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من وراء مافيات
تجارة "الشهادات المزورة"
بين لبنان والعراق؟

وعود فرنسية باستئناف "توتال" التنقيب فور االتفاق على الترسيم

جلسة إصالحية بنكهة "إباحية":
"زعران" تحت قبة البرلمان!

٤

زرازير لـ"نداء الوطن":
"أيام البلطجة" خلصت

إقــتـصـــاد ٨
األمن الغذائي "سراب"
يقود إلى الخراب...
واألمل مفقود

كـــتــــاب

١٤

" النزاع على جبل لبنان،
ّ
الذاكرة الجماعيّة
وحرب الجبل" ()٣/2

من طوابير الذل أمام أحد أفران الخبز في منطقة سد البوشرية أمس (رمزي الحاج)
تحت وطأة تجديــد االتحاد األوروبــي صالحية تدابــره العقابية
الخاصة بلبنان ملدة عام والتي تســتهدف الشــخصيات والكيانات التي
تقوض الديمقراطية وســيادة القانون وحقوق اإلنســان ،وتحت أنظار
السفرية األمريكية يف بريوت دوروثي شيا التي حرصت عىل حضور جلسة
الهيئة العامة أمس ،لم تجد الســلطة مفرا ً من أن تغادر رصيف املراوغة
واملناورة وتســلك طريق اإلصالح بعد طول انتظار ،فأق ّر املجلس النيابي
مرشوع القانون املتعلق بالرسية املرصفية مع بعض الضوابط اإلجرائية
والجزائية تمهيدا ً لدفع قطار املفاوضــات قدما ً مع صندوق النقد الدويل
يف املرحلة املقبلة.
١٦

قانون السرية المصرفية:
هل يُرضي المجتمع الدولي؟
بــاتــريــســــيا جــــــالد

العـــالـــم ٢١
ماكرون :لن نتخلّى
عن أمن أفريقيا

صحيح أن الجلســة الترشيعة األوىل ملجلس النــواب أق ّرت مرشوع
القانون املعجّ ل الوارد باملرسوم رقم  9102مع تعديل بعض مواد القانون
الصادر بتاريخ  1956/9/3املتعلق بالرسية املرصفية ،إال أن التغيريات التي
أدخلت عليه أفرغته من مضمونه وجعلته غري فعّ ال بســبب عدم إمكانية
العودة اىل الوراء ومحاسبة الجرائم املالية التي ارتكبت يف السابق١٦ .

مسودة تسوية أوروبّية
حول "النووي اإليراني"

"حماس" تر ّكز نشاطها األمني في لبنان
ذكرت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس املكتب السيايس لحركة "حماس" اسماعيل هنية اىل لبنان
كانت أمنية بامتياز .وقالت إن لقاءه مع األمني العام لـ"حزب الله" الســيد حســن نرصالله تناول
قدرات "حماس" األمنية والعسكرية الدقيقة ،خصوصا ً بعد قرار تركيا وقطر التشدد مع املنتمني اىل
الحركة وأنشطتهم لديهما عىل أكثر من صعيد ،وبعد أن تبني للحركة أن دمشق غري راغبة يف أن تكون
مقرا ً أمنيا ً لها بفعل حسابات معقدة .ولم تستبعد املصادر أن يكون اتُّخذ قرار بانتقال الجهد األمني
والتدريبي لـ"حماس" اىل األرايض اللبنانية بحيث يصبح لبنان مقرا ً له.

محمد بن سلمان في أثينا :تزويد أوروبا بالطاقة
يف إطــار مســاعيه لتعزيــز العالقــات
اإلســراتيجية التي تربــط الريــاض بالقارة
األوروبّية ،بدأ ويل العهد الســعودي األمري محمد
بن ســلمان جولته األوروبّية مســاء أمس من
اليونان ،حيث أكــد أن "العالقات بــن البل َديْن
تاريخية وســتكون لدينا فرصة وضع اللمسات

األخرية عىل سلسلة مشــاريع ثنائية" ،الفتا ً إىل
أنّه من بني هذه املشــاريع م ّد خ ّ
ط كهرباء يربط
اململكــة العربية الســعودية باليونان ســيُتيح
تزويــد أوروبا بالطاقة بأســعار أرخص بكثري،
فيما سيت ّم أيضا ً بحث ُ
"ســبل التعاون يف مجال
األخرض".
مرشوعات الهيدروجني
١٦

"مهرجانات بيبلوس"
في أمسية موسيقية
راقية

مع تعثّر "محادثات فيينا" وفشــلها يف تحقيق خرق ديبلومايس إلعادة
إحياء اإلتفاق النووي اإليرانــي ،قدّم وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب
بوريل مســودة تســوية يف شــأن الربنامج النووي اإليراني ،ودعا األطراف
املشاركة يف املفاوضات النووية إىل قبولها لتجنّب "أزمة خطرة".
١٦

الريــاضــية ٢٢
إنتقاالت الالعبين :تيل
إلى بايرن وموكييلي
إلى باريس سان جرمان

أوروبا لخفض إستهالك الغاز ...وعقوبات
بريطانية على روسيا

ضربات صاروخية مكثفة
على جنوب أوكرانيا

ما زالت اآللة العسكريّة الروسيّة تستخدم "ثقلها الناري" يف محاولة
الحتالل املزيد من املدن والقرى األوكرانية ،حيث تع ّرضت مناطق جنوب
البالد أمس لقصف رويس عنيف اســتهدف خصوصا ً ميناء ميكوالييف
وقرية زاتوكا الساحلية قرب أوديسا.
١٦

سيسيل بيرغ تعزف على القيثارة في جبيل أمس (رمزي الحاج)

رغــم الضائقة املادية والظروف اإلقتصادية املرتدية التي حالت دون تنظيم مهرجانات بيبلوس
كما هو معتاد ،أبى القيّمون عىل املهرجانات أن تغيب بيبلوس عن مرسح الفعاليات الثقافية والفنية
فنظموا أمسية موسيقية راقية يف كنيسة مار يوحنا  -مرقس يف سوق جبيل بحضور وزير السياحة
وليد نصار وفاعليات سياسية ،اجتماعية وثقافية ،ضمت مجموعة من أبرع العازفني اللبنانيني عىل
غرار سيمون بصبوص ،آالن عون ،ليىل كنج ،ناجي عازار ،بيار بصبوص ،وقد انضمت إليهم العازفة
الفرنســية سيســيل بريغ عىل القيثارة .وت ّم عزف  14مقطوعة موســيقية أبرزها ""La Source
ألفونس هاســيلمانس و " "The Nightingaleلديبورا هينسون ،ولعل أجمل ما يف االمسية كان أداء
بريغ أغنية " "Pater Nosterباللغة اآلرامية ملؤلفها بيار بصبوص ،وغناؤها مقطوعة ""Ave Verum
عىل أنغام موسيقى ملوزارت فضالً عن " "Ave Mariaلباخ -غونو.

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - 894السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

بين "«اإلستعانة بصديق"»
...وتجاوب واشنطن
«استعان» األمين العام لـ»حزب الله» السيد
حسن نصرالله «بصديق» أول من أمس حين
استشهد بمطالبته من قبل حليفه رئيس «التيار
الوطني الحر» النائب جبران باسيل بأن يأتي
من إيران بباخرة فيول من أجل الكهرباء ،فيفرج
األميركيون عن استجرار الغاز من مصر والكهرباء
من األردن ،كما قال .استجاب نصرالله لما طالبه
به باسيل وأبدى االستعداد لجلب الفيول مجانا ً
شرط موافقة الحكومة اللبنانية على ذلك.
قبل أكثر من سنة وشهر كان باسيل وبحركة
مسرحية ،استعان ومن على شاشة التلفزيون
أيضاً ،بالصديق نصرالله في مسألة خالفه مع
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على تأليف
الحكومة وحصته ورئيس الجمهورية فيها ،قائالً
إنه «يأتمنه على الحقوق» ،فاستجاب األمين العام
للحزب ،لكن الحلول التي اقترحها لم تثمر ،ألنها
كانت لمصلحة باسيل .استفاد من باسيل من أجل
تجديد عرض يعرف سلفا ً أنه غير قابل ألن يكون
حالً مستداماً ،فاشترط أن توافق الحكومة اللبنانية
عليه .وهو يدرك سلفا ً أن قبول هبة من هذا النوع
يحتاج قرارا ً من مجلس الوزراء الذي هو في فترة
تصريف األعمال ،وأن تشكيل الحكومة الجديدة
يتولى «الصديق» باسيل وضع الشروط عليه
ويحول دون أن ترى الحكومة النور.
إنها دوامة االستعانة المستمرة للصديقين
الحليفين ببعضهما البعض ،في تبادل الخدمات
الذي دأبا عليه خالل السنوات الست الماضية .ومع
اختالف ظروف هذه المرحلة ،ومع أفول العهد
الرئاسي الذي أعار سيده أختامه لباسيل ،فإن
يأس األخير من تحقيق حلم ضمان االستمرارية،
ولعلمه بأن ترشحه للرئاسة مرفوض لكثرة
عداواته ،يحتفظ لنفسه بموقع الحليف األقرب
لـ»حزب الله» ليجد من يحمي مكتسباته في
المرحلة الجديدة المقبلة ،سواء كانت نتيجة
تسوية ،أو بسبب حرب يلوح بها نصرالله.
فهو مثل «حزب الله» الذي أبلغ من يلزم من
الدول أنه ليس لديه ما يخسره نتيجة الضغوط
التي يتعرض لها مع إيران في المنطقة ،إذا
اندلعت الحرب بحجة الدفاع عن حقوق لبنان
النفطية والغازية ،وإذا تعذرت تسوية ما في
المنطقة تنعكس على لبنان ويكون االتفاق على
ترسيم الحدود البحرية فاتحة لها ،فتنقذ البلد من
مواجهة كارثية.
أما إذا نجحت جهود التسوية وتدوير الزوايا،
فإن الحزب سيكون شريكا ً فيها سواء على
مستوى العالقة اإليرانية السعودية ،أو على
مستوى التفاهمات األميركية اإليرانية ...ولذلك فإن
باسيل يتأبط ذراع الحزب فيؤيد إطالق المسيّرات
بحجة أنها قوة للموقف اللبناني ،ويتولى إعالم
تياره الهجوم على القوى السياسية والمراجع
الروحية المسيحية التي تدافع عن البطريركية
المارونية ،ويتناغم مع خطاب مناصري الحزب
حيال قضية النائب البطريركي الماروني المطران
موسى الحاج ،بالحديث عن العمالة إلسرائيل...
وإذا نجح الوسيط األميركي آموس هوكشتاين في
ابتداع صيغة تقبل إسرائيل بموجبها بالعرض
اللبناني األخير للخط  ،+ 23في ترسيم الحدود
البحرية ،فيستفيد من تجييرها كإنجاز للعهد
الرئاسي قبيل نهايته ،مثلما يمكن للحزب أن
يجيرها إلى ضغوط المقاومة وتهديدها بالحرب،
وبالتالي لدور إيران من ورائه.
في زمن التحوالت التي تشهدها المنطقة،
واالنقسام الدولي العميق بفعل حرب أوكرانيا قد
ال تنفع المناورات التي يقوم بها بعض الفرقاء
المحليين بحثا ً عن مواقع لهم بعد أن حققوا
مكاسب نتيجة فلتة شوط .لكنه زمن يستدعي
ترقب مدى إفادة لبنان منه (ال بعض الفرقاء) إذا
غلبت لغة التسويات ولو الموقتة ،على لغة الحرب،
بالتزامن مع عهد رئاسي جديد.
البعض يتساءل عما إذا كانت واشنطن سترد
للبنان الدولة ،أي لبنان الرسمي الممثل بالحكومة،
موقفه الذي أصدره في  5تموز الماضي برفض
إرسال «حزب الله» المسيّرات إلى حقل كاريش
باستجابة إيجابية لعرضه في التفاوض على
الحدود البحرية ،عبر الضغط على إسرائيل كي
تنهي المسألة الحدودية ،أم أنها ستساير كما في
كل مرة تل أبيب وستعطي تمريرة لـ»حزب الله»
كي يذهب إلى المواجهة العسكرية مهما كان
شكلها؟

األربــعــاء  ٢٧تـمـوز 2022

تنسيق «"القوات"» مع بكركي والمعارضة
يجتاز "عتبة" المواصفات ...و»"العقبة"» باألسماء
أالن ســـركــيـــس
دخلت البالد مدار اإلســتحقاق
الرئايس ،ويحــاول كل فريق تجميع
عنــارص قوته من أجــل خوض هذه
املعركة بأفضل طريقة ممكنة.
أعطــت اإلنتخابــات النيابيــة
«القوات اللبنانية» أكرب كتلة مسيحية
وبرملانيــة ،ومن الطبيعــي أن يكون
رئيسها الدكتور سمري جعجع مرشحا ً
للرئاســة ،لكن الحكيم ال يقاتل من
أجل هذا الهدف بل يطمح ألن تشــكل
اإلنتخابــات الرئاســية محطة للبدء
بعملية التغيري.
وال تســتطيع «القوات» وحدها
تحقيق هذا الهدف ،بل إن األمر يتطلب
تنسيقا ً عىل أعىل املستويات مع القوى
الفاعلة بحيث ينجح الفريق املعارض
بفرض رشوط جديدة تُعيد التوازن إىل
املوقع األول يف الدولة.
ويف الســياق ،تؤكد «القوات» أن
«التواصل قائم بــن معراب وبكركي
حــول كل املواضيــع ومــن ضمنها
اإلســتحقاق الرئايس ،وقد اتفقنا عىل
املواصفات ورضورة وصول رئيس ال
ينتمي إىل محور املمانعة ،وهناك تأكيد
عىل استعادة هذا املوقع لدوره واإللتزام
بخط بكركي التاريخي املؤسس للكيان
والجمهورية ،فال يجوز وصول رئيس
معاكس لهــذا الخــط خصوصا ً أن
البطريــرك املارونــي الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي طرح مواصفات
رئيس الجمهورية املقبل والذي يريده
سياديا ً وإنقاذياً».
وال تقف حدود تنسيق «القوات»
مع بكركي وحدها ،بل تحاول ترجمة
هذا الزخم بالتنســيق بــن مكونات

خفــايـــا
الحظت مصــادر متابعة
لقضية توقيف املطــران موىس
الحاج أن األمــن العام لـ»حزب
الله» السيد حســن نرصالله لم
يفعل ســوى تأكيد دور الحزب يف
افتعــال هذه القضيــة ووقوفه
وراءها من خالل التربيرات التي
حــاول من خاللها القــول إن ال
عالقة له بها.

تنسيق مستمر

عدم اإلتفاق بين المعارضة
يعني بقاء األكثرية مع
«"حزب الله"» وإعطاءه فرصة
لفرض الرئيس الذي يريد
املعارضــة ،ويف هذا اإلطار ،فإن العمل
إنطلق بجديّة بالغة ويأخذ مداه بعيدا ً
عن األضواء من أجل نجاح املساعي.
ويف املعلومات أن املســاعي بلغت
أشــواطا ً متقدمة ،إذ بات هناك إتفاق
مبدئي عىل مواصفات الرئيس الجديد
وأن يكــون ســياديا ً وإصالحياً ،لكن
مرحلة غربلة األسماء لم تنطلق بعد.
ويف حني أن التنســيق يسري عىل
قدم وســاق بني القــوى التي كانت
تجتمع تحــت راية  14آذار ســابقا ً
وأبرزها «القــوات اللبنانية» والحزب
«التقدمي اإلشرتاكي» وحزب «الكتائب
اللبنانية» وحركة «اإلستقالل» والنائب
أرشف ريفي والنائب فؤاد مخزومي،
إال أن هناك ســؤاال ً أساســيا ً يُطرح

وهو حول إمكانية نجاح التنسيق بني
«القوات» والقوى السيادية من جهة
وبقية مكونــات املعارضة وخصوصا ً
قدامى «املستقبل» من جهة أخرى بعد
تردّد كالم عن أن الرئيس سعد الحريري
قد يعمد إىل دعم ّ
مرشح «حزب الله» أي
رئيس تيار «املرده» سليمان فرنجية.
من هنا تشــدّد «القوات» عىل أن
اإلتصاالت تجري مــع جميع القوى
املعارضــة دون إســتثناء ،ألن عدم
اإلتفاق بني هــذه املكونات يعني بقاء
األكثرية مع «حزب اللــه» وإعطاءه
فرصة لفــرض الرئيس الــذي يريد،
فاملطلوب تأمني عتبــة النصف زائدا ً
واحدا ً وهذه مهمة ليست مستحيلة بل
يف متناول اليد.
ويف نظر «القوات» إن ما حصل مع
بكركي قد يساعد القوى املعارضة عىل
اإلتفاق ألن بكركي ذاهبة يف املواجهة
إىل األمام ،من هنا يجب عدم الســماح
بانتخاب رئيس يش ّكل استكماال ً للعهد
الحايل ،فانتخاب رئيس سيادي يُفقد
الطرف اآلخــر الغطاء الــذي يغطي
ممارســاته ،فما حصــل مع بكركي

شبّه مراقبون الدور الذي
يقوم بــه قــايض تحقيق مثري
للجدل بالدور الذي قام به املحقق
العديل يف قضية تفجري كنيســة
سيدة النجاة يف العام .1994
تفيد معلومات أن عددا ً من
املصــارف رصف موظفني كبارا ً
ألســباب مســلكية وإدارية لها
عالقة بأعمال يمكــن أن تكون
قــذرة وتخضــع للمالحقــة
واملحاسبة.
سيؤدّي إىل وحدة القوى السيادية وإرصارها
عىل تغيري الواقع.
وعىل رغم التواصل الداخيل ،هناك رهان
عىل الدور السعودي يف اإلستحقاق الرئايس،
خصوصا ً يف القدرة عىل جمع النواب الســنة
املشتتني وعدم الســماح باستفادة «حزب
الله» من هذا التشتت ،يف حني أن عىل الداخل
فعل فعلته وما يأتي من الخارج يكون دعما ً
إضافيا ً لتحقيق أهــداف املواجهة مع حزب
ومحور إقليميني.

بعد ساعات على تهديدات نصرالله إسرائيل تتأهب حماية لكاريش

ماذا لو حمل هوكشتاين صيغة للترسيم
لم يوافق عليها لبنان؟
غـــادة حـــالوي
قبــل ميض  24ســاعة عــى كالم أمــن عام
«حزب الله» السيد حســن نرصالله يف الشق املتعلق
بمفاوضات ترسيم الحدود أعلنت إرسائيل اإلستنفار
األمني حماية لحقل كاريش املتنازع عليه مع لبنان.
يدرك اإلرسائييل أن ما قاله الســيد نرصالله لم يدرج
يف بــاب املناورة خصوصا ً إذا ارتبــط بمواعيد زمنية
محددة .يف حديثه املتلفز هدّد الســيد رصاحة «إذا بدأ
اســتخراج النفط والغاز من كاريش يف أيلول ،قبل أن
يأخذ لبنان حقه ،فنحن ذاهبون إىل مشــكل» .معلناً:
«وضعنا هدفا ً وذاهبون إليه من دون أي تردد ،وكل ما
يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه».
شكك يف النتائج املرتتبة عىل املفاوضات الجارية
بشأن ترسيم الحدود البحرية معتربا ً أن «األمريكيني
أدخلوا لبنان يف دوّامــة املفاوضات ،فيما «إرسائيل»
حفرت اآلبارّ ،
ونقبت عن الغاز ،وتستع ّد الستخراجه»،
مشــددا ً عىل ّ
أن «الواليات املتحدة ضغطت عىل الدولة
اللبنانية من أجل القبــول بخط «هوف» ،أو بالطرح
اإلرسائييل للحدود البحريــة» .جازما ً بأن «ما تريده
الدولة اللبنانية يمكنهــا أن تحصل عليه اآلن ،وليس
غداً» ،مضيفا ً أنّه «ال يوجد هدف إرسائييل يف البحر أو
رب ال تطاله صواريخ املقاومة الدقيقة» .ومحددا ً ّ
أن
يف ال ّ
«املطلوب االلتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية،
ورفع الفيتو عن الرشكات التي تستخرج النفط» .قال
نرصالله رصاحة« :وضعنا هدفــا ً وذاهبون إليه من
دون أي تردد ،وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه»
ّ
املسيات بحوزة الحزب
كاشــفا ً عن «وجود نوع من
يمكنها أن تذهب وتعود من دون أن يسقطها العدو»
وهدّد بإمكانية أن يهاجم «حزب الله» منصات الغاز
اإلرسائيلية وعدم االكتفــاء بمنصة كاريش وحدها.

وقال إن لدى «حــزب الله» القدرة عــى ردع العدو
ورضب األهداف التي يريد رضبها يف أي مكان يف بحر
فلسطني املحتلة ويف الرب».
حــدّد نرصالله خارطة طريق لعودة الوســيط
األمريكي آموس هوكشتاين املحتملة األسبوع املقبل
اىل لبنان .وفيما يســود التفاؤل بإمكانية أن يحمل
معه جوابا ً إرسائيليا ً عىل املقرتح اللبناني الذي حمله
بشأن الرتسيم البحري فإن أوساطا ً عىل صلة بامللف
استبعدت أن يحمل هوكشتاين جوابا ً إرسائيليا ً إيجابيا ً
عىل اعتبار أن لبنــان لم يب ِّلغه صيغة واضحة متفقا ً
عليها للرتسيم وان املشــكلة ستتعمق يف حال كانت
أجواء الوسيط األمريكي سلبية يف وقت ترصّ إرسائيل
عىل اســتكمال عمليات التنقيب عىل الحدود استباقا ً
لفصل الشتاء وربطا ً بأزمة الطاقة والغاز التي تهدد
أوروبا والتي تبحث لها أمريكا عن ح ّل يمكن أن يكون
الغاز اإلرسائييل أحد أوجه حلها .مواقف نرصالله التي
ّ
املسيات فوق كاريش
أتى وقعها مشابها ً لوقع إطالق
وأخطر بعدا ً قوبلت بصمت رســمي فيما كان موقف
لبنان الرســمي املتعلق بمفاوضات الرتسيم بمعامله
النهائية يُرسم من خالل مواقف أمني عام «حزب الله»
الذي حدد فرتة زمنيــة هي الثاني من أيلول وإال فإن
لبنان سيكون أمام مشكلة بالغة الخطورة خصوصا ً
اذا كان أي رد إرسائييل ال يلقى قبوال ً من «حزب الله».
تأهب «حــزب الله» قابله ّ
ّ
تأهب إرسائييل مماثل
حيث أعلنت وســائل إعالم إرسائيلية أمس عن قيام
القوات العســكرية يف األشــهر األخــرة بمناورات
عىل مجموعة من الســيناريوات ومــن بينها هجوم
بالصواريخ عىل أهداف يف املنطقة البحرية االقتصادية.
و ذكر موقــع والال اإلرسائيــي أن جهاز األمن
اإلرسائييل رفــع حالة التأهب حــول منصات حقل
«كاريش» عــى خلفية عدم التوصــل إىل اتفاق بني

باخرة أنرجين باور واستكمال عمليات استخراج الغاز

إرسائيل ولبنان يف ترســيم الحدود البحرية .وأضاف
املوقع« ،يف هذا الســياق تقرر تشكيل «هيئة متعددة
األذرع» ،تضم وزارة األمن والجيش اإلرسائييل وأجهزة
االستخبارات ،بهدف االســتعداد الحتمال أن يحاول
«حزب الله» تنفيذ عملية عســكرية أو اســتفزازات
ومنع استخراج الغاز».
وقال وزير األمــن اإلرسائييل بيني غانتس« ،إننا
نسعى لح ّل مع لبنان بشأن املناطق البحرية املتنازع
عليها» واعترب أن «أمني عام حزب الله حسن نرصالله
يعيق التوصل لح ّل وهو من سيلحق الرضر بالطاقة
ووضع اللبنانيني» آمــاً «أال نتدهور إىل حرب أو أيام
قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا عىل استخراج الغاز
من دون ّ
املس باللبنانيني».
بجدية تتعاطى ارسائيــل مع تهديدات نرصالله
الــذي أرىس قواعد ردع جديدة إلرسائيل يف مفاوضات
الرتسيم ومنح املوقف الداخيل اللبناني حصانة وقوة
عىل أبواب عودة الوســيط االمريكــي .عمليا ً دخلت
املفاوضات مع اإلرسائييل مرحلة الجد .التأهب الذي
أعلنه «حزب اللــه» والجانب اإلرسائييل كفيل ّ
بتوقع
اندالع الحرب يف اية لحظة لكنها أيضا ً يمكن أن تحمل
بوادر حل قريب والعربة يف ما ســيحمله هوكشتاين
وموقف لبنان و»حزب الله» منه.

محـــــليـــــات
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مجلس النواب يقرّ رفع السرية المصرفية وسجال غير مألوف أمام شيا

«"صراصير وزرازير»" وبري يهدّد القعقور بإخراجها من القاعة
الصايغ يستقيل من المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

أكـــرم حــمــدان
أنجز مجلس النواب يف جلسته الترشيعية أمس
مجموعة من مشاريع واقرتاحات القوانني املدرجة
عىل جدول األعمال وأهمها وأبرزها مرشوع قانون
رفــع الرسية املرصفيــة الذي أدخلــت عىل متنه
تعديالت جوهرية لجهة إلغاء الحســابات الرقمية
والوهمية والخزائن الحديدية وعدم مراعاة أحكام
رسية املهنة ،كما شــهدت الجلسة التي حرضت
جزءًا منها السفرية األمريكية يف لبنان دوروثي شيا،
ســجاال ً بني عدد من النواب عىل خلفية إعرتاض
النائبة حليمــة القعقورعىل طريقــة التصويت
ووصل األمر إىل استخدام عبارات وتوصيفات غري
الئقة بني النواب.
ولم تخل الجلسة التي انتخبت النواب أعضاء
املجلس األعــى ملحاكمة الرؤســاء والوزراء ،من
بعض الرسائل و»الفالشات» التي أطلقها كالعادة
رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ففي مســتهل الجلســة وعندما أثار النواب
مســألة الكالم باألوراق الواردة وال ســيما إعتبار
بعضهم ومنهم النائب جــورج عدوان بأن يف ذلك
مخالفة للنظام الداخيل للمجلس ،رد الرئيس بري
قائال« :هــذا املجلس معول عليــه لتخليص البلد
ودونه ال خالص للبلد ،ال نريد التمســك باألصول
ونرتك األصل».
وتعليقا عىل الســجاالت وبعــض مداخالت
النواب أثناء التصويت وال ســيما ما أثارته النائبة
القعقور ،قال بري« :يف ناس جايي تعمل مشــكل،
ويف ناس قاصدة أن ال تتم هذه الجلسة».
وحول موضــوع رفع الدعم عن القمح وطلب
النائب جربان باســيل رفع توصيــة من مجلس
النواب .يف هــذا اإلطار قــال بري»:يا جربان رفع
الدعم هو من واجبات الحكومة وليس من واجبات
املجلس...فعلق رئيس الحكومــة بالقول »:نحن
نأخذ باإلعتبار إرادة املجلس» .فأجاب بري« :هذه
إطاعة غري مرغوبة».
ويف سياق آخر ،سأل بري عن قانون إستقاللية
القضاء وقــال« :القانون اخذتو الحكومة وبعدها
برتدو»! فرد وزيرالعدل يف حكومة ترصيف األعمال
هنري خــوري« :نعم القانون ندرســه يف الوزارة
وأيضا أجرينا مناقشــات حوله يف مؤتمر يف مدينة
«البندقية»! فســأل بري« :وين يا معايل الوزير؟»
فأجاب خوري« :بإيطاليا»! فعلــق بري بالقول:
«أخذت القانون حتى يعمل سياحة عىل حسابنا؟
قل إن القانــون ما زال لدى الــوزارة منذ ترشين
الثاني العام املايض».
وكانت املحطة األكثر ســخونة يف الجلســة
إشكال «الرصاصري» الذي بدأ عندما طلبت النائبة
القعقورالحديــث أثناء التصويــت باملناداة عىل
خلفية عدم الوضوح والشفافية ،األمرالذي رفضه
بري ،وقال لهــا« :ال كالم بالنظام أثناء التصويت
ِ
تابعت بهذه الطريقة
وأعطيتك مالحظــة اآلن وإذا
أخرجك من القاعة».
وتابعت القعقور قائلة« :أنا بعرتض ...هيدي
طريقة بطريركية» ،عندها إعرتض أكثر من نائب
وخصوصا من كتلتي «لبنان القوي» و»الجمهورية
القوية» ،وتدخل النائب فريد الخازن قائال« :تركوا
البطرك» ،طالبا ً شطب العبارة من محرضالجلسة،
فطلب بري شــطبها من املحــر ،وهنا تدخلت
النائبة بوال يعقوبيان موضحــة أن «العبارة التي
قالتها القعقور ال دخــل لها بالبطريرك واملقصود
بها التعاطي بفوقية».
وتابعــت القعقور كالمها بالقول« :شــو
هالطريقة وأنا برفض هذا األسلوب» ،فرد عليها
النائب عيل خريس ،طالبا ً منها السكوت والتوقف
عن الكالم ،فتدخلت النائبة سينتيا زرازير ،فوقع
اشــكا ٌل بينها وبني النائب قبــان قبالن الذي
قــال« :تخنتوها ما بدنا رصاصــر وزرازير»،
فردت زرازير بالقول« :يا عيب الشــوم» ،وقالت
يعقوبيان لربي« :نائب مــن كتلتك يصف نائبة
بالرصاصري».
وشهدت الجلســة مداخالت خالل املناقشات
لوحظ فيهــا تبادل «الكرة» بــن املجلس النيابي
والحكومــة وخصوصا ً يف مرشوعــي دعم القمح
ورفــع الدعم عنه ورفع الرسيــة املرصفية وفتح
إعتماد إضايف يف احتياطي املوازنة .وهنا أ ّكد رئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي «ســعي
الحكومة املســتمر والحثيث ملتابعة ملف موظفي

من الجلسة الصباحية (رمزي الحاج)

حلول لهم ضمن
القطاع العام وذلك من أجل توفري
ٍ
اإلمكانات املتوفرة».
وقال« :بما أن املوازنة تأخرت ،نحن كحكومة
كنا قد أرســلنا بموجب مرشوع بـ 10آالف مليار،
وكنا فندنا هذه املبالغ ،ولجنة املال واملوازنة طلبت
عرض حول
من وزيراملال يوسف خليل أخريا ً تقديم
ٍ
هذه النفقات التي ستذهب ألمورعديدة منها :بدل
نقل للسلك العســكري ،بدل استشفاء ،بدل مرض
وأمومة ،واعتمادات لوزارتي الرتبية والداخلية».
ولفت ميقاتي إىل ّ
أن «االنفاق يحصل بشــكل
محدود جدا ً ألنه ليس هناك من موارد.
ويف اجتمــاع اللجنة الوزارية ملعالجة تداعيات
األزمة املالية عــى املرفق العام ،تريثنا لكي يعطي
وزير املال الكلفة باألرقام ،ونحن بانتظار أن يقدم
وزير املال الكلفة باألرقام ...نح ُن ال نريد أن نعطي
بيد ونأخذ باليد األخرى كي ال يحصل تضخم .إننا
نحــاول خلق جو مالئم لعــودة املوظف إىل عمله،
واألرقام ســتكون غدا ً (اليوم) موجودة وسنقدم
الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفني».
وأضاف« :املوضــوع املرتبط بقبول املوظفني
بالحلــول التي نقدمها من عدمــه هو بحث آخر،
لكننــا نقوم بأقىص مــا يُمكن ،وال مــوارد لدينا
وســنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إىل حني صدور
املوازنة».

وقائع الجلسة

وكانت الجلســة افتتحت بالوقــوف دقيقة
صمت حدادا ً عىل النواب الســابقني :بيار دكاش ،
محمد عبد الحميد بيضون ،فارتيكس شــامليان،
غسان األشقر وصالح الحركة.
ثم جرى انتخاب النواب أعضاء املجلس االعىل
ملحاكمة الرؤســاء والوزراء ،وســط امتناع نواب
«التغيري» و»القوات اللبنانية» عن املشــاركة عىل
خلفية موقفهم الذي يعترب هذا املجلس بال فعالية
وجدوى.
وفــاز بالتزكية يف عضوية املجلــس النواب:
جميل الســيد ،عبد الكريم كبارة ،فيصل الصايغ،
هاغوب بقرادونيان ،جورج عطاالله ،عماد الحوت،
طوني فرنجية ،والنواب قبالن قبالن ،ســليم عون
وجهاد الصمد أعضاء رديفون .ولكن الصايغ اعلن
يف مســتهل الجولة املسائية استقالته من عضوية
هــذا املجلس عىل أن يقدمها بشــكل خطي وفقا
لألصول يف وقت الحق.
بعدها بدأ املجلس مناقشــة جــدول األعمال
فأقر مرشوع القانــون الرامــي إىل فتح إعتماد
إضايف يف باب إحتياطي املوازنة العامة لعام 2022
بقيمة  10000مليار لــرة لبنانية ثم أقر مرشوع
القانون الرامــي إىل طلب املوافقة عىل إبرام إتفاق
بني لبنان واملنظمة الدولية للفرنكوفونية بشــأن
ممثليــة للمنظمــة يف الرشق األوســط ومقرها
بريوت واإلمتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا يف
األرايض اللبنانية.
وشهدت مناقشة هذا املرشوع تسجيل بعض
النــواب مالحظات حول الحصانــات الواردة فيه
والتي تعترب مسا ً بالسيادة.
بعدهــا أقــر املجلس مــروع قانون طلب
املوافقة عىل إبــرام مذكرة تفاهم حول التعاون يف
مجال مكافحة حرائق الغابات بني لبنان وقربص،
بينما طلب ميقاتي سحب مرشوع القانون الرامي
إىل طلــب املوافقة عىل إلغــاء إتفاقية قرض بني
الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنســية للتنمية
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للمساهمة يف تمويل إستثمارات القطاع الخاص يف
مجال توفري الطاقة والطاقة املتجددة.
وجاء ســحب املرشوع بعد عدد من املداخالت
واملطالبات النيابية برضورة إعادة درس املرشوع
نظرا ً ألهميته للبنــان واللبنانيني يف هذه الظروف
ســيما وأنه بقيمة  34مليــون دوالر ويمكن أن
يســتفيد منه ما ال يقل عن حــواىل  4000عائلة
لبنانية.
ثم أقر املجلس إتفاقية القرض املقدم من البنك
الــدويل بقيمة  150مليون دوالر أمريكي من ضمن
مرشوع اإلستجابة الطارئة لتأمني إمدادات القمح،
وتمت إحالة مرشوع القانــون املرافق لإلتفاقية
إىل لجنة املال واملوازنة لدرســه ،بعد طرح العديد
من األســئلة حول ما يُمكن القيــام به بعد فرتة
االشهر الستة أو التسعة املقدرة لإلستفادة من هذا
القرض.
وانتهت املرحلة الصباحية من الجلســة بعد
إقرار مرشوع قانون رفــع الرسية املرصفية بعد
إدخال بعــض التعديالت عليه وبعدما كان املجلس
ناقش رد رئيس الجمهورية للقانون الذي ســبق
واقر يف هذا السياق بعدما تبني ان املرشوع الجديد
قد أخذ بمالحظات رئيس الجمهورية.

