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ماذا لو أكمل
الزمن مساره
في ذاك الرابع من آب؟

"تواطؤ رئاسي" حكومي :خلوة بعبدا كرّست "االتفاق على عدم االتفاق"

"حزب الله" يتر ّيث حتى منتصف آب:
بعد المسيّرات "طلقات صاروخية"؟

٣

رئيس هيئة "لتفاوض
السورية" لـ"نداء الوطن":
إيران و"حزب الله" يحتالن
سوريا وهما عدوان

إقــتـصـــاد ٩
توقيف رئيس مجلس
اإلعتماد المصرفي
"على ذمة" األسهم
التفضيلية

مــــدارات

١٥

صندوق النقد الدولي:
نعمة أم نقمة؟

السفينة األوكرانية "رازوني" لدى وصولها إلى اسطنبول أمس في طريقها إلى مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها من الذرة (أ ف ب)

مع اقرتاب السفينة "رازوني" األوكرانية من وجهتها اللبنانية
يف مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها من الذرة بعدما أبحرت من ميناء
أوديســا ووصلت أمس إىل املياه اإلقليمية الرتكية قبالة اسطنبول،
ارتفعت حدة االشــتباك الديبلومايس الرويس – األوكراني يف بريوت
خالل الساعات األخرية حول سفينة "الودسيا" السورية الراسية
يف ميناء طرابلس عىل خلفية "شحنة الحبوب األوكرانية املرسوقة"
عىل متنها .فعىل الرغم من إعالن سفارة أوكرانيا أنها عرضت عىل
الحكومة اللبنانية رشاء الشحنة تحاشيا ً لفسادها وبغية إبقائها يف
السوق اللبنانية باالتفاق مع مالكيها ،تمكنت الضغوط السياسية
من رفع الحجز القضائي عىل السفينة والسماح لها بمغادرة املياه
اللبنانية ،األمر الذي القى ترحيبا ً حارا ً من السفارة الروسية مندد ًة
بما وصفته "اســتفزازات الديبلوماســيني األوكرانيني يف بريوت
ورعاتهــم الخارجيني القائمة عىل األكاذيب" ،مع التشــديد عىل
ّ
أن "محاولة املح ّرضني األوكرانيني اإلرضار بالعالقات بني روســيا
ستفشل".
ولبنان
١٦

رئيسة "الرابطة" :خرق بسيط وضغوط من الوزراء على البعض

"فكفكة" الموظفين العامين ُ
ك" اإلضراب
"تف ّ
بــاتــريــســـــيــا جــــــالد
هل ف ّك موظفــو اإلدارات العامة البالغ عددهم
نحــو  15ألفا ً إرضابهم املفتوح الذي مىض عليه أكثر
من شهر ونصف ،أم أن ما يحصل هو عملية فكفكة
لوحدة موقف املوظفني من خالل الزامهم بالعودة اىل
العمل يف كل دائرة عىل حدة؟
سؤال يطرح نفســه مع عودة عدد من موظفي

اإلدارات العامة اىل العمــل ،بعد االجتماع الذي حصل
بني رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي
واملــدراء العامني انتهى بالتأكيد عىل ما تم اقراره من
اللجنة الوزارية املكلفة معالجة تداعيات األزمة املالية
التي انعقدت األسبوع املايض ،لناحية منح مساعدة
مالية اضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي
بقيمة  95000ل .ل يستفيد منها جميع مَ ن شملهم
القرار رشط استئناف العمل.
١٦

ّ
تتوعد بالر ّ
ّ
د
متأهبة والصين
السفن األميركيّة

واشنطن تتحدّى بكين من بوابة تايوان
العـــالـــم ٢١

واشنطن تتّهم موسكو
باستخدام محطة
ّ
زابوريجيا "درعًا نووية"
وزير خارجية تايوان مستقب ً
ال بيلوسي في مطار سونغشان أمس (أ ف ب)

لم تأبه رئيسة مجلس النواب األمريكي نانيس بيلويس لتهديدات السلطات الشيوعيّة
يف بكني ،إذ زارت جزيرة تايوان باألمس وسط حبس لألنفاس من حول العالم مع ّ
ترقب
ر ّد فعل الصني املستنفرة عســكريّاً ،بينما جابت سفن أمريكية عدّة منطقة تايوان مع
تصاعد املخاطر من حصول أي استفزاز عسكري غري محسوب قد يُفجّ ر الوضع برمّ ته
ويفتــح أبواب الجحيم بني "العم ســام" و"التنني الصيني" ،عىل الرغم من اســتبعاد
مراقبني خروج األمور عن السيطرة نظريّاً.
ووصلت بيلويس إىل تايوان مســاء أمس ،وهي تُعترب أرفع مسؤول أمريكي منتخب
يزور تايوان منذ  25عاماً .وأظهرت مشــاهد مبارشة وصول املسؤولة البالغة  82عاما ً
عىل متن طائرة عسكرية أمريكية وكان يف استقبالها يف مطار سونغشان وزير الخارجية
جوزيف وو.
١٦

بايدن بعد تصفية زعيم "القاعدة" :العدالة ّ
تحققت

الريــاضــية ٢٢
األنصار ُيسقط النجمة
ويطيحه خارج النخبة

ترجيحات أميركية:
خليفة الظواهري في إيران
يف أكرب رضبة يتع ّرض لها تنظيم "القاعدة"
اإلرهابي منذ قتلت قوات أمريكية خاصة أسامة
بن الدن العام  ،2011كشف الرئيس األمريكي جو
بايدن أن الواليات املتحدة قتلت زعيم "القاعدة"
أيمــن الظواهري يف كابول ،مؤكــدا ً أن "العدالة
تحققت" لعائالت ضحايا إعتــداءات  11أيلول
 2001اإلرهابية.
وفيما يُعتقد بأن الظواهري كان العقل املدبّر

الذي أدار عمليات "القاعدة" ،بما يف ذلك إعتداءات
 11أيلــول ،أمــل بايدن يف خطــاب متلفز يف أن
يُساعد مقتل الظواهري عائالت ضحايا هجمات
 11أيلول عىل "طي الصفحة" .وكشف مسؤول
رفيع املستوى يف اإلدارة األمريكية أن الظواهري
كان عىل رشفة منزله يف كابول عندما اســتُهدف
َ
بصاروخ ْي من طــراز "هلفاير أر  9إكس" ،بعد
تموز.
31
يف
الشمس
رشوق
١٦

"قنبلة النينجا" التي "مزّقت" الظواهري ٢١ +
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ولـــيـــد شـــقــيــر

عن التعبئة اإللهية للحرب
هل يئس «حزب الله» من إقناع الجمهور اللبناني
العريض ،وحتى بعض جمهوره ،بـ»المشكل»
الذي سبق أن أعلن أنه الوقت المناسب للقيام به مع
إسرائيل وأميركا بحجة منع العدو من استخراج الغاز
من حقل «كاريش» طالما ممنوع على لبنان كما قال
األمين العام السيد حسن نصر الله ،من أن يستفيد
من ثروته في البحر؟
ما يدعو إلى هذا التساؤل أن «حزب الله» لجأ إلى
نوع من التعبئة الذي ال يقبل الجدال أو التساؤل ،ال
سيما في كلمة السيد نصرالله في الليلة العاشورائية
في  31تموز ،حين بدا أنه استنفد كل الحجج في
تبرير احتمال الذهاب إلى الحرب التي بدأ الحديث
عنها منذ ما بعد إرسال المسيرات غير المسلحة في
 2تموز الماضي .فهو أقفل أي بحث بأي جدال حول
قرار الذهاب إلى الحرب بالرد على من يسألونه من
معارضيه «من كلفك بالذهاب إلى الحرب» بقوله
«ح ّل عني أنا الله مك ّلفني» .فمقارعة المؤمن بتوجه
كهذا تصبح مستحيلة ،فيصبح من يخالف التكليف
ويعارضه كمن يعصي أوامر إلهية...
بنية ذلك الخطاب األحد الماضي جاءت مخالفة
لكل الخطب السابقة التي تناولت بالتشريح
«انتصارات» الحزب في الميادين كافة التي خاض
فيها الحزب عمليات عسكرية .فكلها جاءت بإرادة
الله واإليمان به .وإذا كانت العقيدة واإليمان يلعبان
دورا ً كبيرا ً في دوافع القتال فمن الطبيعي أن يكون
األمر كذلك بالنسبة إلى الحزب وجمهوره .لكن حصر
األمر به يعني القفز فوق العوامل المقررة عملياً،
بدءا ً بالكفاءة العالية لمقاتلي المقاومة ،وحماستهم
وشجاعتهم ،والتنظيم الدقيق والقدرات العلمية
الحديثة للتعامل مع أسلحة تلعب التكنولوجيا دورا ً
كبيرا ً فيها والتدريب العالي المستوى ،ودور التوجيه
والتمويل والتسليح الدقيق الذي مصدره الدهاء
اإليراني  ...التي لوال تضافرها ،مع اإليمان لما كانت
هذه االنتصارات.
قد يقول قائل إن الحزب في أدبياته لم يهمل هذه
العوامل كافة في مناسبات سابقة ،وأن المناسبة
دينية ،ومن الطبيعي أن يندمج مع ظروفها ومناخها،
ويقصر الحديث عن التكليف اإللهي .إال أن هناك
من يرى في هذه الحجة الحاسمة التي استخدمها
ّ
يحضر جمهوره ،الحتمال
األمين العام ما يشي بأنه
فداحة التضحيات التي يمكن أن تترتب على أي
مواجهة عسكرية مع إسرائيل هذه المرة ،وما بعد
بعد «كاريش» .فتقييم الحزب الذي على أساسه
اتخذ قراره بالتصدي إلنتاج الغاز اإلسرائيلي كان أن
احتمال الذهاب إلى حل بالتفاوض هو  50في المئة
واحتمال الذهاب إلى الحرب  50في المئة .والسيد
نصرالله أوحى أن الكفة مالت لالحتمال الثاني.
قد يكون استنفاد الحجج للذهاب إلى الحرب ،التي
بناها الحزب على مدى ثالث خطب سابقة مهد فيها
بالحديث عن حقوق لبنان في البحر وقوة المقاومة
التي يتمتع بها ،معتبرا ً أنه لم يكن هناك إجماع
في أي مرة على خيار المقاومة ،ومطالبا ً الفرقاء
اللبنانيين في الوقت نفسه بالتوحد حول عنصر
القوة الذي تمثله ،من تفسيرات اضطرار الحزب
لهذه المخاطرة ،التي قال إنها «محسوبة» ،لكن وفقا ً
للمشهد الجيوسياسي اإلقليمي ،وليس حسب ما يدور
على صعيد ترسيم الحدود البحرية.
لكن قيادة الحزب تدرك قدر الخسائر التي سيمنى
بها لبنان جراء تلك المخاطرة مهما استطاعت
المقاومة أذية العدو باإلمكانيات التي تتمتع بها.
وهي تدرك بأن إسرائيل ستتسبب بدمار هائل للبلد
هذه المرة ،وسط تقديرات بأن القيادة اإلسرائيلية
الحالية متهورة ،في غياب القيادات التاريخية في
الدولة العبرية ،وقد تنجر إلى المواجهة مع خطأ
بالحسابات ال يقل فداحة عن الخطأ الذي قد يذهب
إليه الحزب .وهو ما لمح إليه الوسيط األميركي
آيموس هوكشتاين حين علق على فيديو المسيّرة
بالقول إن القيادة اإلسرائيلية مقبلة على انتخابات
وقد تتشدد أكثر .كما أن قيادة الحزب ،المضطرة
لخيار كهذا ألسباب غير لبنانية ،تدرك ،أنها مهما
خرجت منتصرة على الركام اللبناني المتوقع ،فإنه
حتى جمهورها ليس مستعدا ً لتحمل تبعات تلك
المخاطرة «المحسوبة» بنتائجها الكارثية .وهي
لذلك تحتاج إلى النوع الذي لجأ إليه األمين العام،
من التعبئة التي قوامها االنتصار بالشهادة مستعينا ً
بمناسبة عاشوراء .األرجح أن الحزب يتمنى أال
يضطر لتلك المخاطرة اإليرانية الوظيفة ولذلك أنهى
كلمته األحد الماضي بالقول« :من ثقافة المقاومة
الرضى بأمر الله وقضائه والقبول بما اختاره لنا
وال نستعجل األمور ألنه في علم الله عز وجل ما ال
مصلحة لنا يؤجله لوقت آخر».
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«"الشورى »" ال يوقف رفع تعرفة اإلتصاالت
...ويتر ّيث في حسم «"القانونية »" القرار
كــلــيــر شــكــر
منذ أيــام صدر قــرار إعدادي
عــن مجلس شــورى الدولة قىض
برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة
تعرفة االتصاالت املقدّم من «تحالف
متحــدون» ،رغم أنــه يوقع رضرا ً
مؤكــدا ً وغري عادل باملســتهلكني
وفقا ً للمــادة  67من قانون تنظيم
مجلس الشورى نفسه ،ناهيك عن
كونه يشــكل مخالفة للدســتور،
وفق مقدّمي املراجعة .لكن مجلس
الشــورى لم يغلق الباب كليا ً أمام
املراجعة ،واضعا ً نفســه يف منطقة
رمادية ،يف ســابقة هــي األوىل من
نوعها ،بعدما تريّث يف بت طلب وقف
تنفيذ قرار مجلس الوزراء املطعون
فيه بشــقه املتع ّلق بتعديل تعرفة
التخابر واالشــراكات يف شــبكتي
الخلوي.
ماذا يعني ذلك؟
بتاريــخ  2022/5/20صدر
عــن مجلس الــوزراء قــرار رقم
 155قىض بـ»تخفيــض» التعرفة
والرسوم الخاصة باالتصاالت بنسبة
 ،66.67%وعليه صدر املرسوم رقم
 9458تاريــخ  2022/6/24إلنفاذ
القرار ،والذي تضمّ ن زيادة ملحوظة
يف تعرفة التخابر وخدمات االتصاالت
عىل عكس قرار مجلس الوزراء الذي
قىض بتخفيض التعرفــة ،كما ّ
أن
املرســوم لم يتط ّرق أبدا ً إىل تعرفات
التخابــر الخلوي بــل اقترص عىل
التخابــر والخدمــات املقدّمة عرب
الشبكة الثابتة.
يتبي ّ
يف التفاصيــل ّ
أن مجلس
شورى الدولة خلص إىل:
 - 1ر ّد طلــب وقــف تنفيــذ
املرســوم املطعون به ،أي املرسوم
رقــم  9458الذي ينص عىل «اطالق
خدمــات وتعديل تعرفة ورســوم
بعض الخدمات الهاتفية واالنرتنت
وخدمــات الخطــوط التأجرييــة
والشــبكة االفرتاضيــة ،وخدمات
نقل معلومات عرب شــبكة االلياف
البرصيــة والشــبكة النحاســية
والالســلكية لالفراد واملؤسســات
التجارية واالعمال والرشكات».
 - 2ر ّد طلــب وقف تنفيذ قرار
مجلس الــوزراء املطعــون فيه يف
ّ
شقه املتع ّلق باملوافقة عىل مرشوع
املرســوم املطعون فيه ،أي القرار

أمام هيئة القضايا أسبوعان لتأمين البيانات من الوزارة والشركتين

 155الصــادر يف  20أيــار املايض
موضــع التنفيذ ،والقــايض برفع
تعرفة الخدمات الهاتفية واالنرتنت
وخدمــات الخطــوط التأجرييــة
والشــبكة االفرتاضية عرب شــبكة
األلياف البرصية والشبكة النحاسية
والشــبكة الالســليكة لألفــراد
واملؤسســات التجاريــة واألعمال
والــركات وخدمــات الجملــة
ّ
املرخص لها تزويد خدمات
للرشكات
االنرتنت وخدمات نقل املعلومات.
ّ
بــت طلب وقف
 - 3الرتيّث يف
تنفيذ قرار مجلس الوزراء املطعون
ّ
شــقه املتع ّلق بتعديل تعرفة
فيه يف
التخابر واالشــراكات يف شــبكتي
الهاتف الخلــوي لعدم تضمّ ن امللف
الراهن ما يكفي من معطيات تخوّله
اتخاذ القرار املناســب بهذا الشأن،
األمر الذي يقتيض معــه الرتيّث يف
ّ
بت طلــب وقف التنفيــذ وتكليف
املستدعى ضدّها بإبراز امللف اإلداري
املتع ّلق باملراجعــة الراهنة عىل أن
يتضمّ ــن كتابــي وزارة االتصاالت
رقم  1245/1تاريخ ،2022/4/14
ورقم  1548/1تاريخ ،2022/4/12
وبيــان ال ُرزم والعــروض الخاصة
بذوي الدخل املحدود املشار إليها يف
القرار املطعون فيه ،وأنظمة رشكتي
الخلوي وامللفات اإلدارية لك ّل منهما
والتقاريــر والدراســات العلمية
والفنية التي اســتند إليها مجلس
الوزراء التخاذ القرار املطعون فيه،

في سابقة هي األولى
من نوعها ُتقدّم الجهة
المستدعى ضدّها مطالعتين
جوابيّتين غير منسجمتين أو
متطابقتين في الرأي

نتائج محادثات هوكشتاين
بين عون وبو حبيب

عون مستقب ً
ال بو حبيب في بعبدا

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون مع وزير
الخارجية واملغرتبني عبدالله بو حبيب جولة أفق يف التطورات
املحلية واإلقليميــة والدولية ،كما تم تقييــم املحادثات التي
اجراها الوســيط األمريكي يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم
الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين ،واملعطيات التي
توافرت حول االتصاالت التي يقوم بها لتحريك ملف املفاوضات
غري املبارشة والتي يفرتض ان تستكمل برتسيم الحدود.

كما يقتيض تكليف املستدعى ضدّها
بإبراز جميع األنظمــة والقرارات
املتع ّلقة بإدارة وتشــغيل رشكتي
الخلوي عــى أن ّ
تنفذ املســتدعى
ضدّها مضمون هــذا القرار خالل
مهلة أسبوعني من تاريخ التبليغ.

أسبوعان للر ّد

هذا يعني ،أنّه أمام هيئة القضايا
يف وزارة العدل مهلة أسبوعني لكي
تؤمّ ن هــذه اإلجابات والبيانات من
وزارة االتصــاالت ورشكتي الخلوي
قبل أن يقول مجلس الشورى قراره
النهائي بشأن قرار مجلس الوزراء
ذات الرقم  .155ومع ذلك ،يســجّ ل
املعنيون رزمة مالحظات عىل قرار
مجلس الشورى ،أبرزها:
 يف سابقة هي األوىل من نوعها،قدّمــت الجهة املســتدعى ضدّها
مطالعتــن جوابيتني ،احداهما من
وزارة االتصــاالت والثانية ّ
تعب عن
رأي رشكتي الخلوي اململوكتني من
الدولة .البارز هو ّ
أن املطالعتني غري
منسجمتني أو متطابقتني يف الرأي،
حيث تتن ّكر مطالعة وزارة االتصاالت
الستشــارة هيئة االستشــارات يف
وزارة العدل فيما تستهجن املطالعة
الثانيــة االرتــكاز إىل تقرير ديوان
املحاســبة ،مع ّ
أن الوثيقتني مرتكز
قانوني جوهري ال يجوز تخطيه أو
القفز فوقه.
 النيل من مقدّم املراجعة بحجةأنّه ال يملــك أي صفة ،ولو أنّه يملك
أكثر من خ ّ
ط عىل شــبكة الخلوي،
وهو بالتايل صاحب مصلحة.
 يُستشــف من الرتيث يف ّبت
طلب وقــف تنفيذ قــرار مجلس
الوزراء ،بأنه من باب كسب الوقت
خصوصــا ً ّ
وأن الجهة املســتدعية
تشكو من عدم قانونية القرار كونه
كان يفرتض أن يصدر لزوما ً وحرصا ً

خفــايـــا
تســاءل مصدر قضائي
عن سبب امتناع وزارة االقتصاد
عن تطبيق قرار وزير االقتصاد
السابق الصادر يف العام 2020
والذي يلزم املطاحن ومستوردي
القمح بإيــداع وزارة االقتصاد
كل االثباتات التي تبني الكميات
املباعة والذي يمنع بيع اكثر من
 10أطنان شــهريا ً لغري التجار
املســجلني ،معتــرا ً ان عدم
االلتزام بهذه اآللية وعدم تعبئة
الالئحــة الرقميــة يعني عدم
تحديد املســتفيد النهائي من
هذه السلعة املدعومة للتغطية
عىل تواطؤ وزارة االقتصاد مع
املحتكرين واللصوص.
تبني ان رصاع العصابات
يف مدينــة صور قــد نتج عنه
لغاية تاريخه اكثر من  6قتىل و
 100جريــح معظمهم بإطالق
نار ،يف ظل تراخي وغياب بعض
االجهــزة االمنيــة والجهات
القضائية.
تشهد االســواق حركة
تخزيــن هائلــة لــادوات
الكهربائية وااللكرتونية تحسبا ً
لرفع الدوالر الجمركي.
يف مرسوم وليس قرارا ً استنادا ً إىل املرسوم
االشرتاعي رقم  1959/126يف مادته 281
والتي تفرض أن تصدر التعرفة بموضوع
االتصاالت بموجب مرســوم ،وبالتايل ّ
إن
الطلب من الجهة املستدعى ضدّها تزويدها
ببعض املستندات واألنظمة ،ال ينفي صفة
عدم قانونية القرار.
 ّإن التالعب بأرصدة املستهلكني من
خالل تحويل قيمتهــا من الدوالر إىل اللرية
ومن ثــم إىل الدوالر ،هــي عملية صريفة
بحت غري مبنية عىل أي دراســات علمية
يريد مجلس الشــورى أن يتم تزويده بها،
حيث ت ّم اقتطاع نســبة  94%من أرصدة
اللبنانيني األمر الذي يتناقض مع قاعدتني:
األوىل عدم جواز التعامل ّإل بالعملة الوطنية
وهذا ما أ ّكدته استشــارة هيئة الترشيع
واالستشــارات ،والثانية هــو ّ
أن األرصدة
هي ملك ألصحابها يف البطاقات املدفوعة،
مُسدّد ثمنها مسبقا ً وبالتايل ال يجوز وضع
الي ّد عليها وإخضاعهــا لعملية بهلوانية،
وهو أمر أكدته أيضا ً هيئة الترشيع يف عدم
جواز ّ
مس األرصدة.

«"الجمهورية القوية" يطلب دعم فرنسا
لتحقيق دولي في جريمة المرفأ
عشية الذكرى السنوية الثانية لتفجري
مرفأ بــروت يف  4آب ،التقى وفد من تكتل
«الجمهورية القوية» الســفرية الفرنسية
آن غريــو أمس ،يف إطــار توجهه بعريضة
رســمية إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة بهدف تشــكيل لجنة تقيص
حقائق دولية تعمل عىل مســاعدة التحقيق
اللبناني يف جريمة املرفأ ،وســلمها نسخة
عن مذكرة التكتل التي تحمل تواقيع النواب
إىل املجلــس ،طالبا ً دعم الدولة الفرنســية
ملضمون العريضة.
وقد ضم الوفد ،الذي سيتابع جولته عىل
عدد من السفارات يف األيام املقبلة ،النائبني
غادة أيوب وجورج عقيص والوزير السابق
رئيس جهاز العالقــات الخارجية يف الحزب
ريشار قيومجيان.
إىل ذلــك ،تقــدم نائبا التكت ّل غســان
حاصباني وجهاد بقرادوني ،باقرتاح قانون
معجل مكرر الستثناء بلدية بريوت من املادة
 ٣٢من قانون املوازنــة العامة لعام ،٢٠٢٠

التي تمنــع البلديات واملؤسســات العامة
من تقديم مســاعدات ،وذلك لالتاحة لبلدية
بريوت تقديم املســاعدات للمترضرين من
انفجار مرفأ بريوت.
كما طالب حاصباني بتحويل الســؤال
لوزير املــال يف حكومة ترصيــف االعمال
يوســف خليل اىل اســتجواب حول سبب
عدم توقيع الوزير عىل مرســوم التعيينات
القضائية التي ستعيد تحقيق انفجار املرفأ
اىل مساره ،اذ ينتظر ان تبت محاكم التمييز
بدعــاوى مقدمة من بعــض املتهمني ضد
الدولة اللبنانية.
وكان قد وجه سؤاال ً عن املوضوع لوزير
املال عرب االمانــة العامة ملجلس النواب ولم
يأت الجواب من خليــل أو الحكومة ضمن
املهلة املحددة يف النظام الداخيل.
وتأتي هذه الخطوات يف ســياق متابعة
نواب «الجمهورية القوية» ملسار تحقيقات
املرفــأ وتعويضات املترضريــن بخطوات
عملية.

محـــــليـــــات
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أكد العمل على توحيد المعارضة وعلى دور عربي في سوريا

رئيس «"هيئة التفاوض السورية" لـ»"نداء الوطن"»:
إيران و»»"حزب الله"»» يحتلّن سوريا وهما عد ّوان
 هل ستنجح بمهمة توحيدأالن ســـركـــيـــس
المعارضة وما هي خطة عملك؟
يف خضــم األزمــات الدوليــة
بالطبع هي ليست مهمة سهلة،
املتفجّ رة ،برز إنتخــاب الدكتور بدر
خصوصــا يف الوضع الذي تعيشــه
جاموس رئيســا ً لهيئــة التفاوض
املعارضة السورية وبالتحديد هيئة
السورية وهذه الهيئة هي كناية عن
التفاوض ،ولكن ســأعمل بشــكل
تجمّ ع لقوى معارضة ،ما يطرح اكثر
كبري لتوحيد جهود هيئة التفاوض.
من ســؤال عن تراجع دور املعارضة
األولوية بالنســبة يل إعــادة ترتيب
السورية وغيابها عن املشهد ،وكيفية
البيت الداخيل ،وقــد وضعت خطة
تعاملها مع املرحلــة املقبلة يف ظ ّل
عمل وبدأنا العمل عليها وهي تتألف
التفاوض عىل الدســتور الســوري
من ثالثة محاور:
ً
إضافــة إىل طريقة تعاملها
الجديد،
األول :ترتيــب البيت الداخيل يف
مع امللفات املطروحة وعىل رأســها
هيئة التفاوض ،وهو أيضا ينقســم
قضية النزوح السوري.
إىل قســمني ،االول ترتيــب هيئــة
ويف هــذا اإلطار ،أجــرت «نداء
املفاوضــات من الداخــل مع بقية
الوطــن» مقابلــة مع
املكونــات األخــرى.
الدكتور بــدر جاموس
والثانــي ،هــو العمل
املوجود يف اســطنبول
عىل جمع الشخصيات
حيث أ ّكــد العمل عىل النظام مجرم وقاتل
الســورية االعتبارية
وشرّد شعبه وال
توحيد املعارضة وإعادة
والوطنيــة ،وخصوصا
الدور العربي إىل سوريا يمكن أن يتغيّر وال من الذين اعتكفوا عن
واصفــا ً النظــام بأنه
العمل السيايس.
يمكن إصالحه إال
كاذب ال يريــد الحلول
أما املحــور الثاني
السياسية ،ودعا الدول بفرض الحلول عليه
فهو العمــل عىل إعادة
الفاعلــة إلجبار النظام عىل امليض يف
الدور العربــي ،وال يخفى عىل أحد
صياغة الدســتور ،واعترب ان إيران
عزوف الــدور العربي عــن األزمة
و»حزب الله» يحتالن ســوريا وهما
الســورية ألســباب كثرية ونحن
عدوان ،وأيّــد العودة اآلمنة للنازحني
كمعارضــة نتحمــل جــزءا ً منها
من لبنان ودول الجوار.
باإلضافة إىل أســباب أخرى تتعلق
وهنا ّ
نص املقابلة:
بالظرف الدويل واإلقليمي ،والحروب
الناشبة يف املنطقة ،لكننا نرى اليوم
 أثار انتخابكم رئيسا لهيئةأن الظــروف اإلقليميــة والدولية
التفاوض اعتراضات لدى فصائل
مواتية لهذا الــدور العربي الحيوي
المعارضة ،فهل تم تجاوز هذه
الذي تحتاجه سوريا ،وأنا مؤمن بانه
االعتراضات؟
ال يمكن أن يكون هناك حل سيايس
يف الواقــع لم يكــن هناك أي
من دون الــدور العربي ،وخصوصا
اعرتاضــات من الفصائل املســلحة
اململكة العربية السعودية.
يف الداخل الســوري عــى انتخابي
اما املحــور الثالث فهو القيام
رئيســا ً لهيئة التفاوض يف  12يونيو
بمبادرات ســورية بشكل جماعي
(حزيران) املايض ،بــل عىل العكس
فالقضية قضيتنا وال بد من تحرك يف
هناك عالقــة جيدة وتنســيق دائم
األمم املتحدة ومجلس األمن واملحافل
مع الفصائــل يف الداخل ،أما إذا كان
الدولية األخرى ،وهــذا التحرك من
املقصود املكونات السياسية األخرى
شأنه أن يعيد امللف السوري بقوة إىل
داخل هيئــة التفــاوض ،فالعملية
الطاولة الدولية.
االنتخابية جرت حسب قوانني النظام
الداخيل للهيئة وباجتماع رسمي.
 لماذا هناك غياب للمعارضةالسورية عن الساحة وكأن ال تأثير
 هناك اتهامات بانك تسايرلها؟
النظام وكذلك بأنك قريب من
ال أحد يمكن أن ينوب عن الشعب
الروس فكيف ترد على هذه
الســوري مهما كانت التفاهمات
االتهامات؟
اإلقليميــة ،املعارضــة طرف يف أي
عىل اإلطــاق ،يف كل مرة نؤكد
عملية سياسية وفق قرارات مجلس
أن هذا النظام مجــرم وقاتل ورشّ د
األمــن وأهمها القــرار  2254الذي
شــعبه وال يمكن أن يتغري وال يمكن
يدعــو إىل هيئة حكــم انتقايل ،كما
إصالحه إال بفرض الحلول عليه وفق
ان هيئــة التفاوض جــاءت بقرار
قرار مجلــس األمن  ،2254وموقفنا
مجلس األمن عىل أن تكون العملية
من نظام بشار األسد واضح وتحدده
السياسية بني طرفني الطرف األول
قرارات مجلس األمن وعىل رأســها
النظام الســوري والطــرف الثاني
القــرار  2254وال يمكــن أن يكون
هيئة التفاوض وهــذا يؤكد عىل أن
هناك بعد شخيص يف هيئة التفاوض
املعارضة ال يمكــن أن تكون خارج
ســواء مني أو مــن أي رئيس آخر،
أي اتفاق سيايس.
فهيئة التفاوض تتكون من مكونات
ونحن نقــول لكل مــن يعول
متنوعة من كافة قــوى املعارضة،
عىل تعويم النظــام ،إن هذا النظام
وتتخــذ قراراتها بنــاء عىل نظامها
لن يتغــر ولن يســتطيع التملص
الداخــي ،وال يتخذهــا رئيس هيئة
من النفــوذ اإليرانــي ،وأي عملية
التفاوض بمفرده وبالتايل ليس هناك
تطبيع مع النظام لن تحل املســألة
أي مساومة مع النظام ،وأي تفاوض
السورية ،هذا النظام كاذب ال يريد
هو يف إطار قرارات مجلس األمن.
الحلول السياسية ويضطهد الشعب
أما يف مــا يتعلــق بالقرب من
السوري ويتاجر بهذا الشعب املرشد.
روســيا ،فهي دولة مؤثــرة يف امللف
السوري وراعية ملسار أستانا واللجنة
 لماذا لم تساندكم واشنطنالدستورية ونحن نحدد عالقتنا معها
والغرب والدول العربية مثلما
من هذه الزاويــة فقط ،وقد أصدرنا
تساند طهران وموسكو االسد؟
بيانا ً شــديد اللهجــة تجاه القصف
هذا ســؤال يمكن أن يوجه إىل
الرويس عىل جرس الشــغور وحمّ لنا
الدول ،والعالم يتحمل مســؤولية ما
روســيا مســؤولية اإلجرام والقتل
يجري يف سوريا من أزمة غذاء ولجوء
والترشيد بحق الشعب السوري.
وقتل وترشد ،وعــى املجتمع الدويل
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أن يتحمل مسؤولياته ،ونحن نشعر
بالخذالن الحقيقي.
 اين اصبح التفاوض حولالدستور السوري الجديد وهل
من أمل في االتفاق؟
املبعوث الدويل لألزمة السورية
غري بيدرســون أعلن يف وقت سابق
تأجيل انعقــاد الجولــة العارشة،
وكان موقفنــا التوجــه إىل مجلس
األمن للمطالبة بتطبيق البند السابع
إلجبار النظام عىل الحل الســيايس
وفق القرار  ،2254والواقع أن النظام
يتهرب يف كل مرة من االســتحقاق
الســيايس وهو يعمل عــى تضييع
الوقت ،ولألســف النظام غري ملتزم
باللجنة الدستورية والحل السيايس
وهنا تقع مســؤولية الدول إلجبار
النظام عىل امليض يف صياغة الدستور
ويف مقدمة هذه الدول روســيا التي
لديها نفوذ قوي لدى النظام.
 ماذا عن االجتماعات واللقاءاتالدولية التي تحصل في عواصم
القرار واين تأثير المعارضة في
مثل هكذا لقاءات؟
ال يخفــى عىل أحــد أن األزمة
الســورية أصبحت مســألة دولية
تتشــارك فيها كل الدول ،وصحيح
أن هنــاك اجتماعات تجرى من دون
دعوة املعارضة ،ونحن نعمل أن نكون
حارضين يف كل هــذه االجتماعات،
وكانت مشاركتنا يف اجتماع املجموعة
املصغــرة يف باريس يف هــذا اإلطار،
حيث لم تتم دعوتنــا لكن كان لدينا
إرصار عىل حضور هذه النقاشــات
وبالفعــل كنا حارضيــن يف باريس
وأبلغنا الدول بــرورة إرشاكنا يف
أي اجتماع ألن هذه قضيتنا نحن وال
بد أن نكون حارضين يف كل اجتماع
حول سوريا.
 ما رأيكم بقمة طهران االخيرةالتي تناولت بشكل اساسي
الملف السوري؟
لم نطلع عىل مــا جرى يف هذه
القمــة ،خصوصا أنها لــم تخرج
بقــرارات واضحــة حول الشــأن
السوري بل تفاهمات.

رئيس «"هيئة التفاوض السورية"»
الدكتور بدر جاموس

هناك عودة آمنة لالجئني.
ونحن نتمنى عىل الشعب اللبناني
أن يتحىل بروح املســؤولية الوطنية
والتاريخية تجاه الالجئني السوريني،
فالشــعبان اللبنانــي والســوري
تربطهما عالقات عميقــة وعائلية
ويجمعنا الــدم والتاريخ ،وحقيقة
يوجعنا كثريا ً ما يتعرض له الالجئون
الســوريون يف لبنان ،فالسوريني لم
يلجأوا حبــا ً باللجوء ،فهم مرشدون
من آلة القتل والترشيد عىل يد النظام
و»حزب الله» وامليليشيات اإليرانية.
 ماذا سيكون موقفكم اذاتفلّت الوضع االمني في لبنان؟
لبنان بلد جار لســوريا وتربطه
عالقــات تاريخيــة واقتصاديــة
واجتماعية ،وهناك قوى سياســية
يف لبنــان تدعم موقــف املعارضة
السورية ،وهي شــخصيات لبنانية
وطنيــة وتاريخية ،لذلــك ال نتمنى
للدولة اللبنانية إال األمن واالستقرار
وأن تكون هنــاك عالقات جيدة مع
الدولة اللبنانية ونحن مســتعدون
لعالقات جيدة ،لكن املشكلة يف «حزب
الله» الذي بات يرتهن ويسيطر عىل
الدولــة اللبنانية وهو بات يشــكل
خطرا ً عىل لبنان كما يشــكل خطرا ً
عىل الشعب الســوري ،وهنا يمكن
القول إن «حزب الله» املرتهن إليران
هو عدو السوريني واللبنانيني معا.

 كيف تتعاملون مع «حزب الله»وسط الحديث عن وجود دائم
للحزب هناك وكيف تقيمون
 هناك انطباع عن رفضكم عودةالدور االيراني وسط الحديث
النازحين السوريين فما تبريركم؟
عن حركة تشيع كبيرة وتغيير
ولماذا ال تطالبون بعودتهم
ديموغرافي؟
وتقديم المساعدات الدولية في
إيران و»حزب الله» قوتا احتالل
سوريا وسط ارتفاع اإلحتقان في
بل «ميليشيات» ارتكبت مجازر بحق
لبنان؟
الشــعب الســوري ورشدت ماليني
لنســأل أنفســنا ملاذا يتحمل
الســوريني وال بد من مالحقة هذه
الشعب الســوري يف لبنان ويف كثري
امليليشــيات يف املحاكم الدولية ،ليس
من الدول كل هــذا الضغط وال يعود
هذا فحســب فهي تحاول اللعب يف
إىل بلــده!؟ الجواب أنــه ال يريد أن
الرتكيبة السكانية والتغيري املذهبي،
يعود إىل بلــد يحكمه نظــام ظالم
وميليشــيات إيران و»حــزب الله»
وقاتل هو يعيش يف
شــكلت خطــرا ً عىل
أسوأ الحاالت يف بالد
املجتمع الســوري،
اللجــوء ومع ذلك ال
والحقيقــة هنــاك
هناك مخاوف على
يفضل العــودة إىل
مخاوف عىل األجيال
نظام بشــار األسد األجيال القادمة بسبب القادمــة بســبب
القاتل.
محاوالت التشــييع
محاوالت التشييع
كيــف يعــود
اإليرانية يف ســورية
اإليرانية في سوريا
الالجئون إىل سوريا
لكننــا نعــول عىل
ويف اليوم التايل يجدون انفســهم يف
وعي الشعب الســوري الذي يرفض
املعتقالت ،وهذا حدث مع العديد من
الطائفية والعرقية.
العائدين إىل مناطق ســيطرة النظام
واملشكلة أن النظام السوري بات
تحت هيمنة النفوذ اإليراني ،سياسيا ً
عىل الرغم من وجود ما يسمى بعفو
رئايس .كما أن الدول األوروبية ذاتها
وعســكريا ً واجتماعيــاً ،فإذا كانت
تؤكد أن سوريا ليست بلدا ً آمنا لعودة
إيران تخرتق بنية الدولة الســورية
الالجئني وتربط إعادة اإلعمار وعودة
بنسبة  50يف املئة فيمكن القول إنها
الالجئني بعملية االنتقال الســيايس
تخرتق النظام اليوم بنســبة  90يف
ومــا لم تتم هــذه العملية لن يكون
املئة وهذا يهدد مستقبل سوريا.

