري
التأكيد لكل موظــف رشيف أن الرأي
الحريصني عىل صون املال العام ،معلنا ً
العهد القوي ،قــوي عىل األوادم وعىل
العام سند وداعم له.
كاشــفي الفســاد ،وقوي باستباحة
تضامنــه معه يف مواجهة الســلطة
«لنــا»  -حــزب ديمقراطــي
القضاء وتفخيخ األجهــزة الرقابية.
والفساد والتجنّي عىل رشفاء الوطن.
اجتماعي أ ّكــد وقوفه إىل جانب الع ّلية
لكن إن كان للباطل جولة ،فللحق ألف
رئيســة رابطة موظفــي القطاع
يف مواجهته املســتمرة مع الســلطة
جولة وجولة».
العام ،نوال نرص ،أشــارت من ناحيتها
وأدواتها متســائالً :ملصلحة من تُتَّهم
أمّ ــا جمعية «ال فســاد» (الفرع
إىل أن الع ّلية ،وعىل مدى سنوات خدمته
اإلدارة بالتقاعــس؟ هل لحســابات
الوطني ملنظمة الشفافية الدولية) فقد
الطويلــة ،ســعى جاهدا ً ملنــع كافة
تمرير صفقات وتأخري تحويل اإلدارة
أ ّكدت بدورها حريــة جميع اللبنانيني
الصفقات املشــبوهة التي تســهم يف
إىل هيئــة رشاء عــام؟ وملصلحة من
واللبنانيات يف الرأي والتعبري ،ودعت إىل
خسارة الدولة أموالها وخسارة املواطن
املرسبة التي ترتّب عىل الدولة
األحكام
ّ
ّ
شــفاف وعادل
رضورة إجراء تحقيق
حقوقه يف هذه األموال ،مضيفة« :الع ّلية
خسائر كبرية؟
ورسيع مع احرتام حقوق الدفاع .هذا
مثال املوظف الرشيف
من جهتها ،أ ّكدت
وح ّذرت الجمعية من مخاطر استثمار
لذا هو مستهدف .لوال
النائبة بوال يعقوبيان
التحقيق لعرقلة تطبيق قانون الرشاء
هذا اإلنســان وقيامه
أثناء تواجدهــا أمام
قرص العــدل رضورة حملة تضامن واسعة
العام .كما طالبت بالتزام تطبيق أحكام
بوظيفتــه وتســ ّلمه
الدســتور واحرتام االلتزامات الدولية
وضع حجر األســاس مع العلّية ضد الصفقات األمانة بــكل مصداقية
المشبوهة وتد ّ
للدولة يف إطار التحقيق مع الع ّلية.
ألفلست الدولة منذ زمن
لدولة يمكــن العيش
خل
وكان سبق الجلسة عدّة تغريدات
طويل».
فيهــا ،ألن هــدم
السياسة في القضاء
وكانــت أيضــا ً
تضامنية مع الع ّلية منها للنائب أكرم
املؤسسات بهذا الشكل
شــهيّب الذي كتب« :يا جماعة العهد
مشــاركة للنائب مارك ضوّ إذ اعترب
غري مقبول ،ال سيما األجهزة الرقابية
القــوي ،الع ّلة ليســت بالع ّلية .الع ّلة
وقفته دفاعا ً عن القانون وحسن سري
التي يجــب أن تتمتّع بيشء من الهيبة
بكــم و»الجرصة» ببعــض قضائكم
القوانني ونفاذها ،كما تصدّيا ً ملحاولة
والرهبــة للقيــام بدورهــا الفاعل.
املمســوك .اتّقوا الله رحمة بالبلد» .يف
تعطيل قانون الرشاء العام عرب رضب
وأردفت أن الع ّليــة رجل قانوني لديه
حني رأى النائب ميشــال معوّض أن
مصداقية الع ّلية الذي دافع عن حقوق
من العلم واملعرفــة والثقة ما يكفي
اســتدعاء رئيس دائرة املناقصات إىل
اللبنانيني ،إضافــة إىل ك ّل من النائب
ليدخل إىل التحقيق مرفوع الرأس ومن
ّ
التحقيق يش ّكل وصمة عار عىل جبني
وضاح صادق والنائب فراس حمدان.
دون مرافقة محاميــه ،متمنّية عىل
القضــاء اللبناني ألنــه ال يجوز ترك
ومن بني الحارضيــن أيضا ً كان
كل لبنانــي عدم االنجراف وراء العمى
الفاسدين ومالحقة املتصدّين للفساد.
الناشــط الحقوقي املحامي ميشــال
الســيايس وإدراك األسباب الحقيقية
ّ
أمــا املحامــي جوزيف أبــو فاضل،
فلح الذي رأى أن األمور لن تســتقيم
التي جعلت الع ّلية يرفع الصوت.
فتســاءل يف إطاللــة تلفزيونية كيف
يف البلد إال إذا استقامت أحوال السلطة
كذلك اســتنكر اللقــاء املدني يف
للعدلية أن تُحيــل موظفا ً رشيفا ً مثل
القضائيــة ،وأصبحــت وزارة العدل
النبطيــة اإلخبار املقــدّم بحق الع ّلية
الع ّليــة إىل التحقيق بدال ً من أن يوضع
وزارة للعــدل وليس عىل العدل .وقال:
شــاهدا ً له بنظافة الكف والخربة يف
له وسام رشف واستحقاق؟
«يبدو أنــه يف ظل العهد األســود لن
األداء القانوني ،وهو الذي استطاع يف

دعوة وزير العدل ورئيس مجلس الشورى والعلّية إلى جلسة لجنة اإلدارة والعدل

عدوان :ال يمكننا إال أن نضع يدنا على الملف
تحدث رئيس لجنــة االدارة والعدل النائب جورج
عدوان ،عن قضية االستماع اىل رئيس دائرة املناقصات
جان الع ّلية ،وقال« :موضوع طارئ أردت التحدث عنه
اليوم (أمس) يتعلق بجلســة استماع ستحصل خالل
اللجنة األسبوع املقبل .املوضوع هو التبادل اإلعالمي
والقانوني واإلجراءات التي تحصــل مع رئيس دائرة
املناقصات األستاذ جان الع ّلية ،ومجلس شورى الدولة
ووزير العدل».
أضاف« :تعلمون ،أن موضــوع القضاء وكل ما
يتعلق بالقضاء واملواضيــع التي تثار حول الصفقات
وكل ذلك ،هذا منــذ زمن موضــوع متابعة من قبل

لجنة اإلدارة والعــدل ،ومن غري املمكن أن يكون هناك
موضوع بهذا الحجم ،أخذ هذا الرد يف وســائل اإلعالم،
واليوم (أمــس) كان الدكتور جان الع ّلية أمام القضاء
يف هذا املوضوع ،ونحن كلجنة إدارة وعدل ال يمكننا إال
أن نضع يدنا عىل امللف ونطلب االستماع اىل وزير العدل
ورئيس مجلس الشورى والعلية ،يف ما يتعلق بقانون
الرشاء العام».
وأردف« :هذا موضوع يعني كل اللبنانيني ويعنينا
كســلطة رقابة يف املجلس النيابــي ،حتى عىل ضوء
االستماع نأخذ موقفا ًعلنيا ًمن املوضوع كلجنة ،وتدابري
يف مرحلة أخرى عىل ضوء االســتماع الذي سنقوم به.

واليوم نريد أن نعلم الرأي العام أننا كلجنة إدارة وعدل
سنطلب االستماع لوزير العدل ،رئيس مجلس الشورى
ورئيس دائرة املناقصات األسبوع القادم خالل الجلسة،
وعىل أثرها ســنصارح الرأي العام بما استجمعنا من
معطيات ،ألن موضوعا ً بهــذه األهمية وحصل حوله
تبادل إعالمي والرأي العام معني به ،ال يجب تركه من
دون أن يمــارس املجلس النيابي ولجنة اإلدارة والعدل
رقابتهما عليه ،فهذا موضوع بالغ األهمية .وسندعو
األشخاص الثالثة للحضور يوم الثلثاء املقبل إىل اللجنة
حتى يحصل هذا االستماع والذي عىل ضوئه سنخرج
بموقف علني أمام كل اللبنانيني».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٨السنــــة الـرابـعـة
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وفد "لجنة التنسيق اللبنانية  -األميركية"
يلتقي كتل َتي "وطن اإلنسان" و"قوى التغيير"
واصــل وفــد «لجنــة التنســيق اللبنانية –
األمريكية» ( ،)LACCجوالته عىل القوى السيادية
والتغيريية ،بهدف اإلطالع عىل األوضاع الســائدة يف
لبنان من مختلف جوانبها الســياديّة والسياسية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،فــزار رئيس كتلة
«مرشوع وطن اإلنسان» النائب نعمة افرام يف مقره
يف الضبيه ،وقــدم له عرضا ً شــامالً للجهود التي
تبذلها اللجنة يف الواليات املتحدة االمريكية بما يخدم
القضية اللبنانية والتنســيق القائم بني املجموعات
االغرتابية والجالية اللبنانيّة والجهود املبذولة إلنقاذ
لبنان وخصوصا ً لجهة اســرداد سيادته وضمان
انفاذ اإلصالحات البنيوية والقطاعية املطلوبة.
وأصغى الوفد إىل رؤية افرام اإلنقاذية وجهود
كتلته عىل صعيد التنســيق بني القوى السيادية
والتغيرييّة واالصالحية ،وخارطــة الطريق التي
يراها ملستقبل لبنان وفق «مرشوع وطن االنسان»
ومقاربته لالستحقاقات املقبلة وال سيما رئاسة
الجمهورية التي تشكل منعطفا ً اساسيا ً تقود إىل
صون لبنان الرســالة مع أهميّة أن تكون معايري
شــخصيّة الرئيس مقرتنة بمرشوع للجمهوريّة
واضح املعالم اإلصالحيّة.
وتبادل املجتمعون اآلراء حول كل ما يشــكل
خطرا ً جديا ً عىل مستقبل لبنان وكيانه ،وما يفرضه
مــن توافق وتجميع لكل القــوى املجتمعية الحية
للعمل معا ً النقاذ قيم الهوية اللبنانية وما تشــكله
التعددية والعيش معــا ً والحريات العامة والفردية

الوفد األميركي في مقرّ "مشروع وطن اإلنسان"

والديمقراطية واالقتصاد الحر من ميزات تفاضلية
جعلت لبنــان يف مقدمها ويف مصــاف « الوطن -
الرسالة» ،كنموذج حضاري فريد يف الرشق االوسط
ويف العالم.

«قوى التغيير»

وزار الوفد أيضا ً كتلة «قوى التغيري» يف األرشفية
حيث التقى النواب :بوال يعقوبيان ،نجاة عون صليبا،
ملحم خلف ،رامــي فنج ،فراس حمدان وياســن
ياســن ،وت ّم التباحــث يف التطــورات االخرية بعد
االنتخابات النيابية وما هو منتظر من استحقاقات
داهمــة ،وقد أثنــى الوفد عــى األداء املتمايز الذي

تنتهجه الكتلة ومتابعة نوابها لوجع الناس ومواكبة
همومهم وثباتهم يف مواقفهم الوطنية.
كما أطلــع الوفد اعضاء الكتلة عىل الدور الذي
تؤديــه اللجنة يف الواليات املتحــدة ورؤيتها للنهج
واملســارات التي آلت عىل نفســها ســلوكها كما
الخيارات الوطنيّة الواجب القيام بها واملؤدية للدفاع
عن حقوق الشــعب اللبناني يف املحافل الدّوليّة بما
يحافظ عىل صيغة العيش معا وهويّة لبنان ،وبما
يقوّي خيار املساءلة واملحاسبة ومكافحة الفساد
واعتماد الحوكمة ويعزز قيام دولة الحق والقانون
والعدالــة وتطبيق الدســتور اللبنانــي من ضمن
املؤسسات.

"مجموعة العمل األميركية" تزور قائد الجيش وبو صعب
و"المجلس الشيعي"
واصل وفــد «مجموعــة العمل
األمريكية مــن أجل لبنان» برئاســة
الســفري إدوارد غابرييل جوالته عىل
املســؤولني فزار أمس قائــد الجيش
العماد جــوزاف عــون ،يف مكتبه ،يف
الريزة وتناول البحث ســبل مواصلة
دعــم الجيش لتنفيــذ مهماته .كذلك
اجتمع مع نائب رئيس مجلس النواب
اليــاس بو صعب يف مكتبــه حيث تم
التطرق اىل موضوع ترســيم الحدود
البحرية ،باإلضافة اىل سبل دعم تطور
التعاون الربملاني.

المجلس الشيعي

وزار الوفد أيضا ً املجلس الشــيعي

والتقى نائب رئيــس املجلس ّ
العلمة
الشيخ عيل الخطيب يف حضور السفرية
األمريكية دوروثي شيا ،وتم التباحث يف
تطورات األوضاع يف لبنان واملنطقة.
وأكد الخطيب أمام املجموعة «أن
إرسائيل تفتعل املشــاكل واألزمات يف
املنطقة ،وهي ال تزال تعتدي عىل لبنان
يف أرضــه وأجوائه وثرواتــه البحرية
فيما تنحاز اإلدارة األمريكية اىل الكيان
الغاصــب ،لذلك نطالب هــذه اإلدارة
بتغيري سياساتها يف املنطقة وبالتعاطي
بعدالة وإنصاف مع قضاياها وال سيما
القضية الفلسطينية بما يعيد الالجئني
الفلســطينيني اىل ديارهم بعد اندحار
االحتالل عن أرضهــم وإقامة الدولة
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الوفد في اليرزة

الفلســطينية املســتقبلة بعاصمتها
القدس الرشيف» .وشدد عىل «رضورة
عودة النازحني الســوريني اىل وطنهم

ومساعدتهم يف ســوريا ،وخاصة أن
بقاءهم يف لبنان يحمّ له تبعات خطرية
ال يستطيع تحمّ لها».

بسـام أبو زيـد

"إحمل صليبك واتبعني"
لم يفهم القادة والزعماء المسيحيون بعد
أن المسيحيين في لبنان يواجهون خطرا ً
وجوديا ً وأن كل الجهود يجب أن تنصب من
أجل إبعاد هذا الخطر وترسيخ المسيحيين
أكثر فأكثر في هذا البلد.
يتلهى القادة المسيحيون بالسخافات،
فمنهم من يريد تأمين منصب له ولو على
حساب البلد وهويته وحريته وحتى على
حساب الكنيسة ،وال يرى في البلد مشكلة
سوى مشكلة تذليل العقبات التي تقف
عائقا ً أمام وصوله إلى المنصب المرموق
ولو على أشالء ما تبقى من مسيحيين.
هناك من يحاول أيضا السير بين النقاط
فال يريد إغضاب هذا أو إغضاب ذاك وال
يريد أن يظهر بموقف المسيحي المتمسك
بوجود المسيحيين في لبنان والرافص ألي
تعد أو افتراء على رموزهم ورجال دينهم
وكراماتهم ،وهذا كمن يدفن رأسه في
الرمال فال يريد أن يسمع أو يرى وال يريد
بالتالي أن يتخذ موقفا ً خوفا ً من إغضاب
من أمعن في ضرب الوجود المسيحي الحر
في لبنان.
هناك القائد المسيحي الحاقد الذي ال
يريد خيرا ً ألي مسيحي آخر ويسعى بكل ما
يملك من قوة وطاقة لتشويه صورة القادة
المسيحيين اآلخرين في شكل لم يسبقه
إليه األخصام السياسيون لهؤالء القادة من
طوائف أخرى.
إن بقي المسيحيون على هذه الحال
وإن بقي البعض منهم يرضى أن
يستخدمه اآلخرون أداة ٍّ
تجن وتخريب في
وجه المسيحي اآلخر ،فلن يبقى الوجود
المسيحي في لبنان عالمة فارقة ،فهذا
الوجود ليس كناية عن وجود أشخاص
أو أنه مرتبط بهم ،هذا الوجود هو تاريخ
وحضارة وتضحيات وشهداء وقديسون
وإنجازات في مختلف المجاالت ،هذا الوجود
هو انفتاح وثقافة وعلم واقتصاد واستشفاء،
هذا الوجود ميّز الشرق وربطه بالغرب.
هذا الوجود أهم من كل المناصب
والالهثين وراءها ،ومن يعتقد أن الوجود
المسيحي في لبنان مرتبط أو ارتبط
بشخصه فهو واهم وشرير ،ألن الضرر
األكبر الذي أصاب الوجود المسيحي ناجم
عن قرارات وتصرفات هؤالء األشخاص ،ولن
يستعيد هذا الوجود عافيته طالما بقي هؤالء
يمارسون سياسة التزلف والحقد ،وطالما
غاب عنهم قول السيد المسيح« :إحمل
صليبك واتبعني َفإ َِّن مَ ْن أ َ َرا َد أ َ ْن ي َُخ ِّل َ
ص
ن َ ْف َس ُه يُهْ لِكهَ ا وَمَ ْن يُهْ ِل ُك ن َ ْف َس ُه ِم ْن أَجْ لِي
صهَ ا .ألَن َّ ُه مَ اذَا يَنْفِ ُع ا ِإلن ْ َس َ
َفهَ ذَا ي َُخ ِّل ُ
ان َل ْو
َر ِبحَ ا ْلعَ ا َل َم ُك َّل ُه وَأ َ ْه َل َك ن َ ْف َس ُه أ َ ْو َخ ِس َر َها؟».

مســـاحة حـــرّة

"«حزب الله" يعلن أسس كونفدراليّته
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
مفهوم الحضارة واحد أحد ،يستند إىل الحياة ّ
ألن ك ّل ما يدعو أو مَ ن
ّ
يمــت إىل الحضارة ِب ِص َلةٍ  .فما أتحفنا به رئيس املجلس
يدعو إىل املوت ال
ّ
الخاص
صفي الدين عن مفهومه
التنفيذي لـ»حزب الله» الســيّد هاشم
ّ
ّ
تفضل به سماحته .وذلك بك ّل بساطة ّ
ألن
للحضارة هو بح ّد ذاته نقد ملا
ما نريده ال يرتبط ال برشق وال بغرب بل يرتبط بمفهوم العيش الذي نؤمن
به وهو مفهوم الحياة.
ال احد يريد ان يتمثَّل بالغرب وبثقافة الغرب املاركنتيليّة ،أو بنماذج
الغرب يف الحياة التــي تتناقض مع القيم التي نؤمن بها .كما أنّنا ال نريد
أن يت ّم تشــبيهنا بثقافة بعض الــرق ،أو بالتحديد ثقافة الجمهوريّة
صفي الدين .ال نرفض قناعاته
اإلســاميّة يف إيران التي يؤمن بعقيدتها
ّ
اإليمانيّة لذاته ،كما ال نقبل أن يرفض أحد ما نؤمن به لذواتنا .ونرفض أن
يت ّم فرض قناعات ال نؤمن بها علينا تحت حجج واهية .وذلك ألنّنا نرفض
أن نفرض قناعاتنا عىل غرينا.
ّ
الخاصة
صفي الدين قوله« :لدينا ثقافتنا
ومن أه ّم ما جاء باعرتاف
ّ
صفي الدين رفض
وتاريخنا وهويّتنا» .وخطورة هذا الكالم تأتي بإعالن
ّ
الثقافة والتاريخ والهويّة اللبنانيّة .ولم يعد هذا الكالم يقال همســا ً من
قبل «حزب الله» بل صار للمأل .وهذا ما يفيض إىل استنتاج وحيد ال رشيك
فيه .إمّ ا «حزب الله» يريد لبنان ك ّله عىل مقاســه ،وإمّ ا أنّه يريد ّ
حصته

لذلك ك ّله ،رضورة التأكيد عىل ّ
اإلنفصاليّة من الدّولة اللبنانيّة .فهل هذا يعني ّ
أن «حزب الله» يع ّد لطرح
أن رئاســة الجمهوريّة هي الحصن
كونفدرايل ّ – إنفصايل ّ ال فدرايل – اتّحادي ليعيش قناعته وثقافته وهويّته؟
املتبقي اليوم لتثبيت الهويّة الكيانيّة الحضاريّة اللبنانيّة .وما لم يقتنع
املســتقلون والنواب الجدد برضورة أن يكون الرئيس العتيد رئيســا ً
وما هو أبعــد بكثري يف كالمه هو اعرتافه بأصولــه التي ال ّ
تمت إىل
لبنان األصل بجهة بقوله« :أصل وجودنا هو انتماؤنا الصادق لهذه الوالية
سياديّاً ،من خارج محور إيران هذا يعني عمليّا ً سقوط آخر قالع الهويّة
بجهادنا وتضحياتنا رغم ما كان يمر به بلدنا» .عمليّا ً يف هذا الكالم انسالخ
اللبنانيّة ،ونجاح مرشوع «حزب اللــه» األيديولوجي ،لينتقل بعدها إىل
علني عن الكيانيّة اللبنانيّة وإعالن االنتماء الرصيح الخروج من االنتماء
فرض ما يؤمن به عىل لبنان الشــعب والدّولة لتصبح املقاومة هي كل
الشعب والدولة.
العربي الذي ت ّم إعالنه يف صلب الدّســتور اللبناني .فهل
من هنا بالذات ،يجب العمل عىل إقرار الالمركزيّة
هذا ر ّد عىل ما ورد يف قمّ ة جدّة حول لبنان ال سيّما حول
التي أق ّرها اتّفاق الطائف وت ّم حفظها يف أدراج مجلس
تطبيق اتّفاق الطائف ،وأحكام قرارات مجلس األمن من
يتم فرض
نرفض أن ّ
النوّاب ،مــع رضورة تطويرها لتتــواءم مع تحديّات
أجل أن تمارس الحكومة اللبنانيّة سيادتها الكاملة فال
يكون هناك أســلحة ّإل بموافقة الحكومة اللبنانيّة وال قناعات ال نؤمن بها علينا املرحلة القادمة .وإال سيعلن «حزب الله» كونفدراليّته
كي ال يصطدم مع مجتمــع إقليمي يرصّ عىل عروبة
تكون هناك سلطة سوى سلطتها؟
تحت حجج واهية وذلك
لبنان ،ودويل ّ يرصّ عىل سيادته واستقالله .وبذلك يكون
الدين
صفي
ّد
ي
الســ
واإلعالن األهــ ّم الذي أوكل إىل
ّ
ألنّنا نرفض أن نفرض
قد حفظ لنفســه ّ
حقه يف بناء دولته وهويّته الثقافيّة
تالوته هــو« :بعد أربعني عاما ً نقــول إن هذا الوطن ال
قناعاتنا على غيرنا
والحضاريّة مســتقالً عن الهويّــة اللبنانيّة الجامعة
يمكن أن يكون له هوية إال من صلب هويتنا» .وهنا بيت
للتعدّديّة والتي يكون قد نجح بإخــراج مجموعته الحضاريّة منها .أين
القصيد .رضب الكيانيّة اللبنانيّة بهدف تغيري الهوية اللبنانيّة .وليس أيّ
متشــدّقو محاربة الطائفيّة السياســيّة ،ومطالبو إقرار الزواج املدني
هويّة ،بل تلك التي بدأ سماحته باإلشارة إليها ،أي الهويّة الحضاريّة .وهذا
ّ
وموقعــو تفاهم مار مخايل ،ومتنازلو
وحقوق املثليّني ،وحماة البيئة،
إعالن رصيح ومبارش وخطري .من هنــا رضورة التصدّي تبدأ من خالل
السابع من أيّار ،ومهادنو السالح بحجّ ة السلم األهيل ،ومدافعو املركزيّة
تحصني لبنان السيادة والحريّة واالســتقالل والدّولة والقانون ،واأله ّم
السياسيّة ممّ ا يعدّه حزب الله للبنان؟
املساواة والعدالة.
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البدل اليومي ال يكفي لشراء ربطة خبز

عمال بلدية بعلبك يعلنون اإلضراب المفتوح
فيها رئيس البلدية فؤاد بلوق ،وتحدث عدد منهم عن
بــعــلـبــك  -عــيــســى يــحــيـــى
معاناتهم اليومية فأشــار أحد العمال اىل أن معاشه
إلتحق عمال بلدية بعلبك بركب اإلرضاب املفتوح
يبلغ  873ألفا ً وهو يدفع بدل ايجار منزله ســبعمئة
الذي ينفذه موظفو القطاع العام منذ أكثر من شهر،
ألف لرية لبنانية ،متسائالً والغصة يف حلقه والدمعة
وشهروا سيف إرضابهم بعدما نفد صربهم وقدرتهم
يف عينه كيف يستطيع أن يأكل عىل مدار الشهر بمئة
وثالثة وسبعني ألفاً؟
عىل تحمل األعباء املعيشية الضاغطة التي ال يكفي
بدورهــم تناوب عــدد من العمــال عىل رشح
فيها البدل اليومي لرشاء ربطة خبز.
معاناتهم مشــرين إىل أن أجرة العامل اليومية تبلغ
تتوســع دائــرة معانــاة الناس مــع الوضع
 27ألف لــرة لبنانية وال تكفي لــراء ربطة خبز
اإلقتصادي السيئ وقد بات فيه تأمني الخبز والطعام
فكيف الحــال بمن لديه عائلة وأوالد أو يعيل والديه،
مستحيالً عند البعض وبشــق األنفس عند البعض
وكيف بهم يف حال مرض أحدهم وال ضمان إجتماعيا ً
اآلخر ،وما بينهما تعيش فئة من الناس وكأنها غري
ينتســبون إليه ،واذا مرض أحــد أوالدهم فال يكفي
معنية باألزمة بل شــهدت طفرة أمــوال وأرزاق ال
الراتب لرشاء علبــة دواء ،متمنني
يعرف أح ٌد مصريها .وألن العامل
إنصافهــم وتحقيــق مطالبهــم،
كان دائما ً الفئــة األكثر ترضرا ً يف
وممتنعني عن ازالــة النفايات التي
كل األزمات والحروب ،فهو اليوم
أشار أحد العمال إلى أن
بدأت تتكدس منذ ســاعات الصباح
يعيش مأســا ًة لم يشــهدها من
ً
قبل ،مطلقا ً
رصخة يف وجه الفقر معاشه يبلغ  873ألف ليرة يف الطرقات حتى تحقيق مطالبهم.
من جهتــه أكد رئيــس بلدية
عليه
ويصعب
مضجعه
الذي قض
وهو يدفع بدل إيجار منزله
بعلبــك فؤاد بلــوق أحقية مطالب
تأمني مســتلزمات يومه ليتمكن
سبعمئة ألف
العمال واملوظفني ،وقال« :يف الدول
من البقاء عىل قيــد الحياة يف بل ٍد
عىل شفري املوت واإلنهيار.
التي تحــرم مواطنيها وتشــملهم برعايتها ،يقام
تمثال لعمال البلدية ،ألنهم أرشف الناس ،فهل يكافأ
بحرقة قلب ووجع عىل مــا وصلوا إليه ،وذرف
هؤالء العمال برواتب متدنية ال تكفي لتأمني رغيف
بعضهم الدموع بعدما ضاقت بهم الحال أعلن عمال
الخبز لعيالهم ،من دون ضمانات وتقديمات صحية
بلدية بعلبــك صباح أمس بدء إرضابهم املفتوح عن
ً
وتعليمية واجتماعية؟
وقفة أمام
العمــل حتى تحقيق مطالبهم ،ونفــذوا
وأشــار إىل أن العمال ما زالوا يتقاضون رواتب
مبنى البلدية وسط ســوق بعلبك التجاري شاركهم

إضراب عمال بلدية بعلبك

متدنية ،ولم يعد طمــوح العامل تعليم أوالده ،بل أن
يتمكــن من إطعام عياله ،وتأمــن نفقات الطبابة
واالستشــفاء والدواء ملن يمرض مــن أفراد أرسته،
مطالبا ً أهــايل بعلبك بـ»الوقــوف إىل جانب العمال
ليستطيعوا االستمرار يف عملهم ،وعىل األقل تخصيص
مســاعدات أهلية لهم إلعانتهم عىل مواجهة الوضع
االقتصادي واملعيــي واالجتماعــي الصعب الذي
يعانون منه ويئنون تحــت وطأته» .وأكد أن «بلدية
بعلبك أصبحت عاجزة ،وخالل الشهر املايض استلفنا

المزيد من ش َلل مرافق الدولة في ظل حاجة المواطنين إليها

إضراب إتحاد بلديات صيدا  -الزهراني :إلتزام تام

مبلغا ً من «حزب الله» لدفــع رواتب العمال .ويقدم
لنا «حزب الله» املازوت هبة لآلليات لكي نتمكن من
جمع ورفع النفايــات وري الحدائق العامة» ،خاتما ً
بأنه مع اعالن العمال اإلرضاب املفتوح اليوم ،وخالل
يومني فقط تمتلئ شــوارع وأحياء بعلبك السكنية
بأكوام النفايات ،مطالبــا ً وزارة الداخلية والبلديات
ووزارة املــال ومجلس الوزراء مجتمعــا ً «بتحويل
مســتحقات ومخصصات البلديات لنتمكن من دفع
ما يتوجب علينا لعمالنا وموظفينا».