الجولة المسائية

اما الجولة املســائية من الجلســة فشهدت
محطة جديدة من الســجال عىل خلفية التصويت
عىل صفة العجلــة عىل اقرتاح قانــون يرمي إىل
حماية مبنى أهراءات القمح بعد خالف حصل عىل
نتيجة التصويت باملنــاداة بني  41و 37صوتا ً مع
السري باالقرتاح ومناقشته أو إحالته إىل اللجان.
ورفع الرئيس بري الجلســة بعد هذا السجال
والجدال الذي اتسم بالحدة بعد حديث بعض النواب
عن تزوير يف احتســاب نتيجــة التصويت وتبني
بعد رفعها وإعادة إحتســاب التصويت بوجود كل
األطــراف أن النتيجة هي  41مع إحالته إىل اللجان
و 38مع الســر بصفة العجلة وفق ما اعلن نائب
رئيس مجلــس النواب اليــاس بوصعب بحضور
مختلف النواب.
سبق ذلك إقرار مرشوع قانون اتفاقية تعاون
تقني مع اليابان و 4اقرتاحات قوانني تتعلق برسوم
املطار واملرفأ واســتيفائها بالدوالر األمريكي .كما
أعاد النائب جربان باسيل طرح تعديالت عىل قانون
رفع الرسية املرصفية الذي اقره املجلس يف الجولة
الصباحية.
وســجلت الجولة املســائية مواقف لربي رد
فيها عىل ما أثاره النائب الياس حنكش حول عدم
توقيع وزير املال مرســوم هيئة التمييز القضائية
وتأثري ذلك عىل تحقيقات انفجار املرفأ كاشفا ً ان
املرســوم موضوع االشكال تضمن خطأ وقد تمت
اليوم استعادته وتصحيحه وســيتم توقيعه فور
التصحيح.
بدوره ،قال بوصعــب« :ليس دفاعا عن وزير
املال املرسوم ارسل بشكل مخالف لالصول وسيتم
تصحيحه».
كذلك اكد بري «أن موضوع ترســيم الحدود
البحرية أمر متفق عليه عىل املستوى الرسمي وأن
اتفاق اإلطار الــذي يحاولون التنصل منه ال يتكلم
عن خطوط انما يتحدث عن ترســيم ومفاوضات
غري مبارشة ونحــن بانتظار عودة املوفد األمريكي
خالل أيام للذهــاب اىل الناقورة وربما نحصل عىل
أكثر من الخط ...29فلننتظر ون َر».

رامــــي الريــــــــس

الحكم للشعب أو ً
ال وأخيرًا!
األخبار اليوميّة المتداولة حول االنهيارات
المتالحقة في القطاعات المختلفة إنما تنذر
بالمزيد من العواقب الوخيمة على الصعيد
اإلقتصادي واإلجتماعي والمعيشي .إنفصال
محطات توليد الطاقة عن الشبكات وتراجع
ساعات التغذية الكهربائيّة إلى حدودها
الدنيا وصوال ً إلى اإلنقطاع الكامل في بعض
المناطق اللبنانيّة ،عدم توفر األدوية ،التالعب
الكبير برغيف الخبز من قبل مافيات األفران
وبعض الدوائر الوزاريّة وسوى ذلك من
العثرات المتنامية ليست سوى مؤشرات عمّ ا
سيأتي.
طبعاً ،المرجعيّات الرئاسيّة المعنيّة بتأليف
الحكومة ق ّلما إكترثت أو تكترث لألزمات التي
تحاصر المواطن في يومياته وقوته ورغيفه.
لديها ما يكفي من الميزانيات لتشغيل
المولدات على مدار الساعة ،وتنعم بالتكييف
دون إنقطاع ،وموائدها تزدحم باألطباق
اللذيذة التي صارت أكالفها تفوق قدرة
المواطن على اإلحتمال.
كل هذا ليس مهماً ،المهم تثبيت الصالحيّات
ّ
الحساس بالذات.
الرئاسيّة ،وفي هذا المنعطف
قوت الناس وآالمهم تأتي في المرتبة الثانية
أو الثالثة ...أو العاشرة .وقد ال تكون جزءا ً من
سجل المرتبات وتصنيفاته المملة .من يؤلف
الحكومة؟ شراكة كاملة؟ نصف شراكة؟ حق
توقيع مراسيم التشكيل؟ هذا هو المهم .عدا
ذلك ،يمكن للبنانيين البائسين (دون سبب يا
ترى؟) أن يواصلوا ركوب أمواج الهجرة حتى
ولو أدّت القوارب المطاطيّة إلى موتهم في
أعماق البحر .المهم ،الصالحيّات مصانة.
ولكن ،هل بحث أحدهم حقا ً بمسألة
الصالحيّات الرئاسيّة التي تالزم «أدبيّات»
العهد منذ بدايته وهو يشارف على األفول؟ ما
هذه العقدة النفسيّة التي تركت آثارا ً سياسيّة
وشلالً مؤسساتيّا ً في أكثر الحقبات خطورة
في تاريخ لبنان المعاصر؟ هل يجوز أن يهدر
الرئيس (ودائرته الضيّقة من جهابذة السياسة
والدستور الذين يبدعون في تعطيل العهد) كل
سنوات واليته دون أن يحقق أي إنجاز يُذكر؟
بالحديث عن الصالحيّات الرئاسيّة ،ثمّ ة
تجربة واضحة للعيان وقد كانت مآالتها
النهائيّة في غاية التعاسة والفشل ،وهي عندما
أصر رئيس الجمهوريّة على التفاوض في
ملف الترسيم البحري مع االحتالل اإلسرائيلي.
ماذا كانت النتيجة سوى هدر نحو عام
ونصف العام على ما ُسمّ ي الخط  29الذي
لم يكن سوى مبالغة شعبويّة باهتة هدفها
الوحيد تسجيل األهداف الفارغة في مرمى
األخصام ،وليس تحقيق المصلحة الوطنيّة
اللبنانيّة العليا؟
طبعاً ،الوقفة االستعراضيّة التي قام
بها «نواب التغيير» عند نقطة الناقورة
الحدوديّة تمسكا ً بالخط  29ال تخرج عن
سياق الخطوات الشعبويّة االستهالكيّة التي
ال تمت إلى المصلحة الوطنيّة بصلة .كما
أنها ال تختلف كثيرا ً عن عددٍ من المقاربات
الصبيانيّة (باإلذن من «النائبات التغييريات»،
إذا صح التعبير) في الكثير من المواقف
التي تعكس فهما ً سطحيّا ً لتعقيدات الوضع
الداخلي اللبناني.
مهما يكن من أمر ،لقد بات واضحا ً أن
المعارك الوهميّة التي يخوضها العهد في
أشهره وأسابيعه األخيرة ،إنما تشكل إستمرارا ً
لنهج الفشل الذي إعتمد منذ مطلع الوالية
الرئاسيّة .لكم كانت إختلفت األوضاع لو أن
الرئيس ميشال عون إستثمر المناخات اإليجابيّة
التي توفرت بعيد إنتخابه ،ونسج تفاهمات
وطنيّة عريضة كان يمكن من خاللها االنتقال
بالواقع اللبناني نحو حقبة من االزدهار
والنهوض بدل قيادته إلى االنهيار واالنكسار.
ال تُدار الدول بالسياسات العبثيّة ،وال
بالنكايات أو إفتعال المشاكل كيفما إتفق،
بل تُدار بعقليّة رجال الدولة الذين يملكون
القدرة على العبور بالوطن من موقع إلى آخر،
وأن يدخلوا التاريخ من بابه العريض ،وأن
تتذكرهم شعوبهم على أنهم من القادة الكبار
الذين يصنعون التغيير بشجاعة وعقالنيّة.
من يتولون قيادة السفينة اللبنانيّة الغارقة
يتمتعون بالصفات المعاسكة تماماً ،والحكم
أوال ً وأخيرا ً للشعب!
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ســنـــاء الــجـــاك

بيروت تنافس نيويورك ...ولكن
تبوأت بيروت الصدارة اإلقليمية في غالء المعيشة
بين المدن العربية ،وتقدمت بذلك إلى المركز 12
عالمياً ،مقتربة من الكلفة المرجعية في مدينة
نيويورك ،التي يتم اعتمادها مؤشرا ً للقياس.
بالتوازي اقترب لبنان ،بفارق  6مراتب فقط ،من
الحلول في مركز الصدارة العالمي لمؤشر «األسوأ»
في نوعية الحياة ،وذلك في دراسة حول العالم شملها
تقرير مؤسسة «نامبيو» الدولية.
وتغيب المقومات األساسية لحياة كريمة بشكل
شبه تام ،وتتراكم القرائن التي ال تقبل المجادلة ،في
حين ال يُتْعِ ب المسؤولون أنفسهم للبحث بجدية عن
خطة إنقاذ البالد وإفقارهم الناس وإفالسهم الدولة
المشلولة منذ ثالثة أعوام ،من دون أن تتم معالجة
أي من األزمات ،ما أدى إلى تراكم انهيار سعر صرف
العملة الوطنية .وكأنهم بذلك يستفزون المواطنين
الذين تعودوا الوقوف ساعات في الطوابير للحصول
على الرغيف.
وقمة االستفزاز أن يستخدم وزير في حكومة
تصريف األعمال فعل «التبشير» لإلعالن عن ارتفاع
سعر ربطة الخبز إلى  30ألف ليرة بمجرد أن يوافق
مجلس النواب على رفع الدعم عن الطحين.
لكننا في لبنان ،حيث يمكن للمجلس أن يستغرق
شهورا ً ليدرس مسألة ملحة ،ويخرج بقوانين عقيمة
ال تنفذها الحكومات المنشغلة بالمحاصصة ،وحيث
يمكن للفاسدين واللصوص أن يتباهوا بإنجازاتهم
على المأل .وأن يُروِّجوا ألنفسهم كشخصيات رائدة
وإصالحية يليق بها تس ُّلم مقاليد السلطة ،وأن يشكوا
من األزمات الذين يشاركون في افتعالها ،وكأنهم
من كوكب آخر ال عالقة له بالعروة الوثقى للفساد
والمحسوبيات واالستثمار في «نظام الحصانات»
و»اإلفالت من العقاب» ،في حين يكثر الهمس بشأن
الصفقات التي استفادوا منها على حساب كل مواطن
ِ
متواطئ على حياته وصحته وأمانه معهم عندما 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.
والفظيع أن اللبنانيين ال يتورعون عن سرقة
بعضهم البعض ،وكأن سرقة أولياء أمورهم لهم ال
تكفيهم .وحتى ال نقع في التعميم ،هناك فئة منهم
ال يهمها إال البحث عن سبل للسرقة بما يتوافق مع
الظروف واألزمات.
والواضح أنها تعتبر األمر طبيعياً ،وإال كيف نفسر
هذه الشراكة بين من يسرقون المال العام والخاص،
سواء كانوا من أهل السلطة أو من التجار والمحتكرين
الكبار ،أو أصحاب دكاكين صغيرة تحضر السوق
فتبيع وتشتري ،وتساهم وفق حجمها في سرقة
اللبنانيين.
وال عجب ،فاللصوصية لها مقاماتها في جميع
القطاعات الحيوية ،واللبنانيون راضخون ،يدفعون
بالتي هي أحسن ،وال يقاطعون التجار الجشعين
وسلعهم الخاضعة لبازار االحتكار بالتسلسل ،إن
كانوا يحتلون المرتبة األولى العالمية في الغضب ،على
ما صنفتهم أحدث الدراسات.
ً
منتج
غير
ا
عقيم
يبقى
بالتالي ،فإن هذا الغضب
ٍ
وغير ٍ
كاف لكسر الحلقة المتماسكة للفاسدين
المتحكمين بعملية النهب الممنهج .وهو ال ينفع
ما دامت نسبة وازنة من هؤالء الغاضبين أعادت
انتخاب من يكرس استمرار «األعمال المدمرة للقادة
السياسيين والماليين في لبنان المسؤولة عن دفع
معظم سكان البالد إلى الفقر ،في انتهاك للقانون
الدولي لحقوق اإلنسان» .كما ع َّرفها المقرر الخاص
لألمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان،
أوليفييه دي شوتر ،قبل شهر ونيف.
هنا ربما تجدر محاسبة هؤالء الذين يكتفون
بـ»النق» عوضا ً عن القيام بواجباتهم كمواطنين ،إن
لجهة اختيار ممثليهم ،أو لجهة عجزهم عن ردود
فعل على قدر المسؤولية والمعاناة ،أو لجهة التواطؤ
مع السلطة القائمة على األضعف منهم ،مساهمين
«بدمج اإلفالت من العقاب والفساد وعدم المساواة
الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم
إلخفاق من هم في القاع ،ولكن يجب أن ال يكون
األمر كذلك».
لكنه كذلك .وربما نجد من يرفض التعليق على
احتالل لبنان مركز الصدارة العالمي لمؤشر «األسوأ»
لنوعية هذه الحياة ،ويعتبر أن مجرد اإلشارة إلى هذا
المؤشر هو مؤامرة للنيل من سمعة وطنه الغالي.
لكنه ال يتوانى عن التفاخر بأن مستوى الحياة في
بيروت هو األغلى وهي تنافس نيويورك.
و...زورنا تجدوا ما يس ّركم!؟
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«"يوقفونني عند مدخل المجلس ...عطينا وراقك"

زرازير لـ»"نداء الوطن"" :أيام البلطجة" خلصت»
تحدثــت نائبة الثــورة ســينتيا زرازير عن
ممارســات وضغوط شــتى تتعرض لها منذ أن
وطأت قدماها باحة املجلس النيابي ،بهدف ثنيها
عن مواقفها أوالً ،وانتقاما ً لرفعها صورا ً للرئيس
نبيه بري يف عز الثورة ثانياً ،وروت لـ»نداء الوطن»
ما حدث معها خالل الجلسة النيابية أمس مؤكدة
أن أيــام «البلطجة» انتهــت ،و»أن نواب التغيري
دخلوا الندوة الربملانية للتحــدي وإحداث التغيري
وهم لم يخافوا يف األصــل ولن يخافوا اليوم ،فقد
كانوا يف مواقع أضعــف قبل وانظروا أين أصبحوا
اليوم».
رسبته حول العثور يف املكتب
وتعليقا ً عىل ما ّ
الذي س ّلم إليها يف مبنى مكاتب النواب عىل مجالت
خالعية وأوقية ذكريــة ،قالت زرازير «بداية ليس
مهما ً من كان يشــغل املكتب القــذر قبيل املهم ـ
وهنا الطامة الكربى ـ أني اســتلمته من مجلس
النواب عند أول جلســة نيابيــة ،وعندما دخلت
وجدت منظــرا ً مزريا ً ومخيفا ً ومقرفــا ً للغاية،
فطلبت تنظيفه ومن يومها وأنا أعاني وال أزال».
وأكدت زرازير أنها مســتهدفة حتما ً كاشفة
أنها «توجهت اىل الجلســة أمس ومعها «بوسرت»
لشــهداء مرفأ بريوت لكن حرس املجلس منعني
من إدخاله بأمــر من الرئيس بــري كما أبلغت

النائبة سينتيا زرازير

وطلبوا منــي التوجه اىل مكتبه فورا ً لكني رفضت
ودخلت اىل الجلســة و»البوسرت» معي بعد إرصار
و»مية مشكل».
ولفتت زرازير اىل أنها لم تمنح حتى «باركينغ»
لسيارتها «بل هو أشــبه بمدخل ( caveكهف) ال
يتسع لدخول سيارة وكان مليئا ً بالكتب والكراتني
و»ربّحوني جميلة» بأنهم عملوا عىل إفراغه منها

لكن الســيارة ال يمكن أن تدخله ،وعالوة عىل ذلك
قال يل النائب عيل حسن خليل يف املرة املاضية «ايه
روحي دبري حالك واشرتي سيارة» ،فأجبته «ما
معي وسيارتي املوجودة بدي سوقها» فر ّد ساخراً:
«إذا ِ
انت وما معك».
وكشفت زرازير أن فضحها األمور اليوم أتى
بعد سلسلة مراســات ومراجعات واتصاالت مع
االســتاذ عدنان ضاهر وتأتي اإلجابات دائما ً عىل
الشــكل التايل« :طويل بالك ،روقي ،ما تواخذينا،
منظبطلــك» ،كما تحدثت عن مضايقات شــتى
تتعرض لها عند دخولهــا اىل املجلس أو محاولة
توقيفها عــى الباب وطلب أوراقهــا للتعرف إىل
هويتها وما إذا كانت نائبة ام ال»...
وتحدثت زرازير عن تنمّ ر تتع ّرض له كاشفة
أن بري أرسل بطلبها .وقالت حرفياً« :بعتويل خرب
يوم الجمعة املاضية أنو فوتي لعندو وكل مشاكلك
بتنحل ،لكني لم ولن أفعل».
واتهمــت حركــة «أمل» باملضايقــات التي
تتعرض لها وقالت أوال ً تلطيش النساء يف املجلس
عيب ،فأنتم نواب وليس أوالد شارع ،وأنا مضطرة
لكي أصل اىل مكاني يف املجلس أن أم ّر قربهم وك ّلما
أفعل يقولــون إجت الرصاصــر وإجت الزرزور
ويقبش ويقربني ودخيلو» ،عيب.

حواط يستنكر منع إثارة قضية المطران الحاج في مجلس النواب
يف قضيــة توقيف املطران مــوىس الحاج عند معــر الناقورة التي ال
تزال تتفاعل يف األوساط السياسية والشــعبية والدينية ،أشار عضو تكت ّل
«الجمهورية القويّة» النائب زياد حوّاط خالل الجلســة الترشيعية ملجلس
النواب أمس ،إىل أن «املكان الطبيعي والصحيح البداء الرأي يف االوراق الواردة
هو الربملــان» ،معتربا ً «أن ما يجري منذ ســنوات يف هذا املجال يع ّ
طل دور
املجلس الرقابي تجاه املخالفات القائمة».
وقال« :تتواصل املمارسة ذاتها لجهة عدم السماح للنواب بابداء الرأي
يف توقيف املطران موىس الحاج ،وهو أمر مرفوض ال يمكن ان يســتمر»،

معتــرا ً أن ما حصل من توقيف للحاج  11ســاعة وحجز جواز ســفره
الشــخيص ومصادرة االمانات املالية واملساعدات التي كان ينقلها ال عالقة
لها بمخالفة قانونية ،وهو ترجمة لقرار سيايس بإخضاع بكركي وقرارها
الوطني الحر ومحاولة إلسكات صوتها».
ولفــت اىل ان «القايض فادي صــوان ومراجع قضائيــة اكدوا عدم
اختصاص املحكمة العسكرية بمحاكمة املطران الحاج» ،وأردف «ان كل ما
نطالب به هو مناقشة املخالفات الحاصلة تحت قبة مجلس النواب ،واذا لم
يكن املجلس املكان الصالح لهذا النقاش فأين يكون؟».

قلّة الخبز تولّد «"النقار"» على أبواب األفران بقاعًا

إشتباكات باأليدي والعصي بين اللبنانيين والنازحين
زحــلــة  -لــوســي بــارسـخـيـان
إستعرت منذ أيام أزمة الطوابري
عىل أبواب األفــران يف منطقة زحلة
وقضائها ،لتنفجر أحيانا ً إشــتباكات
باأليــدي والعيص بني أهــايل املنطقة
اللبنانيــن وقاصــدي االفــران من
النازحني السوريني ،ما تسبب بأرضار
مادية إستدعت تدخل األجهزة األمنية
يف أكثر من مكان ّ
لفض اإلشتباكات.
وبعدما إستشــعر أهايل املنطقة
وســكانها النقص املتفاقم يف كميات
ربطات الخبــز املطلوبة يومياً ،ترجم
القلق عىل رغيــف الخبز صباح امس
عىل أبواب األفران التي إستمرت ببيع
الخبز ،بمقابل إمتناع بعض املخابز عن
تسليم ربطات الخبز ،بحجة ترصيف
كل إحتياطي الطحني املخصص لديها
لصناعة الخبز العربي ،فيما بقيت هذه
االفران تبيع الخبز اإلفرنجي والكعك
عىل أنواعه ،وقد ذكــرت ان صناعته
تستخدم القمح القايس.
بدايــة من زحلة ،التــي لم يكن
سهالً مساء اإلثنني العثور عىل ربطة
خبز واحــدة فيها .فالفــرن الوحيد
املوجود بوسط ثالث أكرب مدينة بلبنان
ال ينتج الرغيف ،إنمــا تصل كمياته
مــن فرعه املركزي ببــروت محملة
بحافالت .وعليه مــا إن وصلت هذه
الكميات صبــاح اإلثنني حتى تهافت
عليها ابناء املدينة قبل ان يبدأ تفريغها
من الحافلة ،األمر الذي تسبب بفوىض
عارمة ،تطــورت اىل رصاخ وتدافش،
لم ينج منه حتى كبار السن ،ما جعل

صف للنساء وصف للرجال

موظفي املخبز يتوقفون عن العمل إىل
أن إنتظمت صفوف املتهافتني مجددا ً
وسمحت بتوزيع الربطات املتوفرة.
والفوىض التي شــهدها الفرن
يف زحلة ليســت غريبة عــى مخابز
أخرى يف باقي أنحاء القضاء ،وإمتناع
بعضها عــن بيع الخبــز منذ صباح
الثلثاء ضاعــف اعداد الوافدين اىل تلك
التي إســتمرت ببيع الخبــز .زحمة
الســر الخانقة بمحيط أحد االفران
ببلدة الفرزل شــكلت مؤرشا ً اىل توفر
الخبــز العربــي فيــه .إال ان ذلك لم
يكن كافيا ً ليصــل الرغيف اىل طالبيه
بسهولة .بل إصطف الناس يف طوابري
منذ الخامسة فجراً ،وإنتظر بعضهم
لســاعات حتى يحصــل عىل ربطتي
خبــز كحد أقىص .وبدا املشــهد أمام
هذا الفرن صباحا ً شــبيها ً باملشــهد
املرافــق لزحمة الوافديــن اىل معظم
أفران البقاع األخرى يف االيام السابقة.
حيث قســم هــؤالء اىل «طابورين»،

االول مخصــص للبنانيني فقط ومن
ضمنه خط مخصص للنســاء وآخر
للرجال ،والثاني للســوريني الذين تم
توزيع ربطات الخبز عليهم يف الخارج،
ولم يســمح لهم بدخول الفرن ،وذلك
بعدما حرمت الســيدات من الحصول
عىل حاجتهــن بذريعة حضور بعض
الرجال مع زوجاتهــم للحصول عىل
كمية مضاعفة من الحصة املخصصة
لكل عائلة.
بعض من إصطفــوا بالطوابري
أنفقوا اضعاف سعر ربطة الخبز حتى
يبلغوا فرنا ً يبيــع الخبز العربي .وهو
ما إشتكت منه بعض السيدات اللواتي
ذكــرن بأنهن حرضن مــن مختلف
أنحاء البقاع ،حيــث أنفقت بعضهن
مبلغ مئتي ألف لرية بتنقلهن بني فرن
وآخر ومتجر وآخر سعيا ً لتوفري الخبز
ألوالدهن.
هــذا يف وقت ســيطر امللل عىل
صاحب احد االفــران الصغرية ببلدة

تعلبايا والتي إمتنعت عن تسليم الخبز
صباحــا ً بذريعة أنه «مــا يف طحني»
شــارحا ً بأن مخبزه «لم يســتلم أي
كمية من الطحني املدعوم منذ أكثر من
شهر ،وإستنفدنا كل اإلحتياط لدينا»،
ومؤكدا ً بأنــه «ليس هناك قرار صادر
عن املخابز بوقف تسليم الخبز وإنما
ننتظر تطبيق الوعود بتسليم الطحني
للمخابز يف هذا النهار» .وكذلك إمتنعت
جميع فــروع فرن شمســن ،التي
تشكل مزودا ً أساسيا ً للخبز يف منطقة
البقاع ،عن بيع الخبز العربي بذريعة
نفاد كميات الطحني املتوفرة لديه.
نــدرة الخبــز أعــادت تذكري
البقاعيني بأزمة البنزين التي عاشوها
يف الصيــف املايض ،ومــا رافقها من
إتهامات ألصحــاب املحطات بتخزين
الكميات املتوفرة لديهم لتحقيق أرباح
مضاعفة ،وكل ذلك عىل حساب إذالل
الناس ،الذين باتوا يعانون عىل ابواب
األفران شــتى انواع التمييز بني مدني
وعسكري ،سوري ولبناني ،أنثى وذكر،
لتو ّلد الق ّلة النقار حتى يف املجتمعات
املتجانسة وتداس كرامة الناس وحتى
كبار السن منهم .وكل ذلك وسط حالة
من الغش بالــوزن ونوعية الطحني
املستخدم والتالعب باألسعار ،تحركت
تجاهه النيابة العامة اإلســتئنافية
يف البقــاع من خــال توقيف بعض
اصحاب األفران وتغريمهم يف االسبوع
املايض ،وإنما من دون أن يساعد ذلك
يف إسرتداد الثقة بالدولة وقدرتها عىل
تأمني رغيف الفقراء بشــكل متوازن
ومستدام.

محـــــليـــــات
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إجتماع أمني في السراي للحدّ من اإلشكاالت وضبط ليالي عاشوراء

أزمة الخبز مستمرة ...فهل تعلن ثورة ضد الطغيان؟

الـنـبـطـيـة  -رمــال جــونــي
غ ّ
طت ازمة الخبز عىل جلسة املجلس النيابي،
وســيطرت عىل املشــهد العام طوابري الذل التي
امتدت عىل مســافات أمام االفران ،وســط بروز
جدال طويل حول رفــع الدعم من عدمه .وما زاد
الطني ب ّلة قــرار وزير االقتصــاد بوقف الطحني
عن االفــران بانتظار الحل الناجــع ،ما يعني ان
ازمة الخبز مســتمرة اىل اجل غري مسمى .ازمة
من شــأنها ان تفجر الشارع ال سيما وانها تمس
لقمة الفقري .اال ان التجارب الســابقة تؤكد أن ال
ثورة عىل الطغيان ،رغم ان هناك رشيحة واسعة
تستعد الحياء مراسم عاشوراء ،ثورة ضد الفساد
والطغيان.
لعل اليافطة العاشــورائية التي رفعت يف احد
شوارع النبطية «عاشوراء ثورة متجددة ضد الظلم
والفســاد» اصدق انباء عن واقع البلد املتشــظي
والغارق يف ازمة رغيف ال أمل بحلحلتها.
عىل مسافة ايام من عاشــوراء «ثورة الحق
عىل الباطل» ،تنهمك االحزاب والفاعليات الدينية يف
منطقة النبطية برفع الرايات الســود ،التي تحمل
شعارات ضد الفساد والطغيان ،وتحث الناس عىل
الثورة ضد الفاســدين .شــعارات ،ال تعدو كونها
عناوين فضفاضة هذه االيام ،فالشعب الغارق يف
ازمة الخبز يحتاج اىل ثورة مماثلة لعاشــوراء ،اىل
سياســة اصالح يف االمة التــي مزقتها التناحرات
والتجاذبــات والكيديات ،غري ان الشــعب يكتفي
بالقشــور ،يركض خلف الرغيف من فرن اىل آخر،
ومن دكان اىل آخر ،ومن تاجر ســوق ســوداء اىل
آخر ،ما يهمه الحصــول عىل رغيف خبز ،وال يأبه
للمتالعبني بأمنه الغذائــي ،االمن الذي حرض عىل

من اجتماع مجلس األمن الفرعي

الخبز لمن؟

يشء ليؤمن قوت يومــه ،يقتل ،يرضب ،يرصخ»،
طاولة البحث يف رساي النبطية للحد من االشكاالت
وال تخفــي املصادر ان «هناك تخوفا ً من ان تنفجر
املتنقلــة ،ولضبط الوضع يف أيام عاشــوراء .غري
طوابري الخبز فــوىض يف البلد ،يف ظل حالة الغليان
ان ازمة الرغيف لــم تحرض امامه وال حالة التوتر
التي تسود الشــعب الذي يرى خبزه يذهب للنازح
الســائد بني الناس ،تباحث القــادة االمنيون يف
ويحرم منه».
آلية ضبط ليايل عاشــوراء ،ومنع
لم يتعلم النــاس يوما ً من ثورة
الدراجات الناريــة ،وتجميد رخص
عاشوراء ،الثورة التاريخية التي خرج
استخدام االسلحة ،والحد من تجول
الشعب يكتفي
فيها االمام الحســن ملحاربة الطغاة
النازحــن ،وغاب عــن بالهم ان يف
الخارج مواطنني يقفون بالساعات بالقشور ويركض خلف والفاســدين الذين عاثوا يف املجتمع
يف طوابري الذل بحثا ً عن رغيف بات الرغيف من فرن إلى ظلما ً وجوراً ،بقيت تلك املدرسة عىل
مهددا ً ودخل اىل بــازار التجاذبات آخر ومن دكان إلى آخر اهميتها حربا ً عىل ورق يف اجندة الناس،
رغم علمهم املســبق ان ما يواجهونه
السياسية الرسائل الثالثية االبعاد.
بات يحتم عليهم الثورة ،ولكنهم لن يفعلوا .يتخوف
عادة ما تكون االزمات رسائل مشفرة ترسلها
القادة االمنيون كما محافظ النبطية من اشكاالت
القوى السياســية اىل بعضها ،وليس مستغربا ً ان
تعكر صفو عاشــوراء ،ويضعهــا فقيه يف خانة
يكون انقطــاع الخبز احداها والخوف من الفوىض
االوضاع النفســية واالقتصادية ،من دون ان يغفل
من خلفها ،بحســب املعلومات «الجائع يفعل اي

االشــارة اىل ان الوضع عىل ما يرام ،وان اكد مصدر
امنــي أن «الوضع مش ظابــط» ،كنتيجة حتمية
ملا يســود القرى من هزات وخضات يف ازمة خبز
تصفها املصادر بأنهــا االخطر النها تمس الفقراء
يف الصميم.
أحد ال ينكر النقمة الشعبية السياسية ،فقدان
الخبز قد يكون أول رشارات الفوىض ،ان لم تتدارك
الحكومــة وتعالج االزمة ،حتــى اصحاب االفران
انفســهم باتوا قلقني عىل امنهم ،ما يعني ان ازمة
الخبز التي دخلت يومها الرابع من دون حل تنبىئ
بالكارثة .معظــم افران النبطيــة مقفلة ،الخبز
مفقــود ،الناس تبحث عنه بال جدوى ،اشــكاالت
متعددة سجلت ،وحدهم نواب املنطقة بعيدون عن
املشهد ،وكأن االمر ال يعنيهم ،حتى مجلس النواب
كله لم يتحــرك الجل رغيف الفقراء ،فيما الطوابري
هي الحدث.

أفران أقفلت وطوابير أمام أخرى والربطة بـ 25ألف ليرة

غضب شعبي وأزمة تتفاقم :إختفى الخبز
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
ترسم طوابري االنتظار الطويلة امام بعض
االفران ،التي لم تقفل ابوابها بعد بســبب نفاد
مــادة الطحني ،املشــهد القاتم الذي يعيشــه
اللبنانيون يف ظل االزمات االقتصادية واملعيشية
الخانقة ،قبل أشــهر معدودة عــى نهاية والية
«العهد القــوي» الذي اوصل البلــد اىل االنهيار
الكبري من دون اي توقف اللتقاط االنفاس،
وأجرب أصحــاب الكثري من افران صيدا عىل
االقفال عنوة ،ولم تبق أزمة الرغيف عىل حالها بل
ازدادت ســوءا ً وتمددت لتطال مشتقات الرغيف
من االنــواع االخرى ،اختفى الخبــز االفرنجي،
االســمر ،والهمربغر ،ولم يصمد ســوى الكعك
والشــوفان وبكميات قليلة وبأسعار مرتفعة،
فيما احتفــظ بعض اصحــاب املتاجر ببعض
ربطات الخبز لزبائنهم املقربني وفتحت السوق
الســوداء عىل عروض البيع بعيدا ً من االنظار،
فوصل سعر الربطة اىل  25ألفا ً وبالكاد تتوفر.
رئيــس نقابــة أصحاب األفــران يف صيدا
والجنوب الحــاج زكريا العربــي القديس تابع
االزمة بتفاصيلها ،وكشــف ان سببها يف مدينة
صيدا وضواحيهــا هو تمنّع رشكات كربى تملك
أفرانا ً يف املدينــة عن عرض وبيــع الخبز رغم
توافره لديها ،ما تســبّب بضغــط عىل األفران
املتوســطة والصغرية نتيجة الطلب املتزايد عىل
الرغيف ،داعيا ً وزارة االقتصــاد ولجنة مراقبة
املطاحن واألفــران اىل فتح تحقيــق بخلفيات
ازمة الخبز ووضع حد ملحاوالت البعض التالعب
باألمن الغذائي للمواطن.
واتصل العربي بوزيــر االقتصاد والتجارة
أمني سالم ،واضعا ً إياه يف صورة أوضاع األفران
جنوبــا ً واســباب أزمة الرغيف املســتجدة وال
سيما يف صيدا وضواحيها ،مطالبا ً بزيادة حصة
املنطقة من الطحني املدعوم لتتمكن األفران فيها
من تلبية احتياجات املســتهلك من الخبز .وتب ّلغ
من الوزير أنه سيتم تأمني الطحني املدعوم لكافة
املناطق ،واعــدا ً بأنه ســيؤخذ باإلعتبار تأمني
الكميات الكافية منه لصيدا وضواحيها.