رامــــي الريــــــــس

ذكرى الرابع من آب:
الدولة المؤجلة!
مع حلول الذكرى الثانية لتفجير مرفأ
بيروت ،يحق ألهالي الشهداء أن يغضبوا وأن
يعبّروا بكل أساليب السخط الممكنة عما آلت
إليه التحقيقات القضائيّة في هذا الملف الذي
يرقى إلى مستوى المأساة الوطنيّة الكبرى.
وزاد انهيار أقسام جديدة من األهراءات
التاريخيّة ليفاقم مشاعر الحزن واليأس.
إن تعطيل القضاء ومنعه من القيام بواجباته
الكاملة في التحقيقات وإصدار األحكام
إنما يصبّ في إطار السياسة المحكمة التي
انتهجتها بعض األطراف السياسيّة إلضعاف
ّ
المؤسسات الرسميّة ،ومنها  -إن لم يكن
كل
في طليعتها  -المؤسسة القضائيّة التي تعاني
بدورها مشاكل كبيرة بعضها يتصل باألداء
«الفولكلوري» لبعض رموزها والبعض اآلخر
يرتكز إلى إشكاليّات أكثر عمقا ً ودراماتيكيّة.
ال شك أن المجلس العدلي ،كمحكمة
إستثنائيّة بدرجة واحدة ال تقبل قراراتها
اإلستئناف أو التمييز ،هو إطار قضائي يتطلب
إعادة نظر ،تماما ً مثل المحاكم العسكريّة
التي توسعت مهامها بما يتخطى صالحيّاتها
األساسيّة .هذه مسألة تتطلب مقاربة جديدة
تكون مستوحاة من األنظمة الديمقراطيّة التي
تحترم مبدأ فصل السلطات وتطبقه ،وفي
مقدمه إستقالليّة السلطة القضائيّة.
لقد وصلت التحقيقات في قضيّة إنفجار
المرفأ إلى مراحل محددة من البحث والتنقيب
عن الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون جميعاً.
إال أنها ،بطبيعة الحال ،لم تصل إلى خواتيمها
النهائيّة التي يمكن من خالل توفير الفهم
الكامل للرأي العام ولعائالت الضحايا األبرياء
عمّ ا حصل فعالً ،وعمّ ن هو مسؤول فعالً عن
حصول ما حصل.
الخالصة األساسيّة ،سوا ًء أكان في ملف مرفأ
بيروت أم في أي ملف قضائي آخر ،ان منع
قيام السلطة القضائيّة المستقلة في لبنان يعني
عمليّا ً تأخير مشروع قيام الدولة إلى أجل غير
مسمّ ى .ال يمكن إنتظار قيام الدولة من دون
إقرار القوانين والتشريعات التي تتيح قيام
سلطة قضائيّة مستقلة.
السلطة القضائيّة المستقلة هي المؤسسة
التي ال تتأثر قراراتها بأية اعتبارات خارج دائرة
الدستور والقوانين المرعيّة اإلجراء ،كما ال تتأثر
قراراتها بأية تدخالت سياسيّة مباشرة أم غير
مباشرة .والخطوة األولى المطلوبة في هذا
االطار هي «تحرير» الجسم القضائي من عقدة
المناقالت والتعيينات والتشكيالت والترفيعات
كي ال يبقى القضاة بمثابة رهائن لدى السلطة
السياسيّة بمختلف رموزها وقواها وتالوينها.
أن يمتنع رئيس الجمهوريّة ،على سبيل
المثال ،عن توقيع مرسوم التشكيالت القضائيّة
ٍ
لسنوات طويلة ،وهو المؤتمن على حماية
الدستور وتطبيق القوانين؛ إنما يعكس جانبا ً
أساسيّا ً من األساليب المعتمدة مع القضاء .وأن
يعجز التفتيش القضائي عن تطبيق األنظمة
بحق القضاة المخالفين مسلكيّا ً وقانونيّا ً
مفسحا ً المجال أمام مواصلة البعض منهم
ٍ
خطوات ال تصب في حقيقة األمر في صلب
ٍ
خطوات كيديّة
العمل القضائي بقدر ما تعكس
إنتقاميّة ال تمت إلى سلوكيّات وأصول العمل
القضائي الملتزم والرصين بصلة؛ فذلك له
تداعياته أيضاً.
أمام لبنان الكثير من المشاكل المتراكمة
في مختلف المجاالت والقطاعات لدرجة أن
البعض منها يبدو وكأنه يستعصي على الحل.
ولكن ،على الرغم من فداحة المشاكل وعمقها
وتعقيداتها؛ إال أن المسألة القضائيّة تبدو
األكثر أهميّة ألن إصالحها يترك آثاره على
مختلف المجاالت األخرى ،ويتيح لسائر الملفات
أن تنتظم تدريجيّا ً بما يتالءم مع القوانين
والتشريعات السارية المفعول.
القضاء أيضا ً مدع ٌو ألن يت ّرفع عن السلوكيّات
التي من شأنها أن تؤثر على إستقالليته وعلى
سمعته وعلى هيبته .القضاء ،كما األمن ،مبني
في جانب كبير منه على الهيبة والوقار .هاتان
الصفتان متى ذهبتا نحو التداعي ،فإن الواقع
القضائي من حيث تركيبته وفعاليته ،ومن حيث
موقعه الوطني يصبح في خطر شديد ،وهو
خطر السقوط .فحذار من الوصول إلى هناك!
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ســنـــاء الــجـــاك

 4آب ليس
على جدول أعمالهم
يح ّل الرابع من آب هذا العام وكأن
جريمة تفجير مرفأ بيروت وقعت قبل مئة
عام ،وسقط عن جدول أعمال هذه السلطة
ومن يتح ّكم بها.
وفي حين ترافقت الذكرى الثانية لهذه
الجريمة مع تهويل بشأن انهيار الصوامع
الشمالية من األهراءات ،التي تركت
لمصيرها منذ عامين وترك ما فيها ّ
يتعفن
ويتفاعل بالرطوبة ،وصوال ً إلى انهيار
الجزء الشمالي منها ،يستم ّر المسؤولون
مساع للتقدم في التحقيق.
في نسف أي
ٍ
وآخر فصول النسف عكسته مهزلة تعيين
أعضاء المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء
والوزراء ،وفق مبدأ المحاصصة والتوزيع
الطائفي ،ومن دون احترام أدنى المعايير
المتعلقة بروحية القانون والقضاء ،مع
إصرار على أن يكون المجرم هو الحكم.
وكانت اإلشارات ،لمن يذكر ،قد د ّلت
على وضع هذه الصوامع مع اندالع
مسلسل حرائق صغيرة منذ ما بعد
الجريمة إلى يومنا هذا ،ولم يصر إلى
معالجتها بالمستوى المطلوب.
فمن جهة ،كان تنظيف ساحة الجريمة
من األدلة هو المطلوب .ومن جهة ثانية،
كانت النوايا الحقيقية للسلطة وما تخططه
لمصير األهراءات ،تنشط في التحضير
لصفقة متخمة بالسمسرات والمحسوبيات،
وتطبخ على نار هادئة ليتم إمرارها في
الوقت المناسب تحت شعار إعادة إعمار
المرفأ كله من جديد ،بطريقة حديثة.
ومع التخويف واإليحاء بأن المطلوب
تجنبا ً للغازات السامة إقفال النوافذ ووضع
الكمامات ،واالنشغال بالطارئ الحالي
وعرقلة التحشيد الشعبي إلحياء الذكرى
والمطالبة بإحقاق الحق ،يأتي تصريح
وزير النقل واألشغال العامة علي حمية،
ليؤكد مسعى طي الملف في المنحى
الذي كان سائدا ً منذ اللحظة األولى لوقوع
الجريمة ،وهو السعي إللغائها وكأنها لم
تحصل.
وأبعد من أي اعتبار لبقاء أي جزء يمثل
ذاكرة جماعية عن  4آب ،ال ب ّد من التوقف
عند مثل هذا الطرح ،وتحديدا ً ألن حمية
أشاع أن ال حاجة للمكان في التحقيقات
التي لم تنته ،والتي يشوب ما أنجز منها
حتى اليوم الكثير والمريب من مغالطات
أعد ما فيها غب الطلب ربما ،وألن كل
األساليب استخدمت للتشويش وشل قدرة
المحقق العدلي القاضي طارق البيطار،
ولتحريك ملفات من هنا وهناك ،وافتعال
أزمات من هنا وهناك إللهاء المتضررين أوال ً
وبقية اللبنانيين ثانياً ،عن شفافية الوصول
إلى محاسبة المرتكبين بعد كشفهم.
لكن ،من الواضح أن سياسة دفن
الجرائم والتصرف وكأن ال عالقة للسلطة
بالكيان اللبناني الغارق في موته السريري
متواصلة ،وال حضور لهذه السلطة وللدولة
وإدارتها ،إال من حيث العناوين الكبيرة
الخاوية والخالية من أي مفعول.
فمعايير الدولة/الوطن ،ال ترتبط
بالفجيعة التي خلفتها الجريمة قبل
عامين ،وال ترتبط ،أيضاً ،بقطع العالقة مع
النمو والتطور واألمن واألمان واالستقرار
إلى أجل غير مسمى.
وال يهم من يتشدّق بأنه يحمي لبنان ،أو
يستغ ّل شعبويا ً محطات كترسيم الحدود،
أن ما في داخل هذه الحدود قد تش ّ
ظى،
وراح إلى الالدولة.
وأنه بات لزاما ً على هذا الشعب أن
يستفيق من غيبوبته ويبحث عن وسائل
استعادة الوطن المفقود ،ليس عبر
صورة تع ِّرف عنه وتتوسطها األرزة،
وليس عبر احتجاجات عقيمة أو تنفيس
غضب بتوصيف الداء وتجاهل الدواء ،ألن
المطلوب مواجهة إسقاط  4آب عمدا ً إلى
حيث يريدون له أن يسقط ...تماما ً كما
أسقطت الجرائم والفظائع التي ارتكبت
وال تزال ترتكب ،وال مكان لها على جدول
أعمالهم...
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بو صعب ُيكثّف إجتماعاته واقتراح بتشكيل لجنة من "«المركزي »" والخبراء

أين أصبح "الكابيتال كونترول" وهل ال نزال بحاجة إليه؟
أكـــرم حـــمـــدان
منــذ بدايــة األزمــة املاليــة
واإلقتصادية يف البــاد وظهور نتائج
اإلنهيــار واإلنحدار ،بــرزت الحاجة
والحديث عن رضورة وضع قانون يُقيّد
حركة األموال ،أي «الكابيتال كونرتول».
وبعدما قاربنا نهاية السنة الثالثة عىل
ســلوك اإلقتصاد مساره اإلنحداري ،ال
تزال الجهود واملحاوالت مستمرة إلقرار
هذا القانون ،ويبدو أن هناك قوة خفية
تمنع إقراره ،ما بات يطرح الكثري من
األسئلة حول حقيقة النيات تجاه هذا
القانون الذي بات أشبه بـ»حزورة».
فقبــل اإلنتخابــات النيابية التي
جرت يف شهر أيار املنرصم ،كان الحديث
عن شبه اســتحالة إلقرار قانون كهذا
عىل أبــواب اإلنتخابات وغالبية النواب
من املرشحني ،وبدا وجود إتفاق ضمني
لتطيريه إىل ما بعــد اإلنتخابات تفاديا ً
ملواجهــة غضب الشــارع ورصخات
ووجع املودعني وتلبية ملطالب املصارف
التي تُحاول التهرب من هذا القانون او
أقله تجويفه من مضمونه.
يقــول أصحــاب اإلختصاص إن
القيود تفرض عــادة مع بداية األزمة،
وبشــكل رسيع ،واإلجراءات تتخذ ملنع
ٍ
تدهور سعر الرصف ،ولحماية النظام
املرصيف ،وخصوصــا ً إذا كان مُقرتضا ً
بالعمالت األجنبية ،ففي ايســلندا مثالً
أقــ ّرت اإلجراءات ســنة  2008وبدأت
برفعها تدريجيا ً عــام  ،2017والبحث
بـ»الكابيتال كونرتول» ينبغي أن يُجيب

إقرار القانون مع تفخيخه ببند يحمي المصارف لن يمر

وعىل الرغم من أن هــذه املبادرة
عىل سؤال «ملاذا نحن بحاجةٍ إليه؟ وما
أتت بهدف اإلســتماع إىل آراء أصحاب
هو مداه الزمني ا ُملتوقع؟».
اختصاص يمثلــون عددا ً من املكونات
والجديد يف هذا امللف ،اإلجتماعات
املعنية والفاعلة يف الشــأن اإلقتصادي
التي يعقدهــا نائب رئيــس مجلس
واملايل واملــريف والقانونــي ،تمهيدا ً
النــواب الياس بو صعــب يف مجلس
لوضع تقرير إستشاري بنهاية اللقاءات
النواب مع عدد من الخرباء القانونيني
بهدف تسهيل مســار دراسة القانون
واملتخصصــن يف الشــؤون املاليــة
ووضعها بترصف النواب
واإلقتصادية واملرصفية
لإلســتفادة منها عند
واملمثلــن عن الهيئات
مناقشــتها يف اللجان
اإلقتصاديــة وجمعية
«"الكابيتال كونترول"»
النيابيــة ،إال ان بعض
املصارف واملودعني.
وتجرى خالل هذه كي يكون مفيدًا يجب املصادراملتابعة ال تتأمل
كثريا ً يف ما يجري لجهة
اإلجتماعات ،وقد كان
أن يترافق مع إعادة
ما وصفتــه باملحاوالت
آخرهــا منــذ يومني،
هيكلة المصارف
املتكررة لتفريغ القانون
دراسة مرشوع قانون
«الكابيتــال كونرتول» ومع إقرار قانون تتبّع
من محتــواه وحماية
حيث تمت مناقشــة التحويالت حتى ال تتكرر أصحــاب املصــارف
املــادة الثالثــة لجهة «"مهزلة"» قانون السرية الذين تكون لهم الكلمة
الفصل يف نهاية املطاف.
إنشــاء لجنة خاصة
المصرفية
وترى هذه املصادر
وتــم التوافق عىل رفع
أن»الكابيتــال كونــرول» لكي يكون
اقــراح بتشــكيل لجنــة مؤلفة من
مفيــدا ً يجــب أن يرتافق مــع إعادة
املجلس املركــزي ملرصف لبنان إضافة
هيكلة املصــارف ومع إقــرار قانون
اىل خبريين إقتصاديني.

تتبع التحويالت كي ال تتكرر»مهزلة»
قانون الرسية املرصفية الذي تم حذف
نصوص مهمة وأساســية منه خالل
إقراره من الهيئة العامة ملجلس النواب
من مثل عبارة «الجرائم املالية األخرى»
وغريهــا ،ما ترك مجــاال للتنازع بني
القوانني.
وترى املصادر نفسها أن محاولة
إرضاء صندوق النقد الدويل بإقرار هذا
القانون مع تفخيخه بالبند الذي يحمي
املصارف ،هي مناورات مكشــوفة لن
تمر ،وأن من يريد فعال حماية املودعني
وحقوقهــم عليه الذهــاب إىل تطبيق
القانــون  67/2الذي يســمح بوضع
اليد عىل املصارف وعزل وتغيري رؤساء
مجالس إداراتهــا ونوابهم واألعضاء
املفوضني وتعيني بدائــل عنهم وتتبع
حركة األموال إلعادة ما يمكن إعادته.
هــذه األجــواء وغريهــا مــن
األفكاراملتباعــدة حــول مقاربة هذا
القانون ربمــا تجعله يدخل يف معادلة
ما بعد بعد اإلنتخابات الرئاسية بعدما
قطع مرحلة اإلنتخابات النيابية.

تجارة النفايات تنشط مجددًا والبيع «"عالمكشوف"» وبالكيلو...

"الحزب" و"الحركة" يتنافسان والتجار يستفيدون
الــنـبــطــيــة  -رمــال جــونـــي
أرخــت األزمة االقتصادية بثقلها عىل عاشــوراء،
غابت املضافات التي تقدم الطعام عىل حبّ الحســن
اال ما نــدر ،وحلت مكانها عربــات الفول التي تحولت
مصيدة للمواطن بحيث سجل صحن الفول الصغري 35
الف لرية ،وتخطى الكبري الـ 50الف لرية ،ما حوّل مهنة
«الفوّال» مقصــد الباحثني عن فرصة عمل ولو موقتة،
تدر الكثري من االموال .يتحلق االطفال حول عربة الفول،
تتســابق األيدي اللتقاط صحن فول وذرة ،بدا املشهد
اشــبه بالســباق نحو الوصول اىل الخالص ،يقطع ابو
عيل الحامــض ،كمن يقطع فواتري االشــراك الكاوية
التي تخطت العقل واملنطق ،متجاوزة الـ 5ماليني لرية،
يرش الكمون وامللح عىل حبات الفول ،كمن يرش حياته
بنكهات اصطناعية تمده بجرعة صرب اضافية.
وحدها روائح النفايات تعكر صفو املشهد ،دخان
كثيف غطــى قرى النبطية جراء احــراق احد مكبات
الكفور «التجارية» ،روائح فتحت السجال عىل مرصاعيه
من يحرق املكبات ومن املســتفيد؟ وهل عادت تجارة
النفايات من جديد بعدما عجــزت معظم البلديات عن
جمعها؟
بدا قاسيا ً مشــهد حرق النفايات يف الكفور ،دخان
ابيض ،روائح سامة ســحب غطت القرى ،ومع ذلك لم
يتحرك احــد .اكثر من يومني واملكــب يحرتق ،وال من
يتحرك ،رصخات النــاس لم تصل اصداؤها اىل املعنيني،
فاملكب املشــتعل يقع تحت وصاية «تجار االزمة» ممن
يهربون النفايات بالتواطؤ مع بلديات عدة وكله «بحقو»
فالنفايات اليوم تهرب بالكيلــو ،وبالجملة تبلغ كلفة
رفعها من البلدة الـ 65مليون لرية شــهريا ،فيما يعمد
تاجر النفايات لعقد صفقة مــع اصحاب تلك املكبات
والتي عادة ما تكون تحت وصاية البلديات لقاء نســبة
معينة ،وهكذا تواصل ازمة النفايات تفاقمها من دون
رادع .اما معمل الفرز فربمــا دخل يف مرحلة الصدأ «ال
احد يرغب بحل االزمة طاملا االزمة مربحة» عىل ما يقول
مصدر رفيع ،جازما ً أن االزمة بعهدة االحزاب و»هني ما
بدن يحلوها» ،وكما يقول «حدا بيرتك منجم ذهب؟ فاذا
اشــتغل املعمل الربح يصبح لجهة واحدة ،لذا التعطيل

هو االهم .اعاد حريق مكــب النفايات يف وادي الكفور
ازمة النفايات والنكايــات الحزبية اىل الواجهة ،وعادت
معه تجارة النفايات التي باتت «عاملكشوف» فالنفايات
املشــتعلة «مهربة» والحريق بحسب املصادر «الخفاء
الجريمة وافساح املجال امام مزيد من التهريب» ولكن
ماذا عن الرضر البيئي والصحي؟ ماذا عن صحة الناس
التي بدأت تشــكو من الربو والحساسية وترفع نسبة
الرسطان يف صفوفها؟ ال جواب.
روائح النفايات الســامة لم تحــرك املعنيني رغم
رصخات االهايل املتواصلة ،لــم تدفع بالبلديات الخماد
النريان ،فالحريق آخر انشغاالتهم ،حتى تحرك عدد من
شــبان حبوش للمطالبة باخمــاده لوقف ترسب املواد
الســامة املنبعثة منه لم يؤت نتائجه ،حتى مناشدتهم
وزيــر البيئة بالتدخل لم تلق آذانــا صاغية ،ما دفعهم
للقيام باملهمة وردم املكب املشــتعل ،ولكن من يضمن
عدم اشــتعاله مجدداً؟ يقول عماد «ال احد ،يف كل فرتة
يشــتعل ،او كلما يمتلئ يحرق عمــداً ،ونحن تحرتق
صحتنا ،طاملا ال سلطة رقابة وال بلدية فاعلة».
وحدهــم اهــايل حبوش تحركــوا ،قامــوا بردم
املكب بالــراب كي تخمد نريانه ،عــى حد قول عباس
«حياتنا باتت يف خطر ،الروائح السامة باتت تسبب لنا
الحساســية واالمراض ،وما حدا مهتم» ،وبحسب عيل
«فإن ما يحصــل يف وادي الكفور مجزرة بيئية خطرية
جداً ،تداعياتها ستمتد عىل صحة الناس» .يدرك عيل ان
املكب يحوي نفايات مهربة ،نتيجة صفقات «الزبالة»،
الفتا ً اىل ان رؤســاء البلديات يتقاضون االموال يف هذه
التجارة ،ونحن الشــعب نموت من سمومها» .يف حني
لفت قاسم الذي شارك يف عملية ردم املكب اىل ان الحريق
مفتعل الن التجار يتعمــدون حرقه ليتمكنوا من رمي
املزيد من النفايات».
يف منطقــة النبطيــة اكثر من مكــب تهرب اليه
النفايات ،وفق صفقة جرى ابرامها بني النافذين وتجار
النفايات ،الذين عادة مــا يعقدون « »dealمع البلديات
العاجزة عىل ادارة ازمتها بأربعة اضعاف السعر ،بحيث
تجاوز رفع النفايات شهريا الـ 65مليون لرية
عىل مر الســنوات لم تخضع النفايات للمعالجة،
دخلت يف مناكفات بني الحزب والحركة من يدير معمل

حرق النفايات في وادي الكفور

الفرز ومن يضع يده عــى رشكة الجمع وبينهما طار
الحل وغرقت القرى بالنفايات .الكل يدرك عجز البلديات
عن ادارة هذه االزمة ،حتى االتحاد نفسه سحب يده من
امللف وكأن االزمة ال تعنيه ،رغم ان له اليد الطوىل ،ووفق
املعلومات فإنه تنصل من مسؤولياته وتركها لالحزاب،
فكال الطرفني اي الحزب والحركة يتنافسان عىل االزمة،
التي عادة ما يستفيد منها تجار النفايات ،وما اكثرهم.
مر اكثر من ثالث ســنوات عىل فسخ عقد الرشكة
املشــغلة لجمع النفايات من قبل اتحاد البلديات ،حتى
الســاعة لم يربم اي اتفاق جديد بسبب «فرق العملة»
حتى االحــزاب لم تتنازل ملعالجــة االزمة التي تخضع
ملد وجزر ،وبحســب مصادر مطلعة عىل امللف «ما بدن
يحلوها هيك اربح» ،واكثر يقول «ما يف قرار باملعالجة،
وهناك تواطؤ مع رؤســاء بلديات يف هذا امللف ،تحديدا
البلديات التي تفتح مكباتها لتجار النفايات لقاء بدالت
مالية مرتفعة».
رائحة الفســاد تفوح من داخل ملف النفايات ،ال
احد من االحزاب يرغب يف حله ،طاملا ان النفايات برتول
مربح ،والسؤال اين دور وزارة البيئة يف ايجاد مخرج لهذا
امللف؟

محـــــليـــــات
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هل ُينتخب رئيس جديد أم يدير المحافظ نهرا بلدية طرابلس؟

 14عضوًا يحجبون الثقة عن يمق
وهو يرفض وسيطعن
طـــرابـــلـــس  -مـــايــز عــبــيـــد
ما إن صدر قرار مجلس شورى الدولة
بوقف تنفيــذ قرار وزير الداخلية بســام
مولوي ،الصادر بتاريخ  8حزيران ،2022
واملتضمن املوافقة عىل عقد جلسة ملجلس
بلدية طرابلــس ،للتصويت عىل نزع الثقة
ّ
وتنفس
عن رئيــس البلدية ريــاض يمق،
األخري الصعداء ،حتــى اجتمع  14عضوا ً
من أعضاء املجلس البلــدي البالغ عددهم
هل ستؤول البلدية إلى المحافظ؟
 20بعد اســتقالة  3أعضاء ووفاة رابع ،يف
شــهدت جدال ً واســعاً؛ وحربا ً كالمية بني
مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا ،بعدما
أنصار يمق ومعارضيه يف املدينة ،أشار إليها
رفض يمق اإلجابة عىل كتاب نهرا بالدعوة
يمق خالل مؤتمره مســتندا ً إىل التعليقات
إىل اجتماع للمجلس البلدي بخصوص طرح
الداعمــة له عندما ّملــح إىل متابعته لردود
الثقة (يف حزيران املايض) ،متحججا ً بعدم
الناس عىل وســائل التواصــل اإلجتماعي
قانونية طلب املحافــظ .اجتمع األعضاء
عىل الجلســة وأنه وحسب
الـــ 14وحجبــوا الثقة عن
تعبريه هناك كثريون يقفون
يمق وبدأوا مشاورات لجلسة
معه ولذلك فهو ســيبقى يف
أخرى سيدعو إليها املحافظ
يمكن وصف المشهد
ممارســة مهامه عىل رأس
مجددا ً النتخاب رئيس ونائب
في بلدية طرابلس
البلدية.
له لبلدية طرابلس.
بعد كل هذه املعطيات
يمــق الــذي تغيّب عن بأنه استمرار للمراوحة
واألحداث وبعد  3ســنوات
الجلسة مع بعض األعضاء،
القاتلة والتعطيل
كاملة عــى انتخاب يمق
لن يذعــن لقرارها كما يبدو
المدمر للبلدية
ِّ
لرئاسة البلدية خلفا ً ألحمد
فعقــد مؤتمــر صحافيا ً يف
وللمدينة
قمرالديــن ،يمكن وصف
مكتبه يف البلدية أعلن فيه أنه
املشــهد يف بلدية طرابلس بأنه استمرار
سيبقى يمارس مهامه وسيتجه إىل الطعن
بجلســة املحافظّ .
للمراوحة القاتلة والتعطيل املدمِّ ر للبلدية
لكن الساعات التي تلت
وللمدينــة .يف املحصلة فــإن يمق -الذي
جلســة األعضاء الـ 14عند املحافظ نهرا،

يرفض عروض العمل بآالف الدوالرات يف
الخارج كما فعل نائبه وكذلك الجنســية
اإليطالية ليبقى إىل جانــب مدينته كما
رصّ ح أمــس -ســيذهب مــن جديد إىل
الطعن بجلســة الـ 14عنــد املحافظ،
وســيبدأ الـ 14مرحلة البحث عن رئيس
جديد ونائب للرئيس محاولني اســتمالة
عدد قليل من األعضــاء ال زالوا إىل جانب
يمق .إنها معركة جديدة ســتفرض عىل
املدينة املنهكة أصــا ً والتي ال طاقة لها
عىل أي نوع من املعارك ،ال ســيما البلدية
يف األشــهر القليلة املتبقية من واليتها.
هذه املعركــة قد ينجح فيهــا األعضاء
الـ 14بانتخاب واحد من بني املرشــحني
األبرز :أحمد قمرالدين ،خالد تدمري ونور
األيوبي ،وقــد تصل األمور إىل حد انفراط
عقد البلدية فتصبــح يف يد املحافظ نهرا
أسوة ببلدية امليناء.

بعدما تجاوز سعر الكيلو الـ 40ألف ليرة

حامض الليمون بدل الليمون الحامض
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة

مع محــاوالت بعضهم االلتفاف حولها رغم قرار
الفاعليات السياســية والنائب العام اإلستئنايف يف
الجنوب القــايض رهيف رمضان بإلزامية اعتماد
التســعرية تحت طائلة حجز املولدات والتوقيف
مجــدداً ،بعد توقيعهم عىل تعهــد خطي بذلك يف
شهر تموز املايض.
وتؤكد مصــادر صيداوية لـ»نداء الوطن» أن
القوى السياســية اتفقت عىل الســر بهذا امللف
تراخ أو
حتى خواتيمــه من دون أي تراجــع أو
ٍ
القبول بــأي محاولة التفــاف ،يف إطار الخطوة
األوىل ملعالجة قضايا النــاس الحياتية الضاغطة
وترجمة لبنود مبادرة «صيــدا تواجه» التي دعا
اليها األمني العام لـ»التنظيم الشعبي النارصي»
النائب أسامة سعد والتي يعول عليها الصيداويون
كثريا ً لتخفيف معاناتهم.

ّ
يتأفــف الصيداوي عدنان وهــو يخرج من
ســوق الخضار غاضبــاً ،يحمل كيســا ً صغريا ً
فيه بضــع حبّات من الليمــون الحامض فقط،
بعدمــا بلغ الكيلو الواحد نحــو  30ألف لرية ويف
الســوبرماركت تجاوز الـ 40ألفاً ،يقول لـ»نداء
الوطن»« :اشــريت  4حبات فقــط ألني بحاجة
اليها ،لــم نعد قادرين عىل االســتمرار هكذا وال
بصيص أمل يف األفق القريب».
مع اســتفحال األزمات ،يواصل الصيداويون
كغريهم من اللبنانيني رحلة البحث عن الخيارات
البديلة ،اســتغنوا عن كل الكماليات واســتبدلوا
الدجاج عىل اختالف أنواعه بمرقته ،أوقفوا اللحوم
واألسماك اال يف املناسبات ،وباتوا يشرتون الفواكه
والخضار بالقطعة والحبة ،اليوم يجدون أنفسهم
شكوى النفايات
مضطرين اىل استبدال الليمون الحامض بحامض
وشــكوى الناس ال تتوقف مع مشكلة تراكم
الليمون فهو أرخص ،ولكنه يرضّ بالصحة ويرفع
النفايات يف شوارع واحياء املدينة يف مشهد مقزز
الضغط ويمأل الجســد باألمالح واملياه ولكن «ال
ومقرف وسط انتشار الروائح الكريهة والحرشات
مف ّر منه» ،يقول محمــد اليمن لـ»نداء الوطن»،
والقوارض مع ارتفــاع درجات
وهو يشــري طبقا ً مــن الفول،
الحــرارة والرطوبــة ،وامتــاء
قبل أن يضيف« :كثري منهم باتوا
الحاويــات واملنطقة املحيطة بها
يضعــون ملح الليمــون بدال ً من
الحامض ،كما فعل الناس سابقا ً الطوابير اختفت من أمام والتي تكاد تغلق بعض الطرقات
باستبدال السمّ اق بالزعرت للتوفري ،األفران وظهرت مجددًا الفرعية.
وتقــول مصــادر صيداوية
بات طعمــه مالحــا ً وتغري لونه
أمام أبواب المصارف
لـ»نــداء الوطن» ان املشــكلة
قليالً».
وآالت الصيرفة
مزدوجة يف بطء استيعاب معمل
شــكوى النــاس تالقت مع
معالجة النفايات عند منطقة ســينيق والسماح
االزدحــام الخانق الذي شــهدته املدينة مع بداية
لعدد محدود من الشــاحنات بافــراغ حمولتها
الشهر ،توقف السري يف شارع رياض الصلح ،حيث
من الثامنة صباحا ً وحتــى الرابعة عرصا ً خالفا ً
املصــارف واصطف املواطنــون بطوابري ،اختفت
للســابق ،ومن رشكة جمع النفايات التي تقوم
أمام األفران وظهــرت مجددا ً أمام أبواب املصارف
برفــع النفايات مــن الحاويــات دون تلك التي
وآالت الصريفة ،ويؤكد حســن املــاح «ال بد من
تتساقط عىل االرض يف محيطها بسبب «النكيشة»
طوابري يومية ،باألمــس القريب عند املحطات ،ثم
الذين يبحثون عن الخردة فيها ســعيا وراء قوت
الصيدليات واألفــران واليوم أمام املصارف ،الناس
اليــوم ،فيما البلدية تقــوم بتكليف جرافات مع
تبحث عن فتات مالها الذي احتجز دون وجه حق».
شــاحنات لرفعها بشكل شــبه دائم بني االحياء
شــكوى الناس تمتــد إىل فواتــر املو ّلدات
الشعبية والشوارع الرئيسية وبني الحني واآلخر يف
الخاصة ،تنتظر بفارغ الصــر إلتزام أصحابها
املناطق التي تفتقد الكثافة السكانية.
بالتسعرية الرســمية الصادرة عن وزارة الطاقة،
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جــان الــفــغــالــي

إنتخابات الرئاسة
و»"أرانب"» الرئيس بري
في ك ِّل مرة يعتقد اللبنانيون أن الرئيس نبيه بري لم يعد لديه
«أرانب» سياسية ودستورية ،يُخرجها من أكمامه ،حتى يفاجأوا بأن
«األستاذ» نب ٌع ال ينضب ،ال من األرانب وال من األكمام.
أحدث أرانبه ،وليس آخرها على ما يبدو ،ما أعلنه أخيرا ً أنه لن يدعو
إلى جلسة النتخاب رئيس جديد للجمهورية إال بعد إقرار اإلصالحات
اإلقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
هذا «أرنبٌ » مخالِف للدستور ،الذي ورد في الباب الثالث منه،
المادة  73عن انتخاب رئيس الجمهورية ،ما حرفيته« :قبل موعد
انتهاء والیة رئیس الجمهوریة بمدة شهر على األقل أو شهرین على
األكثر یلتئم المجلس بناء على دعوة من رئیسه النتخاب الرئیس
الجدید واذا لم یدع المجلس لهذا الغرض فانه یجتمع حكما ً في الیوم
العاشر الذي یسبق اجل انتهاء والیة الرئیس».
بانتخاب رئيس الجمهورية ،وال بغيرها
يرد في هذه المادة ،المتع ِّلقة
لم ِ
ِ
من المواد الدستورية ،رب ُ
ط تحديد موعد جلسة النتخاب رئيس للجمهورية
ُظهر الرئيس
بإجراء إصالحات اقتصادية! هنا يُط َرح السؤال :لماذا لم ي ِ
بري هذا «األرنب» عند انتخاب رئيس للمجلس النيابي؟ لماذا تسري
الشروط المسبقة على انتخاب رئيس للجمهورية وال تسري على انتخاب
رئيس لمجلس النواب ،والذي ت َّم من دون أي شروط مسبقة؟
الرئيس نبيه بري ،من حيث يدري او ال يدري ،يبدو أنه يقرأ
في كتاب «خصمه اللدود» العماد ميشال عون .الجنرال ،حين عُ يِّن
منتصف ليل  23أيلول  1988رئيسا ً لحكومة إنتقالية التي كان من
انتخاب رئيس للجمهورية ،رفض إجراء اإلنتخابات
مهامها تأمين
ِ
النيابية ،مشترطا ً انسحاب الجيش السوري ألنه ال يجوز إجراء
اإلنتخابات في ظل الوجود السوري .هكذا طارت اإلنتخابات ودخل
لبنان في المجهول.
ماذا يفعل الرئيس بري اليوم غير ما فعله العماد عون منذ أربعة
وثالثين عاماً؟ شرط العماد عون آنذاك أدى إلى تطيير اإلنتخابات
التي لم تُج َر إال بعد اتفاق الطائف ،فهل يعيد التاريخ نفسه وتطير
اتفاق ما ،يسميه البعض مؤتمرا ً
اإلنتخابات وال تُجرى إال بعد
ٍ
تأسيسياً؟
ال تسقِ
احتمال من حساباتكم ،في لبنان يحدث كل شيء
أي
طوا
ٍ
على يد السياسيين ،وال سيما منهم مَ ن يملكون موهبة إخراج األرانب
من أكمامهم.

يشرح فيه مفهومه لله وللعالقة بين الله والناس

نصًا لألب حايك للر ّد على نصرالله
كيروز يستعيد ّ
صدر عن النائب السابق اييل كريوز البيان التايل:
«لقد اســتمعت اىل كالم األمــن العام لـ»حزب
الله» السيّد حسن نرصالله يف ذكرى عاشوراء ،والذي
ادّعى فيــه أنه يتّخذ املواقف بتكليف من الله ،فزادت
قناعتــي بأن التناقض مع «حــزب الله» يتناول كل
املفاهيم السياسية والعقائدية من دون استثناء.
ولقد رأيت أن أحســن ر ّد هو استعادة ّ
نص لألب
ميشــال حايك يرشح فيه مفهومه لله وللعالقة بني
الله والناس وللعالقة بني الناس تحت كل سماء.
«عبثا ً يقاتل الناس يف املرشق بإسم الله أو بإسم
اآللهة ويف سبيلها ،فيستميتون يف اإلقتتال اإلفنائي،

من أجل أن تبقى تلك اآللهــة آلهة ،أكانت أرواحا ً يف
الســماوات ،أم كانت برشا ً أ َ ّلهــوا ذواتهم وذراريهم
وإيديولوجياتهم ون ُ ُ
ِ
حكمهم ...يتوجب نقل هذا
ظــم
الرصاع األخرق ،اىل ميدانه الصحيح ،بتحويل القتال
يف ســبيل الله ،إىل نضال يف ســبيل اإلنسان .فاإلله
ّ
الحــق ،هــو كاألب الرحوم الحنون ،الذي يســهر،
يتعب ،يجــوع ،يعطش ويتألم بل يضحّ ي ،يبذل ذاته
ويستشهد يف سبيل أبنائه وأحبائه ...عالمات أنسنة
هذا التحوّل يف نوعية النضال ويف غايته ،هي التعامل
بني النــاس ،تحت كل ســماء ،بأخالقيــة الحرية
وبأدوات السالم».