أوقفت آلياتها وأعمال الصيانة لعدم القدرة
على تأمين المازوت

بلديات الشمال في عجز مالي كامل:
إستسالم غير معلن
الــشــمــال  -مــايــز عــبــيـــد

إضراب اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني

صـيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
دخل ارضاب إتحاد بلديات صيدا
 الزهرانــي التحذيري يومه الثاني(من اإلثنني ولغاية االربعاء  20تموز
الجاري) ،وسط التزام تام من كافة
البلديات الـ  16املنضوية يف اطاره،
وحمل رســالة واضحــة برضورة
املسارعة اىل دفع مستحقاتها املالية
واال لن تســتطيع االستمرار بتقديم
خدماتها ،يف ظــل االزمات الخانقة
ومحاولة تحميلها مسؤولية تأمني
خدمات الدولة التــي ال تقع ضمن
صالحياتهــا وأبرزها أزمة الكهرباء
واملولــدات واملياه ،وســط مراجعة
املواطنني املتكررة لها.
وأقفلت بلديات االتحاد ابوابها
وحرص بعضها عــى رفع الفتات
عىل مداخلها الرئيســية كتب عليها
«ارضاب» ،فيمــا الزم املوظفــون
منازلهــم بانتظار تحقيق مطالبهم
التــي وصفوها بأنها «من أبســط
الحقوق لتأمني حيــاة كريمة لهم
يف ظل الغــاء وارتفاع االســعار،
وال ســيما منها املحروقات التي لم
تعد تكفي لــراء صفيحتي بنزين
للوصول اىل مركز العمل».
ويطالب االتحاد وفق رئيســه
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي،
بدفــع مســتحقاته املاليــة من
الصندوق البلدي املستقل من 2020-

 ،2022وعائدات البلديات عن الهاتف
العادي والخلوي من 2022 – 2018
وهي مبالغ كبرية ،وزيادة العائدات
مــن صنــدوق البلديــات لتتمكن
البلديــات مــن دفع مســتحقات
ورواتب املوظفــن لتلبية خدمات
املواطنني ،علما ً ان هناك حاجة لدفع
زيادات للموظفني ،اضافة اىل تأمني
امليــاه وزيادة التغذيــة الكهربائية
وتطبيــق إجــراءات قانونية بحق
أصحاب املولدات املخالفني للتسعرية
الرسمية.
ويقول رئيس بلديــة الربامية
جورج ســعد لـ»نداء الوطن»« :ان
االرضاب تحذيــري مــن اجل حث
الدولة عىل القيــام بواجباتها بدعم
البلديات مادياً ،النها اســاس توفري
الخدمات للمواطنــن ،خاصة واننا
يف ظل االزمات الخانقة بتنا نقوم يف
كثري منها مكان الدولة» ،مشريا ً اىل
اننا «لن نرتك الناس وســنعالج اي
مشكلة طارئة ولكننا اداريا ً توقفنا
عــن العمل الننــا لم نعــد قادرين

يطالب اإلتحاد وفق رئيسه رئيس
بلدية صيدا محمد السعودي
بدفع مستحقاته المالية من
الصندوق البلدي المستقل ّ

عىل االســتمرار» ،امالً ان تستجيب
الدولة ملطالبنا املحقــة ،وان كنا ال
نتفاءل كثريا ً الن القطاع العام اعلن
االرضاب املفتــوح قبلنا ولم تحرك
الدولة ســاكنا ً النصافه حتى اآلن،
االمور صعبة وكمن يســر يف حقل
ميلء بااللغام».
وإرضاب بلديــات االتحــاد
التحذيــري لثالثة ايــام أضيف اىل
إرضاب موظفــي القطــاع العام
املفتوح والذي دخل شهره الثاني بال
آذان صاغية من املسؤولني ،ما يعني
عمليا ً املزيد من شــلل مرافق الدولة
يف ظل حاجــة املواطنني اليها ،علما ً
ان البلديات كانــت قد أنهت واليتها
املقررة لست سنوات ،وجرى التمديد
لها لعام كامل اىل أيار  ،2023بسبب
إجراء االنتخابــات النيابية قبلها يف
أيار املايض والتي تجــري كل أربع
سنوات.
ويقول «ابــو عــي» الصباغ
لـ»نــداء الوطــن»« :ان ارضاب
البلديــات يدل بشــكل واضح عىل
السري نحو املزيد من االنهيار والشلل
التام يف مرافق الدولــة التي لم تعد
قادرة عىل ســد رمــق موظفيها،
بينمــا الناس تحتــاج اىل كل الدعم
والخدمات يف مثل هــذه االزمات».
ويســتبعد عيل وهبي ان «تستجيب
الدولة ملطالب البلديات املحقة ،النها
عاجزة ويحكمها الفساد».

ال تخفى عىل أحد األوضــاع املالية التي
وصلت إليها البلديــات يف لبنان ويف مناطق
الشــمال بطبيعــة الحال .لكن مــا لم يكن
ّ
يتوقعــه املواطن هو أن تصــل األمور لدى
الســواد األعظم من هــذه البلديات إىل عدم
قدرتها حتى عىل جمع النفايات من الشوارع
التي ترتاكم يف موســم الصيف والحر وتنذر
بكوارث بيئية وأمراض وانتشــار الحرشات
بشكل الفت.
بلديات عكار والشمال من أكثر البلديات
تأثــرا ً باألوضــاع اإلقتصاديــة واإلنهيار
الحاصــل ،وكان املواطن حتــى وقت قريب
يقول :ليت البلديات تبقــى تجمع النفايات
فقط وهذه نعمة .إال أن هذه النعمة املتمناة
لم تدم طويالً ،فقــد رفعت البلديات العرشة
واستســلمت لألزمة بالكامل ،ومن استطاع
منها جمع النفايات من الشوارع هذا الشهر
فلن يســتطيع ذلك يف الشهر املقبل ،حتى أن
اسرتاتيجية بعض البلديات الجديدة بفرض
مبالغ محــددة عىل األهــايل يف نطاقها من
أجــل جمع النفايات من الشــوارع ،لم تكن
محكومة بالنجاح دائماً ،ال ســيما أن األهايل
قد يكونون قادرين عىل الدفع مرة أو اثنتني؛
غري أن األمر يحتاج إىل تكاليف شهرية للمكب
وآليــات الجمــع والنقل وكلهــا مبالغ عىل
الفريش دوالر.
ترتاوح الكلفة الشــهرية لنقل النفايات
بني الـــ 500والـــ 1500$يف بلديات عكار،
بحســب حجم كل بلدية وحجــم نفاياتها،
وعىل كل بلدية أن تؤمّ ــن املبلغ لتضمن نقل

النفايات تتكدّس

النفايات من شــوارعها .ويف ظل عدم قدرة
البلديات عىل تأمــن املبالغ املطلوبة تتكدس
النفايات يف الشوارع بشكل مخيف ،ويتحدث
األهايل عــن أن برغش هذه الســنة غري كل
السنوات ،حجمه كبري ولسعته أكرب ،يقتات
عىل النفايات املنتــرة وليس هناك حمالت
رش باملبيدات تقوم بها البلديات لألســباب
نفسها.
ويف ســياق متصل باألزمــة ،يالحظ أن
العديد من البلديات بــات يف حالة جمود تام
وشلل غري معلن ويغيب رؤساؤها وموظفوها
عن الحضور إىل مكاتبهم .وثمة بلديات تخ ّلت
عــن التزاماتها يف أكثر مــن ناحية ولم تعد
قادرة عىل القيام بواجباتها؛ فأوقفت آلياتها
وأعمــال الصيانة لعدم القــدرة عىل تأمني
املازوت والقيــام بالصيانة املطلوبة .وتعترب
أزمة النفايات من أكثر األزمات واملشــاكل
ّ
وتقض
التــي تــؤرق البلديات واملواطنــن
مضاجــع الناس يف فصل الصيف ،ناهيك عن
أن أي مشكلة صغرية أو كبرية تعرتض البُنى
التحتيــة يف املناطق فال تســتطيع البلديات
القيام بها حتى أقله عىل ردم حفرة يف طريق
ّ
معي.
هــذا الواقــع ينطبق أيضا ً عــى بلدية
طرابلس .فاألخرية وإن اســتطاعت أن تدير
آلياتها بمســاعدة معينة فإن ذلك سيكون
أليــام ثم تعــود ألزمتها من جديــد .غياب
اإلدارة الصحيحة يف البلديات إىل جانب ضعف
الجباية وتراجع مــوارد البلديات من الدولة
كلها عوامل تضع مصــر البلديات يف مهبّ
الريح .فهل تعلن هذه البلديات استســامها
التام قريبا ً وتقفل؟

تحـــت المجـــهر
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ُ
تقاسم مليارات المال العام ()2
احتكارات ومافيات وكارتيالت ...ومنظومة اتّفقت على

توظيفات وتنفيعات ...وسدود تبتلع الماليين

نستكمل في الجزء الثاني ما بدأناه يوم أمس من عرض لمزاريب الهدر المليارية مع كل ّ من مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية ورئيس الهيئة
األهلية لمكافحة الفساد ،الدكتور أمين صالح ،والعضو القانوني في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد ،المحامي جاد طعمة .أرقام أخرى بانتظارنا.
كــاريــن عــبــد الــنــور
مع القطاع العام استه ّلينا حديثنا وإليه
ّ
تضخما ً وظيفيا ً وصل إىل
نعود .فهو يعاني
حدود  300ألف موظف يف العام  2019يف حني
ال حاجة للبنان ،بحســب مصادر م ّ
طلعة،
ألكثر من  18ألف موظف .والالفت أن عددا ً
ال بــأس به من هؤالء يعمل يف مؤسســات
متوقفة منذ سنوات طويلة عن العمل .فوفق
تقرير البنك الدويل للعام  ،2019بلغت كلفة
املحاصصة السياسية يف هذا املضمار ما بني
 4إىل  5مليــارات دوالر .يقول طعمة« :ت ّم يف
اإلدارة زرع موظفني محسوبني عىل السلطة
مشروع سدّ بسري
وذلك نتيجة الزبائنية السياســية .باملقابل،
يف هذا السياق ،يرى صالح أن ح ّل أزمة
ت ّم رضب موظفي القطاع العام واإلداريني
الكهرباء سهل جدا ً مقرتحا ً «إنشاء رشكة
وأســاتذة التعليم الرســمي كما أســاتذة
مساهمة إلنتاج الكهرباء ،يعطى املواطن
الجامعة اللبنانية وقدامى القوى العسكرية.
حق االكتتاب فيها بأســهم ويباع السهم
وهي رضبات ُ
سدّدت ملوظفي القطاع العام
بدوالر واحد .فاألموال التي يتكبدها الناس
ملصلحة موظفني آخرين يعيشــون جنّات
لتســديد فواتري املو ّلدات وتركيب لوحات
النعيم مــن حيث الرواتــب واملخصصات
الطاقة الشمسية يمكن استثمارها يف هذه
الخرافية».
الرشكة» .مع اإلشارة إىل أن لبنان بحاجة
وهذه بضعة أمثلــة .فقد أظهر تقرير
فقــط إىل مليــار ونصف
التفتيــش املركــزي للعام
 2019توظيــف  453موظفا ً
املليار دوالر إلنشــاء ثالثة
معامل بينما تتحكم مافيات
يف أوجــرو و 54آخريــن يف وصلت قيمة الهدر
املو ّلدات والديــزل واألويل
وزارة االتصــاالت وذلك بعد
إقرار قانون منع التوظيف يف في قطاع اإلتصاالت والفيول أويل واملحروقات،
اإلدارات العامة ومؤسســات إلى  6مليارات دوالر والتــي تمثّــل جميعهــا
جهــات سياســية معيّنة،
الدولة .كما كشفت لجنة املال
بتالبيب األمور ما أوصل الهدر عىل صعيد
النيابية يف آذار  2019عن وجود  500موظف
املحروقات ،بحســب آخر اإلحصاءات ،إىل
يف رشكتي الخلوي يتقاضون رواتب من دون
أكثر من  150مليون دوالر.
أن يعملوا .غيض مــن فيض ما يحصل يف
إدارات الدولة ومؤسســاتها من دون إغفال
االتصاالت ...أين كانت وأين أصبحت؟
أن الســلطة لجأت من ضمن ما لجأت إليه
حالة أخرى نافــرة تضاف إىل ما تقدّم
إىل تمييز القضاة مــن غريهم من موظفي
وهي قطاع االتصاالت الــذي وصلت قيمة
القطاع العام .هنا يع ّلق طعمة« :لربما كان
الهدر فيه إىل  6مليارات دوالر بحسب ديوان
قرار حاكم املــرف املركزي األخري بدولرة
املحاســبة .هنا الفوىض عارمة ببساطة:
رواتب القضاة املحــدّدة يف القانون باللرية
اعتماد نظام محاســبي خــاص من قِ بَل
هرطقــة قانونية كبرية ومحاولة رشــوة
رشكتي الخلوي ،توقيع عروض بالرتايض،
واضحة للقضاء لغض النظر عن الكثري من
موازنــات ملحقة وعــدم إعــادة األموال
القضايا وامللفات».
إىل املاليــة العامة .أمــا فضيحة الفضائح
ّ
فتلخصت يف عقود و ُِّقعت كدعايات وإعالنات
الكهرباء وعتمة اإلصالح
وأخرى كعقود رعاية وضمان مهرجانات.
صفقات الكهربــاء حكاية الحكايات.
وبحسب طعمة« ،عىل رأس قطاع االتصاالت
فبحسب دراسات لوزارة الطاقة ومؤسسة
مجلس اإلرشاف املالــك ،أو ما يُعرف بهيئة
كهرباء لبنان ،وصلت قيمة الهدر يف القطاع
مالكي القطاع ،وهــي مغارات مالية غرف
إىل  43مليار دوالر .ويعود السبب يف ذلك مرة
منها الوزراء دون حســيب وال رقيب .مثالً،
أخرى إىل املحاصصات السياسية والطائفية
هنــاك ثالث ســيّدات يعملــن تحت خانة
عىل ح ّد ســواء .وقد أورد تقرير البنك الدويل
«عمّ ال مطبخ» يتقاضني بطبيعة الحال بني
يف العام  2019أن لبنان يحتاج إىل محطتني
ّ
رواتبهن
 350و 750دوالرا ً شــهرياً ،إال أن
فقط لتوليد حاجته من الطاقة يف الزهراني
الشهرية تخ ّ
طت الـ 6آالف دوالر» .فالقطاع
ودير عمــار« .ت ّم تعطيــل العمل عىل هذه
الذي كان يعود بأربــاح ال تق ّل عن ملياري
الخطة نتيجــة تح ّكم املعايــر الطائفية
دوالر سنويا ً عىل خزينة الدولة ،أصيب بهذا
ســعيا ً للدخول عىل خط إنشاء معمل ثالث
يف ســلعاتا .وحني فشــل ّ
العجز الفاضح عىل يد من عيّنتهم األحزاب
البت يف أمر ذلك
واملنظومة القائمة ،والكالم هنا لصالح.
املعمل دخلنا يف دهاليز فضيحة أخرى وهي
اســتئجار بواخر إنتاج الكهربــاء ،تزامنا ً
حتى أموال الـ PCRلم تسلم
مــع رفض تام ملرشوع الحــ ّل الذي قدّمته
مَــن منّا ال يذكر الخالف الذي نشــب
املستشــارة األملانية السابقة أنجيال مريكل
بني الجامعة اللبنانيــة ورشكتي الخدمات
مع رشكة سيمنز لرتكيب توربينات وتأمني
األرضية يف مطار بريوت بخصوص اتفاقية
الكهرباء لك ّل لبنان  ،»24/24يضيف طعمة.

قطاع الفشل

قطاع الهدر

إجراء فحوصات الـ PCRللوافدين؟ لكن ما
ال يعرفه البعض هو أنه «بالرغم من إصدار
ديوان املحاسبة قرارا ً بإعادة مبلغ يفوق 50
مليــون دوالر إىل الجامعة اللبنانية املهدورة
الحقوق ،ورغــم تحويل امللــف إىل النيابة
العامة املاليةّ ،إل أن األخرية لم تح ّرك ساكناً،
ال بل تحاول ممارســة ضغط عىل الجامعة
للخروج بتسوية تصبّ يف مصلحة رشكات
القطاع الخــاص اململوكة من أشــخاص
نافذين داخل الدولة» ،برأي طعمة.

الصرف الصحي ...صرف في الهواء

ّ
معــران عن الهــدر هنا:
نموذجــان
مح ّ
طتا طرابلس وجبيل لتكرير مياه الرصف
الصحي .فقد جرى إنفاق  6ماليني دوالر عىل
األوىل وهي مقفلة وخارج الخدمة .أما الثانية
التي وصلت تكلفتها يف املرحلة األوىل إىل أكثر
من  100مليون دوالر ،لم تتخ َّ
ط االســتفادة
ّ
فيلخصها
منها نســبة  .20%أما األسباب
القيّمون عليها بعدم اكتمال الشــبكات يف
البرتون والكورة واملقــدّرة كلفتها بـ120
مليون دوالر فيما املياه امللوثة تسلك طريقها
بيُرس إىل شواطئ لبنان األخرض الحلو.

السدود تبتلع الماليين

ليس هدرا ً فقط إنما هو فساد وإخفاق
أيضاً ،وهذا أق ّل ما يقال .إنها االسرتاتيجية
الوطنية لقطاع املياه التي أق ّرتها الحكومة
يف العام  2012والتي تضمّ نت إنشاء وتأهيل
مجموعة من السدود والبحريات .وقد حُ دّد

لذلك موازنة تقديريــة بقيمة  859مليون
دوالر ملحافظــة جبل لبنــان 488 ،مليون
دوالر للشــمال 300 ،مليون دوالر للجنوب،
و 328مليــون دوالر للبقــاع ،فيما بلغت
تكلفة سد املســيلحة  55مليون دوالر مع
تخصيص مبلغ  3ماليني دوالر لتأهيل ســد
مرسبة من وزارة
بريصا .وبحسب معلومات ّ
الطاقة ،بلغ الفارق بــن األموال املرصودة
للمرشوع والتكلفــة الفعلية التي تتحمّ لها
خزينة الدولة أكثــر من نصف مليار دوالر،
عالوة عىل التكلفة األصلية املذكورة أعاله يف
الخطة.
التكاليف باألرقام .ســ ّد برسي617 :
مليــون دوالر و 155مليونــا ً إضافية لقاء
اســتمالكات قبل أن تتوقف األعمال كلياً؛
ســ ّد بريصا 27 :مليون دوالر مع  8ماليني
إضافية لرتقيع أرضيته دون جدوى؛ ســ ّد
بلعا 90 :مليون دوالر وفشل يف تجميع املياه؛
س ّد املسيلحة 74 :مليون دوالر واملصري عينه؛
س ّد القيســماني 30 :مليون دوالر وفشل
أيضا ً وأيضاً؛ ســ ّد جنة 255 :مليون دوالر
والترسبات قائمة؛ ســ ّد بقعاتا 88 :مليون
ّ
ّ
مختصون أن
دوالر بال نتيجة .هــذا ويؤ ّكد
برئين مدروسني بتكلفة  200ألف دوالر من
شأنهما تأمني أكثر من  5ماليني مرتا ً مكعّ با ً
سنويا ً من املياه ،وهو ما ال يؤمّ نه س ّد بكلفة
 100مليون دوالر ع ّدا ً ونقداً.

أما فرض رســم بقيمة  200دوالر سنويا ً
عىل ك ّل عامل ســوري ،لكان ّ
حصل للدولة
مبلغ  100مليون دوالر إضافية (عىل اعتبار
أن عدد العمال الســوريني يف لبنان هو 500
ألف عامل) .هــذا دون أن نتط ّرق ،من باب
توصيف الواقع ال العنرصية أو ما شــابه،
إىل استفادتهم من خدمات شبكة الكهرباء
املعطوبة أصالً والعديد من السلع املدعومة،
ليس الطحني أق ّلها.

ما العمل؟

بعد هذا الرسد ،يعتقد صالح أن تحميل
القطاع العام مسؤولية عدم جباية الرضائب
والرســوم ادّعاء ال قيمة له .ك ّل ما يف األمر
أن توقيت اإلرضاب ليس مناسباً« :كان عىل
القطاع العام أن يلتحــق بركب االنتفاضة
أما إعالنه اإلرضاب يتيمــا ً يف هذا التوقيت
فال منفعة منه» ،كما يشــر .املســؤولية،
برأيه ،تقع عىل عاتق الطبقة السياسية التي
ابتلعت املال العام عــر الفوائد والتلزيمات
خارج الصفقات القانونية ،ووضعت يدها
عىل املوانئ العامة واألمالك البحرية ،وجعلت
من املرافق والوزارات بؤر تنفيعات لطوائف
وأحزاب .من هنا املطالبــة برفع يدها عن
القضاء وإقرار قانون الســلطة القضائية
املستقلة بحيث يتم تعيني القضاة من قِ بَل
القضاة أنفســهم وليس األحزاب ورؤساء
الطوائف.
صالح ذهــب إىل حد دعوة الشــعب
ملفات من هنا وهناك
اللبناني إىل وضع برنامــج موحّ د يتضمّ ن
الجمعيات التي ال تتوخى الربح وتبلغ
تأمني الدواء واالستشفاء واملياه والكهرباء
مســاهمات الدولــة فيها أكثــر من 220
والتعليم املجانــي ،إضافة إىل اســرجاع
مليون دوالر يف حني أن غالبيتها وهميّة .بند
ّ
املتنفذون اليد عليها وتلك
األموال التي وضع
التجهيزات واألثاث واملفروشــات يف املوازنة
التي حُ وّلــت إىل الخارج،
العامة الذي بإعادة النظر
مع فــرض رضائب عىل
فيه يمكن توفري عرشات
األمالك العقارية لك ّل من
املاليني عىل خزينة الدولة.
ملف تأهيل البنى التحتية أًنفق  6ماليين دوالر على
ّ
تول صفــة عامة ودمج
الــذي تخ ّ
طــت تكلفته محطة تكرير مياه الصرف املصارف وإعادة هيكلتها.
منذ التسعينات مليارات الصحي في طرابلس وهي «إن لم نتّفق عىل برنامج
ّ
وقيادة موحّ دة ستستغل
ليتمخض شبكة
الدوالرات
مقفلة وخارج الخدمة
مهملــة ال تراعي الجودة
الســلطة حالة الترشذم
املطلوبة .وملف النازحني الســوريني الذي،
مجدداً ،وستحمّ ل الشعب اللبناني مسؤولية
بحسب الدولية للمعلومات ،كان ليُدخل عىل
هدر  175مليار دوالر ما ســيدخله يف نفق
خزينة الدولة ما ال يق ّل عن  100مليون دوالر
الفقر لـ 25سنة عىل األقل» ،كما يختم.
ّ
ســنويا ً لو جرى فرض رسم سنوي بقيمة
املحصلة كيف
أما طعمة ،فيســأل يف
 100دوالر عــى ك ّل فرد (عــى افرتاض أن
يُعقل لدولة باتت مكامن الخلل واضحة فيها
وبات األشخاص املتسببون به معرويف الهوية
مليونا ً هو عدد السوريني املقيمني يف لبنان).
أن تضــع بذاتها خطة إصالحية شــاملة؟
ّ
«فليتوقفوا عن مالحقة عامة الشعب الذي
استُنفدت جميع إمكاناته فيما هم مثابرون
عىل نهجهم .نحن بحاجة إىل نهضة قضائية
ألننا من دعــاة القانون .فقــد يكون من
مصلحة القيّمني عىل النادي الســيايس أن
تعود الفوىض لإلفالت من العقاب .أما نحن
فمؤمنون بإحقاق الحق .نريد قضاء حازما ً
وجازما ً يبدأ بمحاســبة الكبار ويرضب ِبيَد
من حديد إلصالح ما تهدّم».
ّ
محقة ،ال ريب.
دعوة جريئة ومطالب
لكن فداحة ما أوردناه ،وقد يكون ما خفي
أعظم ،يحتّم علينا «الع ّد للمليون» ،إذ نتحدّث
بلغة األرقام ،قبل عقد اآلمال كبرية كانت أم
صغرية.
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األربـعـاء  ٢٠تـمـوز 2022

تعميم لـ "المركزي" لإلسهام في تحريك العجلة اإلقتصادية والحدّ من تنامي اإلقتصاد النقدي

العز ّ لبطاقات "الفريش" و"اللوالرية" شنقت نفسها
قد يبدو تعميم "المركزي" الذي صدر يوم أمس "لتشجيع
استعمال بطاقات الدفع بالدوالر الفريش ( )Freshالصادرة
محليًا" ،كمن "فسر الماء بعد الجهد بالماء".
خالــــد أبــــو شقــــرا
فالتعميم نــص عىل أن «بطاقات
الفريش دوالر كافة ستصبح مقبولة
لــدى كل التجار يف لبنــان ،ابتداء من
 25تموز الحايل ،من دون أي تعديل يف
العموالت .وستتم التسوية للمدفوعات
الخاصــة ببطاقات الــدوالر الفريش
من خالل حسابات املصارف خارجيا ً
عرب رشكتي «فيزا «و»ماســركارد».
وبالتــايل يتقــاىض التجــار كل ما
قبضوه عرب بطاقــات الدفع بالدوالر
الفريش الصادرة محليا ً بشكل كامل،
وكـ»فريش» دوالر.
ملن ال يعرف «االخرتاعات» اللبنانية
لـ»تطويــر» نظريات ســعر الرصف،
ويجهــل «تشــاطر» املصــارف عىل
عمالئهــا ،ال يرى يف التعميــم جديداً.
إذ أنه مــن البديهي أن يقبــل التجار
مدفوعــات الزبائن بهــذه البطاقات
التي تحــوي دوالرات طازجة ،ويعودوا
ويســتحصلوا عليها نقدا ً من املرصف.
لكن ،هذا ما لم يكــن يحدث .فالبنوك
كانــت تعيد االمــوال بالــدوالر التي
تراكمت يف حســابات التجار من خالل
عمليــات البيــع بواســطة بطاقات
الفريش املحلية ،باللرية اللبنانية وعىل
ســعر رصف منصة صريفة» ،بحسب
املستشار املايل د .غسان شماس .و»هو
ّ
يخس التجار نسبة مئوية عىل
ما كان
كل مئة دوالر ،تعادل الفرق بني ســعر
صريفة وسعر السوق الحرة .االمر الذي
دفع التجار إىل اعتماد حل من اثنني:

 التوقف عن اســتقبل بطاقاتالدفع املحلية بالفريش دوالر بشــكل
كيل ،واالعتمــاد عىل البيــع النقدي
بالدوالر أو باللرية بحسب سعر السوق
املوازية.
 إضافــة عمولة عــى عملياتالدفع بالبطاقات بنسبة توازي الفرق
بني صريفة وســعر الســوق ،أي بني
 13و 15يف املئة .بمعنــى أن القطعة
املسعرة بـ  100دوالر تحتسب بـ 115
دوالرا ً يف حال الدفع بالبطاقة.
يف املقابــل كانت املصــارف التي
تســدد مدفوعات البطاقــة للتجار
باللــرة عىل ســعر صريفــة ،تبيع
الدوالرات ملرصف لبنان بسعر السوق
املوازية وتربح الفرق.
و»هذا مــا أتى التعميــم ليضع
حدا ً لــه» ،يقول شــماس .حيث أكد
عىل تقــايض التجار كل مــا قبضوه
عرب بطاقات الدفــع بالدوالر الفريش
الصادرة محليا ً بشكل كامل وكفريش
دوالر .وعليــه لم يعد من حجة للتجار
لرفض بطاقــات املصــارف املدينة
أو الدائنــة بالفريــش دوالر ،أو حتى
أخذ عـــموالت غري قانونيــة عليها.
وهو االمر الذي يســاعد عــى الحد
من انفالش االقتصــاد النقدي cash
 economyمن جهــة ،ويخفف الطلب
الفــردي والتجاري عــى صريفة من
جهة ثانية.
فاملســتهلك ال يعــود مضطرا ً إىل
ســحب دوالراته وترصيفها مبارشة
بالبنــك بواســطة صريفــة ،أو لدى

عقد وزير الصناعة يف
حكومة ترصيــف األعمال
النائب جورج بوشــكيان
اجتماعا ً حرضه املدير العام
للتعليــم املهني والتقني د.
هنادي بري ،رئيس جمعية
الصناعيني اللبنانيني سليم
الزعنــي ،نائــب الرئيس
جورج نــراوي ،رئيس
نقابــة أصحاب الصناعات
الغذائيــة منري البســاط ،جورج بوشكيان
عضــو النقابــة عدنــان
عطايا ،املدير العام للجمعية طالل حجازي واملستشار حسام
الحاج .وت ّم التداول يف وضع آلية تعاون مشــركة بني الوزارة
واملديريّة والجمعية ،وق ّرر املجتمعون تأليف لجنة مشــركة
بــن األطراف الثالثــة تجتمع يف موعد قريــب ،وتحدّد املهام
ّ
املتخصصة ومن القطاع
املطلوبة من الربامج التعليميّة املهنية
الصناعي بمعاونة وزارة الصناعة ،ليصار إىل تدريب الطالب يف
املهن التي تالئم اختصاصاتهم ،وتحضريهم للدخول اىل سوق
العمل.
كمــا ت ّم االتّفاق عــى القيام بجولة يف عــدد من املعاهد
الفنيــة والتقنية وعىل مؤسســات صناعية ،تبــدأ يف املعهد
الفنّي للصناعات الغذائية يف قب الياس ،لالطالع عىل األقســام
واملختربات واملصانع التجريبية والربامج التعليمية.

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

الرصافني مــن أجل إتمــام عمليات
الرشاء .والتاجر ال يعــود مضطرا ً إىل
تحويــل ما يتقاضاه مــن مدفوعات
باللــرة إىل دوالر بالطريقة نفســها.
حيث يصبح بامــكان التاجر تقايض
ما يدفعــه الزبائن بالــدوالر النقدي
مــن دون الحاجة إىل املرور بســوق
الرصف .وبهذه الطريقة يرى املركزي
أن التعميم سيساهم يف تحريك العجلة
االقتصادية.

أما بخصــوص بطاقــات الدفع
االجنبية فال يوجد فيها أي مشــكلة.
حيث يعمد املرصف اىل التسديد بالدوالر
النقدي أيضا للتاجــر بدل املدفوعات
بواســطة هذه البطاقات عىل أن يعود
ويحصــل الــدوالرات مــن املصارف
املراسلة عرب الطرق التقليدية.
التعميــم لــم ينــس أن يذكر أن
«الســحب النقــدي عــر البطاقات
(اللوالر) من ماكينات الســحب اآليل
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مستمرا ً دون أي تعديل».
بمعنى أن الســحب من بطاقات
الحسابات «املســطو عليها» لم يعد
صالحا ً للمدفوعــات عرب نقاط POS
 )(POINT OF SALEويستفاد منها
حرصا لســحب الودائع بالدوالر عىل
سعر رصف  8000لرية وبكوتا شهرية
ترتبط بحجم الحســاب وتختلف من
مرصف آلخر.

الحل ّ األفضل لفقدان القدرة الشرائية
لتعويضات نهاية الخدمة

تحضير الطالب للدخول
إلى سوق العمل الصناعي

اليـــــورو
$ 1.0239

بطاقات "الفريش دوالر" تعود إلى العمل بشكل طبيعي

عقــد املدير العــام للصنــدوق الوطني
للضمان االجتماعي محمــد كركي االجتماع
النهائي للجنة إعــداد النظام الخاص لتطبيق
الفقــرة  5من املادة  54مــن قانون الضمان
االجتماعي التي تنص عــى إمكانية تحويل
تعويــض نهاية الخدمــة اىل معاش تقاعدي
مدى الحياة عــى ضوء الدعوة التي توجه بها
وزير العمل مصطفى بريم لدراســة الخيارات
املحتملة.
حرض االجتماع كل من كبري خرباء الحماية
االجتماعيــة يف منظمة العمــل الدولية لوكا
بيلريانو ترافقه مسؤولة هذا امللف يف املنظمة
واملدير الفني واملدير اإلداري بالتكليف أسامة
الزهريي ورئيس الديوان واملدير املايل بالتكليف
شــوقي أبو ناصيف ،رئيس مصلحة القضايا
صادق علوية ،رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية
عدنان فرحــات والخبري يف مجال التأمني عىل
الحياة الســيد بيار الســبعالني واملدير العام
السابق لوزارة االقتصاد والتجارة السيدة عليا
عباس.
وتداول املجتمعون ،الخيارات املتاحة أمام
إدارة الصندوق التخاذها من أجل إيجاد أفضل
حل ألزمة فقدان القدرة الرشائية لتعويضات
نهاية الخدمة بعد تدهور سعر رصف العملة
الوطنية».
وخلص األمر اىل خيارات ثالثة:

االسترليني
$ 1.2003
الين الياباني
$ 0.0072

بيـتـكـوين
$ 23174
الذهب
$ 1709

 تــم رفــض األول القايض بتقســيطالتعويضــات الحالية مــن دون القيام بأي
تعديالت ،وذلك بســبب التضخــم الحاصل.
كذلك رفض املجتمعــون الخيار الثاني املتبنّى
مــن بعض الجهات التي تــرى أن عدم اتخاذ
أي إجــراء يف خضم األزمة املتفاقمة هو خيار
محتمل.
أمّ ــا الخيــار الثالث ،فلقي استحســان
وموافقة جميع الحارضين إذ يضع املضمون
املتقاعد أمام خيارين اثنني:
إما تحصيل تعويض نهاية خدمته دفعة
واحدة بعدما تم تحسني األجور ،وإما اللجوء
اىل خيــار معاش تقاعدي مــرن مدى الحياة
يؤمن له حواىل ثالثــة أضعاف قيمة تعويض
نهاية الخدمة مع األخــذ يف االعتبار الزيادات
والتعديــات التي قد تطرأ عــى األجور خالل
الســنوات الالحقة ،مع املالحظــة اىل أن هذا
املعاش التقاعدي ينتقل اىل الورثة يف حال وفاة
املتقاعد».
وأكد كركي «أهميــة هذا الخيار االنتقايل
والذي مــن املفرتض تطبيقه عىل مدى خمس
ســنوات قابلة للتجديد اىل حني صدور قانون
الشيخوخة العتيد ،وسيشمل كل أجري لديه 20
سنة خدمة عىل األقل وأتم الـ 64عاما ً كاملة».
وأعلن كركــي «أن التمويل ســيتم من
خالل زيادة عىل اشرتاكات فرع نهاية الخدمة

CMC crypto
$ 523
الفـضـة
$ 18.70

الروبل
$ 0.0179
بــرنــت
$ 107.35

محمد كركي

بحدود  1يف املائة وذلك عىل ضوء الدراســات
التي اعدتها منظمة العمل الدولية».
واعترب كركي «أن الح ّل املقرتح ســيؤمن
حياة الئقة للمتقاعدين وسيحمي الضمان من
الشــحّ يف إيراداته جراء تهرب أصحاب العمل
من الترصيــح الحقيقي عن األجور ،ويحميه
أيضا ً من الغرق يف حال تخ ّلف أصحاب العمل
عــن دفع التســويات الناتجة عــن تصفية
تعويض املضمون ،كون الصندوق ملزما ً بدفع
تعويضات نهايــة خدمة املضمونني خالل 30
يوما ً يف حال تمنع املؤسسة عن تسديدها».
وأعلن أنه ســوف يرفع تقريــرا ً بنتائج
أعمال اللجنة اىل وزيرالعمل األستاذ مصطفى
بــرم ومجلس إدارة الصنــدوق ليتم التوافق
عليه بني أطراف االنتاج الثالثة :دولة ،أصحاب
العمل وعمال.