أهالي ضحايا المرفأ:
كيف لمجرم أن يحاكم نفسه؟

مؤتمر عن «"كورونا"» في صيدا

مؤتمر صحي في مواجهة «كورونا»

واالزمات تتناســل وتتكاثــر يف ظل غياب
الحلول الجذرية ،وتقدمــت املخاوف مجددا ً من
تفيش فريوس كوورنا» مع ارتفاع أعداد املصابني
وحــاالت الوفيات يومياً ،ويف خطوة اســتباقية
نظمت «لجنة كورونا يف صيدا والجوار» املؤتمر
الصحي «رشكاء يف مواجهة الوباء :من جديد...
معا ً يف مواجهة كورونــا» ،برعاية وزير الصحة
الدكتور فراس األبيض يف بلدية صيدا وبمشاركة
النائبني الدكتور اســامة ســعد والدكتور عبد
الرحمن البزري ،الســيدة بهية الحريري ،رئيس
البلدية محمد الســعودي ،املســؤول السيايس
لـ»الجماعة االســامية» الدكتور بسام حمود،
رئيــس جمعية تجــار صيــدا وضواحيها عيل
الرشيف ،مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى
رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهني وممثلني عن
مختلف القطاعات .ومشــاركة سعد والحريري
والبزري معا ً يف املؤتمر دليل عىل التوافق السيايس
يف دعمه وأهميته يف هــذه املرحلة ،حيث يهدف
اىل توثيق تجربة اإلســتجابة املحلية الجماعية
للجائحة واستخالص الدروس املستفادة لتعزيز
اإلستجابة لـ»كورونا» وسائر األزمات ،وتعميم
منهجية التشــبيك والعمل التشــاركي إلنقاذ
النظام الصحي.
وأعلــن الوزير االبيض عــن خطة صحية
للمستشــفيات الحكومية يف لبنان اوائل شــهر
آب املقبل ،كاشــفا ً عن خطة اخرى لتفعيل دور
املستشــفى الرتكي يف صيدا .وقال« :لدينا خطة
ولكن من ضمن الظــروف الصعبة التي يمر بها

لبنان فان التحدي األول امامنا هو إعادة التوازن
ومن ثم ان نســر بالخطة الصحية التي ستعلن
بداية شــهر آب» .وقال النائــب البزري« :نحن
بحاجــة اىل اعادة تأهيــل دور منظمة الصحة
العاملية حتــى ال تصبح مثل مجلس االمن الدويل
تصدر القــرارات وال أحد يســأل عنها» ،منوها ً
بالنجاح الذي حققه لبنان يف مواجهة «كورونا»
رغم االمكانيات املالية الضئيلــة ،وقال« :نحن
بحاجــة اىل مقاربــة جديدة الننا لســنا فقط
بمرحلة وباء الـ»كورونا» املتجدد نحن يف مرحلة
ظهور أوبئة جديدة او تجدد الوباء الحايل».
وتســاءل النائب ســعد« :كيف هي احوال
املسشــفيات الحكومية؟ ملاذا اوضاعها كارثية
ومزرية؟! مستشــفى صيــدا الحكومي نموذج
واملستشفى الرتكي عيص عىل العمل لسنوات...
فمن يعطله؟! فمن ينقذ النظام الصحي ويؤمن
األمن الصحي للناس»؟
وقالت الحريري« :لقد أردنا من خالل املؤتمر
إعادة تجديد الرشاكــة ...والدعوة من جديد إىل
حالة طــوارئ صيداوية ووطنية نظرا ً ملا نتابعه
من عودة إنتشــار الجائحة مــن جديد ...مما
يستدعي إستعادة التّنسيق بني كافة القطاعات
التمثيلية الرسمية واألهلية».
وأعلن الســعودي« :نحن أكثر اســتعدادا ً
ال ســيما عىل املستوى اللوجســتي للعب الدور
املطلوب من البلدية ،انمــا بحاجة اىل دعم اكثر
عىل املســتوى املــادي واملســتلزمات الصحية
وغريها لكي نضمن أن نتجاوز ســويا ً أي خطر
مقبل قد يتهدد مجتمعنا».

من اعتصام األهالي (رمزي الحاج)

تزامنا ً مع انعقاد الجلســة الترشيعية أمــس ،اعتصم أهايل
ضحايا انفجار مرفأ بــروت ،أمام مجلس النواب ،رفضا ً النتخاب
أعضاء املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء ،معتربين أنها
«لعبة من أالعيبهم الشــيطانية للهروب من التحقيق ومن املجلس
العديل وملنع محاكمتهم يف أيّ جريمة ،وهذا لن يم ّر مرور الكرام».
وســأل األهايل« :كيف ملجرم أن يُحاسب نفسه؟ وكيف لنا أن نثق
بعدالة محكمة لم تعمل يومــا ً يف تاريخنا؟» ،مطالبني «باإلعرتاف
بصالحية القضاء العديل ملحاكمــة الوزراء يف جريمة انفجار مرفأ
بريوت ،ألن ما حصل يف  4آب جريمة ّ
بحق اللبنانيني».

الجيش يوقف  13شخصًا
في ملتقى النهرين
أوقفت دورية من مديرية املخابــرات يف الجيش اللبناني يف منطقة
ملتقى النهرين الشوف 11 ،شخصا ً من الجنسية الفلسطينية وسوريَني
اثنني ،إلقدامهم عىل التســبب بإشكاالت وتعاطيهم املخدرات وإرسافهم
بــرب الكحول وإقدام بعضهم عــى إطالق النــار يف أماكن وتواريخ
مختلفة ،وهم مطلوبون بموجب عدة مذكــرات توقيف من بينها جرم
التزوير .وضبطــت بحوزتهم كمية من املخدرات وعــددا ً من الدراجات
النارية من دون أوراق قانونية .كما ُ
سلمت املضبوطات ،وبورش التحقيق
مع املوقوفني بإرشاف القضاء املختص.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - 894السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٢٧تـمـوز 2022

ِّ
محول من معمل البارد خلسة إلى خارج المنطقة
بعد نقل

إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار يستوضح حايك

الشمــــال  -مايــــز عبيــــد
تداعى اتحاد بلديات وسط وساحل
القيطع أمــس إىل اجتماع طارئ عقد يف
مقر اإلتحاد يف عكار ،ملناقشة ما حصل
قبل يومــن من نقل محــول كهربائي
من معمل البارد خلســة عرب رشكة نقل
خاصة إىل خارج املنطقــة ،تلك العملية
التي اعرتض عليها األهايل ورئيس بلدية
القرقف الشــيخ يحيــى الرفاعي أمس
وأوقفوها ،بينما قال السائق أنه من قبل
اإلدارة يف بريوت.
حرض اإلجتمــاع إىل جانب رئيس
اإلتحاد أحمــد املري عدد من رؤســاء
بلديــات االتحاد ونائــب رئيس اتحاد
بلديات جــرد القيطع الشــيخ حاتم
عثمان ورئيس قســم محافظة عكار
لقمان الكردي وبعض ناشطي الحراك
املدني العكاري.

الشيخ الرفاعي

تداول املجتمعــون بأوضاع معمل
البــارد الكهرومائــي وحادثة األمس،
وكان نقــاش مطــول إزاءه .من جهته
وضع نائــب رئيس اإلتحــاد الحضور
بصورة حادثة نقل محــول من معمل
البارد وقال« :تصدّينا مع األهايل ملحاولة
رسقة محول من معمل البارد ونقله إىل
محطة أخرى وهذا عمل نستحق الشكر
عليه .أقول رسقة ألنــه يف الوقت الذي
يحتاج هــذا املعمل إىل مزيد من التجهيز
والصيانة ،ليصبح بقدرة إنتاجية أكرب يف
املنطقة بحاجتها الكهربائية ،نرى أنهم
يريدون تفريغه من موجوداته خلســة.

اجتماع في اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار

فبعدمــا عاد امتيــاز املعمل من رشكة
باسيل إىل الدولة انتظرنا أن تبدأ األخرية
بصيانته لفائدة املنطقة وإذا بنا نفاجأ
بأنهــا تريد أن تســحب معداته تمهيدا ً
ربما لتعطيله بالكامل».
أضاف :عكار ليســت فشــة خلق
وليس من العدل أن تحصل مناطق أخرى
عىل  12ســاعة تغذية يف اليوم والليلة،
بينما يف عكار تحصل عىل ســاعة تغذية
واحدة كل  48ســاعة .ما حصل يجعلنا
نقول إن الدولة ترسق مؤسســاتها أو
ترسق نفســها وهذا عمل لم نعتد عليه
ولم نســمع به يف زماننا ،ونطالب مدير
عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك
بإيضاح حول ما حصل باألمس من عمل

ميليشيوي من دون أي سند قانوني ،إذ
وبعد  24ســاعة عــى الحادثة لم تعط
املؤسســة أي إيضاحات األمر الذي يزيد
دائرة الشك عندنا».

المير

وبعدما حيا رئيــس اإلتحاد أحمد
املري روح الرئيس كميل شــمعون الذي
بني املعمل يف عهده قال« :اآلن يحاولون
رسقــة املعمل الكهرومائــي الوحيد يف
املنطقة يف وقــت ال تأتينا فيه الكهرباء
ونعامل وكأننا مواطنون خارج الوطن.
أليس لنــا حق عند هــذه الدولة؟ هذه
املحطــة الكهرومائيــة لو اســتعملت
لكانت اكتفت عــكار بالكامل ولكانت

الدولة ارتاحت من مرصوف الكهرباء».
وأكــد املجتمعــون عــى مطلبهم
برضورة صدور إيضاح عن مؤسســة
كهرباء لبنان ملا حصل ،وأنهم لن يتخ ّلوا
عن هذا املعمل وال عــن أي قطعة فيه،
وعــى الدولــة ووزارة الطاقة أن تقوم
بواجباتها من أجــل تطويره وصيانته،
مســتنكرين عدم قيام وزيــر الطاقة
بزيارة املعمل واإلطالع عىل أوضاعه كما
وعد سابقاً.
وأسف الناشط يف حراك عكار املدني
جمال خرض للطريقة «التي تترصف بها
الدولة مع عكار ،كما هو مؤسف وضع
املنطقة مع الكهربــاء» .أضاف« :نحن
هنا مع البلديــات والفاعليات لنتدارس

أهالي المدينة يقصدونها هربًا من الحرارة ولإلستجمام

حديقة رأس العين في بعلبك منتزه يع ّوض
غالء المطاعم

يف كيفيــة الوصــول إىل اســراتيجية
نحافظ فيها عــى هذا املعمل ونؤمن له
اإلستثمار الالزم لتطويره» .اما الناشط
خالد الرفاعي فقــال« :أصبحنا ال نرى
الكهرباء إال ســاعة واحــدة ويف فرتات
الليل ونحــن نيام حيــث ال نحتاجها.
وأحيانــا ً ينقطع التيار أليــام وال أحد
يحرك ساكناً».
يشــار إىل أن معمل البــارد قد عاد
إىل عهــدة الدولة منذ أكثر من شــهر
ومن شــأن تشــغيل جميع التوربينات
املوجودة فيه ،أن يصبح قادرا ً عىل تزويد
الشبكة بالقدرة الكهربائية الكاملة التي
يســتطيع تأمينها وهي تقارب الـ30
ميغاواط.

عون لفرونِتسكا :هوكشتاين
آتٍ نهاية األسبوع

بعلبــــك  -عيســـى يحيــــى
عبثا ً يحاول اللبنانيون التأقلم مع الواقع
تحت نري أزمةٍ إستفحلت عىل مختلف الصعد
املعيشية والحياتية ،وبات معها تأمني أبسط
املقومــات صعبــاً ،من رغيــف الخبز الذي
تفتقده بعلبك منذ يومني ،إىل املياه الغائبة عن
منازلهم منذ أســابيع ،أما الكهرباء فقصتها
ال تنتهي.
إستغنى العديد من البقاعيني عن الكثري
من عاداتهم التي اتبعوها يف مسرية حياتهم،
وكانت حافلــة بالبذخ والرشاء و»الضهرات»
وما شــابه ،حتى جاءت ثــورة  17ترشين
وساهمت يف تعرية األزمة رسيعا ً والدخول يف
عرص الدوالر األسود وقد قبض عىل مفاصل
ً
مرهونة لــه ويتحكم بها،
حياتهم وباتــت
ويفرض ســعره عىل الغايل والنفيس يف ٍ
وقت
اغلبيتهــم ال تزال تقبض راتبها وفق ســعر
الرصف الرســمي ،ما دفعها اىل تبديل نمط
حياتها بما يتناسب مع قدرتها الرشائية التي
وصلت اىل الحضيض.
للعام الثالــث عىل التــوايل ،يم ّر فصل
الصيف عىل الكثريين من دون أن يســتغلوا
يوما ً واحدا ً فيه للخــروج والتنزه كما كانوا
يفعلون سابقاً ،فنزهة واحدة تكلف معاشا ً
كامالً ناهيك بالخروج للعشــاء أو الغداء يف
أحد مطاعم املدينة التــي تتوزع يف منطقة
رأس العــن يف بعلبك وتتوســطها الحديقة
التي يم ّر بها نهر البياضة واملظللة باألشجار
املعمرة التي تغطي بفيئها مساحة الحديقة،
حيــث أصبحت مقصدا ً ألهــايل املدينة غري
القادريــن عىل مواكبة الغــاء والجلوس يف
املقاهي واملطاعــم ،والوافدين من خارجها
يف رحالت ســياحية ،وما بينهم من يمارس

حديقة رأس العين في بعلبك

الرياضــة الصباحية واملــي ،أو يصطحب
أوالده معــه للعب باأللعــاب املوضوعة يف
الحديقة منذ ســنوات وقد كانت عبارة عن
مرشوع مقدم من إحدى الجمعيات بالتعاون
مع البلدية.
يف منطقة رأس العــن يف بعلبك كل يوم
تشاهد مفاعيل األزمة اإلقتصادية ونتائجها
السلبية عىل املواطنني ،ويف املقابل ترى كيف
استفاد البعض منها وراكم الثروات أو ممن
يقبضون راتبهم بالفريش دوالر أو املتمولني.
فعــى أرض الحديقة ترى مئــات العائالت
تفرتش «املرج» لتقيض يومها وتبعث الفرحة
يف نفوس أوالدها ،وتكتفي بإحضار ما تيرس
مــن املنزل لقضاء يومها لعــدم تمكنها من
دخــول املطاعم املحيطة ،وتســمع ضجيج
الفــرح ورصاخ األوالد ينبعــث مــن تحت
األشــجار يف ظل الهواء الطلــق حيث اعتاد
أهايل املدينة عىل الحديقة أن تفتح أبوابها من
الخميس حتى األحــد ،فيما أصبحت رياضة
امليش داخلهــا يومية عند عدد من الرياضيني
واملجموعات.
وعىل املقلب اآلخر ترى كمــا ً هائالً من
ٍ
بجوالت حول الحديقة
الســيارات التي تقوم
من دون توقف عىل مدار ســاعات املســاء

ويتجاوز مرصوفها اليومي من البنزين مئات
اآلالف ما يدل عىل حجم التفاوت الطبقي الذي
أرخته األزمــة ،كذلك األمر ترى البعض يرتاد
املطاعم واملقاهي ممن تسمح لهم أوضاعهم
وأحوالهم ويســتطيعون دفع الفاتورة .وما
بني ذلــك كله من يقصــد الحديقة هربا ً من
الحرارة يف ظل انقطاع الكهرباء ،فاألشــجار
واملياه تبعث الربودة داخلها ما يخفف عنهم
ح ّر جهنم.
ال متنفس ألهايل بعلبك واملناطق املجاورة
سوى «مرجة رأس العني» كما يحلو للبعض
تســميتها ،فهي املعلم الطبيعــي الوحيد إىل
جانب بركة ميــاه البياضة الذين يقصدهما
األهايل يوميــاً .واىل جانب الوضع اإلقتصادي
الذي زاد عدد قاصديها ،يشكل الوضع األمني
العبا ً أساســيا ً أرخى بظالله عىل الوضع يف
املدينة ،حيث ملس أهــايل بعلبك ارتياحا ً أمنيا ً
وهدوءا ً غري مسبوق بعد قيام الجيش بحملته
األمنية واإلجراءات التــي يواصل اتخاذها يف
ســبيل بث الطمأنينة يف نفوس الناس ،وقد
كانت عىل موعد يومي مع اطالق نار ما يكاد
يبدأ حتى تبــارش الناس بلملمــة أغراضها
والهرب خوفا ً من رصاصة طائشــة ،وتخف
زحمة السيارات يف غضون دقائق.

إ ّ
طلــع رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون من املنســقة
الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانّا فرونِتســكا خالل اســتقباله
لها أمس يف قــر بعبدا ،عىل املداوالت التي دارت خالل الجلســة
التي عقدها مجلس األمن الدويل يــوم الخميس املايض يف نيويورك
ملناقشة التقرير حول مسار تنفيذ قرار مجلس األمن الرقم .1701
وأشارت السفرية فرونِتســكا اىل أن أجواء النقاش كانت ايجابية،
وان اعضــاء املجلس تناولــوا التطورات األخــرة يف منطقة عمل
القوات الدولية يف الجنوب ،واســتوضحوا بعض املســائل املتصلة
بعمل قوات «اليونيفيل».
وخالل اللقاء ،أكــد عون التزام لبنان القــرار  1701يف الوقت
الذي تواصل فيه إرسائيل خرق الســيادة اللبنانية جوا ً وبرا ً وبحراً،
عىل رغــم املراجعات اللبنانيــة املتتالية لالمــم املتحدة لوضع حد
للممارســات اإلرسائيلية .واشــار اىل ان الوسيط االمريكي السفري
آموس هوكشــتاين ٍ
آت اىل بريوت نهاية األسبوع الجاري للبحث يف
آخر التطورات املتصلة باملفاوضات غري املبارشة لرتســيم الحدود
البحرية الجنوبية .وشــدد عىل اهمية التعاون بني القوات الدولية
العاملــة يف الجنوب والجيــش اللبناني ،ال ســيما لجهة معالجة
اإلشكاالت التي يمكن ان تقع يف بعض القرى والبلدات الجنوبية.
وردا ً عــى اســتيضاح من الســفرية فرونِتســكا ،أكد رئيس
الجمهورية ســعيه اىل إقــرار اإلصالحات الرضورية واســتكمال
املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل بعد االتفــاق االويل الذي تم
التوصل اليه مع وفد الصندوق قبل أشــهر ،الفتــا ً اىل أهمية دور
مجلس النواب يف هذا املجال.
وشــكر عون للســفرية الدور الذي تقوم به ملساعدة لبنان يف
مختلف املجــاالت ،وطلب منها نقل تحياتــه اىل األمني العام لالمم
املتحدة السيد أنطونيو غوترييس.

تحـــت المجـــهر
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أساتذة "الجامعة اإلسالمية"» وكتابة األطروحات في "«المعاملتين"»

َمن وراء مافيات تجارة «"الشهادات المز ّورة" بين لبنان والعراق؟
لم نعد نعرف حقًا من أين نأكل الصفعات .فها هو القطاع التعليمي الجامعي في لبنان ،الذي نتباهى به
وبفخر ،يدفع ،كما كل شيء في البلد ،أثمانًا باهظة .وها هو العراق يوقف التعامل مع الجامعات اللبنانية
كافة باستثناء اثنتين .وهذا القرار أتى بعد سبعة أشهر على قرار وقف التعامل مع ثالث جامعات في لبنان .هي
ّ
اللهم أن ال يكون
صفعة جديدة ال يجوز السكوت عنها وكأن شيئًا لم يكن .فلنبحث عن السبب علّه ُيبطل العجب
الجواب أكثر إيالمًا من القرارين األ ّول والثاني!

وقفت عنــد املباحث التي أحالتها اىل مخفر
نــــوال نـــصـــر
الشــويفات الذي أحالها بــدوره اىل دائرة
تحري بعبدا وبــدل أن تتحرك الدولة بأمها
هل اقتحمت الحسابات «الخنفشارية»
وأبيها جمدت الدعوى الوحيدة املقدمة».
القطاع التعليمــي الجامعي يف لبنان؟ قبل
أشهر ،يوم ق ّرر العراق تعليق دراسة ّ
طلبه
توقفت الدعوى ألن املســتهدف فيها
مع كل مــن الجامعات الثــاث :الجامعة
«الثنائي الشيعي» «وهناك كما تعلمون أمور
الحديثة لإلدارة والعلوم (القريبة من الحزب
ممنوع الكالم فيها مهمــا كانت عظمتها
وحجم فســادها» .والقضــاء اللبناني لم
التقدمي اإلشــراكي) وجامعــة الجنان
يتحرك .ولم يسأل عن مبلغ يزيد عن مليون
(التي أسســها النائب السابق فتحي يكن)
دوالر ،جناهــا املزوّرون ،فمــن أخذه؟ ويف
والجامعة اإلسالمية يف لبنان (املحسوبة عىل
جيب من انتهى هــذا املبلغ؟ ومن يتابعون
املجلس الشيعي والقريبة من «حزب الله»)
الدعوى قانونيــا ً قالوا« :هنــاك محاولة
قيل هناك  6و 6مكرر .واملقصودة األوىل هي
للفلفة القضية مثل العادة ،يف ظ ِّل اإلرضاب
الجامعة األخرية التي منحت ما ال يقل عن
العام الذي جمّ د مســائل كثرية ،كما صدر
 27ألف شــهادة ماجيستري ودراسات عليا
عن مجلس شــورى الدولة
مــزورة اىل عراقيني .حصل
أن ال صفة للشــيخ محمد
ذلــك يف  9ترشيــن الثاني
عيل الحــاج العاميل يف رفع
 2021ويومهــا ر ّد وزيــر
مائة ألف شهادة
دعــوى يف املوضوع النتفاء
الرتبية الحايل عباس الحلبي
بالقول« :تزوير الشهادات مزورة وأكثر ال  27ألفًا الصفة الشخصية له .فهل
هو جرم جنائــي بإمكان والمسألة تجارة حقيقية هذا صحيح؟ يبدو ان هناك
دعوى تُ ّ
حض إلعادة إحياء
الوزارة مالحقته» .تالحقت
الدعوى املقدمة تحت حجة أن الشيخ الذي
األحداث يف لبنان فنسينا القرار وكل الكالم
قدمها ،تحت صفة املصلحة العامة ،فالشيخ
الرتبوي.
مواطن لبناني له صفة يف املجلس الشيعي
والبارحــة ،منذ أيام ،جــاء قرار وقف
األعىل ،وبالتايل محسوب عىل الطائفة ،وله
التعامل مع كل الجامعات باسثناء :الجامعة
كل الحق باإلنتظام العام».
األمريكية يف بــروت والجامعــة اللبنانية
املســألة يف لبنان «عرضية» ال تتطلب
األمريكية .فهل دخلنــا يف دهليز تربوي يف
تحقيقات ومحاســبات لكن األمر أخذ بعدا ً
ظ ِّل الهمس والغمز أن قرارات ســتيل بمنع
آخــر بعدما قــررت وزارة التعليم العايل يف
انتساب من نالوا الشهادة الثانوية يف لبنان يف
العراق وقــف التعامل مــع كل الجامعات
العامني األخريين من اإلنتساب اىل جامعات
اللبنانية باســتثناء اثنتني .فهل لدى العراق
خارجية .هو األفق الرتبوي املظلم.
أجوبة شــافية؟ رئيس مؤسسة النهرين
لدعم النزاهة والشــفافية العراقي محمد
دعوى في الجارور
رحيم الرباعي تابع القصة ويملك كثريا ً من
بالعودة قليال اىل الوراء ،دعوى وحيدة
ُ
«تابعت القضية من جانب
التفاصيل .يقول
ُقدمت من الشيخ محمد عيل الحاج العاميل
مختلف ،فالوظائــف العمومية الحكومية
يف موضوع التزوير الذي جرى عرب الجامعة
يف العراق تقدم أســوأ الخدمات ،بسبب أن
اإلســامية يف لبنان .لكنها ،وضعت يف درج
من يمســكون بها قد حصلوا عىل شهادات
وختم بالشــمع األحمر .الشــيخ العاميل
مزورة مــن لبنان وإيران وبــدأوا اختالس
املوجــود حاليا ً خارج البالد قــال «التزوير
درجات وظيفية ال يســتحقونها .إشرتوها
الحقيقي حصل يف الجامعة اإلسالمية وأدى
للحصول عىل امتيازات ومخصصات مالية
اىل إقالــة املدير العام للمجلس اإلســامي
ترتاوح بني ثالثني اىل خمسني يف املئة إضافة
الشيعي االعىل نزيه جمول وتبع ذلك إستقالة
عىل رواتبهم .إســتلم هؤالء بفعل التزوير
دينا املوىل (رئيسة الجامعة اإلسالمية) وعُ ّي
مناصب أكرب من حجمهــم وهم من أغبى
مكانها الدكتور حسن اللقيس .وزير التعليم
األغبيــاء .أضاف :كانــت تحصل عمليات
العــايل يف العراق قرر بــدوره إنهاء تكليف
التزوير يف الشهادات بحاالت فردية أو لنقل
امللحق الثقــايف العراقي يف بريوت هشــام
بالعرشات لكن ،بعــد األزمة اإلقتصادية يف
عيل واملحاسب يف الدائرة مهند سالم .أمور
لبنان ،تفاقمت كثرياً .وهــو ما دفع كثريا ً
مشبوهة كثرية حصلت وانتهت وكأن شيئا
من املســؤولني العراقيني اىل التهافت نحو
لم يكن» .وهذه عادة يف لبنان فهل نجاريها؟
الجامعات اللبنانية وقد تكون وزارة التعليم
يجيب الشيخ العاميل «الدعوى التي قدمتها

متخرّجات من جامعات عراقية

أكثر من  100ألف شهادة مز ّورة

الشيخ محمد علي محمد رحيم
الرباعي
الحاج العاملي

العايل يف العراق متواطئــة معهم .ولم تعد
تجري مطابقة البحوث والدراســات التي
تجرى يف جامعات لبنــان لطالب عراقيني
مع البحوث والدراسات يف العراق وأصبحت
إما مكتوبة من غري الطــاب العراقيني أو
مرسوقة من طالب آخرين يف لبنان تخرجوا
يف األعوام األخرية».

مافيات

ما حصل هو من أجل تمويل إقتصادات
يف لبنــان والعــراق «فالرتكيــز جرى عىل
جامعات معينة ،يفرتض أنها تستوعب كح ّد
أقىص مئة طالب للدراســات العليا ،لكنها
ضمت اآلالف منهم» .األمر تحوّل بحســب
رئيس مؤسسة املحاسبة والنزاهة يف العراق
«اىل مافيات تشــاركت فيها شخصيات من
لبنان والعراق ومن العراق وإيران .وترافقت
مع مافيات تســتغل الطــاب العراقيني،
وتؤمن لهم الســكن إذا احتاجوا ،وكلها ال
عالقــة لها بالتعليم .عبــث هؤالء برشوط
املعادلة واستتبع صدور قرار عراقي بإلغاء
أو تخفيــض مخصصــات الشــهادة من

يستنسخان بعضهما البعض ويسمون هنا
أجل الحؤول دون تمــادي عمليات التزوير
الفســاد بلبننة العراق» .نخربه بدورنا أنهم
وجعل الفوارق الوظيفية بني من يحصلون
يســمون أمورا ً كثرية تحــدث هنا بعرقنة
عىل شهادات الدراســات العليا والدكتوراه
لبنان.
وسواهم قليلة».
خطأنــا أننا نأخــذ كل يشء يف لبنان
الطالب العراقيون ينتمون اىل الطائفتني
السنية والشــيعية ولك ِّل واحد ميوله و»يف
وكأنه «سيم ّر» وننســاه مع مرور «فاسد
عقله الباطني أنه يخدم بطريقة مبارشة او
آخر» وفســاد من نوع آخر .لكن ،أن تحوم
غري مبارشة طائفتــه يف لبنان إذا دفع ثمن
الشــكوك حول القطاع التعليمي الجامعي
شهادة مزورة مع اإلمتيازات التي يتحىل بها
يف لبنان ،ويُصبح التعامل معه مح ّرماً ،لهو
كونه يف رح ٍم ينتمي إليه».
مســمار غليظ ،يف نعش الدولة .يف كل حال،
ما حصل يف اآلونة األخرية هو أشــبه
هناك يف العراق باتوا يستهزئون بأي مسؤول
«بتسويق شبكي» للشهادات املزورة ويقول
عراقي ،يحمل لقب دكتوراه ،واضعا ً يف أذنه
الرباعي «خطأ الحكومــة العراقية أنها لم
«سماعة أذن» ،ويُخطئ يف التعبري ،مرددين:
تعمل عىل توسيع نطاق التعليم العايل لديها،
يبدو أنه قــد نال الدكتــوراه من الجامعة
ففي كلية الحقوق يف بغداد ال يســتقبلون
اإلسالمية يف لبنان!» .يف كل حال ،يخرب رئيس
مؤسسة دعم الشفافية والنزاهة «عن فندق
ســوى عرشة طــاب ( لنيــل الدكتوراه)
يف جونيه ،جنب التلفريــك ،يختار الطالب
عىل األكثر ســنوياً ،يتوزعــون أربعة عىل
العراقيني عادة الســكن فيــه ،إذا قصدناه
النفقة العامــة وأربعة عىل النفقة الخاصة
سنجد أســاتذة من الجامعة اإلسالمية يف
ويخصصون مقعــدا ً لذوي الشــهداء أو
الكافترييا يكتبون أطروحات هؤالء الطالب
السجناء السياسيني ،وعىل هؤالء أن ينتظروا
مقابل  300دوالر أمريكي».
عاما ً كامالً لينتســبوا .تلــك الحالة جعلت
نعــود اىل األرقــام.
حتى من يملكون الكفاءات
الشــهادات املــزورة باتت
أن ينشــدوا تلك الشــهادات
تجارة حقيقية .املســؤول
املزورة ،خصوصــا أن هناك
من كان يستحصل لهم عىل العراق يوقف التعامل الحكومــي العراقي الذي
إقامــات يف لبنان ،وعىل أنهم مع الجامعات اللبنانية يتقاىض نحــو  650دوالرا ً
امريكيا ً (أي مليون دينار)
موجودون يف بريوت ،يف حني
باستثناء اثنتين
يتقاىض بعد رتبة الدكتوراه
يكونــون يف العراق .هذا ع ّزز
ألف دوالر (أي نحو مليــون و 450ديناراً)،
املشــكلة كثرياً» اضاف «بدا الفساد وكأنه
وتعادل هذه الزيادة نحو  5000دوالر سنويا ً
متفق عليه سياســيا ً بني العــراق ولبنان،
وهو بالتايل يســرد ما دفعه ثمن شــهادة
فالجامعات اللبنانية هي وحدها تطلب من
مزورة يف عام واحد.
الطالب العراقيني تصديق شهاداتهم لخمس
يبقى ســؤال ،ملاذا تقــرر اليوم تعليق
مراحل ،وبالتايل يضطر الطالب العراقي اىل
التعامل مع كل الجامعات يف لبنان باستثناء
دفع رسوم اإلستحصال عىل الوثائق املطلوبة
اثنتــن؟ وبالتايل ،هل كل تلــك الجامعات
مرات ومــرات .هناك أمر آخر يفرتض لفت
مشــركة يف الفســاد؟ ينفي الرباعي ذلك
النظر إليه وهــو أن مجموعة من الطالب
مؤكدا ً أن «بينها جامعات تتمتع بالرصانة
العراقيني يف لبنان شاركوا أيضا يف الفساد،
العلمية .وجامعة الكلسيك مثالً واحدة منها.
وكانوا يأخذون من رفاقهم بني  500و600
وهناك عدد من الطالب العراقيني يأتون عىل
دوالر كوكالة عنهم يف الجامعات اللبنانية ويف
نفقة الحكومة العراقية سنويا ً إليها .والذي
السكن .وقد أصبحوا من اثرى االثرياء».
«عدا وبدا» أن دولــة العراق قررت أن تأخذ
قرارا ً عاما يف شأن الجامعات اللبنانية ،حتى
لبننة وعرقنة
لو «راح الصالح فيها بعزا الطالح» ،واإلبقاء
كثري من املسؤولني العراقيني يحملون
فقط عــى الجامعتني اللتــن لهما صالت
اليوم شهادات مزورة من جامعات لبنانية.
أمريكية .هم تحاشوا أن يجملوهما بالقرار»
وهؤالء أنفســهم عادوا وشاركوا يف ترشيع
ويضيف متطرقا ً اىل غمز وهمس يدور حاليا
قانون عفو عن حملة الشــهادات املزورة
بني الطالب العراقيني مفاده أن القرار الذي
واملزورين قبل  1أيلول  .2021وهكذا حموا
اتخذتــه وزارة التعليم العــايل يف العراق قد
انفسهم ومن شاركوهم يف تزوير شهاداتهم.
يكون املقصد منه «دفع الجامعات اللبنانية
أمر آخر حصــل وهو أن الشــهادات التي
اىل أن تتقاسم معها ما جنته طوال األعوام
يحصل عليها العراقيون يف املدارس الدينية
املاضية من نهج الشهادات املزورة».
اإليرانية تعادل الثالث متوســط يف العراق
الــكالم كثــر .اإلتهامــات كثــرة.
لكن جرت معادلتها ،بشــكل فادح ،بدرجة
والشــفافية والنزاهة تســتدعيان وضع
ماجيســتري .ويتحدث الرباعــي عن أكثر
من  100ألف شــهادة مــزورة ال  27ألفا ً
النقاط عىل كثري من الحروف .هذه بعضها
فهل من يقرأ؟ هل من يهتم؟
فقط .ويف هذا اإلطار يقول« :لبنان والعراق
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إنعدام النية باإلصالح يدفع على الدوام نحو الحلول الموقتة مرتفعة الكلفة

األمن الغذائي "سراب" يقود إلى الخراب ...واألمل مفقود
نزعت المشاهد المنقولة من أمام أفران الخبز يوم أمس ما تبقى
من «خيطان قش» عن عورة المنظومة .فقد أثبتت أنه ال حدود لعدم
كفاءتها وإهمالها إذا أفترضنا حسن النية ،ولجشعها وتجردها من
األخالق إذا أرضينا ضميرنا بتوصيف الواقع .عشرات المليارات صرفت
بفترة قياسية على الدعم الوهمي ،واألمن الغذائي ما زال «سرابًا»،
كلما الحقناه ابتعد أكثر.
خالـــــد أبـــــو شقـــــرا

املبلغ املرصوف عىل الدعم املبارش للســلع منذ
بداية األزمــة (تحديدا ً من منتصــف  2020ولغاية
أيلــول  )2021بلغ نحو  17مليار دوالر ،أي أنه أنفق
أكثر من مليار دوالر شهريا ً لتسهيل وصول املواطنني
اىل السلع بأسعار رخيصة .يف املقابل لحظت دراسة
«معالجة انعــدام االمن الغذائــي يف لبنان املنكوب
باألزمات» الصادرة حديثاً ،أن  82يف املئة من السكان
يعيشون يف فقر متعدد األبعاد .وأن الوصول إىل الغذاء
بالنسبة لألكثرية يثري قلقا ً متزايدا ً مع ارتفاع أسعار
املواد الغذائية محليا ً وعاملياً ،وتدهور قيمة اللرية.

التكيّف السلبي

حتى األمس القريب اســتطاع قســم كبري من
املواطنني «البقاء عىل قيد الحياة بدون أساســيات
العيــش» عىل حد وصف تقرير اليونيســف الصادر
العام املايض .من بعده أشارت دراسة عىل  931عائلة
يف الفصل االول من العام الحــايل ،أجرتها الجامعة
االمريكية يف بــروت بتمويل من «الصندوق الوطني
للديمقراطيــة» تحت عنوان «تطوير السياســات
العامة املبنية عىل األدلة يف إدارة االزمات» إىل النتائج
التالية:
  85يف املئة مــن األرس اضطــرت إىل تقليل كميةاألطعمة االساسية التي تشرتيها.
  33يف املئــة مــن البالغني يســتغنون عن بعضالوجبات أكثر من مرة يف األسبوع.
  33يف املئة من األرس ال تستطيع رشاء وجبة تحويلحوما ً أو دجاجا ً أو ســمكا ً مرة واحدة عىل األقل يف
االسبوع.