فرنجية من دار الفتوى :ال حكومة...
وال عالقة للزيارة بانتخابات الرئاسة
أكد النائب طوني فرنجيــة بعد لقائه مفتي
الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان أمس ،أن
الزيــارة ال تندرج يف إطار االنتخابات الرئاســية
املرتقبة ،مشريا ً إىل أن «هذه الدار هي لكل إنسان
لبنانــي ووطني ،ولها دور كبــر يف تاريخ لبنان
القديــم والحديث ،ونحن نعتربهــا بيتنا ،ألن كل
من يشــغل موقعا ً يهتم بالشأن العام ويتعاطى
السياســة من واجباته أن يم ّر عىل كل املرجعيات
الدينيــة والروحيــة» ،داعيــا ً «كل املرجعيات
السياسية والذين يحملون املسؤولية يف لبنان إىل
زيارة املرجعيات الروحية كافة ،كما يحصل اليوم
مع ســيدنا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي،
الــذي تأتي إليه كل املرجعيات السياســية .وكل
املرجعيات الروحية يجب أن يكون لها هذا املوقع
من االحرتام والتشاور».
وعن هدف الزيــارة أوضح أنها «بروتوكولية
وتعارف» ،كاشــفا ً أن «وزيــر االعالم يف حكومة

ترصيــف االعمال زياد مكاري ،قد طرح موضوع
الزيارة منذ أشهر ،والتأخري كان بسبب دخولنا يف
فرتة أعياد ،واالنتخابات النيابية ،وإذا تلتها زيارة
لســليمان فرنجية ،فمن املؤكد أنها ستكون لهذه
الدار التي تســتقبل كل إنسان لبناني ،ولن تكون
مرتبطة بزيارتنا اليوم».
ويف امللــف الحكومي ،قــال فرنجية« :ما يف
أمل ،وأن األولوية ليست يف تشكيلها ،بل أن هناك
قوانني إصالحية رضورية ســواء أكانت مرتبطة
بصنــدوق النقد الــدويل أم ال ،علينــا أن نبادر
كمسؤولني يف هذا البلد ،وكرجال دولة إىل طرحها
والبت فيها اذا استطعنا خالل األشهر املتبقية من
عهد الرئيس عون ،وأن نتفق عىل ترسيم الحدود
البحرية ،يكون يف حد ذاتــه إنجازاً ،ألنه أهم من
تشــكيل الحكومة ،وإذا بدأنا بعمليات التنقيب يف
البلوك  9نكون قــد ختمنا هذا العهد بأفضل مما
بدأناه».
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في ذكرى  4آب ...صندوق إنساني
في البرازيل لدعم اللبنانيين

مســـاحة حـــرّة

"أنا الله مكلّفني"
الدكتــور شـــربل عـــازار

(*)

قالها أمني عام «حزب الله» الســيّد
حسن نرصالله بالفم املآلن« :حِ ّل عنّي،
انا الله مك ّلفني».
من يتابــع الخطــاب التصاعدي
والتصعيدي لـ»حزب الله» يُدرك تماما ً
ّ
أن الخطــاب ذاهب باتّجــاه «التأليه»
وإدخال «الله» يف تحديد العدو والعميل
والشــيطان والكافر والخانع ،وتحديد
رشوط دخول الجنّــة من عدمها وحتّى
يف تفاصيــل ا َمل ْلبَس واملــأكل واملرشب
والرتبيــة والتعليم والثقافــة ،وكذلك
يف تحديــد طــرق املواجهة والســاح
واالســراتيجيات ،ومكان وزمان الر ّد
عىل االعتداءات ،ويف احتكار قرار السلم
والحرب بيده بدال ً عن الدولة ،ويف تحويل
ِ
ساحات تَ َقاتُ ٍل بني شعوبها
األوطان اىل
بعد إزالة الحدود الدولية بينها.
والحديــث يطول يف هــذا املجال،
ولســنا بحاجة اىل شــواهد وإثباتات،
ففي ك ّل إطاللة لقيــادي ديني او غريه
يف الحــزب نســمع ذات املنطق والنربة
والكالم.
إذا كان كالم هذه القيادات موجّ ها ً
لجمهــور وبيئــة «حزب اللــه» ،فهذا
شــأنهم وشــأن إيمانهم ومعتقداتهم
وليس لنا حق البحــث فيه .أمّ ا إذا كان
املقصود بإحتكار «حزب الله» لِـ»الله»،
هــو تخويف باقــي اللبنانيّني وإرهاب
ك ّل من يخالفه الرأي ويعارضه التوجّ ه
والسياســات ،وكل من يرفض الدخول
معــه يف محــاور ورصاعــات ال تعني
الشــعب اللبناني ال مــن قريب وال من
بعيد ،فهذا أم ٌر فيــه نظر ال بل هو أم ٌر
غري مُج ٍدّ ،
ألن لــك ٍّل ِمنّا نظرته لِـ»الله»
الذي يَعبد وللقيامة والجنّة بعد املوت.
من ناحيــة أخرى ،يُكــ ّرر «حزب

الله» يف العام  2022بموضوع ترســيم
الحدود البحريّة وحقــول النفط جنوبا ً
ما حصل يف العــام  2000حينما ق ّررت
إرسائيل االنســحاب من جنــوب لبنان
تنفيذا ً للقرار  425الشهري وذلك ألسباب
سياســيّة ،إنتخابيّة ،داخليّة مختلفة.
وقد َ
ضجَّ ت وســائل اإلعالم حينها بما
كان يجري يف أوسلو وغري أوسلو إلتمام
عملية اإلنسحاب من لبنان.
بك ّل حنكة يُقــالّ ،
إن «حزب الله»
ّ
تلقف اللحظة وخــاض مواجهات مع
العــدو الصهيوني ليُثبــت ّ
أن إرسائيل
خرجت من لبنان ،ليس بفعل قرار كانت
قد اتخذته قياداتهــا ،بل بفعل رضبات
املقاومة وتحت نريانها.
وطبعا ً ال يزال الحزب ينهل من هذا
لب الدولة اللبنانيّة
املورد قو ًة ونفوذا ً يف َق ِ
الرشعيّة.
اليــوم ،الســيناريو ذاتــه يتك ّرر.
فاملفاوضــات مــع إرسائيــل جارية
بوساطة أمريكية إلنهاء النزاع البحري
بينهــا وبني لبنــان ،واألجــواء توحي
بإيجابية ما.
الســلطة اللبنانيّة التــي تفاوض
العدو الصهيونــي ،تض ّم يف متنها أقوى
شخصيّتني شيعيّتني يف النظام اللبناني
والدولة اللبنانيّــة وهما رئيس مجلس
النــواب الرئيس نبيه بــ ّري ومدير عام
األمن العام اللــواء عبّاس ابراهيم الذي
كان أوّل من التقى آموس هوكشــتاين
لحظة وصولــه اىل بريوت يــوم األحد
املايض.
يف هــذا الوقت وفيمــا املفاوضات
جاريــة ،وعىل مَ ْ
ســمَ ع ونظــر أمريكا
واالتحــاد االوروبــي والعالــم أجمع،
ّ
ُســراته
يســتعرض «حــزب الله» م
وصواريخه وكامرياته الحراريّة وتزداد
تهديداتــه الخطابيّــة لتبلغ ســقوفا ً

«إ َلهيِّة» غري مسبوقة.
فهل يَحق لنا كمواطنني ،أن نســأل
دولتنــا العَ ِليَّة ،من رئيــس الجمهوريّة
اىل رئيــس مجلــس النــواب اىل رئيس
الحكومــة والحكومة واألجهزة االمنيّة،
أن نسألهم ،هل هم بحاجة اىل ما يقوم
به «حزب الله» مــن مناورات للحصول
عىل حقوقنا البحريّة؟
أعلنوها برصاحة ليُبنى عىل اليشء
مقتضــاه ،ولكي ال ندفع مســتقبال ً يف
الداخل ثمــن إدّعاء الحــزب ّ
بأن لواله
ملا حصــل لبنان عىل نفطه .فتســديد
الفواتري الداخليّة للحزب باهظ الثمن ال
نقوى عليه.
«حزب الله» ّ
ينفذ أجندته أو أجندة
محوره وهذا ما يعلنه ليال ً ونهاراً ،علنا ً
وجهاراً.
هذا مفهوم.
لكن هل سمعتم كالم رئيس «التيّار
الوطني الح ّر» النائب جربان باسيل من
ّ
«غابة الشهيد» يف طربيه يف كرسوان؟
فقد قــال حرفيّا ً يف عيــد الجيش:
« ...واليوم نعيش معادلة قوة ،كاريش
مقابل قانا ،وتُ ّ
نفذها املقاومة».
وتابع باســيل« :املقاومــة ّ
نفذت
الــر منذ العام ،2006
معادلة القوة يف
َّ
واليوم نعيش معادلة البحر .ونحن نأمل
أن نرى النتائج التي أرستها املقاومة يف
البحر خالل الشهر املقبل».
(للتذكــر كالم النائب باســيل عن
«قوة املقاومــة» كان بمناســبة عيد
الجيش اللبناني).
ِ
تعط مواقفه نتائج رئاسيّة
فإذا لم
يف العــام َ ،2022ف َل ُربّمــا حُ فِ َ
ظــت له
لرئاســيّات العــام  ،2028إذا َ
ض َّلينــا
عايشني.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل
لبنان»

معضلة البقاء أو الرحيل
ومن العــادات والتقاليــد التي تحيي
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
ّ
التمسك
اإلنسان هو املثال؟ ماذا يفيدنا
بتاريــخ اآلباء واألجــداد ونحن نعيش
تسعى الشــعوب يف تاريخها النضايل
املوت ك ّل لحظة؟
ك ّلــه للوصول دوما ً إىل مــا يؤمّ ن رفاهها
نوعيّة الحياة التي يختارها اإلنسان
بهدف اإلنــراف إىل تطوير ذاتها لتحقيق
ّ
بغض النظر
هي خيار يتّخذه هو بذاته،
اإلنجازات التي تفيد البرشيّة جمعاء .أمّ ا يف
عمّ ا قد تفرضــه بعض الظروف أحياناً.
لبنان فاملسألة مختلفة تماما ً اليوم ،حيث
منهم من يحيون ويســتمتعون برتابة
اللبناني يفتّش عن السبل التي تسمح
بات
ّ
قاســية وقاتلة لكنّها تسعدهم؛ ومنهم
له بالبقاء عىل قيد الحياة .وهذه بح ّد ذاتها
مَ ــن يحيون بنضال مســتم ّر إليمانهم
فداحة ال بــل عار عىل الشــعوب .فكيف
يتخ ّ
بقضيّة وهم مستعدّون ليبذلوا حياتهم
طى اللبناني هــذه املرحلة ليعود ذلك
فــداء لها .ومــا بني هذيــن الخيارين
اإلنسان املنتِج والفاعل يف محيطه والعالم؟
يقبع اللبناني اليوم يف
بعض ممّ ــا كتبه أحد
رصاع وجودي يف أغوار
أصدقائــي ممّ ــن هاجروا
ذاتــه الكوزمولوجيّة.
حديثا ً إىل الواليات املتّحدة يف
وجودنا هنا ليس بتكلي ٍ
ف
إنســانا ً
وليعــود
مقارنة بني هذا البلد ولبنان،
حيث نقــل الواقع الذي بات شرعي ٍّ إلهي ٍّ بل وجودنا
فاعال ً ومنتجــا ً عليه
فيه مصوِّرا ً إيّاه عىل أنّه املثال في هذه األرض ألنّنا نؤمن أن يســتعيد إيمانــه
بقضيّته اللبنانيّة أوالً،
الذي كان يطمح إليه طيلة
بحر ّية بقائنا فيها
وليستعيد هذا اإليمان
عمره ،ومن غــر الصحيح
عليه أن يتس ّلح بالرجاء الذي إن فقده يف
اإلرصار عىل التشــبّث بلبنان عىل أنّه املثال
ّ
لبنان لن يجده يف أيّ صقع من األصقاع
ألن الحقيقة التي عاينها يف بالد العم ســام
األربعة لألرض.
كانت كفيلة بأن تثبت له بأق ّل من ســنة يف
فاملســألة تتخ ّ
هذا البلد ّ
طى نوعيّــة الحياة،
أن لبناننا هو املثال يف جهنّم ،بينما
والقرار بالتمتّع بمــا ّ
توفره لك الحياة
العكس هو الصحيح يف الغربة.
من مل ّذات أو من فرص .بالطبع ال يعني
للحقيقــة هذه املقارنــة تدفع أيّ
هذا الكالم أن نقبع غري منتجني يف لبنان
لبناني إىل طرح تســاؤالت وجوديّة عىل
فقط ألنّنا نحبّ البقــاء فيه أو نريده،
ذاته ،مثال ذلــك :ما الذي أفعله يف وطن
بل املطلوب أن نشــحذ النصال بالنصال
ال حيــاة يل وألوالدي فيه؟ ملاذا أرصّ عىل
ٍ
ّ
ونش ّد العزائم عىل أن يكون عملنا أينما
التمســك بما
ميت؟ هل
بعث الحياة يف
كنّا لنخــدم وطننا .فبك ّل بســاطة ال
طبيعي وعالقات
أراه يف لبنان من جمال
ّ
نريد أن نموت غربــاء يف أوطان العالم،
اجتماعيّة ونوعيّة حياة قوامها الفوىض
املنظمة هو املثــال؟ أم ّ
وال نريــد بالطبع أن نحيــا عىل قارعة
أن الحياة يف بلد
الطريق يف وطننا ننتظــر املوت لنتح ّرر
فيه من الجمــال الطبيعي ما ال يوصف

منه .وبعضهم اآلخر يق ّرر املوت غريبا ً
ّ
يمت
ليحيا اوالده من بعــده يف وطن ال
إليه ســوى بصلة تأمني ظروف الحياة،
وجيل بعــد جيل يصبحون مــن أبناء
الوطن الجديد ،ليفنى بغيابهم لبنان بعد
ّ
يســتحق
أن ق ّرروا تركه لغريهم .مَ ن ال
ّ
يستحق وطنه
وطنه يرحل عنه ،أمّ ا مَ ن
يقدّم له ما يطلبه منه عند اللزوم .وهذا
قرار وخيار وليس ترفا ً يق ّرر اإلنســان
أن يعيشــه .مفهوم الوطن يختلف عن
مفهوم الفندق أو الدكان .وحبّ األوطان
يزرع يف القلب منذ الوالدة .ومَ ن لم تزرع
فيه حبّــة الحنطة هذه عبثــا ً يبني له
البنّاؤون .فهو حتما ً ســرحل عند أوّل
فرصة تقدّم له.
أمــام هــذه الوقائع يجــب األخذ
باإلعتبار ّ
أن مَ ن قــ ّرر الصمود والبقاء
والتصدّي قــد ال يكون النســداد آفاق
الرحيل أمامه ،بل ّ
ألن هذا القرار يرتبط
بصميم وجوده الحــ ّر يف هذا الوطن .ال
نريد أن نحيا غرباء يف أوطان العالم ،وال
نريد أن ننتظر املــوت يف وطننا لنتح ّرر
منــه .نحمل قضيّتنــا يف وجداننا أينما
ذهبنا ،وإيماننا راســخ يف هذه األرض
ويف الدور الــذي أراده ربّنــا وإلهنا لنا
فيها .خ َل َقنَــا هنا لدور نؤدّيه ال لنرح َل،
ولكنّه خلقنا أحرارا ً وتــرك لنا الخيار.
ٍ
إلهي
رشعي
بتكليف
وجودنا هنا ليــس
ٍّ
ٍّ
بــل وجودنا يف هــذه األرض ألنّنا نؤمن
ك َ
بحريّة بقائنا فيها .وألَنَّــ ُه َلوْ َ
ان َربُّ
ا ْلبَي ِْت يَعْ ِر ُ
ساعَ ةٍ يَد َ
ْه ُم ُه ال ِّل ُّ
ف ِف أَيَّةِ َ
ص،
َل َك َ
ان َ
ــه َر وَمَ ا تَ َر َك بَيْتَ ُه يُن ْ َقبُ  »،لذلك،
س ِ
نحن ســاهرون ومصابيحنا مشتع َلة،
ولن نسمح للصوص بأن ينقبوا وطننا.

يف الذكــرى الثانية لجريمة تفجري مرفأ بــروت يف الرابع من آب 2020
والذي دمر قلب العاصمة اللبنانية ،تنظم ســفارة لبنان يف الربازيل بمؤازرة
وزارة الخارجية الربازيلية ،عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم  3آب،
حدثا ً سيتم خالله اإلعالن عن إنشاء صندوق إنساني يساعد يف تخفيف معاناة
اللبنانيني واحتياجاتهم ،برئاســة الرئيس الســابق للربازيل السيد ميشال
تامر الذي ســيكون حارضا ً خالل الحدث ،اىل جانب العديد من الشخصيات
السياسية املرموقة يف الربازيل من شــيوخ ونواب وسياسيني ،باإلضافة إىل
ابرز رجال األعمال من الجالية اللبنانية يف الربازيل التي ســتحرض من جميع
الواليات الربازيلية الـ.27
وبعد أن تنشد أوركســرا البحرية الربازيلية النشيدين الوطني اللبناني
والربازييل ،تلقي القائمة باألعمال يف ســفارة لبنان يف الربازيل السفرية كارال
جزار كلمة االفتتاح ،عىل ان يليها عــرض للصندوق من قبل القيمني عليه،
ومن ثم كلمة لوزير خارجية الربازيل كارلوس فرانسا.
وسيختتم الحدث الرئيس الفخري للصندوق السيد ميشال تامر.

قوى األمن تقبض على عصابة
متخصصة بالسلب والنشل في بيروت
ّ
أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخــي أنه "يف اآلونة األخرية
حصلت عمليات سلب ونشل من قبل مجهولني طالت العديد من املواطنني
ضمن محافظة بريوت ،وعىل األثر ،كثفت دوريات مفرزة اســتقصاء
بــروت يف وحدة رشطة بــروت إجراءاتها ،ونتيجة االســتقصاءات
توصلت اىل تحديد هوية متور َ
والتحريات املكثفةّ ،
طني يف هذه العمليات،
وتمكنت بتاريخ  2022-7-30من توقيفهما يف محلة الرملة البيضاء،
وهما "ن .أ( ".مواليد عــام  ،2007مكتومة القيد)" ،ع .ش( ".مواليد
عام  ،2004ســوري) إلقدامهما باالشرتاك مع آخرين عىل نشل هاتف
أحد املواطنني ،وعىل عملية ســلب بقوة السالح (سكني) طالت حقيبة
شخص من الجنسية السورية ،وذلك يف محلة الرملة البيضاء الكورنيش
البحري.
وأضافت" :سلما اىل الفصيلة املعنية ،للتوسع بالتحقيق معهما،
بناء عىل إشــارة القضــاء املختص ،والعمل مســتمر لتوقيف باقي
املتورطني ،وتمكنت دورية من مفرزة اســتقصاء بريوت بتاريخ -31
 2022-7ويف محلــة الكوال مــن القاء القبض عــى املدعو "ح .ع".
(مواليد عام  ،1997لبناني) لقيامه بوقت ســابق من التاريخ املذكور
برضب أحد األشــخاص الســوريني يف محلة الحمرا وســلبه هاتفه
الخلوي ،وأودع القطعة املعنية ،إلجراء املقتىض القانوني بحقه ،بناء
عىل إشارة القضاء املختص".

حرامي منتحل صفة أمنية...
هل وقعتم ضحيته؟
أشارت املديريّة العامّ ة لقوى
األمن الدّاخــي إىل أنه "يف اآلونة
األخرية حصلــت عمليات رسقة
وســلب يف مناطق مختلفة من
محافظتي جبــل لبنان وبريوت،
شخص مجهول منتحال ً
ٌ
يقوم بها
صفة أمنية.
وتم ّكنت شــعبة املعلومات
من تحديد هويّة املشــتبه فيه،
ويدعــى "س .ح( ".من مواليد
عام  ،1973لبنانــي) ،وهو من
أصحاب السوابق بالجرم ذاته.
،2022-7-30
بتاريــخ
تم ّكنت القوّة املذكورة من رصده
يف مح ّلــة رأس النبــع ،حيث ت ّم
توقيفهُ ،
وض ِبــط بحوزته مبلغ
 800دوالر أمريكي و 6,165,000
لرية لبنانية ،هاتف خلوي وساعة
يد "رولكس".
بالتحقيــق معــه ،اعرتف
ري من
بإقدامه عىل تنفيذ عددٍ كب ٍ
السلب والنّشل ،منتحال ً
عمليات ّ
صفة أمنيــة ،وذلك عــى متن
دراجة آلية ،ضمــن مناطق عدّة
يف محافظتي بريوت وجبل لبنان.

وأنّه كان يقوم باستجالء هويّات
املواطنني وتفتيشــهم وســلب
أموالهم ،ث ّم يلوذ بالفرار.
لذلك ،وبنــا ًء عىل إشــارة
القضــاء املختــص ،عمّ مــت
املديريّة العامّ ة صورته ،وتطلب
من الذين وقعــوا ضحية أعمال
مماثلة وتع ّرفــوا إليه ،الحضور
اىل مبنى املديريــة العامّ ة لقوى
االمن الداخيل  -شعبة املعلومات،
الكائــن يف األرشفية ،أو االتّصال
عىل الخ ّ
ط ّ
الساخن  ،1788التّخاذ
اإلجراءات القانونية ّ
اللزمة.
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إندفاع وإصرار في وجه المماطلة والتضليل والضغوط ...والتهديد

صحافيون إستقصائيون :
كي ال يغتال نيترات الموت الحقيقة أيضًا

إنفجار ،تفجير أو فاجعة  4آب – التسمية ال ّ
تهم أمام هول ما حصل – يخترق
رتابة أيامنا الحزينة في ذكراه الثانية .كثيرون تناولوه ،كل من زاويته
وموقعهّ .
لكن قليلين تبنّوا ،أو أقلّه يحاولون ،إماطة اللثام عن خلفياته
ينقبون ويبحثونّ ،
ّ
مثل هؤالء .من هم؟ صحافيون ّ
ويحققون.
يدققون

ّ
مهمتهم شائكة بامتياز .وفي بلد ُيال َحق ،ال بل
صحافيون إستقصائيون،
ربما ُيعاقب ،فيه كاشفو االرتكابات بد ًال من المرتكبين أنفسهم ،تلبس
الصحافة االستقصائية طابعًا شخصيًّا .طابع هو أشبه بمزيج من تتبّع
قضايا سامية ومغامرات فردية محفوفة بالمخاطر في آن.

كــــاريـــن عـــبــد الــنــور
...كيــف إذا كان الحدث بحجم  4آب؟
التحدّيــات التي واجهوها كثــرة ،بحيث
تحوّلت محاوالت كشف املستور والتقصري
يف ملف تفــوح منه رائحة نيرتات األمونيوم
املشؤوم إىل تصويب شخيص وتهديد فردي.
مغامرون بادروا منذ الســاعات األوىل عىل
وقوع الجريمة وما زالــوا .فماذا ّ
حققوا يف
ظل قضاء تتنازعــه التجاذبات ،مقيّد ،غري
فاعل وعاجز عن املحاســبة واملســاءلة يف
ّ
التوســع يف الحيثيّات
جريمة العرص؟ دون
التقنية ،ماذا يقولون عــن تجربتهم هذه
لـ»نداء الوطن» ،وكم هو البون شاسع بني
ما ّ
توصلوا إليه وبني الحقيقة املشوّهة التي
تحاول األيدي الخفيّة تسويقها؟

العين على الفترة الزمنية األهم

رياض طوق

فراس حاطوم

إلثبات فســاد املتورطني ،رغم عدم تح ّرك
الجهات الرســمية اللبنانية كمــا الدولية.
بو مــوىس لفتت إىل ج ّو التشــنّج واإلرباك
الذي خلقته الصحافة االستقصائية للعديد
من السياســيني« :يهرب السياسيون من
الصحايف االســتقصائي رغم أنهم يحبّون
األضواء ،وذلك بســبب الوقائع املبارشة أو
غري املبارشة التــي نواجههم بها من خالل
اإلثباتات وامللفات».
نسأل إىل أين سيصل ملف  4آب بحسب
رأيها ،فتجيب بو موىس متأسفة« :طاملا أننا
نعيش يف بلد يشتعل فيه مرسح الجريمة بعد
أيام من االنفجار وتتواىل محاوالت العرقلة
بشتّى الطرق املتاحة ،علينا أن ندرك أن ثمة
طرقا ً غريبة لتضليــل التحقيق .العرقلة يف
التحقيق والطريقة التي يتم التعاطي فيها
مع امللف كذلك عدم توقيع وزير املالية تنفيذا ً
ألوامر عليا باتت أكثر من واضحة للجميع».

ّ
لتدخالت الســلطة السياسية يف ظل ضعف
مزمن يف أجهــزة الدولــة؟ ال يحتاج األمر
أكثر من التمعّ ــن يف ما يحصل مع القايض
طارق البيطار ،وقبله القايض فادي صوان،
ّ
للتيقن من أن رســم الخطوط الحمراء ّ
حق
حرصي للسياســيني .ويضيــف حاطوم:
«نحن نقــوم بعملنا ويف أحيان كثرية نعجز
عن تغيري مســار األمور كما يكون التح ّرك
واملتابعة الرســمية دون املستوى املطلوب.
لكن ولألمانة أظهر القايض البيطار تجاوبا ً
ملموسا ً يف متابعة امللف وت ّم التواصل معي
من قِ بَل مكتبــه طلبــا ً لتزويدهم بكافة
املعطيات ،لكن التعطيل السيايس حال دون
إتمامه مهمّ ته».
نســتوضح حاطوم عن سبب اندفاعه
يف متابعة التحقيقــات رغم ما يتع ّرض له
من ضغوطات ،فيعتــر أن واجبه الوطني
وشعوره باملســؤولية يتغ ّلبان عىل خوفه،
مع ّلقــاً« :لم أف ّكر يومــا ً بالخوف بقدر ما
ف ّكرت بأنني لبناني وصحايف اســتقصائي.
فاإلحساس هو الذي يدفعني ُقدُما ً مع علمي
أن الخصم يمتلــك قدرات وأجهزة تفوق أي
إجراء يمكن أن أقوم به لحماية نفيس» .أما
أكثر ما أحبطــه يف ملف انفجار املرفأ ،فهو
اكتشافه بامللموس قدرة السياسة يف لبنان
عىل التح ّكم بكافة مفاصل البلد القضائية
واألمنية وغريها .لكن ،مع ذلك ،فهو يؤمن
بأهمية العمل الذي قدّمه والذي سيُستفاد
منه حتى بعد سنوات.
كيــف يختــر نتائــج تحقيقاته؟
«بتلخيص لألحداث ونتائــج التحقيقات،
يمكــن القول إننــا لم نصــل إىل الحقيقة
الكاملة بعد .هناك محاولة لتسخيف الواقع
من خالل التلميح بأن كل ما حصل هو وليد
الصدفة ،وأن الباخرة دخلت لبنان بالصدفة
وأن البضاعــة بقيــت مخ ّزنة لســنوات
بالصدفة أيضاً .لكــن برأيي ال يشء حصل
بالصدفة .هناك رشكة وهمية قامت بطلب
البضاعة ثم اختفت ولــم تعد موجودة وال
تفاصيل عنها ،ما يطرح الكثري من عالمات
االستفهام» ،بحسب حاطوم .فالرهان عىل
عامل الوقت من قِ بَل الســلطة السياسية

تعترب الزميلة ليال بو موىس أن االنطالق
يف عالــم الصحافة االســتقصائية يرتكز
عىل عــدم تصديق ما يُقــال« :كصحافية
اســتقصائية ،تمت ّد آفاق مهمّ تي لتشــمل
التحقيق والبحث وليس فقط تغطية الخرب.
هــذا النوع من الصحافة هــو الذي يصنع
الخرب ،لذا تروننا غري قادرين عىل غض النظر
عن أي جريمة أو ملف فســاد أو أي اقرتاف
دون أن ّ
نحقــق به» ،كما تســته ّل حديثها
لـ»نداء الوطن».
ُ
لنغص يف التفاصيل .فأكثر ما ساعد بو
موىس وفريق العمل هو ما صدر عن املشتبه
فيهم (يف نظرهم) خــال الدقائق الثالثني
اإلنطالق مع «سافارو»
إىل الســتني األوىل التي تلت وقوع االنفجار
حدث عاملي كبري .هكذا وصف الزميل
مبارشة .وتضيف« :إنها الفرتة الزمنية األهم
فراس حاطوم انفجار املرفأ .ومن هنا كان
التي تُبنى عليها املعطيات قبل أن يتســنّى
ال بــ ّد بالنســبة إليه من
ألحد إختــاق األكاذيب
اإلضــاءة عليــه بصفته
وتأليــف التربيــرات أو
صحافيــا ً اســتقصائياً.
فربكة الحديث» .وبالفعل،
طوق :نقطة اإلنطالق
حاطــوم رشح يف اتصال
ت ّم عــرض تســجيالت
صوتيــة فــور وقــوع كانت مع أحد المسؤولين مع «نــداء الوطن» كيف
الجريمــة عــى محطة في إدارة الجمارك الذي
أن «بعــض الزمالء كانوا
تمكن خالل  24ساعة من حينها قد بدأوا بالعمل عىل
«الجديد» ألشخاص أدلوا
ّ
الشــق الداخيل اللبناني،
باعرتافات ُ
للمرة
سمعت
إمدادي بالمستندات
متناولني ما حصل يف املرفأ
األوىل ،منهم الوزير غازي
وأسباب تخزين البضاعة وغريها من األمور.
زعيرت واملدير العــام للنقل الربي والبحري،
أما الشق الخارجي ،فلم يكن قد تط ّرق إليه
عبد الحفيظ القييس ،كذلك الوزير يوســف
أحد بعد ،لذا ق ّررت أن أمنح التحقيق إضافة
فنيانوس وسواهم .وهكذا ،جرى العمل عىل
جديدة» .وكانــت نقطة البداية مع الرشكة
تجميع الكثــر من املعطيات خالل اليومني
املسؤولة عن رشاء النيرتات بعد أن استوقفه
األوّلني اللذين أعقبا الكارثة.
االسم (سافارو) .ومن هناك انطلقت رحلته.
ماذا عن أهمية التعاون مع صحافيني
الصحافــة االســتقصائية أينما كان
إســتقصائيني آخرين؟ «الهدف هو تكوين
هي أســاس يف مكافحة الفســاد وكشف
صــورة واضحــة ،وهي مهمــة ال يمكن
الجرائم وإعطاء الــرأي العام املعلومة التي
لشــخص واحــد إنجازهــا .تعاونّا ،نحن
تكون أبعد مــن الخرب الرســمي .فكيف،
مجموعة من الصحافيني االســتقصائيني
إذاً ،يف لبنان الخاضع يف كل شــاردة وواردة
الذين خضعنــا لتدريبات عىل مدى أكثر من
اثنتي عرشة سنة .الهدف ليس شخصيا ً وال
نطمح لتحقيق شــهرة فردية ،إنما نسعى
للوصــول إىل أكرب قدر مــن املعلومات ذات
الصلة» .فهل أنتج التعاون نتائج ملموسة؟
لألسف ،ورغم التواصل مع القضاء وتقديم
إخبار يف العدلية وعرض كافة املســتندات
وامللفات عىل الجهات املعنية ،إال أن القضاء
اللبناني مشهور بـ»جاروره» الذي ال يعرف
أحد مكانه ،كما تقول.
العمل لم يقترص عىل الداخل ،إذ تعاونت
بو مــوىس مــع منظمة هيومــن رايتس
ووتش التي قامت بنرش تحقيقها باللغتني
العربية واإلنكليزية ،وتعترب أن أقل ما تقوم
به الصحافة االســتقصائية هــو توعية
الرأي العام مــن خالل تقديم األد ّلة الكافية

ليال أبو موسى من المرفأ

ّ
تحســبا ً ملحاوالت طمس معالم
الرأي العام
سيُفقد الرأي العام حماسته حيث إن العدالة
الجريمة .وهــذا ،بالحقيقة ،أدّى إىل ضغط
املتأخــرة هي أقــرب إىل الالعدالة .من هنا
ُورس يف امللــف ما يد ّل عىل
م
هائل
شــعبي
التشديد عىل مواصلة متابعة امللف ما يصعّ ب
ِ
نجاح العمل االستقصائي الذي أدّاه يف مكان
عىل السلطة الوصول اىل هدفها املرجوّ ،كما
ما .ويتابع« :استطعنا وضع جملة معطيات
يختم ...عىل أمل.
أمام الــرأي العام كما نجحنا يف التأكيد عىل
التزامنا كصحافيني اســتقصائيني بقضايا
الجميع كان يعلم...
املجتمع ،ال ســيّما يف قضية الرابع من آب -
للزميل رياض طــوق هنا تجربة ببُعد
األهم من بني قضايا لبنان الحديث».
مختلف .هو الذي خرج من بني الركام بعد
يف سياق كالمه لـ»نداء الوطن» ،أشار
أن ترضّ ر منزله الكائن يف منطقة األرشفية.
طوق إىل تعاون جمعه مع جهات صحافية
«اعتربت نفيس معنيّا ً كشخص مترضّ ر قبل
أجنبية ،منها أملانية وفرنسية وأمريكية .وقد
أن أكون صحافيا ً استقصائياً .لذا لم أرغب يف
ت ّم تبادل املعلومات بني الصحافيني اللبنانيني
معالجة امللف بالطريقة التقليدية ،بل أردت
واألجانب الذين تابعوا امللف نظرا ً الهتمامهم
عرض الحقائق بالوثائق» ،كما يخربنا .فهو
بالشــأن اللبناني ،وهذا ما نســج شبكة
كان أول من أعلــن يف اليوم التايل لالنفجار،
عالقــات يف ما بينهم .عملــه ع ّرضه لكثري
عرب قنــاة  ،MTVعن اســم الباخرة التي
من الضغوطات كي ال نصفها بالتهديدات:
أدخلت النيرتات وعن املراسالت التي حصلت
«حصل ذلك حني حاول أحد األجهزة األمنية
بني الجمارك وقايض أمور العجلة ،كما بني
ّ
تعقب حركتي ومحاولة التنقيب يف حياتي
الجمارك ووزير املال يف حينه ،عيل حســن
الخاصة عمّ ا يمكــن أن يبت ّزني من خالله.
خليل ،إضافة إىل املراســلة التي وصلت إىل
لكن ذلك ال يخيفني ،فك ّلما تع ّرضت لتهديد
الجيش اللبناني بقيادة العماد جان قهوجي
مب ّ
طن ك ّلما أصبحت هجوميا ً أكثر».
آنذاك .لكن من أين حصل عىل تلك املعلومات؟
طــوق ال يخفــي
«نقطة االنطــاق كانت
إحباطه يف كل مرة ال تصل
مــع أحد املســؤولني يف
فيها امللفات الحساسة إىل
إدارة الجمــارك الــذي
تم ّكن ،خالل  24ســاعة ،حاطوم :هناك محاولة
خواتيمها املرجوّة .لكنه ما
من إمدادي باملســتندات لتسخيف الواقع من خالل يلبث أن يستنهض عزيمته
التي لها عالقــة بباخرة التلميح بأنّ كل ما حصل متس ّلحا ً بدعم الرأي العام
لــه ،موضحــاً« :يف حال
النيــرات ،فعرضتهــا
هو وليد الصدفة
تم ّكنت من التأثري عىل 5%
عــى الهــواء يف اليــوم
فقط من املشــاهدين فهذا دليل عىل تأدية
التايل مبارشة .وهذا ما عــ ّزز لدي القناعة
رسالتي بنجاح .مكافحة الفساد هي باألمر
بأن الجميــع كان عىل بيّنــة بوجود املواد
الصعــب ،خاصة يف الــدول املتخ ّلفة حيث
املتفجّ رة» ،بحســب طوق .العمل اليومي
ال اســتقاللية لقضاء يرزح تحت سيطرة
عىل امللف استم ّر حواىل السنة ونصف السنة
ّ
السياسيني».
املحقــق العديل عن التحقيق
إىل أن ُك ّفت يد
طوق يوافــق أن الحقيقة التي وصلت
لترتاجع وترية عمل الصحافة االستقصائية
إليها التحقيقات االستقصائية ما زالت غري
خاصة أن ال جديد يف املعطيات ،كما يضيف.
مكتملة .التكتّم الشديد يف التحقيق وظروفه
إىل السؤال الجوهري واملتع ّلق بالنتائج
سبب رئييس ،لكنه مقتنع برضورة محاسبة
التــي وصل إليها من خــال تحقيقاته .إذ
املسؤولني املعنيني مبارشة بملف املرفأ ،من
يعزو طوق إرصاره عىل اســتباق القضاء يف
وزراء مال وأشغال ،إىل ضباط يف األمن العام
التحقيق إىل عدم ثقتــه باألخري ،معتربا ً أنه
والجمارك ،كذلك األجهزة األمنية والقضائية.
من الرضوري وضع كافــة املعطيات أمام
«إذا كان مــا حصل يعكس ســوء نيّتهم
فليُحاكمــوا بتهمة القتل العمدي ،وإذا كان
إهماال ً فليدخلوا الســجن لكي يكونوا عربة
لغريهم».
رغم محاوالت املماطلة لطمس معالم
الحقيقةّ ،إل أن طوق يــرى أن «ثمة ملفا ً
وهناك محققا ً عدليا ً وأشخاصا ً أصبحوا يف
ّ
تتغي قواعد اللعبة
موضع الشبهة .فما إن
السياســية وتضعف املنظومة التي تحمي
هؤالء ،ستتم محاسبتهم عاجالً أم اجالً».
ّ
املتأخرة
قد يكون صحيحا ً أن العدالة
ّ
متأخرة
أشــبه بالالعدالة .لكن أن تأتي
خري ،بما ال يُقاس ،مــن أال تأتي أبداً .أو
هكذا ســنبقى نردّد مع بريوت الجريحة
عىل األقل.
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الياس ،جو ،سحر ،علي ،نيكول ...بلحظة خسروا العمر وكل شيء