اليوان الصيني
$ 0.1483
خام WTI
$ 104.12

الليرة التركية
$ 0.0570
طن القمح
$ 345

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٨السنــــة الـرابـعـة
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مســـاحة حـــرّة

أخبار سريعة

دولة الالندرومات الكبير ()١
جــان-كلـــود سعـــاده

إقتصاد التبييض

(*)

كل األفــكار والنظريات عن رضورة بنــاء «إقتصاد
منتج» يف لبنان وإنهاء مرحلة ما ُ
سمّ ي «اقتصاد الريع» هي
رسديّات ال تســتقيم وال ّ
تعب عن حقيقة الوضع الذي ساد
يف البلد منذ عقود.
ولكي نكون قادرين عىل وضع تصوّر واضح لدور لبنان
وشكل إقتصاده املستقبيل ضمن خطة متكاملة وقادرة أن
تؤســس لحلول جدّية ومســتدامة علينا أن نكشف الواقع
ونعرتف بحقيقة الرسطان الذي ّ
تفش وقتل البلد بما ومن
فيه .فال اإلقتصاد الذي كان سائدا ً قبل األزمة الحاليّة تصلح
تســميته بالريعي وال اإلنتاج الحقيقي توافرت له الظروف
الفعليّة لبناء إقتصاد لديه قدرات تنافســيّة حقيقيّة يكفي
حاجــات البلد ويتم ّكن من التصديــر بكميّات وازنة تدخل
العمالت الصعبة بدل تبديدها .وعدا املشــاكل البنويّة التي
أعاقت اإلقتصاد اللبنانــي ،ال يمكننا أن نغفل اإلقتصادات
األخرى املوازية التي نشأت حوله وخنقته.
فاإلقتصاد اللبنانــي قد تم تدمري قدراتــه اإلنتاجية
وحُ ِجبَ عنه التطوير واإلســتثمارات الرضورية للتمكن من
املنافســة ومجاراة اإلقتصادات األخرى يف املنطقة والعالم؛
فجرى تجفيف قطاعات اإلنتاج وحرص اإلهتمام باملصارف
والــركات العقارية واملقاوالت والتجــارة .أضف إىل ذلك
عملية تشجيع اإلســترياد املفرط للمواد اإلستهالكية التي
كان يمكــن إنتاجها محليا ً وإضعــاف مجموعة الخدمات
العامّ ــة الرضورية من كهربــاء وماء وإتصــاالت ونقل
عام ملصلحة الكارتيالت ،وأوضــح أألمثلة هو إعدام قطاع
ّ
الخاصة وكارتيل املازوت وكذلك
الكهرباء ملصلحة املولدات
رضب قطاع النقل العام ملصلحة تجارة السيارات املستعملة
والجديدة .فشكل النظام اإلقتصادي الذي ساد خالل العقود
الثالثة املاضية وممارســاته كانت كلها توحي بوجود آلة
رسقة منظمة تعمل يف الخفاء ليل نهار وكل يشء آخر يعمل
يف خدمتها.
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األزمــة األخرية التي أصابت لبنان والتي تســببت بها
التفليســة الكربى للقطاع املرصيف والنقــدي حولت لبنان
رســميّا ً إىل «جنّة التبييض» فبعد توقف املصارف عمليا ً عن
دفع الودائع ألصحابها وبعملتها األصلية تحوّل نشــاطها
من العمل املــريف إىل مج ّرد كونتوارات للكاش تجري فيها
فقط عمليات سحب األموال حسب تعاميم مخالفة للقوانني
ّ
منصات متعددة فتحوّل اإلقتصاد
والرصافة حسب أســعار
بمجمله إىل «اقتصاد صديق للتبييض».
فهذا النوع من اإلقتصاد النقــدي هو البيئة املثالية
لعمليات تبييض األموال؛ كما إن افتقاد الســوق للدوالر
النقدي جعل من الســهل جدا ً ترصيف كميّات هائلة من
الدوالرات املجهولة املصدر إن بالتداول اليومي والرصافة
أو عرب عمليات تجارية وصفقــات عقارية باملاليني تتم
جميعها بالدوالر الكاش .ولكن يف الحقيقة لم تفعل األزمة
األخرية سوى تنشــيط عمليات تبييض األموال وجعلها
تبدو عادية وطبيعية جدا ً وظاهرة للعيان فرتكيبة النظام
اللبنانــي جعلته الوجهة املفضلة ملثــل هذه األعمال منذ
عقود .وال نتحدث هنا عن دراســات علميّة وتحقيقات
جنائية وإستقصائيّة يمكنها أن تكشف بالدليل القاطع
وباألرقام حجم األموال املبيّضــة عرب اإلقتصاد اللبناني،
بل نكتفي بمشــاهداتنا كمراقبني عن هذه النشــاطات
البالغة الوضوح حتى بالنسبة للمواطن العادي ويف حياته
اليومية.

أموال األنظمة والمال السياسي

منذ أواسط القرن العرشين ســاهمت التطورات التي
حصلت يف املنطقة بتحّ ول لبنان إىل نقطة جذب للرســاميل
الهاربة والتــي تبحث عن مكان آمــن وبيئة منفتحة عىل
أسواق التجارة واإلستثمار العاملية .لم تكن حركة الرساميل
هذه عفويــة وتلقائية فقط فقد شــجع لبنان عرب قانون
الرسية املرصفية ووجود املصارف األجنبية وخربة املصارف
املحلية عىل تطور هذه الحركة وتحولها إىل عنرص أسايس يف

تكوين شكل اإلقتصاد اللبناني وتركيزه حول قطاعات املال
والخدمات املرصفية .فمن نكبة فلسطني وهروب جزء كبري
من الرســاميل وأصحابها إىل بريوت ،إىل مرحلة اإلنقالبات
والتأميم التي تلتها يف بعض البلــدان العربية والتي دفعت
قســما ً آخر من أصحاب األموال لإلنتقال إىل لبنان ،وصوال ً
إىل الفــورة النفطية يف دول الخليج العربي وارتياح هؤالء يف
البداية للتعامل مع املصارف والسوق اللبنانية ،أصبح لبنان
مركزا ً ماليّا ً ومرصفيّا ً يف املنطقة.
إســتمر هذا األمر حتــى بداية الحرب يف لبنان ســنة
 1975والتي أغلقت ابوابا ً لحركة الرســاميل وفتحت أبوابا ً
أخرى .فابتدا ًء من أواخر الســتينات وخصوصا ً مع مطلع
ســبعينات القرن العرشين لعبت أمــوال منظمة التحرير
الفلســطينية واألموال املتدفقة من بعض األنظمة العربية
لتمويل منظمات مس ّلحة وصحف موالية لها دورا ً اساسيا ً
يف اإلقتصــاد وخصوصا ً النظام املرصيف اللبناني .فاملصارف
اللبنانيــة ورغــم محاولتها ظاهريّــا ً التقيّــد باالنظمة
واملمارسات املرصفية العاملية لم تكن عمليّا ً لرتفض دخول
الرساميل واألموال مهما كان مصدرها ّإل يف حاالت محدودة
جداً.
إنتهــت الحــرب اللبنانية عىل مزيج غريــب من املال
الســيايس واملال غري الرشعي وأموال امليليشيات التي كانت
بحاجة إىل «اعادة تدويــر» وترافق ذلك مع اإلنهيار النقدي
األول الذي كشف هشاشة اإلقتصاد واعتماده األسايس عىل
ّ
تغــر مرحلة ما بعد الطائف
تدفق األموال من الخارج .لم
كثريا ً يف طبيعة النظام اإلقتصادي إنما ابتدعت أبوابا ً جديدة
للهدر وصناديق وصفقات لتوزيع املنافع عىل «ميليشــيات
الســلم األهيل» وهذا ما أســمته بعض األطراف باإلقتصاد
«الريعي» كما أن هذه املرحلة جعلت اإلقتصاد اللبناني يدمن
آفة جديدة وهي اإلستدانة املفرطة باللرية اوال ً ثم بالعمالت
األجنبية.
يتبع :إقتصاد الريع ودور املصارف
@JeanClaudeSaade
خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي

الدوالر يالمس عتبة
الـ 30ألف ليرة

إرتفع سعر صرف الدوالر أمس الى
 29800ليرة لبنانية ووصل إلى
 30ألف ليرة في فترة الظهيرة وعاد
وانخفض الى  29450ليرة لبنانية
للشراء و 29500ليرة لبنانية لبيع
الدوالر الواحد .ولم تصدر تسعيرة
«صيرفة» عن مصرف لبنان أمس،
بسبب دخول القاضية غادة عون
مصرف لبنان بطريقة غير مألوفة
من دون مراعاة األصول القانونية،
فأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان
اإلضراب واإلقفال لمدة  3أيام بدءا ً
من اليوم.

 2.130مليون ليرة
سقف سعر طن الترابة
أصدرت وزارة الصناعة بيانا ً
حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن
الترابة السوداء (باب المصنع)
بمليونين وماية وثالثين ألف
ليرة لبنانية ،على أن يعمل بهذا
السعر اعتبارا ً من اليوم ولغاية
 2022/7/26ضمناً .ال يشمل
السعر المذكور أعاله الضريبة
على القيمة المضافة.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواســطة الظرف املختوم
لتلزيم رشاء اجهزة لزوم مرشوع تسويق
نظام رصــد ومتابعة آيل ضــد ذباب
الزيتون والفاكهة املتوســطية يف منطقة
املتوســط “Commercialization of
an Automated Monitoring and
Control System against the
Olive and Med Fruit Flies of the
” Mediterranean Regionالذي ينفذ
يف مصلحة األبحاث العلمية الزراعية.
املكان :محطة تل العمــارة الزراعية –
رياق – البقاع.
الزمان :الساعة العارشة من صباح يوم
الجمعة الواقع بتاريخ 2022/7/22
فعىل من يهمّ ــه األمر الحصول عىل دفرت
الرشوط الخاص املودع نســخا ً عنه يف
محطة تل العمارة – رياق – البقاع لدى
قســم املناقصات ويف محطــة الفنار –
جديدة املتن لدى السيد غي قاروط ضمن
أوقات الدوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل
نسخة عن دفرت الرشوط هو خمسون ألف
لرية لبنانية.
ترســل العروض مبارشة باليد إىل إدارة
مصلحة األبحــاث العلمية يف محطة تل
العمارة – ريــاق – البقاع خالل الدوام
الرســمي عىل أن تصــل العروض قبل
الســاعة الثالثة عرش من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد%
تل العمارة يف  28حزيران 2022
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواســطة الظرف املختوم
لتلزيم تقديم مواد كيميائية وآلة مخربية
لــزوم مخترب الحليــب يف محطة الفنار
التابعة للمصلحة.
املكان :محطة تل العمــارة الزراعية –
رياق – البقاع.
الزمان :الساعة العارشة من صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ 2022/8/10
فعىل من يهمّ ــه األمر الحصول عىل دفرت
الرشوط الخاص املودع نســخا ً عنه يف

محطة تل العمارة – رياق – البقاع لدى
قســم املناقصات ويف محطــة الفنار –
جديدة املتن لدى السيد غي قاروط ضمن
أوقات الدوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل
نسخة عن دفرت الرشوط هو خمسون ألف
لرية لبنانية.
ترســل العروض مبارشة باليد إىل إدارة
مصلحة األبحــاث العلمية يف محطة تل
العمارة – ريــاق – البقاع خالل الدوام
الرســمي عىل أن تصــل العروض قبل
الســاعة الثالثة عرشة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد%
تل العمارة يف  13تموز 2022
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
اعالن تلزيم
رشاء ثالثني مكنة باركود ريدر لزوم
ادارة الجمارك
بطريقة استدراج العروض
يف تمام الساعة العارشة من يوم الثالثاء
الواقع فيه التاسع من آب من العام الفني
واثنني وعرشين ،تُجري مديرية الجمارك
العامة يف مركزها الكائن يف ساحة رياض
الصلح – بنايــة البنك العربي – الطابق
الســابع – مكتب املراقــب اول لدائرة
الشؤون املالية ،استدراج عروض لتلزيم
رشاء ثالثني مكنة باركــود ريدر لزوم
ادارة الجمارك.
قيمة التأمني املؤقت /1.500.000/ل.ل.
(فقط مليــون وخمســماية الف لرية
لبنانية).
تُقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه مــن مديرية الجمارك
العامة – دائرة الشؤون املالية.
يجب أن تصــل العــروض إىل الدائرة
املذكورة قبــل الســاعة الثانية عرشة
من آخر يوم عمل يســبق تاريخ جلسة
التلزيم./.
مدير الجمارك العام باإلنابة
ريمون الخوري
التكليف 395
إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء

استدراج عروض إلدارة الخدمات الطبية
واإلستشــفائية للمســتخدمني واألجراء
الحاليني والقدامى عن الفرتة املمتدة ما بني
 2022/10/16لغاية 2023/10/15
ضمناً.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/200.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع يف  2022/8/12عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 393
إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء
مناقصــة عموميــة لتقديــم الخدمات
الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة
السابق.
يمكــن للراغبني يف االشــراك باملناقصة
العمومية املذكورة أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/300.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن

حرمه.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعــة الواقع يف 2022/08/26
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 393
إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء
اســتدراج عروض للقيام بأعمال صيانة
نظام مكافحة الحريــق يف معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/400.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع يف  2022/8/19عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 394
إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء
اســتدراج عروض لرشاء مواد كيماوية
لزوم معامل اإلنتاج.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة

الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/500.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع يف  2022/8/19عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 394

وفيــــــــات
سمري حنا ،رئيس مجلس اإلدارة  -املدير
العام لبنك عوده ش م ل
املساهمون ،مجلس اإلدارة ،اإلدارة
وجميع موظفــي بنك عــوده ش م ل
ورشكاته التابعة
ينعون بمزيد من الحزن واألىس املرحوم

معايل السيد
ريمون وديع عوده

ّ
املؤسسني،
أحد
الرئيس الفخري
ورئيس مجلس اإلدارة السابق
احتفل بالصالة لراحة نفســه يوم امس
الثالثــاء يف  19تموز  2022يف مطرانية
الروم امللكيّني الكاثوليك ،بريوت  -طريق
الشام.
تُـــقبل التعازي اليوم األربعاء  20تموز
 2022من الســاعة الحادية عرشة قبل
الظهر لغاية الســاعة السادســة مسا ًء
يف صالــون مطرانيــة الــروم امللكيّني
الكاثوليك ،بريوت  -طريق الشام.
للتعازي:
Raymondaudifamily@gmail.com
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العـــدد  - 888السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٢٠تـمـوز 2022

"بيروت هولدم"...

مراهنة على مدينة ُتلهم أجمل األفالم

ميشال كمون

حياة قاسية

جــــــوزفــــــيــــــن حــــــبــــــشــــــي

عىل طاولة لبنان األخرض اوراق شــعب
يقامر بمستقبله املجهول ،ويراهن عىل
تغيري حظه الســيئ وخيباته املتالحقة
وانكســاراته املتكــررة برضبة حظ قد
تكون "املحبة".
يف فيلم "بريوت هولدم" ،العاصمة
تقامر ،وعاشــق بريوت املخرج وكاتب
السيناريو ميشال كمون يراهن مجددا ً
عىل مدينة ال تزال تلهمه اجمل األفالم.
أفالم مثل رشيطه الروائي الطويل
األول "فالفل" ( ،)2006الذي لفح
بنكهته نفوس جيل من شباب لم
يعايشــوا يوميات الحرب اللبنانية
ولكنهم حرقوا احالمهم بنريان تأثرياتها،
واستطاع أن يفوز بجوائز عاملية يف عدد
كبري من املهرجانات التي جال عليها.
مجدداً ،يعــود كمون اىل بريوت ،منبع
الوحي ومصدر االلهام ،لرياهن عليها
وعىل ســكانها الذين يعيشــون
بشــكل دائم تحت وطأة ضبابية
شمســها ،وزالزل أرضهــا ،وعواصف
بحرها ،وصخرة انتحارهــا ومجدها.
يعود كمون مع رشيط "بريوت هولدم"،
فاتحا ً كافــة أوراقه ،كاشــفا ً رموزه
األربعة (الكبة والبســتوني والديناري
والســباتي) ،مطلقا ً اللعبة ،مراهنا ً عىل
األمــل والحب كوالدة مرتجــاة ملقامرة
الحياة الحافلة باالخفاقات.
أوراق الكبة والبســتوني والديناري
والســباتي هم زيكو (صالــح بكري)
وأصدقاء طفولتــه الثالثة يف احد احياء
بــروت .زيكو الخــارج حديثــا ً من
الســجن هو بطل طاولة القمار هذه.

"تكســاس هولدم" هي واحدة من
أشــهر العاب البوكــر يف عالم طاوالت
القمار الخرضاء .أمــا "بريوت هولدم"
فهــو حتما ً واحــد من أقــوى األفالم
اللبنانية غــر التجاريــة ،الذي يفلش

ريتا حايك مناضلة لحقوق المرأة

زيكو الخارج من سجن إلى آخر

اىل حيّه الشعبي ووالده املريض (روجيه
عســاف) ســيعود ،محمّ ــاً بالغضب
وبــأوزار املايض ،وذنب وفاة شــقيقه
يف ســباق دراجات نارية غــر قانوني،
وإخفاقــات قصة حب لــم تكتمل مع
جارته كارول (رنا علم الدين) .ســيعود
راغبا ً باستئناف حياته يف مدينة ،الحياة
فيها أشــبه بلعبة "الروليت" ،سلسلة
متالحقــة من اإلخفاقــات والنجاحات
واآلالم واالفراح .ســيعود مصمما ً عىل
النجــاح رغــم كل العقبــات واألجواء
املشــحونة بالتوتر والعنــف ،فيلتقي
اصدقاءه (فادي ابي سمرا وزياد صعيبة
وعصــام بو خالد) ،ويقــرر فتح مركز
تســلية (قمار) وينخرط يف عملية غش
يف ســباقات االحصنــة ،ويقيم عالقة
عابرة مع امرأة غامضــة (ريتا حايك)
ويحاول انقاذ صديق شقيقه الراحل من
املصري نفسه (سعيد رسحان) .سيعود
ّ
يتغي حظه
ليقامر مجــدداً ،عىل أمل أن
ومساره وتنقلب اوراقه وعاداته ،فيجد
الخالص والسالم الداخيل واألمل ،ويولد
من جديد .و ...من جديد ،يعلن ميشــال
كمون حبــه الكبري لبــروت ،فيحولها
مجددا ً البطلة الرئيسية لفيلمه الروائي
الطويل الثاني ،ويغنــي لها مع فريوز
"احبك مهما اشــوف منك ومهما الناس
قالت عنــك" ،ويعود معهــا اليها ،بعد
جولة طويلة عىل مهرجانات سينمائية
عديدة خالل السنتني املاضيتني .بريوت
ميشال كمون ،ال تشبه بريوت مخرجني
آخرين ،فلكل من سينمائيينا اللبنانيني
الواقعني تحت ســحر عاصمتنا ،نظرة

األصدقاء في يوم سعيد

معينة وحبكات شــائكة وموضوعات
مختلفــة وخصوصية محــددة وحب
من نوع خاص .بريوت ميشــال كمون
فكرة جديدة ،نبض مختلف ،أحاســيس
ملموســة بالبرص والســمع والقسوة
واملعاناة والفرح والغضب والصداقات،
وديكورات واكسسوارات حقيقية اكثر
من الواقع ،وشــخصيات نافرة ال تمر
مرور الكرام رغم انها من صلب الحياة.
بريوت ميشال كمون مناخات ويوميات
متلونة ومتبدلة حســب ايقاع االحداث،
فيكون احيانا ً بطيئــا ً واحيانا ً رسيعاً،
وغالبا ً ممســوكا ً بأداءات ممتازة لكافة
املمثلني الذين لم يقامــروا برصيدهم،

جورج وسوف في "الفحيص"

بل لعبوا وكأنهم اتحدوا بالشــخصيات
وظروفهــا وآالمها وآمالها ومآســيها،
فكانت النتيجــة "صولد" وأكرب .القبعة
ترفع لكل املمثلني :صالح بكري وفادي
ابي ســمرا وزياد صعيبــة وعصام بو
خالد وروجيه عساف وريتا حايك وانجو
ريحان وطالل الجردي ورنا علم الدين.
"بريوت هولدم" املنجز سنة ،2019
والــذي كان يل رشف تقديمه يف مهرجان
"البحــر االحمر الســينمائي" الدويل يف
شهر كانون االول املايض ،اليوم يف عروس
البحر االبيض املتوســط بــروت ابتدا ًء
من  28تموز  ،2022ومشــاهدته ال تُعد
مقامرة ،بل ربح اكيد" .بتشارطوا"؟

تامر حسني يش ّوق الجمهور
بعد نجاح أغانيه التي طرحها حديثاً ،شــوّق الفنان املرصي
ي الجمهور لجديده الغنائي الذي سيطرح قريباً.
تامر حسن 
ويف التفاصيل ،شــارك املتابعني مقطع فيديو عرب حســابه
الخاص عىل موقع التواصل اإلجتماعــي من كليب األغنية معلقاً:
"عشأنجي...قريباً".
من جهة أخرى كانت قد اجتازت أغنية تامر حســني التي
تحمل اسم "حبيتها يا ناس" عتبة الـ  5ماليني مشاهـــــدة
عىل "يوتيوب".

شوقت املمثلة ريتا حايك متابعيها عىل صفحتها الخاصة عىل
موقع التواصل االجتماعي ،بإعالن عن عمل مقبل قريبا ً باملشاركة
مع " ."NDFLWomanونرشت حايك مقطع فيديو يظهرها تتجول
ً
كاتبة:
يف شــوارع طرابلس ،وصــورا ً وهي تقابل بعض النســاء،
"التصوير من أجل قضية ...التفاصيل واملزيد من الفيديوات قريباً".
يذكــر ّ
أن " ( "NDFLWomanتأسســت العــام  )1976هي
منظمة نســوية علمانية غري حكومية تنــر الوعي وتدافع عن
حقوق النساء والفتيات.

يحيي ســلطان الطرب جورج وسوف أمسية غنائية يف األردن
يف 11آب املقبل عىل املرسح الرئييس (دير الروم األرثوذوكس) ضمن
فعاليات مهرجان "الفحيص".
ويعترب "الفحيص" مهرجانــا ً ثقافيا ً فنيا ً متنوّعا ً يقيمه نادي
شباب الفحيص سنويا ً تحت شعار "األردن تاريخ وحضارة" .وكان
انطلــق منذ  1990من دون انقطاع ،وتمتــد فعالياته املتنوعة عىل
مدار األسبوع يف بلدة الفحيص القديمة املعروفة بـ "روس البيادر".

١١
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MOVIES

...Black and Blue

OUR RATING

قصة مألوفة لكن ممتعة
جـــــــــــاد حـــــــــداد
يف فيلم ( Black and Blueســوداء زرقاء) للمخرج
ديون تايلور ،ترفع املمثلة ناعومي هاريس مستوى العمل
الذي يروي قصة رشطية مبتدئة يســتهدفها زمالؤها
الفاسدون بسبب قوتها الجســدية ورقتها العاطفية.
يعرض مدير التصوير املخرضم ،دانتي سبينوتي ،مشاهد
كئيبة ومثرية للذكريات يف "نيو أورليانز" ،فريتفع بذلك
منسوب التهديدات التي تحملها القصة.
يتّســم العمل بأجواء مشــابهة لفيلم Training
( Dayيوم التدريب) ،فتكتشــف "أليشــا ويســت"
املثالية (ناعومي هاريــس) معلومات تفوق ما كانت
تتوقعه بعد ثالثة أسابيع فقط عىل انضمامها إىل سلك
محاربة يف الجيش األمريكي
الرشطة .كانت "أليشــا"
ِ
وشــاركت يف جوالت عدة يف أفغانســتان ،لكنها تعود
إىل بلدتها األم وتكتشــف أن حيّها القديم أصبح أكثر
خطورة مما كان عليه حني رحلت منه .يعرض املخرج
مرشوعا ً ســكنيا ً محددا ً عىل شكل مكان مريع حيث
ي ّ
ُشغل السكان أسوأ غرائزهم للبقاء عىل قيد الحياة.
تتلقى "أليشــا" عرضا ً للعمل بــدوام مزدوج
للسماح لرشيكها (ريد ســكوت) باالستمتاع بليلة
مميــزة يُخطط لها منذ وقت طويل مع زوجته .لكن
رسعان ما تتعامل "أليشــا" مع مجموعة أخرى من
الضباط واملحققني املتخصصــن بملف املخدرات،
فيجعلونها تشعر بانعدام األمان ألنها مج ّرد مبتدئة

وســطهم .تجيد هاريس تجسيد شــخصيتها التي
تبحث عــن هويتها وعن مكان تنتمــي إليه يف هذه
األوساط الشائكة .توفيت والدتها للتو ولم يعد لديها
أي فــرد آخر من عائلتها .هــي تنحدر يف األصل من
"نيو أورليانز" لكنها ابتعدت عن املنطقة لفرتة ،لذا
يعاملها السكان املحليون وكأنها دخيلة.
"أليشــا" امرأة ســوداء البرشة ،لكنها رشطية
أيضا ً (ما يعني أنها تحمل الشــارة الزرقاء ،وهذا ما
ّ
يفس عنوان الفيلم) .لم يعــد أصدقاؤها وجريانها
القدامى يثقون بها ،وال يثــق بها زمالؤها الجدد يف
العمل .يســهل أن نشعر بحجم العزلة التي تعيشها،
أو باضطرابها حني تحــاول التعامل بلطف مع فتى
عمره  10ســنوات خارج متجر بقالة قديم فيقابلها
بالرفض .يتصاعد التوتر يف أول مشــهد من الفيلم،
حيث يطلب منها عنرصان يف دورية الرشطة التوقف
جانبا ً من دون سبب واضح أثناء استعدادها ملمارسة
الهرولة صباحاً ،ثم يتابعان التعامل معها بفظاظة
حني يكتشفان أنها رشطية أيضاً.
يُخيّم الســؤال التايل عىل الفيلم كله" :هل ِ
أنت
واحدة منــا أم واحدة منهم"؟ يُط َرح هذا الســؤال
قبل أن تشاهد "أليشا" تحريا ً أبيض البرشة (فرانك
غريلو) وهو يطلق النار عىل شــاب أســود ويقتله،
فتصوّر املشــهد كله عرب كامريا جســدية خاصة
بالرشطة .إنه ســبب آخر الستهدافها طوال الوقت.
ســتكون بقية أحداث الفيلم عبارة عن ســباق مع
الزمن ،فتجد "أليشــا" صعوبة يف العــودة إىل مقر
الرشطة لتحميل الفيديو يف النظام ألن عددا ً متزايدا ً
من الضباط يبدأ بمطاردتها وتضييق الخناق عليها.
يحمل الفيلم طابعا ً مميــزا ً بفضل أجواء االضطهاد
والتشــويق التي ترافق هذه األحداث .يجيد املخرج
تايلــور تقديم لقطــات املطاردة بأســلوب متقن
ومتماســك ،مع أن املوســيقى التصويرية املزعجة
تميل إىل خنق األجواء الدرامية يف هذه املشاهد.

لكن ال تهرب "أليشــا" من الرشطة التي تريد
إسكاتها فحسب ،بل إنها مضطرة أيضا ً لتجنب تاجر
املخدرات الذي يسيطر عىل الحي" ،داريوس" (مايك
كولرت) ،وهو ع ّم ضحية إطالق النار ،ألن املحققني يف
قضايا املخدرات يو ّرطونها يف جريمة القتل .لن تجد
أي حليف لها باســتثناء صديق طفولتها املعروف
بلقب "مــاوس" (تايريس غيبســون) ،وهو يدير
متجر البقالة ويقدم لها ملجأ ً آمناً.

باختصار ،يدخــل هذا العمــل يف خانة األفالم
الغربية التي تدور أحداثها يف مدينة شاســعة ،حيث
يكون الصالحــون أرشارا ً واألرشار أكثر تعقيدا ً مما
يوحون به .إنــه فيلم جريمة معــارص حيث تُتَّهم
الشخصية الرئيســية بجريمة لم ترتكبها وتحاول
تنظيف ســمعتها قبل فــوات األوان .قد تبدو فكرة
الفيلم مألوفة ،لكنها نســخة متماســكة من قصة
شاهدناها يف أعمال أخرى.