حتى البديل لم يعد موجودًا

البديــل عن اللحــوم والوجبات االساســية

املستغنى عنها بشكل متزايد ،كان الخبز والحبوب
بشكل أسايس .حيث يشكل هذان املكوّنان بني 35
و 39يف املئة من االستهالك اليومي للطاقة الغذائية
بحسب دراســة «معالجة انعدام األمن الغذائي يف
لبنان املنكوب باالزمــات»« ،مما يجعل ّ
توفرهما
بالكمية املطلوبة والســعر املقبول أمرا ً رضوريا ً
لعيش األرس .لكــن حتى هذا املكون األســايس
البسيط الذي ريض به املواطنون ،عجزت السلطة
عن توفريه .فمنذ نيســان الفائــت دخل الرغيف
يف معركة «داحــس» وزارة االقتصاد ،و»غرباء»
املطاحن واألفــران .فتخفيض الدعم عن الطحني
وحرصه بصناعــة الرغيف العربــي ،لم يعجب
املنتجني ،فبدأت أوســع موجة من التقنني يف بيع
الخبز مقابل اســتعمال الكميــات املدعومة إما
للتهريب ،وإما لصناعــة منتوجات غري مدعومة
وبيعها بســعر السوق .ورغم كل ما نشهده اليوم
إال أن «األمور مرشــحة للتــأزم والتفاقم أكثر»،
بحسب املساهمة يف إعداد دراسة «معالجة انعدام
االمن الغذائي» الخبرية يف االقتصاد الزراعي سهاد
أبو زكي« .حيث يمكن املالحظة بســهولة رسعة
تدهور االوضاع املعيشــية وازديــاد حجمها كل
شهر عن الشهر الذي يسبقه .وهي ترتجم بازدياد
أعــداد االرس التي تضطر إىل اقتطاع مقادير كمية
ونوعية بشكل مســتمر ومتزايد من وجباتها يف
ســبيل املحافظة عىل االســتمرار» .ومما يفاقم
املشــكلة برأيها «غياب الشــفافية الذي تظهّ رت
بشكل واضح خالل أزمة القمح االخرية ،وانعدام
وضوح الكميات املوجــودة وكيفية توزيعها بني
املطاحن وبينها وبني االفران .وغياب التنسيق بني
الوزارات املعنية باألمن الغذائي ،وتدخل السياسة
بتوزيع املســاعدات بطريقة غري عادلة ،ووجود
االحتكارات يف السوق ،وعدم وجود نية بتنفيذ ما
يتم الوعد به».

الدوالر يرتفع إلى  29900ليرة لبنانية

بانتظار الحصول على رغيف (رمزي الحاج)

الحل المرّ

يتطلب األمن الغذائي بمعنــاه العريض أمرين
أساســينيّ :
توفر الغذاء ،وســهولة الوصول اليه.
وهذان األمــران يفتقدهما لبنان يف ما يتعلق بالخبز
تحديــداً .فـ»الرغيــف مفقود نتيجــة الدعم الذي
يشجع عىل التهريب والتخزين واالحتكار ،وتحريره
يجعله متوفرا ً يف الســوق لكنه يصبح خارج متناول
الكثرييــن الرتفاع ســعره .خصوصــا ً يف ظل عدم
تصحيح االجور باللرية اللبنانية ،وتناقصها بالعملة
األجنبية» ،تقول الزميلة الباحثة يف مبادرة االصالح
العربي فرح الشامي« .األمر الذي يدخل االزمة بالغة
التعقيد اجتماعيا ً واقتصاديــا ً يف دائرة مغلقة يبدو
الخروج منها مســتحيالً» .من هنا ترى الشامي أنه
«يجب التعامل مع هــذه األزمة وكأنها حال طوارئ
إجتماعية ،وإفســاح املجال بالتــايل لتدخل برامج
الحماية االجتماعية بمختلف أنواعها .وذلك انطالقا ً
من توفري أرضية الحماية االجتماعية التي تخول كل
املواطنني تأمني متطلبات العيش الكريم ويف مقدمها
الغذاء والطبابة والتعليــم .وللغاية يجب العمل عىل
تعزير البنــى االجتماعية وزيادة مرونتها يف التعامل
مع األزمات وإضافــة التحويالت املالية املبارشة ملن
هم بحاجة.

العوائق

بيد أن املشكلة يف التدخل االقتصادي االجتماعي

املطلوب للحؤول دون تدهور األمن الغذائي تتمثل
يف وجود  4عوائق أساسية برأي الشامي وهي:
 انهيار قيمة العملــة الوطنية ،مما يحرم فئاتواسعة من الوصول إىل الغذاء.
 فشــل الحكومة بتأمني البدائل للمواطنني الذينتهاوت مداخيلهم نتيجة العجز املايل.
 غياب االرادة السياسية لالصالح ،الستفادة من يفالسلطة زبائنيا ً من الواقع القائم.
 هدر مــن تعاقب عــى الحكم املــوارد العامةورسقتها.
كل هذه االمور تجعل االتــكال عىل منظمات
املجتمع الــدويل واملنظمات الدوليــة كـ»منظمة
الزراعة واالغذية العاملية( ،الفاو)» وبرنامج االغذية
العاملي ...وغريهمــا .إال أن حتى هذه املنظمات لم
يعد لبنان يف أولويتها برأي الشامي« ،نتيجة الحرب
الروســية عىل أوكرانيا وصب مجمل االهتمام عىل
الالجئني بشكل عام ،ومنهم السوريون املوجودون
يف لبنان» .وعليه يكون البديل الدائم هو اللجوء إىل
الحلول املكلفة قصــرة املدى كقرض البنك الدويل
الــذي أقر البارحة يف مجلس النــواب بقيمة 150
مليون دوالر والذي تراوحت فرتة االســتفادة منه
بحسب وزير االقتصاد نفســه بني  6و 18شهراً.
فهــو قد يؤمن البديل موقتا عــن رفع الدعم كليا
إنما قد تنتهي مفاعيله قبل ايجاد الحل املســتدام.
خصوصا ً يف حال ُ
صف فقط عىل رشاء القمح.

ْ
رفع القدرات التصديرية إلى السويد

بوشكيان مجتمعًا إلى سفيرة السويد

ســجّ ل سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء إرتفاعا ً بقيمة نحو  300لرية لبنانية وبلغ  29850لرية
لبنانية للرشاء و 29900لرية لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصة «صريفة» بلغ حجم التداول عليها ليوم أمس  43,000,000دوالر بمعدل 25600
وعــى صعيد
لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة
عىل املنصة .وذ ّكر مرصف لبنان أنه عىل املصارف ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات
البيع والرشاء عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0118
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

االسترليني
$ 1.2027
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 20810
الذهب
$ 1717

التقى وزيــر الصناعــة يف حكومة ترصيف
األعمال النائب جورج بوشــكيان سفرية السويد
يف لبنان آن ديســمور ،وت ّم البحــث يف العالقات
االقتصاديــة والصناعية والتبادليــة بني لبنان
والسويد .وعرض بوشكيان املشاريع التي ّ
تنفذها
الــوزارة ،متمنّيا ً أن «تســاهم الســويد يف دعم

CMC crypto
$ 467
الفـضـة
$ 18.50

الروبل
$ 0.0166
بــرنــت
$ 104.59

مرشوع الحوكمة ومكننة الوزارة بشكل كامل».
وت ّم تبــادل اآلراء يف كيفيــة تقوية القطاع
الصناعي يف لبنان ورفع ميزاته التنافسية وقدراته
التصديرية اىل الســويد حيث يوجد جالية لبنانية
لقيت الرعاية من قبل الدولة الســويدية ،وباتت
مندمجة يف املجتمع ،وتساهم يف بناء االقتصاد.

اليوان الصيني
$ 0.1478

الليرة التركية
$ 0.0555

خام WTI
$ 95.46

طن القمح
$ 350

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - 894السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٢٧تـمـوز 2022

سالم :وضعنا آلية لتوزيع الطحين والفرج قريب

نقابة المخابز واألفران

أخبار سريعة
البنزين ينخفض
 18ألف ليرة

أشــار وزير اإلقتصاد والتجارة أمني
ســام ،إىل أنه «كلما إنخفضت أســعار
القمح ،كلما طال أمــد القرض املقدم من
البنك الدويل بقيمة  150مليون دوالر لتأمني
إمدادات القمح ،الذي تم إقراره اليوم».
وشــدد يف مؤتمــر صحــايف ،عىل أن
«اللبناني يســتحق أن يتم وضع برنامج
له» ،مؤكدا ً أن «آلية تنفيذ القرض ســتبدأ
باألسابيع املقبلة» .ولفت إىل أنه «منذ بدء
تنفيذ هذا القرض ،سيصبح هناك راحة يف
القطاع وتأمينا ً مبارشا ً لألموال له ،وتأمني
شبكة أمان إجتماعية».
ولفت يف حديث إىل ّ
أن «هذا األســبوع
ستفرج أزمة الخبز ،وهناك جداول جديدة
وآلية توزيع ،وســيكون هناك جهاز رقابة
من قبل وزارة الداخليــة والجمارك وأمن
الدولة لتنفيذ الخطة وح ّل أزمة الخبز».
ويف الســياق أشــار امني رس نقابة
املخابز العربية يف بريوت وجبل لبنان نارص
رسور إىل أن «وزيــر االقتصاد والتجارة يف
حكومة ترصيف األعمال أمني سالم أصدر
امس قرارا ً منــع بموجبه املطاحن توزيع
الطحني املدعوم املخصص لصناعة الخبز
العربي عىل االفران ،بهدف تنظيم عمليات

9

التهافت على شراء الخبز

تســليم الطحني لالفران وسط ازمة نقص
حــادة يف مادة الطحني تشــهدها االفران
واملخابز ال سابق لها».
وأضــاف« :اليوم اصــدرت الوزارة
جداول بتوزيــع الطحني عــى االفران
من دون مراعاة موقــع الفرن الجغرايف

واملســافة بــن طرابلس وجبــل لبنان
ورشوط إنهــاء االزمة التــي طالبنا بها
ورشحنا تفاصيلها ســابقاً .لذلك ،ندعو
املواطنني اىل عــدم التهافــت والوقوف
بالطوابــر امام االفــران الن غالبيتها ال
طحني لديها .ونطالــب وزارة االقتصاد

والتجارة بإعادة النظر يف توزيع حصص
االفران من الطحني وفقا ً لحاجة كل فرن
ومنطقة» .وشــهدت منطقة الضاحية
الجنوبية ،صباحاً ،طوابري كبرية يف انتظار
الخبز ،تخللها بعض املشاكل ال سيما بني
املواطننيوأصحاب األفران.

«"المصارف"» تستنكر عدم مشاركتها بمشروع إعادة الهيكلة
التأمت الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية
مصارف لبنان .ويف مستهل الجلسة ،ألقى رئيس الجمعية
سليم صفري كلمة تناول فيها آخر املستجدات عارضا ً أهم
التطورات املالية واملرصفية يف ظ ّل األزمة اإلقتصادية التي
يعيشها لبنان حالياً.
وأبــدت الجمعية العمومية ،اســتنكارها الشــديد
لتجاهلها بشكل كامل يف مسألة حيوية بالنسبة إليها واىل
موظفيها واملتعاملني معهــا وعائالتهم ،وتق ّرر تفويض
مجلس اإلدارة باالتصال فورا ً باملســؤولني ويف طليعتهم
رئيس مجلس الوزراء وحاكم مرصف لبنان لتمكينها من
املشاركة الفعّ الة يف مرشوع إعادة هيكلة املصارف ،وذلك
صونا ً ألبسط حقوقها وحقوق موظفيها وحفاظا ً عليها
وعىل حقوق املودعني ،عــى أن يعود املجلس اىل الجمعية
العمومية يف أقرب وقت إلطالعها عــى نتائج اتصاالتها
توخيا ً التخاذ التدابري الالزمة يف ضوئها.
وأوجزت الجمعية فحــوى البيانات التي صدرت عن
جمعية املصارف حتى اآلن بالنقاط التالية:
 - 1تأمل الجمعية التوصل إىل اتفاق نهائي بني الدولة

اللبنانية وصندوق النقد الدويل ،كونه السبيل األسلم املتاح
للخروج من األزمة الحالية.
 - 2تُ َشجِّ ع الجمعية الحكومة واملجلس النيابي عىل
اإلرساع معا ً بإقرار مشــاريع القوانني املطلوبة من قبل
صندوق النقد الدويل.
 - 3تبقى الجمعية عىل استعداد تام ملتابعة تواصلها
مع الحكومة والســلطات املالية والنقديــة .ذلك بهدف
ٍ
تعاف تضع
االطالع والتنســيق ،توصالً للخروج بخطة
كهدف أول املحافظة عىل حقوق املودعني وإعادة هيكلة
املصارف .من ناحية أخرى وبالنســبة اىل مرشوع قانون
إعادة هيكلة املصارف .إن بنود هذا القانون توضع حاليا ً
مــن قبل األجهزة املختصة يف مــرف لبنان .إن الجدير
بالذكر أننا لم نُع َلم حتى اليوم بأية تفاصيل عمّ ا يمكن أن
يتضمنه هذا القانون .هنالك معلومات متضاربة تردنا من
هنا وهناك ،وهي ال تعطينا يف الحقيقة أي تصور واضح
عما ســتؤول إليه األمور يف هذا الصدد .املرحلة مصريية،
والكل يتطلع إىل ما يمكن أن يقدمه القطاع املرصيف.
القطاع املرصيف متعاون إىل أقىص حدود ومســتمع

«"صندوق النقد"» ي ّ
ُخفض توقعات
النمو العالمي إلى 3,2%
ّ
خفــض صندوق النقــد الــدويل توقعاته
لالقتصاد العاملي للســنتني الحالية واملقبلة عىل
وقع ارتفاع معدالت التضخم والتباطؤ الشديد يف
الواليات املتحــدة والصني ،مح ّذرا ً من أن الوضع
قد يتدهــور .وقال كبري خــراء االقتصاد لدى
صندوق النقد الدويل بيري-أوليفييه غورينشــا
«باتت التوقعات أكثر قتامة بكثري منذ نيســان.
وقد يكــون العالم يقرتب من حافة ركود عاملي،
بعد عامني فقط من آخر ركود».
و»تشهد أكرب ثالثة اقتصادات يف العالم مثل
الواليات املتحدة والصني ومنطقة اليورو جمودا ً
مع تداعيــات مهمة عىل التوقعــات العاملية».
وخفــض آخر تقريــر لصندوق النقد بشــأن
«توقعــات االقتصاد العاملــي» تقديرات إجمايل
الناتج الداخــي للعام  2022إىل نســبة  3,2يف
املئة ،أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات
نيسان ،ونحو نصف املعدل املسجّ ل العام املايض.
وذكر التقرير أن «االنتعاش املوقت» من التباطؤ
الناجــم عن الوباء «أعقبته تطــورات قاتمة يف
 2022يف وقت بدأت املخاطر تتجسد».
وقال صندوق النقد« :رضبت عدة صدمات
االقتصاد العاملي الذي أضعفــه الوباء بالفعل»،
بما يف ذلــك الحــرب يف أوكرانيا التــي أدت إىل
ارتفاع أســعار األغذية والطاقة العاملية ،ما دفع
املصارف املركزية إىل رفع معدالت الفائدة بشكل

حاد .وعرقلت تدابري اإلغــاق املرتبطة بكوفيد
وأزمة العقارات املتفاقمة النشــاط االقتصادي
يف الصني بينما يؤدي رفــع االحتياطي الفدرايل
معدالت الفائدة بشــكل كبري إىل تباطؤ النمو يف
الواليات املتحدة بشكل كبري .لكن صندوق النقد
الدويل وجّ ه تحذيرا ً حيال التوقعات ،مشــرا ً إىل
أن «املخاطــر عىل التوقعات تميل بشــكل كبري
ّ
تجسدت أن
إىل الجانب الســلبي» ومن شأنها إذا
تدفع االقتصاد العاملي باتّجاه هبوط يعد من بني
األسوأ عىل مدى السنوات الخمسني املاضية.
ويتمثّل مصدر القلق األبرز بتداعيات الحرب
يف أوكرانيا بما يشــمل احتمال قطع روســيا
إمــدادات الغاز الطبيعي عــن أوروبا واالرتفاع
اإلضايف يف األســعار ونقص الغذاء بسبب تأثري
الحرب عىل إمدادات الحبوب ،وهو أمر قد يؤدي
إىل مجاعة .وأفــاد التقرير أن «بإمكان صدمات
كهذه ،إذا كانت شــديدة بالقدر الكايف ،أن تؤدي
إىل مزيج من الركــود املصحوب بتضخم مرتفع
بازدياد (ركود تضخمي)».
ومن شأن ذلك أن يوقف عجلة النمو ويؤدي
إىل تراجعــه إىل  2,0يف املئة عــام  .2023وقال
صندوق النقد إن معدل النمو بلغ مستويات أقل
من هذه النســبة خمس م ّرات فقط منذ العام
.1970
(أ ف ب)

ومتجاوب ّ
لكن لديه رشطني أساسيني:
أوالً :الوطن يدور يف حلقة مفرغة منذ ثالث سنوات.
والقطــاع املرصيف يتأقلــم ويقرتح الحلــول ،فحبذا لو
تستمعون إليه.
ثانياً :يمكن أن يُطلب من القطاع املرصيف املشــاركة
بالتضحيــات ،لكن ال يمكن أن يُطلــب منه توقيع حكم
إعدامه بيده.
ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس للعام
 2021ووافقت عليــه .وبعد اإل ّ
طالع واملوافقة عىل تقرير
مفويض املراقبة حول حســابات الجمعية لسنة ،2021
أبرأت الجمعية العمومية ذمّ ة مجلس اإلدارة ثم ناقشــت
وأق ّرت املوازنة التقديرية لسنة .2023
ومــن ثم توقفــت الجمعية العموميــة مطوّ ال ً عند
املعلومــات التي نقلت إليها حول مــروع قانون إعادة
هيكلة املصــارف الذي يجري إعــداده ،من دون تمكني
املصارف من االطالع عليه واملشاركة يف مناقشته ،يف وقت
أن املصارف هي املعنية األوىل به والتي ســتتحمّ ل بشكل
مبارش مفاعيله ،إىل جانب املودعني.

أكثر من ألف حاوية عالقة
في المرفأ تهدّد الغذاء
ّ
دقت نقابة مســتوردي املواد الغذائية برئاسة هاني بحصيل ناقوس
الخطر «جــراء الخلل الكبري الحاصل يف عملية إخــراج البضائع من مرفأ
بريوت وتكدس حاويات الغذاء يف باحاته والتي تجاوز عددها األلف حاوية،
والخوف من إصابة سالسل إمدادات الغذاء اىل لبنان بالرضر الشديد».
ولفتــت يف بيان إىل أنه «مع احرتامنا الشــديد ملطالب موظفي اإلدارة
ّ
املحقة التي أيّدناها منذ اللحظــة األوىل وال زلنا نؤيدها ،لكن اليوم
العامة
وبعد ميض نحو سبعة أسابيع عىل اإلرضاب املفتوح ،بدأت املشاكل تصيب
قطاعنا بالعمق وباتت تهدد بحصول خلل كبري يف إمدادات الغذاء للبنان».
وشــددت النقابة عىل أن «موضوع سالمة سالســل إمدادات الغذاء
وانسيابيتها ،تعترب مرتكزا ً أساســيا ً للحفاظ عىل األمن الغذائي ألي دولة
وألي شعب» ،معترب ًة أن «ما يحصل من تَ َق ُّ
ط ٍع غري محسوب يف هذا اإلطار
يف لبنان ،أي الســماح بإدخال كميات بسيطة ومن ثم التوقف عن اإلدخال،
جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور املوظفني بشــكل دائم ألخذ
العينات وتكدس البضائع ،ســيؤدي حتما ً اىل حصول خلل كبري يف موضوع
الغذاء يف السوق اللبنانية».
وكشــفت النقابة أن «أول نتيجة سلبية لهذا املوضوع هو امتناع عدد
من الرشكات عن استرياد شحنات جديدة من السلع الغذائية اىل حني جالء
األوضاع يف مرفأ بريوت ،يف حني أن رشكات أخرى قامت باملوضوع نفســه
خوفا ً من تلف املواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التربيد».
وأكــدت النقابة أنه «من غري املقبول التعاطي بهذه الخفة مع ســلع
ً
مطالبة بـ «تحييد املواد الغذائية تحييدا ً تاماً،
حيوية بالنسبة اىل املجتمع»،
للحفاظ عىل األمن الغذائي للبنانيني».

إنخفض سعر صفيحة البنزين
 95و 98أوكتان  18000ليرة
لبنانية ،والمازوت  16000ليرة
والغاز  6000ليرة.
وأصبحت األسعار على الشكل
اآلتي:
 95أوكتان 591000:ل.ل.
 98أوكتان 603000:ل.ل.
المازوت 647000:ل.ل.
الغاز 311000:ل.ل.

مليونان و 160ألف ليرة
سعر ّ
طن الترابة

أصدرت وزارة الصناعة بيانا ً
حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن
الترابة السوداء (باب المصنع)
بمليونين ومئة وستين ألف ليرة
لبنانية« ،على أن يعمل بهذا
السعر اعتبارا ً من اليوم ولغاية
 2022/8/2ضمناً ،وال يشمل
السعر الضريبة على القيمة
المضافة».

مصادر تمويل
زيادة الرواتب

أكد الخبير االقتصادي جاسم
عجاقة أن هناك «ثالثة مصادر
لتمويل زيادة الرواتب وهي
إما عبر رفع واردات الخزينة
فيما هناك صعوبة ألن رفع
الدوالر الجمركي سيقضي على
النمو االقتصادي وبالتالي هذا
أمر معقد ،أو عبر المساعدات
الخارجية وهو أمر شبه مستحيل
فال أحد يقدم مساعدات إلعطاء
أموال للقطاع العام ومن دون
تنفيذ اإلصالحات ،والمصدر
األخير هو عبر المصرف
المركزي إنما في هذه الحالة
يبقى السؤال إذا كان األمر سيتم
عبر قروض أو طباعة عملة».
وشدد في تصريح على أن «هذه
ّ
تضخماً» ،الفتا ً
الزيادة ستسبّب
إلى أنه «إذا لم تواكبها إجراءات،
وعلى رأسها إلزام التجار بقبض
األموال عبر البطاقة المصرفية
ووقف التهريب ،فال فائدة منها».
أن «هناك ضغوطا ً
وأشار إلى ّ
خارجية على السلطة ،واالختبار
الكبير في نيّة اإلصالح هو في
السرية المصرفية فإذا أق ّر
القانون هذا يعني أن السلطة
السياسية «استسلمت» ،أما إذا
لم تُرفع السرية المصرفية فذلك
يعني أننا ال نزال في مرحلة
المراوغة».

١٠
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في معرض استثنائي للمرّة األولى في لبنان

ألين كرم :نبرز إبداعات ذوي الهمم
لتحقيق اندماجهم في المجتمع
تنبض غدًا جدران "غاليري أوبرا" في وسط بيروت بأرواح وألوان فنانين
ّ
متوحدين
وصم وآخرين يعانون من االضطراب السلوكي ،في معرض
فريد من نوعه تنظمه "( "Kreative Callالنداء اإلبداعي) للمرّة األولى
في لبنان والشرق األوسط ،إللقاء الضوء على مواهب فنانين مبدعين
جــــــــنــــــــى جــــــــبــــــــور
أطلعينا باختصار على مبادرة "النداء االبداعي"؟
لقد عملت لفرتة طويلــة يف مجال االتصاالت
والعالقات العامة واملسؤولية االجتماعية والتنمية
املستدامة عىل نطاق دويل .وعندما عدت اىل الوطن،
أتيحت يل الفرصــة لتطبيق مفاهيم املســؤولية
االجتماعية والتنمية املستدامة وإنشاء برامج رائدة
وشــاملة ،وأن أكون جزءا ً من مجلس إدارة مبادرة
امليثاق العاملي لألمــم املتحدة يف لبنان (،)UNGCL
وهي مبادرة أطلقتها األمم املتحدة واملعروفة بأنها
"أكرب مبادرة استدامة للرشكات يف العالم".
يف الوقت نفســه ،انخرطت يف العمل االجتماعي يف
ســن مبكرة ج ّدا ً وشــاركت يف الكثري من املشاريع مع
جمعيات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة والحاالت
ُ
أصبحت عضــوا ً يف مجالس إدارتها
االجتماعيــة ،والتي
من أجل خدمة قضيتهم بشــكل اكرب كونها قريبة ج ّدا ً
من قلبي .ومنذ نحو ســنة ،قررت التفرغ الطالق مبادرة
"النداء االبداعي" الفردية بالتعاون مع اشــخاص ارادوا
اظهار ابداعات أصحاب الهمم يف لبنان ،ونحن منفتحون
للعمل مع املعنيني يف الوزارات اللبنانية ملا يصب يف مصلحة
فنانينا ولتعزيز قدرتنا عىل استقبال عدد اكرب منهم.
من أين انطلقت فكرة تنظيم معرض ألصحاب
الهمم؟
نفذت "النداء االبداعي" الكثري من ورش العمل
يف مختلف املناطــق اللبنانية مع فنانني من أصحاب

الهمم تحت ارشاف معلمي فنون وفنانني مشهورين،
وأثمرت هــذه الورش أعماال ً فنيــة رائعة وممتازة
ّ
حفزتنا عىل تنظيم معرض يحتويها.
وحالفنا الحظ أن تواكبنا السيدة سلوى شلهوب
ً
مقدمــة لنا "األوبرا غالريي"
يف "مرشوعنا الحلم"،
التي تعتــر من أهم الغالرييــات يف العالم ،لنعرض
اعمال فنانينا فيهــا ،بمواكبة فريــق عملها الذي
يساعدنا عىل تنفيذ معرض عاملي غداً.
ماذا يضم هذا المعرض وما الهدف منه؟
تحت عنوان "أرواح نابضة بالحياة" ،ننظم معرضنا
الذي ينطلق غدا ً الخميس عند الخامسة من بعد الظهر
حتى الثامنة مســا ًء يف "غالريي أوبرا" (وسط بريوت)
ويستمر يومي الجمعة والسبت ،بهدف القاء الضوء عىل
الفنانني اللبنانيني ذوي االحتياحات الخاصة ،واظهار
راق من الطراز األول.
قدراتهم العالية يف تقديم ٍ
فن ٍ
يشــارك يف املعرض  9فنانني؛  3منهم مصابون
بالتوحد (مــن الجمعية اللبنانية للتوحــــــد)3 ،
آخرون يعانون مــن اضطراب يف السلــــوك (من
 Zvartnotz centerيف بــرج حمــود) و 3فنانــن
مكفوفون (من املدرسة اللبنانية للرضير واألصم).
ومن املعروف عامليا ً أن الفنانني املصابني بالتوحد
يتجهون نحو الرســم لقدرتهــم العالية عىل حفظ
الصــور ،مظهرين من خالله عاملهــم الخاص .كما
يظهر املصابون
باضطراب يف الســلوك ،مشــاعرهم وطريقة
تفكريهم من خالله ايضاً .أمّ ا بالنســبة للمكفوفني،

ذوي احتياجات خاصة ،لمساعدتهم على اإلندماج أكثر في المجتمع
وتعزيز قدراتهم اإلبداعية في الرسم والنحت .عن تفاصيل هذا النشاط
االستثنائي ،تتحدث مؤسسة ومديرة "النداء اإلبداعي" ألين كرم الى
"نداء الوطن".
فنعرف جي ّدا ً ّ
أن من يفقد برصه تتطور لديه حاســتا
السمع واللمس ،وهذا ما يفرس ابداع هؤالء يف مجايل
النحت واملوسيقى.
من هنا ،ســيضم معرضنا نحو  60لوحة رائعة
و 25منحوتة مميزة.
هل يمكن ألي شخص من أصحاب الهمم الرسم
والمشاركة في المعرض؟
بالطبــع ال يتمتع كل أصحــاب الهمم بموهبة
فنيّة ،لكن يمكن ألي فنان من اصحاب االحتياجات
الخاصة والذي ينتمي اىل جمعية مســجلة االنضمام
اىل مجتمع "النداء االبداعي".
ما الصعوبات التي واجهت نشاطكم؟
ليس ســهال ً تنفيذ ورش عمــل مع اصحاب
الهمم وحثهم عــى التأقلــم وتعليمهم تقنيات
جديدةّ ،ال ّ
أن "حالوتها بصعوباتها" ،فقد تم ّكنا
من تخطــي كل الصعوبات والنجــاح يف عملنا.
باالضافة طبعاً ،اىل العقبات األخرى التي قد تواجه
أي مبادرة ريادية جديــدة نظرا ً للظروف الصعبة
التي تم ّر فيها البالد.
الى من يعود المردود المالي الذي سيحققه
"أرواح نابضة بالحياة"؟
يساعد هذا املعرض الفنانني عىل االندماج أكثر
يف املجتمع ،ويؤمن لهم مردودا ً ماليا ً يساعدهم قليالً
يف االتكال عىل أنفسهم والعيش من عائدات اعمالهم

الدعوة عامة

الفنية .مع االشارة ،اىل ّ
أن نســبة من البيع ستعود
اىل املؤسســة التي ينمتي اليها كل فنان مشــارك،
ملساعدتها عىل االستمرار.
اىل ذلك ،قد ال يكون الفن والنشــاطات الثقافية
مــن أولويات اللبنانيني حالياً ،نظــرا ً اىل وضع البلد
وأزماته املتتاليةّ ،ال أنني أدعو الجميع اىل مشاركتنا
للتنفيس عما يف داخلهم من ســلبية واالســتمتاع
بلوحــات ومنحوتــات مميزة ألشــخاص مميزين
يثابرون ويقاومون الثبات أنفسهم وقدراتهم.

من أجواء ورش العمل

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

فرتة مناسبة للتسوية
أصغ اىل اآلخرين
والتفاوض.
ِ
وال تكن عنيدا ً أيها الحمل.

تكثر الزيارات واملفاوضات وربما
تقدم عىل توقيع عقد عمل مع
أحد األصدقاء أو املقربني.

حاذر املخاطر واملجازفات.
املنافسة رشسة ال ترحم.
القضاء قد يكون لك باملرصاد.

حاذر املواجهة ومخالفة
القوانني .تشتد وطأة الضغوط
فتشعر بالتوتر الشديد ،لكنها
فرتة وستزول قريبا».

قد تقلق بشأن عطل طارئ أو
وعكة صحية .ال تهلع بل حافظ
عىل هدوئك.

تبدو متحمسا ً ومليئا ً
بالشغف والحب والعواطف
الجياشة .إغتنم الفرص فهذه
فرتة ذهبية.

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

مزاجك صعب وربما تقلق
بشأن مسألة عائلية أو
اجتماعية .ال تسمح للضغوط
بالنيل من برودة أعصابك.

تفرح النفراج مسألة قرض أو
دين .نظم اقساطك وفواتريك وال
تدعها ترتاكم.

قد تهتم بعملية ترميم للمنزل أو
بموضوع شخيص .فرتة حافلة
باملسؤوليات الثقيلة والضاغطة.

تستعيد كامل حيويتك وتدور
األحداث برسعة ونشاط
وتمارس عملك بحماسة.

تتحمس لإلنطالق يف تنفيذ
مرشوع جديد او حسم قضية ما.
فرتة إيجابية جدا ً لك أيها الدلو.

بانتظارك صداقة أو دعم أو
لقاء مطمنئ .بادراىل املصالحة
أو التعارف.
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MOVIES

OUR RATING

...The Gray Man

في عمق عالم التجسس

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
تعرض شــبكة "نتفلكس" فيلم التشويق الجديد The
( Gray Manالرجــل الرمادي) ،وهــو مقتبس من كتاب
يحمل العنوان نفســه للكاتب مارك غريني .م ّرت أكثر من
عرش سنوات منذ اقتباس هذه القصة ،وكان املمثل براد بيت
بطل العمل حينها .ثم حصلت محاوالت أخرى لنقل القصة
نفسها إىل الشاشة يف الســنوات الالحقة ،لكنها لم تنجح.
الفيلم من إخراج األخوين روســو اللذين أخرجا ســابقا ً
أعماال ً معروفة مثــل( Avengers Infinity Warاملنتقمون:
الحرب الالنهائية) و ( Endgameنهاية اللعبة).
ّ
ويجسد
يؤدي راين غوســلينغ دور البطولة هذه املرة
شــخصية "ســرا ســيكس" ،قاتل يعمل لصالح وكالة
االســتخبارات املركزية ويعيش حياتــه يف الظل .يحاول
"سيكس" ،بعد إخفاقه يف عملية معينة ،الحد من األرضار
الجانبية ويكتشف أن الشخص الذي استهدفه كان عميالً
ســابقا ً يُع َرف باسم "ســرا فور" .يعطيه "فور" خالل
لحظاته األخرية قرصا ً فيه دليل عىل أعمال الفســاد داخل
وكالة االســتخبارات املركزية ،ويكون "ديني كارمايكل"
من أبرز املرتكبني .يجري "سيكس" تحقيقات مكثفة حول
هذا املوضوع ويكتشف الحقيقة ،لكن يرسل "كارمايكل"
القاتل "لويد هانسن" (كريس إيفنز) ملطاردته ،وال يعرف
"سيكس" بمن يستطيع الوثوق يف محيطه.
يشــمل الفيلم ممثلني ممتازيــن ،وتكثر املواجهات
املشــوّقة بني راين غوســلينغ وكريس إيفنز .يربع هذا
األخري يف تقديم دور الرشير ،فيســتعمل أسلوب التعذيب
لتحقيق أهدافه .يقدّم غوسلينغ أدا ًء المعا ً أيضاً ،وهو أمر
متوقع منه ،فيج ّر املشــاهدين إىل عالم الفيلم بسهولة.

تحمل القصة جوانب نموذجية بشــكل عــام ،وتتعدد
األحداث املتوقعة فيها .حتى أنها تشمل بعض اللحظات
ً
الغبية لألســف ،فتقع أحداث معينة
خدمة للحبكة بكل
بساطة .يحصل الرشير عىل فرصة قتل غوسلينغ ،لكنه ال
يفعل .إنها جوانب مزعجة يف أفالم التجسس والتشويق،
لكن يمكن التغايض عنها أحياناً.
عىل صعيد آخر ،يتميز الفيلم بمشــاهد حركة متقنة،
بدءا ً من لقطات القتال املق ّربة وإطالق النار املتبادل ،وصوال ً
إىل بعض املشــاجرات املمتعة .يتّسم العمل بتصميم ممتاز
للحركات ويحمل أجوا ًء محتدمة يف معظم األوقات .لكن قد
ينخفض مستواه بسبب تقنية التصوير املبهرجة والغريبة
أحيانــاً ،إذ تتالحــق اللقطات الرسيعة يف املكان نفســه.
بشــكل أســايس عىل إثبات
يف مرحلة معينة ،يُر ّكز العمل
ٍ
ضخامة ميزانيته بدل تقديم مشــاهد حركة مثرية ،وكأن
ّ
يتحسن
طاقم املمثلني ال يكفي للداللة عىل مستوى اإلنتاج.
األداء العام حني يحافظ الفيلم عىل تركيزه وتوازنه.
يحمل الفيلم يف معظم األوقات طابعا ً جدّياً ،مع أن

منحى مبالغا ً فيه أحيانا ً وتُع َرض لقطات
الحبكة تتخذ
ً
جنونية بامتيــاز .مع ذلك ،ال يخلو العمل من لحظات
كوميدية عابرة ،ال ســيما تلك التــي يقدّمها كريس
إيفنز الذي يســتمتع بدوره بكل وضوح .هذا الجانب
ٍ
وقت آلخر،
يضفي طابعا ً خفيفا ً يحتاج إليه الفيلم من
لكن من املؤســف أال يتكل صانعو العمل عىل النواحي
بشــكل متكــرر .حتــى أن إيفنز ينادي
الكوميدية
ٍ
غوســلينغ "دمية كني" يف أحد املشاهد ،وهي مج ّرد
صدفة طبعا ً ألن الفيلم ُ
صوّر قبل اختياره للمشاركة يف
فيلم "باربي" املقبل ،لكن يبقى هذا التلميح مضحكا ً
ولو أنه غري مقصود.
يف النهاية ،يمكن اعتبار الفيلم ممتعا ً بشكل عام ،رغم
طول مدته وقصته املألوفة .هو يصيب هدفه ويقدّم محتوىً
ً
مقارنة
ترفيهيا ً يف الوقت نفســه .قد ال يكــون األكثر إثارة
بقصص التجســس األخرى ،لكنه ليس أســوأ ما تعرضه
شبكة "نتفلكس" .إنه عمل متقن ويمكن استعماله كركيزة
إلصدار أجزاء أخرى من سلسلة الكتب األصلية.