ماذا لو أكمل الزمن مساره
في ذاك الرابع من آب؟
ماذا لو لم تتوقف عقارب الزمن عند السادسة وسبع
دقائق ،ماذا لو تعطلت ساعة الكون يومها وعادت الى
الوراء بدل أن تسير الى األمام؟ بكالم أبسط ماذا لو نزل
حسان دياب الى المرفأ يومها وفتح أبواب العنبر رقم  12أو
قرطبا ضيعته كان حتما ً سيبني له بيتا ً يف
زيــزي إســطــفــان
القرية التي يحب يسكن فيه ويبني عائلة.
باكــرا ً حصد االنفجار أحالمــه لم يرتك له
لو أكمل الزمن مساره أين كان إلياس
الوقت ليحــب ويتزوج وال تــرك له املجال
خوري سيكون اليوم أو رشبل ونجيب حتي
ّ
ليكب مصلحته كما كان يخطط» هو الذي
ورشبل كرم وســحر فارس وعيل مشــيك
يعمل يف قطاع الجرافــات والكميونات اىل
ونيكول الحلو؟ وأين كان إيزاك وألكســندرا
جانب اإلطفاء تقول شقيقته كارلني لربما
يلعبان اليــوم؟ وكيــف كان أيمن وأحمد
كان اليــوم قد حقق طموحه
وجســيكا وغايا وكريستال
باقتناء املزيــد من اآلليات او
ومالك ومصطفى ونزار وكل
اشرتى لنفســه السيارة التي
الباقني ليمضوا أيامهم؟ كيف
كانت لتكــون حياتهم وحياة لطالما ر ّددت سحر
يحب ملمارسة رياضة األوف
«"سأجعل الناس
رود» .وربمــا كان مع رشبل
أحبائهم يف هاتني الســنتني؟
دون ابن عمه ورشبــل صهره قد
ســؤال مؤلم يعانــد القدر تحكي في ّ وسيؤ ّ
حققوا املــروع الذي كانوا
ويتحداه ويخرج من معركته
لي التحية»"
يتكلمون به دوما ً وهو إنشاء
معه منكرسا ً لكنه يرتك ألهل
مرشوع سياحي عىل قطعة أرض يف قرطبا
الضحايا أن يعيشــوا معهم يف الخيال ولو
ووضع الخيــم والكارافانــات فيه ليكون
لدقائق ،يتحدثوا عن أحبابهم ويرسموا لهم
مقصدا ً للعطالت كمــا كان يحلم باألخص
يف بالهم أجمل غد.
رشبل حتي الذي بدأ مع والده بوضع األسس
لهذا املرشوع لكن صدى االنفجار قطع عليه
الحلم المشترك
الطريق يف بدايتها .لو ســكت الصدى لربما
نجيــب حتــي ،رشبل حتــي ورشبل
كان رشبل حتي يستقبل أول زبائن مرشوعه
كــرم ابناء قرطبــا الثالثــة وأبطال فوج
هذا الصيف وينطلق برحالت عىل الطرقات
اإلطفاء الذين تربطهــم صلة الدم واألحالم
الوعرة يف سيارة األوف رود املعدلة التي كان
والطموحات املشرتكة رحلوا تاركني وراءهم
يعمل عليها وربما كان الشــباب الثالثة قد
أحالما ً لم تزهر ومشاريع ال تزال يف بداياتها
وضعوا يدهم بيد بعض وتعاونوا عىل إنجاز
 .الدنيــا لم تكن لتســعهم ،كل واحد منهم
املــروع الحلم أو لربما اكتفــوا بمتابعة
كان ينظر اىل غده بثقة ويتوق إليه ليحقق
حياتهم يف حضن عائلتهم وبني أهل قريتهم
أمنيات هي األعز عىل قلبه .رشبل كرم رحل
وشبابها.
تاركا ً كارلني وطفليــه ،امّ حى غده يف تلك
اللحظة التي لو توقفت لكان اليوم أبا ً لعائلة
فرحتكن
أكرب كما تقول كارلني».كان يريد املزيد من
األوالد وعائلة كبرية وكنا لنســافر كلنا معا ً
لــو توقف الزمن كانت ســحر فارس
لتكون عروســا ً تعيش تحت ســقف واحد
اىل إيطاليــا كما كان يحلــم »...هل كانت
مع جيلبري القرعان الخطيب الذي يعشقها
هاتان السنتان لتغريا حياته؟ «لم نكن نريد
ويعشق كل لحظة قضياها معا ً ولربما كانا
لحياتنا أن تتغري ،كنا مبســوطني كما نحن
رزقا بأول طفل لهما ويكونان اسعد زوجني
ومقتنعني .ليتها لم تتغري ولم يرحل الشباب
كما يؤكد جيلبري الذي لم ينس للحظة واحدة
تقولها كارلني بدمعة» هل كان ليتقدم رتبة
منذ ســنتني الصبية التي انتزعها منه غدر
ومســؤولية يف اإلطفاء؟ «ليس هذا ما كان
االنفجار بلحظة .ولم تكن الصبية الطموحة
يهمه همه إنقاذ الناس ،كان مرسورا ً بعمله
لتكتفي بنجاحها األرسي بل كانت لتحقق
وكان اليــوم ليكون باالندفــاع ذاته يقحم
حلمها بالرتقي الوظيفي والوصول اىل مراتب
نفسه بالنار لينقذ سواه».
أعىل« .سحر كانت دائما ً تردد سأجعل الناس
نجيب حتي صغري البيت الذي يعشــق

تحكي يف ّ وســيؤدون يل التحية ،حتى أنت
ســتؤدي يل التحية »...بحرقة يقول جيلبري
«لقد أدوا لها التحية لكن بشكل مختلف عما
أرادته .كما لو انها كانت تدرك ما ينتظرها.
كنت أضحك وأقول لها أنا أعىل منك رتبة لكن
يرشفني ان تسبقيني .»...
سحر ربما كانت اليوم قد بدلت سيارتها
وتستعيد مع اختها ماريا وصديقاتها أخبار
شهر العسل الذي قضته مع جيلبري وربما
كانت لتضع جدول اولويات باألحالم الكثرية
التي أرادت تحقيقها خطوة خطوة.
نيكول الحلو الصبيــة الرقيقة املرحة
املحبة للحياة برأي كل مــن عرفها ال تزال
والدتها غــر قادرة عىل التحــدث عنها أو
تقبل فكرة رحيلها .هي «غنوجة البيت» بني
شقيقتيها وفرحته تقول ابنة خالتها ،وهي
الصبيــة الطموحة التــي تعمل يف مرصف
وتطمح للتقدم يف وظيفتها .تحب السفر مع
األصحاب وقضاء الويك أند يف الضيعة .ماذا
كانت نيكــول لتخطط لهذا الصيف؟ أي بلد
كانت لتزور يف عطلتها ؟ ربما كانت لتكون
مغرمة ،تحلم بزفافها أو مرتبطة ترســم
لغدها صورة عائلة مكتفية سعيدة...

علي مشيك

جو نون

الياس بسام الخوري

نيكول حلو

شربل طانيوس كرم

شربل جورج حتي

فرحة البيت

عيل مشيك الذي نهشت األزمة احالمه
وطموحاته قبــل ان ينهش االنفجار حياته
كان يســابق الوقت ليؤمــن لقمة العيش
ألوالده .يف طريق عودته اىل البيت اســتدعاه
رب العمل فســارع اىل املرفأ من أجل بضع
ســاعات إضافية ربما كانت لتشــري له
ولعائلته بعض الفاكهــة الصيفية او لعبة
لصغاره أو دفاتر فروض العطلة لهم .لو لم
يلب نداء لقمــة العيش لكان عيل اليوم مع
ِ
عائلته يقف ســندا ً اىل جانب زينب زوجته
وأبنائه الثالثة« .رغم صعوبة الظروف املالية
التي نمر بها وقساوتها تقول زينب وجوده
بيننا كان ليخخف عنــا .ربما كان لريكض
أضعاف ما كان يفعل ســابقا ً لكنه يكون
موجودا ً ليســند ابناءه ويشعرهم باألمان.
وكم كان ليفرح ويفتخر بنجاح ابنه البكر
بشهادة الربيفيه ويشرتي له هدية او يقيم
له حفالً وال يرتكه وحيدا ً كما هو اليوم.»...
جو نون أحــد أبطال فــوج اإلطفاء
ابن الـ 27عامــا ً كان زينة البيت بضحكته
الدائمة وحبه الجارف للحياة .مستعجالً كان
لينهي بيته ويتزوج كما يروي والده طوني
نون .راتبه لم يكن يكفيه فهو يحب الحياة
واملرصوف ورفقة األصدقاء .لو أكمل الزمن
مســاره ذلك اليوم لكان بيت جو قد شارف
عىل االنتهاء اليوم وكم كان ليكون فرحا ً به
هناك يف ضيعة مشمش الجبيلية .وربما كان
ليساعد مع أخيه ويليام والديهما يف املطعم
ويتســلل يف عطلة نهاية األسبوع اىل الصيد
مع رفاقــه .كانت الضحــكات واألحاديث
واملشــاريع لتمأل بيت نون كما كانت دائما ً
بدل الصمــت الذي صار يعشــعش داخل
جدران البيت.

أول المشوار

انفجار  ٤آب

ماذا لو استجاب قبله أحد المسؤولين ،أي منهم ،للمراسالت
وأصدر أوامره بنقل النيترات من المرفأ ...لكان الضحايا عادوا
الى أهلهم وعائالتهم سالمين تاركين للحياة أن تحملهم الى
حيث تشاء او يشاؤون.

إلياس خوري املراهق الهادئ املبتســم
دوما ً وصاحب العقــل املتقد ذكاء وموهبة
وطموحا ً انقصف مشواره يف بداية الطريق،
لم يمهلــه القدر او الغــدر واإلهمال حتى
يضع رجله عىل أول الســكة ،القى بضبابه
السميك عىل طريقه فرتنح إلياس السبوعني
بني الحيــاة واملوت ليلفــه الضباب بعدها
ويرسق منه مســتقبله وحياتــه .إلياس

إيزاك أولهرز

ألكسندرا بول ن ّ
جار

نجيب بشارة حتي

الحياة .ايزاك كان طفال ُ ذكيا ً مليئا ً بالحياة
عاشــق موسيقى الراب ســبق أغنياته اىل
يلعب يف حديقة قرص رسسق ويالعب الهررة
قلوب كل محبيه ولم ينتظر حتى يفرح بها.
هناك ويقول كلماته األوىل .كانت أمه سارة
كم كان فرحه ســيكون كبريا ً لو عرف أن
ســعيدة جدا ً لنيل ابنهــا فرصة تعلم ثالث
إحدى أغنياته قد وصلت اىل تطبيق أنغامي
لغــات يف لبنان وفرصة اللعــب يف الخارج
وكــم كان ورفاقه يف الفرقة املوســيقية
وكانت الحامل تحرضه الســتقبال الطفلة
سيجهدون لينتجوا املزيد من أغاني الراب .
اآلتية  ...لو استطاعت العائلة املغادرة كما
لكن املوهبة والشغف ما كانا سيلهيانه عن
كان مقررا ً يف أواخر آب لكان أيزاك حمل معه
الدراســة فالياس كان ليتخرج هذا الصيف
اىل أوســراليا كلماته العربية التي حفظها
مع رفاق مدرسته «يسوع ومريم» ويحتفل
هنا وبعض كلمات فرنسية ولكان ربما ارص
معهم بنهاية سنوات الدراسة وبدء املشوار
عىل العودة اىل حديقة رسســق ليجر عربة
الجامعي وكان ســيختار لنفســه رفيقة
شــقيقته ويالعب معها الهررة التي تركها
ليدخال معا ً الحفل بأجمل طلة .وكم كانت
هنا...ويكمل مشــوار حياته
امه مــراي وابوه ليفرحا به
الحافل بالحب واملفاجآت.
ويمطرانه بالصــور يف هذا
ألكســندرا لــم تكن قد
اليوم املميــز .ومن يدري إن
الياس خوري كان
أتمت ســنواتها األربع حني
كان إلياس ليتبع خطى والده
ويختار الهندســة الداخلية سيتخرّج هذا الصيف ألقى بها االنفجار تحت ركام
والفنون الجميلة كاختصاص ويسمع صدى نجاح البيت ،لم تعرف عن لبنان إال
ســاحات ثورته التي وجدت
جامعــي او يغــر رأيــه يف
أغانيه
فيها ملعبا ً لهــا .حياتها كما
آخــر لحظة ويذهــب نحو
الثورة أجهضت يف بدايتها لم تزهرمستقبالً
اختصاص مفاجئ؟
وأحالما ً كما لم تزهر الثورة وطناً .ألكسندرا
كانت لتكون اليوم يف الخامســة والنصف
مالكان
مــن العمر تلعب مع رفيقاتها يف مدرســة
إيزاك وألكســندرا املالكان الصغريان
الجمهور وتستعد لدخول الصف من جديد
اللذان زرعا الفرح والضحكة والحب يف منزل
وربما تســأل والدها ملاذا لــم نعد ننزل اىل
عائلتيهما ،قصريا ً جدا ً كان مشوارهما عىل
الساحة ونحمل العلم؟ أين ذهب كل الناس؟
األرض ،قرسا ً رحالً حــن عصف االنفجار
ومتى ننزل من جديد؟
باملنزلــن .صغــران ظــن كل منهما أنه
 224اســما ً ووجها ً وحياة غابوا عن
بأمان يف حضن العائلة داخل جدران البيت
سجالت الحياة وغابت معهم قصصهم التي
لكــن مالئكة املوت كانت تحــوم حول تلك
جف حربها يف منتصف األحداث او بداياتها.
الجدران .ســنتني وثالثة اشــهر كان عمر
عرفنا لها نهاية واحدة لكن كل قصة كان
أيزاك وهو يتناول عشاءه األخري مع والديه
يمكن ان تكون لها نهاية (او بداية) مختلفة
األوسرتاليني يف حي الرساسقة .قطعة زجاج
متطايرة أصابت صدره مسببة نزيفا ً حادا ً
فقط لو  ...لــو صم املوت أذنيــه أو فتح
املسؤولون آذانهم وضمائرهم ...
لم يصمد بعده طويالً يف املستشفى ففارق

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩٩السنــــة الـرابـعـة

توقيف رئيس مجلس إدارة "اإلعتماد المصرفي"
"ذمة" األسهم التفضيلية
على ّ
خالـــد أبــــو شقــــرا

االعتراف بالمخالفات

"ما حصل مع االعتماد املرصيف ،يمكن
أن يتكرر مــع أكثر من مرصف يف القادم
من األيام ،ولو أن مالبســات الدعوى عىل
املرصف املذكور لم تتضح بعد" ،بحسب
خبري املخاطر املرصفية د .محمد فحييل.
إال أنه بشــكل عام فإن الكثري من عمالء
املصــارف اصطدموا مع بدايــة األزمة
بعدم وجود وديعة لهم يف املرصف ،بل إن
أموالهــم املوظفة يف املرصف والتي كانت
تد ّر عليهم فوائد بأكثر من  7يف املئة خالل
السنوات املاضية موظفة أساسا ً باألسهم
التفضيلية" .وعليه لــم يعد بمقدورهم

تسعيرة أسبوعية للترابة
السوداء
شكوك بالتالعب باألسهم التفضيلية في بنك "اإلعتماد المصرفي"

مخالف لألصول ،وذلك إىل حني تســوية
أوضاعهــا .بمعنى آخر ســمح املركزي
للمصارف بأخــذ مؤونات ورقية بدال ً من
دفع املســتحقات للزبائــن .وبذلك حرم
املستثمرون املغشوشون من الحصول عىل
مستحقاتهم من املصارف بغطاء رسمي.
أكثر من ذلك لم يحدد التعميم العملة التي
ستدفع فيها الفوائد وإن كانت مناصفة
بني الدوالر واللرية وعىل أي ســعر رصف
بالنسبة للعملة الوطنية .تاركا ً بذلك باب
االستنساب مفتوحا ً عىل مرصاعيه.

أبو غزالة يحجز على سوسيتيه
جنرال

يف ســياق متصل حجز رجل األعمال

 6.61مليارات دوالر قيمة التحويالت في 2021
أشــارت رشكة  WorldRemitيف
بيان اىل أنه "يف ظــل االرتفاع العاملي
لتكاليف املعيشــة ومعهــا معدالت
التضخم إىل مستويات عالية جديدة يف
االقتصادات الرئيســية ،بدا تأثري هذه
التكاليف أقل عــى املغرتبني يف جميع
أنحاء العالــم املؤتمنني غالبا ً عىل دعم
أحبائهم ماليا ً من الخارج".
ولفتت إىل أنه "تش ّكل التحويالت
املاليــة يف البلدان التي تشــهد عدم
اســتقرار اقتصادي كلبنان نسبة
 18.9يف املئــة من الناتــج املحيل
اإلجمايل للبالد يف العام  ،2020بحسب
التقارير الصــادرة عن اتحاد البنوك
العربية وبيانــات البنك الدويل ،فعىل
الرغم من التضخــم العاملي املتزايد،
ما زال لبنان يســتفيد من تحويالت
املغرتبــن ،إذ يتلقــى مبالغ كبرية
تشــكل رشيانا ً حيويــا ً للعديد من
األرس التي تعيش يف البالد .وبحسب
موقع قناة الحرة ،تلقى لبنان 6.61
مليــارات دوالر أمريكي كتحويالت
شخصية يف عام  2021مقارنة مع
 6.2مليــارات دوالر أمريكي يف عام
 .2020نتوقع أن تواصل هذه األرقام
ارتفاعهــا مع اســتمرار املغرتبني
ّ
ضخ األموال يف االقتصاد
اللبنانيني يف
اللبناني".
وأعلنــت  WorldRemitأنهــا
"أجرت دراســة شــملت عدة بلدان
لتحديد تأثري ارتفاع تكاليف املعيشة
عىل املغرتبــن يف كل مــن الواليات

آلية ضبط أسعار بطاقات
الخلوي
عقد اجتما ٌع بين وزير االتصاالت
في حكومة تصريف األعمال
جوني القرم والمدير العام
لوزارة اإلقتصاد والتجارة محمد
أبو حيدر ،في حضور المديرين
العامين باسل االيوبي و ناجي
اندراوس حيث ت ّم البحث في
تعرفة االتصاالت األخيرة وآلية
ضبط أسعار بطاقات الخلوي
المدفوعة مسبقاً.

يذكر أن مــرف لبنــان أصدر يف
نهاية العام  2020تعميمــا ً حمل الرقم
 156اعرتف بموجبه أن املصارف خالفت
األصول يف تســويق األســهم التفضيلية
الصادرة عنهــا .بحيث "تم تســويقها
ألشــخاص طبيعيني (أفراد) عىل أساس
أنها مضمونة الفوائــد ،من دون أن يتم
اإلفصــاح لهــم بوضوح عــن املخاطر
املرتبطة بهذه األســهم" .ويف الوقت الذي
أجــرت فيه املــادة االوىل مــن التعميم
املصارف عىل تسديد نسب األرباح العائدة
لألســهم التفضيلية عن العام  2019وما
يليه ،كما جرى االتفاق عليها بني املرصف
والعميل ،سمح يف املادة الثانية للمصارف
التي ال تتقيّد بأحكام املادة األوىل بإمكانية
تكوين مؤونــة خاصة بعملة إصدار هذه
األســهم توازي قيمتها ثالثــة أضعاف
مجمــوع األرباح غري املدفوعــة العائدة
لألســهم التفضيلية املســوقة بشــكل

التالعب ليس محصورًا بمصرف
واحد

طالل أبو غزالة عىل أمالك بنك سوسيتيه
جنرال يف فرنســا واألردن .وقد توجه أبو
غزالة إىل القضاء األجنبي وليس اللبناني
العتباره أن األخري "يف مشكلة" .أبو غزالة
الذي قال يف ســياق مقابلة تلفزيونية إن
الودائع ال تتبخر اعترب أن "أمواله وأموال
بقيــة املودعني يف املصــارف اللبنانية ما
زالت موجــودة ،إنما يصعب تتبّعها لعدم
وجود نظــام يف لبنــان .إال أنه يف جميع
الحــاالت فإن األموال املحجوزة بســبب
األزمــة املصطنعة الناتجــة عن تواطؤ
البنوك التجارية و"املركزي" والحكومات
اللبنانية ما زالت موجودة إما يف املصارف
وإما يف البنوك يف الخارج ،وإما عند الدولة
اللبنانية.

رقم اليوم

72

مليار دوالر قيمة الخسائر
اإلقتصادية بسبب الكوارث

املتحدة األمريكيــة ،اململكة املتحدة
وأســراليا .وتواصلــت الرشكة مع
 1000مرسل للتحويالت عامليا ً يف كل
من هذه البلدان 20 ،يف املئة من الجيل
األول من املهاجرين املقيمني يف هذه
الدول والبقية مــن مواليد الواليات
املتحدة األمريكية ،أو اململكة املتحدة
أو أسرتاليا .رغم االختالفات البسيطة
التي تم رصدها ،تطابقت آراء الجيل
األول من املهاجريــن مع آراء العينة
اإلجمالية يف استطالعنا".
وكشــفت أنه "منذ بداية العام،
أكدت نسبة  78يف املئة من الذين أجري
معهم االستطالع ارتفاع كلفة املعيشة
الخاصة بهم ،وطالت أكثر التأثريات،
تكاليف املرافق العامة بنســبة (82
يف املئة) ،النقل بنســبة ( 77يف املئة)،
املعيشة اليومية بنسبة ( 84يف املئة)،

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0266
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

االسترليني
$ 1.2223
الين الياباني
$ 0.0076
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أخبار سريعة

اليوم االستفادة من التعاميم  151و.158
ويف املقابل لم تعد األسهم التفضيلية تعود
عليهم بأي فائدة .ويف حال تصفيتها فهي
تحتسب عىل ســعر رصف مزاجي يعود
للبنك تحديده ،وبالتايل يخرس املســتثمر
أكثر مــن  95يف املئة من قيمتها يف أحيان
كثرية .اإلشــكالية باألســهم التفضيلية
التي قد تختلف من مرصف إىل آخر يجمع
بينها بحسب فحييل "غياب الشفافية يف
تعاطي املصارف مع زبائنها خالل الفرتة
املاضية".

يف سابقة هي األوىل من نوعها أوقف
القضــاء اللبناني رئيس مجلس إدارة بنك
االعتماد املرصيف طارق خليفة ،عىل خلفية
دعوى تتعلق بالتالعب باألسهم التفضيلية
وعدم نيل أصحابهــا حقوقهم كما نص
االتفاق مع املرصف .خليفة الصادر بحقه
قرا ٌر يف شهر آذار الفائت من النائبة العامة
التمييزيــة يف جبل لبنــان القاضية غادة
عون بمنع الســفر ،اعتقل يف املطار قبل
يوم أمس وما زال بحسب آخر املعلومات
موقوفــاً .فعدا عــن امتنــاع االعتماد
املرصيف عن دفع حقوق أصحاب األســهم
التفضيلية ،هناك شــكوك حول إمكانية
تالعبه بالعوائد حيث تحوّلت العوائد عليها
يف ظرف عام من رابحة إىل خارسة.

9

السكن بنســبة ( 64يف املئة) ونفقات
الرعاية الصحية.
وأوضحت أن "التضخم يؤثر عىل
كل من املرسلني واملتلقني للتحويالت
حول العالم .وأشــار املشــاركون يف
االستطالع إىل شعورهم بتأثري ارتفاع
تكاليف املعيشة املبارش عليهم ،وأيضا ً
إىل ّ
أن أحبّاءهــم يف الوطن يخالجهم
الشعور نفسه".
واعتــرت أن "الســبب الرئييس
عاملياً ،إلرســال األشــخاص األموال
إىل أحبائهم يف الخــارج هو النفقات
اليوميــة (مثــل الطعــام والنقــل
واأللبســة) ،والتي تمثل نسبتها أكثر
من نصف جميع األموال املرســلة إىل
الخارج ( 53يف املئة) ،تليها واحدة من
املصاريف املنفصلة كالســفر بنسبة
( 40يف املئة)".

بيـتـكـوين
$ 22979
الذهب
$ 1785

CMC crypto
$ 535
الفـضـة
$ 20.30

تكبّد العالم يف النصف األول من العام 2022
خســائر اقتصادية بســبب الكوارث الطبيعية
بلغــت  72مليار دوالر ،حســبما أعلنت رشكة
التأمني السويرسية "سويس ري" . Swiss Re
وقال رئيس قسم التأمني ضد الكوارث الطبيعية
يف الرشكة السويرسية مارتني بورتوغ "تتجىل
آثار تغري املناخ يف الظواهر املناخية الشــديدة
بشكل متزايد ،مثل الفيضانات غري املسبوقة يف
أسرتاليا وجنوب أفريقيا".
ورغم تســجيل خســائر اقتصادية أكرب
جــ ّراء كــوارث طبيعية يف النصــف األول من
 91( 2021مليــار دوالر) ،لفتت رشكة التأمني
السويرسية إىل األثر املتزايد ملا يسمّ ى بالكوارث
الثانوية ا ُملكلفة بشكل متزايد ،مثل الفيضانات
والعواصــف الشــتوية يف شــباط يف أوروبــا
وعواصف َ
البَد يف فرنسا ،بحسب بيان الرشكة.
ُ
وسجّ لت خســائر إجمالية من الكوارث
الطبيعية التي تتضمّ ن الكوارث التي تســبب
بها اإلنســان مثل الحوادث الصناعية ،بقيمة
 75مليــار دوالر يف النصــف األول من 2022
مقابــل  95مليــار دوالر يف النصف األول من
 2021بحسب الرشكة .وبلغت فاتورة رشكات
التأمني  38مليار دوالر ،مقابل  49مليار دوالر
قبل عام.

الروبل
$ 0.0161
بــرنــت
$ 100.82

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 ابتداء من اليوم األربعاء
الواقع فيه  3آب  2022ولمدة
أسبوع ينتهي في  9آب ضمناً.
على أن ال يشمل السعر المذكور
أعاله الضريبة على القيمة
المضافة .كما أشارت الوزارة
في البيان على أنها ستعمد إلى
تحديد سعر طن الترابة ببيانات
تصدرها أسبوعياً.

سالمة يرفع دعوى
في فرنسا ضد مجهول
رفع حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة دعوى في فرنسا ضد
مجهول بتهمة "تشويه السمعة
واالفتراء والغش في الحكم"،
وتم ّكن سالمة من "إبراز افادة
خطية من شركة "كريستال
غروب انترناشونال" للتدقيق
المالي ،تفيد بأن المُستند
المنسوب الى الشركة والذي
على أساسه فتحت النيابة العامة
المالية في فرنسا تحقيقاتها ،لم
تُعدّه هذه الشركة وأن وراء هذا
المُستند موظف كبير في لبنان.
ورفع سالمة الدعوى في
مدينة ليون في فرنسا ألن
مركز الشركة "كريستال
انترناشيونال" يقع في نطاق
محكمة ليون ،والجرم المفترض
وقوعه من قِ بل الموظف اللبناني
الكبير آنذاك وقع في ليون".

الدوالر  30400ليرة
و"صيرفة"  25700ليرة
إرتفع سعر صرف الدوالر في
السوق السوداء الى 30350
ليرة لبنانية للشراء و 30400
ليرة لبنانية لبيع الدوالر
الواحد .وبلغ حجم التداول
على منصة " "Sayrafaليوم
أمس  73,000,000دوالر
أميركي بمعدل  25700ليرة
لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألسعار صرف العمليات التي
نُفذت من قبل المصارف
ومؤسسات الصرافة على
المنصة.

اليوان الصيني
$ 0.1478

الليرة التركية
$ 0.0554

خام WTI
$ 94.52

طن القمح
$ 343

١٠
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تانيا فخري:

ثقافة الممثل تفتح أمامه آفاقًا أوسع
ّ
تحملت مسؤولية أدوار بطولة صعبة في مسلسالت محلية وعربية مشتركة .فأثبتت موهبتها
رغم يفاعتها
واحترافيتها في مسار ال يزال في بدايته .تانيا فخري التي تطل ّ في مسلسل "السر" الذي ُيعرض عبر منصة
"شاهد" وعبر " ،"MTVتحدثت إلى "نداء الوطن" عن مسيرتها وأدوارها المتنوعة.
مــــــايــــــا الـــــــخــــــوري
ِّ
أثبت موهبتك واحترافيتك في األدوار
إالم تعزين هذا
الصعبة والمركبّة،
َ
النجاح الذي حققته؟
املوهبة والذكاء والثقافة أســاس
النجاح .تأتــي املوهبة يف املرتبة األوىل،
ومن ثم إعتماد طريقة ذكيّة لدعمها من
خالل الثقافة والقراءة أوال ً أي اإلطالع
عىل املياديــن املختلفة ،مــا يجعلني
مدركة لجوانب أي شــخصية نفسيا ً
وجســديا ً وفكريا ً وشــعورياً .تع ّلمت
العزف عىل الغيتار والسولفيج وتابعت
دروسا ً يف الغناء مع التينور غابي فرح،
ما ساعدني يف األداء والتواصل بصوت
صحيح مــع الشــخصيات األخرى،
واإلستعداد أيضا ً يف حال عُ رض عيل ّ دور
غنائي .إىل ذلك تع ّلمت لغات عدّة ،ألنني
مقتنعة بأنني كلمــا تثقفت إنفتحت
أمامي آفاق جديدة وأوسع ألداء أدوار
مختلفة .أمــارس الرياضة أيضا ً ألنها
تع ّلــم النظام .يجــب أن يكون املمثل
ّ
محصنا ً من النواحي كافة ،ألن الثقافة
تم ّكنه مــن أدواره وتزيده ً
ثقة بقدرته
عىل أداء الدور.
ّ
الحظ حالفك بأداء أدوار
أال تظنين أن
بطولية إلى جانب ممثلين مخضرمين؟
أنا ممنونة لــكل فرصة مُ نحت
يل يف هذا اإلطــار .يفرحني أنني كنت
حريصة ومتيقظة للتع ّلم من املمثلني
الذين وقفت أمامهم ،خصوصا ً الكبار
واملخرضمني يف األداء الذين يواظبون
عىل تطوير أنفســهم رغم مكانتهم
العاليــة .أتمنى أن أمثّــل دائما ً مع
املوهوبني والناجحني ذوي النفســيّة
الجميلــة ،ألن مــا يصنع اإلنســان
الناجح هو مزيــج املوهبة واملهنية

في "ثورة الفالحين"

دعاء في "ثواني"

مع ســمات التواضــع والطيبة .ال
تكفي املوهبة يف الوقوف أمام املمثلني
املخرضمني ،بل يجب أن يكون املمثل
الصاعد واعيا ً وحريصــا ً وذكيّا ً فعال ً
ليــدرك كيفية إكتســاب الخربة من
هؤالء والتع ّلم منهم.
تخصصت في اإلخراج ،فهل تطمحين
إلى الوقوف وراء الكاميرا بد ً
ال من
أمامها؟
شــغفي وحلمي األول هو التمثيل.
تخصصت يف اإلخراج من أجل إكتســاب
ثقافة إضافية عن العالــم الذي أطمح
يف اإلنضمــام إليه والعمل فيه .ألن موقع
التصوير ال يقترص عىل املمثل فحســب،
بل هناك عنارص متكاملــة ،مؤلفة من
مدير إضاءة ومخرج ومصوّر ومهندس
صــوت وآخرين ،يســاهمون جميعا ً يف
وقوف املمثل أمام الكامــرا .لذلك كلما
إكتســبت ثقافة عن هــذا العالم الذي
أنتمي إليــه كلما أدركت موقعي وكيفية
تكوين املسلسالت واألفالم قبل وصولها
إىل الشاشــة .من جهة أخرى شاركت يف
ورش عمل حول التمثيل لتنمية قدراتي
يف هذا اإلطار.

ما انعكاس ذلك على أدائك التمثيلي
وتعاملك مع الكاميرا؟
أدرك األمور التقنية املؤثرة يف املشهد ،أي
أعلم كيفية التحرك أمام الكامريا ،والتعامل
مع اإلضاءة والصوت وزوايا التصوير .من
جهة أخرى ،من املهم بناء ثقة متبادلة بني
املمثل واملخرج ،إذ يجب أن يثق األول بإدارة
الثاني .كما يجب أن يثق املخرج بإحساس
املمثل أمامه فيساعده عىل التعبري الصحيح
من خالل شــخصيته ،ومن خالل مراقبة
حركة جسده وتعابري وجهه.
أ ّديت دورًا صعبًا في "ثواني" و"راحوا"،
أي منهما ترك تأثيرًا أكثر لديك؟
عندما أديت دور "ثريا" يف مسلســل
"جــذور" كنت يافعة جــدا ً وغري متم ّكنة
من التمثيــل بعد ،فاتكلت عــى املوهبة
أوال ً ألداء هــذه الشــخصية التي تضمّ نت
الكثري من التحديات والتعــب ،ورافقتني
إىل ما بعــد إنتهاء التصوير .أما بالنســبة
إىل شــخصية "دعــاء" يف "ثواني" ،فكنت
أنضج مهنيــا ً وشــخصياً ،ومدركة أكثر
لكيفية إدارة الشخصية والتخيل عنها فور
إنتهاء املشهد والتصوير .ورغم ذلك ،تأثّرت
نفسيا ً بسببها ،وتعبت جداً ،وشعرت بفراغ
كبري بعدها ألنني منحتهــا قلبي وروحي
وجسدي ،فاحتجت إىل فرتة إسرتاحة حتى
إسرتجاع طاقتي .أمّ ا يف مسلسل "راحوا"
فعىل رغم التحديات النفســية التي رافقت
الدور ،إال أنني كنت أنضج سنا ً ومتم ّكنة من
األداء بعد إكتسابي الخربة.
تمر "بانة" في مسلسل "السر -التحدي"
بتقلبات كثيرة حيث تعيش صراعًا ما بين
إرضاء األب والمحافظة على الحبيب ،أي
تحديات ستشهد هذه الشخصية؟
لن تستســلم "بانــة" من أجل
حبيبها "زين" فتســعى للوصول إىل

بانة في "السر ـ التحدي"

الحقيقة ،لذلك تشهد عالقتها بوالدها
تطوّرات جديدة ،كما تدخل شخصيات
أخرى إىل حياتها.
ما الذي يميّز الجزء الثانـــــــــــي من
المسلسل عن جزئه األول؟
يكمّ ل الجزء الثاني األول بشكل ممتاز
وناجح ،إن من ناحية الكتابة أو اإلخراج أو
التمثيل أو اإلنتاج .يمتلك العنارص املتكاملة
الســتكمال الجــزء األول بشــكل دقيق
ومشوّق للمشــاهد ملعرفة مصري القصة
والشخصيات .يتميّز هذا الجزء بالتشويق
والغموض والرومانسية والفكاهة.
تعاونت مع مخرجين مختلفيــــــن ،ما
ميزة أسلوب كل ّ منهم؟
تعاونت مع املخرج "فيليب أسمر"
يف "جــذور" و"إتهــام" و"يــا ريت"
و"ثورة الفالحني" هو يتمتع بإنسانية
عالية ،أحب رؤيته اإلخراجية وطريقة
تنفيذهــا .منحني فيليــب ثقته وآمن
يف قدراتي وموهبتي التي اســتثمرها
بطريقة صحيحة مقدما ً يل أدوار عمري
التي ال يــزال الناس يتحدثــون عنها.
أشــكره عىل ما قدّمــه يل متمنيّة أن
طامح من
يتمكن كل شخص موهوب
ٍ
التعاون معه.
أما يف مسلسل "ثواني" فتعاونت
مع األستاذ سمري حبيش .من املعلوم
أن مشاهد "دعاء" ال تمر مرور الكرام
وهي مشــاهد رئيســة بحد ذاتها،
فمنحني األستاذ سمري طاقة إيجابية
من خالل سالســته يف موقع التصوير
وتجاوبــه وطريقــة إدارتــه لنا ،ما
أراحني وســاهم يف أدائي الناجح لهذا
الدور املتعب.
ّ
ألقب املخرج "مروان بركات" ببابا،
ألنه أشــعرني باألمان والراحة يف جزئي

"الــر" .عكــس طاقــة إيجابية عىل
فريق العمل بفضل تعامله األبوي معنا،
فإستمتعت يف موقع التصوير ألنه إنسان
ناضج ومتم ّكن بفضل خربته الكبرية.
أعزو تحقيــق نجاحــي وتقدّمي
إىل ثقتهم بــي ومنحي الحريــة يف أداء
الشخصية كما أشــعر بها وأراها ،لذلك
أشكرهم من كل قلبي.
تنوّعت أعمالك ما بين المحلي والعربي
المشترك ،كيف تميّزين بينها؟
صحيح أنه كلمــا كان اإلنتاج أكرب
ســاهم يف تقديم عمل متم ّكن أكثر إنما
ال يقتــر األمر عىل املال واإلســتثمار
فحسب ،ألن ثمة إنتاجات كبرية لم تقدّم
عمــاً جيداً ،يف مقابــل إنتاجات محلية
متواضعة نجحت يف أعمالها .ما من ش ّك
يف أن اإلنتاجات العربية املشرتكة تساهم
يف اإلنتشار األوســع وهذا إيجابي جداً،
نتمنى أن تُمنح اإلنتاجات املحلية فرصة
عرضها عرب شاشــات عربيــة لنحقق
إنتشارا ً أوسع.
بعدما حققت اإلنتشار والنجاح ،كيف
تضمنين هذه اإلستمرارية؟
رفــض أي عمل أق ّل مســتوى مما
حققته منذ العــام  2011وحتى اليوم،
ورفض مــا يعرقل تطــوّري وتقدّمي
ويجعلني أكرر نفــي ،ورفض التعاون
مع من يقف أمام تطوير ذاتي .يجب أن
أكون ذكية دائمــا ً يف خياراتي ،محافظة
عىل حقي املعنــوي واملادي .لقد حققت
هــذا النجاح بفضــل التعــب واملثابرة
وســأتعب دائماً .كلما تطوّرت نفســيا ً
وإنسانيا ً ونمّ يت شــخصيتي بالطريقة
املالئمة وصلــت إىل النــاس بالطريقة
الصحيحة وحافظت عىل محبتهم وهذا
هو األساس.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

الكثري من املعوقات تعرتض
طريقك ،لكنك تتمتع بالقدرة
عىل تخطي ذلك من دون أن
تدفع ثمنا ً باهظاً.

كن أكثر وضوحا ً مع الرشيك،
ّ
وعب له عن حقيقة مشاعرك
الرومانسية تجاهه ،وهذا يتطلب
بعض الجرأة.

الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح
يف العمل ،ويستحسن أن تبقى
كذلك لئال تدفع ثمن ترسعك يف
ما بعد.