السجن  6سنوات للمخرج اإليراني جعفر بناهي
أكــدت الســلطة القضائيــة اإليرانية أن عىل
املخرج املعارض جعفر بناهي الذي أوقف األسبوع
املايض ،تمضية عقوبة بالسجن ستة أعوام صدرت
يف حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.
وقال املتحدث باسم السلطة القضائية مسعود
ســتاييش إن "بناهي حكم عليــه يف العام 2010
بالســجن ســت ســنوات وعليه تم إدخاله مركز
االحتجاز يف إوين (بطهران) لقضاء هذه العقوبة".
ويف  11تموز ،أفادت وســائل إعالم إيرانية عن
توقيف بناهي ،ليصبح ثالث مخرج يعلن احتجازه
خالل أيــام ،بعد محمد رســول آف ومصطفى آل
أحمد .وأوضحت وكالــة "مهر" يف حينه أن بناهي

أوقف "أثناء حضــوره اىل النيابة العامة يف طهران
ملتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسول آف".
ويعد بناهــي ( 62عاماً) من أبرز األســماء يف
السينما اإليرانية املعارصة ،ونال جوائز دولية أهمها
جائزة الدب الذهبــي ألفضل فيلم يف مهرجان "برلني
السينمائي" العام  2015عن "تاكيس طهران" ،وأفضل
سيناريو يف مهرجان "كان"  2018عن "ثالثة وجوه".
وأتى توقيف بناهي الذي ســبق أن حكم عليه
بالسجن واملنع رسميا ً من إعداد األعمال السينمائية
يف بالده ،بعد الكشف الجمعة عن توقيف املخرجَ ني
محمــد رســول آف ومصطفى آل أحمــد بتهمة
"االخالل بالنظام العام" يف إيران.

وعُ رفت عن بناهي مواقفه املعارضة للسلطات
يف بالده .أوقف يف العــام  2010وأدين الحقا ً بتهمة
"الدعايــة ضد النظــام" الســيايس للجمهورية
اإلســامية ،وحكم عليه بالسجن ستة أعوام ومنع
من إخراج األفالم أو كتابتها ألعوام طويلة ،أو السفر
والتحدث اىل وســائل اإلعالم ،وذلك يف أعقاب تأييده
التحــركات االحتجاجية التي تلت إعــادة انتخاب
الرئيس محمود أحمدي نجاد يف العام .2009
ودعــت إدارات مهرجانات ســينمائية دولية
ّ
وكان ،اىل إطالق رساح بناهي
مثل البندقية وبرلني
وزمالئه ،يف حني أبدت فرنسا قلقها من توقيف عدد
من املخرجني يف الجمهورية اإلسالمية( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يشري هذا اليوم اىل مسألة
زواج تتحقق وتضفي وهجا ً
وتأ ّلقا ً عىل حياتك العاطفية.

ال تتهور يف مسألة يمكن أن
تقودك بعيدا ً جداً ،ابتعد عن كل
ما يشوّه سمعتك لدى الرشيك

الثقة هي من االمور املهمة يف
الحياة .لذا حاول ان تتمتع بها
بدال ً من فهمها.

يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل
اضايف كمساعدة للرشيك ،فال
ترتدد ألنه فعالً يستحق.

تحرض ملفاجأة رومانسية
للحبيب .لقاء قد يعيد الذكريات
الجميلة إىل الواجهة.

أنت عنيد بطبعك وتذهب
حتى النهاية وال تعطي
أهمية لبعض التحذيرات.
توخى الحذر.

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

عارض أي خطوة إذا لم تكن
مقتنعا ً بها ،العشوائية لن
تكون يف مصلحتك.

دعوة من الرشيك للخروج معا ً
يف سهرة رومانسية ،تقبلها
برسور ،أو قوما بسفر.

اختبار جديد يتعلق بنفوذ أو
برصاع عىل السلطة ،وقد تجد
نفسك امام استحقاق مهم.

التغيري الحاصل يف وضعك
املهني يشري اىل فرص جيدة واىل
نجاحات تنمو وحلول وانتعاش.

تعيش أوقاتا ً عذبة وحلوة عىل
الصعيد العاطفي ،والوعود كثرية
عىل هذا الصعيد.

عامل الوقت يف مصلحتك ،لذا
يستحسن أن تبادر فورا ً إىل
إنهاء كل األمور العالقة.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
ُمو حزن ...الكن حزين

ابــــــــــراهـــــــــيـــــــــمشـــــــــحـــــــــرور

محاولة لنقل مطلع قصيدة
ّ
مظفــر النــواب "مو حزن
الكن حزيـــن" من اللهجة
العراقية للهجة اللبنانية.

ِ
وقت ْل ِكنِت
عم عِ ّد عا صابيع إيديّي السنني
بيّي ت َرك م ّرہ َع طاو ْلتو كتاب
َل مْ ّ
ظفر النوّاب
وْعِ ْلقِ ت برايس:
" مو حزن … الكن حزين"

بترصّ ف …
تحيه لروح الراحل الكبري

أي مو حزن … الكن حزين
َ
ْتنقصف
عا شكل كيف ب
تحت الشتي بْ نيسان
ْ
شتلة ياسمني …
أو متل صندوق العرس
ّملا عِ تِق
خرد ْة عشق ينباع
ما بعرف َلمني …
أو متل يش عصفور يَ ْ
خ َ
طيِّه
بالجرد … آخر يوم صيفيِّه
فاق الصبح متْ ّ
أخر ْشويّه
وْالقى بساتني الجرد من دون … تني …

إصــــــــــــــدارات

المخدرات وتشريع الحشيشة
لـ العميد د .علي الشاعر | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"
يتناول هذا الكتاب موضوع زراعة وانتشار املخدرات
يف لبنان والعالم من الناحيــة القانونية وينطلق من دور
السلطات اللبنانية ليصل إىل دور املجتمع الدويل يف مكافحة
جرائم املخدرات.
الهدف من الدراســة وفقــا ً للمؤلف هــو اإلحاطة
بالتطــورات الترشيعية التي طالــت موضوع مكافحة
املخدرات عىل مختلف األصعدة املحلية واإلقليمية والدولية،

وتســليط الضوء عىل الجهود الوطنيــة الخاصة بتجريم
التعامل باملخــدرات ،مرورا ً بالتعاون القانوني والقضائي
العربي املتبادل يف هذا السياق ،ووصوال ً إىل الجهود الدولية
تحت مظلة األمم املتحدة واألجهزة املتفرعة عنها من أجل
مكافحة زراعة املخدرات واإلتجار والتعاطي بها.
ضمن هذا الهم املعريف واألكاديمي واإلنســاني يحيط
مؤلف الكتاب بمفهوم املخــدرات وأنواعها وطرق اإلتجار

بها ،وطرق مكافحة املخدرات ومحاولة ترشيع الحشيشة
عــى الصعيدين الدويل واملحيل ،والواقــع الترشيعي الحايل
للحشيشة يف لبنان ،وخطة ماكنزي وترشيع القنب وإقراره
بالقانــون رقــم  2020/178مع التقييم لهــا ،ومخاطر
املخدرات واإلدمان عليها ،والوضع القانوني لإلدمان ،وواقع
جرائم املخدرات يف لبنان عىل ضوء اإلحصاءات الرســمية،
وأهم عمليات مكافحة وضبط تهريب املخدرات يف لبنان.

AGENDA
معرض "االحتفاء بالرسم"

املكان :غالريي جانني ربيز
الزمان :من اليوم حتّى  26آب
لالستعالم01868290 :

وجود

املكان :كورنيش الخراب  -صور
الزمان 22 :تموز 5 -ظهرا ً
لالستعالم03337336 :

"أهال بالهاطلّة"

املكان :بيت البيدر  -غلبون
الزمان :من  22حتّى  24تموز
لالستعالم76771666 :

Jazz Festival'22

املكان :ضهور الشوير
الزمان 23 :و 24تموز 9:30 -مسا ًء
لالستعالمdhourshweirbeer@ :
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مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان

"األمل السينمائي" في إيطاليا
أعلن املخــرج فــادي اللوند رئيس
مهرجان "( "The hopeاألمل السينمائي
الدويل) عن موعــد افتتاح الدورة الثانية
مــن املهرجــان يف  27أيلــول املقبل يف
العاصمة اإليطالية روما.
وقال اللوند ّ
إن "املهرجان يهدف منذ
دورته األوىل التي أقيمت العام املايض ،وتم
يف خاللها تكريم النجمتني إلهام شــاهني
وكارول ســماحة ،إىل معالجــة القضايا
اإلنســانية املتعلقة باألشــخاص ذوي
االحتياجات الخاصة أو الذين يعيشــون

يف ظروف اجتماعية غري عادية من خالل
فن الســينما واإلبداع" .وأضاف" :نحن
فخورون بأن يكون "األمل الســينمائي
الدويل" املهرجــان األول الذي يقدم هذه
الفكرة املتميزة متجاوزا ً كل الحدود .وهذا
العام نخرج خارج الصندوق لنقدم فكرة
جديدة وغري مسبوقة عىل مستوى أوروبا
والعالم ،وذلك من خالل دعوة صناع األفالم
وأعضاء لجان التحكيم والفنانني املكرمني
واإلعالميــن لحضــور حفــل االفتتاح
الرسمي للمهرجان يف دورته الثانية لعام

 2022يف قاعة سينما "فيدريكو فيلليني"
التي تحمل اســم املخرج اإليطايل الراحل
الكبــر "فيدريكو فيللينــي" والتي تقع
ضمن أستديوات "شينيشيتا" الشهرية يف
العاصمة اإليطالية روما ،والتي تعترب من
اكرب اســتديوات أوروبا السينمائية والتي
صورت فيها عدة أفالم عاملية ،كما تعترب
متحفا ً ســينمائيا ً مهما ً يقصده جميع
صناع السينما العامليني للتمتع بمحتوياته
الفنية السينمائية والتاريخية الكبرية".
وأكــد ّ
أن "إدارة املهرجــان قــررت

تقديم جائزة تقديرية سنوية للصحافيني
واإلعالميني مــن ذوى الهمــم وغريهم
من املبدعني حــول العالم يف فكرة جديدة
ومبتكــرة تقديرا ً لجهودهــم الكبرية يف

تحدي اإلعاقــة والوصول إىل قمة النجاح
رغم كل الظروف الصعبة التى يمرون بها،
عىل أن تحمل هذه الجائزة اسم الصحافية
الفلسطينية الشهيدة شريين أبو عاقلة".

 COMIC-CONيعود بأعمال شعبية
يعود مهرجان "كوميك كون" إىل سان دييغو
هذا األسبوع ،حيث ســتقدَّم مسلسالت جديدة
من عالم " "Game of Thronesو"Lord of the
 "Ringsأمام آالف املعجبني الذين سريتدون أزياء
من وحــي أبطالهم املفضلني ،يف أشــهر تجمع
ملحبي أعمال الثقافة الشعبية يف العالم.
وتعــرض رشكــة "ديزنــي" مقتطفات
من أفالمها ومسلســاتها املرتقبــة عن أبطال
"مارفل كوميكس" الخارقــن أمام محبّي هذه
الشــخصيات يف امللتقى الكبري الذي عُ ّلق تنظيمه
عىل مدى السنوات الثالث الفائتة بسبب الجائحة.
ويقول املســؤول عن التواصل يف كوميك-
كون ديفيــد غالنزر" :أعتقــد أن الحدث هذه

السنة ســيكون مشابها ً مللتقى عام  ،2019مع
ّ
أن املدعوين الذي سيحرضون متنكرين بأزياء
الهوبيت أو التنانني أو األمريات ســيُطلب منهم
وضع كمامات" .وإىل جانب  135ألف شــخص
من محبي هذا النوع من األعمال ،يســتقطب
امللتقى الذي يستند إىل قصص الرشائط املصورة
وإنتاجــات مذهلة من نوع الخيــال العلمي او
الفنتازيا ،أهم اســتوديوات هوليــوود وأبرز
نجومها للتفاخر بأعمالهم املقبلة.
وينطلــق الحدث هــذه الســنة بعرض
مقتطفــات مــن فيلــم "Dungeons and
 "Dragons: Honor Among Thievesلرشكــة
"باراماونت بيكترشز".

ومــن املنتظر أن يربز يف األســبوع األول من
امللتقى مسلســان خياليان ضخمــان يعرضان
قريباً ،همــا "Lord of the Rings: The Rings of
 "Powerاملرتقب عرضه عرب أمازون برايم فيديو،
و" "House of the Dragonالــذي تعرضــه قناة
"إتش بي أو".
وتســتند قصة "،"The Rings of Power
وهو إنتاج تعقد رشكة "أمازون" آمالها عليه،
إىل سلســلة الكتب التي أ ّلفها جون رونالد رويل
تولكني ،فيما تدور أحداث الفيلم يف زمن يسبق
أحداث سلســلة أفــام ""Lord of the Rings
الحائزة جوائز أوســكار وتــوىل إخراجها بيرت
جاكسون( .أ ف ب)

بـــــــيـــــــئـــــــة

ثروة أستراليا النباتية والحيوانية مهدّدة
كشــف تقرير حكومي صــادم أن
النباتات والحيوانات الفريدة يف أسرتاليا
معرضة لخطر أكــر من أي وقت مىض

بسبب حرائق الغابات والجفاف والنشاط
البرشي واالحرتار املناخي .وقدّم التقرير
العلمي صورة قاتمة عن األرضار الكبرية

الالحقة بالحياة الربيــة يف البالد .فمنذ
مطلع القرن العرشين ،ارتفع متوســط
درجة حرارة األرض يف أســراليا بمقدار
 1,4درجة مئوية بسبب االحرتار ،ما أدى
إىل ترسيع تدهور النباتات والحيوانات.
ووصفــت وزيــرة البيئــة تانيا
بليبريســك نتائــج التقريــر بأنهــا
"صادمة" .وقالــت إنها "تحكي قصة
أزمة وتدهور يف البيئة األسرتالية".
وأتت حرائق  2020-2019عىل أكثر
من ثمانية ماليني هكتــار من الغطاء
النباتــي ،كما قتلــت أو رشدت ما بني
مليار إىل ثالثة مليارات حيوان يف البالد،

بحسب نتائج التقرير الرئيسية .كذلك،
أدت موجــات الحر يف املحيط إىل ابيضاض
شديد للشعب املرجانية يف الحاجز املرجاني
العظيم خالل أعوام  2016و 2017و.2020
ومذاك ،خلص تقرير حكومي صدر يف آذار
إىل أن الشــعب املرجانية عانت مجددا ً من
موجة ابيضاض هائلة.
كذلك ُقيض عىل ماليــن الهكتارات
من الغابات البكر منذ عام  .1990وطاول
املصري نفسه أكثر من سبعة ماليني هكتار
من موائل األنــواع املهددة باالنقراض بني
عامــي  2000و ،2017وفق التقرير .ويف
خمس سنوات ،أضيف أكثر من  200نوع

نباتــي وحيواني ذات أهميــة وطنية إىل
قائمة األنواع املهددة باالنقراض بموجب
القوانني البيئية األسرتالية.
ولفت التقرير إىل أن أســراليا فقدت
أنواعا ً من الثدييات أكثر من أي قارة أخرى،
إذ ارتفــع عدد األنــواع الجديدة املصنفة
بأنها مهددة بنسبة  8%يف غضون خمس
ســنوات .كذلك ،تنمو املدن األســرالية
بوترية رسيعة ،ما يؤدي إىل زيادة الحرارة
والتلوث والنفايات الحرضية ،مع الضغط
عىل موارد املياه والطاقة .وذكر التقرير أن
سيدني فقدت أكثر من  70%من نباتاتها
األصلية بسبب التنمية الحرضية( .أ ف ب)

نفوق سالحف بحرية محمية في اليابان
أق ّر صياد بطعن عرشات السالحف
الخــراء ،وهي من األنــواع املحمية،
حتــى املــوت ،بينما كانــت عالقة يف
شــباكه قرب جزيرة يف جنوب اليابان.
وقد عُ ثر عىل ما بني  30و 50ســلحفاة
بحرية خرضاء ميتــة أو منازعة ،مع
آثار طعنــات خصوصا ً عىل الرقبة ،عىل
شــاطئ جزيرة كوميجيمــا عىل بعد
 1600كيلومرت جنوب غرب طوكيو.
وقــال عضــو منظمــة حماية

الســاحف البحريــة يف كوميجيمــا
يوشيميتسو تســوكاكويش" :لقد كان
مشهدا ً مروعاً" ،موضحا ً ّ
أن "السالحف
البحرية مخلوقــات لطيفة وهي تهرب
عندما يقــرب البرش منهــا أكثر من
الالزم ...ال أســتطيع أن أصدق أن مثل
هذا اليشء يمكن أن يحدث يف عرصنا".
وقال رئيس تعاونية صيد األســماك
املحلية يوجي تاباتــا إن "صيادا ً اعرتف
بطعن الســاحف" الفتا ً اىل ّ
أن "الصياد

ASTRONOMY

الذي لم يُكشف عن هويته ،ادعى أنه أطلق
الكثري من السالحف التي علقت يف شباكه،
لكنه بــدأ بعد ذلك يف طعنهــا يف محاولة
إلضعافها وتحريرها بسهولة أكرب".
وفتحت املدينة والرشطة تحقيقاً،
عىل ما قال مســؤول يف البلدية ،رافضا ً
الكشــف عما إذا كان الصيــاد يواجه
احتمال فرض عقوبات يف حقه.
وأضاف تاباتا أن "الصيادين قلقون
أيضا ً ألن الســاحف تأكل األعشــاب

البحريــة التي تعيش فيها األســماك،
وأن هذا النوع من الحــوادث نادر وأن
الصيادين يطلقون بانتظام الســاحف

التي تقع يف شــباكهم" ،خاتماً" :نحن
نفكــر يف كيفية منع حــدوث ذلك مرة
أخرى"( .أ ف ب)

ثقب أسود بكتلة نجمية خامدة
تتوســع دائرة الثقوب الســوداء املعروفة يف
الكون ،مع إعالن فريق من علماء الفيزياء الفلكية
اكتشــاف أول ثقب أسود "خامد" الكتلة النجمية
يدور حول نجم آخر يف مجرة مجاورة .بينما يُعتقد
أن هذه الثقوب السوداء شائعة يف الكون ،وثبت أنه
من الصعب العثور عليها.
وقال عالم الفيزياء الفلكية يف جامعة أمسرتدام
تومر شــينار ،املع ّد الرئييس للدراسة الجديدة إن:
"الفريق الدويل عثر عىل إبرة يف كومة قش".
وكان الفريق يبحث يف السماء عن جسم تبني

يف النهاية أنه ثقب أســود ثنائي ،يدور فيه ثقبان
أسودان حول بعضهما البعض بعد ابتالع نجومهما
يف انفجار مستعر أعظم (سوبرنوفا).
ويعتقد الباحثون أن النجم األزرق ،املوجود يف
مجرة ســحابة ماجيالن الكبرية التي تجاور درب
التبانة ،يتالزم باســتمرار مع ثقب أســود كتلته
تسعة أضعاف كتلة شمسنا .وعاد ًة ما تُكتشف هذه
األنواع من الثقوب الســوداء بواسطة أشعة سينية
تُصدرها أثناء جمع املواد من النجم املرافق لها.
لكن هذا النظام الثنائي ،املعروف باسم "يف اف

تي اس  ،"243يوصف بأنه "خامد" ألنه ال يصدر
أشعة سينية إذ إنه ليس قريبا ً بما يكفي المتصاص
املادة من نجمه .ويمكن أن يعطي هذا االكتشاف
ملحة حول كيفية تشكل الثقوب السوداء .ويُعتقد
أن الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية وُلدت أثناء
موت نجم كبري ،يف انفجار مســتعر أعظم .وتؤدي
قوة االنفجــار إىل إحداث ثقوب ســوداء يف نظام
ثنائي يف مدار بيضاوي الشكل بدال ً من مدار دائري.
مع ذلك ،فإن مــدار"يف اف تي اس  "243له
مدار دائري تماما ً أيضاً( .أ ف ب)
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Corona Awareness

كوفيد  :19 -من هم األشخاص
األكثر عرضة لإلصابة بأعراض خطيرة؟

تتفاوت حدة أعراض اإلصابة بكوفيد  19تفاوتًا كبيرًا من شخص آلخر.
فقد ال يصاب البعض بأي أعراض على اإلطالق ،بينما يعاني آخرون من
اإلعياء الشديد لدرجة تستلزم دخولهم المستشفى ،وقد يصل بهم
الحال إلى االعتماد على أجهزة التنفس االصطناعي .وتزيد احتمالية
َت َقدُّم السن

قد يصيب كوفيد 19 -األشخاص من
جميع الفئات العمرية ،لكنه أكثر شيوعا ً يف
فرتة منتصف العمر ،والبالغني األكرب سناً.
بأعراض خطرية
وتزداد احتمالية اإلصابة
ٍ
ً
خاصة من هم فوق الـ85
مع تقدم العمر،
عاما فأكرب ،حيــث يكونون األكثر عرضةً
للمعاناة من أعراض بالغة الخطورة .ففي
أمريكا بلغت نسبة الوفاة بسبب املرض بني
من يبلغون  65عاما وأكرب نحو  .81%كما
تزداد املخاطر لدى كبار السن عندما تكون
لديهم مشاكل صحية أخرى.
وتجدُر اإلشــارة إىل أن مــن يتلقون
الرعايــة الصحية يف دور رعاية املســنني
ً
عرضة للخطر ،إذ غالبًا ما يعانون من
أكثر
عدة مشاكل صحية مرتبطة بتقدم العمر.
كما أن الجراثيم تنترش بســهولة بني من
يعيشون يف مناطق قريبة من بعضها .لذا،
إذا كنت تقيم يف دار لرعاية املسنني ،فعليك
اتباع اإلرشــادات الخاصــة بمنع انتقال
العدوى .واســأل عن اإلجراءات الوقائية
للنزالء والقيود املفروضة عىل الزوار .وأبلغ
طاقم العمل إذا كنت تشعر باملرض.
كبار السن هم أكثر عرضة لإلصابة
بــداء الزهايمر .إذ يزيــد الزهايمر من
صعوبة تذ ُّكرهم لالحتياطات املوىص بها
ملنع إصابتهم بالعدوى.

المشاكل الرئوية ،بما في ذلك الربو

يســتهدف فــروس كوفيــد19 -
ً
عرضة
الرئتني .لذا ،يكون الشخص أكثر
لإلصابة بأعراض خطرية إذا كان مصابا ً
بالفعل بأحد أمراض الرئة املزمنة ،والتي
تشمل ما ييل:
داء االنسداد الرئوي املزمن.
رسطان الرئة.
التليف الكييس.
التليف الرئوي.
نوبة ربو متوسطة إىل حادة.
فرط ضغط الدم الرئوي.
االنصمام الرئوي.
قد تضعف بعــض األدوية املخصصة
لعالج هذه الحاالت الجهاز املناعي .ورغم
ذلك ،من الرضوري تناول العالجات الدوائية
الوقائية بانتظام للســيطرة عىل األعراض
قدر اإلمكان .كما مــن املفيد تجنب ما قد
يــؤدي إىل تفاقم أعــراض الربو .وتختلف
محفــزات الربو من شــخص آلخر .ومن
أمثلة املحفزات حبوب الطلع ،وعث الغبار،
ودخان التبغ ،والهواء البارد .كذلك قد تؤدي
االنفعاالت القوية والتوتر إىل حدوث نوبات

الربو لدى بعض األشــخاص .كما ينزعج
البعض من الروائــح الفواحة ،لذا احرص
عىل أال يكون املطهّ ر الذي تســتخدمه من
محفزات الربو لديك .ويعــ ّد تدخني التبغ
والسجائر اإللكرتونية أحد محفزات الربو.

مرض القلب

قد يتسبب كثري من أمراض القلب يف
تفاقم أعراض فريوس كوفيد 19 -لديك.
وهذا يتضمن:
اعتالل عضلة القلب.
أمراض القلب الخلقية.
فشل القلب.
داء الرشيان التاجي.
اســتمر يف تنــاول األدوية حســب
تعليمات الطبيب .فإذا كنت مصابا ً بارتفاع
ضغط الدم ،فقــد تزداد احتمالية إصابتك
بأعراض خطرية إذا لــم تتحكم يف ضغط
الدم وتتناول األدوية حسب التعليمات.
الحــاالت الطبية املتعلقــة بالدماغ
والجهاز العصبي
يمكن لبعض الحاالت املؤثرة يف الدماغ
أو الجهــاز العصبي أن تزيــد من خطر
اإلصابة بأعــراض كوفيد 19 -الخطرية.
وتتضمن:
السكتة الدماغية.
َ
الخ َرف.
ُ
والسمنة.
السكري
يزيد مرض الســكري من النوعني
 1أو  2مــن خطــر اإلصابــة بأعراض
حادة لكوفيد .19 -كذلك األمر بالنســبة
للمصابني بالسمنة أو السمنة املفرطة أو
أصحاب مؤرش كتلة الجسم املرتفع.
يتســبب داء الســكري ِ
والسمنة يف
إضعاف كفاءة الجهاز املناعي لإلنسان.
فالســكري يزيــد من خطــر اإلصابة
بالعــدوى بصفة عامــة .ويمكن الحد
من هذا الخطر عرب التحكم بمســتويات
السكر يف الدم ،واملداومة عىل تناول أدوية
عالج الســكري واألنسولني .إحرص عىل
إنقاص وزنك عــر نظام غذائي صحي،
واملداومة عىل أداء األنشطة البدنية.

السرطان وبعض اضطرابات الدم

تزيد احتمالية تعرض األشــخاص
املصابني حاليا ً بالرسطان ألمراض أكثر
خطورة بسبب كوفيد .-19وقد تتفاوت
هــذه املخاطر بنا ًء عىل نــوع الرسطان
ونوع العالج املقدم.
فقر الدم املنجيل هو حالة أخرى تزيد
احتماليــة التعرض ألعــراض كوفيد-19

اإلصابة بأعراض خطيرة نتيجة اإلصابة بفيروس كوفيد  19لدى كبار
السن .وقد يزداد الخطر أيضاً لدى األشخاص من جميع الفئات العمرية
ممن لديهم مشاكل صحية أخرى خطيرة فالمصابون بأكثر من مشكلة
صحية معرضون لمخاطر أكبر.

الحادة .يــؤدي هذا االضطــراب املوروث
إىل تصلب كرات الــدم الحمراء وتالصقها
واتخاذها شكالً يشبه حرف  Cاإلنكليزي.
وتموت كرات الدم الحمراء املشــوهة هذه
مبكراً ،وبهذا ال يمكن أيضا ً نقل األوكسجني
يف داخل جسمك .يسبب هذا أيضا ً انسدادات
مؤملة يف األوعية الدموية الدقيقة.
قد يــؤدي اضطراب مــوروث آخر يف
الدم يطلق عليه الثالسيمية إىل جعلك أكثر
عرضة ألعراض كوفيد -19الحادة .ويف حالة
الثالســيمية ،ال ينتج الجسم ما يكفي من
الهيموغلوبــن ،ويؤثر هذا بدوره عىل مدى
قدرة حمل كرات الدم الحمراء لألوكسجني.

ضعف الجهاز المناعي

يحــارب الجهاز املناعــي الصحي
الجراثيم املســببة للمرض .لكن يمكن
لعدي ٍد من الحاالت الصحية والعالجات أن
تُ ْ
ضعف جهاز املناعة ،بما يف ذلك:
عمليات زراعة أعضاء.
عالجات الرسطان.
زراعة نخاع العظم.
فريوس نقــص املناعــة البرشية
( / )HIVمرض اإليدز (.)AIDS
االستخدام طويل األمد لعقار بريدنيزون
أو األدوية املماثلة التي تضعف جهاز املناعة.
إذا كان جهازك املناعي ضعيفاً ،قد تحتاج
إىل اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب كوفيد-
 .19قد تُؤجَّ ــل املواعيد الطبية الروتينية أو
تُعْ َقــد عرب الهاتف أو مــن خالل اتصاالت
الفيديو .ننصحك باستالم األدوية من خالل
خدمة التوصيــل بالربيد حتى ال تضطر إىل
الذهاب إىل الصيدلية.

أمراض الكلى أو الكبد المزمنة

يمكن ألمراض الــكىل أو الكبد املزمنة
أن تضعف جهاز املناعــة ،مما قد يزيد من
خطر إصابتك بأعراض خطرية عند العدوى
بكوفيــد .19 -باإلضافــة إىل ذلك ،قد تؤدي
أعراض كوفيــد  19 -الخطــرة واألدوية
املستخدمة لعالجها إىل آثار سلبية عىل الكبد.
إذا كنــت تعتمد عىل غســيل الكىل
للتعامل مع مرض الكىل املزمن ،فعليك أن
تَ ُ
حض جميع مواعيد غسيل الكىل .وأخرب
طبيبك يف حال شعرت باملرض.

حاالت الصحة العقلية

يكون املصابون بأمراض نفســية،
مثل االكتئاب واضطرابات طيف الفصام،
ً
عرضة لإلصابــة بأعراض خطرية
أكثر
بسبب فريوس كوفيد.19 -

متالزمة داون

األشــخاص املصابون بمتالزمة داون
أكثر عرضة لإلصابة بعدوى الرئة بشــكل
عام ،لذا فهم عرضة عىل نحو خاص لإلصابة
بكوفيد .19 -كما أنهم أكثر عرضة بالفعل
لخطر اإلصابة بالكثري من املشاكل الصحية
التي لها صلة بأعــراض مرض كوفيد19 -
الشديدة ،بما يف ذلك أمراض القلب وانقطاع
النفس النومي ُ
والسمنة والسكري.
يعيش الكثــر من البالغني املصابني
بمتالزمة داون يف دور رعاية املســنني،
إذ يصعب تجنــب التعــرض للجراثيم
من املقيمني اآلخريــن واملوظفني .تؤثر
متالزمة داون غالبًا عىل القدرات العقلية
أيضا ،لذا قــد يصعب عىل هذه الفئة من
املرىض اتباع تدابري الوقاية.