جـوزفـيـن
حــبــشــي
اليك هالحكي

الفن الحرام
والمسرح الحالل
طيب ،لنكن متفائلين ،ودعونا
نرى النصف الممتلئ من الكوب:
مسرح المدينة يستضيف
مجالس العزاء الحسينية لمدة
 10أيام ،وتتضمن المجالس
محاضرة للشيخ حسين زين
الدين ومجلس عزاء يحييه
القارئ السيد عبدالله فحص.
طيب… الفن بكافة اقسامه
(الموسيقى والغناء والرقص
والسينما والمسرح…) ،اهم
مظهر من مظاهر الجمال
والثقافة واالبداع واالنسانية
وتكوين الوعي بالقضايا
الكبرى في العالم" ،مش هيك؟
مبلى هيك".
وعادة ،بعض "المتشددين"
يعتبرون الفن حراماً ،و"حبيتك
بالصيف حبيتك بالشتي" كفرا ً
ألن الحب "يا عيب الشوم"،
واغنية وديع الصافي "لبنان
يا قطعة سما" ستوصل من
يستمع اليها الى جهنم فوراً،
وكال والف كال لمسرح كراكال
والرحابنة ومسارح دوار الشمس
ومونو والجميزة ومترو بيروت
و"مسرح بيروت" و و و
… "!!!!!.مش هيك؟ مبلى هيك".
طيب ،عندما يقصد جماعة
"الحالل" خشبة "الحرام"،
يعني أن تلك الخشبة التي
لطالما كانت رمزا ً للجمال
والثقافة والتطور والتواصل
واالنسانية واالبتكار والخلق،
تحوّلت ايضا ً (بنظر تلك
الجماعة تحديداً) حالال ً
و"أشرف" مكان" .مش هيك؟
مبلى هيك" و… شكراً.

أديل ُتعيد جدولة حفالتها في الس فيغاس
طمأنت املغنية أديــل معجبيها بأن حفالتها
املقبلــة يف الس فيغاس ،والتــي أعلنت تأجيلها
بســبب تفيش فريوس "كورونا" ،ســتتم إعادة
جدولتها من ترشين الثاني إىل آذار .2023
وأضيفت ثمانية عروض إىل  24كانت مقررة
أصالً يف قاعة الكولوســيوم يف فندق "ســيزرس
باالس" .وقالت املغنيــة الربيطانية عىل موقعها
اإللكرتوني" :ال أجد الكلمات املناسبة ألعرب لكم
عن ســعادتي ألنني تمكنت أخريا ً من اإلعالن عن

إعادة جدولة هذه العروض أنا متحمسة أكثر من
أي وقت مىض".
بعد ست ســنوات من االنتظار ،أطلقت
أديــل ألبومها الجديد بعنوان " "30يف ترشين
الثانــي املايض ،يف إشــارة إىل عمرها عندما
بــدأت يف تأليف أغنياتــه ،يف فرتة مضطربة
من حياتها شهدت طالقها وتوقف مسريتها
املهنية بشكل مفاجئ.
لكن يف كانون الثاني ،عشــية الحفل األول

ً
باكية
املقرر أساسا ً يف الس فيغاس ،أعلنت أديل
تأجيل الحفالت إىل أجل غري مســمى ،بســبب
مشــكالت تنظيمية وازدياد اإلصابات بكوفيد
ضمن فريق عملها .وأعيــدت جدولة الحفالت
املوســيقية من  18ترشين الثانــي إىل  25آذار
 .2023وســتظل التذاكر التــي بيعت للحفالت
بمواعيدها األساسية سارية للمواعيد الجديدة،
بحسب موقع أديل اإللكرتوني.
(أ ف ب)

جوني ميتشل في حفلة مفاجئة منذ سنوات
قدمت مغنية موســيقى الفولــك الكندية
الشهرية جوني ميتشل ،التي انكفأت عن الساحة
الفنية منذ  2015بسبب تمزق يف األوعية الدموية،
حفلة مفاجئة يف مهرجــان "نيوبورت" برشق
الواليات املتحدة األحد ،يف أول عرض كامل تحييه
منذ عقدين.
وخالل الحفلة ،عزفت أســطورة موسيقى
الفولــك البالغــة  78عاماً ،وغنــت مع نجمة
موســيقى الكانرتي براندي كاراليل 13 ،أغنية
بينها بعض من أشهر أعمالها ،مثل "A Case of
 "Youو" ."Both Sides Nowوأسعدت الجمهور
بعزفها املنفرد عىل الغيتار الكهربائي عىل نغمات
أغنية "."Just Like This Train

وظهرت ميتشل يف وقت سابق هذا العام عىل
املرسح عند تكريمها مــن فنانني آخرين يف الس
فيغاس ،خالل حفل "ميوزيكريز" الذي يســبق
توزيع جوائز "غرامي" ،لكن هذه املرة األوىل التي
تحيي فيها حفلة كاملة منذ .2002
وتعرضت جوني ميتشل عام  2015لتمزق
يف األوعية الدمويــة أصابها بالشــلل الجزئي
وحرمها القدرة عىل النطــق لفرتة من الوقت.
وكانت اسما ً رئيسيا ً يف جيل مغنّي الفولك روك يف
الستينات ،مع أغنيات شهرية مثل "Big Yellow
 ،"Taxiوهو نشــيد بيئي غنته األحد ،إضافة إىل
" "Both Sides Nowو"."Woodstock
(أ ف ب)
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
زعران
ِ
العريشه ليش محْ م َّرہ ؟
وْراق
يمكن التني قبالها تْع ّرى …

إبــــراهــــيــــم شــــحــــرور

ّ
ل ِْغصون ح ّ
الحق عا ترشين
طو
شو بْيلبسو وتْيابهن ب ّرا …
ْ
ورقة تني
عم يضهرو من دون
زعران با ْلم َّرہ

َّ
جي
دقيت عا و ّ

َّ
دقيت عا وجّ ي فتحيل الهَ ّم
وقفنا عا باب العني تا نحكي
ّ
قل :يف جوّاتَك دمع ملتَ ّم
شو يف مَ عَ ك ب ّرا؟ قلت :ضحكِه
نــــعــــمــــان الــــتــــرس

وقفنا أنا والهَ ّم عني بْـ عني
حكينا… وبَعد ما ِ
خلصت الوقفِ ه
ُ
وبكس ضحكتي َّ
نصني
بضحَ ك
تَـ الهَ ّم يطلعلو معي شقفِ ه

الرا هراوي ُتطلق تحدّي الكرز والتفاح
تفاعلــت الوصيفة
الثالثة مللكة جمال لبنان
الرا هراوي مع منشورات
روّاد اإلنرتنت حول "الكرز
والتفاح" ،بعدما تحدّثت
عنهــا يف إجابتها خالل
مشــاركتها بمســابقة
ملكة جمال لبنان.
وأطلقــت هــراوي،

ابنــة بســكنتا ،تحدّي
"أطرف منشور عن الكرز
والتفاح" عــر خاصيّة
القصــص القصرية عىل
تطبيق انستغرام .وكانت
قد لفتت األنظار بمحبّتها
لبلدتهــا يف إجابتها عىل
الســؤالني اللذين طرحا
عليها يف املسابقة.

قبول استقالة هاني شاكر
أعلن مجلس إدارة االتحاد
العــام للنقابات الفنية يف مرص
قبول استقالة نقيب املوسيقيني
الفنان هاني شاكر .وذكر نص
القرار أن املوافقة عىل االستقالة
جاءت بســبب إرصار شــاكر
عليها .وطلــب املجلس إخطار
مجلس نقابة املهن املوسيقية
باتخــاذ كافــة اإلجــراءات
القانونية بفتح باب الرتشــيح
النتخاب نقيب جديــد لنقابة
املهــن املوســيقية ومخاطبة

الجهات القضائيــة لإلرشاف
عىل العمليــة االنتخابية .وكان
الفنان هاني شــاكر قد تقدم
بإستقالة رســمية من منصبه
كنقيب للموسيقيني إىل أعضاء
نقابــة املهن املوســيقية ،بعد
األزمــة التي حدثــت مؤخرا ً
خالل املؤتمــر الصحايف الذي
أقيــم إلنهاء خالف حســن
شــاكوش مع عازف اإليقاع
سعيد األرتيست ،وسكرتري عام
النقابة أحمد رمضان.

ّ
تتلقى شب ً
ال في عيد ميالدها
كارول سماحة
نرشت الفنانــة كارول ســماحة فيديو عرب
"انستغرام" تعرض فيه شبالً صغريا ً ال يتعدى عمره
األشهر كهدية من قبل املطرب وامللحن محمد رحيم
بمناســبة عيد ميالها ،وعربت عن مدى مفاجأتها
ً
قائلة" :جاءت يل هدية غريبة لم أتخيل
بهذه الهدية
أن أحصل يف عيد ميالدي عىل أســد حقيقي عمره
شهر وال يؤذي".

نجاح عملية جورج وسوف الجراحية
نرش جورج وســوف عرب
صفحتــه الشــخصية عــى
"تويرت" تغريــدة تحدث فيها
عن خضوعه لعملية جراحية
ناجحة إلزالة لحمية عن األوتار
الصوتية ،مطمئنــا ً جمهوره
عىل صحته.
وغ ّرد كاتباً" :حتى ال يتم
تناقل أخبــار غري صحيحة،
دخلــت االســبوع املــايض
إىل مستشــفى "القديــس

جاورجيــوس يف بــروت"
وخضعت لعملية اســتئصال
لحمية عــن األوتار الصوتية
مــن قبــل الدكتــور جهاد
خوري .انا بخــر والعملية
نجحت الحمد الله إىل اللقاء يف
األردن يف آب".
ويحيي ســلطان الطرب
حفــاً غنائيا ً بــاألردن يف 11
آب املقبــل ،ضمن فعاليـــات
مهرجان الفحيص.

عمر كمال في ورطة بسبب أغنية ألم كلثوم
وقع مطرب املهرجانات عمر كمال ،يف أزمة كبرية مع
أرسة سيّدة الغناء العربي ،أم كلثوم ،قد تصل إىل القضاء.
ويف التفاصيــل ،بــدأت األزمة عندمــا نرش مطرب
املهرجانات ،عرب صفحته عىل "فيســبوك" ،فيديو كليب
ظهر فيه يغني مقطعــا ً من األغنية الشــهرية لكوكب
الرشق "ألف ليلة وليلة" بتوزيع جديد.

عىل األثر ،أعلنت جمعيــة امللحنني واملؤلفني املرصية
عن غضبها من ترصفه واســتخدامه إحــدى أغنيات أم
كلثوم ،مع إعادة تلحينها وتوزيعها من دون الحصول عىل
إذن الجمعية ملنحه ترصيحا ً بذلك ،مشــدد ًة يف ترصيحات
عىل لسان مسؤوليها أنّها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضده.
ونفى حفيد أم كلثوم حصول كمال عىل ترصيح سابق

منهم للقيام بذلك ،مشــدّدا ً عىل أنــه ال يتهاون يف حقوق
امللكية الفكريــة ،يف ما يخص أعمــال أم كلثوم ،كما أنه
سيتخذ اإلجراءات القانونية كافة ضده النتهاكه حقوقهم.
بينما لم يخرج مطرب املهرجانات حتى اآلن ،ليوضح
موقفه أو يربر إعادة توزيعــه لألغنية من دون الرجوع
ألرستها ،أو التواصل مع جمعية امللحنني واملؤلفني.
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غــــــــيــــــــاب

وفاة نجم  Goodfellasبول سورفينو
تويف املمثل األمريكي بول ســورفينو الذي اشــتُهر
بــدوره يف فيلم العصابات الكالســيكي ""Goodfellas
ووالد املمثلة مريا سورفينو ،عن  83عاماً.
وكان بول ســورفينو املولود يف نيسان  1939يف
نيويورك ،قد اشــتُهر بدوره يف فيلم ""Goodfellas
الذي أخرجه مارتن سكورسيزي و ُ
طرح عام ،1990

إىل جانب روبرت دي نريو وجو بيسكي وراي ليوتا.
ويف العام التايل ،تميز يف املسلسل التلفزيوني "Law
 "& Orderالذي أدى فيــه دور رشطي .ويف عام ،1995
توىل دور هنري كيســنجر يف فيلــم " "Nixonألوليفر
ستون .وقالت ابنته مريا ســورفينو التي فازت بجائزة
أوسكار عام  1996عىل تويرت" :تويف والدي العظيم بول

ً
مضيفة" :قلبي مفجوع .انتهت حياة املحبة
سورفينو"،
والفرح والحكمة معه".
وأدى بول ســورفينو مجموعة متنوعة من األدوار
الثانوية يف أفالم أو مسلسالت تلفزيونية ،لكنه كان فنانا ً
متعدد األوجه لديه حب خاص للنحت واألوبرا.
(أ ف ب)

آثــــــــــــــــــــــار

القضاء العراقي يُبرّئ بريطانيًا من تهمة تهريب اآلثار
ب ّرأت محكمة التمييز العراقية الربيطاني
جيمس فيتون من تهمة تهريب اآلثار ،فألغت
بذلك حكما ً صدر ّ
بحقه بالســجن  15عاماً،
عىل أن يت ّم اإلفــراج عنه خالل األيّام املقبلة.
وقال املحامي ثائر سعود" :تم نقض الحكم
هذا اليــوم من قبل محكمــة التمييز تربئة
موكيل من التهمة ،إثر اســتئناف قدّمه قبل
أكثر من شــهر بالحكم الســابق" ،موضحا ً
أنه "سيتم اإلفراج عن فيتون يف األيام املقبلة
بمجرد اكتمال االجراءات".
ورأت محكمــة التمييــز أن محكمة
الجنايات التــي أصدرت الحكم ّ
بحق فيتون
يف حزيران املايض ،اســتنادا ً إىل قانون اآلثار

Astronomy
قررت روســيا مغادرة محطة الفضاء الدولية
بعد العام  ،2024وفق ما أفاد الرئيس الجديد لوكالة
الفضاء التابعة ملوســكو الرئيس الرويس فالديمري
بوتني أمس.
ويأتي اإلعالن يف ظل التوتر بني الكرملني والغرب
بشأن تدخل موسكو العســكري يف أوكرانيا وحزم
العقوبات غري املســبوقة عىل روسيا .وعملت روسيا
والواليات املتحدة جنبــا ً إىل جنب يف محطة الفضاء
الدولية املوجودة يف املدار منذ العام .1998
وقال رئيس "روسكوسموس" الذي تم تعيينه يف
املنصب يف منتصف تموز يوري بوريســوف لبوتني يف

والرتاث العراقي ،اعتمدت يف تأسيس قراراتها
عىل الجانب املادي الظاهر للجريمة ...دون
مراعاة الجانب اآلخر املتعلق بالركن املعنوي
للجريمــة (القصد الجرمــي) ،معترب ًة ّ
أن
"القصد الجرمي لم يكن متوفراً".
واســتندت بذلك عىل أن فيتون "دخل
العراق بصفة سائح وبصورة مرشوعة وأنه
أجرى جوالته الســياحية يف أماكن سياحية
دينية وأثرية عامة برفقة مرشــد سياحي،
وإن القطع املضبوطــة التي التقطها كانت
موجــودة يف أماكن مرتاميــة ومنترشة يف
األرض وبــدون حراســة وكان مظهرهــا
الخارجي يوحي بأنها أحجار عادية وليست

أثرية" .وأوقف الربيطاني جيمس فيتون (66
عاماً) مع األملاني فولكار فادملان ( 60عاماً)
يف مطار بغداد الدويل يف  20آذار وكان فيتون
يحمل يف حقيبته عرش قطع أثرية هي عبارة
عن كسارات ســراميك وفخار بغالبيتها،
فيما كانت بحوزة فالدمان قطعتان قال إن
رفيقه يف الرحلة س ّلمه إياهما.
وكان الرجالن وصال إىل العراق يف رحلة
سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من
قبل .وبعد ثالث محاكمــات ،برأت محكمة
الجنايات األملاني ،فيما أدانت فيتون بتهمة
محاولــة تهريب قطــع أثرية مــن البالد
وحكمته بالسجن مدة  15عاماً( .أ ف ب)

روسيا تغادر محطة الفضاء بعد 2024
ترصيحات نرشها الكرملني" :بالطبع ،سنفي بكافة
التزاماتنــا لرشكائنا ،لكن اتُّخذ قــرار مغادرة هذه
املحطة بعد العــام  ."2024وتابع "أعتقد أنه بحلول
ذلك الوقت ،ســنبدأ تحضري محطة مدارية روسية"،
واصفا ً األمر بأنــه "أولوية الربنامج الفضائي" .ورد
بوتني بقوله ّ
إن "هذا جيد".
كان استكشــاف الفضاء حتى اآلن من بني عدد
ضئيل للغاية من املجاالت التي بقي التعاون بشأنها
بني روســيا والواليات املتحدة وحلفائها بمنأى عن
التوتــر املرتبط بأوكرانيا وغريها .لكن بوريســوف
لفــت إىل أن قطاع الفضاء يف وضع صعب .وأشــار

إىل أنه "سيســعى لرفع السقف وقبل كل يش ،توفري
الخدمات الفضائية الالزمة لالقتصاد الرويس" ،الفتا ً
إىل "املالحة واالتصال ونقل البيانات وغري ذلك".
واعتُرب إرسال أول رجل إىل الفضاء يف العام 1961
وإطــاق أول قمر اصطناعي قبل أربع ســنوات من
ذلك من بني أهم إنجازات برنامج الفضاء السوفياتي
وبقي مصدرا ً مهما ً لالعتزاز الوطني يف روســيا .لكن
خرباء يقولون إن وكالة الفضاء الروســية لم تعد إال
ظالً لعهدها السابق وتع ّرضت يف السنوات األخرية إىل
سلسلة انتكاسات تشمل فضائح فساد وخسارة عدد
من األقمار االصطناعية ومركبات فضائية( .أ ف ب)

بــــــيــــــئــــــة

الثروة الحيوانية والنباتية دفعت ثمن الحرائق في فرنسا
مع أن من الســابق ألوانه إجــراء تقويم دقيق
للحرائق التي تمت السيطرة عليها أخريا ً يف فرنسا ،من
املؤكد أن الثروة الحيوانية والنباتية دفعت ثمنا ً باهظا ً
من ج ّراء نريانها ،إذ طالت أشجارا ً معمّ رة ،وفراشات
وسحايل محمية ،وطيورا ً وخفافيش وسواها.
ّ
لكن تقرير منتزه أرموريك اإلقليمي الطبيعي
يف بريتاني (شمال غرب فرنسا) شدد عىل أن القلق
يرتكز عــى "الحرشات ،والرخويــات ،والثدييات
والطيور الصغرية ،والربمائيــات ،والزواحف ،إذ
يحتمل أال تكون استطاعت الهروب".
وأوضح مدير مــروع التنوع البيولوجي يف
املكتب الوطني للغابات بشمال أكيتني بول تورنور
أن "أكثر الحيوانات تأثرا ً هــي التي تقل قدرتها

عــى الحركة عــن غريها" .وقــال تورنور" :إن
الغابة كانت تتألف بمعظمها من أشجار الصنوبر
البحرية ولكن ذات سمات محددة" .وأضاف" :إنه
تراث لن نستعيده بني ليلة وضحاها".
أمــا املتخصصة يف الربمائيــات والزواحف مود
بريونو من جمعية "سيستود ناتور" فالحظت أن هذه
الغابة وغابة النديــراس التي أتت عليها النريان أيضا ً
تتميز بزراعة الصنوبر األحادية .ورشحت أن "النريان
تمر برسعة أكرب فوق هذه األرايض الرطبة ،وربما هذا
ما قد يكون أنقذ السحايل".
ويتوىل املكتب الوطني للغابات إدارة غابة "La
 "Teste de Buchالوطنيــة ،وهــي إحدى الغابات
الطبيعيــة النادرة يف املنطقــة املطلة عىل املحيط.

وتحوي الغابــة نوعني محميني من الفراشــات،
وأشار أكارين غوديابي الذي يتوىل دراسة هذا النوع
من الحرشات يف قطاع النديراســش ،إىل أنها كانت
"يف حالة يرقات" .وأضاف" :يمكننا أن نرى جيدا ً يف
الصور الجوية أن املنطقة احرتقت وربما قيض عىل
األنواع التي فيها".
أما املدير العــام للمكتــب الفرنيس للتنوع
البيولوجي لوييــك أوبليد فقال" :لقد دأبت النظم
البيئية دائما ً عىل التكيف باستمرار مع الضغوط،
ولكن هذه هي املــرة األوىل التي يحصل فيها مثل
هذا التغيري الرسيع مع تغــر املناخ" .وحذر من
أن "تكرار الحرائق قد يؤثر ســلبا ً يف قدرة النظم
البيئية عىل النمو مجدداً"( .أ ف ب)

نزاع حدودي بين إيطاليا وسويسرا بعد ذوبان نهر جليدي
يف أعايل جبال األلب املكسوة بالثلوج ،تسبب
ذوبان نهر جليدي بإزاحة الحدود بني سويرسا
وإيطاليــا ،ما جعــل موقع نُــزل جبيل إيطايل
موضع نزاع.
يمتد الخط الحــدودي عىل طول فجوة رصف
املياه ،وهــي النقطة التي تتدفق فيها املياه الذائبة
عىل جانبي الجبل باتجاه بلد أو آخر .إال أن تراجع
نهر ثيودول الجليدي أدى إىل تقدّم مســتجمعات
املياه نحو نــزل ""Rifugio Guide del Cervino
املخصص للزوار بالقرب من قمة تيســتا غريجيا

التي يبلــغ ارتفاعها  3480مرتاً ،وهي تكتســح
تدريجيا ً املبنى من تحته.
عندما تم بناء النــزل عىل نتوء صخري عام
أرسته األربعون وطاوالته الخشبية
 ،1984كانت ّ
الطويلة تقــع بالكامل يف األرايض اإليطاليةّ .
لكن
النزل بات من الناحية الفنية يقع اليوم بنســبة
الثلثني يف جنوب ســويرسا ،بمــا يف ذلك معظم
األرسة واملطعم.
ّ
وبرزت هذه املشكلة ألن املنطقة التي تعتمد عىل
السياحة ،تقع يف أعىل أحد أكرب منتجعات التزلج يف

العالم ،وتشــهد أعمال تطوير بينها إقامة محطة
تلفريك يجري بناؤها عىل بعد أمتار قليلة.
وتتبع الحدود اإليطالية السويرسية التي تعرب
األنهار الجليدية يف جبال األلب خط مســتجمعات
املياه .لكن نهر ثيــودول الجليدي فقد ما يقرب من
ربع كتلته ما بني عامي  1973و .2010وقد أدى ذلك
إىل ظهــور الصخور املوجودة تحت الجليد ،مما أدى
إىل تغيري فجوة الــرف وإجبار الدولتني الجارتني
عىل إعادة ترسيم نحو  100مرت من حدودهما.
(أ ف ب)
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" النزاع على جبل لبنان ،ال ّذاكرة الجماعيّة وحرب الجبل"
لمكرم رباح ()٣/٢

بشير الجميل في زيارة األمير مجيد إرسالن في دارته في عاليه

الحلقة الثانية

ُع ْد َ
ت؟ ...إلى القتال

*لرضورات النرش تم اجتزاء النص
الذي سيصدر ضمن الكتاب يف األول من
آب املقبل*
جاء الر ّد الرئيس عىل اجتياح قريتهم
من أقربائهــم وجريانهم املقيمني يف بلدة
قبّيع املجاورة لهــا ،والتي عجب أهلها،
مثلما عَ ِجبوا ،من تسلل القوات اللبنانية.
يومها تصدّى غانم طربيه ،القائد األعىل يف
ميدان تلك املعركة ،للمقاتلني املسيحيني،
عند حفايف قريته ،عىل مقربة من الجامع
ّ
املخصص للســنّة مــن املصطافني يف
املنطقة .عندما بــدأ االجتياح اإلرسائييل
يف الســادس من حزيــران ،كان غانم يف
موســكو ،يتلقى عالجا ً طبيّاً .ولكنه ما
لبث أن ســارع إىل القفــز يف أول طائرة
متجهة إىل دمشــق ،ثم أكمل دربه سريا ً
عىل األقدام ،من الحدود السورية وصوال ً
إىل قرنايل ،حيث لقِ يه واحد من رفاقه .ثم
قاد غانم السيارة ،ما ّرا ً بنقاط التفتيش
اإلرسائيلية التــي صادفها يف طريقه إىل
املختارة للقــاء وليد جنبــاط .وما إن
وصلها ،حتى قفز فوق السياج للدخول
إىل القرص حيث وليــد جنبالط وقيادته
العليــا كانوا قيد االعتقــال .وما إن َه ّم
بارتقاء الس ّلم املؤدي إىل البهو األسايس،
حتى ســارع أنور الفطايري ،وهو من
قدمــاء املنضوين يف الحــزب التقدمي
االشــراكي ،إىل إبالغ جنبــاط بوصول
غانم ،الذي هرع إىل استقباله عند الباب،

وحدات بيروت

قائالً له" :أراك عدت!" .وما لبث غانم أن
اســتعلم عما يجب فعله ،ليأتيه الجواب
واضحاً" :علينــا أن نقاتــل" .عندها،
ّ
التف غانم عىل نفســه ،وعاد إىل منزله،
وانــرف إىل تحضري رجاله اســتعدادا ً
للمعركة املرتقبة .مــا كان لغانم ،الذي
تابع دورات تدريبيــة مكثّفة يف كل من
لبنان واالتحاد الســوفياتي عىل السواء،
أوهام بشأن تلهّ ف الدروز إىل القتال؛ فهم
كانوا ال يزالــون يعانون تبعات الصدمة
التــي أثارها االجتياح يف نفوســهم .بل
إن بعضهم كان عــى اقتناع بأن القوات
اللبنانية أفضــل تدريبــا ً وتجهيزا ً من
ميليشــيا الحزب التقدمي االشــراكي،
التي سيستحيل عليها التغ ّلب عىل الغزاة.
لكــن هذا التقدير مــا كان يرتكز إىل أي
أساس إطالقاً ،ألنه كان للحزب التقدمي
االشــراكي ،بحلول عــام  ،1983وبناء
عىل ما يؤكد عليه غانم ،ميليشيا مد ّربة
أفضل تدريب وقــادرة بالتايل عىل الدفاع
عن مناطقه إن اقتضت الحاجة.
كان قــرار غانــم بمواجهة القوات
اللبنانية قد خضع العتبارين أساســيني
هيّئا لــه .تمثل أولهما ،وقد كان تكتيكيا ً
تنظيمياً ،يف الحَ ؤول دون اتصال القوات
اللبنانيــة بفرقها العســكرية املوجودة
يف األجــزاء الجنوبية من جبــل لبنان،
وبعمقهــا املســيحي يف منطقــة املتن
الشــمايل .بالنســبة إىل الدروز ،كان من
املمكن ملثل هذا الســيناريو أن يؤدي إىل
نتائج عســكرية كارثية ،بحيث تفصل
املنطقة برمّ تها فصالً كامالً عن خطوط
إمــداد الحــزب التقدمي االشــراكي،
وتواجه بالتــايل الهالك املحتوم .أما ثاني
هذين االعتبارين ،وهو أكثرهما أهمية،

الياس الزايك وفؤاد أبو ناضر وفادي فرام

فلقد كمن يف أن املعركــة املرتقبة كانت
ألجل "الوجــود والكرامة" ال غري ،مذ ّكرا ً
رفاقه يف الســاح ،قبل َشــنِّها ،بوجوب
استحضار ما حصل يف قرية أخرى ،قائالً
لهم" :تذكروا صليما" .بالنسبة إىل غانم،
البالغ من العمر آنذاك الثامنة والعرشين،
فإنه كان من الواضــح أن الواجب اآلني
كان بإمالء من تراث عائلته وأنه ما كان
يفعل إال ما سبقه أجداده إىل فعله يف عام
 1860وعام :1958
إن والدي ،الذي قاتل مع الثوار يف عام
 ،1958استشهد يف جواري أثناء املعركة،
وكذلك ســقط العديد من أبناء عمومتي
وخؤولتي ...لم نطلــب اإلذن بمواجهة
القــوات اللبنانية ،ولكننــا كنا نعلم ما
ينبغي القيام بــه .كنت أدافع عن أريض
وعِريض ،تماما ً كمــا فعل والدي يف عام
 ،1958وج ّد جدّي قبله يف عام .1860
من ناحيته ،أ ّكد فــؤاد أبو نارض،
وقد كان رئيس أركان القوات اللبنانية،
أن ترصفات رجاله أتت بمبادرة خاصة
منهم؛ فهم ما كانــوا زوِّدوا بأي نوع
من التعليمــات تميل عليهم البحث عن
الســاح أو حتى توقيف الناس .ولقد
أعلن أبو نارض ،الــذي صادف أنه ابن
خالة مانويل الجميّل كذلك ،أن معركة
قبّيع برمّ تها كانت "حادثاً" ،وأن القائد
امليدانــي للقوات اللبنانيــة يف املنطقة
"ترصّ ف ،بوحي من غبائه التام ،بال أية
تعليمات ،وهو مــا أدّى إىل مقتل اثنني
من رجالنا؛ وفيما كنا نحاول ســحب
جثتيهما ،قتل رجــان آخران؛ وهكذا
خرج الوضــع كليّا ً عن الســيطرة".
إن املربــك يف األمــر ،هــو أن الجنود
َ
املرســلني إىل املتن ،كانــوا من نخبة

الفِ ــرق القتالية يف القــوات اللبنانية،
كونهم كانــوا ينتمون إىل وحدات دفاع
بريوت ،التي أسســها مسعود األشقر
ّ
امللقب بـ"پويس" ،الــذي ،وعىل الرغم
من تســليمه قيادة وحدته إىل جوزيف
الزايك ،سارع إىل بحمدون ما إن وصلته
أخبار الحــدثَّ .
تول پويس قيادة ميدان
املعركة ،وحاول العمل عىل إعادة دعم
رجاله ،وإخراجهم من املعركة الحربية
املفتوحــة ،التــي تو َّرطــوا فيها مع
ميليشــيا الحزب التقدمي االشرتاكي.
ولكن ،وهو مــا كان مفاجأة صعقته،
حالت قوات الجيــش اإلرسائييل دون
إرساله ومن معه ذخائر إىل مقاتليه يف
امليدان ،بــل ودون ن َ ْ
الهاون
صبه مدافع
ِ
لتزويدهم بالدعم .وبحســب األشقر،
بلغ الوضع بني جنــوده وقوات الدفاع
اإلرسائيلية ،ح ّد التفجــر والدخول يف
تراشــق وشــيك بالنريان اقتىض منه
التدخل شخصيا ً للحَ ؤول دون تصعّ ده.
يف القيادة املركزية الخاصة بالقوات
اللبنانية والقائمــة يف منطقة الكرنتينا،
أعطي األمر لوحدات املغاوير (كوماندو)
لالحتشاد واالســتعداد للقيام بالتحرك
إىل ُقبَّيْــع ،حيــث كانت حِ ــدَّة املعركة
ماضية يف تصاعدها .ومــا إن وصلتها،
وهي املؤتمرة ببوب حــداد ،أحد أبطال
معركة زحلة ،حتى قامت قوات مغاوير
القوات اللبنانية بمهاجمة مواقع الحزب
التقدمي االشــراكي املنشــأة عىل تلة
اســراتيجية مرشفة عىل قبّيع ،لكنها
فشلت يف االستيالء عليها .وصف ناصيف
ّ
نخــول ،وقد كان واحدا ً مــن ثالثة قادة
لوحدة املغاوير ،املهمة املوكلة إليه أسوة
بغريها من املهمــات املغوارية األخرى،

كـ"مهمة مستحيلة" ،حيث أصيب ،كما
العديد من رفاقه وقائده ،بجراح خطرة
استلزمت إخالءهم عىل وجه الرسعة إىل
بريوت ،لتلقي العالج الطبي .ومن الناحية
األخرى ،كابد الحزب التقدمي االشرتاكي
العديد مــن اإلصابات ،لوقــوع العبء
األكرب من القتال عــى كاهل ما يقارب
اثني عرش مقاتــاً من أهايل املنطقة ،ما
كان لديهم سوى معدات محدودة .ولكن
الخرب راح ينترش رويدا ً رويداً ،ليجد هؤالء
املقاتلون أنفسهم وقد أ ُ ْرفدوا بأنسبائهم
وبمقاتلني آخرين انضموا إليهم لنرصتهم
من البلــدات والقرى املجاورة .ومن هذه
املجموعات التــي ضمّ ت كل منها عرشة
مقاتلني ،ثمّ ة واحــدة انطلقت من قرية
بمريم ،بقيادة فوزي أبي شاهني ،واسمه
الحركي "أبو متعب" ،الذي رأى املعركة
التي قاتل فيها يف عــام  1982بوصفها
شــبيهة بتلك التي َشــنّها دروز سوريا
يف قرية ُ
الق َريْع بقيادة ســلطان باشــا
األطرش ،ض ّد االحتالل الفرنيس .قال أبو
شاهني وهو يستحرضها:
يف ذلك اليــوم ،كان عددنا ما يقارب
ثمانية عرش مقاتالً؛ اســتوينا عىل متن
مركبة راحت تَ ُش ّق دربها باتجاه ساحة
املعركة .كانت الكتائب تستعمل كل أنواع
األسلحة النارية واملدافع ،تحضريا ً إلمطار
قبَّيْــع بالقصف ،وبالتــايل املتن برمّ ته.
ولكن كما تعــرف ،فإن الشــباب [أي
املقاتلني] وأهايل الجبــل يفوقون إيمانا ً
ومرونــة تكيفيّة مع الصعاب والطوارئ
أهايل كــروان أو املرتزقة القادمني من
مرص ،الذيــن جاؤوا ليخضعوا شــعبا ً
[أي الدروز] لســلطانهم ،يف حني أن هذا
الشعب ال يخضع إال لله ع ّز وجَ ّل.