ترصفات الرشيك الغريبة لم
تعد تطاق ،وقد ترتد سلبا ً عىل
العالقة وتوقع األسوأ بينكما.

عليك أن تنظر إىل العالقة
بإيجابية ،وأن تتع ّلم كيف
تحوّلها إىل تفاهم وانسجام كبري
مع الرشيك.

يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه
غري حافل باملتاعب واألخطاء
والجدال ،وينتهي رسيعاً.

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

تقع تحت سحر أحد االشخاص
الذي ينسيك ما حولك أو ربما
تغامر يف مجاالت جديدة باحثا ً
عن اللهو واملرح.

ال تكن مرتاخيا ً أمام العثرات
وشدائدها ،فأنت لم تعرف يوما ً
املستحيل أو االستسالم.

ممتلكات مشرتكة أو عقارات
أو أعمال أو تغيري للمنزل،
ونجاح يف خطوة مهمة بعد
دراستها مع املعنيني.

طي
إذا كنت مرغما ً عىل ّ
صفحة املايض فإن الرشيك
لن يصدمك أو يخيّب أملك،
بل يشجعك عىل ذلك.

يمكنك املغامرة وإحداث تغيري
ملصلحتك ،الدعم ال بد آت وتتلقى
مفاجأة تفرحك.

ال تكن خموالً ،و ّ
ظف معارفك
وثقافتك يف أمور بنّاءة وأظهر
قدرة إدارية لعلك تستلم
مركزا ً أعىل.
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OUR RATING

...American Son

معالجة سطحية لموضوع العنصرية

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
يض ّم فيلم ( American Sonاإلبن األمريكي)
للمخرج كيني ليون عىل شبكة «نتفلكس» طاقم
املمثلني الذي شــارك يف مرسحية تحمل العنوان
نفسه للكاتب كريســتوفر ديموس براون .تدور
األحداث يف ردهة مركز رشطــة يف ميامي خالل
ليلة ممطرة.
لكن قبل اصطحابنــا إىل تلك الردهة القاتمة،
يظهر اقتباس للكاتب تاناهايس كوتس« :االنتماء
العرقــي ابن العنرصية ،ال والــده» .لكن حبذا لو
كانت الحياة بسيطة لدرجة أن يضمن أي اقتباس
ذكي يف بداية األفالم أو املرسحيات إنتاج عمل ذكي
بمعنى الكلمة .تتعــدد األمثلة التي تثبت العكس،
بما يف ذلك فيلم  Cuckاملشــن الــذي يبدأ بمقولة
إليمانويل كانت.
تنتظــر «كيندرا» (كريي واشــنطن) يف مركز
الرشطة وتظهر عليها معالم القلق بكل وضوح ألن
ابنها املراهق «جمــال» اختفى من املنزل منذ وقت
طويل .يزيد توترها بســبب رشطي شــاب أبيض
البرشة اســمه «الركني» (جرييمــي جوردن) ألنه
يتعامل معها بفوقيــة حني يحاول تهدئتها ،ويريد
منها أن تنتظر وصول ضابط آخــر إىل املركز بعد
أربع ساعات إلعطائها معلومات عن ابنها.
بعد مرور دقائق أخــرى ،يصطحب «الركني»
«كينــدرا» إىل نافورة ماء ،لكنه يقول لها بيشء من
الخجل« :ثمــة نافورتان»! تظهــر لوحة فوقهما
لتخليد ذكرى ما ســمّ اه «الناشــطني الخمســة
الكبار» .لكن تُصحّ ــح «كيندرا» معلوماته وتخربه
بأنهم «الســتة الكبار» ،يف إشارة إىل أبرز الناشطني
يف حركــة الحقوق املدنية .يؤكــد «الركني» عىل ما
تقوله ويذكر ما فعله أمثال الناشــط رالف أبرناثي

من أجل «الشــعب» .لكنه يرتدد يف قول هذه الكلمة
ألنه أراد أن يقول «من أجل شعبكم» .يبدو التمثيل
يف هذا املشهد مبالغا ً فيه بشكل عام ،وكأن املمث َلني
يحاوالن تقديم عرض عىل خشبة املرسح.
يتّضح يف مرحلة معينــة أن الفيلم هو عبارة
ّ
مصغرة من ( Crashاالصطدام) .بعد
عن نســخة
فــرة قصرية ،يظهر زوج «كينــدرا» الذي يعيش
بعيدا ً عنها« ،ســكوت» (ستيفن باسكوال) ،وهو
رجل أبيض البرشة وعميــل يف مكتب التحقيقات
الفدرايل ،مــا يعني أنه يحمــل منفعة مزدوجة.
يُعترب تعامل «الركني» باحرتام فائق وترحيب حار
مع «ســكوت» أول حدث غري متوقع يُر ّكز عليه
الفيلم .لكن ال تحمل املشــاجرات بني «سكوت»
و»كيندرا» املســتوى نفسه من اإلقناع .حني كانا
مرتب َ
طني ،حرص الزوجان عىل بذل جهود خاصة
لرتبية ابنهما «بالشكل الصحيح» ،ما يعني برأي
«ســكوت» حمايته بالكامل من ما يعتربه التأثري
الســلبي لثقافة الســود .لكن يعجز الفيلم عن
التعمق يف أي جانب من هذا املوضوع ،فيربز خلل
َ
الطرفني .وعندما
كبري يف ركيزة هذا الصــدام بني
يقرر «سكوت» أن يحاول تغيري اسم ابنهما (أراد

يف األصل أن يســمّ يه «ســيموس» ،لكن ّ
فضلت
«كيندرا» تسميته تيمّ نا ً بشقيقها امليت وفعلت ما
تريده يف نهاية املطاف) ،ال مفر من التساؤل :كيف
صمد هذا الثنائي يف أول موعد غرامي جمعهما ثم
استمر الزواج بينهما ألكثر من  15سنة؟
يف املرحلة الالحقــة ،يبدأ نقاش آخر حول آراء
«جمال» الناشئة ضد الرشطة ،علما ً أنها قد تشتق
من حركة «حياة الســود مهمة» أو ربما ترسخت
لديه بسبب تخيل والده عنه.
تُســتكمَ ل عنارص القصة الحقــا ً مع ظهور
ضابط رشطة آخر وأكرب ســناً .هو رجل أســود
البرشة أيضا ً ويحمــل دوره أهمية رمزية يف الخط
ّ
فيتبــن أن ضابط الرشطة الذي
الدرامي للقصة،
أوقف سيارة «جمال» (عليها ملصق يحمل شعارا ً
معاديا ً للرشطة) كان أسود اللون.
لكن لن يتّضــح يف أي لحظة املغزى الحقيقي
من هذه املفارقــات كلها .حتى أن العبارة النهائية
التي يستعملها الفيلم (إنه كالم تفوّه به رجل أسود
يف لحظاته األخرية بعدمــا قتلته الرشطة) تعكس
استغالال ً رخيصا ً لقضية مهمة وال تعالج أي جانب
من املسألة األساسية.

جــوزفــيــن حــبــشــي

اليك هالحكي
ال " "6زابطة وال الست
في كليب راغب عالمة الجديد يوجد رقم
"ستة" ومجموعات ستات ،وفي كليب وائل
كفوري الجديد توجد "ست" الكل .ما قصة
هذين الفيديو -الكليبين مع الستات؟؟؟ في
كليب "استمارة  "6لعالمة ،العالمة ليست
لصالح صورة المرأة ،ال شكال ً وال مضموناً.
صحيح أن راغب هو من يتبنى الكالم الذي يقول
"أنا مية فل وألسطة ...ومن الحبايب عندي
ليستة ،ينقص من الليستة واحد ...يجي فورا ً
غيره دستة" ،ولكن المرأة هي من تؤدي هذا
الدور في كليب المخرج زياد خوري.
في الشكل هي أنثى تبالغ في إغرائها وحركاتها
الراقصة ،وفي المضمون هي امرأة قوية ،متحررة،
ممنوع الغلط معها ،وإال أخذت حقها بيدها (أو
ركبتها) واستبدلت الرجل "باللي بعدو" .على كل
حال هذه الفلسفة التي تتغنى بها االغنية مرفوضة
للنساء وللرجال على حد سواء.
أما "ست الكل" في كليب وائل كفوري
(ورغم ان الفكرة رومنسية جدا ً ومبتكرة بعدم
إظهار وجه المرأة وكأنها الحلم) إال أن االكتفاء
بشعرها ويدها وظهرها ،يظهرها وكأنها
"مقتنى ثمين" يخاف من خسارته الحبيب
ويغار عليه من العيون ،حتى ال نقول إن هناك
نية باستعبادها (وهذا ما ال نظنه ،رغم أن كليب
وائل السابق "البنت القوية" خال من هذه البنت
السكر على مربّى".
صورة النساء في الكليبين ليست منصفة
للمرأة .نحن النساء ال يش ّرفنا أن نكون"أبو
عنتر" ونستبدل الرجل كما نستبدل فساتيننا.
نحن النساء ال نريد رجال ً يظهر دعمه للمرأة
من خالل مساعدتها في الطبخ ،فالطبخ ليس
حكرا ً على النساء ،وال أن يعتبرها حلوى ممنوعا ً
اشتهاؤها ،لذلك يحوّلها جوهرة تحفظ داخل
خزنة ويمنع على أحد أن يلمحها مجرد لمحة.
نحن النساء أثبتنا أنفسنا في كافة المجاالت،
بفكرنا وعقلنا وذكائنا وحريتنا ،من دون أن
نفقد األنوثة والخفر والمكانة والكرامة .نعم،
يحق للفن والفنان ومخرج الكليب تقديم
رؤيتهم الفنية ،ونعم ،يحق لنا نحن النساء
االعتراض على هذه الرؤية.

SERIES

CINEMA

 ...Cine Caravaneعروض مجانية في مختلف المناطق
تقدم "سيني كاراڤان" التابعة "للمركز الفرنيس يف لبنان" طوال شهر آب
عروضا ً مجانية لألفالم تناسب كافة الفئات واألعمار يف الهواء الطلق يف مختلف
املناطق اللبنانية ،وذلك بفضل مشاركة كل املراكز الفرنسية املوزعة يف املناطق
ً
اضافة إىل تعاون البلديات والجمعيات املحلية بهذا النشــاط .وتوفر "ســيني
كاراڤان" فرصة لالسرتخاء والودية وتجربة سينمائية عىل الشاشة الكبرية يف
القرى حيث يمكن للجمهور الوصول إليها ،اذ تحظى هذه املبادرة بأهمية كبرية
يف ظل الظروف الراهنة وبعد حواىل  3سنوات من األزمتني الصحية واالقتصادية،
حيث لم يكن لدى املواطنني وخاصة األطفال فرصة للرتفيه.

منذ العام  ،2009قدمت "سيني كاراڤان" أكثر من  70فيلما ً فرنسيا ً ولبنانياً،
و 300عرض يف أكثر من  100قرية ،وأتاحت الفرصة آلالف املتفرجني املنترشين
يف جميع املناطق اللبنانية .ويف العام  ،2022ســتنطلق "سيني كاراڤان" يف  3آب
من زحلة لتتوقف يف  16قرية لبنانية ولتنهي رحلتها يف عاليه يف  31آب.
كمــا يف كل عام ،األفــام املعروضة هي افالم حديثــة ،أما برنامج هذا
الصيف فيتضمن" :ألني" لفالريي لومريســييه (التي حصلت عىل ســيزار
ألفضل ممثلة عن أدائها) و"ميسرت" لدينيس إمربت .كما ستعرض كل األفالم
يف تمام الساعة  8مسا ًء باللغة الفرنسية مع ترجمة إىل العربية أو االنكليزية.

"إنتقام مشروع"
على "شاهد "VIP

الـــــبـــــرنـــــامـــــج
األربعاء  ٣آب | زحلة
«Aline» de Valérie Lemercier

السبت  ١٣آب | سبعايل
«Aline» de Valérie Lemercier

األحد  ٢١آب | الهرمل
«Mystère» de Denis Imbert

الجمعة  ٥آب | القبيّات
«Mystère» de Denis Imbert

الثلثاء  ١٦آب | بيت شباب
«Aline» de Valérie Lemercier

الخميس  ٢٥آب | بتلون
«Mystère» de Denis Imbert

السبت  ٦آب | الرببارة
«Mystère» de Denis Imbert

الخميس  ١٨آب | كفردبيان
«Mystère» de Denis Imbert

الجمعة  ٢٦آب | تبنني
«Mystère» de Denis Imbert

الخميس  ١١آب | ريفون
«Aline» de Valérie Lemercier

الجمعة  ١٩آب | قب الياس
«Mystère» de Denis Imbert

السبت  ٢٧آب | صور
«Mystère» de Denis Imbert

الجمعة  ١٢آب | زحلة
«Aline» de Valérie Lemercier

السبت  ٢٠آب | بعلبك
«Mystère» de Denis Imbert

الثلثاء  ٣٠آب | الدامور
«Aline» de Valérie Lemercier

األربعاء  ٣١آب | عاليه
«Aline» de Valérie Lemercier

ْ
شــقيقي ،هل تصبح
عندمــا يف ّرق حــب امرأة بني
التضحية واجبا ً أخالقيا ً أم عقابا ً ال مف ّر منه؟ من "عروض
شاهد االوىل" املسلسل الدرامي الخليجي "إنتقام مرشوع"
عىل "شــاهد  ."VIPالعمل من كتابة نور البدري ،وإخراج
حســن دشــتي ،وبطولة :عبد الله بوشــهري ،محمود
بوشهري ،شهد خطاب ،أحمد سلمان ،سلمى سالم ،أسامة
املزيعل ،أرسار دهراب ،أريج العطار ،وآخرين .جدير بالذكر
شجاع يتخذه يوسف كي
أن أحداث املسلســل تبدأ من قرار
ٍ
ينقذ شــقيقه خالد من حك ٍم بالسجن ،ليكتشف الحقا ً أن
كل ما قد ضحّ ى من أجله لم يكن إال رساباً ،وبأن تضحيته
ذهبت أدراج الرياح .وما بــن الخيانة والتضحية ،النكران
والوفاء ،وعودة األخ الضال ترسم الحبكة خيوطها املشوّقة
يف أجواء تتخللها مواضيع نفسية وقانونية وقضايا تحايل
وغسيل أموال ،وصوال ً إىل انتقا ٍم تحرق ناره الجميع.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر

كــــــامــــــل صــــــالــــــح

أحمل العصا من منتصفها
وأمشي
ظنوا أني عدو
ابتسمت ومشيت
ثم ظنوا أني صديق
ابتسمت ومشيت
في منتصف الطريق
حطت على طرف العصا فراشة
تمايلت وسقطت
ظنوا أني مت
ابتسمت
أغمضت عيني
ومت.

بعد الدفن
بَعد الدفن بارد ِب ِ
يصير الهَ ّم

وغافِ ي الدَمع… ك ّل العِ ينين أْزاز
والك ّل ِبيروحو… بتبقا األ ّم

نـــــعـــــمــــــان الـــــتـــــرس

بتغمر ُ
الصو َرہ وإيدَيا برواز
بعد الدفن… هاأل ّم عَ م بتل ّم
كل الوجع
يل ِّلي وقع
ِبـ ساحة الجنّاز

مـــــــهـــــــرجـــــــان

"دوفيل" وأ ّول عرض لفيلم "بلوند" عن مارلين مونرو
يشــهد مهرجان دوفيل الفرنيس للسينما األمريكية
عرضــا ً أول لفيلم "بلونــد" الذي يتنــاول قصة حياة
مارلني مونرو .ويحرض املخرج أنــدرو دومينيك ("ذي
أساسينايشن أوف جييس جيمس باي ذي كوورد روبرت
فــورد" )2007 ،ومؤديــة دور مارلني مونــرو املمثلة
الكوبية اإلسبانية أنّا دي أرماس ("نايفز أوت"" ،نو تايم
تو داي") للمشــاركة يف عرض الفيلم ضمن املهرجان يف
دوفيل الواقعة بمنطقة النورماندي شمال فرنسا.

و ُر ّشح "بلوند" لنيل جائزة األسد الذهبي املمنوحة
ألفضل فيلم يف مهرجان البندقية السينمائي الذي ستُقام
دورته التاسعة والسبعون بني  31آب و 10أيلول.
ويتناول "بلوند" حيــاة النجمة مارلني مونرو التي
توفيت ســنة  1962عن  36سنة يف قصة روائية متخيّلة
تستند إىل كتاب لألمريكية جويس كارول أوتس .ويتط ّرق
الفيلم إىل الحياة املأسوية لنورما جني بايكر ،وهو االسم
الحقيقي ملارلــن مونرو ،ويظهر صورة مهت ّزة للواليات

املتحدة وتحديدا ً لهوليوود خالل خمسينات القرن الفائت
وستيناته.
وحُ ــدد  23أيلول موعدا ً لبــدء عرض العمل عرب
منصــة "نتفليكس" إال انــه لم يُــدرج يف الالئحة
الرسمية للدورة الخامســة والسبعني من مهرجان
كان السينمائي بسبب عدم اتخاذ قرار يف شأن عرضه
يف دور السينما الفرنسية.
(أ ف ب)

Artificial Intelligence

الذكاء االصطناعي يرسم مستقبل الفن
تتيح خوارزميات متطورة للفنانة األرجنتينية صوفيا كريســبو
اخــراع حرشات ،يف حني يســتطيع األمريكي روبي بــارات أن يعدّل
شــخصيات لوحات الفن الكالسيكي ،وهما نموذجان عن الثورة التي
يمكن أن يُحدثها الرسم بمساعدة الذكاء االصطناعي يف األعمال الفنية
البرصية ،بحسب دعاة االستعانة به.
يقول جامع التحف وأحد أشــهر املدونني يف مجال األعمال الفنية
ّ
املشفرة جيسون بييل إن األمر "أشــبه بالرقص بني اإلنسان واآللة".
فغالبيــة هؤالء الفنانني الرقميني تســتخدم أجهزة كمبيوتر عمالقة
وبرامج تُعرف باسم شبكات الخصومة التوليدية.
يتنافس نوعان من خوارزميــات الذكاء االصطناعي تطلق عليها
تسمية "الشبكات العصبية" عىل تقديم الصورة األكثر اكتماال ً للفنان.
ويتوىل الفنان البــري أوال ً توفري صور املصــدر ويضبط اإلعدادات
للحصول انطالقا ً منها عىل النتيجة التي يتوخاها.
تلجأ صوفيا كريســبو ( 30عاماً) إىل هــذه الخوارزميات إلعادة
تكوين حيوانات.
وتقول يف مقابلة من لشــبونة إن الهــدف "ليس تجنب الطبيعة
الحقيقية ،ولكن إقامة اتصال مع الطبيعة من خالل وســيط نقيض
فيه الكثري من الوقت ،وهو الوسيط الرقمي" .وتبدو حرشات كريسبو
شديدة الواقعية ،ولها قرون استشــعار وأجنحة وأجسام تبدو وكأن
مصدرها كتاب علم الحرشات ،ولكــن ما ينقصها كلها هي الرؤوس،
ويبدو أن أجسامها خضعت لطفرات جينية متعددة.

يؤرش التقدم املذهل للذكاء االصطناعي إىل عالم يمكن للكمبيوتر
فيه التعلم واإلبداع ،مثل البــر .ولكن يف الوقت الحايل ،ال يزال الذكاء
االصطناعي بحاجــة إىل التوجيه ،وتتطلب سلســلة حرشات صوفيا
كريســبو جهدا ً كبريا ً ومراجعات كثرية ملطابقة النماذج التي يريدها
الفنان مع تلك التي تنتجها الشبكات العصبية.
كامــي لنغلوا أن
وتالحــظ أمينة متحــف بومبيــدو يف باريس
ّ
"الكمبيوتر جزء ال يتجزأ من العملية اإلبداعية" لكنها ترى أن "القدرة
عىل إنشــاء صور واقعية ال تجعل كل شخص فناناً" ،إذ إن صورا ً ذات
نوعية فنية تتطلب "قدرة نقدية وابتكارية".
وعىل غرار صوفيا كريســبو ،بدأ روبي بــارات عمله قرابة عام
 .2018أدرج آالف األعمال الفنية الكالســيكية يف حاســوبه ،ورشع
يف حوار مــع اآللة ،حتى حصل عىل ما كان يبحث عنه :سلســلة من
التماثيل النصفية غري املتبلورة ،تجمع ما بني أســلوبَي سلفادور دايل
وفرنسيس بيكون.
ويرشح قائالً" :عندما أعمل بهذه الطريقة ،ال أنشــئ صورة ،بل
نظاما ً يمكنه إعادة إنشاء الصور .وبطريقة ما ،أنشئ أداة".
ويتمتع هذا الشــاب البالغ الثانية والعرشين برباعة كبرية يف الفن
الرقمــي ،وبيع أحد أعماله يف آذار الفائت يف مزاد لدار "ســوذبيز" لقاء
أكثر من  700ألف يورو .وكانت الصعوبة األكرب تكمن يف جعل الكمبيوتر
قادرا ً عىل استيعاب كميات ضخمة من الصور مع نصوصها التوصيفية.
وال يمكن تحقيق هذه املهمة الضخمة إال بمشاريع تتمتع بتمويل كبري

لوحة للفنان األميركي روبي بارات

كنموذج "دال-إي  )Dall-E 2( "2مــن رشكة "أوبن إي آي" ()OpenAI
الناشــئة يف كاليفورنيا التي تحظى بتمويل خاص مــن امللياردير إيلون
ماسك ،أو مرشوع "إيماجن" ( )Imagenاملنافِ س من "غول ريسريتش".
واستنادا ً عىل جملة واحدة ،يصبح الكمبيوتر بعد تزويده كل هذه املعطيات
قادرا ً عىل مزج املفاهيم وإنشــاء تمثيالت متعــددة "لفجلتني عىل لوح
التزلج" أو "رائد فضاء قرد" .وترى صوفيا كريسبو التي اختربت Dall-E
"إنه األفضل من حيث توليد الصور عموماً".
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Hi-tech & Science

فرق أبحاث تعمل على صنع األدمغة
تتدلى  12كرة صغيرة وهالمية في طبق من السائل الزهري الشفاف .قد تبدو أشبه بمادة لزجة وعديمة الشكل
عند رؤيتها بالعين المجرّدة .لكن عند مراقبتها تحت مجهر دقيق ،تتّضح تعقيداتها الداخلية ،فهي مؤلفة من
لوالب معقدة وطبقات باللون األحمر واألزرق واألخضر .إنها خاليا دماغية بشرية لها نتوءات متفرعة ومتّصلة
ببعضها البعض ،فتنتج نبضات كهربائية .تتألف األفكار الدماغية من هذه المواد تحديدًا .لكن ُصنِعت هذه العيّنات
من الخاليا في مختبر "مادلين النكستر" في جامعة "كامبريدج" .تُ ّ
سمى هذه الهياكل "العضيات الدماغية" أو
ّ
المصغرة" أحيانًا ،وقد تساعد العلماء على فهم الدماغ بأفضل الطرق .سبق وأعطتهم لمحة جديدة
"األدمغة
عن طريقة عمل هذا العضو الغامض ،واختالف خصائصه لدى المصابين بالتوحد ،ومستوى اختالله في حاالت مثل
الخرف واألمراض العصبية الحركية .حتى أنها ُص ّممت البتكار عيون بدائية.

خاليا دماغية بشرية تنمو داخل أطباق في مختبر "مادلين النكستر" في جامعة "كامبريدج"

لتحســن قدرات األدمغة املصغرة،
يريد علماء األعصاب تضخيمها وزيادتها
تعقيداً .يحاول البعض تزويدها باألوعية
الدموية ،ويعمد آخــرون إىل دمج اثنني
مــن العضيات ،فيق ّلــد كل واحد منهما
جزءا ً مختلفا ً من الدماغ .إذا نجحت هذه
العملية ،قد تصبح األدمغة الناشــئة يف
املخترب نموذجا ً لنمــو الدماغ واألمراض
وبتفاصيل غري مسبوقة ،ما يُمهّ د لطرح
وجهات نظر وعالجات جديدة.
لكن فيما يسعى الباحثون إىل تصنيع
ّ
مصغــرة بمواصفات متكاملة ،ال
أدمغة
مفر من أن يضطروا لإلجابة عىل السؤال
املحوري التايل :متى سيقرتب اخرتاعهم
من مرحلة الوعي؟
كان اكتشــاف الخاليــا الجذعية
عامال ً أساســيا ً لتطويــر العضيات،
علما ً أنهــا تتمتع بقــدرة مضاعفة
عــى التكاثر ويمكــن التالعب بها يف
طبق مخربي أكثر من خاليا الجســم
العادية .حقق هذا القطاع قفزة كربى
بعد تطوير "خاليا جذعية مســتحثة
ومتعددة القــدرات" ،يف العام ،2006
حني أثبت باحثــون يابانيون إمكانية
أخذ خاليا جلدية من شــخص راشد
وإعادة برمجتهــا وراثيا ً لتحويلها إىل
خاليا جذعية تشبه تلك املوجودة لدى
الجنني بعد أيام قليلة عىل تكوينه .عند
استعمال العنارص الكيماوية املناسبة،
قد تنضج الخاليا وتتحول إىل نوع من
األنســجة األخرى ،بما يف ذلك الخاليا
الدماغية أو العصبية.
من الناحية السلبية ،تحصل زراعة
الخاليا العصبية يف مســاحة مسطحة
داخل طبق مخــري يف بيئة اصطناعية.
يف الحياة الحقيقية ،تكون الخاليا بثالثة

أبعاد ،فال تكف عن التصادم والتواصل.
لتصنيع كرة ثالثيــة األبعاد من الخاليا،
ّ
يضخ العلمــاء الخاليا الجذعية
يجب أن
يف كتلة هالمية صغرية تتدىل عىل شــكل
سائل وتحتاج إىل من يه ّزها طوال الوقت
ملنعها من الوقوع يف قاع الطبق.
يف الوقــت نفســه ،مــن املقلق أن
تطلــق الخاليــا العصبيــة الناضجة
نبضــات كهربائية ،حتــى أن مختلف
الخاليا العصبية تتبع أحيانا ً أنماطا ً من
النشاطات املتزامنة واملعروفة باملوجات
الدماغيــة ويمكن رصدهــا عرب وضع
ّ
املصغرة عىل شــبكة من أقطاب
األدمغة
التســجيل الكهربائيــة الضئيلة .يقول
أليسون موتري من جامعة كاليفورنيا،
ســان دييغو ،إنها تشــبه يف تعقيداتها
خاليا الجنني قبل شــهر من والدته .قام
موتري بمجموعة مــن أفضل األبحاث
حول األدمغة املصغرة.
ســجلت مجموعات معينــة تغريا ً
إضافيا ً يف سلوك العضيات بحلول الشهر
التاســع من الحمل ،وكأن الخاليا كانت
لتولد يف تلك الفرتة لــو أنها موجودة يف
دماغ حقيقي .يقول سريجيو باشكا من
جامعة "ستانفورد" يف كاليفورنيا" :هي
تصبح أكثر َشــبَها ً بالدماغ بعد الوالدة،
فتُ ّ
غــر مواصفاتهــا والربوتينات التي
تنتجها" .يف أدمغــة املواليد الجدد مثالً،
يتغري شــكل جزيئة مرتبطة باإلشارات
الكيماوية بني الخاليــا العصبية .يمكن
رصد هــذه الظاهرة أيضــا ً يف األدمغة
ّ
املصغرة التي ابتكرها باشكا بعد تغذيتها
ملدة تــراوح بني ثمانية أشــهر ونصف
وعرشة أشهر.
تعمــل فِ ــ َرق بحثية أخــرى عىل
ّ
مصغــرة لتقليد حاالت
ابتكار أدمغة

ّ
املصغرة
لم تتّضح بعد أفضل تقنية لتكبري األدمغة
وتحسينها .لكن إذا نجحت واحدة من الطرق املستعملة
يف مرحلة معينة ،سيواجه الباحثون مشكلة معاكسة:
ما العمل كي ال تصبح ابتكاراتهم نابضة بالحياة؟ يجب
أن يفكر العلماء باحتمال أن تصبح العضيات الدماغية
واعية ،ما يعني أن تشعر باأللم.
لن تصبح هذه االبتــكارات قريبة من تعقيدات
الدماغ البرشي طبعاً ،لكن ينطبق ذلك أيضا ً عىل دماغ

طبية متنوعــة ،ويمكن تصنيعها عرب
اســتعمال خاليا جلديــة مأخوذة من
املصابني .إذا كانت الجينات تلعب دورا ً
مؤثرا ً يف املرض ،يُفرتض أن تتقاســم
العضية بعــض الخصائص مع أدمغة
املــرىض .يُســبب مــرض العصبون
الحركي شــلال ً تدريجيا ً مثالً ،ويشري
الخــرف الجبهي الصدغي إىل شــكل
غري مألــوف من الخــرف الذي يظهر
يف مرحلة مبكرة بشــكل عام (يف عمر
الخمســينات تقريباً) .قد تبدو هاتان
الحالتان منفصلتَني ،لكنهما تنجمان يف
معظم األوقات عن طفرات موجودة يف
املجموعة الصغرية نفسها من الجينات.
تتعدد املعطيــات التي تثبت أهمية
العضيات لدراسة الدماغ بطرق لم تكن
ممكنة ســابقاً .لكن ال تزال العضيات
نموذجا ً غــر مثايل عن الدماغ البرشي.
حتــى اآلن ،يتباطأ نموهــا بعد مرور
أشــهر قليلة ،حني يقترص عرضها عىل
بضعة ميلمرتات.
ال تتابع عضيات الدماغ نموها ألنها
تفتقر إىل الدم الكايف إليصال األكســجني
واملغذيات .عىل عكس النسيج الطبيعي،
يجب أن تتكل العضيات عىل أي إمدادات
تترسب من املغذيات الســائلة إىل طبقها
املخربي .ولــن تعود هذه الكميات كافية
حني تصل إىل حجم ّ
معي ،فيتوقف نموها
وتبدأ الخاليا يف وسطها باملوت.
يســتعمل فريــد غيج مــن معهد
"ســالك" للدراســات البيولوجيــة يف
"الجــوال" ،كاليفورنيــا ،مقاربة أخرى
تقيض بزرع عضية صغرية وغري ناضجة
يف دماغ فأر ،ما يســمح ألوعيته الدموية
ّ
املصغر .اكتشــف
بغزو الدماغ البرشي
فريقه أن خاليا الدمــاغ البرشي تتقبّل

الفأر ،إذ تُحــدد قوانني صارمة نوع التجارب املمكنة
عىل الفــران .ال يرقى تطوير املوجــات الدماغية يف
العضيات إىل مســتوى الوعي ،لكــن يتوقع موتري
أن تصل العضيات يوما ً إىل مســتوى من اإلحســاس
املوجود لدى الفرئان ،وال مفر حينها من التعامل مع
عواقب هذا الوضع.
لكن كيف نعرف أن العضيات تقرتب من مستويات
الوعي التي تتمتع بها الفرئان؟ وهل ســنضطر يف هذه

األوعية الدمويــة التي تنمو نحو الداخل
وتنشــئ روابط مع دمــاغ الفأر .لكن
يعرتف غيج بأن هــذه العملية ال تجعل
ّ
املصغر برشيا ً بالكامل.
الدماغ
نجح فريقان عــى األقل يف تصنيع
أوعية دموية برشيــة يف أدمغة برشية
مصغرة ،لكن ال تزال التجربة يف مراحلها
األوىل .قام الفريــق األول بهذه العملية
عرب تصنيع عضيات وعائية انطالقا ً من
خاليــا جذعية غري ناضجــة ثم دمجها
مع العضيات الدماغيــة ،فحصل بذلك
عىل أدمغة مصغــرة مليئــة باألوعية
الدموية دامت لخمسني يوما ً عىل األقل.
أما الفريــق الثاني ،فقــد أضاف جينة
تنشــط يف العادة داخل الخاليا الوعائية
الناشــئة إىل عدد من الخاليا العصبية،
ّ
شــغلها حني كان عمر العضيات 18
ثم
يوماً ،فتحولت الخاليا الدماغية إىل خاليا
وعائية أعادت تنظيم نفســها وأصبحت
شبكة من األوعية الدموية.
شملت العضيات الدماغية املشتقة
من هذه العملية عددا ً إضافيا ً من الخاليا
العصبية الناضجة ،مع أنها لم تكن أكرب
من العضيات العادية .يف الوقت الراهن،
يحــاول فريق إين هيون بــارك يف كلية
الطــب التابعة لجامعة "يــال" تحفيز
الهياكل لتطوير نظام ملفاوي :إنها شبكة
من األنابيب املشابهة للشعريات الدموية
التي تزيل املخلفات من األنسجة.
يستكشف باحثون آخرون مقاربة
مختلفــة ،لكنها أكثــر تعقيدا ً وتقيض
بتصنيع عدد من العضيــات التي تق ّلد
أجزاء مختلفة من الدمــاغ ،ثم تربطها
ببعضهــا البعض وتنتــج بنية أكرب
حجما ً تُع َرف باسم "التجميعات
الخلوية" (.)Assembloids

الحالة لتدمريهــا أم نبقيها عىل قيد
الحياة ألطول فــرة ممكنة؟ يصعب
اإلجابة عىل هذه األسئلة ألننا ال نفهم
بعد األســاس العلمي للوعي ،وتكمن
املفارقة يف احتمال فهمه بفضل األدمغة
ّ
املصغرة .لكــن ال أحد يعرف يف هذه املرحلة
املعلومات التي يمكن اكتسابها من تلك األدمغة.
ال تزال هذه الجهود يف بدايتها.

ربط باشــكا مثالً عضية قرشية بعضية
من الحبل الشــوكي الذي يتّصل بحزمة
مــن األلياف العضليــة يف طبق مخربي
ملحاكاة الدوائر التي تتحكم بالحركة لدى
الحيوانات الحية .عنــد تحفيز العضية
القرشية ،ترتعش األلياف العضلية.
بدأت التجميعات الخلوية تســ ّلط
الضوء أصالً عىل ميزة أساســية أخرى
يف نمــو دمــاغ الجنني :هجــرة الخاليا
العصبية .يوضح باشــكا" :هذه الهجرة
ليســت مج ّرد حركة ،بل إنها ترتافق يف
معظم األوقات مع نضج الخاليا الذي ال
يحصل إال بعد تنقلها" .حني دمج فريق
باشــكا عضية قرشية مع عضية تمثّل
منطقة ما تحت الرداء (،)Subpallium
اتجهــت الخاليا العصبيــة من املنطقة
الثانية إىل األوىل.
حتى اآلن ،يتعلــق خلل كبري آخر يف
ّ
املصغرة بغياب املدخالت الحسية
األدمغة
من البيئة املحيطــة ،علما ً أنها رضورية
بشــكل
كي تتطــور الدوائر الدماغية
ٍ
طبيعي .اتخذ موتــري الخطوات األوىل
ملحاولة تحقيق هــذا الهدف مع أدمغته
املصغــرة من خــال وصلها الســلكيا ً
بروبوتات صغرية عىل شــكل سلطعون
يتحرك عىل األرض.
تقع العضيــات فوق مجموعة من
األقطاب التي تستطيع رصد النبضات
الكهربائية يف الخاليا الدماغية وإعادة
إرسال املعلومات .يقول موتري" :ينقل
الروبوت ما يراه إىل العضية ،ثم تتفاعل
العضية مع هذه املعلومة".
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Corona Awareness

كيف تختلف اختبارات األجسام المضادة
لكوفيد  19عن االختبارات التشخيصية؟
في ظل كثرة األخبار المتداولة عن اختبارات مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد  ،)19ليس من المستغرب أن تكون االختبارات والفروقات بينها
ً
عادة اختبار األجسام المضادة لمعرفة ما إذا كنت قد
غامضةُ .يجرى
أصبت في الماضي بمرض كوفيد  19وما إذا كان جسمك يحتوي

حاليًا على أجسام مضادة للفيروس الذي يسبب مرض كوفيد .19
ويحدد اختبار تشخيص كوفيد  19ما إذا كنت مصابًا في الوقت الحالي
بالفيروس المسبب لمرض كوفيد  .19وإليك ما تحتاج إلى معرفته
عن هذا االختبار.

متى يُجرى اختبار األجسام المضادة
ولماذا يُعد مهمًا؟

يُجــرى عــاد ًة اختبار األجســام
املضادة ،املعروف أيضا ً باســم االختبار
املصيل ،بعــد التعايف التام من كوفيد .19
وقد تتفاوت األهليــة اعتمادا ً عىل توافر
االختبارات .ويف هــذه االختبارات ،يأخذ
اختصايص الرعايــة الصحية عينة من
الدم ،ويمكن إجراء ذلك عاد ًة عن طريق
وخز اإلصبع أو ســحب الدم من وريد يف
الذراع .ثم تُحلل العينة لتحديد ما إذا قام
جسمك بتكوين أجسام مضادة للفريوس
املســبب ملرض كوفيــد  ،19حيث ينتج
الجهاز املناعي هذه األجســام املضادة،
وهي بروتينات رضوريــة جدا ً ملكافحة
الفريوس والتخلص منه.
إذا كشــفت نتائج االختبار أن لديك
أجســاما ً مضادة ،فإن ذلك يشري إىل أنك
قد أصبت بفريوس كوفيد  19يف املايض أو
أن جسمك قام بتكوين أجسام مضادة
بعد تلقي اللقاح .وقــد يعني ذلك أيضا ً
أن لديك بعض املناعة ضده .ولكن وجود
األجسام املضادة ال يعني بالرضورة أنك
محصن من اإلصابة مرة أخرى بمرض
كوفيد  .19ولكنها يمكن أن تســاعد يف
الوقاية من األعراض الحادة .فمستوى
املناعة ومدتها غــر معروفني بعد وال
يزاالن قيد الدراسة.
يؤثــر توقيــت اختبار األجســام
املضادة ونوعــه يف دقــة النتائج .إذا
خضعــت لالختبار يف مرحلــة مبكرة
جــدا ً من العــدوى ،وهــي مرحلة ال
تكون االستجابة املناعية للجسم فيها
مكتملة ،فقد ال يكتشف االختبار وجود
األجســام املضادة .لــذا ،يُنصح بعدم
إجراء اختبار األجســام املضادة إال بعد
مرور أسبوعني إىل  3أسابيع عىل األقل
من بداية ظهــور األعراض .ورصحت
إدارة الغذاء والــدواء األمريكية بأنواع
محددة من اختبارات األجسام املضادة،
ولكن ال تزال هناك اختبارات مشكوك يف
دقتها موجودة يف األسواق.
من الفوائــد األخــرى املرجوة من
إجــراء اختبار األجســام املضادة بدقة
تحديد مدى أهليــة املتعافني من مرض
كوفيد  19للتــرع بالبالزما ،وهي جزء
من الدم .ويمكن استخدام هذه البالزما

من دون إرسال العينة إىل مخترب .ويمكنك
رشاء بعض اختبارات املســتضدات من
دون الحاجة إىل وصفــة طبية .ولكن ال
تحظــى اختبارات املســتضدات بنفس
املوثوقيــة التي تحظى بهــا اختبارات
تفاعل البوليمرياز املتسلسل .لذا فإنه إذا
كانت نتيجة االختبار سلبية ،يمكن إعادة
إجرائه مرة أخرى للتأكد من دقة النتائج.
تتفــاوت دقة هــذه االختبــارات.
ال يعنــي الحصول عىل نتيجــة كوفيد
 19ســلبية بالرضورة أنك غري مصاب
بالفريوس .لذا ،يجب االعتماد فقط عىل
اختبار منزيل حاصل عــى ترصيح من
إدارة الغــذاء والدواء األمريكية أو معتمد
من اإلدارة الصحية بمنطقتك.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كنت أرغب
في إجراء اختبار كوفيد  19التشخيصي
أو اختبار األجسام المضادة؟

لعالج أشخاص آخرين مصابني بأعراض
خطــرة وتعزيز القدرة عــى مكافحة
الفــروس .ويطلق األطبــاء عىل هذه
األجسام املضادة اسم بالزما املتعافني.