احمِ نفسك وال تخاطر

يســاعد اللقاح يف وقايتك من اإلصابة
بفــروس كوفيــد 19 -أو حمايتــك من
التعرض ملضاعفات خطرية يف حال أُصبت
بفريوس كوفيد .19 -ويمكنك بعد أن تتلقى
جرعات اللقاح العودة بمزيد من األمان إىل
ممارسة العديد من األنشطة التي ربما لم
تكن قادرا ً عىل ممارســتها بسبب تفيش
الوبــاء .لكن إن كنت موجــودا ً يف منطقة
ســجلت عددا ً كبريا ً من حاالت كوفيد19 -
املحتجزة باملستشــفى وحــاالت إصابة
جديدة باملرض ،فيــويص مركز مكافحة
األمراض والوقاية منهــا بارتداء الكمامة
يف األماكن العامة املغلقة ســوا ًء كنت قد
تلقيت اللقاح أم ال .ويويص مركز مكافحة
األمراض والوقاية منها بارتداء الكمامات
التي توفر أقىص حمايــة ممكنة من بني
الكمامات املتوفــرة ،وأن ترتديها بانتظام

وتكون مُحكمة ومريحة يف االستخــــدام.
إذا كنت مصابا ً بضعف يف جهاز املناعة أو
كنت معرضا ً بشــكل أكرب لخطر اإلصابة
بمرض خطــر ،فارت ِد كمامــة توفر لك
أكرب قدر ممكن من الحماية عندما تكون
يف منطقة ســجلت عددا ً كبريا ً من حاالت
كوفيد 19 -املحتجزة باملستشفى وحاالت
إصابة جديــدة به .تحقق مــن الطبيب
ملعرفة ما إذا كان يجب عليك ارتداء كمامة
عندمــا تكون يف منطقة فيها عدد أقل من
حاالت اإلصابة الجديدة بفريوس كوفيد-
 19واألشخاص املصابني بفريوس كوفيد-
 19املوجودين يف املستشفى.
يوىص بإعطاء جرعــة إضافية من
لقــاح فريوس كوفيد 19 -لألشــخاص
الذين ســبق لهم تلقي اللقاح كامالً لكن
ربما لــم تكن لديهم اســتجابة مناعية
قوية بما يكفي.
ويف املقابــل ،ننصــح األشــخاص
الذيــن تلقوا جرعات اللقــاح وضعفت
اســتجابتهم املناعيــة بمــرور الوقت
بالحصول عىل جرعة معززة .ويشــمل
ذلك العديــد من األشــخاص املصابني
بحــاالت صحية تجعلهــم أكثر عُ رضة
لإلصابة بمضاعفات خطرية.
يجب أن يتلقى املصابون بضعف نسبي
أو حــاد يف جهاز املناعة جرعة أساســية
إضافية وجرعة معززة من اللقاح.
يمكنك اتباع بعض التدابري للحد من
خطر اإلصابة بفريوس كوفيد  19وتقليل
احتمالية نرش العــدوى به بني اآلخرين.
تويص منظمة الصحــة العاملية واملراكز
األمريكية ملكافحة األمــراض والوقاية
منهــا باتباع هــذه االحتياطات لتجنب
العدوى بفريوس كوفيد :19

تـــــلـــــقـــــي الــــــلــــــقــــــاحــــــات
تقلــل اللقاحات املضــادة لفريوس كوفيد 19 -مــن خطر اإلصابة
بفريوس كوفيد 19 -وانتشاره.
تجنب املخالطة اللصيقة (يف نطــاق مرتين أو  6أقدام) مع اآلخرين.
تجنب مخالطة أي شخص مريض.
حافظ عىل مســافة فاصلة بينك وبني اآلخرين إذا كان فريوس كوفيد
 19منترشا ً يف مجتمعك ،وذلك عندما تكــون يف األماكن العامة املغلقة إذا
لم تكن قد حصلت عىل الجرعــات الكاملة للقاح .وتزيد أهمية ذلك بوجه
خاص إذا كنت أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات مرضية خطرية.
اغسل يديك كثريا ً باملاء والصابون ملدة ال تقل عن  20ثانية ،أو استخدم
معقم يدين كحوليا ً ال تقل نسبة الكحول فيه عن .60%
ارت ِد كمامة يف املساحات العامة املغلقة إذا كنت موجودا يف منطقة
ســجلت عددا ً كبريا ً من اإلصابات بفريوس كوفيــد  19املوجودين يف

املستشــفى وحاالت اإلصابة الجديدة باملرض ،ســواء كنت قد تلقيت
اللقاح أم ال.
غ ِّ
ط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطاس .وتخلص
من املناديل املستعملة .ثم اغسل يديك عىل الفور.
ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.
تجنب مشاركة األطباق واألكواب واملناشف وأغطية الفراش وغريها
من األغراض املنزلية مع اآلخرين إذا كنت مريضاً.
احرص عىل تنظيف األســطح التي يكثر ملسها ،مثل مقابض األبواب
ومفاتيح اإلضاءة واألجهزة اإللكرتونية واملناضد ،وتطهريها يومياً.
َ
ابق يف املنزل وال تذهب إىل العمل أو املدرسة أو األماكن العامة إذا كنت
مريضاً ،ما لم تكن ستحصل عىل رعاية طبية .تجنب ركوب وسائل النقل
العام وسيارات األجرة ومشاركة الرحالت ما دمت مريضاً.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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كازاخستان تخرج من المحور الروسي
في ظل استمرار حرب أوكرانيا
بعد الغزو الروسي ألوكرانيا ،تجرّأ رئيس كازاخستان ،قاسم جومارت توكاييف ،أخيرًا على الخروج من ظل سلفه ،في
محاول ٍ
ة منه إلطالق مسار جديد .تحاول كازاخستان ،التي كانت تخضع للنفوذ الروسي تاريخيًا ،أن تطبّق سياسة خارجية
ّ
يفضله الكرملين.
مستقلة بحثًا عن فرص مفيدة بمعزل عما
يف "مبــادرة الحــزام والطريــق" ،لذا
نــــيــــكــــوالس فــــيــــالســــكــــيــــز
أنشــأت ركيزة فاعلة لتعميق التعاون
األمني مع كازاخســتان عرب تدريبات
عسكرية ثنائية واســتثمارات متنوعة
يف قدرات املراقبــة الخاصة بالحكومة
الكازاخســتانية .أعلن توكاييف ووزير
الدفاع الصيني ،وي فانــغ ،أن البلدين
ينويان توســيع تعاونهما العسكري،
قبل الغزو الــرويس ألوكرانيا ،كانت
خالل اجتماع يف  25نيسان.
جهــود توكاييــف التي تصــبّ يف هذه
ويف ذلــك االجتماع أيضــاًّ ،
توقع
الخانة تفرض عليه اســرضاء روسيا
توكاييف أن تشــهد العالقات الثنائية
عرب استشارة موسكو يف الشؤون األمنية
بني البلدين تطورات وإنجازات أخرى،
الخاصة بأوراســيا .لكن أزعجت حرب
ّ
وعب عن تقديره الكبري لفرص تعميق
روسيا الكارثية يف أوكرانيا صانعي القرار
التعاون العســكري بــن الطرفني .ال
يف كازاخســتان وأســاءت إىل العالقات
شــك يف أن الدعــوات الثنائية من نور
الثنائية بني موسكو ونور سلطان .برأي
ســلطان وبكــن لتوســيع التعاون
توكاييــف وحكومته ،لم تعد سياســة
العســكري تزعزع العالقات الروسية
الكرملني الخارجية املتغطرســة مقبولة
الكازاخســتانية ،لكنهــا تؤثــر عىل
بأي شكل.
العالقات الروســية الصينية أيضاً .إذا
وصــل توكاييــف إىل رئاســة
أصبحت الصني ضامنة األمن الطاغية
كازاخســتان يف آذار  ،2019بعد سنتَني
يف آسيا الوسطى بدل روسيا ،ال مفر من
من االحتجاجــات التــي دفعت رئيس
تراجع موسكو رسيعا ً وتحوّل هيمنتها
كازاخستان األول والوحيد قبل توكاييف،
عىل املساحات السوفياتية السابقة إىل
نور ســلطان نزارباييف ،إىل إنهاء عهده
ذكرى غابرة.
القائم منذ عقود .لكن احتفظ نزارباييف
يحاول توكاييف تقديم فرص جديدة
بمناصب أساســية مثل رئاسة مجلس
ألوروبا لتطويــر العالقــات األوروبية
األمــن الكازاخســتاني ،أي الهيئة التي
ّ
الكازاخســتانية .فيمــا تتخبّط أوروبا
تنســق بني سياســات األمــن القومي
الرئيس الروسي فالديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف |  ١٠شباط ٢٠٢٢
بســبب أزمة الطاقة بعد الغزو الرويس
والدفاع محلياً.
ّ
أجرب نزارباييــف َ
سلطته ،ســارع إىل انتقاد نزارباييف
يف ذلك أوكرانيا :إذا كانت مظاهر الصداقة
بتدخل "منظمة معاهدة
االستخفاف
ألوكرانيا ،عــرض توكاييف زيادة إنتاج
خ َلفه توكاييف عىل
تحمّ ل نظام تقاسم السلطة حيث ي ِ
والتعاون والرشاكة موجودة ،لن تظهر أي
األمن الجماعي" ،فيحاول بذلك إبعاد
بطريقة غــر مألوفة واعتقل عددا ً من
الطاقــة الكازاخســتانية ،يف  4تموز،
ُخضع
خالفات حول األرايض .لكن إذا لم تكن تلك
نفســه عن الدور الرويس يف حماية
حلفاء الرئيس السابق.
"لتجديــد اســتقرار العالم واألســواق
رئيس مجلس األمن رئيس البالد ويحرمه
املظاهر موجــودة ،فكل
الحكومة الكازاخســتانية .حني بدأ
غادرت قوات "منظمة
األوروبيــة" .قــد يكون
من استقالليته عىل مستوى
عرض توكاييــف عائقا ً
يشء ممكن ،كما حصل يف
الغزو الــرويس يتباطــأ يف أوكرانيا،
معاهدة األمن الجماعي"
السياسة الخارجية.
أوكرانيا" .يشعر توكاييف
كانت كازاخســتان أول دولة ترفض
كازاخستان يف  19كانون
أمام الجهود الروســية
لكن يبــدو أن نظام
وأعضــاء حكومتــه
علنا ً إرســال الجنود للمشــاركة يف
الثاني ،بعد فرض األمن يف
الرامية إلخضــاع الدول
الســلطة املزدوجــة يف
باالنزعاج عــى األرجح
"العمليــة العســكرية الخاصة" يف
عدد من املباني الحكومية
األوروبية عــر إمدادات
كازاخســتان انتهــى يف
إحتفظ نزارباييف
ٍ
أوكرانيــا من بني أعضــاء "منظمة
وسحق التظاهرات املعادية
من املواقف التي تشــبه لم ينتج القرار الروسي الطاقــة الروســية .بعد
وقت ســابق مــن هذه
معاهدة األمن الجماعي" .كذلك ،أعلن
الســنة ،تزامنا ً مع نشوء بمناصب أساسية مثل لتوكاييف .ظن املحللون يف
ترصيحات زاتولني وتُهدد بدعم حكومة توكاييف يومَ ني عــى ذلك العرض،
البدايــة أن ّ
وزير خارجية كازاخســتان ،مختار
تدخل املنظمة
كازاخستان بالرصاعات في كانون الثاني  2022أغلقت محكمة روســية
اضطرابات غري مسبوقة رئاسة مجلس األمن
واالضطرابات إذا ابتعدت
تيلوبردي ،يف  5نيســان ،أن بلده لن
بقيادة موسكو يهدف إىل
محطــة نفطيــة تابعة
ضد حكومــة توكاييف
أي منافع
الكازاخستاني
عــن خــط الكرملــن.
يعــرف بجمهوريتَي "دونيتســك"
تجديد نفــوذ الكرملني يف
التحاد خطــوط أنابيب
الــذي أزاح نزارباييــف
وبســبب هــذه املقاربة
و"لوهانسك" كدولتَني مستقلتَني.
آسيا الوســطى .لكن أدى
بحــر قزويــن مؤقتا ً يف
بالكامل عرب االستيالء عىل
بالذات ،يحاول توكاييف تعميق العالقات
يعترب املحللون الروس تردد توكاييف
غزو بوتني ألوكرانيا ،بعد مرور ســنة
"نوفوروسيسك" ،روســيا .هذا االتحاد
رئاســة مجلس األمن الكازاخستاني.
مع االتحــاد األوروبي والصــن إلعادة
يف االلتــزام بنهج الكرملــن يف أوكرانيا
ونصف ،إىل تدهور العالقات الروســية
هو عبارة عن خــط أنابيب نفط رويس
كذلــك ،صدمــت روســيا العالم يف 5
كازاخستاني ّ
توجيه السياسة الخارجية الكازاخستانية
بمثابــة "خيانة" ،وقد طــرح عدد من
الكازاخســتانية بدرجة غري مسبوقة،
يوفر حواىل  1%من تجارة
كانون الثاني ،حــن دخل جنودها إىل
الشخصيات الروســية العامة رأيا ً عدائيا ً
وإبعادها عن الديناميات الســامة التي
فقد اختار توكاييف تغيري نهج ســلفه
النفــط العاملية ويم ّر بــه ثلثا صادرات
كازاخستان كجز ٍء من جهود "منظمة
تطبع العالقات بني روسيا وكازاخستان.
حول العالقات بني روسيا وكازاخستان .ر ّد
ورفض إضفاء الرشعيــة عىل العدوان
النفط الكازاخســتانية .عادت املحكمة
معاهدة األمــن الجماعــي" لتجديد
ّ
باإلضافة إىل الفــرص االقتصادية
النائب الرويس ،كونستانتني زاتولني ،عىل
الرويس يف أوكرانيا.
وغــرت قرارهــا يف املرحلة
الروســية
اســتقرار نظام توكاييــف املحارص
مع الصني ،يســعى توكاييف إىل توثيق
رفض توكاييف العلني االعرتاف باألقاليم
لم ينتــج القرار الــرويس بدعم
الالحقة ،لكن كانــت تلك الحادثة تهدف
وحمايته من محاولة انقالب من تنظيم
التعــاون األمنــي مع بكــن .تعطي
االنفصالية املدعومة من روســيا قائالً:
حكومة توكاييف يف كانــون الثاني
عىل األرجح إىل تصعيد التوتر يف العالقات
عنارص مواليــة لنزارباييف يف حكومة
الصــن أهمية كــرى لكازاخســتان
"نحن نقول األمر نفسه يف كل مكان ،بما
 2022أي منافــع .يتابــع توكاييف
كازاخســتان .وبعدما ّ
بني البلدين.
رسخ توكاييف

قاسم جومارت توكاييف

يتســارع ابتعاد كازاخســتان عن موسكو يف
هذه املرحلة ،لكنه قــرار طال انتظاره .قبل إخراج
نزارباييف من الحكومة الكازاخستانية يف  5كانون
الثاني ،طبّق توكاييف تدريجا ً سياســات مُصمّ مة
لفصل كازاخســتان عن موســكو ،فقرر يف العام
 2021نقل كازاخســتان من األبجدية السرييلية إىل
األحرف الالتينية .كان قــرار توكاييف بدعم اللغة
الكازاخســتانية بدل الروســية جزءا ً محتمالً من
طموحاته باالبتعاد عن نطاق النفوذ الرويس وقطع
الروابــط الثقافية بني البلديــن .أكد توكاييف عىل
اختالفه عن نزارباييــف أيضا ً حني ألغى احتفاالت
"يــوم النرص" يف كازاخســتان ،يف العام  ،2022يف
إشارة واضحة إىل إلغاء التقاليد السوفياتية.
قد تصل حملة توكاييف لفصل بلده عن موسكو
إىل نهاية كارثية ،ألن أقلية روســية واســعة تقيم
يف شمال كازاخســتان وقد تطرح روسيا العدائية

تحديات أمنية مريعة .لكن من الواضح أن توكاييف
شخصيا ً هو الذي يتحكم بسياسته الخارجية اليوم
ولم يعد نزارباييف يُوجّ هها .بعد تسوية االنقسامات
الداخليــة وتراجــع الهيبة الروســية بدرجة غري
مسبوقة ،قد تحصل كازاخســتان يف هذه املرحلة
من تاريخها عىل أفضل فرصة لتغيري مسارها بكل
أمان ،فيما تنشغل روسيا بغزو أوكرانيا.
أثار رد كازاخستان عىل الغزو الرويس ألوكرانيا
حفيظة موسكو عىل مســتويات عدة .لقد ضعفت
سيطرة روســيا عىل أكرب دولة يف آسيا الوسطى بعد
إرصار توكاييف عىل البحث عن فرص جديدة يف مجال
السياسة الخارجية ،بعيدا ً عن توجهات روسيا ،وبعد
رفض حكومته ترشيــع غزو الكرملني ألوكرانيا .لم
تتّضح بعد فرص نجــاح توكاييف يف االنفصال عن
روسيا يف املرحلة املقبلة .لكن تثبت املواقف الراهنة
أنه لن يكون زعيما ً تستطيع موسكو االتكال عليه.

١٦

تـــتـــــمـــــات

المطران الحاج :صادروا  480ألف دوالر...

لم يكن دقيقا ً الكالم عن  8ســاعات أمضاها املطران موىس الحاج يف التحقيق يف
مركز األمن العام يف الناقورة .كانت  12ســاعة تقريبا ً من الســاعة  11ونص صباحا ً
حتى منتصف الليل تقريباً .لم تكن املــرة األوىل التي يتعرض فيها للتوقيف والتحقيق
ولكنها كانت املرة األوىل التي تأخذ هذا الحجم وتنحو هذا املنحى اإلتهامي الخطر ،الذي
يتعلق براعي أبرشية حيفا واألرايض املقدسة ،والنائب البطريركي عىل القدس واألرايض
الفلسطينية واململكة الهاشــمية ،يف الطائفة املارونية ،الذي اعتاد أن يتنقل بني لبنان
واألرايض الفلســطينية املحتلة كلما أراد ذلك وهي عملية عادية يقوم بها كل املطارنة
الذين توالوا عىل هذه األبرشية وآخرهم املطران بولس صياح الذي خلفه املطران الحاج.
كان املطران الحاج برفقة قوة من «اليونيفيل» عندما وصل إىل الناقورة وطلب منه
الدخول إىل مركز األمن العام .رفض النزول من الســيارة يف البداية .قال لهم هذه ليست
املــرة األوىل التي أعرب فيها .قالوا هذه أوامر .رد املطــران إنها ال ترسي عيل .بقي أفراد
املواكبة معه حتى انتهاء التحقيق .وهم يواكبونه يف كل تنقالته ذهابا ً وإياباً .طلبوا منه
الجلوس ففعل فتحوا له محرضا ً وبدأوا طرح األســئلة والتدوين والكتابة .قبل أن يبدأ
التحقيق بشكل رسمي استطاع املطران أن يستعمل الهاتف الذي يحمله فاتصل بمرجع
أمني كبري وبالبطريــرك الراعي وأطلعهما عىل ما يجري معه .بينما كان يتم التحقيق
معه كانت بدأت اتصاالت إلخالء سبيله ولكن من دون نتيجة .القرص الجمهوري غاب
عن الســمع .مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم أيضــاً .وحده القايض فادي
عقيقي كان يتابع التحقيق بواسطة الهاتف ويلقن املحقق الضابط يف األمن العام ()...
األسئلة ويعطيه التعليمات.
معظم التحقيق تركز عىل مسألة ما ينقله معه املطران من مساعدات من لبنانيني
وفلســطينيني من داخل األرايض املحتلة إىل ذويهم يف لبنان .وهــو كان متجاوبا ً مع
التحقيق لتأكده من أنه يقوم بعمل إنســاني وال يرتكب أي خطيئة .ليست املساعدات
التي ينقلها للمسيحيني فقط .إنما هي تشمل عائالت فلسطينية وغري مسيحية .درزية
خصوصاً 480 .ألف دوالر كاش تمــت مصادرتها من املطران من بينها نحو  250ألفا ً
لعائالت درزية كان يســلمها عادة لشيخ العقل الذي يتوىل توزيعها عىل هذه العائالت.
أمس حاول أن يتصل بالشــيخ سامي أبي املنى ولكنه لم يتمكن من الحديث معه .فقد
كان شيخ العقل يعقد اجتماعا ً يف دار الطائفة الدرزية ملناقشة بعض األمور وربما من
بينها مسألة التحقيق مع املطران ومصادرة املال.
تركزت األسئلة عىل مصدر املال واملساعدات واألدوية .كانت أجوبة املطران ترتكز
عىل أنها من العائالت التي تساعد بعضها و»أنتو عارفني الوضع واللوائح معكم» .هناك
عائالت فلسطينية من فلسطينيي  1948وعائالت من كل الطوائف اللبنانية .باإلضافة
إىل املال صــادروا األدوية وبعضها عليها كتابات عربية .أدوية للرسطان .للســكري.
للضغط .للقلب ...كلها صودرت بأمر من القايض فادي عقيقي .لم ينزعج املطران من
الضابط الذي كان يتوىل التحقيق .كان يقــوم بواجباته وينفذ األوامر التي تصله عرب
الهاتف .ولكن طول مدة التوقيف وتكرار األســئلة نفسها وتخريب األغراض ،كل ذلك
أزعجه.
يف نهاية رحلة الـ 12ساعة طلبوا منه أربعة أمور :مصادرة الهاتف .مصادرة جواز
السفر .النزول إىل املحكمة العسكرية اليوم الساعة  11مع وكيل قانوني وعدم مغادرة
البالد إال بإذن من املحقق العسكري.
كان الكاتب يدون التحقيق وكان املطران يقرأ .ووقع عىل املحرض .تناهى إليه أنهم
كانوا يريدون توقيفه إال أن تدخالً قضائياً ،ربما من مدعي عام التمييز غسان عويدات
حال دون ذلك.
يف لقائــه مع البطريرك الراعي أمس أطلعه عىل كل هــذه التفاصيل وأكثر .كان
البطريرك منزعجا ً جداً .وأبلغه بعدم النزول إىل املحكمة العسكرية .خالل التحقيق معه
ســألوه عن مقر إقامته يف لبنان .قال لهم إنه يقيم يف بكركي .قالوه له :كيف تقيم يف
بكركي؟ قال :ألنني نائب بطريركي عــام .إذا أردت أن أذهب إىل بلدتي عينطورة أطلب
إذنا ً من البطريرك .البطريرك لم يأذن له بالذهاب إىل املحكمة العســكرية «ألن القصة
صارت كبرية وما بقا تنحمل .وبيكفي هالقد» .قاض كبري طلب من البطريرك أن ينزل
املطران ولكنه بقي رافضاً .واملطران بقي ملتزماً« :شو بدهم يجوا ياخدوني من هون»؟
يقول املطران« :الله بيشهد أنا أخدم الكل .أحمل األمانات وأوصلها» .ويختم بآية:
«طوبى لكم إذا اضطهدوكم وأنتم فاعلو خري».

"همروجة" جديدة لغادة عون...

االسلوب غري التقليدي يف املالحقات الذي دأبت عىل انتهاجه املدعية العامة يف جبل
لبنان القاضية عون ،وال سيما مع حاكم مرصف لبنان ،يستحق التوقف عنده يف الشكل
واملضمون .فمن الناحية العملية يظهر واضحا ً أن «الريسة غادة تعتمد سياسة اإلغارة
الشخصية بوصفها مدعية ،بالرغم من عدم التعارف عىل هذا االسلوب سابقاً» ،يقول
املحامي عيىس نحاس« ،من دون أن يعني ذلك مخالفتها لالصول ،فال يشء يف القانون
يمنع النائب العام من أن يقوم باملهام بنفســه ،وال بكون املنطقة التي تداهمها تقع
خارج محافظة جبل لبنان» .وقد يكون أحد مســببات املالحقة شخصيا ً للمدعى عليه
هو عدم وجود ضابطة عدلية قادرة عىل تنفيذ القرارت الكبرية.
أما يف املضمون فإن الســؤال الجوهري هو :هل هنــاك اختصاص مكاني يخوّل
القاضية عون مالحقة الحاكم؟ «مجــرد أن يكون املدعي العام يحقق من دون إدعاء،
ومن دون أن يكون هناك مواد جرمية محددة سلفاً ،تظهر االمور وكأنها تحمل نوعا ً من
االستنسابية» ،يجيب نحاس ،و»خصوصا ً إذا كانت الجرائم املالحَ ق املتّهم عىل أساسها
مالية .وذلك عىل عكس حالة االدعاء يف جرائــم معيّنة ،حيث يصبح االختصاص لـ 3
أماكن 1- :مــكان ارتكاب الجرم - 2 ،مكان إلقاء القبض عىل املدعى عليه - 3 ،مكان
إقامة املدعى عليه».
ته ّرب الحاكم من املثول أمام املدعية العامة يعود بحسب نحاس إىل «جهله بطبيعة
الدعــوى التي بنتها عون ضده وما يمكن أن يكــون بانتظاره من تحقيق قد يؤدي إىل
ظهور ما ال يتوقعه وتوقيفــه أوالً» ،وألخذ القاضية طرفا ً يف القضية ثانياً»( ،وهذا ما
بيّنته طلبات الرد التي أقامها محاموه ضدها).
يف الوقت الذي ال يوجد فيه حكومــة ،وتحول املجلس النيابي إىل هيئة ناخبة مع
بداية أيلول ،واحتمال الفراغ يف ســدة الرئاســة ،فإن مسؤولية الدولة تقتيض بحسب
نحاس «تحصني الوضع النقدي وتعزيز السياسة املالية ،وإيجاد البديل لحاكم املركزي،
قبل توقيفه وإحداث فراغ يف الســلطة النقدية يضاف اىل تع ّ
طل الســلطتني التنفيذية
والترشيعية» .وهذا ما ظهر يف إعالن نقابة موظفي مرصف لبنان اإلرضاب التحذيري
ملدة يوم واحد نهاية الشهر املايض ،وتكرارها التوقف عن العمل ملدة ثالثة أيام ابتداء من
يوم أمس .وما يزيد الطني ب ّلة الحماية السياســية التي ما زال يتمتع بها الحاكم والتي
ظهرت بتغريدة لرئيس الحكومة اعترب فيها أن «مداهمة البنك املركزي بهذا الشــكل
االستعرايض ليست الحل املناسب ملعالجة ملف الحاكم ،فلسنا متمسكني بأحد وال ندافع
عن أحد بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا ً عن االستنسابية».
القاضية غادة عون لــم تتأخر بالرد عىل كل من اعترب تطبيق إشــارة قضائية
فولكلوراً! متسائلة إن كان يجب عىل القضاء ان يأخذ اإلذن السيايس ليترصف يف ملف
فيه ادلة توفر شبهة بحق أحدهم؟ متأسفة عىل استحالة محاسبة من ساهم يف انهيار
البلد اذا كان صاحب نفوذ ،خاصة إذا كانت مالحقته ســتفتح ملفات كثرية .وأضافت
عــون أنه «اذا كان هذا هو املنطق فاألفضل عىل القضاء ان يعتزل النه يســتحيل عىل
القايض إعمال ضمريه يف هكذا وضع ،فيحاسب من يرسق دراجة ويغض الطرف عمن
يرسق بلداً .هل هــذا ما يتوق اليه اللبنانيون يف إعالء دولــة القانون فوق اي مرتكب
مهما عال شأنه» .هذا وكان القايض املناوب يف النيابة العامة االستئنافية يف بريوت رجا
حاموش رفض إعطاء اإلشارة لدخول عنارص أمن الدولة اىل مرصف لبنان ،وأصدر أمرا ً
بمغادرة املرصف.
الجدير ذكــره أنه ال توجد مذكرة توقيف بحق الحاكــم إنما مذكرة بحث وتح ّر،
فاألوىل تتحدد عىل ضوء التحقيقات وما إذا ّ
بي التحقيق أن املتّهم مذنب.

العامون...
بيرم لـ"نداء الوطن" :الموظفون
ّ

يف ظ ّل تلك املعمعة ،وحول الحلول املمكن طرحها أ ّكد وزير العمل مصطفى بريم
لـ»نداء الوطن» ،والذي حمل مطالبهــم اىل اللجنة ويقف اىل جانبهم كون وزارته هي
القيّمة عىل شؤون املوظفني ،أن «الدولة ال تملك واردات والح ّل الذي ّ
توصلوا اليه بالقدوم
اىل العمل يومني هو جيّد يف وضعنا الراهن» .وسأل« :من اين سنأتي بالواردات اذا ظلوا
يف منازلهم ،هل بطبع املال وتحمّ ل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر رصف
الدوالر؟ فهم من خالل طبع املال ،ســيحصلون عىل األموال بيد وتخرج بيد أخرى ج ّراء
ارتفاع األســعار .»...وأضاف« :طلبنا منهم الرتّوي قليالً لحني إقرار املوازنة لتحسني
وضعهم ،لم يقبلوا» ،معتربا ً أن «املسألة خرجت عن املقبول ،تجاوزوا الحدود وال يمكن
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ش ّل القطاع العام وفق تلك الطريقة ،علما ً ان اإلرضاب سيؤثّر عىل رواتبهم التي ستتأخر
إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها يف بداية الشهر».
وحول إمكانية تسديد مبلغ الـ 95ألف لرية كبدل نقل علما ً ان إقرار زيادة بدل نقل
الـ 64ألف لرية لم يتقاضوها ،قال بريم انه «سيتم إقرار تلك الزيادة بمرسوم إستثنائي».
أما عن عدم التواصل مع رابطة موظفي اإلدارة العامة ،فأشار اىل أنه «رغم انحيازه اىل
ّ
املوظفني واإلعرتاف بمطالبهم
املحقة ،لكنهم يبالغون بعدم القبول بالقدوم يومني اىل
العمل ،وسيســمعون صوت تحمّ ل املسؤولية ،اذ ال يمكن اإلستمرار يف تعطيل مصالح
الناس وتدمري البلد ،ســبق أن دعوتهم مرات عدة اىل مكتبي ،ولكن ال مرونة يف التواصل
معهم» .وبالنســبة اىل عدم الطلب منهم املشاركة يف اجتماعات اللجنة الوزارية ،سأل
«بأي صفة سندعو رابطة املوظفني التي انتهت واليتها للتفاوض معها؟».
وبذلك يكون وزير العمل وصل اىل طريق مســدود يف التعاطي مع املوظفني لتلبية
مطالبهم ،يف ظ ّل تراجع اإليرادات بسبب اإلرضاب وعدم إقرار املوازنة العامة ...ما يعني
أن عىل الحكومة ايجاد الصيغة املالئمة لح ّل تلك املعضلة.
بدورها أ ّكدت رئيســة رابطة موظفي اإلدارة العامــة نوال نرص لـ»نداء الوطن»
عدم رضاهم عىل القرارات املتخذة باعتبار أن «اللجنة لم تق ّر الح ّد األدنى املقبول لنشل
موظف اإلدارة العامة» ،الفتة اىل أنهم «مرصّون أكثر من أي وقت مىض عىل اإلستمرار
يف اإلرضاب العام لألسباب التالية :أوال ً لم يحددوا ح ّدا ً أدنى للراتب وح ّدا ً أقىص ،ثانيا ً لم
يلبوا مطلبنا بسحب الراتب وفق سعر الدوالر املرصيف أي بقيمة  8000لرية للدوالر ،ولم
يتطرقوا اىل ســرة الطبابة واإلستشفاء ،ووفق سعر الدوالر املرصيف اذا زاد يزيد الراتب
واذا انخفض ينخفض الراتب ،وثالثا ً لم يضموا املســاعدة اإلجتماعية والتي تســاوي
الراتب كما أوحوا للبعض ،اىل الراتب ،وبالتايل لن ترتفع قيمة تعويضات الرصف».
إذاً ،تعدّدت وجهات النظر واألســباب التي تحول دون ح ّل مشكلة اإلرضاب العام
ّ
والتوصل اىل «ف ّكه» ،وتسيري شؤون البلد لكن النتيجة تبقى واحدة ،املوظفون العامون
لن يتنازلوا علما ً أن موظفي وزارتَي العمل والصناعة ال يزالون خارج دائرة اإلرضاب بل
يتناوبون عىل الحضور تلبية لشؤون العمال والصناعيني.

روسيا وإيران وتركيا :للقضاء على اإلرهاب...