غانم طربيه القائد الميداني لمعركة  27حزيران في قبّيع ـ الق َر ّية
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Heart Matters

الرجال يخسرون كروموسوم "واي"
مع التقدم في السن ...أي أضرار على القلب؟

مع التقدم يف الســن ،ال يفقد الرجال شعرهم
وكتلتهم العضلية وغرضوف الركبة فحســب ،بل
إنهــم يخرسون أيضا ً كروموســومات "واي" من
خاليا الجســم .ربط العلماء هذه الظاهرة بقائمة
طويلة من األمراض وزيــادة خطر الوفاة ،مع أن
األدلة التي يتكلــون عليها تبقى ظرفية .لكن أعلن
الباحثون حديثا ً أنهم نزعوا الكروموســوم "واي"
مــن ذكور الفرئان ،مــا أدى إىل نفوق القوارض يف
ً
مقارنــة بالحيوانات التي تحتفظ
مرحلة مبكرة
بالكروموســوم .يتعلق السبب عىل األرجح بزيادة
تص ّلب القلب.
تســتطيع الخاليا أن تصمد وتتكاثر من دون
الكروموسوم "واي" ،لكن يصبح الرجل الذي يفتقر
إىل هذا الكروموسوم يف جز ٍء من خالياه أكثر عرضة
لإلصابة بأمراض القلــب ،والرسطان ،والزهايمر،
واضطرابات أخرى مرتبطة بالســن .كذلك ،يقول
خبري علم األحيــاء الجزيئي ،كينيــث والش ،من
جامعة "فرجينيا" إن هذه الحالة قد تكون السبب
وراء وفاة الرجال قبل خمس سنوات من النساء يف
الواليات املتحدة.
الختبــار األرضار الصحية املحتملة بعد نزع
الكروموســوم "واي" ،أجرى والــش وزمالؤه
عمليات لــزرع النخاع العظمي لــدى  38فأراً،
فاستعملوا أداة التحرير الجيني CRISPR-Cas9
لحذف الكروموســوم "واي" مــن خاليا النخاع
العظمي لدى الفرئان ،ثم ّ
دســوا الخاليا املتغرية
لدى ذكور فرئان شابة بعد نزع نخاعها العظمي.
لم تنســف هذه العملية الكروموسوم من جسم
املتلقي ،لكنهــا نزعته مــن  49%إىل  81%من
خاليا الدم البيضاء (يسجّ ل البرش نسبة مقاربة
بعد خسارة الكروموســوم "واي") .خضع 37

فــأرا ً آخر يف املجموعة املرجعيــة لزراعة النخاع
العظمــي أيضاً ،لكن احتفظت هــذه القوارض
بالكروموسوم "واي".
راقب الباحثــون مجموعتَي القــوارض طوال
ســنتني تقريباً ،والحظوا أن الفرئان التي تفتقر إىل
الكروموسوم "واي" كانت أكثر عرضة للنفوق خالل
هذه الفرتة.
ّ
تبــن أيضا ً أن قلــوب الفــران التي خرست
الكروموســوم أصبحت أكثر ضعفاً .بعد مرور 15
شــهرا ً تقريباً ،تراجعت قوة انقباض القلب بنسبة
 ،20%وزادت ظاهرة تراكم النســيج الضام الصلب
يف قلوب الفرئان التي تفتقر إىل الكروموسوم "واي":
تُســمّ ى هذه الحالة "التليّف" .يؤدي هذا الرتاكم إىل
تص ّلب القلب وإضعاف قدرته عىل ضخ الدم.
لم تكن عمليــة زراعة النخــاع العظمي التي
أجراهــا الباحثون عىل الفرئان مســؤولة عن إزالة
الكروموســوم "واي" من خاليا عضلة القلب ،بل إن
خاليا الدم البيضاء ،التي تُسمّ ى "البالعم" وتنشأ يف
النخاع العظمي ،تتسلل إىل القلب .اكتشف العلماء أن
جزءا ً كبريا ً من تلــك البالعم لدى الفرئان التي تفتقر
إىل الكروموســوم "واي" بدأ يزيد التليّف ،ما أدى إىل
تحفيز خاليــا أخرى يف القلب عــى إنتاج املزيد من
األنسجة الضامة.
ربما يحصل األمر نفســه لــدى البرش .جمع
والش وفريقــه معلومات حــول الحمض النووي
وفرص نجاة أكثــر من  15ألف رجــل من "البنك
الحيــوي الربيطاني" الذي يشــمل قاعدة بيانات
صحية ضخمة .اســتنتج الباحثون أن الرجل الذي
يخرس الكروموسوم "واي" من  40%من خاليا الدم
البيضاء عىل األقل يكون أكثر عرضة للوفاة بنسبة
 31%بســبب أمراض مرتبطة بالــدورة الدموية.

وعندما حلل العلماء أســباب الوفاة املتعلقة بغياب
ذلك الكروموســوم ،رصدوا اضطرابات قلبية عدة،
منها قصور القلب.
يقول عالِم األوبئة الجينية ،ميتشل ماكييال،
من "مركــز الرسطــان الوطني" (لم يشــارك
يف الدراســة الجديدة) ،إن البحــث يطرح "أدلة
مقنعة" .ومن وجهة نظــر عالِمة األحياء إيمي
برادشو من جامعة "ســاوث كاروالينا" الطبية،
يبدو االكتشاف القائل إن البالعم لدى الفرئان التي
تفتقر إىل الكروموسوم "واي" ّ
تغي "شخصيتها"
وتطلق مســار التليّف منطقياً .هــي تعترب هذا

التحول أساسيا ً يف جوانب عدة من التليّف الحاصل
يف القلب.
لكن برأي طبيب القلب نيكوالوس فرانغوغيانيس
من كلية "ألربت أينشــتاين" للطــب ،ال تؤكد هذه
النتائج عىل ارتبــاط التليّف املتزايد بقتل الفرئان .يف
مجموعة الحيوانات التي تفتقر إىل الكروموســوم
"واي" ،كان التليّف خفيفا ً نســبياً ،ولم يكن ضعف
القلب لدى القوارض ســيئا ً جدا ً أو قاتالً .ربما تنفق
الفرئان بســبب عامل قلبي آخر ذي صلة .مع ذلك،
يعترب فرانغوغيانيس هذه الدراسة "مثرية لالهتمام"
ألنها "قد تؤثر بشدة عىل نظرتنا إىل قصور القلب".

Health Matters

تجنّب مضاعفات مرض الشريان المحيطي مسبقًا
إذا كنت تشعر بتشنج وألم في أحد ساقيك أثناء المشي ،ال تنسب
المشكلة تلقائيًا إلى اإلجهاد المفرط أو الشيخوخة ألنك قد تكون
مصابًا بمرض الشريان المحيطي .تشير هذه الحالة إلى انسداد في
يصاب شــخص واحــد من كل عــرة بهذا
املرض بعد عمر الخامســة والخمســن .وتؤدي
العوامل املســؤولة عن ظهور الصفائح يف رشايني
القلــب (أي اإلصابة بمرض الرشيــان التاجي) إىل
تراكم الصفائح يف رشايني أســفل األطراف أيضاً،
أبرزها التقدم يف السن ،والتدخني ،وارتفاع مستوى
الكولسرتول وضغط الدم ،ومرض السكري.
يســمّ ي األطباء األلم التقليدي املرافق ملرض
الرشيــان املحيطي "العَ َرج" .غالبــا ً ما يرت ّكز هذا
األلم يف ربلة الساق ،لكنه قد يستهدف أيضا ً الفخذ
أو الورك أو املؤخرة ويتالىش يف أوقات الراحة .تقول
الدكتــورة أناهيتا دوا ،مديرة مركز مرض الرشيان

املحيطي يف مستشــفى "ماساتشوستس" العام
التابع لجامعــة "هارفارد"" :أحيانــاً ،ال يالحظ
الناس األلم قبل الســر ملســافة ميل .لكن يقول
البعض إن األلم يبدأ بعد قطع خطوات قليلة".

أعراض ومضاعفات أخرى

قد يكون التدخني أبرز عامــل خطر لإلصابة
بمرض الرشيــان املحيطي ،لكن يُعترب الســكري
مقلقا ً أيضــاً .يميل الســكري إىل إضعاف األوعية
الدمويــة وزيادة أرضارها ،حتــى أنه قد يؤدي إىل
اإلصابــة باالعتــال العصبي املحيطــي إذا خرج
بخدر يف اليدين
عن الســيطرة ،ما يعني الشــعور
ٍ

الشرايين وتظهر حين تتراكم الرواسب الدهنية في شرايين خارج الدماغ
والقلب ،ال سيما في الساقين ،ما يؤدي إلى تراجع تدفق الدم نحو
تلك المنطقة.
ً
نتيجة لذلــك ،قد ال يالحظ املريض األلم
والقدمني.
املرتبط بمرض الرشيان املحيطي.
يف بعض الحاالت ،يالحــظ املصابون بهذا املرض
ّ
تغــر لونها،
تغريات أخــرى ،مثل بــرودة القدم أو
وتقرحات القدم بطيئة الشــفاء ،وتباطؤ نمو شعر
الساق أو ظفر القدم .تشري هذه العوامل كلها إىل سوء
الدورة الدموية نحو القدم وقد تنذر بحالة أكثر خطورة
اسمها "نقص الرتوية الحرجة يف األطراف السفلية".
إذا لم تُعا َلج هذه املشــكلة ،قد تــرز الحاجة إىل برت
األطــراف .تتطلب هذه الحالة عالجا ً فوريا ً عرب عملية
لفتح الرشايني وتجديد تدفق الدم (قسطرة ،أو وضع
دعامة ،أو جراحة تحويل مسار الرشيان التاجي).
لكن يســتطيع الناس تجنب هــذا املصري عرب
كشــف املشــكلة يف مرحلة مبكرة .إلجراء الفحص
الــذي يرصد مــرض الرشيان املحيطي ،يســتعمل
األطباء اختبار مؤرش العضــد والكاحل الذي يقارن
ضغط الدم يف الذراع بالضغــط يف الكاحل .إذا كانت
رشايينك مفتوحة ،يُفرتض أن يكون املعدالن شــبه
متساويَني .لكن يشــر تراجع الضغط يف الكاحل إىل
مرض الرشيان املحيطي .قد تحتاج أيضا ً إىل الخضوع
لفحص باملوجات فوق الصوتية واختبارات أخرى.

خطوات وقائية

لالحتماء من مرض الرشيان املحيطي ،يمكن
تطبيق التوصيات املســتعملة للوقاية من النوبات
القلبية ،أي اإلقالع عن التدخني ،وتبنّي حمية غذائية
صحية ،وممارسة التمارين الجسدية بانتظام .إذا
كنت مصابا ً بالعَ َرج ،ســيكون امليش أفضل طريقة
إلبطاء تطور املرض وتخفيــف تعقيداته .قد تبدو

هذه النصيحــة غري منطقيــة ألن الناس يميلون
طبيعيا ً إىل تجنب األلم ،لكن يعطي االنزعاج املؤقت
منافع ملحوظة عىل املدى الطويل.
يســمح امليش بتنشــيط تدفق الدم يف رشايني
الساق األصغر حجما ً وينشئ قنوات جديدة لتحريك
الدم يف املناطق املسدودة ،ما يؤدي إىل تخفيف األلم
يف نهاية املطاف.
يجب أن يميش املصاب بمرض الرشيان املحيطي
طوال ثالثني دقيقة يف الحد األدنى ،بمعدل ثالث مرات
أســبوعيا ً عىل األقل .احرص عىل متابعة امليش إىل أن
تشــعر بألم يف ســاقك ،ثم خذ اسرتاحة حتى تاليش
األلم ،ثم اســتأنف امليش .مع مرور الوقت ،ستتمكن
من قطع مسافات إضافية قبل ظهور األلم.
يرشف املعالجــون الفيزيائيون أو املمرضون
عىل العالج بالتمارين الذي يحصل عىل جهاز امليش
أو يف أي مكان يســمح للفرد بمتابعة السري ،وقد
أثبت هــذا العالج منافعه لــدى املصابني بمرض
الرشيان املحيطي .بدأت األدلــة املرتبطة بمنافع
برامج امليش املنزلية تــزداد مع مرور الوقت .لكن
تتطلب هذه الربامج مراجعــة دائمة من املعالج
الفيزيائي أو خــراء الصحة لتلقــي التدريبات
والتوصيات والدعم .لكن ال يســهل االستفادة من
هذه الخدمات دوماً.
أخرياً ،يقيض خيار واعد آخر باستعمال تطبيق
عىل الهاتف الذكي ملساعدة املصابني بمرض الرشيان
املحيطــي عىل مراقبــة تطور نشــاطاتهم وتلقي
التدريبات الالزمــة .أعلنت "جمعية جراحة األوعية
الدموية" األمريكيــة أن هذا التطبيــق ال يزال قيد
االختبار ،لكنه قد يصبح متاحا ً يف املستقبل القريب.
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جلسة إصالحية بنكهة "إباحية"" :زعران"...

لكن وعىل قاعدة «الطبع يغلب التطبّع» ،غلبت «شــهوة» الســلطة
املفتوحة واملكبوتة عىل أجواء الجلســة الترشيعية اإلصالحية فصبغتها
بحلة «إباحية» مخزية من الهياج الذكوري والزعرنات النيابية عىل وقع ما
تعرضت له النائب سينتيا زرازير من «تحرش» فاقع سوا ًء يف أروقة القاعة
العامة حيث كشفت عن تعرضها للتنمّ ر والتلطيش من قبل نواب «حركة
أمل» ،أو داخل مكتبها يف املجلس النيابي حيث عثرت عند اســتالمه عىل
«مجالت بالي بوي وواقيات ذكرية مستخدمة يف أرض املكتب وجواريره»،
فضالً عما كشفته من أســاليب الرتهيب و»البلطجة» التي تواجهها يف
املجلس ،ال سيما يف ما يتصل بمحاولة إذاللها والتضييق عليها لدى الدخول
إىل الربملان وعدم منحها موقفا ً لركن سيارتها ،والتهكم عىل اسم عائالتها
بعبارات نابية ّ
جســدها النائب قبالن قبالن حني توجه إليها وإىل النائب
حليمة قعقور بالقول« :رصاصري زرازير».
وكما بدأت الجلسة الصباحية التي سجّ لت مشادات كالمية متكررة
بني رئيــس املجلس نبيه بري وأعضاء كتلتــه الربملانية من جهة ونواب
الثورة من جهة ثانية بلغت ح ّد تهديد بري بطرد قعقور من الهيئة العامة
لرت ّد عليه بالقول« :شو هالقلة األخالق بالتعاطي» ،كذلك انتهت الجلسة
املسائية بأجواء مشــحونة من الهرج واملرج واملشــاحنات بني النواب
فرضت رفع الجلســة ،بينما اسرتعى االنتباه عىل هامش انعقاد الجلسة
تقديم النائب فيصل الصايغ استقالته من املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء
والوزراء ،ربطا ً بما عكسه املجلس يف تركيبة عضويته من تنصيب صوري
لنواب املنظومة يف موقع القيّمني عىل عملية مســاءلة «أولياء نعمتهم»
السياسيني ومحاكمتهم.
ويف الغضون ،عاد منســوب الحماوة إىل االرتفاع يف ملف الرتســيم
الحــدودي البحري مع إرسائيل غداة تجديد األمــن العام لـ»حزب الله»
السيد حسن نرصالله التهديد باستهداف كافة حقول النفط والغاز املمتدة
عىل كافة الشواطئ والسواحل اإلرسائيلية ،األمر الذي ر ّد عليه وزير الدفاع
بني غانتس أمس بالتحذير من ّ
أن «أي هجوم» من هذا القبيل سريد عليه
الجيش اإلرسائييل «بشــكل مؤلم» ،وقال« :نحن نســعى لح ّل مع لبنان
بشأن املناطق البحرية املتنازع عليها ونرصالله يعيق التوصل للحل وهو
من سيلحق الرضر بالطاقة وبوضع اللبنانيني» ،وذلك بالتوازي مع تأكيد
مصادر عسكرية إرسائيلية ّ
أن «الجيش اإلرسائييل يأخذ بجدية تهديدات
«حزب الله» وقد رفع درجة التأهب وأطلق سلسلة تدريبات لصد هجمات
ّ
مسية».
صاروخية وليس فقط طائرات
وسط هذه األجواء ،يعود الوسيط األمريكي السفري آموس هوكشتاين
نهاية األسبوع الجاري إىل بريوت ،حيث ترتقب القيادات الرسمية الجواب
الذي سيحمله معه من الجانب االرسائييل حيال «املقرتح اللبناني املوحّ د»
لرتســيم الحدود البحرية الجنوبية .ونقلت مصادر مواكبة ملســتجدات
امللف لـ»نداء الوطن» أن الجانب اللبناني يعوّل عىل أن تكون أجواء زيارة
هوكشــتاين املرتقبة «إيجابية» تمهيدا ً للعــودة إىل مفاوضات الناقورة
برعاية األمم املتحدة «وفق اتفاق اإلطار» الذي ســبق وأعلن التوصل إليه
ً
موضحة ّ
رئيس املجلس النيابي،
أن مهمة التفاوض ســتعود إىل «طاولة
ً
اللجنة الثالثية العسكرية التي تجتمع دوريا للنظر يف الخروقات الحدودية
ويف تطبيقــات القرار الدويل  ،1701عىل أن يتوىل كل من الجانبني اللبناني
واإلرسائييل تشــكيل فريقه التقني والقانوني الداعم لهذه املهمة والعمل
عىل وضــع اإلحداثيات التي تؤدي إىل بلورة صيغــة االتفاق النهائي عىل
الرتسيم يف أقرب فرصة ممكنة تحت سقف زمني من املفرتض أال يتجاوز
شهر أيلول املقبل» موعد بدء إرسائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش.
أن «فرنســا وبالتعاون مع قطر تلعب دورا ً حيويا ً
وكشفت املصادر ّ
لعدم فشــل هذه املفاوضات ،وفق معادلة وعدت من خاللها باريس عرب
ســفريتها يف بريوت التي كثفت جوالتها عىل القيادات اللبنانية والحزبية
املعنية ،أن تبارش رشكة «توتال» فور االعالن عن االتفاق عملية التنقيب يف
الحقول اللبنانية بال تأخري ،األمر الذي من شأنه أن يعيد الهدوء اىل الحدود
ً
الجنوبية بعيدا من أجــواء التصعيد»،
الفتة يف هذا املجال إىل تلقي «وعود
حاســمة ببدء التنقيب بمجرد الوصول إىل اتفاق نهائي للرتسيم البحري
الحدودي بني لبنان وإرسائيل عىل أن تصبح مســؤولية السلطة اللبنانية
متابعة عمل الرشكات األجنبية وتحديدا ً رشكة «توتال» عن كثب وبجدية
من دون أي عوائق كتلك التي واجهتها الرشكة الفرنســية خالل مرحلة
التنقيب يف البلوك رقم  4حني وضعت يف وجهها عراقيل لوجستية لغايات
نفعية».

قانون السرية المصرفية :هل يُرضي المجتمع...

فالقانون كان يشــمل أعمال الفســاد وتبييض األمــوال والتهرب
الرضيبي بصورة أساســية ولم يكن يشــمل «الجرائم املالية األخرى»،
ويوضح رئيس لجنة حماية أمــوال املودعني يف نقابة املحامني يف بريوت
كريم ضاهر لـ»نداء الوطن» أنه حصل جدل كبري يف اللجان النيابية حول
هذا األمر وذلك يعني أن «التحقيق يف الهندســات املاليــة أو التجاوزات
للقوانني املرصفية ال يدخل ضمن القانون كون أعمال الفســاد يقوم بها
املوظف العام أو الشخص املعرض سياســيا ً الـ Pepsواألمر نفسه يف ما
يتعلق باإلثراء غري املرشوع».
وأشار ضاهر اىل أنه «يف مســألة تبييض األموال ،من الصعب تثبيت
الجرم األســايس لتبيان عملية التبييض» ،وأضاف« :طبعا ً املوضوع بيد
هيئة التحقيق الخاصة ،من هنا اذا أبقوا عىل عبارة «جرائم أخرى» يمكن
ان تطال القطــاع املرصيف ،يف حال حصلت ،عملية إعادة الهيكلة وتطبيق
القانون رقم  67/2الذي بدأنا كنقابات مهن حرة اإلجراءات عىل أساسه يف
تقديم استحضار دعاوى .وهذا األمر أزعج مرصف لبنان وجمعية املصارف
فشــكال  Lobbyingإلخراج «الجرائم األخرى» من اإلطار القانوني .فضالً
طبعا ً عن انزعاج الكتل النيابية القريبة منهما لناحية املوضوع الرضائبي
ألنهم يخشون أن يطالهم القانون يف مسألة الرضائب والفساد».
من هنا يقول ضاهر« :خــرج القانون بصيغته تلك وت ّم اإلتفاق عىل
إقراره البراز حســن نيتهم أمام صندوق النقد الــدويل ولو جاء من دون
جدوى ،فالقانون جميل يف الشكل ولكن يف املضمون غري فعّ ال».
نقطة ثانية جــاءت منقوصة يف قانون الرسيــة املرصفية الذي ت ّم
إقراره وهي تلك املتعلقة بالجهة التي يحــق لها رفع الرسية املرصفية.
حول تلــك النقطة قال ضاهر« :عملنا بجهد مــع اللجان إللغاء التمييز
بني النيابات العامة والقضاء العديل ،اذ لم يكن يحق للنيابات العامة رفع
الرسية املرصفية ،ونجحنا يف تعديل املادة  105من قانون أصول املحاكمات
الجزائية وابقيناها يف القضاء املختص .يف القانون الجديد الذي أق ّر امس
لم يجيزوا فقط للنيابات العامــة رفع الرسية املرصفية ولكن حرصوها
بالنيابة العامة املالية املعروف عنها انها «مسيّسة» حاليا ً عىل غرار هيئة
التحقيق الخاصــة ،ما يجعلنا نبقى يف اإلطار نفســه ،اىل ذلك نبّهنا من
مسألة أخرى وهي حرصية رفع الرسية املرصفية بهيئة التحقيق الخاصة
لكل ما يتعلق باإلثراء غري املرشوع القانون  189والهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد القانون  ،175ولم يت ّم تغيري هذا البند .بمعنى آخر لدينا سلطتان
يمكنهما أن يرفعا الرسية املرصفية وهما لجنة التحقيق الخاصة والنيابة
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العامة املالية وبذلك لم يجر أي تعديل وفق تلك املعادلة».
باختصار يقول ضاهــر« :ال يمكن العودة اىل الــوراء والتحقيق يف
الجرائم املالية املرصفية التي حصلت يف الســابق وصالحية رفع الرسية
املرصفية محصورة بمرجعيتني «مسيّستني» اىل أقىص الحدود .وانطالقا ً
من هنا ســيكون القانون غري فعّ ال وال يمكن اســتخدامه مثل ســائر
القوانني األخرى» ،متسائالً عما اذا كان املجتمع الدويل سيكون راضيا ً عن
هذا القانون وسيغض النظر ويم ّرره كما هو؟

محمد بن سلمان في أثينا :تزويد أوروبا بالطاقة

من جانبه ،اعترب رئيس الوزراء اليوناني كريياكوس ميتسوتاكيس أن
زيارة بن سلمان «فرصة إلعادة تأكيد قوّة عالقتنا اإلسرتاتيجية ،وسنوقع
إتفاقات مهمّ ة وستُتاح لنا الفرصة ملواصلة مناقشة التطوّرات اإلقليمية
وطريقة تعزيز هــذه العالقة املهمة بني بل َديْنــا وتعزيز فرص التعاون
والرشاكة».
وجاء يف بيــان أصدرتــه وزارة الخارجية اليونانيــة أن وزراء من
البل َديْن ســيوقعون اليوم يف أثينا إتفاقات يف شأن النقل البحري والطاقة
والتكنولوجيــا الدفاعية وإدارة النفايات والثقافــة .كما أفادت مصادر
بأن املحادثات ستشمل أيضا ً
ديبلوماسية يونانية وكالة «فرانس برس» ّ
مرشوعا ً لنقل البيانات بني الســعودية واليونان« ،سيت ّم تحويله إىل مركز
إقليمي بني أوروبا وآسيا».
وتأتي زيارة بن سلمان التي وصفتها اليونان بأنها «رفيعة املستوى»،
بعد زيارة رسمية أجراها ميتسوتاكيس يف ترشين األوّل املايض إىل الرياض
بهدف استقطاب استثمارات سعودية .ويف ختام زيارته إىل اليونان اليوم،
من املق ّرر أن يتوجّ ه ويل العهد السعودي إىل فرنسا.

مسودة تسوية أوروبّية حول "النووي اإليراني"

ّ
النص
وكتب بوريل يف مقال نرشته صحيفة «فايننشــل تايمز» أن
«ليس إتفاقا ً مثاليّاً» ،لكنّه «يُمثل أفضــل إتفاق أعتربه ممكناً ،بصفتي
وسيطا ً يف املفاوضات» ،مشــرا ً إىل أن الح ّل املقرتح «يتناول ك ّل العنارص
األساسية ويتضمّ ن تسويات استحصلت عليها جميع األطراف بصعوبة».
وح ّذر من أنه يف حالة الرفض «فنحن نجــازف بحدوث أزمة نووية
خطــرة» .ويتناول الح ّل الوســط الذي قدّمه بوريــل «بالتفصيل» رفع
العقوبات املفروضة عىل إيران والتدابــر النووية الالزمة إلحياء اإلتفاق
النووي.
ّ
«املنسق
من جانبه ،كتب املفاوض اإليراني عيل باقري عىل «تويرت»:
(األوروبي) شــارك أفكاره يف شــأن إتمام املفاوضات .نحن أيضا ً لدينا
أفكارنا الخاصة ،سواء من حيث الجوهر أو الشكل ،إلتمام املفاوضات».
وزار بوريل طهــران يف  25حزيران للقاء وزيــر الخارجية اإليراني
حســن أمري عبد اللهيان .وأعلن املسؤوالن وقتها استئناف املحادثات «يف
األيام املقبلة» يف فيينا.

ضربات صاروخية مكثفة على جنوب أوكرانيا

ويف هذا اإلطار ،نرش الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي عرب
حساباته عىل شــبكات التواصل االجتماعي مقطع فيديو يُظهر منازل
مدمّ رة يف زاتوكا ،وهي منطقة منتجعات سياحية شعبية مط ّلة عىل البحر
األسود قرب أوديسا.
وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه« :إنه الصباح .قرية عادية يف زاتوكا.
كان الناس يرتاحون ويعيشون .ال قواعد عسكرية ،ال جيوش .كان يُريد
اإلرهابيون الروس إطالق النار فقط».
وتحدّثت القيادة الجنوبية للجيش األوكراني عن «رضبات صاروخية
مكثفة يف جنوب أوكرانيا باســتخدام طائرات آتية من البحر األســود»،
مشــر ًة إىل تع ّرض مبان سكنية يف املدن الســاحلية يف أوديسا للقصف،
من دون أن يقع ضحايا ،كما استُهدفت البنى التحتية للميناء يف منطقة
ميكوالييف.
ويف الرشقُ ،ق ِت َل  3مدنيني يف منطقة دونيتســك ،بحســب ما أعلن
حاكم املنطقة بافلو كرييلينكو الذي أوضح أنّه «لم َ
تبق أي بلدة يف منطقة
دونيتسك لم تتع ّرض للقصف أو ال تزال تُع ّد آمنة نسبيّاً».
وعــى صعيد الطاقة ،إتفــق االتحاد األوروبي عــى خ ّ
طة لخفض
استهالك الغاز ،يف خطوة للتضامن مع أملانيا .وأُشيد بالخ ّ
طة التي أق ّرها
وزراء الطاقة يف بروكسل ،واعتربت ر ّدا ً فعّ اال ً عىل استخدام روسيا ثروتها
الطاقية سالحا ً اقتصاديّاً.
وتلزم الخ ّ
طة دول االتحاد األوروبي بخفض استخدامها الغاز بنسبة
 15يف املئة خالل فصل الشــتاء ،مع وجود اســتثناءات لبعض الدولّ ،إل
أن املجر كانت البلد العضو الوحيد الذي عارضها قائالً عىل لســان وزير
خارجيّته بيرت ســيّارتو« :هذا اقرتاح غري مربّر وعديم الفائدة وغري قابل
للتنفيذ وضار».
ّ
ّ
تتول بالده
لكن وزير الصناعة التشــيكي جوزيف ســيكيال الــذي
الرئاســة الدورية لالتحاد األوروبي قال« :لقد أنجزنا خطوة كبرية نحو
تأمني إمدادات الغاز ملواطنينا واقتصاداتنا لفصل الشتاء املقبل» ،مضيفاً:
«أعلم أن القرار لم يكن سهالً ،لكنّني أعتقد أنّه يف النهاية ،الجميع يفهم أن
هذه التضحية رضوريّة».
وكان الفتــا ً ترصيح وزير االقتصاد األملاني روبرت هابيك حني اعترب
أنه «أمر صحيح أن أملانيا ،عرب اعتمادها عىل الغاز الرويس ،ارتكبت خطأ ً
اسرتاتيجيّاً ،لكن حكومتنا تعمل عىل تصحيح ذلك».
ويف الغضون ،ســيلتقي الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان نظريه
الرويس فالديمري بوتني يف منتجع سوتيش الرويس عىل البحر األسود يف 5
آب ،وفق ما أعلنت الرئاسة الرتكية.
وعىل خ ّ
ط العقوبات ،أعلنت بريطانيا اســتهداف وزير العدل الرويس
كونستانتني شويتشنكو ونائبه أوليغ ســفرييدينكو املتّهمان «بتعزيز
سلطتهما لقمع ح ّرية التعبري لدى الشعب الرويس» ،واألثرياء الروس الذين
لديهم مصالح مالية مهمّ ة عىل أراضيها ،بحسب الخارجية الروسية.
وباإلضافة إىل  29حاكما ً إقليميّا ً لروسياّ ،
وسعت لندن نطاق عقوباتها
لتشمل فيتايل خوتسينكو وفالديسالف كوزنيتسوف ،وقد عيّنتهما موسكو
يف مناصب عليا يف منطقتَ ْي دونيتسك ولوغانسك اإلنفصاليتني املواليتني
لروســيا .كما فرضت لندن عقوبات عىل سوريني «مسؤولني عن تجنيد
مرتزقة للقتال يف الحرب الروسية يف أوكرانيا» أو «لدعم النظام السوري».
تزامناً ،اعترب الكرملــن أن خطوة إغالق الوكالة اليهودية للهجرة يف
روسيا يجب ّأل «تُسيّس» أو أن «تؤثر عىل العالقات الروسية  -اإلرسائيلية
كك ّل» ،واصفا ً إيّاها بأنها مسألة قانونية بحتة.
ور ّدا ً عــى ترصيحات الكرملني ،اعترب الناطق باســم رئيس الوزراء
اإلرسائييل يائري البيد أن «العالقات بني إرسائيل وروســيا تستند إىل تاريخ
طويل وتواصل منتظم ومصالح مشرتكة» ،الفتا ً إىل أن «الجالية اليهودية
يف قلب هذه العالقات .إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالنشــاط
املهم للوكالة اليهودية يف روسياّ ،
فإن إرسائيل ،كعادتها ،مستعدّة وجاهزة
للدخول يف حوار».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

توسخ وتل ّوث  -رفع عال ًيا
ّ –1
وح ّرك.
 - 2شاعر أندلسي.
 - 3يضيئه  -كانت أسنانه
قصيرة ُملتزقة ُمنعطفة على
غار ال َف ّم.
 - 4اتضح وظهر  -اإلنتصار.
 - 5عملة دولة آسيوية  -ركع
على ركبتيه  -أداة نصب.
 - 6حاجز  -حفظ في نفسه.
 - 7نوتة موسيقية ُ -مخادع
ومخاتل.
ُ
 - 8أحد أيام األسبوع  -نعم
باإلسبانية.
 - 9شهر هجري  -بلدة لبنانية
في قضاءي البترون وزغرتا.

 – 1عاصمة دولة آسيوية  -أحد
الوالدين.
شق األرض
 - 2دولة عربية -
ّ
للزراعة.
 - 3صوت األذن  -الذع َيتض ّمن
الضاحك.
الهزء والهجاء َّ
صاح الثور  -والد األب أو األم
-4
َ
 متشابهان.العطش في الجوف  -نوتة
 - 5ح ُّر
َ
موسيقية.
 - 6شقيق  -ماركة أدوات وألبسة
وأحذية عالمية.
 - 7ظريف َم ِرن  -ضمير متصل.
 - 8أحد الشهور  -أنبياء.
 - 9و ّد  -ملكة تدمر.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :بن أفليك  - 2 -شارون ستون  - 3 -ود  -قدام  - 4 -شيد -
نم  -مس  - 5 -رديف  - 6 -الفانوس  - 7 -يطرقون  -ني  - 8 -رفعوا
 ربح  - 9 -لي  -سلحفاة.عموديا - 1 :بشوش  -ايرل  - 2 -نادية لطفي  - 3 -ار  -فرع 4 -
 فوق  -ناقوس  - 5 -لندن  -نوال  - 6 -يسامرون  - 7 -كتم  -دس -رف  - 8 -مي  -نبأ  - 9 -انيس فريحة.
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الكلمات المتقاطعة
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 - 2موسيقار وملحن مصري راحل أبرز من غنوا
من تلحينه أم كلثوم “األطالل”  -آخر الدواء.
 - 3للندبة  -بلدة لبنانية في عكار  -أحد الوالدين
ومسجل.
 مكتوبّ
سهل وأمكن  -مدينة ألمانية  -إله مصري.
ُ -4
 - 5لمعان  -مدينة في سويسرا.
 - 6ساعدها  -إعالم وإخبار.
 - 7مدينة في السعودية  -خ ّيم السكون  -القسم.
 - 8من الحبوب  -حرف جر  -هداية  -يفي بالوعد.
 - 9قام مقام  -عائلة  -مخفق في اإلمتحان -
وناس.
غافل
ٍ
 - 10الصبي  -عاصمة دولة أوروبية  -حصل على.
 - 11أقام بالمكان ُ -مزاحم  -مطربة إماراتية.
 - 12مكان يفحص الطبيب فيه مرضاه  -فاسد
 وهكذا باألجنبية.س َها من
ومدا َوى  -قتله على غفلة َ -
ُ - 13م َعالَج ُ
والتيقظ.
التحفظ
ِقلَّة
ُّ
ُّ
 - 14الينه ساهله الطفه  -ممثل مصري.
ربحا  -حلم  -مدينة إيطالية.
 - 15أنتجت ً
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أفقيا – 1 :باب اللوق  -المقطم  - 2 -غاردن سيتي  -بوالق  - 3 -دع
 معبد  -مول  - 4 -اح  -حن  -الوايلي  - 5 -ديار  -اربد  -ال - 6 -المغربلين  -حس  - 7 -يلم  -رد  -اهـ  -دللها  - 8 -اسند  -فمك  -تلم
 دب  - 9 -فيينا  -مغاير  - 10 -عدل  -باب زويلة  -مل  - 11 -العباسية ريش  - 12 -ازر  -حت  -مكر  -اوسع  - 13 -ريان  -يصبو  -يل  -ور  - 14جن  -االري  -الطبري  - 15 -ابتعاد  -االزبكية.عموديا - 1 :بغداد  -يافع  -أرجأ  - 2 -أ أ  -حي السيدة زينب  - 3 -برم
 المنيل  -را  - 4 -اد  -حرم  -دن  -ناع  - 5 -لندن  -غر  -ابلح  -ال 6 - لسع  -اردف  -اعتياد  - 7 -وي  -ارب  -مسبب  -صر  - 8 -قتم  -بالك زامبيا  - 9 -يعاديه  -موسكو  - 10 -بل  -تغيير  -أ أ  - 11 -لبدوا -داللة  -يلز  - 12 -مو  -الحلمية  -الطب  - 13 -قلمي  -سل  -رو  -بك
 - 14 -طاولة  -هد  -ميسوري  - 15 -مقلي  -باب الشعرية.