ما االختبارات المستخدمة لتشخيص
مرض كوفيد 19؟

إعتمــدت إدارة الغــذاء والــدواء
األمريكيــة هذه األنواع مــن االختبارات
لتشخيص عدوى كوفيد :19
إختبار تفاعل البوليمرياز املتسلســل
باســتخدام إنزيم النسخ العكيس .يكشف
اختبار كوفيد  19هذا ،الذي يســمى أيضا ً
االختبــار الجزيئي ،عن املــادة الوراثية
للفريوس باســتخدام تقنيــة مختربية
تســمى تفاعــل البوليمرياز املتسلســل
باستخدام إنزيم النســخ العكيس .وفيه
تُجمع عينة ســائلة باســتخدام مسحة
أنفية أو مسحة من الحلق ،وقد يُطلب منك
أن تبصق يف أنبوب الستخراج عينة لعابية.

ويمكــن أن تصــدر النتائج خالل
دقائق يف حال تحليلها يف املوقع أو خالل
بضعة أيام ،أو حتى مدة أطول يف املواقع
التي يتأخــر تحليل العينــات فيها إذا
كانت تُ َ
رســل إىل مخترب خارجي .وتتميز
اختبارات تفاعل البوليمرياز املتسلســل
باستخدام إنزيم النسخ العكيس بدقتها
العالية عندما يُجريها اختصايص رعاية
صحية بطريقة صحيحة ،ولكن يمكن أال
يكشف االختبار الرسيع بعض الحاالت.
إختبار املستضدات .يكشف اختبار
كوفيد  19هذا عن وجود بروتينات معينة
يف الفريوس .وباســتخدام مسحة أنفية
للحصــول عىل عينة ســائلة ،يمكن أن
تظهر نتائج اختبارات املستضدات خالل
دقائق .ولكن قد تُ َ
رســل العينات األخرى
إىل مخترب لتحليلها.
يمكــن وصــف نتيجــة االختبار
اإليجابية ألحد املســتضدات بأنها دقيقة
عند اتبــاع التعليمات بعناية .ولكن يظل

احتمال ظهور نتائج سلبية زائفة أعىل؛
أي أن الحصول عىل نتيجة ســلبية أمر
وارد حتى لو كنت مصابــا ً بالفريوس.
وحسب الحالة ،قد يويص الطبيب بإجراء
اختبــار تفاعل البوليمرياز املتسلســل
باســتخدام إنزيم النسخ العكيس لتأكيد
نتيجة اختبار مستضد سلبية.
رصحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية
باستخدام أدوات اختبار منزلية معينة يف
حاالت الطوارئ ملرض كوفيد  ،19أحدها
يكشــف اإلصابة بكل من كوفيد 19
واإلنفلونزا .إذ يمكنك استخدامها
لجمع عينة من سائل األنف أو
اللعاب يف املنزل ثم إرســالها
إىل أحد املختربات لتحليلها
برسعــة .غــر أن بعض
هذه االختبارات تحتاج إىل
وصفة طبية.
توفر بعــض اختبارات
كوفيد  19نتائج رسيعة يف املنزل

يمكنك االتصال بــاإلدارة الصحية
بمنطقتــك أو واليتك أو زيــارة موقعها
اإللكرتونــي لالطالع عىل معلومات حول
االختبارات .إذا أُصبــت بأعراض كوفيد
 19أو إذا خالطت شخصا ً مصابا ً بمرض
كوفيد  ،19فينبغي لــك إجراء االختبار.
كذلك ينبغي عنــد ظهور أعراض كوفيد
 19عليــك أن تتصــل بالطبيب ملراجعة
األعراض التي تظهر عليك ،واالستفسار
عن إجراء االختبارات قبــل التوجه إليه
حتى يستعد املوظفون لزيارتك.
يمكن أن تعتمــد إمكانية الخضوع
ألي مــن االختبارين عىل املــكان الذي
تعيش فيه ،ومدى توافر أدوات االختبار،
وما إذا كنت مؤهالً إلجراء االختبار أم ال.

هل يساعد اختبار كوفيد  19التشخيصي واختبار األجسام المضادة على الحدّ من انتشار الفيروس؟
من خالل اختبار كوفيد  19التشــخييص ،يمكن لألشخاص الذين تكون نتيجة
اختبارهم إيجابية وتظهر عليهم أعراض الحصــول عىل الرعاية يف وقت مبكر .كما
يمكــن بدء إجراءات العزل الذاتي أو الحجر الصحي عىل نحو أرسع للمســاعدة عىل
إيقاف انتشار فريوس كوفيد .19
لكن ال يوجد اختبار دقيق بنســبة  100%للكشــف عن كوفيد  .19ويمكن أن
تحصل عىل نتيجة سلبية رغم أنك مصاب بالفعل (نتيجة سلبية زائفة) أو أن تحصل
عــى نتيجة إيجابية رغم عدم إصابتك (نتيجة إيجابيــة زائفة) .لذا ،من الرضوري
مواصلــة اتباع التدابــر االحرتازية ملكافحة كوفيد  ،19مثل غســل اليدين بصورة
منتظمة وتجنب األماكن املزدحمــة وارتداء الكمامة عندما تقتيض الرضورة .وعند
الشعور بالتعب ،احرص عىل البقاء يف املنزل بمعزل عن اآلخرين.
تعطي نتائج اختبارات األجسام املضادة مؤرشا ً عن عدد األشخاص الذين أصيبوا
بفريوس كوفيد  19ثم تعافوا منه ،بما يف ذلك األشــخاص الذين لم تظهر عليهم أي
أعراض .ويساعد ذلك عىل تحديد األشخاص الذين قد تكون لديهم مناعة بدرجة ما،
لكن دون التأكد من مدى قوة تلك املناعة واستمرارها.

مـــــدارات
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صندوق النقد الدولي :نعمة أم نقمة؟
ستيفن نيلسون

ّ
وحذر من مستقبل
أصدر صندوق النقد الدولي في األسبوع الماضي تقريرًا مستحدثًا عن "آفاق االقتصاد العالمي"
اقتصادي قاتم وغير مؤكد .يذكر التقرير أن التضخم في االقتصادات النامية قد يصل إلى  ،9.5%ومن المتوقع
أن يبقى مرتفعًا لفترة أطول .كذلك ،تتفاقم أعباء الديون في الدول النامية بسبب إصرار البلدان الغنية على كبح
التضخم عبر رفع أسعار الفائدة .في الوقت نفسه ،تبرز أزمات أخرى على مستوى الطاقة والغذاء والمناخ.

أنــــــــوشــــــــا راثــــــــي

من رسيالنكا إىل الســلفادور وغانا،
كانت الــدول النامية قد بدأت تتعاىف من
أزمة كورونا للتو حني جاء الغزو الرويس
ألوكرانيا لريفع أســعار املــواد الغذائية
والطاقة إىل مستويات قياسية يف أنحاء
العالم ،فتفاقمت بذلك مشكلة الديون يف
الجنوب العاملي.
يقول ســتيفن نيلســون ،أســتاذ
مســاعِ د يف االقتصاد الســيايس الدويل
واملقــارن يف جامعة "نورث وســرن":
"تحمل البلــدان التي بقيت تاريخيا ً عىل
هامش النظام املايل العاملي نقاط ضعف
هائلة ألنها تتكل عىل تلقي عمالت الدول
األخرى لدفع مستحقاتها .إنه شكل من
الالمساواة البنيوية ،وهو خلل راسخ يف
النظام املايل الدويل".
نظرياً ،يســتطيع صنــدوق النقد
الدويل أن يُســعِ ف االقتصادات املتعثرة.
لكــن عمليــاً ،ال تخلو هــذه الرحلة
اإلنقاذية من التكاليف.
التي تتلقى املســاعدة أن تقوم بخيارات
ما هو مسار اإلقراض في صندوق
شــائكة مثل تقليص منافــع الرعاية
النقد الدولي؟
االجتماعيــة أو خفــض الدعــم عن
تأســس صنــدوق النقــد الدويل،
املحروقات واملــواد الغذائية .يحبذ خرباء
إىل جانــب البنــك الدويل ،يف آخــر أيام
االقتصاد هــذه التدابري لكــن يمقتها
الحرب العاملية الثانيــة ردا ً عىل االنهيار
الجائعون يف الشوارع.
االقتصادي واملايل الدويل خالل الثالثينات.
أصبح هذا النوع من التقشف صعبا ً
يراقب صنــدوق النقد الدويل النظام
يف ظل األزمة االقتصادية متعددة األوجه
املايل العاملي ويمنح الدول خطوط ائتمان
اليوم .يف أواخر شهر أيار،
قصــرة األجل بأســعار
طلب صندوق النقد الدويل
فائدة أقل من مســتوى
من باكســتان أن تطبّق
الســوق ،كي تتمكن من
سياسات ملموسة ،بما يف
تســديد ديونها الراهنة
ذلك رفع الدعم عن الوقود
ودفع املال للدائنني .لكن
قدّم صندوق النقد
ومصادر الطاقة ،لتحقيق
ال وجــود ألي قــروض
أهداف برنامجها وضمان
مجانية يف صندوق النقد
الدولي مساعدات
مالية إلى  90بلدًا كجز ٍء استمرار املساعدات املالية
الدويل.
من الصنــدوق .يف نهاية
حفاظا ً عــى قدرة
من استجابة اإلغاثة
حزيران ،تابــع هذا البلد
اإليفــاء وحرصــا ً عىل
مســاعدة الــدول يف الخاصة بأزمة كورونا
الغــارق يف ضائقة مالية
كــرى رفــع الدعم عن
تســديد مدفوعاتهــا،
املحروقات لتخفيف عجزه املايل ،فزادت
يويص صنــدوق النقد الــدويل البلدان
أسعار السلع االستهالكية بنسبة 17%
بتبنّــي سياســات معينة لتحســن
وانترشت االحتجاجات يف أنحاء البلد.
ميزانياتها املالية وتســهيل وصولها إىل
يف الكامــرون ،التي تحــاول راهنا ً
أسواق الرســاميل .غالبا ً ما تكون هذه
االستفادة من خيار "التسهيل االئتماني
السياســات مؤملة ،وهي تدخل يف خانة
ا ُملمدّد" ،لم تتغري توصيات صندوق النقد
تدابري التقشــف .يُط َلب من الحكومات

الدويل رغم احتجاج ســائقي األجرة عىل
نقص الوقود وتق ّلب األسعار ،فدعا البلد
إىل خفض الدعم عــن املحروقات .كذلك
تُخطط تونس ،التــي تعاني من نقص
الحبوب وفــق معطيات البنــك الدويل،
لخفض الدعم عــن املواد الغذائية بوترية
تدريجية فيما تزداد الضغوط إلقرار اتفاق
مع صندوق النقد الدويل( .من املعروف أن
فرط الدعم للمحروقات واملواد الغذائية يف
الدول األقل تقدّما ً يفيد األغنياء أكثر من
الفقراء ألنهم يستهلكون نسبة كبرية من
هذه السلع).
هل تكيّف صندوق النقــــد الدولي
مع الحاجات االقتصاديـــــــــــــــــة في
الجنوب العالمي؟
يقول جريوم فيلبس ،رئيس الجمعية
الخريية الربيطانية  Debt Justiceاملعنية
بمعالجة الديون ومشــاكل الالمساواة
العامليــة" :يزعم صنــدوق النقد الدويل
أنه لم يعد يفرض سياســة التقشــف
عىل أحد ،لكن ال يمكن تجنب اســتعمال
هذا املصطلــح .ال تزال عمليات اإلقراض
تتطلب رشوطــا ً تؤثر عىل أفقر الناس يف
زمــن ترتفع فيه أســعار الوقود واملواد
ٍ
الغذائية عىل نحو كارثي".

والحكومــات الوطنيــة إىل وقــف تدابري
كجز ٍء من استجابة اإلغاثة الخاصة
التقشــف مقابل تأييد السياســات التي
بأزمــة كورونا ،قــدّم صنــدوق النقد
الدويل مســاعدات مالية إىل  90بلدا ً عرب
تدعم العدالة بني الجنســن واألمن البيئي
اســتعمال "صندوق احتــواء الكوارث
وتخفيض الالمساواة يف الدخل .لكن ال مفر
واإلغاثة" ومنشــآت إقــراض متنوعة،
من تحمّ ل عواقب هــذه املقاربة يف مرحلة
بما يف ذلك "التسهيل االئتماني الرسيع"
معينة ،ما يعني طرح سياســات تضمن
و"التسهيل االئتماني ا ُملمدّد" .كانت هذه
جذب املستثمرين األجانب عرب رفع أسعار
الربامج تهدف إىل تقديم الهبات لتخفيف
الفائدة املحلية مثالً وتشــديد السياسات
أعباء الديــون وتأمني
املاليــة ،وهــي تدابري ال
مساعدات مالية م ّ
تحظى بشعبية سياسية.
ُيسة
يف الوقــت نفســه،
للبلــدان التــي ترتاجع
يشــجّ ع الخرباء صندوق
مداخيلهــا وواجهــت
النقد الــدويل عىل تقديم
أرضارا ً كــرى بســبب
ُتبدي الصين استعدادها أموال إضافية واستعمال
أزمــة كورونا .يف بعض
"حقــوق السحـــــب
الــدول األفريقيــة مثل
إلعادة هيكلة الديون
الخاصة" ملساعدة الدول
ســراليون ،والسنغال،
وتنظيمها بشروط أكثر
املحتاجة .تشري "حقوق
ومدغشقر ،وموريتانيا،
تساه ً
ال من صندوق النقد
الســحب الخاصــة" إىل
وسيشــل ،بدأ صندوق
النقــد الــدويل يضيف الدولي ومقرضين آخرين أصــول احتياطية دولية
أنشــأها صندوق النقد
"طبقات" من اإلقراض
الدويل لدعم االحتياطيات الرسمية الخاصة
االجتماعــي لتأمني الدعــم االجتماعي
بأعضائــه .ال يعترب الصنــدوق حصص
والرعاية الصحية والتعليم للفئات األكثر
"حقوق الســحب الخاصة" الحل الشايف
ضعفا ً يف الدول املتلقية.
لجميع املشــاكل التي تواجههــا البلدان
وكجز ٍء من حملة "إنهاء التقشــف"
النامية ،لكنها تبقى أساســية للدول التي
العامليــة ،دعا أكثــر مــن  500أكاديمي
ّ
بأمس الحاجة إىل املساعدات.
أصبحت
ومنظمة مــن  87بلدا ً صندوق النقد الدويل

إلــــــــى أيــــــــن؟
من الناحية اإليجابية ،قد ال يكون صندوق النقد الدويل املنقذ
الوحيد للدول املتعثــرة .بدأت مجموعة متزايدة من الحكومات
تشــارك يف اتفاقيات ثنائية مع بلدان أخــرى ومقرضني من
القطاع الخاص لتســديد ديونها الســيادية .تحاول رسيالنكا
وحدها نيل مليار ونصف دوالر من أكرب داعميها املاليني :الهند،
واليابان ،والصني.
قد تكــون الصني ،وهي واحدة من أكرب الــدول الدائنة يف
العالم ،ورقة رابحة للجنوب العاملي.
يقول بيرت روزندورف ،أســتاذ يف علم السياسة يف جامعة
نيويــورك" :بنا ًء عــى املعطيات التي نعرفهــا ،تبدي الصني
اســتعدادها إلعادة هيكلــة الديون وتنظيمهــا برشوط أكثر
تساهالً من صندوق النقد الدويل ومقرضني آخرين .لكن ترتاجع
مظاهر الشــفافية يف هذه العمليــات ألن البلدان تقرتض من
مصادر متنوعة من الدائنني".
يزداد الوضع ســوءا ً ألن قرار االحتياطــي الفدرايل برفع
أسعار الفائدة بنســبة الضعف يف الفرتة األخرية أدى إىل تفاقم

أزمة الديون يف الجنوب العاملي .ستؤدي زيادة أسعار الفائدة يف
الواليات املتحدة إىل سحب الرساميل من الدول النامية والناشئة
ورفع قيمة الدوالر األمريكي النسبية بدرجة إضافية ،ما يُصعّ ب
عىل الدول تســديد ديونها الســيادية التي تكون يف معظمها
بالعمالت الصعبة ،وعىل رأسها الدوالر.
وفق معطيات صندوق النقد الدويل ،أصبح  60%من البلدان
ذات املداخيل املنخفضة أكثر عرضة ألعباء الديون ،أو ســبق
وواجه جــزء منها هذا النوع من األعباء .ال يمكن اســتهداف
هذه املشــكلة عرب حلول رسيعة ،ال سيما إذا كانت ترتافق مع
تداعيات مؤملة.
يف النهاية ،يقول فيلبس" :عىل مر عقود عدة ،بقيت معظم
قروض صندوق النقد الــدويل ضئيلة ومتأخرة وتراجعت فيها
ّ
تكف البلــدان عن الغرق يف
عمليات إعــادة هيكلة الديون .ال
أزمات الديون نفسها بعد مرور سنتني .لهذا السبب ،نحتاج إىل
إعادة هيكلــة الديون بدرجة كافية اليوم بدل أن ننتظر وصول
بلدان أخرى إىل الوضع املزري الذي تواجهه رسيالنكا".

١٦

تـــتـــــمـــــات

"حزب الله" يتر ّيث حتى منتصف آب...

أما يف مستجدات ملف الرتســيم الحدودي البحري مع إرسائيل ،فتتجه
األنظار اليــوم إىل اجتماع الحكومة اإلرسائيلية ملناقشــة مســار ومصري
املفاوضات غري املبارشة الجارية مع لبنان ،يف ضوء ما نقله الوسيط األمريكي
آموس هوكشتاين إىل املسؤولني يف تل أبيب عن نتائج اجتماعه أمس األول مع
الرؤســاء الثالثة يف بريوت ،عىل أن يعود بالجواب اإلرسائييل عىل الطروحات
اللبنانية خالل األسابيع القليلة املقبلة ...ومن هذا املنطلق التزم «حزب الله»
وقف التصعيد العسكري عند الحدود «إفساحا ً يف املجال أمام استنفاد الجهود
الديبلوماسية املبذولة من جانب الدولة اللبنانية» حسبما أكد مصدر مواكب
للملف ،مشريا ً إىل ّ
أن اتجاه األمور سيبقى مرهونا ً بما سيحمله هوكشتاين من
«أجوبة نهائية» يف األسبوعني املقبلني «ليبنى عىل اليشء مقتضاه».
وأوضح املصدر لـ»نداء الوطن» ّ
أن املعنيني بملف الرتسيم نقلوا معلومات
إىل كل من يعنيه أمر استقرار لبنان واملنطقة تفيد بأن «سقف وقف التصعيد
بالنســبة إىل «حزب الله» لن يتعدى منتصف شــهر آب الجاري» ،فإما يعود
الوسيط األمريكي بجواب حاسم حول نهائية الخط  23بما يشمل منح حقل
قانا كامالً للبنان ،ليتم بنا ًء عىل ذلك تحديد موعد استئناف اجتماعات الناقورة
لوضع اإلحداثيــات التقنية عىل الخرائط وتنظيم املحــر النهائي لالتفاق
الحدودي البحري تمهيدا ً لتوقيعه ،وإما ّ
فإن «حزب الله» سيعتمد «التصعيد
املتدحرج» ابتدا ًء من منتصف آب حتى األول من أيلول ،بشكل يعيد من خالله
تفعيل «خياراته العسكرية» ملنع إرسائيل من بدء استخراج الغاز قبل التوصل
إىل اتفاق مع لبنــان ،مع ترجيح املعلومات يف هذا املجال أن تتد ّرج رســائل
«الحزب» التحذيرية للرشكات العاملة يف «حقل كاريش» حتى تبلغ بعد رسالة
ّ
املسيات غري املســ ّلحة إطالق «طلقات صاروخية ربّما يف أجواء كاريش من
املنصة بشكل مبارش» ،ليكون ذلك بمثابة «اإلنذار األخري» تأكيدا ً
ّ
دون إصابة
عىل جدّية «حزب الله» واستعداده لخوض الحرب ما لم يتم التوصل إىل اتفاق
حدودي بحري مع لبنان.
حكومياً ،تقاطعت املعطيات الرئاســية والسياســية خالل الساعات
املاضية عند إبداء مختلف األفرقاء املعنيني بملف تشــكيل الحكومة قناعتهم
املشرتكة ّ
بأن صفحة التكليف والتأليف طويت بانتظار العهد الرئايس الجديد،
ال سيما يف ضوء ما بدا من تهميش رئايس متعمّ د للملف الحكومي يف اجتماع
بعبدا الثالثي بني الرؤساء الثالثة .وهو ما رأت فيه مصادر معارضة تجسيدا ً
جليا ً لصورة «التواطؤ الرئايس» الهادف إىل اإلبقاء عىل التوازنات السياســية
القائمة يف حكومة ترصيف األعمال ،وعدم الرغبة يف تشكيل أي حكومة جديدة
تعيد يف تشكيلتها توزيع الحقائب أو تعديلها بموجب نتائج االنتخابات النيابية
الجديدة.
ورأت املصادر ّ
أن خلوة بعبدا الرئاسية ك ّرست «االتفاق عىل عدم االتفاق»
ً
موضحة ّ
أن
مــن خالل عدم مقاربتها ملف التأليف ال من قريب وال من بعيد،
كل طرف من األطراف املعنية بالتأليف س ّلم بإبقاء الوضع الحكومي عىل حاله
«ولكل منهم حســاباته يف ذلك ،فالثنائي الشيعي يدرك ّ
أن حصته الوزارية لن
تتأثر ولن ّ
تتغي يف التأليف من عدمه ،بينما كان رئيس الجمهورية ميشــال
عون واضحا ً يف خطاب الفياضية يف تأكيده عىل كون والدة الحكومة الجديدة
لم تتوافر لها املقومات واملعايري الرضورية» ،وهو ما يعكس بحسب املصادر
«تراجع الحماسة العونية لتشــكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد نتيجة
اقتناع رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل باستحالة االستحواذ عىل
حصة وزارية فيها موازية لحصته يف حكومة ترصيف األعمال ،وعليه فإنه آثر
خيار املحافظة عىل حصته الراهنة التي تمنحه الثلث املعطل ،خصوصا ً وأنها
تبقي عىل تمثيل حليفه الدرزي الخارس يف االنتخابات طالل أرســان ضمن
كتلته الوزارية ،فضالً عن استئثاره بالتمثيل املسيحي بخالف ما سيكون عليه
الحال مسيحيا ً ودرزيا ً يف حال تشــكيل حكومة جديدة ...أما الرئيس نجيب
ميقاتي فحساباته بســيطة وواضحة ّ
ألن األمر سيان بالنسبة إليه طاملا أنه
باق» يف الرساي الحكومي سوا ًء تألفت الحكومة أم لم تتألف».
«باق ٍ
ٍ

"فكفكة" الموظفين العامين ُ
ك" اإلضراب
"تف ّ

وكذلك اعطاء تعويض انتاج عن كل يوم حضور فعيل اىل مركز العمل يف
االدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشــهري آب وايلول عىل النحو
اآلتي 150000 :ل .ل ملوظفي الفئة الخامســة ومــا يماثلهم من املتعاقدين
واألجراء ومقدمي الخدمات و  200000ل .ل ملوظفي الفئة الرابعة250000 ،
ل.ل ملوظفي الفئة الثالثــة 300000 ،ل.ل ملوظفي الفئة الثانية ،و 350000
ل .ل ملوظفي الفئة األوىل .واشــرطت اللجنة أال يستحق تعويض اإلنتاج اال
بحضور املوظف فعليا ً اىل مركز عمله ثالثة ايام عىل األقل اسبوعيا ً خالل الدوام
الرسمي .كما طلبت اللجنة من الرؤساء التسلسليني اتخاذ االجراءات االدارية
والتأديبية ،بما فيها االحالة اىل التفتيش املركزي والهيئة العليا للتأديب بحق
من يتخ ّلف من املعنيني عن الحضور من دون مسوغ قانوني ملدة يومني عىل
األقل ،وتطبيق أحكام نظام املوظفني بحق من ينقطع عن الحضور من دون
مربر ملدة  15يوما ً لجهة اعتباره مستقيالً من الخدمة.
ويف اجتماع اللجنة الوزارية األخري الذي عقد امس برئاسة ميقاتي ،تق ّرر
الطلب من املؤسسات العامة التي تسمح موازناتها بدفع زيادة االنتاج وفقا
لآللية والرشوط التي نص عليها املرسوم رقم  9754تاريخ  2022-7-28اتخاذ
االجراءات اآليلة اىل ذلك بحسب األصول .أما بالنسبة اىل باقي املؤسسات العامة
فيطلب اليها تقديم طلب اىل وزارة املالية للبحث يف امكانية تأمني االعتمادات
املطلوبة لها استنادا ً اىل دراســة مالية ترفع من خالل سلطة الوصاية .كما
طلب من األجهزة األمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة املبالغ املطلوبة لتأمني
املساعدات اسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها اىل وزارة املالية
لدراستها ومناقشتها يف االجتماع املقبل للجنة.
تلك املشــهدية التي تد ّل عىل أن اإلرضاب اىل زوال شــيئا ً فشيئاً ،تقابلها
أخرى معاكسة من قبل رابطة موظفي اإلدارات العامة التي ترأسها نوال نرص
والتي أرصّت خالل حديثها اىل «نداء الوطن» عىل أن «اإلرضاب مستم ّر».
ّ
التمســك بــاإلرضاب من قبل الرابطــة اتخذ بعد
وأضافت« :إن قرار
استشارات املوظفني واستبيان أعدته ّ
بي أن نسبة  80%من موظفي اإلدارات
العامة مع اإلرضاب املفتوح ،وهناك شــبه إجماع من الغالبية الساحقة من
الهيئة اإلدارية عىل متابعة اإلرضاب .وعزت عودة بعض املوظفني اىل عملهم
«ج ّراء ضغوطات معينة مورست عليهم من الوزراء» ،مؤ ّكدة أن املوظفني غري
منقسمني وال يزالون يدا ً واحدة.
ووصفت عودة بعض املوظفني اىل عملهم بالخرق البسيط لالرضاب «بل
تشــويه له من قبل الذين يقطنون بالقرب مــن عملهم ويطمعون بالقرش
اإلضايف ألنهم يعيشــون كفاف يومهــم» .مؤ ّكدة أن «هؤالء ســيلتحقون
باإلرضاب مجــددا ً ألن رصختهم عادت لتعلو خصوصــا ً يف ظ ّل عدم تأمني
مستلزمات الطبابة واالستشفاء والتعليم».
وكانت بعض الــوزارات ال تزال تعمل طوال فــرة اإلرضاب مثل وزارة
الصناعة والعمل وبعض موظفي وزارة اإلقتصاد والزراعة مداور ًة و»بخجل»...
إال أن دوائر املالية التابعة لوزارة املال عاد موظفوها أمس اىل العمل اســتنادا ً
اىل القرارات التي صدرت عن اللجنــة الوزارية .وكذلك أعلن «اتحاد النقابات
العمالية للمصالح املستقلة واملؤسسات العامة» يف بيان أمس ،تعليق إرضابه
لغايــة  10آب ضمنا ً بعد أن قررت اللجنة الوزارية توصية بتطبيق مرســوم
تعويض االنتاجية عىل العاملني يف املؤسسات العامة واملصالح املستقلة.

واشنطن تتحدّى بكين من بوابة تايوان

وبعد لحظات من وصولها ،جاء يف بيان لبيلويس« :زيارة وفدنا إىل تايوان
تُك ّرس التزام أمريكا الثابــت بدعم الديموقراطية النابضة يف تايوان» ،مؤكد ًة
أن زيارتها «ال تتعارض بأي حال من األحوال» مع السياسات األمريكية تجاه
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تايبيه وبكني .وكشفت أن مباحثاتها مع القيادة التايوانية ُ
ست ّكز عىل «إعادة
تأكيد دعمنا لرشيكنا وعىل تعزيز مصالحنا املشــركة ،بما يف ذلك النهوض
بمنطقة املحي َ
ط ْي الهندي والهادئ الح ّرة واملفتوحة» ،مشدّد ًة عىل أن «تضامن
الواليات املتحدة مع  23مليون شخص يف تايوان أصبح أكثر أهمّ ية اليوم من
أي وقت مىض ،حيث يواجه العالم خيارا ً بني اإلستبداد والديموقراطية».
ويف األثناء ،ح ّذر «جيش التحرير الشعبي» الصيني من أنّه يف «حال تأهب
ّ
قصوى»
و»سيشن سلســلة من العمليات العسكرية املحدّدة الهدف ر ّدا ً عىل
الزيارة» ،فيما اعتربت وزارة الخارجية الصينية أن «أولئك الذين يلعبون بالنار
سيهلكون بها».
ويف املقابل ،أعلن األســطول األمريكي الســابع أن حاملة الطائرات «يو
أس أس رونالــد ريغان» التي تجوب املنطقة منذ بداية تموز ،موجودة يف بحر
الفيليبني جنوب تايوان .وذكر مسؤول يف البحرية األمريكية طلب عدم الكشف
عن هويته أن السفينة كانت مصحوبة باملدمّ رة «يو أس أس هيغينز» املجهّ زة
بنظام «أيجيس» القتايل  Aegisالذي يتضمّ ن صواريخ مضادة للسفن ومضادة
للطائرات.
وأوضح مســؤول أمريكي طلب عدم ذكر اســمه أن حاملة الطائرات
ومجموعتها املحمولة ج ّوا ً «تُ ّ
نفذ مهمّ ة روتينية يف غرب املحيط الهادئ» .ويف
الوقت نفسه ،تجوّلت سفينة برمائية تابعة لسالح البحرية وهي «يو أس أس
طرابلس» يف رشق تايوان ،وفقا ً للمعهد البحري األمريكي (.)USNI
وأشــار املعهد البحري األمريكي إىل أن «يو أس أس رونالد ريغان» و»يو
أس أس طرابلس» ،كالهمــا حاملتان ألحدث طراز من مقاتالت «أف  ،»35يف
حني قال متحدّث باسم البنتاغون« :من الواضح أنّنا نتّخذ ك ّل التدابري الالزمة
لضمان سالمة أعضاء الكونغرس أينما اختاروا الذهاب ومتى أرادوا السفر».
توازياً ،أعلن مســؤولون يف تايبيه أن  21طائرة عسكرية صينية دخلت
إىل جنوب غرب منطقــة تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوّي لتايوان (أديز).
وغــادرت بيلويس كواالملبور أمس بعد محادثات مــع رئيس الوزراء املاليزي
إسماعيل صربي ووزير الخارجية سيف الدين عبدالله.
وأُضيئت ناطحة السحاب الشهرية يف العاصمة التايوانية« ،تايبيه »101
بعبارة« :رئيســة مجلس النواب بيلويس ...شــكراً» مساء أمس قبل وصول
طائرتها .وبيلويس أعىل مسؤولة أمريكية تزور تايوان منذ زيارة سلفها نيوت
غينغريتش عام .1997
وبينمــا أعلن مجلس الزراعة يف تايبيه أن الصني ع ّلقت اســترياد بعض
املنتجات التايوانية ومنها منتجات السمك والشاي والعسل ،وأن بكني ب ّررت
خطوتها بالحديث عن مخالفات تنظيمية ،اعتربت موسكو أن من حق الصني
اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها وسالمة أراضيها ،ووصفت زيارة بيلويس إىل
تايوان بأنها «استفزاز واضح» يهدف إىل احتواء الصني.

ترجيحات أميركية :خليفة الظواهري في إيران

وقال املســؤول األمريكي« :رصدنا الظواهري يف مناسبات عدّة ولفرتات
طويلة من الوقت عىل الرشفة ،حيث ت ّم اســتهدافه يف النهاية» .ويقع املنزل
يف رشبور الذي يُع ّد من أفخم أحياء كابول ويض ّم فيالت عدّة يشــغلها كبار
املســؤولني والقياديني يف «طالبان» .وبعد ســاعات مــن اإلعالن عن مقتل
الظواهري ،بدأت التساؤالت تتصاعد حول من سيكون خليفته ،يف حني كشفت
ّ
مصــادر أمريكية لـ»يس أن أن» أنّه من
املتوقع أن تنتقل زعامة «القاعدة» إىل
القيادي «ســيف العدل» .ويُعتقد أن الرجل الثاني يف التنظيم اإلرهابي محمد
صالح الدين زيدان ا ُمللقب بـ»سيف العدل» ،متواجد يف إيران.
وقال مصدر أمريكي مســؤول لـ»يس أن أن» ّ
إن مقتل الظواهري «أثار
قضية ملحة بالنسبة لإليرانيني الذين ّ
يتعي عليهم اآلن االختيار بني طرد زعيم
«القاعدة» الجديد أو إيوائه» ،بينما أفاد مسؤول سابق يف الحكومة األفغانية
يتمتّع بإملام وثيق بمكافحة اإلرهاب بأنّه «سمع أن سيف العدل قد غادر إيران
بالفعل إىل أفغانستان».
ّ
الخاصة،
وكان محمد صــاح الدين زيدان ضابطا ً يف القــوّات املرصية
وانض ّم يف الثمانينات إىل منظمة «الجهــاد» املرصية .وأُلقي القبض عليه يف
أيّار  1987يف قضية «إعادة إحياء تنظيم الجهاد» ملحاولة قلب نظام الحكم يف
مرص .ويف العام  1989هرب إىل السودان ومنها إىل أفغانستان ،ليُق ّرر اإلنضمام
إىل «القاعدة».
وبينما دانت حركة «طالبان» الرضبةّ ،إل أنها لم ِ
تأت عىل ذكر أي ضحايا
أو الظواهري .وأكد الناطق باســم «طالبان» ذبيح الله مجاهد عرب «تويرت»
وقوع «هجوم جوي» ،بينما اعترب وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن أن
الحركة «انتهكت بشكل صارخ إتفاق الدوحة» الذي مهّ د الطريق لإلنسحاب
األمريكي عرب «اســتضافتها وإيوائها» للظواهري .واتّهــم ذبيح الله بدوره
واشنطن بخرق إتفاق الدوحة.
وقال مســؤول أمريكي رفيع« :ما نعرفه هــو أن القياديني يف حقاني -
طالبان كانوا عىل علم بوجوده يف كابــول» .ويت ّزعم وزير الداخلية األفغاني
رساج الدين حقاني «شــبكة حقاني» ،وهي مجموعة فرعية من «طالبان»
ت ّم تحميلها مسؤولية بعض أكثر أعمال العنف فتكا ً ودموية خالل السنوات
العرشين املاضية ،ويصفها مســؤولون أمريكيون بأنهــا «ذراع حقيقية»
للمخابرات الباكستانية .ويأتي إعالن مقتله قبل شهر من حلول الذكرى األوىل
لإلنسحاب النهائي للقوات األمريكية من أفغانستان.
وسارعت الســعودية إىل الرتحيب بإعالن بايدن قتل الظواهري .ووصف
بيان الخارجية الســعودية الظواهري بأنه من «قيادات اإلرهاب التي تزعّ مت
التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة يف الواليات املتحدة والســعودية
وعدد من دول العالم األخرى» ،مشريا ً إىل أن هذه العمليات أدّت إىل مقتل «اآلالف
من األبرياء من مختلف الجنسيات واألديان ،بمن فيهم مواطنون سعوديون».
كذلك ،رحّ ب رئيس الحكومة اإلرسائيلية يائري البيد بخرب مقتل الظواهري.
وقال يف تغريدة« :عىل الجماعات اإلرهابية ورعاتها أن يعلموا :أنتم تعيشون يف
الوقت الضائع .قوى الح ّرية ستُقدّمكم للعدالة».
وبقي الظواهري الذي نشــأ يف أوساط ميسورة يف القاهرة ،متواريا ً منذ
إعتداءات  11أيلول اإلرهابيةّ .
وتول زعامة تنظيم «القاعدة» بعد مقتل بن الدن،
ورصدت الواليات املتحدة مكافــأة قدرها  25مليون دوالر لقاء أي معلومات
تسمح بتحديد مكانه .وافتقر الظواهري البالغ  71عاما ً إىل الكاريزما القوية
التي ســاعدت بن الدن عىل حشد الجهاديني من كافة أنحاء العالم ،لكنّه ّ
جي
مهاراته التحليلية لخدمة قضية «القاعدة».
وكان لطبيب العيون املرصي وطبيب بن الدن الشخيص ،دور محوري يف
الهجمات عىل الســفارة األمريكية يف ك ّل من كينيا وتنزانيا يف العام  1998ويف
اإلعتداءات الكبرية عىل الواليات املتحدة يف  11أيلول  2001التي تسبّبت بمقتل
نحو  3000شــخص .وولد الظواهري يف مرص يف حزيران  ،1951وقد ترأس
تنظيم «الجهاد» املحظور يف مرص قبل أن ينتقل إىل السعودية ث ّم إىل باكستان
وأفغانستان ،حيث التحق ببن الدن.
ونال شــهادة يف الطب من جامعة القاهرة العام  1974قبل أن ينض ّم إىل
منظمة «الجهاد» املتط ّرفة التي أصبح زعيمها يف ما بعد .وقد أمىض  3سنوات
يف السجن بتهمة الضلوع يف اغتيال الرئيس املرصي أنور السادات العام 1981
الذي اتهمت منظمة «الجهاد» بالضلوع فيه .وشنّت منظمة «الجهاد» بعد ذلك
سلسلة من اإلعتداءات يف مرص يف العام  1992وقد حكم عىل الظواهري العام
 1999باإلعدام غيابيّاً.
و ّ
أســس الظواهري مع بن الدن يف بيشــاور (باكستان) «جبهة تحرير
املقدّسات اإلسالمية» يف شباط  .1998ومع تراجع دور «القاعدة» يف السنوات
التي تلت الغزو األمريكي ألفغانســتان ،اعترب مسؤول أمريكي أن الظواهري
كان «من الشــخصيات األخرية املتبقية التي تتّسم بهذا النوع من األهمّ ية»،
فيما يرى خرباء أن التنظيم اإلرهابي بات اآلن أمام مفرتق طرق.
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 - 8أصلحوا البناء  -حرف
عطف.
 - 9الق ّوة واإلستطاعة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :المجنون  -العواصف  - 2 -اخر حجر  -المراحل  - 3 -صيدا -
سلف  -افل  - 4 -شهم  -حصار  -بئر  -ال  - 5 -راف  -متجانس  -نبش
  - 6خدع  -الي  -اسبوع  - 7 -همر  -مان  -والد  -ال  - 8 -اغار  -كالم ملة  - 9 -نالوا  -ار  -مرة  -شا  - 10 -وداد جبور  -امل  - 11 -اريج -فتي  -نجا  -قز  - 12 -الن  -هابط  -سامر  - 13 -حل  -يركل  -فل  -ق
ق  - 14 -مجددون ومجترون  - 15 -مناجاة ارواح  -داء.
عموديا - 1 :أ أ  -شريهان  -الحمم  - 2 -لخصها  -مغاور الجن - 3 -
مريم فخر الدين  -دا  - 4 -جحد  -قد  -رواج  -يدج  - 5 -نجاح  -عم
 اد  -فروا  - 6 -ور  -صم  -اخ  -جف  -كنة  - 7 -ساتان  -ابتهلوا 8 - الرجل  -كرويا  -مر  - 9 -الف  -ايوا  -بيجو  - 10 -لم  -بن  -الم -نط  -تا  - 11 -عرائس المروج  -فرح  - 12 -وافر  -سد  -اسلو 13 -
 -احل  -نب  -ند  - 14 -صل  -ابو الشمقمق  - 15 -الشعلة الزرقاء.
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زاجر ومانع.
 – 1إعداد وتجهيز ِ -
 - 2صوف باإلنكليزية  -مدينة كندية
في مقاطعة أونتاريو.
 - 3مخرج مصري كبير راحل من
أفالمه الشهيرة «المواطن مصري » .
 - 4يضجرون  -خاصته.
 - 5أحد الوالدين  -عندي  -للنفي.
والظباء والوعول -
 - 6ذكر من ال َم ْع ِز
ِّ
ضمير منفصل  -مرتفع.
 - 7ظرف مكان يستفهم به  -ا ِ ْه َت َّم
وش ِغ َل به.
ُ
 - 8ف ّرقوا وبعثروا  -ن َز َع عن الفاكه َة
ونحوها طبقتها العليا.
 - 9فنان كويتي شهير.
 - 10سياسي مصري أمين عام سابق
لجامعة الدول العربية.