ويف الســياق ،أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أن بالده «ســتواصل قريبا ً
القتال ض ّد املنظمات اإلرهابية» ،مشدّدا ً عىل أن تركيا تُعوّل عىل دعم روسيا وإيران «يف
مواجهــة اإلرهاب» .وقال أردوغان وإىل جانبه نظرياه الرويس فالديمري بوتني واإليراني
إبراهيم رئييس« :يجب أن يكون األمر واضحــا ً للجميع :ال مكان يف املنطقة للحركات
اإلرهابية اإلنفصالية وأتباعها» .واعترب أن «إرهاب (املنظمات الكردية) يُش ّكل تهديدا ً لنا
جميعاً» ،علما ً أن «انسحابهم إىل مسافة  30كلم من حدودنا لم يحصل بعد» ،يف إشارة إىل
أحد بنود اإلتفاق املوقع العام  2019مع واشنطن ث ّم موسكو ،فيما أعلن يف بداية القمة
أن بالده تعتمد عىل دعم روســيا وإيران «يف مواجهة اإلرهاب» يف سوريا ،لكنّه لفت إىل
أن «الكالم ال يكفي».
وإثر القمة الثالثية ،أوضح بوتني ّ
أن «اللقاء كان مفيدا ً ج ّداً ...لقد ناقشنا النقاط
األساســية لتعاوننا املتع ّلق بسوريا» ،داعيا ً نظريَيْه إىل زيارة روسيا «قبل نهاية العام»
لعقد قمّ ة جديدة يف هذا الشــأن ،فيما طالب رئييس بأن يتوقف العدوان اإلرسائييل عىل
سوريا فوراً ،معتربا ً أن «الوجود غري الرشعي للجيش األمريكي يف سوريا يُزعزع استقرار
الدولة».
وعىل صعيد ملــف الغذاء ،تحدّث بوتني عن إحراز تقدّم يف املحادثات حول تصدير
الحبوب األوكرانية عرب البحر األســود وشــكر أردوغان أثناء لقاء ثنائي سبق القمة
الثالثية .وقــال الرئيس الرويس متوجّ ها ً إىل الرئيس الرتكــي خالل ترصيحات أوردها
الكرملني يف بيان« :أو ّد أن أشــكركم لجهود الوساطة التي بذلتموها ،القرتاحكم تركيا
كميدان مفاوضات حول مشكالت اإلنتاج الغذائي ومشكالت تصدير الحبوب عرب البحر
األســود» ،مضيفاً« :بفضل وســاطتكم ،أحرزنا تقدّماً .لم تح ّل ك ّل املسائل بعد ،هذا
صحيــح ،لكن هناك حركة وهذا أمر جيّد» .وتط ّرق بوتــن أيضا ً خالل لقائه أردوغان
إىل «املســائل الكثرية» املتع ّلقة بح ّل النزاع يف سوريا ،وكذلك إىل «املسألة األخرى املهمّ ة»
املتع ّلقة بتســوية النزاع يف ناغورني قره باغ ،يف حني أشــاد املرشد األعىل للجمهورية
اإلسالمية عيل خامنئي خالل استقباله الرئيس الرويس بـ»التعاون الطويل األمد» بني
طهران وموسكو ،الذي «يعود بفائدة عميقة عىل البل َديْن» ،داعيا ً إىل تعزيزه .ويف حني أكد
ترسها معاناة الناس» ج ّراء الحرب يف أوكرانيا ،جدّد موقف
خامنئي لبوتني أن إيران «ال ّ
بالده املحمّ ل للغرب و»حلف شمال األطليس» املسؤولية.
وســبق وصول الرئيس الرويس إىل طهران ،اإلعالن عن توقيع مذ ّكرة تفاهم بني
رشكة «غازبروم» الروســية العمالقة للطاقة ،والرشكة الوطنية للنفط اإليرانية ،وفق
ما أفادت وكالة «شــانا» التابعة لوزارة النفط يف الجمهورية اإلسالمية والتي أشارت
إىل أن كلفة هذا التفاهم «تُناهز  40مليار دوالر» ،يف حني أوضحت الرشكة الروسية أن
املذكرة تهدف إىل «تحليل إمكانات التعــاون» يف مجاالت مختلفة ،منها تطوير حقول
نفط وغاز يف إيران.
وبينما يُلوّح أردوغان منذ شه َريْن ّ
بشن عملية عسكرية ض ّد مناطق تُسيطر عليها
«قوات سوريا الديموقراطية» ،أبلغ خامنئي أردوغان خالل لقائهما أن عملية تركية يف
الشمال السوري« ،ستعود بالرضر» عىل سوريا وتركيا واملنطقة ،مح ّذرا ً من أن الخطوة
الرتكية املحتملة ســتحول دون تحقيق «الدور السيايس املتوقع من الحكومة السورية
أيضاً» ،وستصبّ يف صالح «اإلرهابيني» ،واعترب أن عىل «إيران وتركيا وسوريا وروسيا
ح ّل هذه املشكلة من خالل الحوار» .وتوجّ ه خامنئي ألردوغان بالقول« :نحن نعترب أمن
تركيا وحدودها من أمننا ،وأنتم أيضا ً اعتربوا أمن ســوريا مثل أمنكم» .وخالل مؤتمر
صحايف ،اعترب الرئيس الرتكي أن التنظيمات الكردية «مشكلة كبرية للبل َديْن» ،أي إيران
وتركيا ،وقال« :علينا أن نُقاتل ض ّد هذه املنظمات اإلرهابية بالتكافل والتحالف» ،فيما
ذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية «سانا» مساء أمس أن وزير الخارجية السوري
فيصل املقداد وصل إىل العاصمة اإليرانية.

إقتراح لتعويض نقص مخزونات األسلحة األوروبّية

وللمــ ّرة األوىل يف تاريخ االتحاد األوروبي ،ســيعتمد التمويل عىل ميزانية االتحاد
يف الســنتَ ْي املقبلتَ ْي ،وسيُساعد الدول عىل ســ ّد النقص يف املخزونات ،فيما أوضحت
املفوضية األوروبّية أن تجديد املخزونات واستبدال األنظمة القديمة التي تعود إىل الحقبة
السوفياتية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوّي والصاروخي ،هي عىل رأس األولويات.
ميدانيّاً ،أسفر هجوم صاروخي رويس عن مقتل شخص يف كراماتورسك ،املدينة
الرئيسية الخاضعة لسيطرة كييف يف منطقة دونيتســك يف رشق أوكرانيا والتي تُريد
القوات الروسية السيطرة عليها .وسقط الصاروخ يف حديقة صغرية محاطة بمبان من
 4طوابق وسط املدينة.
كما أعلنت الرئاســة األوكرانية أن القوات الروسية أطلقت  7صواريخ يف منطقة
أوديسا ،ما أدّى إىل إصابة  6أشخاص ،بينهم طفل ،بينما ادّعت وزارة الدفاع الروسية أن
الرضبات الجوّية عىل أوديسا دمّ رت مخزونا ً من الذخرية قدّمه الغرب ألوكرانيا.
توازياً ،كشفت كييف أنها تُ ّ
حض رضبة موجعة لروسيا يف البحر األسود ،إذ تحدّث
نائب وزير الدفاع األوكراني فولوديمري هافريلوف خالل مقابلة مع صحيفة «التايمز»
عن أن أوكرانيا تستع ّد لتدمري أسطول البحرية الروسية يف البحر األسود بأسلحة غربية،
وتستع ّد أيضا ً السرتجاع شبه جزيرة القرم.
ويف غضون ذلك ،صوّت الربملان األوكراني لصالح إقالة رئيس األجهزة األمنية إيفان
باكانــوف واملدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا ،وهو اقــراح قدّمه الرئيس فولوديمري
زيلينسكي الذي كان قد أعلن اســتبدالهما األحد وانتقدهما لعدم كفاية الجهود التي
يبذالنها يف محاربة الجواسيس الروس واملتعاونني مع موسكو.
ويف األثناء ،اقرتحت املفوضية األوروبّية عــى الدول األعضاء اإلفراج عن «بعض
أموال» املصارف الروسية املجمّ دة بموجب عقوبات االتحاد األوروبي بهدف دعم تجارة
املنتجات الزراعية والغذائية ،بما يف ذلك القمح واألسمدة ،بحسب وثيقة ا ّ
طلعت عليها
وكالة «فرانس برس».
وعىل صعيد ملف الطاقة ،تُرجع مجموعة الغاز الروســية العمالقة «غازبروم»
خفــض إمدادات الغاز إىل أوروبا إىل «القوّة القاهــرة» ،وفق ما أفادت رشكتان من بني
أبــرز زبائنها األملان أمس ،ما يُفاقم املخاوف من اضطرابات إضافية ،يف وقت ح ّلق فيه
منصة كاريش للغاز الطبيعي ،وقال ّ
رئيس الوزراء اإلرسائيــي يائري البيد فوق ّ
إن هذه
ّ
املنصة الجديدة هي مستقبل الطاقة إلرسائيل .وشدّد البيد عىل أن «احتياطيات إرسائيل
من الغاز الطبيعي لديها القدرة عىل اإلســهام يف ح ّل أزمة الطاقة العامليّة» ،معتربا ً أن
ّ
«هذه
املنصة الجديدة هي مســتقبل الطاقة لدولة إرسائيل وتُش ّكل فرصة اقتصادية،
تشمل تصدير الغاز إىل مرص وأوروبا ،سيستفيد منها ك ّل مواطن إرسائييل يف املستقبل
القريب».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1استدان  -من الحبوب.
 - 2ممثل مصري.
نشر في
 - 3يفي بالوعد  -ما ُي َ
الصحف أو اإلذاعة ونحوهما في
ُّ
الم ْعلِن أن
منشورات
خاصة م ّما يه ّم ُ
َّ
يطلع ال َّناس عليه.
َّ
 - 4خاصته  -كسر الشيء  -عسل.
 - 5أرشد  -أحد األسماء الخمسة.
 - 6ته ّيأ للحملة في الحرب  -نهر
لبناني.
مسا خفي ًفا  -بلدة لبنانية
مس ًّ
ّ -7
في قضاء زغرتا.
شخصا
ش َهر
ً
 - 8ثبت واستقر َ -
ومدحه.
الحرفي.
-9
ّ

 – 1كاتب فرنسي راحل.
 - 2ج ّره خلفه  -حاذق.
 - 3يابس من ثمر النخل -
اتصل بقرابة.
 - 4قامة اإلنسان  -والية
أميركية.
 - 5من المعادن  -زلق
وسقط.
 - 6حيوا ن مفترس -
سجن.
 - 7طاب ول ّذ  -نجله.
 - 8نائب ووزير لبناني
راحل.
 - 9عاصمة دولة آسيوية.

سودوكو

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

5
8
7 9
3 2

3

2

7 9
5

2
5

8 1
2 5
9

1
5

4
1 9

7

8

4

حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :جورج بيدو  - 2 -ادولف تيير  - 3 -سي  -بت  -نمس 4 -
 تعب  -اي  -بم  - 5 -نا  -اكتمل  - 6 -بلبل  -لجين  - 7 -يشاركون  - 8بيروت  -ورد  - 9 -رخ  -حبك نار.عموديا - 1 :جاستن بيبر  - 2 -وديع الشيخ  - 3 -رو  -بار  - 4 -جلب
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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أفقيا – 1 :لويز غلوك  -اجباره  - 2 -باتريك موديانو  - 3 -نلي  -رمادي
 نارفا  - 4 -اتمه  -الممتهن  - 5 -ند  -االمك  -ال  -ادم  - 6 -ايفون -افران  - 7 -نزح  -داالس  -يوبيل  - 8 -حن  -عنب  -يترك  - 9 -كيان
 هاني العمري  - 10 -وجع  -شعر  -وجب  - 11 -الرقيب  -انزلق 12 - كرم  -يسد  -يو  -غو  - 13 -نب  -مقالب  -موازين  - 14 -دينا  -ليبيا زهو  - 15 -المنامة  -القمامة.عموديا - 1 :لبنان ان حكى  -كندا  - 2 -والت ديزني  -اربيل  - 3 -يتيم
 فح  -اولم  -نم  - 4 -زر  -هاو  -عنجر  -مان  - 5 -غير  -لندن  -عقيق  - 6لكمها  -ابه  -الم  - 7 -وما  -مول  -اشبيلية  - 8 -كوداك  -اينع -سبب  - 9 -ديل  -استيراد  -يا  - 10 -اي  -ملف  -را  -مال  - 11 -جان
ماري كليزيو  - 12 -بنات  -او  -لوازم  - 13 -اورهان باموق  -زها 14 -
 -فند  -رج  -غيوم  - 15 -هدأ  -ميل غيبسون.

األرقام المتقاطعة

4

6

4

2
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تافه ( )12ــ متقبل ( )18ــ إنقباض ( )13ــ مقابر ( )20ــ متقن ()14
مثقوب ( )5ــ متاهة ( )3ــ تلميذة ( )10ــ إثبات ( )7ــ ثانوية ()4
إنقالب ( )6ــ ثنائية ( )23ــ منثن ( )17ــ مرسخ ( )25ــ رشحان ()9
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سودوكو

3

6

 – 1ممثل مصري شهير.
 - 2لدغ  -يعارضه ويعاكسه.
خفي ُيسمع
- 3تكلَّم أو غ َّنى بصوت
ٍّ
س ْم ُع ُه  -نثر الماء.
وال ُيفهم َ -ذ َه َب َ
 - 4سهل ويسير  -من ال ينجب.
 - 5حرف عطف َ -ذ ْنب أو خطأ  -فتح
وشق.
ّ
َ - 6عزاه إليه  -ضمير متصل  -للنداء.
 - 7ممثلة مصرية راحلة.
 - 8خدم الدعوة أو الضيافة  -من
األزهار.
 - 9شاهدت  -شاعر أموي.
 - 10مدينة أميركية في نيويورك -
ثرى.

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

8

8
3

1 5
9
6

أفقي ًا
 - 1الطالء  -من ولد معك.
 - 2ممثل مصري شهير  -للمساحة.
 - 3مكان كل شيء فيه أصله ومركزه
 مجموعة كبيرة من سكان إفريقيا.ض ٍن.
-4
وم ْ
شاق ُ
ّ
 - 5للتفسير  -طليق  -في البيضة.
فضل
 - 6اختصر وأوجز الكالم ْ -
ومعروف  -خاصتي.
نصت  -ما يلف به الموتى من
ُ - 7م ِ
قماش ونحوه ويدفنون به.
 - 8ندر وجوده  -انهض  -جذب الشيء
قبضا أو عضا.
 - 9إحدى القارات َ -ن َب َت شارب الولد.
وكسر  -الراية واللواء.
حطم
ّ
ّ - 10

عمودي ًا

سودوكو

7

 – 1منطقة سياسية إدارية تتمتع بالحكم
الذاتي وتتبع لجمهورية جورجيا  -حزن  -أحرف
متشابهة.
 - 2رئيس وزراء فرنسي سابق.
ربحا  -حرف عطف -
 - 3من األزهار  -أنتج
ً
ضوء.
ألح على  -ملك إنكليزي راحل يعد الحاكم
ّ -4
البريطاني الوحيد الذي تنازل متعمدا ً عن الحكم
عام .1936
 - 5شهر عربي  -تملّص من المسؤولية.
َ - 6ذ َكر ال َم ْعز والظباء والوعول  -مرض نفسي
عصبي  -دليل ومرشد.
 - 7يص ّرح ويعلن  -تساهل في األمر  -خاصتي.
 - 8أنت باألجنبية  -ضحك باألجنبية  -خاصتك
باألجنبية  -إحدى محافظات تركيا.
أس ِوجة  -ظهر السفينة  -مفصل بين الساعد
ْ -9
والكف.
 - 10فنان مصري راحل شقيق الفنانة هدى
سخن الماء  -رخو باألجنبية.
سلطان ّ -
 - 11صاحب الملك  -بحر -قلب  -ه ّر.
 - 12صفائح رقيقة من معدن تطلى بالقصدير
وتتخذ منها أوعية للسوائل أو غيرها  -أطراف
األصابع  -عائلة  -فقرة أو ماد ة في القوانين
واالتفاقيات.
 - 13ضمير منفصل  -نوع من الزبيب  -مصباح
 سقي. - 14من أكبر ميادين باريس عاصمة فرنسا -
ومجا ِبه.
واجه ُ
ُم ِ
 - 1 5شا عر أ ميركي را حــل من مؤلفا ته
“ - ”Democratic Vistasن َب َت شارب الولد.

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.

9

أفقي ًا
 – 1رئيس فرنسي راحل أول رئيس للجمهورية
الفرنسية الثالثة  -متساقط.
 - 2رئيس وزراء فرنسي راحل  -عاصمة دولة
آسيوية.
 - 3غاية ونهاية  -أنبياء  -كان مسو ًّدا مظلما أكثر
من غيره  -تعب.
 - 4سقي  -متشابهان  -يص ّورك  -منية.
 - 5يدعوه ويصيح بأرفع األصوات  -معدن هام
لجسم اإلنسان  -بلدة لبنانية في عكار.
 - 6مؤلف موسيقى روسي راحل.
 - 7عشب  -شاي باألجنبية  -عاصمة دولة
أوروبية  -مبتل باألجنبية.
نقطع اللحم
وبيارق
 - 8هدم البناء  -أعالم
ّ
قط ًعا صغيرة.
 - 9بنود وفقرات قانونية  -جملة األموال
المستث َمرة في أعمال هامة  -نهر إيطالي.
ُ
 - 10قوائم بالحساب أو المبيعات تدرج فيها
بيانات البضاعة  -اتضح وظهر.
 - 11للتفسير  -مرح ولعب  -وهب  -عتاب برفق.
 - 12الكالم المرسل بال وزن أو قافية  -جوهر -
جنون  -و َقع من أعلى إلى أسفل.
 - 13مداخله  -ال يباح به  -صاح التيس -
للمساحة.
 - 14أضراس  -كاتبة كندية حازت جائزة نوبل في
األدب عام .2013
 - 15وعاء الخمر  -كاتبة أفريقية حصلت على
جائزة نوبل في األدب عام .1991

األرقام والحروف
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أفقياً:
أ3 :
ب 17 :
ج 30 :
د8 :
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سودوكو

9

5
3
4 1

عمودياً:
أ 10 - 11 :
ب 36 :
ج 26 :
د 21 :
هـ 34 :
و6 :

6 1

4

ُ - 1مستب ِدل.
 - 2أباطيل القول أو أعمال
خالية من النفع.
 - 3تعقيد يض ّل الفكر.
 - 4مر حلة تعليمية بعد
المرحلة اإلعــداديــة وقبل
المرحلة الجامعية.
 - 5مخروم.
 - 6ارتداد وانعكاس األمور أو
األوضاع.
 - 7تأكيد ،تأييد.
 - 8من يكفل آخر ويقوم بما
يحتاجه من طعام وملبس
وغيره.
 - 9نضح وسيالن.
 - 10طالبة العلم.
 - 11كالم أو قول مأخوذ من
كالم أو أقوال شخص آخر،
على سبيل االستشهاد به.
 - 12كل حقير ال قيمة له.
 - 13انكماش وتقلّص.
 - 14الذي يحكم أم ًرا ويصنعه
على وجه الضبط.
 - 15الجزء الذي يمسك به.
 - 16قبيلة.
 - 1 7منعطف بعضه على
بعضه.
ملب.
ُ - 18مستجيبٍّ ،
 - 19مصاعب وآالم.
 - 20أماكن الدفن.
 - 21تعساء.
 - 22منتحل ،غير حقيقي.
 - 23كون الشيء يجمع بين
اثنين.
 - 24مفاتيح.
 - 25مث ّبت.
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أفقيا – 1 :ادولف تيير  -متهاو  - 2 -جورج بيدو -
مانيال  - 3 -امد  -رسل  -احلك  -كل  - 4 -ري  -أ أ
 يرسمك  -موت  - 5 -يناديه  -يود  -بينو  - 6 -ايغورسترافينسكي  - 7 -كأل  -تي  -روما  -وت  - 8 -هد -
رايات  -نفرم  - 9 -مواد  -رساميل  -ادا  - 10 -فواتير
 بان  - 11 -اي  -لها  -منح  -لوم  - 12 -النثر  -در مس  -سقط  - 13 -ابوابه  -سر  -نب  -ار - 14 -ارم  -اليس مونرو  - 15 -دن  -نادين غورديمر.
عموديا - 1 :اجاريا  -هم  -أ أ أ  - 2 -دومينيك دو
فيلبان  - 3 -ورد  -اغل  -او  -نور  - 4 -لج  -ادوارد
الثامن  - 5 -فبراير  -تهرب  - 6 -تيس  -هستيريا
 هاد  - 7 -يدلي  -تياسر  -لي  - 8 -يو  -رير  -تا -مرسين  - 9 -اسوار  -متن  -رسغ  - 10 -محمد فوزي
 حم  -مو  - 11 -مالك  -يم  -لب  -سنور  - 12 -تنك بنان  -ال  -بند  - 13 -هي  -ميس  -فانوس  -ري - 14 -الكونكورد  -مقاوم  - 15 -والت ويتمان  -طر.
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شبكة األذكياء
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األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب
معرفة الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات
داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.

األرقام والحروف

ث =  9؛ ج =  8؛ ذ =  7؛ ز =  3؛ س = 1؛
ر غ =  2؛ ق =  5؛ ل =  6؛ هـ = .4

سودوكو

2
8 4
1

 – 1من مؤلفات الشاعر اللبناني سعيد عقل -
دولة أميركية.
اختصاصي رسوم متح ِّركة أميركي
 - 2مخرج و
ّ
راحل  -محافظة عراقية.
َ - 3م ْن مات أبوه قبل البلوغ  -صات الثعبان -
مدينة ألمانية مسقط رأس الفيزيائي أينشتاين
 وشى.نوعا من ال ِّرياضة أو
 - 4في القميص َ -م ْن يحب ً
العمل يزاوله على غير احتراف  -مدينة لبنانية -
رجل باألجنبية.
 - 5ب ّد ل الشيء  -عاصمة دولة أوروبية  -من
األحجار الكريمة.
 - 6ضربها بقبضة يده ُ -عني به واهت َّم له -
وجع.
 - 7أشار بيده  -ام ّد المشروع بالمال  -مقاطعة
إسبانية.
 - 8ماركة آالت تصوير  -طاب وحان قطاف
الثمر  -ذريعة.
وجلْب من الخارج
 - 9صفقة باألجنبية  -إحضار َ
 للنداء. - 10للتفسير  -إضبارة  -جرذ باألجنبية -
انحرف.
 - 11كاتب وروائي فرنسي فاز بجائزة نوبل
لآلداب لعام .2008
 - 12فتيات  -حرف عطف  -أشياء ضرورية.
 - 13كاتب وروائي تركي فاز بجائزة نوبل لآلداب
لعام  - 2006تك َّبر وأُعجب بنفسه وتفاخر.
فصل حسا ًبا  -ح ّرك بق ّوة ُ -س ُحب.
ّ - 14
 - 15س َك َن وخال باله  -ممثل أميركي من أفالمه
“.”The Beaver

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

أفقي ًا
 – 1شاعرة وكاتبة أميركية فازت بجائزة نوبل
لآلداب لعام  - 2020إرغامه.
 - 2روائي فرنسي فاز بجائزة نوبل في لآلداب
لعام .2014
 - 3نأتي بعد  -من األلوان  -مدينة في إستونيا تقع
في أقصى شرق إستونيا قرب الحدود الروسية.
 - 4أكمله  -المبتذل والمحتقر.
 - 5شبيه  -أوجاعك  -للنفي  -أبو البشر.
 - 6نوع من الهواتف الذكية  -مخابز.
 - 7رحل عن بالده  -مدينة أميركية  -ذكرى حدث
من األحداث.
 - 8اشتاق إلى  -من الفواكه  -يرحل عن المكان.
 - 9طبيعة وخليقة وشخصية  -مطرب لبناني.
 - 10ألم  -زوائد خيطية تظهر على جلد بعض
الكائنات الحية  -لَ ِز َم وثبت.
 - 11اسم من أسماء الله الحسنى  -انحرف ووقع
فيما ال يجوز.
 - 12جود  -يغلق الباب  -أنت باألجنبية  -ذهب
باألجنبية.
وح َيل  -آالت توزن بها
 - 13صاح التيس ُ -خ َدع ِ
األشياء لمعرفة مقدارها من الثقل.
 - 14فنانة مصرية  -دولة عربية  -تك ُّبر واختيال.
الكناسة ُتجمع من
 - 15عاصمة دولة عربية ُ -
والطرق.
البيوت
ُّ

األرقام المتقاطعة
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الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا
 – 1شاعر عربي من أصحاب المعلقات
ورق.
 ضعف ّ - 2شاعر عراقي راحل من مؤلفاته
“قيثارة الريح”  -جمع الضرائب.
 - 3تسعة باألجنبية  -ماركة سيارات -
بلدة لبنانية في قضاء عاليه.
بالصباغة  -مال على
 - 4طلى الجدار
ِّ
ش َّق ْي ِه  -رئيسي وجوهري.
أح ِد ِ
 - 5نقص عقلُه من غير جنون  -سرعة
 مدينة سعودية  -اشت ّد في العداوة -نوتة موسيقية.
 - 6نهر إيطالي  -بلدة لبنانية في
قضاءي كسروان والشوف  -من فقد
زوجته  -مستنقعات.
 - 7محافظة مصرية  -رداء باألجنبية
 منطقة تاريخية في أوروبا الوسطى. - 8أحرف متشابهة  -يحصلون على -
أحرف متشابهة  -وعاء الخمر.
 - 9لحس  -من األزهار  -الخسيس
المنحط.
 - 10مواثيق  -أعداد يساوي واحدها
ألف ألف  -يدخله وينفذ فيه (المكان).
 - 11مدينة في سويسرا  -ماركة أدوات
كهربائية  -ضمير متصل  -انحرف.
 - 12كان رط ًبا فجف  -عتاب  -يعاهده
 جرذ باألجنبية. - 13متشابهان  -سرب  -الوجع -
ذكرى حدث من األحداث.

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

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :شارل حلو  -باترو طراد  - 2 -الياس الهراوي
 بيليه  - 3 -تيم  -يحفره  -راجا  -انا  - 4 -وا  -رنم -مارون نقاش  - 5 -بسابا  -كانون  - 6 -رس  -الراس -
ستان لوريل  - 7 -يرد  -شعب  -ديون  -باناي  - 8 -اكابر
 روما  -انسل  -نت  - 9 -ني  -ابتياع  -انب  -فن 10 - سوريا  -اما  -تدمير  - 11 -لينين  -االسد  -اردو 12- -رقد  -يمارسون  -جاء  -لك.
عموديا - 1 :شاتوبريان  -در  - 2 -الياس سركيس - 3 -
ريم  -دا  -ولد  - 4 -ال  -ربا  -باري  - 5 -حسين الشربيني
  - 6الحم  -رع  -تايم  - 7 -ولف  -كابري  -نا - 8 -هرماس  -واد  - 9 -برهان  -دمع  -اس  - 10 -أ أ  -روسيا
 الو  - 11 -تورونتو  -امان  - 12 -ريان  -اناناس 13 - جنون  -نب  -دج  - 14 -طباق  -لبس  - 15 -ري  -ابوالفداء  - 16 -االش  -رن  -نمر  - 17 -دين  -بيان  -يدل
 - 18 -هاب  -ليتل روك.

أخلى ( )6ــ إختلى ( )14ــ مخمد ( )16ــ مختل ( )13ــ إبقاء ()25
مخالفة ( )23ـــ مخلف ( )9ــ خليفة ( )18ــ خلقة ( )11ــ اختلس ()4
استخفى ( )21ــ إختط ( )1ــ إختطاف ( )7ــ تخطى ( )10ــ خطوة ()19
تخطيط ( )20ــ خفارة ( )12ــ خطوبة ( )22ــ مخاطر ( )8ــ خطابة ()3
منازع ( )5ــ خاصية ( )24ــ خساسة ( )15ــ إغواء ( )17ــ تفتح ()2
ى

9

3

1

6

2

7

8

5

4

الرباعية

 - 1ما جمد من ماء.
ُ - 2قطر.
 - 3إدخــال أشياء بعضها في
بعض.
 - 4كشط ،سحل ،نحت.
 - 5كان فيه حمرة أو شقرة.
عظم قدره.
ُ -6
 - 10انتشر وفشا وشاع.
 - 12أبغض للغاية.
 - 14أحد شيئين متماثلين.
 - 15خ ّبأ لوقت الحاجة.
متاعا.
مال أو
ً
 - 16إنتزع قه ًرا ً
َ - 17ع ِمل.
 - 18رمى.
 - 19أفسد العقل وذهب بالفؤاد.
مص بشفتيه.
ّ - 20
 - 24ضلّل وح ّو ل عن الطريق
القويم.
 - 26منام.
 - 28صاحب.
نسيجا.
 - 29ز ّين
ً
 - 30اقترب.
 - 31ص ّير دقي ًقا ناع ًما.
 - 32أقام في الدار.
 - 33ش ّدة وضيق.
 - 34جور.
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8x8

 – 1جزء مكسور في شيء.
َ - 3ن ُحل وتغ ّير لونه.
 - 5تم ُّدح باطل.
 - 7جهة.
 - 8اتسع والن عيشه.
 - 9أصل.
 - 11تغ ّير صفاؤه وذهب.
 - 13دمغ ،ختم.
وذل.
 - 15خضع ّ
شق في ثوب نا تج من
- 17
ّ
انفصال خياطة.
 - 19ضعف ووهى.
ليل.
 - 21نام ً
 - 22حيوان مفترس.
وأحب.
 - 23أراد
ّ
ُ - 25د ُثر.
ُ - 27حب باألجنبية.
 - 29أبعد في جفاء وغلظة.
 - 31أزال أث ًرا.
 - 33منع من التلف أو الضياع.
سم وتح ّرك.
َ - 35ن َ
 - 36أعاد م ّرة ثانية أو أكثر.
 - 37كان نق ًّيا طاه ًرا.
 - 38ضمير منفصل.
 - 39صار عابس الوجه.

2
6 2
8 13

36

35
37

9

22
25

30

5

13

12

21
24
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تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

8
11

10

 – 1ممثلة مصرية من أفالمها “الوسادة
الخالية” مع عبد الحليم حافظ.
 - 2ظهر  -عالم وفيلسوف إنكليزي
راحل من مؤلفاته “.”Leviathan
اخض َّر
 - 3يرغب فيه ويحبه  -للنداء -
َ
ال َنبات.
 - 4لبسه أل َّو ل م َّرة (الثوب)  -نعم
بالروسية  -ابت ّل الثوب.
 - 5منخفض باألجنبية  -ح ّراس الكروم
 عوض وبدل.رأسه ُذالًّ وانكسا ًرا  -جذب
 - 6طأطأ َ
 نشأ عن. - 7رائحة طيبة  -يكاتبهما.
 - 8جنرال إنكليزي راحل مؤسس
الحركة الكشفية العالمية  -حرف
عطف.
 - 9يطارد  -دولة أميركية.
 - 10حبل الدابة  -للنداء  -يترك المكان.
 - 11بواسطتي  -نقيض أبعد  -أداة
نصب  -أحد الوالدين.
 - 1 2جــا ف ونا شف ُ -منا صر -
لإلستفهام.
 - 13رئيس وزراء لبناني راحل.
 - 14ملك الغابة  -قانط  -ضمير
منفصل.
 - 15والد والدي  -أغلظ أوتار العود -
يجمع ويضم.
 - 16مرض صدري  -نائب ووزير
لبناني سابق.
 - 17من مؤلفات ميخائيل نعيمة -
ُغ ّرة القمر.