األرقام المتقاطعة
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إفضاء ( )13ــ إنفض ( )10ــ إنفطر ( )4ــ فطين ( )5ــ تفريغ ()22
تفضل ( )9ـــ فضاء ( )16ــ فضولي ( )19ــ فضالت ( )6ــ فاضل ()24
متكسر ( )20ــ أفطس ( )17ــ أفضل ( )8ــ فظاظة ( )3ــ أرجع ()7
مفتش ( )25ــ فاجع ( )21ــ أفتى ( )12ــ مغتاظ ( )2ــ فواتير ()15
معلقة ( )18ــ تعلق ( )11ــ معتل ( )14ــ علية ( )1ــ مفكر ()23
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سودوكو

9 1
3
5 1
7 8
2

َ – 1جا َزاه أثابه  -حنون.
 - 2سميك غليظ القوام َ -فقد ِذ ْكر
الشيء.
 - 3يواصله ويستم ّر فيه.
 - 4معيار للوزن  -جمع الكتاب.
 - 5عاهده  -خراب.
 - 6نقل الخبر السا ّر  -المقر الرئيسي
لحكومة الواليات المتحدة األميركية.
 - 7مدينة أميركية عاصمة والية
لويزيانا.
 - 8مصرف  -متشا بها ن  -نعم
باإلسيانية.
 - 9األحصنة.
 - 10صوت الطفل إذا بكى  -والية
أميركية.

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

6

9 8

أفقي ًا
 - 1شاعر عربي  -حرف عطف.
الشخص عنوة بغية فدية
 - 2احتجاز
ِ
أو تنفيذ مطلب ما  -ازدرد اللقمة.
 - 3جيوش عظيمة  -يستعمل في
الطب للتخدير.
 - 4و ّبخ وع ّنف  -متاجر تباع فيها
البضائع.
 - 5آفات  -أحد الوالدين.
ُ - 6ش ْرب حتى االرتــواء  -عالمات
ودالئل.
 - 7طاف باللَّيل يحرس ال َّناس ويكشف
أهل ال ِّريبة  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 8خيال  -قطع  -شعور.
 - 9للندبة  -طائر جميل الشكل.
 - 10با َد وا ْنتَ َهى ُو ُجوده  -دولة أوروبية.

عمودي ًا

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

9 5

 – 1تذليل وتدريب الحيوانات  -أديب عربي ل ّقب
بـ “الجاحظ الثاني”.
 - 2يقنط  -عالم نباتي وصيدلي عربي وضع عد ًدا
من المؤلفات أشهرها الموسوعة النباتية المسماة
“الجامع لمفردات األدوية واألغذية”.
 - 3جرذ باألجنبية  -إله  -عاصمة دولة أوروبية.
س ْفلة الناس
 - 4يجمع الشيء بعضه إلى بعض ِ -
ضى.
وغوغاؤهم -
وم َ
ذهب وو َّلى َ
َ
 - 5دولة أفريقية  -تائبة  -حزن.
 - 6الجرس.
 - 7مفرح  -لظى  -خادعها.
 - 8أداة نصب  -ممثلة مصرية راحلة  -كامل.
 - 9خراب  -جمهورية روسية.
 - 10ص َّير الشيء منحن ًيا  -خاصته باألجنبية
 موجع. - 11م ّد وأطال  -عجالت  -بلدة لبنانية في قضاء
البترون.
 - 12مطرب لبناني  -كان نحيالً ضعي ًفا  -سئم
وضجر.
 - 13المبعوث  -سار إلى قتال العد ّو في أرضه.
 - 14شاعر مسرحي فرنسي راحل  -خشبة أو
حديدة تدق في جسم خشبي أو في الحائط لتثبت
شيء أو تعليق.
 - 15طاب وحان قطاف الثمر  -دلّله ودلّعه  -ام ّد
المشروع بالمال.

شبكة األذكياء

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

7

أفقي ًا
 – 1رئيسة وزراء بريطانية سابقة  -مجتاز.

األرقام والحروف

أ

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:
أ 16 :
ب 37 :
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عمودياً:
أ 14 :
ب 13 :
ج 17 :
د 17 :
هـ 26 :
و5 - 3 :
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سودوكو
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 - 1غرفة أو طبقة عليا في
ا لبيت منفصلة عن ا ألرض
بطبقة.
 - 2محنق ،غاضب.
 - 3خشونة طبع.
 - 4إنشق.
 - 5حاذق ،ماهر.
 - 6بقايا الشيء.
 - 7دفع إلى الوراء.
 - 8أحسن وأكثر تمي ًز ا من
غيره.
تلطف.
 - 9تك ُّرمُّ ،
 - 10انكسر وانفك.
 - 11تمسك بشيء وتشبث به.
 - 12أظهر الحكم في المسألة.
 - 13إعالم باألمر.
 - 14مريض ،سقيم.
 - 1 5قوا ئم با لحسا ب أ و
المبيعات تدرج فيها بيانات
البضاعة.
 - 16ما بين الكواكب والنجوم
من مسافات.
 - 17منخفض قصبة األنف.
- 18قصيدة من أكبر قصائد
الشعر الجاهلي وأشهرها.
 - 19من يتدخل فيما ال يعنيه.
 - 20متفتت قط ًعا صغيرة.
 - 21مؤسف ومحزن.
 - 22نزح ،تصريف.
 - 23من يأتي بأفكار عميقة
وجديدة.
 - 24كريم األخالق.
 - 25فاحص ،من يقوم بالبحث
والتنقيب.
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أفقيا – 1 :تيريزا ماي  -مار  - 2 -رياض السنباطي -
كي  - 3 -وا  -ممنع  -ام  -مدون  - 4 -يسر  -بادن بادن
 رع  - 5 -بريق  -لوزان  - 6 -عاونها  -ابالغ  - 7 -ابها ساد  -اليمين  - 8 -بن  -عن  -رشد  -يبر  - 9 -ناب  -ال راسب  -ساه  - 10 -الولد  -ريغا  -نال  - 11 -لبد -منافس  -احالم  - 12 -عيادة  -تالف  -سو  - 13 -مطبب
 اغتاله  -غفل  - 14 -ياسره  -هاني رمزي  - 15 -درت منام  -ميالنو.عموديا - 1 :ترويض  -ابن العميد  - 2 -يياس  -ابن
البيطار  - 3 -را  -رب  -بودابست  - 4 -يضم  -رعاع -
دبر- 5 -زامبيا  -نادمة  -هم  - 6 -الناقوس  - 7 -مسعد
 نار  -راوغها  - 8 -ان  -ناهد شريف  -تام  - 9 -يباب داغستان  - 10 -امال  -سا  -اليم  - 11 -مط  -دواليب الهري  - 12 -ايمن زبيب  -نحف  -مل  - 13 -المرسال -غزا  - 14 -كورناي  -االسفين  - 15 -اينع  -غنجه  -مول.
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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
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سودوكو

1
3
6
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5

 – 1عاصمة دولة عربية  -صبي ما بين سبع
وأجل.
أخر ّ
سنوات إلى عشر ّ -
 - 2متشابهان  -أحد األحياء الشعبية القديمة
بالقاهرة حيث يوجد فيه جامع السيدة زينب.
 - 3فتل الحبل  -أحد أرقى أحياء القاهرة ومن
معالمه قصر األمير محمد علي وقصر العيني -
جرذ باألجنبية.
 - 4أمر فظيع  -زوجة  -وعاء الخمر َ -من يأتي
بخبر ال َم ْوت.
 - 5عاصمة دولة أوروبية  -شاب ال خبرة له -
بلدة لبنانية في قضاء زحلة  -للنفي.
 - 6لدغ  -أضاف  -تكرار فعل األمر حتى تألفه.
وم ْح ِدث
 - 7نعم باألجنبية  -حاجة ُ -مؤ ٍد إلى ُ
لف.
 ّ - 8كان أغب َر ضار ًبا إلى سواد أو ُح ْمرة  -أسود
باألجنبية  -دولة أفريقية.
 - 9يخاصمه  -عاصمة دولة كبرى.
 - 10لإلستدراك  -تبديل  -متشابهان.
 - 11أقاموا بالمكان  -إشارة وعالمة  -يش ّد
ويلصق.
 - 12رخو باألجنبية  -حي عريق يقع في شرق
القاهرة سمي بذلك نسبة الى الخديوي عباس
حلمي الثاني وتميز بعدد القصور التي انشأت
فيه  -مهنة إنسانية.
 - 13يراعي  -من األمراض  -نهر أميركي يعتبر
أصغر نهر في العالم  -من األلقاب.
 - 14مائدة  -هدم البناء  -والية أميركية.
نضج في المقالة بالزيت أو السمن  -حي
ُ - 15م َ
شعبي قديم وعريق من أحياء القاهرة مسقط
رأس الموسيقار محمد عبد الوهاب.

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.

8

أفقي ًا
 – 1من أشهر األسواق الموجودة في القاهرة
وأنشئ في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب -
من أحياء القاهرة الكبرى والذي يقع في جنوبها.
 - 2من أرقى أحياء القاهرة أسسه الخديوي
إسماعيل بالقرب من فندق سميرميس  -حي قديم
من أحياء القاهرة يقع على ضفة النيل الشرقية
مقابل جزيرة “الزمالك”.
 - 3اترك  -هيكل  -ام ّد المشروع بالمال.
 - 4سعل  -اشتاق إلى  -أحد أهم األحياء الشعبية
ذات الكثافة السكانية العالية في مصر.
 - 5ربوع وأحياء  -محافظة أردنية  -عائلة.
 - 6أحد أحياء القاهرة يقع فى منطقة الدرب
األحمر قلب القاهرة الفاطمية  -شعور.
 - 7يجمع ويضم  -أرجع  -للتوجع والشكوى -
غ ّنجها ودلّعها.
س ّكة
ش ّق ُتح ِد ُثه ِ
 - 8رفع الحديث إلى  -ثغرك َ -
ال ِمحراث في األَ ْرض  -حيوان ضخم.
 - 9عاصمة دولة أوروبية  -مخالِف.
 - 10إنصاف  -أكبر أبواب القاهرة وأضخمها
يقوم على رأس شارع المعز لدين الله من الجهة
القبلية  -سئم وضجر.
حيث توجد
 - 11من األحياء الشهيرة في القاهرة
ُ
به جامعة عين شمس  -كسوة الطائر.
 - 12عاون وعاضد  -سقط الورق عن الشجر -
وك ْيد  -كان فسيحا متسعا أكثر من غيره.
دهاء َ
 - 13مرت ٍو بالماء  -يحن ويشتاق  -كانت أَسنا ُنه
قصير ًة ملتزقة ُمقبلة على داخل الفم  -ورك.
 - 14فقد عقله  -العسل -
مفسر ومؤ ّرخ عربي.
ّ
َ - 15نأي  -من أحياء مدينة القاهرة بناه االمير
“سيف الدين أزبك من ُططغ الظاهري”.

األرقام المتقاطعة
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أفق ًيا:
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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.

22
25

30

5

13

12

21
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 – 1مد ينة أ ميركية عاصمة والية
كونيتيكت  -غير ناضج (من كل شيء).
الحق  -مدرب
 - 2يعاند في الخبر أو
ّ
كرة قدم برتغالي هو المدير الفني
الحالي لنادي روما اإليطالي.
 - 3سقي  -طلبوا إحــداث شيء -
متشابهان.
 - 4مدينة في الجزائر  -ألهب النار.
 - 5سهل  -مستحيل  -طالء لألحذية.
 - 6يندم  -صبي  -إحصل.
 - 7اثنان باألجنبية  -مدينة أميركية
في والية رود أيالند  -أحرف متشابهة.
واع َت َنى بالدواب -
 - 8شبيه  -ر ّوض ْ
ُمعادل.
رأسه ُذالًّ وانكسا ًرا
 - 9انحرفت  -طأطأ َ
 جنس شجر يزرع لثمره يأَكل ُه اإلنسانأَو لورقه ير َّبى عليه دود ال َق َّز.
 - 10عاصفة بحرية  -قنوط  -نوع
من األشجار.
 - 11آلة إلكترونية تلفزيونية  -جوهر
 أليف من الحيوان. - 12صورة  -استنشق  -واظب وداوم
على األمر  -من األسماء الخمسة.
 - 13رئيس أميركي راحل.
 - 14متشابهان  -وهكذا باألجنبية -
مؤلف موسيقي ألماني احل.
 - 15سنة باألجنبية  -ل ّماع  -تشييع
المسافر.
 - 16تنصيب الشخص ملكا على عرش
مملكة ما  -عتاب برفق  -غير متعلم.
 - 17شارع شهير في نيويورك ُيستعمل
ككناية لإلشارة إلى األسواق المال َّية في
أراض منخفضة.
الواليات الم َّتحدة -
ٍ

سودوكو 16

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

23

أفقي ًا
 – 1إمبراطور ياباني راحل  -إمبراطور
اليابان الحالي.
 - 2إمبراطور ياباني سابق  -إمبراطور
ياباني راحل.
 - 3جرذ باألجنبية  -الذي يطرب لحديث
النساء ويعجب به  -ضمير متصل -
غاية ونهاية  -دور باألجنبية.
تنصل من التهمة  -شاعر فرنسي
ّ -4
راحل من مؤلفاته “Les Fleurs du
 - ”malأرجع  -نعم باألجنبية.
 - 5هرب  -وشى  -إمبراطور ياباني
راحل  -ش ّقت وخرقت.
 - 6خفير  -من كان ذا مال وسعة.
 - 7أصلحوا البناء  -واحد باألجنبية
 يناصر. - 8منازل  -كاتب إنكليزي راحل من
مؤلفاته “Alice’s Adventures in
 - ”Wonderlandطعام.
 - 9نفس  -عشرة ماليين  -من
األمراض  -ربح.
 - 10للنداء  -مناص  -مدينة يابانية.
 - 11أداة نصب  -حرف عطف  -يغطيه
 دعاه وصاح بأرفع األصوات. - 12كاتبة إنكليزية راحل من مؤلفاتها
“ - ”Mrs Dallowayتقال للوالدة.
 - 13روائية إنكليزية راحلة اختارت
ا سماً قلمياً ذ كورياً من مؤلفا تها
“ - ”Scenes of Clerical Lifeفيلم
للموسيقار محمد عبد الوهاب.

الثالثية

9

عمودي ًا

38

عمود ًيا:

4 6

5 4 7
15 11
3

حلول ألعاب صفحة رقم 20

األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :ارثر كونان دويل  -باسم  - 2 -تميم بن حمد
ال ثاني  -ات - 3 -فالح  -دالي  -هاني شاكر  - 4 -اوب -
اسس  -مرأب  -ماهر  - 5 -قز  -الو  -ما  -نرد  -والس 6 -
 بال  -راسله  -وافر  -مي  - 7 -ادربه  -ماج  -انبج  -اند  - 8سامية جمال  -التم  - 9 -دانس  -دي  -بر  -بوك - - 10االتراك  -لسن  -فارس  - 11 -مالي  -ردف  -ماركو
بولو  - 12 -سم  -لقب  -اغاتا كريستي.
عموديا - 1 :اتفاق  -الدامس  - 2 -رمل وزبد  -االم - 3 -
ثياب  -ارسنال  - 4 -رمح  -الباستيل  - 5 -كب  -ال  -هم
  - 6وندسور  -يحارب  - 7 -نحاس  -امة  -كد  - 8 -امل مساجد  -فا  - 9 -نديم الجميل  - 10 -دا  -سما 7 - 11 -ولهان  -البنات  - 12 -يثابرون  -را  - 13 -الن  -دابر  -فكك
  - 14نيم  -فج  -حاور  - 15 -بيشاور  -ربي  - 16 -اهل 3 -البسوس  - 17 -ساكرامنتو  -لت  - 18 -متر  -سيد مكاوي8 .

ا

5

1

2

4

6

9

8
16
3
16 2

9 13 10
4 6
15

عامل ( )9ــ عنيد ( )24ــ عزيمة ( )5ــ معتز ( )2ــ عزوبية ()19
عندما ( )23ـــ مزية ( )22ــ معزة ( )1ــ تعزز ( )17ــ اعتزى ()21
تعميم ( )18ــ تعرق ( )16ــ محتج ( )25ــ اعتداء ( )20ــ أعدم ()7
ظهور ( )12ــ تعسفات ( )3ــ أعذب ( )13ــ مستعمل ( )15ــ أبرز ()4
ظافر ( )11ــ تطاير ( )10ــ مطول ( )14ــ استطاع ( )6ــ مطاح ()8

الرباعية

 - 1اتسع والن عيشه.
 - 2رجل المرأة.
 - 3انتزع من األصل.
 - 4لباس ،ثوب.
 - 5مؤخر القدم.
 - 6أبطل وجعل غير صحيح.
 - 10اهت ّز مضطر ًبا.
 - 12من الخضار.
 - 14مرتفع.
 - 15انتهب في بطش.
 - 16نظر إلى.
 - 17حصن.
 - 18نظف بالماء.
 - 19دولة عربية.
 - 20جوف.
 - 24غزال.
 - 26منية.
 - 28سياج.
 - 29رقد.
 - 30إشارة وإيماء.
 - 31عدد.
 - 32نغم.
 - 33ما يعلّق في شحمة األذن.
 - 34مقر الرهبان.
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8x8

وقر ور ُزن وأحكم تصرفاته.
ُ –1
 - 3شذب ،قطع.
 - 5م ّدة عشر سنوات.
 - 7بلغ هد ًفا.
 - 8أفلت ووقع.
 - 9فتنة واختالط.
 - 11طهارة ،نقاء.
 - 13شيء من ،قليل من.
 - 15انكشف وجه المرأة.
 - 17وصل إلى.
 - 19فؤاد.
 - 21دولة عربية.
 - 22وقع على األرض.
 - 23سهاد.
 - 25حيوان داجن.
 - 27حبل الدابة.
 - 29حيوان مفترس.
 - 31أنشد.
 - 33سعدان.
 - 35أبطل ومحا.
 - 36ساخن.
 - 37من الفواكه.
 - 38عجوز.
 - 39م ّرة وتارة.

39

34
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الكلمات المتقاطعة
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عمودي ًا

أفقي ًا
 – 1كا تب وطبيب ا سكتلند ي
را حــل ا شتهر بتأ ليفه لقصص
المحقق”شرلوك هولمز”  -ضاحك.
 - 2أمير دولة عربية  -قادم.
 - 3مزارع  -رسام إسباني راحل -
مطرب مصري.
 - 4رجوع  -قواعد وركائز  -مكان
إيواء السيارات  -حاذق.
 - 5حرير خام يستخرج من شرنقة
دودة الحرير  -تردد على الهاتف -
اسم موصول  -لعبة تسمى “لعبة
الطاولة”  -ذئب.
 - 6خاطر وذهن  -كاتبه  -كثير
وغزير  -نوتة موسيقية.
 - 7أم ّرنه  -هاج وارتفع واضطربت
ميا ه ا لبحر  -ا نشق  -نها ية
باألجنبية.
 - 8فنانة مصرية راحلة  -الشيء
التام.
 - 9رقصة باألجنبية  -عائلة ممثلة
أميركية راحلة  -إحسان  -كتاب
باألجنبية.
 - 10شعوب أوروآسيوية تقيم في
شمال ووسط وغرب أوراسيا  -فصح
وبلغ  -خ ّيال.
 - 11دولة أفريقية  -ركب خلفه -
رحالة إيطالي راحل.
ّ
 - 12مادة قاتلة  -اس ٌم ُيس َّمى به
اإلنسان غير اسمه األ ّول  -روائية
ُ
إنكليزية راحلة من مؤلفاتها “Death
.”on the Nile

8x8

األرقام المفقودة

ضع داخل كل ( )LOZANGEاألرقام من  1إلى  8في كل خط أفقي
وعمودي .األرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع
أربعة أرقام محيطة بها ،وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك
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عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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 - 1حب وتقدير ومكانة واحترام.
 - 2فخور.
 - 3أعمال عنف وتعديات.
 - 4كان ذا أهمية وتأثير أكثر من غيره.
 - 5تصميم.
 - 6قدر على وقوي.
 - 7أفقد فال ًنا الشيء.
ُ - 8مس َقط.
 - 9تصرف نحو غيره بطريقة من
الطرق.
 - 10تف ّرق في الهواء.
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هل تتحرّك طهران في اتجاه صنع قنبلة ذر ّية؟
يف خضــ ّم تبادل «الكــرة النوويّة» بــن «امللعب
اإليرانــي» و»امللعب الغربي» حــول مصري «محادثات
فيينــا» الهادفــة إىل إحياء اإلتفاق النــووي اإليراني،
أوضــح املدير العــام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية
رفاييل غــرويس أن الوكالة ليس لديها معلومات تُثبت
أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تبني قنبلة ذرية ،لكن
الجهود والطريقة التي تعمل بها طهران تُشري إىل أنها
تتح ّرك يف هذا االتجاه.
وذكــر غرويس خالل مقابلة مع شــبكة «يس أن
أن» اإلثنــن أن «وصولنا محدود وال نعرف ما يجري يف
الربنامج النووي اإليراني» ،الفتا ً إىل أن «الحقيقة هي أن
إيران قد أغلقت بعض الكامريات ،ولن نعرف ما يجري
حتّى نتم ّكن من الوصول الكامل».
ولم ي ِ
ُعط غرويس إجابة واضحة عن األسئلة حول
مدى قرب إيران من صنع القنبلة الذرية ،واكتفى بالقول

ّ
إن طهــران تتّجه نحو التخصيب بنســبة  60يف املئة،
مح ّذرا ً من أن «هذا املســتوى قريب ج ّدا ً من التخصيب
بنســبة  90يف املئة ،والذي يُمكن بواسطته صنع سالح
نووي» ،وفق موقع «إيران إنرتناشونال».
وإذ اعتــر أنه «ال يُمكن أن تُبنى الثقة عىل الكالم،
ويجب أن تسمح إيران للمفتّشني بالوصول» إىل املواقع
املحــدّدة ،رأى أن مفاوضات إيــران النووية مع الدول
املعنية «وصلت إىل مرحلة حرجة وأصبح مجال اإلتفاق
يضيق ويصعب ك ّل يوم».
ويف غضون ذلك ،شدّد وزير الدفاع اإلرسائييل بيني
غانتس عىل أن تل أبيب لن تقبل باتفاق سيّئ مع إيران
يمنح نظامها الرشعية وفتــح االقتصاد ،متحدّثا ً عن
قدرة إرسائيل عىل استهداف برنامج إيران النووي ومنع
تقدّمه .كما أشــار إىل أن التهديد اإليراني ال يستهدف
إرسائيل فقط بل العالم أجمع.

رئيسة تايوان تحضر مناورات "هان كوانغ"

٢١

أخبار سريعة
اليابان تعدم
توموهيرو كاتو

شدّ الحبال بين إيران والغرب ما زال مستمرًّا حول ملفها النووي
(أرشيف  -أ ف ب)

ماكرون :لن نتخلّى عن أمن أفريقيا

أفادت وسائل إعالم مح ّلية أن
اليابان ّ
نفذت باألمس حكم اإلعدام
بحق توموهيرو كاتو ،الرجل الذي
أدين بقتل  7أشخاص في عملية
دهس جماعي في منطقة أكيهابارا
لبيع اإللكترونيات في طوكيو العام
 .2008ورفضت وزارة العدل
اليابانية التأكيد إلذاعة «أن أتش
كاي» الرسمية ووسائل إعالم أخرى
إعدام كاتو الذي قاد شاحنة تزن
طنين نحو حشد من الناس في
المنطقة الشعبية التي تض ّم سوقا ً
ّ
ومجلت الرسوم.
أللعاب الفيديو
وتابع كاتو اعتداءه في  8حزيران
 2008بالخروج من الشاحنة
وطعن أشخاص بشكل عشوائي،
متوجّ ها ً إلى الشرطة بالقول« :جئت
إلى أكيهابارا لقتل الناس» ،قبل أن
يت ّم القبض عليه بعد وقت قصير.

عرض أميركي
ألرمينيا وأذربيجان

أجرت تايوان محاكاة لعملية التصــدّي لهجمات بحرية صينية خالل مناورات «هان
كوانغ» العسكرية الســنوية أمس ،حرضتها الرئيسة تساي إنغ وين من عىل متن مدمّ رة
بينما أشادت بـ»تصميم» الجيش ،فيما تعيش تايوان تحت تهديد دائم من إمكانية تع ّرضها
لغزو من الصني التي تعتربها جزءا ً من أراضيها وتتعهّ د استعادتها بالقوّة إذا لزم األمر.
ويف اليوم الثاني من أكرب مناورات حربية ســنوية عىل الجزيرة ،صعدت تســاي التي
ارتدت ب ّزة عســكرية عىل متن مدمّ رة من فئة «كي لونغ» لإلرشاف عىل تمرين إلطالق النار
الحي قبالة ساحل تايوان الرشقي.
وذكــر الجيش أن طائرات وســفنا ً حربية أطلقت مختلف أنــواع الصواريخ الهادفة
العرتاض «مجموعة من ســفن العدو» .كما أُطلقت صواريــخ مضادة للغوّاصات وقنابل
عميقة ،يف حني قامت غوّاصة من فئة «سوورد دراغون» التي بُنيت يف هولندا بعملية صعود
طارئ.
وقالت تساي يف رســالة إىل الســفينة« :يُظهر التدريب الدقيق والصلب الذي قام به
الجميع ،إمكانيات وتصميم جيش جمهورية الصني (اإلسم الرسمي لتايوان) عىل حماية
وطننا والدفاع عن بلدنا».
ويف املقابــل ،ح ّذرت الخارجية الصينية يف تعليقها عــى التدريبات من أن «الطريق إىل
رب الرئييس عسكريّا ً أشبه
اإلستقالل مسدود» ،معترب ًة أن «محاولة تايوان الواهمة ملواجهة ال ّ
بمحاولة حرشة فرس النبي (أي حرشة صغرية) وقف عربة .ستفشل يف نهاية املطاف».

مجلس األمن يُدين هجوم دهوك

بيا خالل استقباله ماكرون في القصر الرئاسي في ياوندي أمس (أ ف ب)

فيما بدأ باألمس من الكامريون جولة تســتم ّر  4أيّــام يف القارة األفريقية يزور خاللها
أيضا ً بنني التي تواجه تحدّيات أمنية يف منطقة الســاحل ،باإلضافة إىل غينيا بيســاو ،أكد
ّ
تتخل
الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون يف ياوندي عاصمة الكامريون أمس أن بالده «لن
عن أمن القــارة األفريقية» ،مك ّررا ً رغبتــه يف «إعادة ابتكار» الجهاز العســكري واألمني
الفرنيس ،خصوصا ً يف منطقة الساحل.
وخالل خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنســية يف ياوندي ،قال ماكرون« :ستبقى فرنسا
ملتزمة بحزم بأمن القا ّرة ،من أجل دعم رشكائنــا األفريقيني وبنا ًء عىل طلبهم» ،مضيفاً:
«نُعيد تنظيم منظومتنا باإلنســحاب من مايلّ ،
ألن اإلطار السيايس لم يعُ د متوفراً ...بهدف
ّ
يتعي عليها اآلن
توســيع جهازنا ،خارج منطقة الســاحل ،إىل خليج غينيا والدول التــي
مواجهة مجموعات إرهابية تتمدّد وتتسبّب باضطرابات للمنطقة ك ّلها».
وشــدّد عىل أنّه «ســنبقى ملتزمني إىل جانب دول حوض بحرية تشاد ملساعدتها عىل
محاربة اإلرهابيني الذين ينرشون املوت ،منذ سنوات عدّة ،يف أقىص شمال الكامريون» ،حيث
تنشــط «بوكو حرام» .ورأى أن ربط جهازنا دائما ً باألمن والدفاع والديبلوماسية والتنمية
«يسمح باإلستجابة لحال الطوارئ األمنية يف مواجهة اإلرهاب وبمعالجة األسباب الجذرية
لإلرهاب» .ووصل ماكرون ظهر أمس إىل القــر الرئايس الكامريوني للقاء نظريه بول بيا
( 89عاماً) الذي يُدير البالد بقبضة من حديد منذ نحو  40عاماً.
وعىل صعيد أفريقــي آخرُ ،ق ِت َل  3أفــراد (هنديان ومغربي) من بعثــة منظمة األمم
املتحدة لتحقيق اإلستقرار يف جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) و 7متظاهرين
يف بوتيمبو ،يف اليوم الثاني من التظاهرات املناهضة لقوات حفظ الســام ،بحســب وكالة
«فرانس برس».

ي
الجيش اإلسرائيلي يهدم منز َل ْ
فلسطين َّي ْين

أدان مجلس األمن الدويل مساء اإلثنني
الهجــوم الرتكي الدموي عــى محافظة
دهوك يف إقليم كردســتان العراقي ،فيما
أكدت وزارة الخارجيــة العراقية أمس أن
بيان مجلس األمن يدعم موقف العراق.
وذكر مجلــس األمن الدويل يف بيان أنه
يدين الهجوم عىل محافظــة دهوك ،كما
أنه يُجدّد دعمه الستقالل العراق وسيادته
ووحدتــه وســامة أراضيــه والعملية
الديموقراطية واالزدهــار فيه ،وأضاف:
«ندعم السلطات العراقية يف التحقيقات يف
ّ
ونحض كافة الدول األعضاء
شأن الهجوم،
عىل التعاون مــع الحكومة العراقية لدعم
التحقيقات».
توازياً ،أوضح املتحدّث باسم الخارجية

العراقيــة أن «بيان مجلــس األمن بإدانة
اإلعتداء عىل ســيادة العراق هو األوّل من
نوعه يف سياق سلسلة اإلنتهاكات الرتكية
لسيادة العراق وأمنه» ،معتربا ً أن «مضمون
البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات
النظر باإلعتداء عىل الســيادة الوطنية يف
سياق جديد».
وكان الرئيــس الرتكــي رجب طيب
أردوغان قد اعترب اإلثنني أن هجوم دهوك
الــذي أدّى إىل مقتــل  9أشــخاص بينهم
طفلة صغرية وإصابــة  31آخرينّ ،
نفذه
«إرهابيون» ويهدف إىل اإلرضار بالعالقات
الرتكية  -العراقية ،موضحا ً أنّه دعا العراق
إىل «عــدم الوقــوع يف فــخ الدعاية التي
يُروّجها املس ّلحون األكراد».

هدمت القوات اإلرسائيلية يف قراوة
َ
بني حسن يف الضفة الغربية أمس،
منزل ْ
فلســطيني َّْي متّهمَ ْي بقتل مستوطن
إرسائييل بالرصاص يف نيسان املايض يف
مستوطنة أرئيل ،بحسب ما أفاد الجيش.
وجاء يف بيان للجيــش اإلرسائييل:
ّ
«نفذ يوسف عايص ويحيى مرعي ،وهما
فلسطينيان ،إطالق نار مميت عند مدخل
مدينة أرئيل ،مــا أدّى إىل مقتل حارس
األمن اإلرسائييل فياتشيسالف غوليف يف
 29نيسان .»2022
واعتُقــل عايص ومرعــي بعد يوم
واحد من الهجوم ،ويقبعان يف الســجن
إىل حني إحالتهما إىل محكمة عســكرية
إرسائيلية .وأضاف البيان أنّه «خالل الليل
هدم الجيــش اإلرسائييل ورشطة حرس
َ
منزل ْ الفلسطيني َّْي...
الحدود اإلرسائيلية
بعد أن رفضت املحكمة العليا اإللتماس
املقدّم من عائلتَيْهما».
وأشار الجيش إىل أنه خالل عمليتَ ْي

الهدم «اندلعت مواجهات عنيفة شارك
فيها مئات الفلســطينيني ض ّد الجيش،
وألقى املتظاهرون الحجارة والزجاجات
الحارقة وإطارات الســيارات املحرتقة
عىل الجنود» ،بينما «ردّت قوات الجيش
بوســائل تفريق املتظاهريــن وأعمال
الشغب».
ويعيــش يف الضفــة الغربية التي
احت ّلتهــا إرسائيــل يف  ،1967حواىل 3
ماليني فلسطيني باإلضافة إىل نحو 475
ألف إرسائييل يف مســتوطنات يعتربها
املجتمع الدويل غري قانونية.

عرض وزير الخارجية األميركي
أنطوني بلينكن اإلثنين مساعدة
بالده في بناء روابط بين
ّ
وحضهما
أرمينيا وأذربيجان،
ّ
التوصل إلى تسوية دائمة،
على
وذلك مع مرور عامَ يْن على
الهدنة التي أُبرمت بينهما
بوساطة روسية .وبعد إجرائه
مكالمتَيْن منفصلتَيْن مع الرئيس
األذربيجاني إلهام علييف
ورئيس الوزراء األرميني نيكول
باشينيان ،اعتبر بلينكن أن لدى
البل َديْن «فرصة تاريخية لتحقيق
السالم في المنطقة» .وكشف
المتحدّث باسم الخارجية
األميركية نيد برايس أن بلينكن
«عرض مساعدة الواليات
المتحدة في تسهيل بناء روابط
نقل واتصاالت إقليمية» بين
البل َديْن ،الفتا ً إلى أن واشنطن
مستعدّة للتعامل مع «شركاء
يُشاطروننا التفكير» لدعم
السالم بين أرمينيا وأذربيجان.
والتقى علييف وباشينيان
بوساطة االتحاد األوروبي في
أيار لمناقشة معاهدة سالم
مستقبلية ،وقد تابع وزيرا
خارجيّتهما المحادثات في
جورجيا المجاورة هذا الشهر.

هايتي :حصيلة خطرة
جرّاء العنف
كشفت األمم المتحدة في بيان
اإلثنين أن الحصيلة اإلجمالية
للقتلى والجرحى والمفقودين من
ج ّراء أعمال عنف بين عصابات
في سيتي سوالي في ضواحي
بور أو برنس عاصمة هايتي بين
 8تموز و 17منه تخ ّ
طت 471
شخصاً ،مشير ًة إلى تقارير عن
«حوادث خطرة من العنف الجنسي
ض ّد النساء والفتيات ،وكذلك
الفتيان الذين يت ّم تجنيدهم من
قبل العصابات» .ولم تُعلن األمم
المتحدة حصيلة محدّدة للقتلى.
وتحدّث البيان عن فرار حوالى
 3000شخص من منازلهم،
بما في ذلك مئات األطفال غير
المصحوبين بذويهم ،في حين دُمّ ر
أو أُحرق  140منزالً ،مح ّذرا ً من
أن االحتياجات اإلنسانية في سيتي
سوالي هائلة وتتزايد بسبب الفقر
ونقص الخدمات األساسية ،بما
في ذلك األمن ،واالرتفاع األخير في
موجة العنف.
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كـــرة قــدم

ّ
يضم مارا من بوردو
ساوثمبتون

إنتقاالت الالعبين :تيل إلى بايرن
وموكييلي إلى باريس سان جرمان
نجح نادي بايرن ميونيخ ،حامل لقب الدوري األلماني لكرة القدم ،في إبرام صفقة هجومية
جديدة أمس ،بالتعاقد مع ماثيس تيل ،وهو إحدى المواهب الفرنسية الشابة.
أعلن النادي البافاري تعاقده
مع تيل ،مهاجــم رين الفرنيس،
حتى حزيران من العام .2027
وع ّلــق حســن صالــح
حمديتش ،املدير الريايض لبايرن
ميونيــخ" :تيل يعــد واحدا ً من
أفضل املواهــب يف أوروبا ،فهو
رسيع للغايــة ،وقــوي بدنياً،
ومهاجم عرصي ،وتعاقدنا معه
بعد متابعة لفرتة طويلة".
من جانبه ،كشف فابريتسيو
رومانو ،خبري ســوق االنتقاالت،
عرب حسابه عىل موقع "تويرت"،
عن بلــوغ قيمــة الصفقة 20
مليون يورو ،إىل جانب  8.5ماليني
يورو كحوافز إضافية.
وأتم تيل ،الذي سريتدي مع
بايرن القميص الرقم  ،39عامه
الـ 17يف نيســان املايض ،حيث
ظهر مع رين يف الدوري الفرنيس
يف ســن صغرية ،وذلك خالل آب
املايض.
وأصبح تيــل أصغر العب يف

تيل أصغر العب
في تاريخ رين
تاريخ رين بعمر  16عاما ً و110
أيــام ،محطما ً الرقــم القيايس
السابق إلدواردو كامافينغا ،العب
ريال مدريد االسباني الحايل.