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
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أفقي ًا

 - 1إقتراحات ُترفع إلى المسؤولين -
عاصمة دولة أوروبية.
- 2مهرجان رياضي يقام كل أربع
سنوات.
ُ - 3غ ّر ُة القمر  -مدينة في أستراليا.
مكان إِلى آخر -
 - 4نقل الشيء من
ٍ
جائزة سنوية عالمية.
 - 5عاصمة دولة أفريقية  -للنداء.
وحان
 - 6صاح التيس  -أ ْدرك وطاب
َ
طاف الثمر  -متشابهان.
ِق ُ
السحاب.
ف
وانكش
ق
ر
تف
أجوبة
-7
ُ
َ َ
َّ َ
 - 8ركائز وقواعد  -يحس باألمر.
وشك وتهمة.
ظن
ّ
ُ - 9د َول صغيرة ّ -
 - 10علمه وأدركه  -ص ّر  -خاصتي.

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.
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 – 1كان سخيا جوادا أكثر من غيره  -مداخل -
محاوالت.
 - 2شاعر مصري راحل ل ّقب بـ “شاعر النيل”
 أحضر. - 3متشابهان  -أطوار ومراحل  -أعراف أو
عادات ُمتوا َرثة.
 - 4غ ّنجها ود ّلعها  -استمر وثبت  -أرجع -
متشابهان.
 - 5طلب رأ َيها ونصيح َتها في األمر  -س َك َن وخال
باله  -شجاع.
 - 6من األزهار  -سقي  -منام  -ذهب نور القمر.
 - 7يرتاب في األمر  -أحد الوالدين  -مذهب -
خنزير بري.
 - 8مصباح  -نوع من األسماك  -بلدة لبنانية في
قضاء البترون.
 - 9رئيس أرجنتيني راحل من أصل سوري -
صوت األفعى.
سهل وأمكن -
نافس
م
عطف
 - 10حرف
ُ
ُ
مادة قاتلة.
 - 11نوع من الزبيب  -أداة نصب  -عالم أندلسي
من مؤلفاته “طوق الحمامة”.
 - 12الرفيق والصاحب  -للنداء  -ما يوضع ل ُيلتزم
في بيع أو نحوه.
 - 13أصفاد  -كان ذا حجم أو عدد أكثر من
غيره  -للتذمر.
 - 14نوع من الحجارة  -مدينة في السودان -
ص ّرح وأعلن.
 - 15أحد الخلفاء العباسيين  -مدينة في
المكسيك عاصمة والية نويفو ليون.

شبكة األذكياء

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

1

أفقي ًا
 – 1شاعر مصري راحل لقب بـ “شاعر الهرمين”
ألف أشهر األغاني ألم كلثوم منها “أنت عمري”
و “أمل حياتي” وغيرهما  -منخفض باألجنبية.
 - 2شاعر مصري راحل غنى له عبد الحليم حافظ
“لست قلبي” و “ال تكذبي” وغيرهما  -ضجر
وسآمة.
عيشه  -خاصته
 - 3سرب  -للتمني  -ن َّغص
َ
باألجنبية  -أحد الوالدين.
 - 4حشد من الناس يعبرون عن تأييدهم أو
رفضهم ألمر ما بترديد الهتافات ورفع الالفتات
وغيرها من مظاهر التعبير  -يجمع ويضم  -أخذه
من األرض بال تعب.
 - 5قام به (العمل)  -نهر لبناني.
 - 6والد فالن  -حاجة  -مدينة فرنسية تقع فيها
أغلب أضرحة ملوك فرنسا.
 - 7من األجهزة الكهربائية  -جاد وأعطى عن كرم
وسخاء  -من أعضاء جسمي.
َ
 - 8أخفاه  -الواشي  -أحد الوالدين.
 - 9للتوجع والشكوى  -أثنى على  -للمصاحبة -
تردد على الهاتف.
 - 10منزل  -دولة في الكاريبي.
 - 11مركز  -والية أميركية  -غيم.
الشي َء من غيره  -ما يعتقده
 - 12تهذيب  -عزل َّ
اإلنسان ويتبناه من وجهة نظره.
 - 13دفتر ُيد َّون به ما ُيراد ح ْفظه  -شقيق  -بخل
حريصا على ماله  -حلب الناقة وترك
وضن وكان
ً
َّ
الضرع بعض لبنها  -جوهر.
في َّ
 - 14رئيس لبناني راحل  -سباق سيارات.
 - 15شاعر مصري راحل أشهر أعماله ألم كلثوم
“ لسه فاكر”.

األرقام والحروف

أ

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:
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هـ 25 :
و 14 :

سودوكو
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3
4 1
6
9

3
2

7
3

5 7
8

 - 1منتظر خي ًرا أو ش ًرا يحل بفالن.
وجد
السائل الَّذي ُي َ
 - 2ال َم ْع ِدن ال َوحيد َّ
ناصر
الطبيعة ُمن َفر ًدا أَو ُم ّتح ًدا ب َع ِ
في َّ
أُخرى ُم ْختلفة ال َّتركيب.
ُ - 3مخيف.
صاحب له.
وم ِ
 - 4متزامن معه ُ
 - 5ابتعد عن مكانه.
 - 6انزالق.
 - 7تخفيض وإنقاص.
 - 8احتقر واستخف بـ.
 - 9ع ّداء ،جا ٍر.
 - 10رغبة النفس لعمل شيء ما.
مؤمل ومرت ِقب.
ِّ - 11
 - 12تكرار زيارة المكان أكثر من
م ّرة.
 - 13مشرق.
ُ - 14مبا ِدل ومنا ِوب.
 - 15أجبر على وأكره.
 - 16استناد واعتماد.
 - 17الذي رفع إلى درجة.
ُ - 18ملحق به.
 - 19مك َّرس.
ُ - 20من ِفق بسخاء.
 - 21ذائع ،منتشر.
 - 22متك ّبر ومتعا ٍل.
 - 23مبتغى ،مطلوب.
 - 24توقف ك ّل نشاط.
 - 25متألف ومتكون.
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أفقيا – 1 :احمد شفيق كامل  -با  - 2 -كامل الشناوي -
ملل  - 3 -رف  -لو  -كدر  -سا  -ام  - 4 -مظاهرة  -يلم
 لقطه  - 5 -اداه  -الوزاني  - 6 -ابو  -ارب  -سان دوني  - 7براد  -سمح  -يدي  - 8 -واراه  -النمام  -ام  - 9 -اهـ مدح  -مع  -الو  - 10 -بيت  -الدومينيكان  - 11 -مقر مين  -سحاب  - 12 -ادب  -فرز  -راي  - 13 -سجل -اخ  -شح  -مش  -در  - 14 -الياس سركيس  -رالي 15 -
 عبد الفتاح مصطفى.عموديا - 1 :اكرم  -ابواب  -مساع  - 2 -حافظ ابراهيم -
جلب  - 3 -م م  -ادوار  -تقاليد  - 4 -دللها  -دام  -رد  -أ
أ  - 5 -شاورها  -هدأ  -باسل  - 6 -فل  -ري  -حلم  -خسف
  - 7يشك  -اب  -دين  -رت  - 8 -قنديل  -سلمون  -شكا  - 9كارلوس منعم  -فحيح  - 10 -او  -مزاحم  -يسر سم  - 11 -ميس  -ان  -ابن حزم  - 12 -النديم  -يا -شرط  - 13 -قيود  -اكبر  -اف  - 14 -بالط  -نياال  -ادلى
 - 15 -المهدي  -مونتيري.
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حلول ألعاب صفحة رقم 17

شبكة األذكياء
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األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب معرفة
الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر
الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.
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سودوكو

6

3
1

 – 1متشابهان  -فنانة مصرية  -المعادن
المنصهرة التي تقذف بها البراكين.
 - 2أوجزها (النصوص)  -من مؤلفات مارون
عبود.
 - 3فنانة مصرية راحلة  -نعم بالروسية.
الحق مع علمه به  -قامة الرجل -
 - 4أنكر
ّ
يدب الولد في السير.
انتشار وتداول ّ -
وظ َفر بالمطلوب  -من األقارب  -أمر
َ - 5ف ْوز َ
فظيع  -هربوا.
 - 6ورك  -فاقدو السمع  -شقيق  -يبس  -امرأة
األخ أو اإلبن.
 - 7نوع من األقمشة  -تض ّرعوا واجتهدوا في
ال ّدعاء.
الح ْو ِل ثمرته من األفاويه
ي
ئ
نا
ث
عشب
القدم
-8
ُ ِ ُّ َ
 طعم الحنظل. - 9جمع الكتاب  -والية أميركية  -ماركة
سيارات.
 - 10أداة جزم  -من الحبوب  -وجع  -قفز -
خاصتك باألجنبية.
 - 11من مؤلفات جبران خليل جبران  -سرور
وبهجة.
 - 12كثير وغزير  -حاجز  -أنسى.
دمه وس َمح بإهداره  -صاح
 - 13أباح
سفك َ
َ
التيس  -شبيه.
رنين  -من شعراء العصر
صوتا ً ذا
ٍ
ص َّو َت َ
َ - 14
العباسي.
 - 15من مؤلفات جبران خليل جبران.

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.

9
1

أفقي ًا
 – 1من مؤلفات جبران خليل جبران  -من مؤلفات
جبران خليل جبران.
 - 2من مؤلفات مارون عبود  -من مؤلفات
ميخائيل نعيمة.
 - 3مدينة لبنانية  -أقرض المال  -غاب النجم.
 - 4عزيز النفس حريص على مباشرة األمور
المحمودة  -إحاطة من جميع الجهات لمنع
االتصال مع اآلخرين أو إمدادهم بما يحتاجونه
ستخرج منها الماء أو ال ِّن ْفط
 حفرة عميقة ُي ْ عائلة. - 5سار مع ُ -متما ِثل ومتشابه  -ف ّتش عن.
ِ - 6ح َيل ومكائد  -أوتوماتيكي  -سبعة أيام.
صب الماء بق ّوة  -رجل باألجنبية  -رب األسرة
ّ -7
 عائلة. - 8هجم الجيش على العد ّو من ك ِّل جهة  -حادث
وخاطب  -مذهب.
 - 9حصلوا على  -للمساحة َ -ف ْعلة واحدة  -قط
باألجنبية.
 - 10ممثلة لبنانية  -رجاء.
 - 11رائحة طيبة  -شاب من كل شيء  -سلم
وخلَص من أذاه  -حرير خام ُيستخ َرج من شرنقة
َ
دودة الحرير.
نح ِدر -
 - 12صار رقي ًقا ناعم الملمس  -نازل ُم َ
ليل.
حادث ً
 - 13فك العقدة  -يرفس برجله  -من األزهار -
متشابهان.
 - 14من مؤلفات مارون عبود.
 - 15من مؤلفات جبران خليل جبران  -مرض
وعلّة.

األرقام المتقاطعة

أ

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا
 – 1عسكري ومخترع روسي راحل
اشتهر بالسالح الرشاش إيه كيه 47 -
الذي اخترعه ُويعرف باسمه.
 - 2محا د ثة بين ا ثنين أ و أ كثر -
روائــي فرنسي راحل من مؤلفاته
“.”L’Éducation sentimentale
دخل السرور -
-3
وم ِ
مذهب الغ ّم ُ
ِ
شجرة رائحتها عطرية وطعمها م ٌّر
 للتفسير  -دولة أفريقية. - 4كثير وغزير  -كان أصيال ذا أصول
أكثر من غيره  -طري.
 - 5آلة طرب  -عقد ووقع اتفاقية -
مذهب  -إله  -نهر إيطالي.
 - 6خ َّبأه واحتفظ به لوقت الحاجة
إليه  -من األزهار  -استفاد.
الفخذ من اإلِنسان  -دولة
 - 7ما فوق
ِ
آسيوية  -كان صغير الحجم أو العدد
مقارنة بغيره.
 - 8متشابهان  -أحد الوالدين  -فتنة
واختالط  -شهر عربي.
 - 9أغنية ألم كلثوم  -لمع وبرق -
محافظة إيرانية.
 - 10مقدا ٌر من األرض الزراعيّة  -كل ما
حولنا من النجوم والمجرات والفضاء -
يوم باألجنبية.
وخ ُلقية واجتماعية
 - 11فضائل دينية ُ
تقوم عليها حياة المجتمع اإلنساني
 ح ّدث  -ما يمد النهر بالماء من قناةونحوها.
 - 12أداة نصب  -شاعر عباسي -
شاعر عباسي.
 - 1 3سيا سي تونسي را حل شغل
منصب أمين عام جامعة الدول العربية.

عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف الجواب
داخل المربعات الثالثة وفق األرقام (أفقيًا وعمود ًيا) ،كل جواب مؤلف
من ثالثة أحرف.
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أفق ًيا:
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30
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24

تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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11

10

 – 1مخرج وممثل مصري راحل تز ّوج
من الممثلة مريم فخر الدين.
 - 2ممثل مصري راحل شقيق الممثلة
مريم فخر الدين.
ورق  -أَمسك عن
 - 3أخو أمي  -ضعف ّ
الطعا ِم والشراب من طلوع الفجر إلى
غروب الشمس.
 - 4للمساحة  -شاهده  -نجل  -عائلة.
 - 5طلب يجب تنفيذه َ -ف ْح ُل الضأْن.
 - 6يفارقون المكان  -نالوا وحازوا.
ُ - 7حب با ألجنبية  -من مؤلفا ت
ميخائيل نعيمة  -حرف جر.
 - 8آثار انفصاالت أجزاء من الجسم
الصلب نتيجة صدمة ونحوها  -نوتة
موسيقية  -حب  -بئر باألجنبية.
 - 9مكيال للسوائل  -ثدي  -ما يعتقده
اإلنسان ويتبناه من وجهة نظره.
 - 10متشابهان  -الظلم واإلستبداد
 نوع من صغار الق ْرع ُتط َبخ ثما ُره. - 11التوسط لقضاء حاجة  -د ّونوا
وكتبوا.
 - 12بوق  -للتفسير  -بذل المال
وصرفه.
 - 13كانت أ َسنا ُنه قصير ًة ملتزقة
ُمقبلة على داخل الفم  -بلدة لبنانية في
قضاء بعبدا  -غ ّنج ودلّع.
 - 14كل ما تجمع وارتفع وله قمة من
تراب ورمل ونحوهما  -أصدر في األمر
قرا ًرا حاس ًما  -دفن البنت في التراب
وهي ح ّية  -عائش.
 - 15سوء العاقبة  -ق ْو ل أو ِف ْعل
ُيستبشر به  -معظم.
 - 16ممثل لبناني راحل  -للتفسير.
 - 17ماركة سيارات  -عتاب  -ح ّرك
بق ّوة.

سودوكو 16

الثالثية
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عمودي ًا
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عمود ًيا:
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األرقام المفقودة

6
5
4

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :عبد المنعم السباعي  - 2 -محمد يونس القاضي
 عكس  - 3 -راس المال  -اينع  -اتاح  - 4 -ار  -نو  -رب -الدرب  - 5 -لوف  -نادين نسيب نجيم  - 6 -شن  -فغ  -هدم
 اتالف  -ما  - 7 -الوسام  -دنا  -مالحه  - 8 -يفن  -يو  -رد دبس  -فام  - 9 -فر  -بدو  -غيتار  -كوم  - 10 -عباسالنوري  -مستودع  - 11 -سور  -فرمها  -غدر  -اس 12 -
 تناحروا  -ديون  -التام.عموديا - 1 :عمر الشريف  -ست  - 2 -بحارون  -فرعون
  - 3دمس  -ان  -برأ  - 4 -ادان  -فل  -دا  - 5 -ليلونغوي سفر  - 6 -موم  -سوبارو  - 7 -نناشدها  -دلما - 8 -عسل  -يدمرونه  - 9 -ما  -رنم  -واد  - 10 -االبن  -غر 3
  - 11لقي  -سان دييغو  - 12 -ساندي تابت  -دن 13 - بضع  -بل  -سامر  - 14 -اي  -انام  -رس  - 15 -الجفاف 8 تال  - 16 -يعتدي  -الكوست  - 17 -كارم محمود 18 -7
 -يسحب  -اهـ  -معلم.

جراءة ( )24ــ تجريم ( )15ــ جزوع ( )25ــ تجفاف ( )17ــ جماعة ()13
جروح ( )10ـــ جزاء ( )19ــ مجعد ( )18ــ جرثوم ( )16ــ جلدة ()23
جواز ( )8ــ إقتطاف ( )22ــ جذلى ( )1ــ قعود ( )20ــ جهاز ()21
جائعة ( )9ــ جولة ( )12ــ حيارى ( )14ــ حاذر ( )11ــ حزمة ()7
حوافز ( )2ــ حفاة ( )4ــ حالي ( )6ــ محبط ( )5ــ تحجير ()3
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الرباعية

صغ َر.
ذلَ ،
هانَّ ،
َ -1
 - 2رمى بالحجارة.
 - 3فتل الحبل.
 - 4مقر الرهبان.
 - 5طلب يجب تنفيذه.
 - 6عتاب.
 - 10مشى.
 - 12عال وارتفع.
 - 14اشت ّد البرد.
 - 15شرح األمر.
 - 16خفراء.
 - 17حيوان مفترس.
 - 18نفس.
 - 19أقارب.
 - 20ضوء الصباح.
 - 24رجاء.
 - 26صادق.
 - 28من الفواكه.
 - 29ضغينة.
 - 30ولد الفرس.
 - 31بشر.
 - 32مدفن.
 - 33بحث عن.
فجف.
 - 34كان رط ًبا
ّ

34

12 3

8x8

 – 1تقييد ،وتضييق.
 - 3ظاهر.
 - 5في الطليعة.
 - 7ظلم واستبداد.
 - 8نهار وليل.
 - 9صورة.
 - 11مفرح.
 - 13عدد.
 - 15سرور.
 - 17لظى.
 - 19ندم وتحسر على ما فعل.
 - 21غزال.
 - 22محيا.
 - 23هامة.
 - 25كسب.
 - 27مكيال للسوائل.
 - 29منام.
 - 31سهاد.
 - 33باد وانتهى وجوده.
 - 35سهل.
 - 36منزل.
 - 37خ ّرب.
 - 38سياج.
وفظ.
 - 39عنيف،
ّ

39
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الكلمات المتقاطعة
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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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راءةج

زعوج

روجح
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عمجد

ثموجر
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وازج

تقإطفا
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عدوق
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= 72
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قعود
ا ئـ ة ع ج

لةجو

اذحر

ياحرى

زمةح

= 53
فاةح

افزحو

احلي

=
72

=
53

بمحط

=
69

=
64

حلول ألعاب صفحة رقم 19

أفقيا – 1 :ميخائيل كالشنيكوف  - 2 -حوار  -غوستاف
فلوبير  - 3 -مسل  -كافور  -اي  -مالي  - 4 -وفير  -اعرق
 لين  - 5 -دف  -ابرم  -ملة  -رب  -بو  - 6 -ذخره  -ورد انتفع  - 7 -ورك  -اندونيسيا  -اقل  - 8 -أ أ  -ام  -هرج يوليو  - 9 -للصبر حدود  -ألأل  -قم  - 10 -فدان  -كون داي  - 11 -قيم  -كلم  -روافد  - 12 -ان  -ابو نواس -الحالج  - 13 -الشاذلي القليبي.
عموديا - 1 :محمود ذو الفقار  - 2 -يوسف فخر الدين -
 - 3خالي  -رك  -صام  - 4 -ار  -راه  -ابن  -ال  - 5 -امر
 كبش  - 6 -يغادرون  -حصلوا  - 7 -لوف  -مرداد  -منذ  - 8كسور  -دو  -ود  -ول  - 9 -لتر  -نهد  -راي  - 10 -أأ  -النير  -كوسا  - 11 -شفاعة  -سجلوا  - 12 -نفير  -اي
 انفاق  - 13 -يل  -قرنايل  -دلل  - 14 -كوم  -بت  -واد حي  - 15 -وبال  -فال  -اغلب  - 16 -فيليب عقيقي  -اي - 17 -رينو  -لوم  -رج.

اعةجم

= 94

سودوكو 16

 - 9نقيض نعمة.
ُ - 10مسا ٍوُ ،معا ِدل.
 - 11أحد الشهور.
 - 12إله مصري.
 - 13صورة ذهنية ألمر ما.
 - 14ما ُي ْدخل فيه ال ِّز ُّر.
 - 15بند من قانون.
 - 16مخالف ومعا ِرض.

 - 1فرحانة ومسرورة.
 - 2مكافآت تشجيعية تمنح للموظف
ونحوه لتشجيعه على العمل.
 - 3تحويل الطين ونحوه إلى حجر.
 - 4من يمشون بدون أحذية في
أقدامهم.
 - 5يائس وشاعر بالفشل.
 - 6حاضر.
 - 7ما ُجمع و ُربط من األشياء.
 - 8إمكانية أو احتمال.
 - 9من َخلت معدتها من الطعام
وأحست بالحاجة إلى األكل.
 - 10شقوق أو آثار تحدثها آلة حادة
في البدن.
 - 11احتاط منه.
 - 12شوط.
 - 13طائفة وفئة من الناس.
 - 14مرتبكون ،مشوشو الفكر.
 - 15إدانة واتهام بجرم.
 - 16كائن دقيق ُيسبِّب اإلصابة ببعض
األمراض.
 - 17هو عدم احتواء الجسم على كمية
المياه والسوائل الواجب توافرها.
 - 18متقبض ،ملت ٍو.
 - 19ثواب أو مكافأة.
 - 20جلوس.
 - 21آلة تستخدم في أداء عمل ما.
 - 22جني.
 - 23ضربة بالسوط.
 - 24شجاعة وإقدام.
 - 25كثير القلق والهلع ،قليل الصبر.
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الثالثية

 - 1م ّرة وحين.
 - 2فارق وهجر.
 - 3ماركة حليب مجفف.
 - 4دولة أميركية.
 - 5فواصل في شعر الرأس.
 - 6دولة تأسيسية للمملكة
المتحدة.
 - 7عاصمة أفريقية.
ُ - 8مر َّفه.

= 10

الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه
التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل
على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.

5
17

24

ضع داخل المربعات
األرقام من  1إلى 9
لتحصل على المجموع
المسجل عند آخر كل
خط أفقي وعمودي.
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1
2
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المربعات الذهبية

الرباعية

ة

 – 1ممثل مصري راحل  -س ّيدة.
ملحون  -لقب مصري.
ّ -2
 - 3أظلم الليل  -أداة نصب  -رفع
التهمة عن.
 - 4اتهم وحكم  -من األزهار  -نعم
بالروسية.
 - 5عاصمة دولة أفريقية  -رحلة.
 - 6شمع  -ماركة سيارات.
 - 7نطالبها  -جزيرة إماراتية.
 - 8ما تخرجه النحل من بطونها من
مادة حلوة  -يخربونه.
 - 9اسم موصول  -أنشد  -دفن
البنت في التراب وهي ح ّية.
 - 10النجل  -شاب ال خبرة له.
 - 11صادف ورأى  -مدينة أميركية
في والية كاليفورنيا.
 - 12ملكة جمال لبنانية سابقة -
وعاء الخمر.
 - 13لفظ ُيراد به العدد من ثالث إلى
ويركب مع العشرة ومع ألفاظ
تسع
َّ
ليل.
العقود  -لإلستدراك  -حادث ً
 - 1 4للتفسير  -جميع ما على
األرض من الخلق  -بئر قديمة.
 - 15اليباس  -قارئ الكتاب.
 - 16يؤذي ويظلم  -ماركة ألبسة
وأدوات رياضية وأحذية عالمية.
 - 17فنان مصري راحل.
 - 18يج ّر خلفه  -للتوجع والشكوى
 -أستاذ ومدرس.

األرقام المفقودة

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

5

أفقي ًا
 – 1أديب وشاعر مصري راحل من
أغانيه لكبار المطربين “أنا والعذاب
وهواك” لمحمد عبد الوهاب.
 - 2شاعر ومؤلف مصري راحل
أ شهر أ عما له ا لنشيد ا لوطني
المصري “بــادي بــادي بالدي”
والعديد من األغاني لكبار المطربين
“ زورونى كل سـنه مرة” و “يابلح
زغلول” و “أبوها راضي وأنا راضي”
 ضد وخالف. - 3كتاب شهير للفيلسوف األلماني
كارل ماركس  -طاب وحان قطاف
يسر له الفرصة.
الثمر ّ -
 - 4للمساحة  -عاصفة بحرية  -إله
 الطريق.ُ - 5حب باألجنبية  -ملكة جمال
لبنانية سابقة.
 - 6هجم  -تض ّوع الطيب  -ه ّد البناء
 إفساد  -اسم موصول. - 7النيشان  -اقترب  -أكل معه.
 - 8شيخ كبير  -أنت باألجنبية -
أرجع  -عس ُل ال َّت ْمر  -امرأة باألجنبية.
 - 9هــرب  -عــرب رحــل  -آلة
موسيقية  -كل ما تجمع وارتفع
وله قمة من تراب ورمل ونحوهما.
 - 10ممثل سوري  -مخزن.
قطعها قط ًعا صغيرة
 - 11سياج ّ -
(اللحوم)  -خان فال ًنا  -أصل البناء.
 - 12تقاتلوا أشد قتال  -قروض
مؤجلة  -الكامل.

8x8

3

عمودي ًا

حتجري

= 20

=
67

أفق ًيا – 1:حصر  - 3 -باد  - 5 -اول
  - 7جور  - 8 -يوم  - 9 -رسم - - 11مسر  - 13 -رقم  - 15 -فرح
  - 17نار  - 19 -اسف  - 21 -ريم  - 22وجه  - 23 -راس  - 25 -ربح  - 27لتر  - 29 -حلم  - 31 -ارق - - 33فني  - 35 -هين  - 36 -بيت -
 - 37دمر  - 38 -سور  - 39 -شرس.
عمود ًيا - 1 :حقر  - 2 -رجم - 3 -
برم  - 4 -دير  - 5 -امر  - 6 -لوم
  - 10سار  - 12 -سما  - 14 -قرس  - 15فسر  - 16 -حرس - 17 -نمر  - 18 -روح  - 19 -اهل 20 -
 فجر  - 24 -امل  - 26 -بار 28 - تين  - 29 -حقد  - 30 -مهر 31 - انس  - 32 -قبر  - 33 -فتش - -34يبس.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩٩السنــــة الـرابـعـة

واشنطن تتّهم موسكو باستخدام محطة
زابوريجيا "درعًا نوو ّية"
إتهمــت الواليــات املتحدة روســيا
باســتخدام أكرب محطة للطاقة النووية يف
أوكرانيا "درعا ً نووية من خالل نرش قوات
هناك ،ما يمنع القــوات األوكرانية من الر ّد
عىل إطالق النار ،ويُهدّد بخطر وقوع حادث
نووي مروّع".
وأعلن وزير الخارجية األمريكي أنتوني
بلينكن أن الواليــات املتحدة "قلقة للغاية"
من أن محطــة زابوريجيا للطاقة النووية،
التي اتُّهمت روســيا بإطالق قذائف بالقرب
منها بشــكل خطــر يف آذار ،أصبحت اآلن
قاعدة عسكرية روســية تُستخدم إلطالق
النار عىل القوات األوكرانية القريبة.
ويف الغضون ،صنّفت املحكمة الروسية
العليــا كتيبــة "آزوف" األوكرانيــة التي
اشــتهرت لدفاعها عن ماريوبول عىل أنها
"منظمة إرهابية" ،ما قد يؤدّي إىل خضوع
مقاتليهــا األرسى ملحاكمات شــديدة يف
روسيا.
ونقلت وكالــة أنباء "تاس" عن قايض

املحكمــة العليا أنــه ق ّرر "تلبيــة الطلب
اإلداري ملكتــب املدّعي العــام ،واالعرتاف
بوحدة "آزوف" شبه العسكرية األوكرانية
كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها يف روسيا
االتحادية".
وجرى الجزء األكرب من املحاكمة خلف
أبواب مغلقة .وبحســب القانون الرويس،
يواجه قادة منظمة إرهابية الســجن مدّة
تــراوح بــن  15و 20عامــاً ،واألعضاء
العاديون بني  5و 10سنوات.
تزامناً ،وصلت أوّل شحنة من الحبوب
األوكرانيــة منذ بدء الغــزو الرويس يف 24
شباط ،إىل قبالة الساحل الشمايل إلسطنبول
عىل البحر األســود مســاء أمس ،وفق ما
أفادت وكالة "فرانس برس".
ومــن املقــ ّرر أن يُفتّــش الســفينة
"رازوني" التي انطلقت من أوديسا يف جنوب
أوكرانيا وترفع علم ســراليون ،مسؤولون
روس وأوكرانيــون اليــوم ،قبل تســليم
شــحنتها البالغة  26ألف طن من الذرة إىل

إليكم "قنبلة النينجا"
التي "مزّقت" الظواهري

من آثار الدمار في ميكوالييف أمس (أ ف ب)

طرابلس يف شمال لبنان ،كما أوضحت وزارة
الدفاع الرتكية.
إىل ذلك ،أظهرت دراسة أجراها باحثون
من جامعة "يال" أن تأثري العقوبات الغربية
عىل االقتصاد الرويس أكرب بكثري ِممَ ا تظهره
األرقام الرســمية ،مؤكد ًة أيضا ً أن "التحوّل

إىل الصــن" يبدو غري واقعــي .وأكد معدّو
التقرير الصادر عــن كلية "يال" لإلدارة أن
"نتائج تحليلنا االقتصادي الشامل لروسيا
قويــة وال جدل فيها :لــم تنجح العقوبات
ويرتاجع النشــاط فحســب ،بل إنّها ش ّلت
االقتصاد الرويس تماما ً عىل ك ّل املستويات".

طهران تتو ّعد بـ"ر ّد حازم"
على العقوبات األميركيّة
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أخبار سريعة
تعديل في اعتصام
الصدريين داخل البرلمان
طلب مسؤولون في التيار
الصدري أمس من مناصريه
إخالء قاعتَيْن داخل البرلمان
في العاصمة بغداد ،ومواصلة
اعتصامهم داخل المبنى وفي
محيطه ،فيما تتوالى الدعوات
إلى الحوار من أجل ح ّل األزمة.
وطلب محمد صالح العراقي،
المق ّرب من الصدر في تغريدة
"إخالء مبنى البرلمان" و"تحوّل
االعتصام أمام وحول البرلمان...
خالل مدّة أقصاها  72ساعة".
ّ
لكن مسؤوال ً في التيار الصدري
أكد الحقا ً لوكالة "فرانس برس"
أن التوجيهات تشمل مغادرة قاعة
التصويت والقاعة الدستورية
في المبنى فقط ،مع البقاء في
باحته الداخلية .وحتّى بعد ظهر
الثلثاء ،كان مئات المعتصمين
ال يزالون متجمّ عين داخل مبنى
البرلمان وخارجه .بالتوازي،
قدّم مفتي الجمهورية في العراق
الشيخ مهدي الصميدعي مبادرة
جديدة "للتدخل وعقد جلسة
قضاء وتفاهم وحلول" ،وقال:
"ننتظر موافقتكم على هذا الطلب
العلمائي".