سودوكو 16
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 – 1كاتب فرنسي راحل من مؤلفاته
“ - ”Vie de Rancéجوهر.
 - 2رئيس لبناني راحل.
 - 3غزال  -نعم بالروسية  -صبي.
 - 4للنفي  -فائدة غير مشروعة -
مدينة إيطالية.
 - 5ممثل مصري راحل.
 - 6ألزق الشيء بالشيء  -إله مصري
 وقت باألجنبية. - 7صاحب  -جزيرة إيطالية  -ضمير
متصل.
 - 8ول ُد ال َّن ِمر  -دفن البنت في التراب
وهي حية.
 - 9دليل وحجة  -ما ُء العين يسيل من
حزن أو سرور أو نحوهما  -أصل البناء.
 - 10متشابهان  -دولة كبرى  -تردد
على الهاتف.
 - 11مدينة في كندا  -سالم واستقرار.
مشبع بالماء  -من الفواكه.
َّ - 12
 - 13زوال العقل أو فساده  -صاح
الس ْير.
التيس َ -د َّب الولد ِفي َّ
لفظين متضا َّد ين -
 - 14ج ْمع بين
َ
ارتدى الثوب.
 - 15سقي  -مؤرخ جغرافي عربي من
مؤلفاته “كتاب تقويم البلدان”.
 - 16الخبز اليابس  -قرع الجرس -
حيوان مفترس.
 - 17مذهب  -تصريح  -يرشد.
 - 18حذر واتقى  -مدينة أميركية
عاصمة والية أركنساس.

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

2

أفقي ًا
 – 1رئيس لبناني راحل  -رئيس
لبناني راحل.
 - 2رئيس لبناني راحل  -العب كرة
قدم برازيلي معتزل.
 - 3فريق باألجنبية  -يحدث فيه
نقشا  -اسم حاكم والية
تجوي ًفا أو
ً
في الهند  -ضمير منفصل.
 - 4للندبة  -أنشد  -فنان لبناني
راحل ل ّقب بـ “أبي المسرح العربي”.
 - 5بلدة لبنانية في قضاءي الشوف
وبعبدا  -موقد.
 - 6بئر قديمة  -الهامة  -ممثل
كوميدي إنكليزي راحل اشترك مع
أوليفر هاردي في ثنائي كوميدي هو
“لوريل وهاردي”.
 - 7يجاوب على السؤال  -أقسام
وفروع  -قروض مؤجلة  -جزيرة
في الفلبين.
 - 8من مؤلفات ميخائيل نعيمة -
عاصمة دولة أوروبية  -خرج من
المكان خفية  -شبكة باألجنبية.
 - 9شحم  -شراء  -و ّبخ وع ّنف -
اسم لكل عمل مبدع.
 - 10دولة عربية  -أداة شرط -
تخريب.
 - 11زعيم روسي راحل  -أحد أبراج
الحظ  -لغة باكستان.
 - 12نام  -يزاولون العمل  -أتى -
عشرة ماليين.

8x8
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عمودي ًا
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الرباعية
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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المربعات الذهبية
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه
التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل
على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
مفص ًل أقسامها
 - 1رسم خريطة المدينة
ِّ
وحدودها.
تشقق.
 - 2إزهار،
ُّ
 - 3علم يمكن حا مله من مشا فهة
ا لجما هير بفنو ن ا لقو ل إل قنا عهم
واستمالتهم نحو قضية أو رأي ما.
 - 4سلب المال.
ومخاصم.
ُ - 5مجادل ُ
 - 6أفرغ المكان مما فيه.
 - 7احتجاز الشخص عنوة بغية فدية أو
تنفيذ مطلب ما.
 - 8جريء بته ّور.
 - 9ما يتبقى بعد اإلستخدام.
 - 10تجاوز.
 - 11فطرة وطبيعة.
 - 12حراسة.
 - 13مضطربُ ،مش ّوش.
 - 14انفرد بغيره.
 - 15حقارة ودناءة.
ُ - 16مط ِفئ.
 - 17حيلة في تزيين أمر والتحريض عليه.
 - 18من يخلف غيره ويقوم مقامه.
 - 19مسافة ما بين الرجلين.
 - 20رسم المناهج.
 - 21توارى واحتجب.
 - 22فترة تسبق الزواج.
 - 23تص ُّرف خارج على القانون ،و ُيعا َقب
عليه بالحبس لفترة أو بغرامة مالية.
 - 24صفة ال تنفك عن الشيء وتميزه
من غيره.
 - 25ترك الشيء أو األمر كما هو دون
تغيير.

تخإىل

لخىأ

خلتم

خممد

الفةمخ

خلفم

ليخفة

لقةخ

خإتسل

سإتخىف

تخإط

خإتطفا

ختطى

طوةخ

= 65
= 58
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اختطاف
ططتخي

فاخرة

اخمرط

وبةخط

اطخبة

= 65
نزعما

اصةيخ

اسسةخ

غإوءا

فتتح
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75

=
60

=
78

=
59

=
53

حلول ألعاب صفحة رقم 19

سودوكو 16

أفقيا – 1 :لبيد بن ابي ربيعة  -رك  - 2 -بدر شاكر السياب
 جبا  - 3 -ناين  -سيدان  -بدادون  - 4 -دهن  -جنح -اساسي  - 5 -عته  -وج  -بقيق  -لد  -فا  - 6 -بو  -فاريا
 ارمل  -برك  - 7 -دمياط  -روب  -بوهيميا  - 8 -أ أ أ -ينالون  -أ أ أ  -دن  - 9 -لس  -نرجس  -اللئيم  - 10 -عهود
 ماليين  -يسلكه  - 11 -زوريخ  -هوفر  -ها  -مال 12 - يبس  -لوم  -يحالفه  -را  - 13 -ز ز  -رف  -االلم  -يوبيل.عموديا - 1 :لبنى عبد العزيز  - 2 -بدا  -توماس هوبز - 3 -
يريده  -يا  -ورس  - 4 -دشنه  -دا  -ندي  - 5 -با  -نواطير
 خلف  - 6 -نكس  -جر  -نجم  - 7 -اريج  -يراسلهما 8 - بادن باول  -او  - 9 -يالحق  -بوليفيا  - 10 -رسن  -يا يرحل  - 11 -بي  -اقرب  -ان  -ام  - 12 -يابس  -موال هل  - 13 -عبد الله اليافي  - 14 -اسد  -يائس  -هو 15 - جدي  -بم  -يلم  - 16 -ربو  -فريد مكاري  - 17 -كانما كان  -هالل.
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الثالثية

 - 1تملّق وتزلّف.
 - 2ما يتغطى به النائم.
 - 3رتبة.
 - 4قلب.
باطل.
 - 5اتهم
ً
 - 6نا ِقضُ ،مخلِف.
 - 7غ ّمة.
 - 8دولة أفريقية.

 - 9فائدة ،نفع.
 - 10إمكانية ،أو احتمال.
َ - 11من يأتون بقصد االلتقاء أو
زيارة مكان ما.
 - 12م ّيت.
 - 13نعل الفرس.
 - 14ذو مكانة ومنزلة.
 - 15ضمير ،نية.
 - 16نادر ,مثير لالنتباه.

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

1
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أفق ًيا – 1:ثلم  - 3 -شحب - 5 -
صلف  - 7 -صوب  - 8 -رفه - 9 -
جذر  - 11 -كمد  - 13 -بصم 15 -
 ذعن  - 17 -فتق  - 19 -خور 21 - هجع  - 22 -ذئب  - 23 -رغب - - 25لحف  - 27 -لوف  - 29 -طرد
  - 31طمس  - 33 -حفظ 35 - نفح  - 36 -كرر  - 37 -زكا 38 - نحن  - 39 -جهم.عمود ًيا - 1 :ثلج  - 2 -مصر 3 -
 شبك  - 4 -برد  - 5 -صهب - 6 -فخم  - 10 -ذاع  - 12 -مقت 14 -
 صنو  - 15 -ذخر  - 16 -نهب - - 17فعل  - 18 -قذف  - 19 -خبل
  - 20رشف  - 24 -غرر - 26 -حلم  - 28 -ولف  - 29 -طرز 30 -
 دنا  - 31 -طحن  - 32 -سكن 33 - -حرج  -34 -ظلم.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٨السنــــة الـرابـعـة

العراق يفتح تحقيقًا في "تسريبات المالكي"
بعد إحداثها ضجة كبرية عىل املستوي َْي
الســيايس والشــعبي يف «بالد الرافدين»،
فتح القضاء العراقي تحقيقا ً يف ترسيبات
منسوبة إىل رئيس إئتالف «دولة القانون»
نوري املالكي ،هاجم فيها عددا ً من الزعماء
السياسيني يف البالد.
وأوضــح املركز اإلعالمــي يف مجلس
القضاء األعىل العراقي أن محكمة تحقيق
الكرخ تلقت طلبــا ً مقدّما ً إىل االدعاء العام
التخــاذ اإلجــراءات القانونية بخصوص
الترسيبات الصوتية املنســوبة للمالكي،
مؤكــدا ً أن تحقيقا ً أصوليّــا ً يجري ،وفق
القانون ،يف شــأن الترسيبات املنسوبة إىل
املالكي.
ونرش الناشــط والصحــايف العراقي
عيل فاضــل ،ا ُملقيم يف الواليــات املتحدة،
 5أجزاء من الترسيــب الصوتي للمالكي
الذي تنــاول فيه جملة قضايــا ،أبرزها
عالقته بالصدريني ،حيــث اتهم مقتدى
الصــدر ،بأنه «قاتل» ،كمــا اتهم رئيس
الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود
بارزاني بأنه سعى إىل رضب الشيعة عرب

بريطانيا :سوناك
ما زال متصدّرًا
سباق المحافظين

احتضان النازحني من الســنة .وتحدّث
املالكــي يف الترسيب الصوتــي الخامس
عن ّ
أن العالقات جيّدة مع قائد ميليشــيا
ّ
الحق» قيــس الخزعيل،
«عصائب أهــل
معتربا ً ّ
أن الفتح والفصائل وكتائب حزب
الله والعصائب وسيد الشهداء ك ّلها تابعة
مبارشة إليــران .وقــال« :قائد عصائب
ّ
الحق قيس الخزعــي جيّد وهو من
أهل
ســيرضب معارضيهّ ...
لكن اإلخوة الذين
يف تحالــف الفتح وبدر هــؤالء ال عالقة
لهم ،هم يف عاملهم الخاص ،مشــغولون
باملزارع».
ودعا املالكي قيادات الفصائل املس ّلحة
إىل اتباع خ ّ
ط «الحرس الثــوري» اإليراني
واالبتعاد عن اال ّ
طالعــات وتوكيل أمرهم
بيد قائد «فيلق القدس» إســماعيل قاآني.
وتابع« :الحرس الثوري ال يُعطي اال ّ
طالعات
ّ
للتدخل بــأيّ يشء ،هو فقط من
فرصــة
يُقــ ّرر ...عندما زرت إيــران تحدّثت مع
مستشار املرشد اإليراني عيل أكرب واليتي،
ومــع رئيس مجلس الشــورى ومع وزير
اال ّ
طالعات ،وك ّلهم يوافقوني الرأي لكنّهم

٢١

األربـعـاء  ٢٠تـمـوز 2022

أخبار سريعة
تنفيذ عمليّة طعن
شمال القدس

المالكي (أرشيف)

يف األخــر يقولون ّ
إن املوضــوع بيد قائد
«فيلق القدس» إسماعيل قاآني ويطلبون
أن نُر ّكز جهودنا مع الحرس الثوري».
ويف حــن نفــى املالكــي أن تكون
تلك التســجيالت تعود إليه مؤكــدا ً أنها

«مفربكة» ،لكنّها أنتجت توترات ستزيد من
صعوبة تشكيل حكومة جديدة للبالد .وقال
حزب «الدعوة اإلسالمية» بزعامة املالكي
يف بيان اإلثنني «إنّنا لن ننج ّر إىل فتنة عمياء
بني أبناء الوطن الواحد».

قمة جدّة ونهاية الجيوستراتيجيا األميركية القديمة
ّ

أُصيب سائق حافلة إسرائيلي
بجروح ّ
متوسطة ج ّراء عملية طعن
حصلت في خطوط الحافالت
القريبة من حي "راموت" شمال
مدينة القدس .وبحسب موقع
"واال" اإلسرائيلي ،فقد ت ّم "تحييد
ّ
المنفذ من قبل مصوّر صحافي"
كان متواجدا ً بالقرب من الحادث.
بالتوازي ،ش ّن الجيش اإلسرائيلي
غارات على موقع تابع لحركة
"حماس" بعد إطالق نار من قطاع
غزة نحو األراضي اإلسرائيلية،
بحسب ما أفاد الجيش اإلسرائيلي.
وذكر شهود عيان في بلدة بيت
حانون شمال القطاع ،أ ّن الطائرات
الحربية اإلسرائيلية أطلقت عدّة
صواريخ على موقع أمني تابع
لـ"حماس" .وفي الغضون ،إلتقى
رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي أفيف
كوخافي خالل زيارته الرسمية إلى
المغرب الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المك ّلف بإدارة الدفاع
الوطني عبد اللطيف لوديي وقادة
الجيش واإلستخبارات ،حيث بحثوا
فرص خلق مجاالت تعاون عسكرية،
سواء في التدريبات والتأهيل أو في
المجاالت العملياتية واإلستخباراتية.

الغنوشي ُ
يمثل
أمام قاضي التحقيق

قادة الدول المشاركة في ّ
قمة جدّة (أ ف ب)

نجــيب جـــورج عــــوض(*)
ما زال وزير املــال الربيطاني
الســابق رييش ســوناك متصدّرا ً
الســباق لخالفة بوريس جونسون
يف « 10داونينغ سرتيت» أمس ،مع
حصوله عىل  118صوتا ً يف تصويت
جديد أجراه نواب حزب املحافظني
أظهر احتدام املنافســة عىل املركز
الثاني.
وبعــد جولــة رابعــة مــن
التصويــت ،بقيت وزيــرة الدولة
للتجارة الخارجيــة بيني موردنت
يف املركــز الثاني بحصولها عىل 92
صوتا ً تليها وزيــرة الخارجية ليز
تراس ( 86صوتاً) ،بينما استُبعدت
من الســباق وزيرة الدولة السابقة
لشؤون املســاواة كيمي بادينوك
التي تُمثل الجناح اليميني للحزب،
بعد حصولها عــى  59صوتاً ،وفق
النتائج التي أعلنها املســؤول عن
تنظيــم االقرتاع الداخــي غراهام
برادي.
وسيجري اقرتاع خامس وأخري
للنــواب املحافظــن اليوم لحرص
املنافســة بني مرشــحَ ْي نهائي َّْي
سيختار بينهما الـ 200ألف منتسب
إىل الحزب زعيما ً من خالل االقرتاع
عرب الربيد ،عــى أن يت ّم اإلعالن عن
النتيجة يف الخامس من أيلول.
وتبقى املنافسة مفتوحة ج ّداً،
فيما فوز ســوناك بعيــد املنال ،إذ
يبدو أنه يتمتّع بتأييد أق ّل يف صفوف
ً
مقارنة مع
املنتســبني إىل الحزب
صفوف نوابه .وبحســب استطالع
نُرش أمس وأجراه مركز «يوغوف»
عــى نحــو  725عضــوا ً يف حزب
املحافظني ،سيُواجه سوناك هزيمة
كبرية يف الدورة النهائية من االقرتاع
بغض النظر عن منافسه.

عُ َ
رف عن هنري كيسنجر أنه كان يقول
َّ
إن السياسة ال تتبع الواقع وإنما يت ُّم تطوير
و َلوي الواقع كي يتناســب مع السياســة
املســبقة الصنع .اعتمــدت مراكز صنع
القرار األمريكية هذا املعيار االبستمولوجي
مقياســا ً ثابتا ً مع تبدُّل هوية وشخصية
وأسلوب عمل من يجلس يف املكتب البيضوي
وفريــق عمله وإدارتــه ،وتأرجُ ح اإلدارات
األمريكية ما بــن جمهوري وديموقراطي.
ولع ّل من أشهر التمظهُ رات العمالنية لتلك
الذهنية هو اسرتاتيجية «الفوىض الخالقة»
يف منطقــة الرشق األوســط خالل فرتتي
تســعينات القرن املايض والعقد األوّل من
القرن الحــايل .ولكن يبقى التمظهر األكثر
رســوخا ً لتلك الذهنية الجيوسياسية هي
اسرتاتيجية «اإلدارة عن بُعد» ()by-proxy
والتي فرضها باراك أوباما.
ق ّررت إدارة أوباما أن أمريكا ســتخرج
من الرشق األوســط عســكريّا ً وسياسيّا ً
ّ
تتــول إدارة مصالحها فيه
وجغرافيّا ً كي
بالوكالة أو بالتكليــف والتعهيد .تأث َر هذا
القرار بموقف شخيص استعالئي وتبخييس
حمله أوبامــا تجاه العــرب ورغبته بأن
يُعهِّ َد مصالــح أمريكا يف العالــم العربي
إىل مُتعهِّ ــ ٍد آخر هو اإليرانــي .بعد أوباما،
جاءت إدارة ترامــب وتابعت نفس املنطق
الجيوســراتيجي لإلدارة السابقة .الفرق
َ
الطرف ْ
ــن كان يف أن إدارة ترامب أرادت
بني
تلزيم ملفات أمــركا يف املنطقة للرويس.
وكي ينجح تطبيق تلك الجيوســراتيجية،
ت َّم العمل عىل إعادة تشكيل ظروف وأوضاع
ومعطيات املنطقــة عىل األرض كي تتالءم
مع السياســة املســبقة اإلعــداد ،والتي
كانت أهم أدواتهــا «الربيع العربي» والبدء
بعملية تفكيك دول املنطقة وإنهاء خريطة
ســايكس  -بيكو وإنهاء فكــرة «العالم
العربي» برمّ تها.
ما شهدناه يف منطقتنا كان تطبيقا ً
ملنطق لوي الظروف وتشكيلها كي تتالءم
نيس
مع سياسة مسبقة الصنع .ولكن،
َ

صانع القرارات األمريكي َّ
دور إيراني يف إدارة
العرب
أن تلك األرض
لدور رويس عىل ٍ
ٍ
املنطقة.
فيها برشٌ أحياء عندهــم عقول وإرادة
جاء جو بايدن وفكره منشغ ٌل برتاجع
ووعي ويســتطيعون أن يقوموا بأفعال
أســهم الديموقراطيني يف الداخل األمريكي
وردود أفعال قد ال يُمكن ألحد التح ّكم بها
بســبب ضعفه وإدارته العاجزة والعجوز.
وتطويعها وإدارتها بالريموت كونرتول.
ولكنّه جاء أيضــا ً ليعرتف للم ّرة األوىل أمام
قامت املجاميع البرشية يف العالم العربي
العرب َّ
بأن السياســة التي اتبعتها أمريكا
بإثبات خطــأ أوباما وإدارتــه وبيَّنَت
حيال املنطقة يف نصف القرن املايض كانت
باألعمال أنها قــادرة عىل رفض عملية
خاطئة َّ
وأن املنطق ا ُملتبَّع لم يُعِ د تشــكيل
لوي وتحويــر الظروف واألوضاع قرساً.
ِّ
تفصلها عىل
الظروف كما أرادت أمريكا أن
هذا ما تقوله لنا حاالت فشــل اإلسالم
قيــاس قميصها الجيوســراتيجي .أعلن
السيايس املتك ّررة ،وانهيار فكرتي لبنان
باديــن بهذا نهاية عهد بــاراك أوباما َّ
وأن
وســوريا بحد ذاتهما ،والحروب الدامية
هناك تغيريا ً بنيويا ً بدأ يلوح يف أفق املنطقة
يف اليمن والعــراق ،واتجاه دول املنطقة
البعيد .إعرتف َّ
بأن أمريكا
العربية نحو التطبيع مع
أخطأت ،معلنا ً بهذا فشالً
إرسائيل ،واالنفتاح العربي
إلدار ٍة كان هو يوما ً أحد
املتنامي عــى رشاكة مع
الورقة األقوى واألفعَ ل أه ّم أفرادها.
روسيا والصني.
َّ
امله ّم يف املحصلة أن
املنطــق
أن
والحــال
هي أن يعمل العرب
يلتقط العرب تلك اللحظة
الجيوسرتاتيجي الكسنجري
دول
على إعادة خلق
ٍ
التاريخيــة النــادرة يف
بطبيعتــه
(الهيغــي
الفلســفية) قد بدأ يكشف ديموقراطية وتعددية ...تاريخ السياسة األمريكية
عالمات فشله الذريع .فش َل بل وفدرالية أو كونفدرالية الخارجيــة .املهــ ّم أن
يُحافظوا عىل أوراق القوّة
األمريكــي ومديرو ملفاته،
جديدة
التي يف أيديهم .التطبيع
وعىل رأســهم اإليراني ،يف
مع إرسائيل بات ورقة قــوّة ال مف ّر منها.
خلق الظروف ولوي األوضاع بطريقةٍ تُساعد
وورقة تنويع مروحة الخيارات التحالفية
األمريكي عىل الحصول عىل الربح املطلوب
مع دول أخــرى فاعلة يف املشــهد الدويل
من أســهمه يف الرشق األوســط .فاإلدارة
االقتصادي واملايل والديبلومايس ،باتت أكثر
الناجحة لتلك األســهم وضمــان تأمينها
فاعلية من أي ٍ
وقت مىض.
املداخيل املاديــة والعينيــة واالقتصادية
َّ
أمّ ا الورقة األقوى واألفعَ ل ،برأيي ،فهي
املتوقعَ ة يتط َّلبان أوضاعا ً وظروفا ً وحاالت
أن يبــدأ العرب جدّيا ً بربيــع عربي داخيل
ووجودا ً عىل األرض ،تختلــف ك ّليا ً عن ك ّل
ّ
ما عمل وكالء األمريكي عىل خلقه وفرضهِ
محل الصنع وأن يعملــوا عىل إعادة خلق
دول ديموقراطية وتعددية ومدنية وعادلة
ولوي عنق املنطقة ألجله.
ٍ
وعلمانية ،بــل وفدراليــة أو كونفدرالية
علينــا أن نقــرأ زيارة جــو بايدن
جديدة .ما لــم يبدأ العرب بأخذ تلك الورقة
األخرية إىل املنطقة العربية ولقاءه يف قمة
بعني االعتبار ،لــن يتم ّكنوا يوما ً من إقناع
مع القــادة العرب يف إطــار االرهاصات
أمريكا وباقي ّ
الجيوسياســية يف األعىل .جاء بايدن َّ
ملك أســهم الرشق األوسط
ألن
بأنهم وحدهــم القادرون عىل إدارة ملفات
أمريكا اكتشفت فشل متعهّ دي ملفاتها يف
ّ
ملك األسهم املذكورين يف العالم العربي وال
املنطقة .لم تعد أمريكا قادرة عىل تجاهل
أحد سواهم ،ال إيراني وال تركي وال رويس...
أن العرب واإلرسائيليني هم عىل وشك أن
وال حتّى إرسائييل.
يُصبحوا حلفاء املســتقبل القريب ج ّداً.
(*) باحث وأكاديمي وأستاذ جامعي سوري
لم تعــد قادرة عىل التقليــل من تفضيل

َمث ُ َل رئيس حزب "النهضة"
اإلخواني راشد الغنوشي أمس
أمام قاضي التحقيق في العاصمة
تونس في قضية يُتّهم فيها
بتبييض أموال ،قبل أيّام قليلة
من استفتاء شعبي عام في البالد
يُعارضه الحزب .ووصل الغنوشي
محاطا ً بأنصاره إلى مق ّر التحقيق
ودخله وسط هتافاتهم .وأمام
مق ّر القطب القضائي لمكافحة
اإلرهاب ،انتشرت تعزيزات أمنية
كبيرة وتظاهر حوالى 200
شخص من أنصار الغنوشي ومن
قيادات الحزب وردّدوا "ح ّريات
ح ّريات" و"بالروح بالدم نفديك
يا الغنوشي" ،ورفعوا الفتات ُكتب
عليها "ال للمحاكمات السياسية".
وأعلنت السلطات التونسية في وقت
سابق أ ّن قضاء مكافحة اإلرهاب أمر
بتجميد األرصدة المالية والحسابات
المصرفية لـ 10شخصيات ،من
بينها الغنوشي ورئيس الحكومة
السابق حمادي الجبالي.

ضربة جوية أميركيّة
في الصومال
كشف الجيش األميركي أنه ّ
نفذ
ضربة جوّية قرب ليبيكوس في
منطقة جوبا السفلى في جنوب
الصومال األحد ،أدّت إلى مقتل
اثنَيْن من مقاتلي "حركة الشباب
اإلسالمية" المتط ّرفة ،بحسب ما
أعلنت القيادة العسكرية األميركية
ألفريقيا (أفريكوم) في بيان في
ساعة متأخرة اإلثنين .وذكرت
"أفريكوم" أن "التقديرات األولية
للقيادة تُشير إلى مقتل اثنَيْن من
إرهابيي الشباب في ميدان القتال"،
مشير ًة إلى أن الضربة أعقبت هجوما ً
على "قوات شريكة" في المنطقة.
ولم تؤ ِد الضربة إلى "مقتل أو
إصابة أي مدني نظرا ً للطبيعة
النائية التي وقع فيها هذا االشتباك"،
وفق القيادة .ولم ي ِ
ُعط الجيش أي
تفاصيل أخرى في شأن الهجوم
الذي شنّته الحركة واستدعى التح ّرك
العسكري األميركي.
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العــــاب قوى

المسابقة السباعيّة لتيام والـ 1500م لكيبييغون

مونديال يوجين :برشم والبقالي من ذهب
وروخاس تسيطر على الوثبة الثالثية
إفتتح القطري معتز برشم والمغربي سفيان البقالي رصيد العرب في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم أللعاب
القوى ،المقامة في مدينة يوجين األميركية ،بتتويجهما بذهبيتي الوثب العالي وسباق  3آالف م موانع على التوالي.
حقــق البطــان العربيان
إنجازا ً غري مســبوق ،فربشــم
توّ ج باللقب العاملي للمسابقة
للمرة الثالثة عىل التوايل ،حيث
لم يسبق ألي ريايض أن فعلها
يف الوثــب العــايل ،فيما وضع
البقــايل حــدا ً لهيمنــة كينية
استمرت  15عاما ً عىل سباق 3
آالف م موانع.
وارتفعــت الغلــة العربية
من امليداليــات إىل  78من بينها
 32ذهبيــة و 23فضيــة و23
برونزية.
وبــات برشــم البالغ من
العمــر  31عاما ً وصاحب ثاني
أفضل رقــم يف التاريخ (2.43
م) حققــه يف الخامــس من
أيلــول  2014يف بلجيكا ،بفارق
ســنتيمرتين خلــف الكوبــي
خافيري ســوتومايور صاحب
الرقم القيــايس العاملي (2.45
م منذ  27تمــوز  ،)1993ثالث
ريايض عربــي يحتفظ باللقب

حققت روخاس اللقب
الثالث في الهواء الطلق
ثالث مرات متتالية .ســبقه إىل
هذا االنجاز عداءا سباق 1500
م الجزائري نور الدين مرســي
يف األعــوام  1991يف طوكيــو
و 1993يف شتوتغارت و1995
يف غوتبورغ ،واملغربي هشــام
الكــروج املتوّ ج أربــع مرات
متتالية يف اثينا  1997واشبيلية
 1999وإدمونتــون 2001
وباريس .2003
ونجح بطل أوملبياد طوكيو
مناصفة مــع صديقه اإليطايل
جانماركــو تامبــري الــذي
حــل رابعاً ،يف تحقيــق إنجازه
بتخطيه خمسة حواجز متتالية
من املحاولة األوىل آخرها 2.37
م ،متقدما ً عىل الكوري الجنوبي
وو سانغهيوك ( 2.35م) ،فيما

عــادت الربونزيــة لألوكراني
أندري بروتســنكو الذي منح
امليدالية األوىل لبالده يف البطولة.
وهي الذهبية الخامســة
لقطر يف بطوالت العالم إضافة
إىل فضيتني وثالث برونزيات.
وقال برشم" :هذا االنجاز
لم يأت من فراغ ،ففي األشــهر
الثمانية األخرية كان هناك عمل
وجهد كبري جدا ً تكلل بالنجاح".
وأضاف" :املنافســة كانت
صعبة وقوية ولكــن تركيزي
عــى نفــي كان عاليــا ً ولم
أشــعر بالضغط وكنت عىل أتم
االستعداد للقب".