موكييلي الى سان جرمان

يف باريس ،أعلن نادي باريس
ســان جرمان بطل فرنسا ،عن
تعاقــده ملــدة خمس ســنوات
وحتى العــام  ،2027مع املدافع
الفرنيس الدويل نوردي موكيييل،
من اليبزيغ األملاني ،لتعزيز خط
دفاعه.
ولم يتم الكشــف عن قيمة
الصفقة ،لكــن تقارير صحافية
اشارت اىل ان القيمة ترتاوح بني
 10و 15مليون يورو.
وكان ســبق ملوكيييل ان أ ّكد

رحيله عن اليبزيــغ بطل كأس
أملانيــا برشيط فيديــو له عىل
مواقــع التواصــل االجتماعي،
حيث قال الالعب الدويل البالغ 24
عاماً" :جماهري اليبزيغ ،بعد أربع
سنوات سوياً ،وصلت قصتنا إىل
نهايتها".
وسيســمح وصــول هــذا
املدافع الذي خطا خطواته األوىل
يف باريس أف يس قبل انتقاله إىل
الفال ومونبلييه ،وثم اىل اليبزيغ
يف العام  ،2018للنادي البارييس
بالحصول عىل حلول إضافية عىل
الرواق األيمن حيث يلعب املغربي
الدويل أرشف حكيمي.
كمــا بامــكان موكييــي
أن يلعــب ضمن دفــاع مكوّن
من ثالثــة العبني ،وهــو نظام
يفضله املــدرب البارييس الجديد
كريســتوف غالتييــه الذي ح ّل
بدال ً من االرجنتيني ماوريتسيو
بوكيتينو.
وســيصبح موكيييل ثالث

تيل (باألبيض) خالل تمارين رين في الموسم الماضي

قميص منتخب بــاده يف مباراة
وديــة يتيمة كانت أمــام فنلندا
2صفــر يف  7أيلول مــن العام 2021يف ليــون ،ضمن تصفيات
قارة أوروبا املؤهلة لكأس العالم
 ،2022ودخل يف نهاية اللقاء.

مارا الى ساوثمبتون

يف لنــدن ،أعلــن نــادي
ســاوثمبتون االنكليزي رسميا ً
انضمام املهاجم الفرنيس سيكو
مارا إىل صفوفه قادما ً من بوردو
يف صفقــة قيمتهــا  13مليون
يورو ،بما يف ذلك املكافآت ،والتي
من شأنها أن ّ
توفر بعض السيولة
املاليــة للنادي الفرنــي الذي
يكافح للبقاء يف الدرجة الثانية.

وتعاقد املهاجم الشاب ،ابن
الـــ 19عاماً ،مع ســاوثمبتون
ملدة  4أعوام ،وال يزال بحاجة إىل
الحصول عىل ترصيح عمل.
وأعلن الناديان األســبوع
املــايض التوصــل إىل اتفــاق
مبدئــي ،يف حــن كان بوردو
يمثل أمــام اللجنــة الوطنية
األوملبية والرياضية الفرنســية
التي اصــدرت قــرارا ً إيجابيا ً
بشأن خوضه منافسات الدرجة
الثانية.
وكان بوردو الذي يعاني من
صعوبات ماليــة بعد هبوطه إىل
الدرجة الثانية يف نهاية املوســم
املايض باحتالله قــاع الرتتيب،
واجه تعنت دائرة الرقابة اإلدارية

األشقاء أنتيتوكونمبو إلى منتخب اليونان

دردشـــة

نصر لـ"نداء الوطن" :طريقنا
سالكة نحو بطولة العالم
فـــادي سمعــــــان
أشار املد ّرب الوطني إييل نرص لصحيفتنا اىل
ان ما ّ
ّ
حققه منتخب لبنان لكرة السلة يف نهائيات
كأس آسيا األخرية يف اندونيسيا يُع ّد إنجازا ً مرشّ فا ً
جديدا ً للعبة محليا ً يُضاف اىل إنجازاتها السابقة،
مؤكدا ً ّ
أن هذه النتائج البارزة لم يسبق ان تحققت
منذ فرتة طويلة ،وقد تُرجمــت ميدانيا ً بالتغلب
ألول مرة عىل نيوزيلندا ،وللمرة الثانية عىل الصني
بعد األوىل يف تصفيات بطولة العالم يف العام 2018
عىل ملعب مجمّ ع نهاد نوفل  -زوق مكايل.
أضاف" :لكن ما يميّــز الحدث هذه امل ّرة هو
ّ
ان معظم العبينا ما زالوا شبابا ً ويف قمّ ة حيويتهم
وعطاءاتهــم الفنية ،ما يبرش بمســتقبل واعد
وحافل ملنتخبنا الوطني لسنوات طويلة" .وتابع:
"لدينــا أيضا ً العبون واعــدون ومواهب صاعدة
يف صفــوف منتخبات الفئــات العمرية ،وهؤالء
سيشكلون بالتأكيد دعما ً أساسيا ً للمنتخب األول
يف املستقبل القريب".
وأشاد نرص بالعمل الرائع الذي قام به الجهاز
الفني بقيادة املد ّرب جاد الحاج ،مثنيا ً كذلك عىل
ّ
يقصوا يف مهامهم
أداء كافة الالعبني الذيــن لم
وواجباتهم ،خصوصا ً وائل عرقجي وســرجيو
درويش واآلخرين ،كما تميّز املنتخب باالنضباط
والتفاهم والتجانس بني أفــراده ،والوالء املطلق
للقميص الذي يرتدونــه ،والتقيّد التام بتعليمات
املدرب وخططه ،وهــذا كان مفتاح االنتصارات
ّ
"لكن الحظ السيئ
املتتالية التي تحققت .وأردف:
لعــب دوره وعاكســنا أمام اســراليا يف املباراة
النهائية ،ومع ذلك أعترب النتيجة إنتصارا ً لنا أمام
منتخب قويّ جدا ً يض ّم افضل الالعبني املحرتفني".
ّ
ورأى ّ
يبــر بالخري،
أن املنتخــب اللبناني
وطريقه أصبحت ســهلة نحــو نهائيات بطولة

العب ينضم إىل بطل فرنســا يف
ســوق االنتقاالت الصيفية ،بعد
العب الوسط الربتغايل فيتينيا من
بورتو ،واملهاجم الفرنيس الشاب
هوغو إيكيتيكي ( 20عاماً) من
ريمس.
وســاهم موكيييل محليا ً يف
حلول اليبزيــغ يف املركز الثاني
خلف بطــل أملانيا بايرن ميونيخ
يف العــام  2021والفوز بالكأس
املوســم املنرصم ،كما تألق عىل
الســاحة األوروبية بوصوله إىل
الــدور نصف النهائــي يف دوري
أبطال أوروبا  2020ومســابقة
"يوروبا ليغ" .2022
ويشــ ّكل هذا االنتقال أيضا ً
ملوكيييل فرصة جيــدة الختيار
محتمل مع منتخب "الديوك" قبل
انطالق نهائيــات مونديال قطر
 21( 2022ترشيــن الثاني 18 -
كانون األوّل).
وارتدى موكيييل املتحدر من
مونــروي ،يف منطقــة باريس،

اســتُدعي نجــم الــدوري
االمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة
يانيس أنتيتوكونمبو واشــقاؤه
الثالثة اآلخرين ،لتمثيل منتخب
اليونان يف كأس أوروبا وتصفيات
كأس العالم هذا الصيف.
وفيمــا يلعــب يانيــس
وثاناسيس مع ميلووكي باكس
يف الدوري االمريكيّ ،
فإن أليكس
يلعب مع فريق ويسكونسن هريد
يف دوري الرديــف االمريكي "ج
ليغ" (الفريــق الرديف لباكس)،
وكوســتاس هو العــب ح ّر منذ
نهاية املوسم املايض الذي خاضه
مع ليون-فيلوربان الفرنيس.
منــذ العــام  ،2014ارتدى
يانيــس ( 27عامــاً) قميــص
املنتخــب اليونانــي  49مــرة،
وخاض ثاناسيس ( 30عاماً) 39
مباراة ،وكوستاس ( 24عاماً) 10
مباريات دولية ،بينما سيخوض

الشــقيق األصغر ،أليكس (20
عاماً) ،أول ظهور له مع منتخب
بالده.
وسيواجه املنتخب اليوناني
بطــل أوروبــا مرتــن (1987
و )2005الــذي يضــ ّم حاليا ً يف
تشــكيلته  23العبــا بمن فيهم
املجنس االمريكــي تايلر دوريس
(داالس مافريكــس) ،كالً مــن
إســبانيا وجورجيــا وبولونيا

وتركيــا يف مباريــات ودية .ث ّم
سيســتأنف مشواره يف تصفيات
مونديال  ،2023بمواجهة رصبيا
وبلجيكا.
وستقام كأس أوروبا بني 1
و 18أيلول املقبل يف مدينة ميالنو
االيطالية ،حيــث وقعت اليونان
يف املجموعــة الثالثــة اىل جانب
اســتونيا ،اوكرانيــا ،بريطانيا،
إيطاليا وكرواتيا( .أ ف ب)

إيلي نصر

ّ
يتحض جيــدا ً من خالل
العالم ،واملطلــوب أن
خضوعه ملعسكرات داخلية وخارجية لتطوير أداء
الالعبني .وقال" :مع كامل التقدير للدور الذي قام
به املجنس جوناثــان آرليدج ،لكن يجب التفتيش
عن بديــل له من الطراز الرفيــع لبطولة العالم،
ألننا سنواجه منتخبات أوروبية وأمريكية وغريها
تملك خربة عاملية كبرية ،وال مجال أليّ خطأ يف هذا
اإلستحقاق املهمّ".
وثمّ ن نرص الجهد الذي قام به االتحاد اللبناني
لكرة الســلة ،إضافة اىل عمل لجنــة املنتخبات
الوطنية ،حيــث كان دورهم فاعــاً وبارزا ً من
خالل املتابعة املتواصلة لك ّل شاردة وواردة داخل
املنتخب .وختم" :منتخب األرز رفع رأســنا وأعاد
البســمة والبهجة إلينا ،وأعطــى بارقة أمل لهذا
الشعب املقهور للخروج -ولو موقتاً -من املحنة
القاسية التي يعيشها يومياً".

أ ّول سيدة رئيسة لرابطة الدوري اإلنكليزي
انتُخبت أليســون بريتني رئيسة لرابطة الدوري
اإلنكليــزي املمتاز يف كرة القدم ،لتصبح أول ســيدة
تشغل هذا املنصب ،حســبما أعلنت الـ"برمريليغ"
امس .وحظيت بريتني ( 57عامــاً) بإجماع األندية
العرشيــن يف الدوري املمتاز ،لتخلف بــدءا ً من العام
 2023بيرت ماكورميك ،الرئيــس املوقت منذ كانون
الثاني ،والذي ح ّل بدال ً من غاري هوفمان املســتقيل
بسبب ردود أفعال األندية ا ُملعارضة الستحواذ صندوق
استثمار عام سعودي عىل نادي نيوكاسل.
وشغلت بريتني سابقا ً منصب الرئيس التنفيذي
لرشكة "ويتربيد" ،وهــي مجموعة فنادق ومطاعم،

بعد مسرية مهنية بدأت يف العمل املرصيف.
وقالت يف بيان" :أنا من عشــاق كرة القدم منذ
الطفولة ويســعدني للغاية أن يتم تعييني رئيســة
للدوري املمتاز".
من جهته ،قال ريتشارد ماسرتز الرئيس التنفيذي
للدوري املمتاز" :كان ألليسون تأثري إيجابي عىل كل
مؤسسة كانت تعمل فيها .لديها سجل حافل يف مجال
األعمال ،وتنجز األشياء بواقعية وتحظى باحرتام كبري
ومحبوبة يف جميع الصناعات التي عملت بها".
وختم" :لديهــا أيضا ً اهتمام كبري باللعبة وكيف
يمكن أن تتطور بشكل أكرب"( .أ ف ب)
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األربــعــاء  ٢٧تـمـوز 2022

عودة ميسي إلى برشلونة مستحيلة حاليًا

الوطنيــة والتــي هــي بمثابة
الرشطــة املاليــة لكــرة القدم
الفرنســية مرتني ملصلحة انزاله
إىل الدرجة الثالثة.
غــر أن الكلمــة األخرية يف
هــذه القضية ســتكون للجنة
التنفيذية لالتحاد الفرنيس لكرة
القــدم ،والتي لديهــا حتى 30
تموز الجاري ،موعد اســتئناف
ّ
للبت
منافســات الدرجة الثانية،
بالقضية.
وســجل مارا ،العب باريس
سان جرمان السابق قبل انتقاله
يف العام  2017إىل بوردو 6 ،أهداف
يف  26مبــاراة خاضها يف الدوري
الفرنيس يف املوسم املايض.
وحــ ّذر النمســوي رالــف

هازنهوتل مدرب ســاوثمبتون
الوافــد الجديد أن عليه "أن يبذل
قصارى جهــده" ،مضيفاً" :هو
العب شــاب ســيحتاج إىل وقت
للتكيّــف مع بلــد جديد ودوري
جديد ،لكننا نتطلــع إلمكاناته
ومــا يمكن أن يصبــح عليه يف
املستقبل".
من ناحيته ،قــال املهاجم
الدويل ملنتخب الشباب انه "سعيد
جــداً" لالنضمام إىل نادي جنوب
إنكلرتا.
وأردف" :أنا شاب وسيتعني
عيل ّ العمل .أعتقد أن ساوثمبتون
هو أفضل نادٍ لتطوري ولتقدمي
وكي أصبح من بني األفضل".
(أ ف ب)

رونالدو يعود إلى يونايتد

عاد النجــم الربتغايل املخرضم كريســتيانو رونالدو امس إىل
مق ّر تمارين ناديه مانشسرت يونايتد اإلنكليزي ،قبل محادثات مع
مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مســتقبله مع
"الشياطني الحمر".
ويريد افضل العب يف العالم خمس مــرات ،والبالغ  37عاما ً
أن يرتك النــادي الذي عاد اليه العام املايض وغاب عن معســكره
التدريبي يف تايالند واسرتاليا ألسباب عائلية.
وبحســب صور نرشتها وســائل اإلعــام الربيطانية ،وصل
كريســتيانو إىل مق ّر كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج
منديش ،وشــوهد اســطورة تدريب الفريق السابق السري أليكس
فريغسون يصل أيضا ً إىل املق ّر.
وقال تن هاغ مطلع الشهر الجاري ان رونالدو "ليس للبيع":
"نخطط لرونالدو معنا هذا املوسم ،واتطلع للعب معه".
وأنهى نجم ريال مدريد اإلسباني وجوفنتوس اإليطايل السابق
املوسم املايض كأفضل هداف للفريق برصيد  24هدفاً .لكن فريقه
ح ّل يف مركز سادس مخيب يف الدوري ،ما حرمه فرصة املشاركة يف
دوري أبطال أوروبا.
ويستهل يونايتد مشــواره يف الدوري االنكليزي يف  7آب املقبل
أمــام ضيفه برايتون ،بعد نهاية مبارياتــه االعدادية ضد أتلتيكو
مدريد اإلســباني يف النــروج ورايو فاليكانو اإلســباني يف "أولد
ترافورد".
(أ ف ب)

أ ّ
كد مــدرب برشــلونة
االســباني تشــايف ّ
ان عودة
النجــم االرجنتينــي ليونيل
مييس اىل النادي الكاتالوني يف
الوقت الحايل "مستحيلة".
وقال تشايف إنه عىل رغم
إعجابه الكبــر بمييس (35
عاماً) واملحــرف راهنا ً مع
باريس سان جرمان الفرنيس،
لكــن ال توجد خطــة فورية
للنــادي للتوقيــع معه من
جديد ،مضيفــاً" :لدى مييس
عقد ومن املســتحيل التوقيع
معه".
وكان برشــلونة تع ّرض
لرضبة كبــرة عندما اضطر
نجمه التاريخي ،املتوّ ج بلقب
افضل العب يف العالم ســبع
مرات ،إىل مغادرة "كامب نو"
الصيف املايض بسبب الوضع
املايل املرتدي للنادي.
غري ّ
ان صيف برشــلونة
كان واعــدا ً مــن خــال
التعاقدات التي ابرمها ،وعىل
رأســها املهاجــم البولوني
روبــرت ليفاندوفســكي
ا ُملنتقــل من بايــرن ميونيخ
األملاني ،إضافــة اىل الربازييل
رافينيا والدنماركي أندرياس
كريستنســن والعاجي فرانك
كيسييه.
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وعــن التعاقــد مــع
ليفاندوفســكي ،قال تشايف:
"إنــه العب كبــر يف مركزه
وهو أيضا ً متواضع ومحرتف
ويتكيف ،والفريق ســيتطوّر
معه كثرياً".
ورشح تشــايف طريقته
القنــاع الالعبــن النجــوم
باالنضمام اىل برشلونة قائالً:
"أرشح األمــور بوضــوح.
الخطــة ،املدينــة .هــذا ما
افعله".
وتابــع" :إذا لم أعط مئة
يف مئةّ ،
أفضل البقاء يف املنزل.
أحاول أن أجعلهم يستمتعون

بأنفسهم وأجعلهم يشعرون
بأهميتهم .مــن الواضح أن
وجودك يف برشــلونة يساعد،
هذا واضح".
وأضاف " :هناك مرشوع
مثري .نتحــدث أيضا ً بوضوح
مع الالعبــن .كل هذا يضيف
ايضاً ،لكن هذا هو برشلونة".
ورأى تشايف انه عىل رغم
ضيق الوقــت ،لكن "الالعبني
متحمسون للعب .الكلمة هذا
العام هي اإلثارة .حقيقة أن
ليفاندوفسكي أراد املجيء إىل
هنا تقول الكثري".
(أ ف ب)

الفرنسيون غير مبالين باستضافة األولمبياد
قبل عامني من افتتاح األلعاب األوملبية
الصيفية يف باريــس (من  26تموز حتى
 11آب  ،)2024قــال  47يف املئــة من
الفرنســيني إنهم "غري مبالني" بهذا
الحدث ،وفقا ً الســتطالع رأي نرشته
صحيفة "لو باريزيان" امس.
وردا ً عىل الســؤال حيال الشعور
تجــاه األلعاب األوملبيــة يف العاصمة
الفرنســية ،قال  26يف املئــة فقط من
ا ُملســتطلعة آراؤهم (عينة
مــن  1019شــخصاً) إنهم
"مهتمون" ،بينما أعرب 19
يف املئة عن "قلق" ،و 7يف املئة
"نفد صربهم" ،فيما لم يتمكن  1يف املئة
من اإلجابة.
ونُرش هــذا االســتطالع تزامنا ً مع
ترصيحــات للرئيــس الفرنــي إيمانويل
ماكرون نقلتهــا صحيفة "ليكيب" خالل اجتماع يف
اإلليزيه ،أشار فيها إىل أن السلطات ستو ّزع  400ألف
تذكرة عىل مواطنيها.
ويعتزم  54يف املئة فقط من الفرنسيني "متابعة

الحدث عرب وسائل اإلعالم" ،و  12%يريدون
"رشاء تذاكر لحضور الفعاليات" ،لكن
 9%يرغبون يف حضور حفل االفتتاح
يف املوقع ،و 8%لحفل الختام ،و6%
مستعدون للمشــاركة يف األلعاب
كمتطوعني أو بالتقدم لوظيفة.
أما بالنسبة للبقية ،فإن 65%
من املشاركني يف االستطالع "مؤيدون"
لحفل االفتتاح عىل نهر الســن .ويف ما
يتعلق باملسألة األمنية فإن
 72%يعتقدون أنه سيكون
مســتتبا ً يف املدن األخرى،
لكــن  66يف املئــة فقط يف
باريس.
وبالنســبة لـ 75%مــن هؤالء،
ســيتم تجاوز موازنــة أوملبياد باريس
 ،2024ويــرى  53%أن مجمــوع ميداليات
فرنسا سيكون معادال ً لتلك التي حُ صدت يف األلعاب
الســابقة ،يف مقابل  26%من املتفائلني (بمزيد من
امليداليات) ،و  19%يرجحون ميداليات أقل.
(أ ف ب)

إصابة بوغبا ُتبعده عن جوفنتوس
تع ّرض العب الوســط الفرنيس بول بوغبا،
املنتقل إىل جوفنتوس اإليطايل ،إلصابة يف ركبته
اليمنى ،ولن يسافر مع نادي "السيدة العجوز"
إىل تكساس ملواجهة برشلونة اإلسباني يف مباراة
ودية ،بحســب ما أعلن فريق جوفنتوس يف
بيان.
ونرش جوفنتوس بيانــه عرب موقعه
اإللكرتوني ،أوضح فيه أنــه "بعد اإلبالغ
عن ألم يف ركبته اليمنى ،خضع بول بوغبا
لصورة باألشعة كشفت عن وجود رضر
يف الغرضوف املفصيل".
وأضــاف أن بوغبا "ســيخضع
الستشارة أخصائي بجراحة العظام
خالل الساعات القليلة املقبلة".
ويتعني عىل نــادي جوفنتوس،
الذي يخــوض حاليا ً جولــة صيفية
تحضريية يف الواليات املتحدة ،مغادرة

كاليفورنيا موقتا ً إىل تكســاس يف داالس ،حيث
يرتقب أن يواجه نادي برشلونة يف مباراة
ودية فجر اليــوم .لكن الالعب الفرنيس
لن يكون عىل متن هذه الرحلة.
وعــاد بطــل العالــم بوغبا إىل
جوفنتــوس للمــرة الثانية هذا
الشــهر بعقد حــ ّر ،قادما ً من
مانشســر يونايتد اإلنكليزي
الذي انضم إليه بصفقة قياسية
يف العام  2016بلغت  105ماليني
يورو.
وكان بوغبا ( 29عاماً) أساســيا ً
يف تشكيلة املدرب ماسيميليانو أليغري
التي فــازت يف افتتاح مباريات الجولة
عىل تشــيفاس غواداالخارا املكسيكي
2صفر يوم الجمعة املايض.(أ ف ب)

أخبار سريعة
إفتتاح مسابقة "النخبة"

تفتتح بعد ظهر اليوم المرحلة
األولى لكأس "النخبة" بكرة
القدم ،فيلعب العهد بطل لبنان
مع البرج على ملعب مجمّ ع
فؤاد شهاب الرياضي في جونيه
الساعة ( ،)16.00فيما يلتقي
النجمة مع التضامن صور على
ملعب بلدية بحمدون (.)17.00
في المقابل تنطلق غدا ً الخميس
المرحلة األولى من مسابقة كأس
"التحدي" ،فيتقابل اإلخاء األهلي
عاليه مع طرابلس الرياضي
( ،)16.00والسالم زغرتا مع
الحكمة على ملعب طرابلس
البلدي ( .)17.00وتستكمل
المراحل المتبقية األسبوع المقبل.

لبنان يغلب سوريا

حقق منتخب لبنان للذكور (تحت
الـ 18سنة) فوزه الثاني على
التوالي في بطولة غرب آسيا لكرة
السلة المقامة حاليا ً في دمشق
والمؤهلة الى بطولة آسيا التي
ستستضيفها إيران الشهر المقبل،
وكان مساء أمس على حساب
نظيره السوري المضيف بنتيجة
كبيرة ( .)70-94وهو االنتصار
الثاني للبنان بعد األول على
فلسطين ( )65-101أول من أمس
اإلثنين .ويختتم لبنان مبارياته في
الدور االول بمواجهة العراق عند
الخامسة من عصر اليوم .وتشارك
في البطولة االقليمية اربع دول هي
إضافة الى لبنان ك ّل من العراق
وسوريا وفلسطين.

"طاولة" :لقب الزوجي
المختلط

إختُتمت بطولة لبنان بكرة
الطاولة التي استضافها نادي
المون السال عين سعادة بإقامة
مسابقة الزوجي المختلط،
ّ
وحقق فيها ال ّلقب ثنائي نادي
األنترانيك بيروت سعد الدين
الهبش وتاليا عازار بعدما
تغ ّلبا في المباراة النهائيّة على
أحمد مصطفى حرب (الجيش)
وماريانا سهاكيان (أنترانيك
بيروت) بنتيجة ( .)2-3وكان
الهبش وعازار تغلبا في الدور
نصف النهائي على محمد نور
الهبش وليتيسيا عازار (أنترانيك
بيروت) بنتيجة ( ،)2-3فيما
فاز حرب وسهاكيان في الدور
عينه على الثنائي غالب فحص
(الرياضي غزير) وميسا
بصيبص (األدب والرياضة
كفرشيما) بنتيجة (.)0-3
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تشكيل المجلس األعلى
لمحاسبة الرؤساء
والوزر اء

رفــــــيـــــــق خـــــــوري

نهاية عهد
وخرافة وتجربة
عهد الرئيس ميشال عون إنتهى عمليا ً قبل
الوصول الى النهاية رسمياً .إنتهى حين عجز
أقوى زعيم مسيحي متحالف مع أقوى حزب
في لبنان عن تحقيق الحد األدنى من شعار
"اإلصالح والتغيير" الذي جاء باسمه .إنتهى
بالوصول على ساعته الى تراكم اإلنهيارات
القديمة والجديدة ،حيث البلد مسروق والشعب
منهوب واألزمات تدفع المؤسسات الى العطالة
واإلضراب .إنتهى باللجوء الى حجة "ما
خلونا" بدل المواجهة مع الذين ما خ ّلوه أو
أقله كشفهم بالوقائع والوثائق .إنتهى بالتخلي
عن "تفاهم معراب" مع "القوات اللبنانية"
والتفاهم مع الرئيس سعد الحريري ،وفتح
الجبهات مع معظم القوى السياسية باستثناء
"حزب الله" الشريك في "تفاهم مار مخايل"
الذي بقي حبرا ً على ورق .إنتهى بالسعي
لتطويع كل شيء من أجل توريث الرئاسة بعد
توريث "التيار الوطني الحر" وعهد لن يأتي.
وانتهى بنوع من العزلة العربية والدولية خالفا ً
لما عرفه لبنان ،وعقابا ً على الغطاء الرسمي
لدور "حزب الله" العسكري واإلعالمي
والسياسي في البلدان العربية الشقيقة
وسياساته المعادية لألصدقاء الدوليين.
إنتهى وأنهى معه خرافة وتجربة .الخرافة
هي الحديث عن عهد قوي في بلد مفلس
وضعيف يتحكم به حزب مسلح يملك ما
يسمى "فائض القوة" ولديه مشروع أكبر
من لبنان .والتجربة هي حصر المناصب
الرئاسية الثالثة ،الجمهورية والبرلمان
والحكومة ،باألقوياء في طوائفهم ،أي
بأمراء الطوائف .فالتجربة في العهد الحالي
زادت تأكيد ما قادت إليه التجارب في عقود
سابقة .ال فقط تجارب رؤساء جمهورية بل
أيضا ً رؤساء مجالس نيابية وحكومات.
ذلك أن المشكلة ليست في "الرؤساء
األقوياء" إذا كان مفهوم القوة هو التمسك
بالدستور والقوانين والحؤول دون الخروج
منها وعليها ،واإلنفتاح على كل ألوان الطيف
السياسي اللبناني .المشكلة هي "الرؤساء
الزعماء" الذين يديرون المناصب بسياسات
تخدم زعاماتهم ومصالحهم فقط .وأخطر
األحداث في تاريخ لبنان الحديث هي التي
جرت في أيام الرؤساء الزعماء :أحداث
 .1958حرب  1975وانهيارات األيام الحالية.
في الماضي إهتز لبنان وجرت حروب
وصراعات حين انحرفت سياسته الخارجية
وتخلى عن الوقوف مع اإلجماع العربي أو
على الحياد عند الخالف .وضربه زلزال عندما
تحمل وحيدا ً أعباء الفصائل الفلسطينية
المسلحة التي أرادت تحرير فلسطين
إنطالقا ً من لبنان فقادت الى حرب دمرت
لبنان وجاءت باإلجتياح اإلسرائيلي والدخول
العسكري السوري .واليوم تنهار المؤسسات
وتعجز السلطة عن ضمان الحد األدنى من
الغذاء والماء والكهرباء والدواء للناس ،وسط
المفاخرة باإلنتماء الى "محور الممانعة"
وقول السيد حسن نصرالله إن "المقاومة
ليست تهديدا ً إلسرائيل فقط بل أيضا ً لكل
المشروع األميركي في المنطقة".
يعترف الرئيس األميركي توماس
جيفرسون بأنه "ال رجل يحمل من الرئاسة
السمعة التي حملته إليها" .لكن قدر لبنان أنه
"عانى ،ال بسبب أخطائه بل بسبب مزاياه"،
كما قال المؤرخ والمستشرق برنارد لويس.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

ال تستمر خاليا القلب
باالنقسام والنمو،
لذلك ال يُصاب القلب
بالرسطان

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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ربطات العنق ُتثير انقسامًا داخل البرلمان الفرنسي
ذ ّكرت رئيســة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل
برون بيفيه النواب برضورة اعتماد أسلوب "صحيح"
يف اللباس ،فيما يثري جدل بشــأن وضع ربطات العنق
انقساما ً بني نواب اليمني واليسار.
وقالت بــرون بيفيه ،العضو يف حــزب الرئيس
الفرنــي إيمانويل ماكــرون" :ال يمكننا أن نأتي إىل
الجمعيــة الوطنيــة بالزيّ الذي نريــد .تنص قواعد
الجمعيــة الوطنية عىل رضورة ارتداء أزياء شــبيهة
بمالبس العمل".
وأضافت" :عندما تدخلون إىل الجمعية الوطنية
تحت قبة الربملان ،ال تعودون تمثلون أنفسكم ،فأنتم
مســؤولون منتخبون لألمة وتمثلون الفرنســيني،

لذلــك يجب أن تتصوروا دائما ً أن الفرنســيني يجب
ً
خاتمة" :لســت هنا ألؤدي دور
أن يفخــروا بكم"،
رشطــي اللباس يف املجلس ،أنا أثــق يف الربملانيني".
وتحولت النقاشــات الربملانية يف األيــام األخرية إىل
مجادالت بشــأن قواعد اللباس ،بعد أن انتقد النائب
اليميني رونو موزولييه ،سلوك نواب تحالف اليسار
يف الجمعية الوطنية ،قائالً" :إنه "يسار قذر" وينرش
ضجيجه يف كل مكان".
كما طالــب نائب يميني آخر هو إريك ســيوتي
بااللتزام بوضع "ربطة عنق" تحت قبة الربملان .وردت
مجموعة نواب "فرنسا املتمردة" (اليسار الراديكايل)،
عليه بالقول" :إن املالبس ال تصنع النائب"( .أ ف ب)

أنثى فظ تسرق األضواء في النروج
"فريا" أضواء موســم الصيف يف
رسقت أنثى الفظ ِ
النروج بركوبهــا عنوة عددا ً من قوارب النزهة يف مضيق
أوســلو حيث ترسح وتمرح منذ أسبوع ،وأدت تحركات
الحيوان الثديي البحري إىل ترضر بعض القوارب التي يقل
وزنها عن  600كيلوغرام.
"فريا" تمضية جزء من الصيف يف النروج،
واختارت ِ
بعدما شــوهدت قبل ذلك يف بريطانيا وهولندا والدنمارك
والسويد .وأثارت ضجة عندما راحت تصعد إىل متن قوارب
نزهة يف كراغريه ،وهي قرية ســاحلية جنوبية ،ثم راحت
تكرر فعلتها يف مياه العاصمة منذ  17حزيران.
وأثار وجــود "فريا" التي تنتمي إىل نوع من الحيوانات
يعيش عادة تحــت خطوط العرض الشــمالية يف القطب

الشمايل ،فضول الســكان املحليني ،واستحوذ عىل اهتمام
وســائل اإلعالم .ووصل األمر بصحيفــة "فريدنس غانغ"
الشعبية إىل إجراء نقل مبارش لتحركات "فريا" عرب موقعها
عىل اإلنرتنت نظرا ً إىل االهتمام الشعبي بقصتها يف هذا البلد
االسكندينايف الذي يعشق برامج "التلفزيون البطيء".
ُ
وصوّرت لقطات فيديو لهــا وهي تصطاد بطة ،أو
ّ
تنقض عىل بجعــة ،أو غالبا ً وهي تنام عىل قوارب ترزح
تحت وزنها ،علما ً أن حيوانــات الفظ يمكن أن تنام 20
ســاعة يومياً .وبحثت الســلطات النروجية يف خيارات
عدة ،بينها إبعاد "فريــا" ،أو اللجوء إىل القتل الرحيم يف
حال شكلت خطرا ً عىل الســكان ،لكنها ارتأت يف نهاية
املطاف ترك الطبيعة تأخذ مجراها( .أ ف ب)

الحالزين األفريقية تغزو فلوريدا
تبدي ســلطات فلوريدا قلقــا ً إزاء غزو الحالزين
األفريقية العمالقة ،وهو جنس حيواني رسيع التكاثر
يُعرف بشهيته املفتوحة وقد يشكل خطرا ً عىل اإلنسان،
إحــدى مناطق الوالية الواقعة جنــوب رشق الواليات
املتحدة .منــذ نهاية حزيــران ،كان موظفو مديرية
الزراعة يف هذه الوالية املشمســة يتفقدون حدائق نيو
بورت ريتيش ،وهي مدينة صغرية عىل الساحل الغربي
حيث اســتقرت هذه الحالزين .هــذه الرخويات التي
يمكن أن يصل طولها إىل  20سنتيمرتاً ،هي آفة زراعية
تتغذى عىل أكثر من  500نوع مختلف من النباتات.
عىل بعد أمتار قليلة ،يتنقل ميلون ،وهو كلب من

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

فصيلة البرادور ُد ّرب عىل تعقب الحالزين ،مع سيده.
يذهب تحت شجرة ،يبحث يف العشب  ...وعندما يحدد
أخريا ً هدفــه ،يجلس عليه .بمســاعدة ميلون وكلب
بولييس آخر ،جرى اإلمساك بألف ومئتي عينة من هذه
األنواع الغازية يف مقاطعة باسكو.
وللتغلــب عىل هــذا الحلزون املدمر ،تســتخدم
الســلطات أيضا مادة "ميتالديهيــد" ،وهو نوع من
قاتل الحالزين ال يؤذي اإلنســان والحيوان ،بحســب
السلطات .وتعترب السلطات أن دخول هذه الرخويات
اآلتية من رشق أفريقيا ،إىل فلوريدا قد يكون عائدا ً إىل
إحضارها كحيوان أليف( .أ ف ب)
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