عالمي بعد أولمبي

من جهته ،أضــاف البقايل
اللقب العاملي إىل األوملبي منهيا ً
الهيمنة الكينية عىل املسافة.
وبعدمــا كان فعلهــا يف
اوملبياد طوكيو الصيف املايض،
عندمــا أصبح أول عــداء غري

كيني يحــرز اللقب منذ ،1980
أكد البقــايل ( 26عامــاً) مرة
أخرى أنه "ملك" السباق واضعا ً
حدا ً لسيطرة الكينيني عليه ملدة
 15عاماً.
وقطــع البقايل مســافة
السباق بزمن  8.25.13دقائق،
متقدما ً عىل وصيفه يف االلعاب
االوملبيــة اإلثيوبــي الميشــا
غريمــا ( 8.26.01د) والكيني
كونسيســلوس كيربوتو حامل
لقب الدوحة 8.27.92( 2019
د).
وخــاض البقايل الســباق
بــذكاء كبــر وتــرك املبادرة
لكوكبة من ستة عدائني وانتظر
الـــ 200م األخــرة لينطلق
برسعــة كبــرة ،متفوقا ً عىل
غريمــا وصيف بطل النســخة
األخرية.
ونجح البقــايل يف تحقيق
مــا فشــل فيه يف النســختني
االخريتني ،عندمــا نال الفضية

دردشـــة

دنش لـ "نداء الوطن" :سيكون للميني فوتبول
دورٌ بارز محليًا وخارجيًا
جـــورج الهـــــاني
أشــار رئيس اإلتحــاد اللبناني للميني
فوتبول أحمد دنش لصحيفتنا اىل ّ
أن اتحاده
لم ينشأ عن طريق الصدفة ،إنما كان هناك
ٌ
هدف واضح من تأسيســه ،وهو ّ
أن امليني
فوتبــول رياضة جديدة يجــب إدخالها اىل
لبنان ونرشها عىل مســاحة الوطن بأكمله،
وتحديدا ً يف األرياف حيث ال يســتطيع محبّو
كرة القدم ممارســتها بسبب غياب املالعب
الكبرية ،إضافة اىل عوامل إجتماعية صعبة.
أضاف" :نال اتحادنا ترخيصا ً رســميا ً من
وزارة الشــباب والرياضــة يف العام ،2016
وصــودف ّ
أن االتحاد الدويل للعبة ّ
تأســس
أيضا ً يف التاريخ عينــه تقريباً ،فرسنا نحن
وإيــاه باتجاه تحقيق األهداف املرســومة،
واستقدمنا رئيســه اىل بريوت حيث حرض
حفل إطالق نشــاط االتحاد اللبناني ،وكان
معجبا ً ومرسورا ً جدا ً بما حققناه".
ولفــت دنــش اىل ّ
أن مســرة االتحاد
إنطلقت بخمسة أندية ،وها هو اليوم يض ّم
نحو  90ناديا ً من مختلف الدرجات و"الحبل
عالج ّرار" ،مؤكــدا ً ّ
أن اإلتحاد يطمح اىل أن
تصل اللعبة اىل ك ّل مدينة وقرية لبنانية وأن
تكون بمتناول جميع فئات املجتمع ،مشددا ً
عىل أنه يســعى بك ّل قوته اىل تعزيز دورها
َ
حقل اإلعالم واإلعالن.
وحضورها يف
وتابــع" :نقلــت املؤسســة اللبنانية
لإلرســال أبرز مباريات بطولة الدرجة االوىل
يف املوسم الفائت وهي مستم ّرة معنا مبدئيا ً
يف هذا املوســم ،كما قامت محطة "الجديد"
يف املــايض بتغطية نشــاطاتنا الرســمية،
لكننا بحاجة رصاحــة اىل املزيد من التفعيل

عىل مواقع التواصل االجتماعي والوســائل
االعالمية عىل اختالفها" ،كاشــفا ً ّ
أن بعض
املسؤولني يف الوسط الريايضّ حاول محاربة
إتحاد املينــي فوتبول لــدى انطالقه ومنع
اللعبة من التقدّم واإلنتشار ،مكتفيا ً بالقول
"الله يسامحهم".
وأوضح دنــش ّ
أن املينــي فوتبول هي
رياضة مكمّ لة لكرة القدم وليســت منافِ سا ً
لها أبداً ،كما انها تكمّ ل لعبتَي كرة الصاالت
والكرة الشاطئية وغريهما .وقال" :نحن لم
ِ
نأت اىل امليدان الريــايض لنأخذ أيّ يشء من
درب أحد ،فلك ّل منا وظيفته ومهامه املستقلة
عن اآلخر ،والله يهدي الجميع ونشبك األيادي
ونتعاون جميعا ً بإرادة صادقة من أجل رفع
شأن الرياضة يف لبنان".
ُ
كنت رئيس االتحاد العربي
وواصل" :أنا
للمينــي فوتبول ،ونحن أول من أنشــأ هذا
االتحاد يف لبنان ،وحاليا ً أشغل منصب نائب
رئيس االتحاد اآلسيويّ للعبة ،كما ّ
أن عالقتنا
مع االتحــاد الدويل طيّبة ووطيدة جدا ً ونحن
عىل اتصال شــبه يومي برئيسه وأعضائه،
وخطتنا املســتقبلية تقيض بأن نســتثمر
هذه العالقة املتينة باالتحاد الدويل بالشــكل
الصحيح والبنّاء ملصلحة لبنان واللعبة ،وهنا
ال أخفــي رسا ً إذا قلت إننا يف صدد التحضري
لتنظيــم أول بطولة آســيوية يف لبنان ،كما
سنشــارك يف بطولة العالــم املقبلة ،كذلك
ّ
فإن مق ّر االتحاد اآلســيويّ سيكون أيضا ً يف
لبنان".
وردا ً عىل ســؤال ،أجاب دنش" :عندما
ّ
أسســنا إتحاد امليني فوتبــول ،كان لبنان
يتمتع ببعــض الرخاء املــايل واالقتصادي
واالجتماعي ،وك ّل األعبــاء واملصاريف التي

خاض البقالي السباق
بذكاء كبير
يف لنــدن  2017والربونزيــة يف
الدوحة .2019
وهي الذهبية األوىل للمغرب
منذ تتويــج جــواد غريب يف
ماراثــون نســخة  2005يف
هلســنكي ،والحادية عرشة يف
تاريخ مشاركاته العاملي.
كما هي الذهبيــة الثالثة
للعــرب يف ســباق  3آالف م
موانع بعــد تتويــج القطري
سيف ســعيد شاهني يف باريس
 2003وهلسنكي  ،2005واألوىل
للمغرب يف املســافة بعدما نال
عيل الزيــن فضيــة  2001يف
إدمونتــون وبرونزية  1999يف
اشبيلية.
وقــال البقــايل" :تتويجي
يعود اىل عمل قــوي ومتواصل

من سباق الـ 3آالف م موانع (أ ف ب)

منذ ســنني ،بعــد تتويجي يف
االلعاب االوملبيــة كنت عازما ً
عىل املجيء اىل يوجني من اجل
التتويج باللقب العاملي ونجحت
يف ذلك".

ثالث لروخاس

وأحرزت البطلــة األوملبية
الفنزويليــة يوليمار روخاس
لقبها العاملي الثالث عىل التوايل
يف الوثبــة الثالثيــة ،محققة
ســادس أفضل وثبة يف التاريخ
( 15.47م).
وتفوّقــت روخــاس (26
عاماً) ،حاملــة الرقم القيايس
العاملــي ،عــى الجامايكيــة
شــانيكا ريكيتس ( 14.89م)
واألمريكيــة تــوري فرانكلني
( 14.72م).
وعادلت روخاس ســجلها
الذهبــي يف بطولة العالم داخل
القاعة التي توّجــت بها ثالث
مــرات يف بورتالنــد االمريكية

لبنان األ ّول في كأس آسيا
يواجه الصين اليوم

منتخب لبنان لكرة السلة

أحمد دنش

تخــص اإلتحاد ُ
ّ
كنت أنــا وبعض زمالئي يف
اللجنة االداريــة نتحمّ لها من جيبنا الخاص
ّ
ســت سنوات لم
بدرجة متفاوتة ،إذ خالل
نحصل من وزارة الشباب والرياضة إال عىل
مساعدة مالية واحدة بقيمة  50مليون لرية،
لكن أســتطيع القول ّ
إن هذا الزرع قد أثمر
اليوم ،وأصبح لدينــا اتحاد له موقعه املميّز
وشخصيته املســتقلة بني باقي االتحادات
الرياضية".
وهل هو متفائل بمســتقبل لعبته ،ر ّد
دنش" :أنا متفائل بمســتقبل لبنان عموماً،
فاللبناني عنيــد ومقاوم بطبيعته ال ينكرس
بســهولة عىل رغم كل الظــروف القاهرة
املحيطة بــه ،ووطننا ســينهض عاجالً أم
آجالً ّ
ألن اإلستسالم ممنوع" ،واصفا ً رؤساء
االنديــة والالعبني بـــ "اإلنتحاريني" الذين
يضحّ ون كثــرا ً ويقدمون الغايل والنفيس يف
ظ ّل األزمة الخانقة الراهنة.

ســيضع منتخبُ لبنان إنتصاراته الثالثة املدويــة يف الدور األول عىل
الفيليبني ونيوزيلندا والهند تواليا ً وتصد ّره ترتيب املجموعة الرابعة جانباً،
عندما يواجه نظريه الصيني عند الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بريوت
ضمن منافســات الدور ربع النهائي من كأس آســيا للرجال بكرة السلة
ا ُملقامة حاليا ً يف اندونيسيا.
ومــع انتهاء الدور األولُ ،
صنّف املنتخــب اللبناني يف املركز األول من
بني الدول املشاركة يف االســتحقاق اآلسيويّ  ،متقدما ً عىل أسرتاليا الثانية
وكوريا الجنوبية الثالثة وايران الرابعة ونيوزيلندا الخامسة ،وذلك بفضل
أدائه الرفيع وعروضه القويــة يف مبارياته الثالث ضمن الدور األول ووفق
معايري فنية محددة.
مباراة اليوم ســتكون حاسمة وفاصلة للمنتخبَني حيث ال مجال أليّ
خطأ أو "دعســة ناقصة" ،كون الخارس ســيخرج من املنافسة تلقائياً،
أما الفائز فســيتأهل للدور نصف النهائي ملواجهة الفائز من مباراة ايران
واألردن.
ويف تاريخ املواجهات بني الطرفني ،نجــح لبنان يف الفوز مرة واحدة
فقط ضمن تصفيات كأس العالم السابقة عىل ارضه يف مجمّ ع نهاد نوفل،
بينما كان الفوز من نصيب "التنّني" الصيني يف باقي املباريات ،وأشهرها
ثالث ضمن كأس آســيا .وســيخوض لبنان مواجهة اليــوم من دون أيّ
ضغط ،عىل عكس الصينيني الذين بدا مستواهم مهزوزا ً يف بداية مشوارهم
بخسارة أمام كوريا الجنوبية وفوز بفارق نقطة واحدة فقط عىل املنتخب
البحريني املتواضع.
ويض ّم املنتخب الصيني ســتة العبني يتخطــى طولهم املرتَين ،وهم:
زهي وانغ ( 2.12مرتاً) ،كــي زهو ( 2.12م ،).زي مينغ ( 2.10م ،).كزاو
زهاي ( 2.05م ،).هاو فــو ( 2.07م ).وغون غو ( 2.01م ،).أما املنتخب
اللبناني فيملك خمسة العبني فوق املرتَين ،وهم عيل حيدر وكريم ع ّز الدين
وجوناثان ارليدج ( 2.06م ،).ويوسف خياط وهايك كيوكجيان ( 2.03م.).

الريــــاضيــــة
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عقد جديد أليتون بـ 133مليون دوالر

 2016وبرمنغهــام االنكليزية
 2018وبلغراد  ،2022وحققت
اللقب الثالــث يف الهواء الطلق
بعــد مونديــايل  2017يف لندن
و 2019يف الدوحــة ،إىل جانب
ذهبية أوملبياد يف طوكيو.
وحاولت روخاس تحسني
رقمها الرقــم القيايس العاملي
( 15.74م) ،لكــن الريــاح لم
تساعدها عىل ذلك.
وقالت روخاس" :هذا هو
لقبي العاملي الثالث عىل التوايل
يف الهواء الطلــق ،أردت قفزة
أطول ،لكنني ســعيدة بالعودة
إىل هذا امللعــب الجميل ،ألرى
الجماهري".
وشــاركت روخاس للمرة
االوىل عــى ملعــب هايوارد يف
بطولة العالم تحت  20عاما ً يف
العــام  ،2014ومنذ ذلك الحني
أصبحــت أعظــم الرياضيات
يف مســابقة الوثبــة الثالثية
للسيدات عىل اإلطالق.

البلجيكيــة
وتّوجــت
نفيســاتو تيام باللقب العاملي
يف مســابقة الســباعية للمرة
الثانية بعد العام .2017
وجمعــت تيــام ،البطلة
االوملبية مرتــن ايضاً6947 ،
نقطة يف مقابــل  6867نقطة
للهولندية أنــوك فيرت و6755
نقطة لألمريكية آنا هال.
كمــا أحــرزت البطلــة
األوملبيــة املزدوجــة الكينية
فايث كيبييغــون ذهبية ثانية
يف بطولة العالــم بعد تتويجها
املشوّق يف ســباق  1500م يف
يوجني.
وبزمــن  3.52.96دقائق،
وهــو العــارش يف التاريــخ،
تقدّمت كيبييغون ( 28عاماً)،
بطلة نســخة لندن  ،2017عىل
اإلثيوبيــة غوداف تســيغاي
( 3.54.52د) والربيطانية لورا
ميوير ( 3.55.28د).
(أ ف ب)

كافاني إلى فياريال

حســم فينيكس صنز موضــوع نجمه دي
انــدري أيتون الذي لعب دورا ً كبــرا ً يف قيادته اىل
نهائي الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الســلة
املوســم قبل املايض ،باالبقاء عىل خدماته بعقد
جديد يمتد للمواسم األربعة املقبلة يف مقابل 133
مليون دوالر.
وقال مدير عام النادي جيمس جونز إن "دي
اندري قوة يف جانبــي امللعب دفاعا ً وهجوماً ،وقد
رفع مســتوى لعبه كل عام وســيواصل القيام
بذلك" ،مضيفاً" :انه مهم جــدا ً ملا نقوم به ومن
دونه لم نكن لنتمكن من الوصول اىل مســتويات
النجاح التي وصلنا اليها اخرياً .نحن متحمســون
إلبقاء دي اندري يف منزلنا ،حيث ينتمي".
وكانت مســألة توقيع العب االرتكاز املولود
يف باهاماس ،والذي يحتفل السبت بميالده الرابع
والعرشين ،عىل عقد جديد محسومة منذ منتصف
الشهر الجاري بعدما ضاهى صنز عرض الـ133
مليــون دوالر املقدم لالعب من إنديانا بايرسز ،ما
فتح الباب أمام الالعب الحر للبقاء مع الفريق.
ونقالً عن وكيل أعمال الالعب ،أفاد موقع "إي
أس بــي أن" أن صنز ،الذي كان أمام مهلة نهائية
حتى  16تموز ملضاهاة عرض بايرسز ،ر ّد رسيعا ً

عىل مــا قدمه األخري ما يعني بقاء الخيار األول يف
"درافت"  2018يف صفوف الفريق.
وكالعب حــر مقيد بعقد "املبتــدئ" ألربعة
أعوام الذي وقعه يف  ،2018لم يكن من حق أيتون
االنتقال اىل أي فريق آخر يف حال تقدم صنز بعرض
يضاهي عرض املنافس الراغب بخدماته ،وهذا ما
حصل( .أ ف ب)

سباق فرنسا :المرحلة الـ 16لهول
تُــوج الكندي هوغــو هول
باملرحلة السادسة عرشة من سباق
فرنســا الدويل للدراجات الهوائية
بني كاركاســون وفوا املمتدة عىل
مسافة  178.5كلم ،وأهدى فوزه اىل
شقيقه الذي تُويف بداعي املرض قبل
فرتة وجيزة.
وال يــزال الدنماركي يوناس
فينغيغارد يتقدم عىل الســلوفيني
تادي بوغاتشــار حامــل اللقب
يف صــدارة الرتتيب العــام بفارق
دقيقتــن و 22ثانية ،بينما يتأخر
الربيطاني غرياينت توماس يف املركز
الثالث بفارق  21ثانية اضافية.
وكما ســبق ان وعد ،ضغط
بوغاتشار بال هوادة ،لكن فينغيغارد
حافظ عىل ثباته يف كل مرة.
وكان الكولومبــي نايــرو
كوينتانا ابرز املســتفيدين يف هذه
املرحلة بعدما اســتطاع التقدم اىل
املركز الرابع ،فيمــا بات الفرنيس
دافيد غــودو يف املركــز الخامس
بالرتتيب العام.
وبخالفهمــا تمامــاً ،تراجع
الفرنيس رومان باردي والربيطاني
آدم ييتس ،علما ً ّ
ان شــقيق االخري
التوأم ،ســيمون ،فــاز قبل ثالث
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أخبار سريعة
قليعاني :جاهز للتحدّي

ّ
يتحضر السائق ماريو قليعاني
حامل لقب بطل الهواة في سباقات
االنجراف لعامَين متتاليَين ولقب
المحترفين في العام ،2020
للمشاركة في الجولة الثانية من
بطولة لبنان لإلنجراف السبت
المقبل وفي سباق "ريد بول كار
بارك دريفت" األحد في منطقة
كفردبيان على متن سيارة "بي
أم دبليو إي  30توربو" .وأكد
قليعاني لصحيفتنا أنه جاه ٌز تماما ً
َ
السباقين ،آمالً بالفوز يوم
لخوض
األحد للتأهل الى بطولة الشرق
األوسط التي ستقام نهاية العام
الجاري .ورأى ّ
أن المنافسة ستكون
قوية ومحتدمة بين المتسابقين،
مثنيا ً على دور النادي اللبناني
للسيارات والسياحة الذي ال يزال
ينظم سباقات مثيرة وجميلة على
رغم األوضاع الصعبة التي يواجهها
لبنان حالياً.

النجمة في حلقة مفرغة

هول لدى اجتيازه خط الوصول (أ ف ب)

سنوات بمرحلة تنتهي يف فوا.
 ترتيب األوائل يف املرحلة :16 - 1الكنــدي هوغو هول 4.23.47
ساعات
 - 2الفرنــي فالنتــان مادواس
بفارق  1.10دقيقة
 - 3الكندي مايــكل وودز بفارق
 1.10د
 - 4االمريكي ماتيو يورغنســون
بفارق  1.12د
 - 5االسرتايل مايكل ستورر بفارق
 1.25د

 الرتتيب العام: - 1الدنماركــي يوناس فينغيغارد
 64.28.09ساعة
 - 2الســلوفيني تادي بوغاتشار
بفارق  2.22دقيقتان
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ال يزال وضع نادي النجمة يدور
في حلقة مفرغة اثر االستقالة
الجماعية ألكثرية أعضاء اللجنة
االدارية التي أطاحت برئاسة
أسعد صقال ،وذلك بإنتظار ما
ستق ّرره المرجعية السياسية
للنادي التي تض ّم األكثرية في
الجمعية العمومية ،بشأن اسم
الرئيس الجديد الذي بإمكانه ان
يموّل النادي وينتشله من األزمة
التي يعيشها .وباألمس حصلت
تطورات مقلقة تمثلت بغياب
فريق أشبال النجمة عن مباراته
الرسمية أمام شباب الساحل،
وكان سبقه إمتناع الفريق األول
عن خوض التمارين تضامنا ً مع
صقال.

إسحق متفائل

فيدال يحلم بلقب "ليبرتادوريس"
ّ
توصل فياريال اإلســباني إىل "اتفاق مبدئــي" مع األوروغوياني
إدينسون كافاني ،املهاجم السابق ملانشسرت يونايتد اإلنكليزي ،بحسب
ما أفادت الصحافة اإلســبانية امس .وبحسب صحيفة "ماركا" ،فقد
ّ
توصل فياريــال الفائز بلقب الدوري األوروبــي (يوروبا ليغ) يف العام
 ،2021إىل "اتفاق مبدئي" مع كافاني البالغ  35عاماً ،والذي قد ينض ّم
بالتايل إىل مد ّربه السابق يف باريس سان جرمان اإلسباني أوناي إيمري.
ويخلو كافاني من أي عقد بعد أن أمىض موســمني يف إنكلرتا مع
مانشســر يونايتد .من جهتها ،أكدت صحيفة "آس" أن الالعب عُ رض
عىل فريق فياريال ،لكن كل يشء سيعتمد عىل اإلجراءات الداخلية.
وبحسب الصحيفتني ،فإن وصول كافاني الح ّر سيكون مرشوطا ً
برحيل بعض العبي فياريال ،عىل غرار املهاجم باكو ألكاسري ا ُملستهدف
من قبل ســلتا فيغو .ويف هذه الحال ،ســيعود الهداف التاريخي لسان
جرمان ( 200هدف) تحت مظ ّلة إيمري الذي دربه ملوســمني يف نادي
العاصمة الباريسية .وسيكون هذا رابع دوري أوروبي كبري ينتقل إليه
كافاني ،بعدما لعب يف إيطاليا (مع بالريمو ونابويل) وفرنسا وإنكلرتا.
(أ ف ب)

قال العب الوســط التشــييل أرتورو فيدال،
املنضم إىل فالمنغو الربازييل بعدما أمىض  15عاما ً
متنقالً بــن األندية األوروبيــة ،إن اختياره كان
مدفوعــا ً بالرغبة يف الفوز بــكأس ليربتادوريس
املرادفة ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأشــار فيدال ( 35عاماً) خالل حفل تقديمه
أمام الصحافيني إىل "انها أمنيتي األوىل .أنا هنا يف
فالمنغو من أجل ذلك".
وأعلن فالمنغو ،أشــهر األنديــة الربازيلية،
رسميا ً األســبوع املايض تعاقده مع العب إنرت
اإليطايل السابق.
من ناحيته ،نرش فيدال يف األشهر األخرية
عىل وســائل التواصل االجتماعي ،صورا ً له
مرتديا ً قميص النادي باللونني األحمر
واألسود.
ويعيش فيدال "الحلم" الذي
طاملا راوده خالل مسريته ،وهو
الذي وصف لحظــة دخوله إىل
أرض امللعــب مرتديــا ً قميص
فالمنغو عىل أنها "أسعد لحظة

يف مسريتي" .ووضع فيدال ،الذي يشتهر بطباعه
القاسية وترسيحة شــعره الغريبة والوشوم عىل
جسده ،حدا ً ملسرية يف املالعب االوروبية استمرت
ملــدة  15عاماً ،توّجها باحــرازه  9ألقاب محلية
مع كل من جوفنتوس وإنــر اإليطاليني وبايرن
ميونيخ األملاني وبرشلونة االسباني.
وأمل فيــدال يف أن "يتأقلم بأرسع ما يمكن"
مــع فريقه الجديد ،مشــرا ً بشــكل خاص إىل
طريقته يف اللعب" :دائما ً عند الحد األقىص ،ولكن
مع احرتام املنافس".
وأردف" :اتمنى أال ّ تحصل أي مشكلة أو
طرد أو ما شابه".
ويحتل فالمينغو حاليا ً املركز الســابع
يف الدوري الربازييل بفارق سبع نقاط
عن أتليتيكو مينــرو املتصدر.
ومــن املقرر أن يخــوض العبو
املــدرب دوريفــال جونيور ربع
نهائي "كوبا ليربتادوريس" ضد
كورينثيانز من ساو باولو يف آب
املقبل( .أ ف ب)

أعرب مد ّرب نادي ليدرز كاسبار
إسحق لصحيفتنا عن تفاؤله
بقيادة فريقه للصعود الى
الدرجة األولى لكرة السلة على
رغم صعوبة المواجهات النهائية.
أضاف :قدّم فريقي مستوىً
فنيا ً الفتا ً منذ إنطالق بطولة
لبنان للدرجة الثانية محققا ً 13
انتصارا ً متتاليا ً من دون خسارة،
كان آخرها الفوز على األنطونية
بعبدا ( )0-1ضمن سلسلة
الدور نصف النهائي .يُذكر ّ
ان
ليدرز يض ّم كوكبة من الالعبين
المعروفين أمثال جو منصور،
ريبال بشارة ،طوني سرحان،
مارك كورجيان ،األخوين جاد
وجوني نمر وبشير أرناؤوط.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

أي رئاسة وجمهورية
في خريف لبنان
محنة لبنان أكبر من الذين صنعوها
واستثمروها في خدمة مصالح وسياسات
ضيقة أو واسعة .وليس تبسيط األمور
المعقدة في البلد سوى نوع من تعلق
الغريق بحبال الهواء .فمن يحلم ،عن حق،
ببداية جديدة بعد خريف العهد الحالي
يعرف أننا في كابوس الوصول الى خريف
لبنان .ومن يشكو من سياسة "اإلضعاف"
التي تعرض لها رؤساء الجمهورية
بعد الطائف يتجاهل ما أصاب السلطة
الشرعية كلها من "هركلة" قادت إليها
ثالثة أسباب :تدني مستوى المسؤولين
وارتفاع حجم ثرواتهم ،الرضوخ للسلطة
الفعلية المتحكمة بالقوة ،والعجز عن
تقديم أبسط الخدمات للناس بعد السطو
على أموالهم.
وال فرق ،سواء كنا في عهد قوي وما
سميت سلطة لألقوياء في الطوائف أو في
مناصب تأتي بضربة حظ .فال شيء اسمه
عهد قوي في ظل حزب مسلح يملك فائض
القوة ويمسك بمفاصل السلطة ويقرر
من خارجها .وال أحد يستطيع الهرب من
سؤال على طريق اإلستحقاق الدستوري:
ما هي دالالت الواقع الحالي حيث يختار
"الثنائي الشيعي"رئيس المجلس النيابي
ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؟ وأي
رهان هو القابل للتحقق ،على افتراض
أن ضغوط المجتمع الدولي والضرورات
المحلية ستدفع مدمني التعطيل والشغور
الرئاسي الى التخلي عن اإلدمان وتسهيل
اإلنتخابات الرئاسية؟
الرهانات على الرئاسة متعددة بالطبع،
ويمكن اختصارها بثالثة :رهان فريق
على مجرد ملء الفراغ ،بحيث يكون
إجراء إنتخابات رئاسية "إنجازاً" في حد
ثان على فرصة إضافية
ذاته .رهان فريق ٍ
الستكمال اإلمساك بمفاصل السلطة
وإيصال "رجله"الى قصر بعبدا ،بحيث
يكون رئيس الدولة الفاشلة في مرحلة
إنتقالية الى لبنان آخر مختلف حتى عن
مفهوم هذا الرئيس نفسه .ورهان فريق
ثالث على فرصة جديدة في عز األزمات
العميقة إلنتخاب رئيس يستعيد الجمهورية
أو أقله يقوم بدور الحكم المنفتح على
الجميع من موقع فوق األحزاب.
ومن السهل وضع مواصفات مثالية
للرئيس المطلوب .لكن المواصفات تحتاج
في النهاية الى تجسيدها بأشخاص يصعب
أن يحملوها كلها .فالميزان على األرض،
ال في الكتب .و"الكمال عدو الجيد" كما
يقول المثل األميركي .والالفت في هذه
المرحلة هو طغيان األحاديث عن الرئيس
الذي يريده "حزب الله" على األحاديث عن
الرئيس الذي يحتاج إليه لبنان .والمفارقة
أن من يكبر البخار في رأسه ويتصور أن
شخصه هو لبنان يتكل على "حزب الله"
الذي يعتبر نفسه أكبر من لبنان بعدما
صار قوة إقليمية في لبنان وخارجه.
ال معنى لإلنتخابات إن لم نتأمل في
حال الرئاسة وحال الجمهورية .و"ليست
محظوظة الشعوب التي تحتاج الى
أبطال" كما يقول المسرحي األلماني
الكبير برتولد بريشت.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يعترب كوكب الزهرة
األكثر سخونة
يف نظامنا الشميس،
مع درجة حرارة تزيد
عن  450درجة مئوية.

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

حرارة أوروبا ُتالمس أرقامًا قياسية
تجاوزت الحرارة يف اململكة املتحدة األربعني درجة
مئوية أمس للمــرة األوىل يف تاريخ البالد فيما ترضب
موجة من القيظ غرب أوروبا مخ ّلفة حرائق يف الغابات.
وهــذه ثاني موجة ح ّر تــرب أوروبا يف ظرف
شهر مع ما يرافقها من حرائق عنيفة يف شبه الجزيرة
االيبريية وفرنســا .ويأتي تكاثر موجات الح ّر نتيجة
مبارشة لالحــرار املناخي عىل ما يــرى علماء إذ إن
انبعاثات غازات الدفيئة تزيد حدّتها ومدتها وتواترها.
وتخطت درجات الحرارة أمس يف بريطانيا وللمرة
األوىل عتبــة األربعني مســجلة  40,2درجة يف مطار
هيثرو ،عىل ما أعلنت وكالة األرصاد الوطنية.
ويف هولندا ســجلت الحرارة االثنني النسبة األعىل
خالل هذه الســنة عند  35,4درجــة مئوية ،وتخىش
بلجيكا تسجيل مستويات قياسية أيضا ً مع احتمال ان

تصل الحرارة إىل  40درجة مئوية .ويف فرنسا يرجح ان
تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ عىل الواجهة األطلسية،
بينما أدى حريقان هائالن يســتعران منذ  12تموز يف
مقاطعة جريوند إىل تدمري  19,300هكتار من الغابات.
ويف إســبانيا حيث تستمر موجة الحر الشديد منذ
قرابة عرشة أيام ،كانت حرائق الغابات ال تزال مستمرة
صباح أمس ،خاصة يف مقاطعــة ثامورا .ويف الربتغال
واصل أكثر من  1400من عنارص اإلطفاء جهود إخماد
الحرائق يف وسط وشمال البالد صباح الثالثاء.
بدورها تتعرض أملانيــا أيضا ً ملوجة الحر هذه .ويف
والية سكسونيا السفىل (شمال غرب) يمكن أن تسجل
الحــرارة الثالثاء  40درجة لتقرتب مــن الحد األقىص
البالغ  42,6درجة املسجل يف هذه املنطقة يف تموز 2019
وفق بيانات خدمة األرصاد الجوية األملانية( .أ ف ب)

ً
متهمة شقيقها باالعتداء عليها
إستفاقت بعد سنتين
إســتفاقت امرأة أمريكية كانت ضحية لهجوم
عنيف أدخلها يف غيبوبة اســتمرت سنتني ،وأفادت

ّ
بأن الشــخص الذي هاجمها هو شقيقها .وقالت
قوات األمن يف مقاطعة جاكســون بوالية ويســت
فريجينيا الريفية الجبليةّ :
"إن واندا باملر التي كانت
تعرضت العتداء ورضب وتُركت لتموت ،اســتفاقت
حاليا ً لتشــهد عىل اعتقال املعتدي عليها شــقيقها
دانيال باملر".
وكان عُ ثر يف حزيران  2020عىل باملر ( 51سنة)
ملطخة بالدمــاء داخل منزلها الواقع يف كوتاجفيل،
وهي بلدة صغرية يف غرب املقاطعة.
وأوضح قائد الرشطــة روس ميلينغر ّ
أن "باملر
تعرضت جــراء االعتداء عليهــا إىل إصابة دماغية

رضيــة قد تكون بســبب جرح ناجــم عن رضبة
باملنجل أو الفأس".
واعتقدت الرشطة بداية أنها القت حتفها قبل أن
تدرك أنها تتنفس بصعوبة .وفيما أشار روس ميلينغر
إىل عدم العثور عىل سالح الجريمة إطالقاً ،لفت إىل ّ
أن
التحقيق توقف لعامني بسبب غياب أي بيانات هاتفية
أو لقطــات من كامــرات املراقبة أو شــهود عيان.
واتهمت واندا العاجزة عن تركيب جمل كاملة والقادرة
فقط عىل اإلجابة بنعم أو ال ،شقيقها دانيال البالغ 55
سنة باالعتداء عليها .وأوقف دانيال باملر فيما وجهت
إليه تهمة الرشوع بالقتل واالعتداء املتعمّ د( .أ ف ب)

الدنماركي أفضل مطعم في العالم
حصد مطعم "جريانيوم" الدنماركي املركز األول
يف قائمة أفضل  50مطعما ً يف العالم لهذه السنة ،فيما
لم تستحوذ مطاعم فرنسا سوى عىل حصة ضئيلة من
التصنيف .وكان مقررا ً تنظيم االحتفال يف موسكو ،إال
أنه نُقل إىل لندن بعد انــدالع الحرب يف أوكرانيا خالل
شباط .ولم تشمل القائمة أي مطعم رويس.
و"جريانيوم" الذي يتوىل إدارته الشــيف راسموس
كوفود يف كوبنهاغن وهو ثاني مطعم دنماركي يفوز عىل
التوايل ،خلفا ً لـ"نوما" الذي حصل عىل املركز األول العام
الفائت .وحاز مطعم "ســنرتال" يف ليما عاصمة البريو
املركــز الثاني يف القائمة التي أنشــاتها مجلة التجارة
الربيطانية "ريستورنت" عام  .2002وحصد املطعمان

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

اإلسبانيان "ديسفروتار" يف برشلونة و"ديفركسو" يف
مدريد املركزين الثالث والرابع عىل التوايل.
وعام  ،2016أصبح "جريانيوم" الذي تستند فكرته
إىل الطبيعة ،أول مطعم يف الدنمارك يحصل عىل تصنيف
ثالث نجوم "ميشــان" .وفــازت الكولومبية ليونور
إســبينوزا بلقب "أفضل طاهية يف العالم" فيما احتل
مطعمها "ليو" املركز الثامن واألربعني يف القائمة.
ورغم الشهرة التي يتمتع بها املطبخ الفرنيس ،إال
أن ثالثــة مطاعم فقط ،تقع كلها يف باريس ،برزت يف
القائمة ،إذ حصل "سبتيم" عىل املرتبة  22فيما جاء
"لو كالرانس" يف املركز  28و"أربيج" يف املرتبة .31
(أ ف ب)
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