إسرائيل تخشى هجمات
إنتقاميّة

خالل تولية رئيسي رئيسًا إليران قبل عام (أ ف ب)

ّ
املســرة التي قتلت زعيم تنظيم «القاعدة»
كشف مسؤولون أمريكيون أن
َ
صاروخ ْي من طراز «هلفاير» اســتهدفاه أثناء
أيمــن الظواهري اســتخدمت
وقوفه يف رشفة منزله بإحدى ضواحي العاصمة األفغانية كابول.
وبحســب التقارير الغربيةّ ،
فإن منزل الظواهري ،حيث تُقيم زوجته وابنته
وأحفاده أيضاً ،لم يتع ّرض ألرضار جســيمة مع عدم حدوث أي انفجار ووقوع
أي ضحايــا ،فيما أكد الرئيس األمريكي جو بايدن اإلثنني أنه «لم يتع ّرض أي من
أفراد عائلته (الظواهري) أو أي مدنيني آخرين إىل الرضر بسبب الرضبة».
واســتخدمت الواليات املتحدة ســاحا ً متطوّرا ً هو «هلفاير أر  9إكس» أو
«فالينغ جينســو» ،تيمّ نا ً بماركة أمريكية للســكاكني مســتوحاة من اليابان.
وهذه الصيغة املعدّلة من الصاروخ األمريكي ،خالية من أي عبوة ناسفة ،لكنّها
مجهّ زة بـ 6شفرات تنبثق من الصاروخ قبل لحظات من بلوغ الهدف لتقطيعه،
من دون إحداث عصف.
ويُعرف الصاروخ باسم «جينســو الطائر» ،يف إشارة إىل السكاكني الشعبية
التي بيعت يف اإلعالنات التلفزيونية يف الســبعينات من القرن املايض .كما أُطلق
عليه أيضا ً لقب «قنبلــة النينجا» .ويزيد طول الصاروخ قليال ً عن  5أقدام ويزن
ما يزيد قليال ً عن  100رطل .وبالنسبة للشخص املستهدف ،يبدو األمر كما لو أن
سندانا ً سقط عليه من السماء ،وفق صحيفة «وول سرتيت جورنال».
وأفادت الصحيفة األمريكية ّ
بأن السالح استُخدم للم ّرة األوىل يف شباط 2017
لقتل الزعيم الثاني لتنظيم «القاعدة» أبو الخري املرصي ،وهو صهر أســامة بن
الدن ،يف محافظة إدلب يف شمال غرب ســوريا .كما استُخدم يف اليمن يف كانون
الثاني  2019لقتل جمال البــدوي ،أحد املتّهمني بالتآمر لتفجري املدمّ رة البحرية
األمريكية «يو أس أس كول» العام .2000
وبدأت عمليــات تطوير الصــاروخ يف وقت مبكر من العــام  2011خالل
فرتة الرئيس األمريكي الســابق باراك أوباما ،يف محاولة لتجنّب ســقوط قتىل
من املدنيني خالل الرضبات الجوّية التي تســتهدف اإلرهابيني يف أفغانســتان
وباكستان والعراق وســوريا والصومال واليمن وأماكن أخرى من حول العالم.
ويؤكد مسؤول أمريكي سابق أن هذا السالح بإمكانه نظريّا ً قتل شخص يجلس
يف مقعد الراكب يف سيارة متح ّركة من دون أن يقتل السائق.
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إنتقدت طهران أمس الحزمة األخرية
مــن العقوبات األمريكية التي تســتهدف
تصدير النفــط اإليراني ،متوعّ ــد ًة بـ»ر ّد
حازم» عليها ،بينمــا يُهيمن الجمود عىل
َ
الطرف ْي
املباحثــات غــر املبارشة بــن
إلحياء اإلتفاق يف شــأن الربنامج النووي
للجمهورية اإلسالمية.
وفيما تضع طهران اســتمرار إدارة
الرئيس األمريكي جــو بايدن يف فرض
عقوبات عليها يف إطار استكمال سياسة
«الضغــوط القصوى» التــي اعتمدها
سلفه دونالد ترامب ضدّها ،قال املتحدّث
باسم الخارجية اإليرانية نارص كنعاني:
«لقد اعترب مســؤولو إدارة بایدن مرارا ً
سیاســة الضغوط القصــوى لرتامب
سیاسة فاشــلة وغیر فعّ الة ،لكنّهم من
ّ
ووسعوا هذه
الناحیة العملیة اســتم ّروا
السیاســة الفاشــلة أيضاً ،لدرجة أنه
حتّى يف عملية الجهود الجارية من أجل
استئناف املفاوضات للعودة إىل اإلتفاق،
ال ّ
یكفــون عن هذا اإلجــراء غیر املثمر
واملدمّ ر» ،وفق بيان منشــور عىل املوقع
اإللكرتوني للوزارة.
وبعدما أعلن وزير الخارجية األمريكي
أنتونــي بلينكن اإلثنني فــرض عقوبات
عىل « 6كيانات تقوم بتســهيل املعامالت
غري املرشوعة املتع ّلقــة بالنفط اإليراني»،
شدّد كنعاني يف بيانه عىل أن «الجمهورية
اإلســامية اإليرانية ســتُبدي أوّ ال ً ر ّد فعل
حاسما ً وحازما ً وفوریّا ً تجاه إرصار البیت
األبیض عــى مواصلة العقوبــات ،وثانیا ً
ستستخدم كافة اإلجراءات الالزمة لتحیید
اآلثار السلبیة املحتملة لهذه العقوبات عىل
تجارة واقتصاد البالد».
داخليّاً ،تشــهد إيران حملــة أمنية
تتخ ّللهــا إعدامات بأعداد غري مســبوقة
منذ ســنوات واعتقاالت واسعة ملعارضني

للنظام ،اســتهدف بعضها عددا ً من أبرز
املخرجــن الســينمائيني ومحاكمــات
ملواطنني أجانب نــدّدت بها عائالتهم عىل
اعتبارها صورية.
ويبدو أن أيّــا ً من رشائــح املجتمع
لم يســلم من قبضة الســلطات ،بحسب
ناشــطني ،إذ طالت الحملة ناشــطني يف
نقابات العمّ ــال وآخرين يُعارضون إرغام
النساء عىل وضع الحجاب ،فضالً عن أتباع
األقليــات الدينية .ويأتي ذلــك تزامنا ً مع
مرور عام عىل ّ
تول الرئيس إبراهيم رئييس،
رئيس الســلطة القضائية الســابق الذي
يُع ّد محافظا ً متشدّداً ،الحكم خلفا ً لحسن
روحاني.
وكان االزدياد الكبري يف عدد اإلعدامات
الفتــاً ،إذ أعدمت إيران يف النصف األوّل من
العام  2022ضعف عدد األشــخاص الذين
أعدمتهم يف العام السابق ،بحسب منظمة
«حقوق اإلنســان يف إيران» غري الحكومية
التي تتّخذ يف النروج مق ّراً .وسجّ لت املنظمة
 318عملية إعدام شــنقا ً ن ُ ّفذت هذا العام،
فيما حــ ّذرت منظمة العفــو الدولية من
أن إيران تشــهد «فورة إعدامات» إذ باتت
عمليات الشــنق حاليّا ً تمــي بـ»وترية
مروّعة».
وشهد الشهران املاضيان أيضا ً عمليات
توقيف اســتهدفت البهائيني ،يف إطار ما
وصفها «مجتمــع البهائيــن الدوليني»
بـ»أزمــة متصاعدة يف حملــة الحكومة
اإليرانيــة املمنهجة» ض ّد أكــر أقلية غري
مســلمة يف البالد .ومــا زال أكثر من 20
مواطنا ً أجنبيّا ً أو من مزدوجي الجنســية
قيد اإلقامة الجربيــة أو عالقني يف إيران،
بحســب «مركز حقوق اإلنسان يف إيران»
ومق ّره نيويورك ،يف إطار سياسة تصفها
عائالتهم بأنها قائمة عىل احتجاز الرهائن
بهدف انتزاع تنازالت من الغرب.

أغلق الجيش اإلسرائيلي
مناطق محيطة بغزة ومعبر
إيريز (بيت حانون) أمام
ّ
تحسبا ً من
الفلسطينيين،
وقوع هجمات انتقامية بعد
اعتقال مسؤو َليْن في حركة
"الجهاد اإلسالمي" في مخيّم
جنين ليل اإلثنين  -الثلثاء،
وهما بسام السعدي وأشرف
الجدع .كما ُق ِت َل الفلسطيني
ضرار الكفريني برصاص
الجيش اإلسرائيلي في
المخيّم خالل مواجهات مع
القوات اإلسرائيلية ،فيما نعته
حركة الجهاد .وذكر الجيش
اإلسرائيلي والناطق باسم
شرطة حرس الحدود أنهما
عمال معا ً مع "عمالء س ّريين"
من جهاز األمن الداخلي
اإلسرائيلي (شاباك) دخلوا
المخيّم و"أوقفوا مطلوبَيْن"،
بينما دعت حركة الجهاد إلى
ّ
"رص الصفوف والعمل بك ّل
قوّة على تعزيز روح اإلنتفاضة
المشتعلة ،والتصدّي لجنود
اإلحتالل وقطعان المستوطنين
الذين يستهدفون أرضنا
وشعبنا ومقدّساتنا".

مرسوم أميري بحل ّ
البرلمان الكويتي
أفادت وكالة األنباء الكويتية
"كونا" ّ
بأن مرسوما ً أميريّا ً صدر
باألمس يقضي بح ّل مجلس
األمة (البرلمان) بعد يوم واحد
فقط من تشكيل حكومة جديدة
مكوّنة من  12وزيراً ،بينهم
امرأة واحدة .وذكرت الوكالة
أن المرسوم أشار إلى "وجوب
اللجوء إلى الشعب" من أجل
"تصحيح المشهد السياسي وما
فيه من عدم توافق وعدم تعاون
واختالفات وصراعات وتغليب
المصالح الشخصية وعدم
قبول البعض للبعض اآلخر
وممارسات وتص ّرفات تُهدّد
الوحدة الوطنية".
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فورمـــوال واحـــد

"ريد بول" تمدّد تعاونها مع "هوندا"

"ألبين" تستعين ببياستري بدي ً
ال أللونزو
وبينوتو يواجه ضغوطًا بسبب استراتيجيّته
ّ
شكل انتقال اإلسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين ،إلى فريق أستون مارتن في بطولة العالم للفورموال
واحد ليحل مكان االلماني سيباستيان فيتيل الذي اعلن اعتزاله نهاية الموسم الحالي ،محور االهتمام بعد
سباق جائزة المجر الكبرى.
أثار انتقال ألونسو الرسيع للحلول مكان فيتيل تكهنات وسط توقعات
استراتيجيّة فاشلة
يف معقل فــراري ،واجه رئيس الفريق ماتيــا بينوتو ضغوطا ً
بمزيد من الحماوة يف سوق السائقني للعام .2023
ولم ّ
بياسرتي
أوسكار
األسرتايل
يتأخر فريق ألبني يف االعالن أن الســائق
متزايدة بعد االخفاق االخري يف جائزة املجر ،حيث بدأ فرياري السباق
سيح ّل بدال ً
زميله
جانب
إىل
سيكون
وبالتايل
املقبل،
املوســم
يف
ألونسو
من
يف املركزين الثاني والثالث ،مع االســباني كارلوس ساينز وشارل
أوكون.
إستيبان
الفرنيس
لوكلري من موناكــو ،لكنه احتــل املركزين الرابع
حيث
وليامس،
يف
شــاغر
مقعد
هناك
يكون
قد
كذلك،
والسادس يف النهاية.
ســينتهي عقد الكندي نيكوالس لطيفي هــذا العام .وقد
يف املقابل ،انتقل الهولندي ماكس فريشــتابن
يكون وليامس مهتما ً بالســائق االحتياطي يف مرسيدس
على
قادر
هاميلتون
بطل العالــم وزميله يف فريق ريد بول املكســيكي
الهولندي نيك دي فريس.
سريجيو برييز من املركز العارش والحادي عرش إىل
المنافسة على اللقب

األنصار يُسقط النجمة ويطيحه خارج النخبة
حسم فريق األنصار "ديربي" بريوت ملصلحته
بعد تغلبه عىل النجمة بثالثة اهداف مقابل هدف
واحــد يف اللقاء الذي جمعهمــا أمس عىل ملعب
طرابلس البلدي ضمن املرحلة الثانية من مسابقة
كأس النخبة للمجموعة الثانية.
بهــذه النتيجة خرج الفريــق النبيذي خايل
الوفاض من املســابقة من دون ايّ نقطة بعدما
تلقــى الخســارة الثانية ،فيما ضمــن االنصار
والتضامن صــور تأهلهما اىل الدور الثاني بعد ان
رفعا رصيدهما اىل ثالث نقاط ،وهما سيلتقيان يف
املرحلة الثالثة يوم االحد املقبل.
ســجل لألخرض ك ّل من السنغايل الحاج مالك
يف الدقيقة ( )26ويوســف الحاج ( )35وحســن
معتوق ( ،)38وللفريق النبيذي قاسم الزين (.)45

العهد – شباب الساحل

وعىل ملعب بلدية بحمدون ،وضمن املجموعة
االوىل ،فاز فريق العهد عىل شباب الساحل بهدف

من مباراة العهد والساحل

نظيف سجله مهاجمه الجديد والقادم من النجمة
محمود سبليني يف الدقيقة .70
وضمن بطل لبنان تأهله اىل الدور الدور الثاني
محققا ً العالمة الكاملة وستحسم بطاقة التأهل
الثانية لهذه املجموعة يوم االحد املقبل بني الربج
وشباب الساحل ،واالخري يكفيه التعادل للتأهل.

درّاجات :حنوش ووديع بطال النخبة والماسترز
ن ّ
ظــم االتحــاد اللبنانــي
للد ّراجــات الهوائية بطولة لبنان
لد ّراجة الطرق يف املناطق الجبلية
لفئتي النخبة واملاسرتز ،وذلك عىل
األوتوســراد الذي يربط منطقة
الزعرور ببلدة بســكنتا يف أعايل
املتن بمشاركة  30د ّراجا ً ينتمون
اىل  9أندية إتحادية ،باإلضافة اىل
د ّراجي فريقــي الجيش اللبناني
وقوى األمن الداخيل ملسافة 114
كلــم ( 8لفات) للنخبــة و85.5
كلم ( 6لفات) للماسرتز ،وجاءت
النتائج الفنية كاآلتي:
أ -فئة النخبة:
 - 1جيلــر حنــوش (عاليــه
للدراجات) 3 :ساعات  29دقيقة
و 44ثانية.
 - 2عثمــان عــدرة (الغــزال
الريايض) 3 :س 30 .د .و 39ث.
 - 3عبد العزيز املانع (هومنتمن
بريوت) 3 :س 30 .د .و 41ث.
 - 4جورج اســكندر (قوى األمن
الداخيل)
 - 5نــزار القــايض (الجيــش
اللبناني)
 6مارك كالس (عاليه للدراجات)وجــاء ترتيب فــرق فئة
النخبة( :أفضلية ثالثة العبني

من سباق جائزة المجر الكبرى (أ ف ب)

األول والخامس ،يف اشارة واضحة اىل العمل الجماعي واالسرتاتيجية
الذكية.
عىل رغم أن فرياري تمتلك أرسع سيارة يف معظم فرتات املوسم،
خصوصا ً يف التجارب ،إال أنها أهــدرت هذه امليزة من خالل قرارات
اسرتاتيجية فاشــلة ،اخطاء السائقني ،وأعطال املحرك وغريها من
املشاكل الفنية.
من جهته ،نجح مرســيدس يف التعايف بعــد بداية صعبة وغري
متوازنة للموسم ،وأعاد الدفع بحامل اللقب سبع مرات الربيطاني
لويس هاميلتون ،ليس فقط إلحيــاء إيمانه بأنه قادر عىل تحقيق

بطولة لبنان لسالح سيف المبارزة
ن ّ
ظم االتحاد اللبناني للمبارزة
بطولة لبنان لسالح سيف املبارزة
يف نادي املون السال -عني سعادة
بمشــاركة أندية الجيش اللبناني،
املون الســال ،التعاضــد ،الربج
عينطورة ،سبورتنغ هاي والقلب
األقدس ،وجــاءت النتائج الفنية
كاآلتي:
 إناث  13ســنة وما دون :أحرزتإيليسا رشيم (املون السال) اللقب
بفوزها عىل كلوي الخازن (الربج)
يف املباراة النهائية ،فيما ح ّلت العبتا
الربج أندريا حلوه وليانّا منيمنة يف
املركز الثالث.
 ذكور  13ســنة وما دون :أحرزرشبل جلبوط (املون السال) اللقب
بفوزه عــى راي داوود (الربج) يف
املباراة النهائيــة ،فيما إحت ّل مارك
باسيل (املون السال) ولويس ديب
(الربج) املركز الثالث.
 إناث  15ســنة وما دون :أحرزتميا منيمنة (الربج) اللقب بفوزها
عىل ذكية رشيم (املون الســال) يف
املباراة النهائية ،فيما ح ّلت ايليسا

من حفل تتويج إحدى الفئات

رشيم (املون الســال) ومارييل أبي
أنطون (الربج) يف املركز الثالث.
 ذكور  15ســنة وما دون :أحرزأنطوني باسيل (املون السال) اللقب
بفوزه عىل ســامويل حدشــيتي
(سبورتينغ هاي) يف املباراة النهائية،
فيما إحت ّل العبــا الربج لويس ديب
والكسندر هاشم املركز الثالث.
 إناث  20ســنة وما دون :أحرزتميا منيمنة (الربج) اللقب بفوزها
عىل زميلتهــا يف النادي لوما فغايل،
فيما ح ّلــت ذكية رشيــم (املون
السال) وتاتيانا فرنيني (الربج) يف
املركز الثالث.

 ذكور  20ســنة وما دون :أحرزهادي دكاش (الربج) اللقب بفوزه
عىل جايمس رايض (املون الســال)
يف املبــاراة النهائية ،فيمــا إحت ّل
كريستيان بو خليل (املون ال سال)
وغدي الشــمايل (الــرج) املركز
الثالث.
ويف ختام منافسات ك ّل فئة،
و ّزع رئيس االتحاد جهاد سالمة
ورئيس الرشف نائــب الرئيس
جورج زيدان وأعضــاء االتحاد
الكؤوس وامليداليات والشهادات
التقديريــة عــى الفائزيــن
والفائزات.

"طاولة" :غلّة ميداليات وفيرة للبنان في األردن

تتويج فئة النخبة

يف الرتتيب العام):
 - 1عاليه للدراجات 38 :نقطة.
 - 2الغزال الريايض 24 :نقطة.
 - 3الجيش اللبناني 20 :نقطة.
ب -فئة املاسرتز:
 - 1جــورج وديــع (هومنتمن
انطلياس) 2 :س 35 .د .و 38ث.
 - 2بســام الضنــاوي (الغزال
الريايض) 2 :س 35 .د .و 48ث.
 - 3جان وهبه (عاليه للدراجات):
 2س 38 .د .و 20ث.

 - 4صــاح رباح (هومنتمن برج
حمود)
 5خالد دياب (الغزال الريايض)وتو ّلت قوى األمــن الداخيل
وعنارص الجيــش اللبناني إقفال
املســار أمام الســيارات تأمينا ً
لسالمة املشاركني ،كما واكبتهم
عنارص الصليب األحمر اللبناني.
وختاما ً تــوّ ج أعضــاء اإلتحاد
اللبناني للد ّراجــات الفائزين يف
السباق.

َّ
حقق العبو والعبات لبنــان لكرة الطاولة نتائج
بــارزة ومرشّفة لوطــن األرز يف بطولة غرب آســيا
للمنتخبات والفردي التي استضافتها العاصمة األردنية
عمّ ان ،بإحرازهــم ميداليتني ذهبيتَــن و 6فضيات
وثمانــي برونزيات ،ويف ما ييل النتائــج الكاملة عند
اإلناث:
 فردي تحت  17سنة :تاليا عازار (ذهبيّة) فردي سيّدات  :ليتيسيا عازار (برونزيّة) تحت  19سنة :مريم الهبش (فضيّة) تحت  13سنة :ياسمينة الهبش (برونزيّة) تحت  11سنة :بيسان شريي (برونزيّة) زوجي سيدّات :ليا عساف وليتيسيا عازار (برونزيّة) زوجــي تحت  19ســنة :مريم الهبش وكريســتيعريضة (برونزيّة)
 زوجي تحت  13ســنة :ياســمينة الهبش وبيسانشريي (فضيّة)
 فرق تحت  13سنة :ياسمينة الهبش وبيسان شريي(فضيّة)
 فرق تحت  19سنة :تاليا عازار -مريم الهبش -لوريياهينيان -ماريا طنوس (فضيّة)
وعند الذكور:
 -فرق تحت  13ســنة :رامز الدقدوقي وأحمد فحص

البعثة اللبنانية مت ّوجة بميدالياتها المل ّونة في ّ
عمان

وتيو شمبور (ذهبيّة)
 فرق تحت  19ســنة :سعد الدين الهبش ومحمد نورالهبش ورياض املولوي (برونزيّة)
 فردي تحت  13سنة :رامز الدقدوقي (برونزيّة) زوجي تحت  19سنة :سعد الدين الهبش ومحمد نورالهبش (فضيّة)
 زوجي تحت  13سنة :رامز الدقدوقي وأحمد فحص(فضيّة)
 زوجي تحت  17ســنة :رياض املولوي وتيو شمبور(برونزيّة)
وإنضــ َّم إىل البعثة اللبنانية يف األردن رئيس إتحاد
اللعبة ونائب رئيس إتحاد غرب آسيا جورج كوبيل الذي
شارك يف أعمال الجمعية العمومية لإلتحاد.

الريــــاضيــــة
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مضرب واشنطن :خروج موراي وفينوس

انتصاره الـ 104يف مسريته ،بل أيضا ً باملنافسة عىل لقب السائقني
للمرة الثامنة القياسية يف مسريته.
عـىل صعيـــد آخر ،أعلن فريق ريد بـول النمسوي للصـانعني
أنــه مدد اتفاقه مع رشكــة هوندا لتطويــر مح ّركاته حتى العام
.2025
وتُجري ريد بول حاليا ً مناقشات مع بورشه للتوصل إىل اتفاق
قد يؤدي إىل حصول الرشكة األملانية عىل حصة يف الفريق النمسوي،
وأن تصبح متعاونا ً تقنيا ً اعتبارا ً من ( .2026أ ف ب)

ليفربول يمدّد لديوغو

ّ
وقع املهاجم الربتغايل ديوغو جوتــا "عقدا ً طويل األمد"
مع ليفربول ،بحســب ما أعلن وصيف الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم أمس.
ولم يتم اإلعــان عن املدّة املحدّدة للعقــد أو قيمته ،لكن
تقاريــر إعالمية بريطانية أشــارت اىل أن املهاجم الذي انضم
إىل ليفربول يف العام  2020مــن ولفرهامبتون واندررز ،التزم
بالبقاء يف ملعــب "أنفيلد" حتى العــام  .2027ويُع ّد الالعب
البالغ  25عاما ً من العنارص املهمة يف تشــكيلة املدرب األملاني
يورغن كلوب ،إذ ســجّ ل يف مشواره مع ليفربول حتى اآلن 34
هدفا ً يف  85مباراة .ويغيب جوتا حاليا ً عن تشــكيلة ليفربول
بسبب إصابة عضلية بفخذه ،وبالتايل عن مباراة فريقه األوىل
هذا املوســم يف الــدوري اإلنكليزي أمام فولهام يوم الســبت
املقبل.
وقال جوتا ملوقع النادي الرســمي" :أنا فخور حقاً .منذ
وصويل قبل ســنتني ،فرضت نفيس العبا ً مهما ً يف هذا الفريق
وهذا ما أردته منذ البداية".
وأضاف" :التوقيع ألمد طويل يؤ ّ
كد ثقة النادي بي".
وســيكون جوتا جزءا ً من هجوم ليفربول هذا املوســم،
بمشــاركة كل من املرصي محمد صــاح ،الكولومبي لويس
دياز ،الربازيــي روبرتو فريمينو واألوروغواياني داروين نونيز
بديل السنغايل ساديو مانيه املنتقل إىل بايرن ميونيخ األملاني.
(أ ف ب)

دي كيتالر إلى ميالن
وصل العب الوســط البلجيكي الواعد شــارل دي كيتالر (21
عامــاً) إىل ايطاليا إلنهــاء صفقة انتقالــه إىل صفوف ميالن بطل
الدوري اإليطــايل ،حيث خضع للفحص الطبي تمهيدا ً لتوقيع عقده
مع الفريق.
وتألق دي كيتالر ( 8مباريات دولية وهدف واحد) املوسم املايض
يف مسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص كلوب بروج البلجيكي ،ما
دفع ميالن إىل تقديم نحو  35مليون يورو (تشمل املكافآت) لجذبه
إىل دوري الدرجة األوىل.
ويمكن لــدي كيتالر ،بفضل فنياته ورسعتــه ،اللعب يف مركز
صانع ألعاب الرقم  10أو عىل الجناح األيمن لهجوم ميالن.
(أ ف ب)

خرج املخرضمان الربيطاني أندي موراي (35
عامــاً) واألمريكية فينوس وليامــس ( 42عاماً)
مبكرا ً من دورة واشنطن األمريكية الدولية يف كرة
املرضب ،بخســارة األول أمام السويدي ميكايل
إيمــر  7-6و 4-6و ،6-1والثانيــة أمام الكندية
ريبيكا مارينو  4-6و 6-1و 6-4يف الدور األول.
وكافح موراي ،املتوّ ج بثالثة ألقاب يف "الغراند
ســام" واملصنف  50عاملياً ،ملدة ســاعتني و50
دقيقة يف مواجهته األوىل أمام الســويدي املصنف
 115عاملياً ،من دون أن ينجح يف حسمها.
من جهتها ،خرست فينوس ،صاحبة ســبعة
ألقــاب كــرى ،مباراتها األوىل بعــد غياب نحو
عام ،عندما ســقطت أمام مارينو الصاعدة من
التصفيات.
وخرست املرصية ميَّار رشيف السابعة أمام
الكرواتية دونــا فيكيتش  6-4و ،6-1والبلجيكية
إيليز مرتنس الخامســة أمام الروسية ليودميال
سامسونوفا  7-6و.6-4
وبلغت األمريكية جيسيكا بيغوال والرومانية
سيمونا هاليب واإلستونية كايا كانيبي املصنفات
أوىل وثالثة وسادسة عىل التوايل الدور الثاني.
وفازت بيغوال عىل مواطنتها هاييل باتيســت
 2-6و ،2-6وهاليب عىل اإلســبانية كريســتينا
بوكسا  3-6و ،5-7وكانيبي عىل البلجيكية غريت
مينن  3-6و.3-6

موراي مغادرًا الملعب بعد خسارته (أ ف ب)

ويف دورة سان خوســيه األمريكية للسيدات،
خرجت الكازاخســتانية إيلينــا ريباكينا ،حاملة
لقب ويمبلدون الشــهر املايض ،مــن الدور األول
بخسارتها أمام الروســية داريا كاساتكينا 1-6
و 6-2وصفر.-6
وفازت األمريكية ماديسون كيز عىل الصينية
جانغ شــواي  4-6و ،2-6والتشــيكية كارولينا
بليشــكوفا الثامنة عىل الربيطانية كايتي بولرت
 6-1و 6-7و ،3-6واألمريكية أماندا أنيســيموفا
عىل مواطنتها أشلني كرويغر  2-6و.6-7
(أ ف ب)

ينضم إلى نيس
رامسي
ّ
أعلن نــادي نيس الفرنيس
تعاقــده مــع العب الوســط
الويلزي الــدويل آرون راميس يف
صفقة انتقال ح ّر ،عقب فسخ
عقده بالرتايض مع جوفنتوس
اإليطايل يف  26تموز املايض.
وكان رامــي ،الركيــزة
األساسية يف تشــكيلة منتخب
بالده املتأهــل إىل كأس العالم يف
قطر نهاية العــام الجاري (74
مباراة دولية) ،أعلن األســبوع
املايض رحيلــه عن جوفنتوس،
النادي الذي انضم إليه يف 2019
وكان مرتبطــا ً معه حتى العام
.2023
لكن راميس ،الــذي تكوَّن
يف أرســنال اإلنكليــزي (371
مبــاراة و 65هدفــاً) ،عــاش
موسما ً معقدا ً  2022-2021بني
اإلصابات واإلعارة إىل الرينجرز
اإلســكتلندي يف كانون الثاني
املايض.
ولعــب  5مباريــات فقط
املوســم املايض مع جوفنتوس،
ثم  13مع النادي االســكتلندي
الذي بلغ معــه املباراة النهائية
ملســابقة الــدوري األوروبي
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أخبار سريعة
خليل إلى صربيا

ّ
وقع العب كرة السلة الدولي
جاد خليل عقدا ً إحترافيا ً مع
فريق سلوغا كراييفو وصيف
بطل صربيا ،للموسم الجديد
الذي ينطلق في تشرين
األول المقبل ،وقد سبق له أن
إحترف مع فريق كولوبارا
الزاريفاتش ،قبل ان يعود
في الموسم األخير ليدافع
عن ألوان نادي دينامو في
بطولة لبنان .وسيخوض خليل
مع فريقه الجديد مسابقة
"أدرياتيك ليغ" للفئة الثانية
التي يشارك فيها البطل
والوصيف من بعض الدول
األوروبية .ولعب خليل للعديد
من األندية المحلية كالتضامن
الزوق ،المتحد ،الشانفيل
وأنيبال زحلة لثالث مباريات
فقط قبل توقف البطولة
بسبب جائحة كورونا.

مدرّب صربي ّ للمنتخب

"يوروبا ليغ" حيث شارك بديالً
يف الدقيقــة  117من الشــوط
اإلضايف الثاني ،ثــم أهدر ركلة
جزاء ترجيحيــة منحت اللقب
إلينرتاخــت فرانكفورت األملاني
( 5-4الوقتــان األصيل واإلضايف
.)1-1
وقرر الرينجرز عدم تفعيل
بند الرشاء عقــب انتهاء إعارة
راميس يف نهاية املوســم .وبعد
أســبوع من فســخ عقده مع
جوفنتوس ،انضم إىل نيس حيث
ّ
وقع عىل الصفقة ملوسم واحد.

وبات رامــي رابع صفقة
لنيــس يف فــرة االنتقــاالت
الصيفيــة بعد العب الوســط
الفرنيس أليكســيس بيكا (21
عاماً) القــادم من لوكوموتيف
موســكو الــرويس ،وحارس
املرمى البولوني مارسني بولكا
( 22عامــاً) الذي لعب معه عىل
سبيل اإلعارة املوسم املايض من
باريس ســان جرمان ،والعب
الوســط الروماني راريس إييل
( 19عامــاً) القــادم من رابيد
بوخارست( .أ ف ب)

ي ّ
ُتوقع أن تعلن اللجنة التنفيذية
لالتحاد اللبناني لكرة القدم
في اجتماعها اليوم اسم المدير
الفني الجديد ومساعده لمنتخب
لبنان للرجال ،وقد انحصرت
األسماء بين ثالثة من بلدان
رومانيا ،بلجيكا وصربيا ،فيما
تبدو حظوظ األخير كبيرة
لتولي قيادة منتخب األرز في
االستحقاقات المقبلة ليكون
بديالً من المدير الفني التشيكي
إيفان هاسيك .كما سيت ّم
تسمية بقية أعضاء الجهاز
الفني لمنتخب لبنان ومعظمهم
محليون ،ومنهم سبق لهم أن
واكبوا المنتخب في المرحلة
الماضية.

خالفات سرّ ّية

كأس ألمانيا :صعود فرانكفورت وبريمن
لحقت أندية أينرتاخــت فرانكفورت وفريدر
بريمــن وأونيون برلني بركــب املتأهلني اىل الدور
الثاني من مسابقة كأس أملانيا يف كرة القدم.
وحقق فرانكفورت فــوزا ً كبريا ً عىل مضيفه
ماغدبورغ من الدرجة الثانيــة برباعية نظيفة،
وتغلب فريدر بريمن عىل مضيفه إنريجي كوتبوس
من الدرجة الثالثة  ،1-2فيما احتاج أونيون برلني
إىل التمديد لتخطي عقبــة خيمنيتس من الدرجة
الرابعة ( 1-2الوقت األصيل .)1-1
ولحقت االنديــة الثالثة بشــالكه وأرمينيا
بيليفيلــد وفرايبــورغ الوصيف وأوغســبورغ
وبوروسيا مونشــنغالدباخ وهوفنهايم وهانوفر
وماينتس وبوروســيا دورتموند وشــتوتغارت
وفولفسبورغ وبوخوم.
ويختتــم الدور األول نهاية الشــهر الجاري
بمباراتــن ،تجمع االوىل بــن توتونيا أوتنزن من
الدرجــة الرابعة مع اليبزيغ حامــل اللقب يف 30

العبو فرانكفورت بعد الفوز على ماغدبورغ

منه ،وفيكتوريا كولن من الدرجة الثالثة مع بايرن
ميونيخ يف اليوم التايل.
وتأجلت مباراتا اليبزيغ وبايرن ميونيخ حتى
نهاية آب الجاري ،بســبب خوضهما املباراة عىل
"الكأس الســوبر" يوم السبت املايض ،والتي توّ ج
بها النادي البافاري بطل الدوري بفوزه عىل بطل
مسابقة الكأس ( .3-5أ ف ب)

علمت صحيفتنا ّ
أن رقعة
الخالفات قد اتّسعت داخل اتحاد
رياضي بعدما كانت في البدء
ّ
محصورة بين عدد قليل من
األعضاء .وما ساهم في تأجيج
الخالفات التي ال تزال غير علنية
حتى اليوم ما حصل مؤخرا ً في
استحقاق إداريّ خارجي بارز
حيث لم يكن الرأي موحّ دا ً حياله
هناك كما كان متفقا ً عليه بين
األعضاء في لبنان .وفي سياق
متصل يشهد منتجع سياحي
كسرواني معروف سلسلة من
اللقاءات واإلتصاالت شبه اليومية
البعيدة من األضواء لمتابعة ّ
ملف
اإلتحاد المذكور وتطوّراته.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

جرائم بال عقاب
وجيش بال دولة
ليس بعد عامين على تدمير المرفأ
ونصف بيروت بأكبر إنفجار غير نووي
سوى إكمال الجريمة .شيء من القتل الثاني
للضحايا والمرفأ والمدينة .وشيء من
تصرف مسؤولين المسؤولين كأن جريمة
العصر لم تقع أو كأنها حدثت على كوكب
آخر .كثير من إصرار مسؤولين آخرين على
تفجير الحقيقة والعدالة مع المرفأ .وكثير
من الغرابة في تخزين أطنان من نيترات
األمونيوم الخطرة على مدى سنوات ،مع
إبقاء صاحبها في خانة "الشبح" الذي يأخذ
منها دوريا ً من دون أن يراه أحد .وطبعا ً مع
منع كل ما يقود الى كشفه ومحاسبته.
ذلك أن المشهد السياسي اليوم أخطر
من المشهد الرهيب يوم اإلنفجار .وهو
انفجار أوله سياسي وآخره أمني .فما وصلنا
إليه ليس فشالً أدت إليه سياسات خاطئة
وأنانيات بل هو فشل منهجي له أهداف
مرسومة .وال هو سلسلة دعسات ناقصة بل
تكريس انحطاط سياسي قاد الى انهيار
مالي واقتصادي واجتماعي ويرفض أبطاله
إخالء الساحة لمن يستطيع وقف اإلنهيار
وبدء اإلنقاذ .واألخطر هو العجز الوطني
عن مواجهة الذين يعملون على تغيير هوية
لبنان وموقعه الجيوسياسي الطبيعي ودفعه
نهائيا ً الى محور الصراع مع العرب والغرب.
والسؤال هو :ماذا لو كان اإلنهيار
الكامل وليس اإلنقاذ هو المطلوب لتسهيل
التغيير؟ أليست الصورة الناطقة أمامنا،
حتى إشعار آخر مرتبطة بما يدور في
الخارج ،هي إما رئيس جمهورية في عزلة
عربية ودولية ،وإما شغور رئاسي طويل
بال حكومة غير حكومة تصريف األعمال؟
ال أحد يجهل أن الرهانات متناقصة على
التطورات اإلقليمية المرتبطة بالتطورات
الدولية .فريق يتصور أن المنطقة ذاهبة
في اتجاه التوسع والتكامل واإلقتدار في
"جبهة المقاومة" وتعاظم النفوذ اإليراني.
وفريق آخر يرى تبلور كتلة عربية قوية
ومتماسكة تحمي مصالح العالم العربي
وموقعه الجيوسياسي ودوره اإلستراتيجي،
وتمنع إيران وتركيا وإسرائيل من
اإلستمرار في اللعب على مسرحه.
كل هذا ،وال مسؤول يتحمل المسؤولية.
ال عن تفجير المرفأ ،وال عن إنهيار لبنان.
لكن الالفت ،وسط الدمار المادي والنفسي
ورحيل األدمغة ،هو معجزة الجيش .ففي
عيده السابع والسبعين يؤكد قائده العماد
جوزف عون" :وحدها المؤسسة العسكرية
ال تزال متماسكة وجاهزة لتحمل كامل
مسؤوليتها تجاه وطنها" .والدول والجيوش
على نوعين :جيش له دولة ،كما في باكستان
وإسرائيل .ودولة لها جيش كما في الكثير
من دول العالم .لكن الواقع اليوم في لبنان
هو :جيش بال دولة .جيش تعجز السلطة
عن تأمين حاجياته .وجيش يحمي األمن في
كل لبنان من دون سياسة ،ويحمي السياسة
على الرغم من فجور السياسيين.
ولعلنا في حاجة الى تكرار القراءة في
قول المؤرخ نيال فيرغوسن" :الكوارث ليست
كوارث بمجرد وقوعها بل بعد التأثيرات التي
تنشأ عنها وكيفية التعامل معها عندما تضرب
المجتمعات وتزعزع نظمها واستقرارها".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يستطيع
الحلزون ان ينام
ملدة متواصلة
من سنتني
إىل ثالث سنوات.

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

ّ
قفاز مستوحى من األخطبوط للتالعب باألغراض تحت الماء
قــد تســمح مضخــات اصطناعيــة
مستوحاة من األخطبوط للروبوتات بالتقاط
أغراض كانــت تعجز عن اإلمســاك بها يف
الحاالت العادية .عُ ِرض هذا النظام عىل شكل
قفاز يستطيع البرش ارتداؤه.
يتمتع األخطبوط بقدرة ممتازة عىل
التحكم بحواىل َ
ألفي مضخة عىل أطرافه،
ما يســمح له بالتالعــب باألغراض من
حوله .هذه امليزة دفعــت مايكل بارليت
من جامعــة فرجينيــا للتكنولوجيا إىل
ابتكار مضخات مطاطية صغرية ومزوّدة

بأغشية يمكن تنشيطها لشفط األغراض
أو االلتصاق بها.
إبتكــر فريق بارليــت قفازا ً مــزوّدا ً
بمضخة مماثلة ووضع جهاز استشعار من
نوع "ميكرو ليــدار" عىل كل طرف إصبع.
يرصد هــذا الجهاز املســافة الفاصلة مع
األجسام املســتهدفة ،وي ّ
ُشغل جهاز تح ّكم
ّ
مصغر املضخــة حني يقرتب بما يكفي من
االلتصاق بالغرض املســتهدف .تم ّكن هذا
القفاز من التقاط أغراض تحت املاء ،بما يف
ذلك ألعاب معدنية.

روبوت يصلح األعضاء!
يمكن تحويل طبقة من األرشطة الالصقة وبعض
الغبــار إىل روبوت يتخذ أشــكاال ً متنوعة تحت تأثري
حقل مغناطييس .قد تتمكن هذه الروبوتات يوما ً من
التسلل إىل أجهزة الكمبيوتر إلصالح الدوائر املع ّ
طلة ،أو
ربما تصــل إىل داخل املعدة البرشية لنرش ُر َقع عالجية
ومعالجة حاالت القرحة.
اكتشف تشــانغ يل وزمالؤه من جامعة هونغ
كونــغ الصينية أن روبوتا ً يتحكــم به املغناطيس
يمكــن تصنيعه بســهولة وبكلفــة متدنية عرب
استعمال رشيط الصق ُ
ط ِبع عليه شمع غري الصق
وفق نمط محدد.
عند وضع البودرة التــي تحتوي عىل جزئيات
دقيقــة من مغناطيــس النيوديميــوم والبورون
والحديد عىل الرشيط ،ستلتصق باألجزاء املكشوفة
لكن من دون أن تلتصق بغطاء الشــمع .ثم يذوب

الشــمع الحقا ً يف محلول أســيتات اإليثيل وينتج
روبوتا ً مغناطيسيا ً له شكل دقيق .يمكن أتمتة هذه
العملية بسهولة برأي تشانغ ،وقد تُطبَع الروبوتات
الضئيلة يف نهاية املطاف عىل شكل لفائف طويلة،
بما يشبه الصحف التي تخرج من املطبعة.
ابتكر فريق تشــانغ خالل التجارب روبوتات
بأشــكال متنوعة عرب األرشطة الالصقة ،وكانت
أبعادها الهندســية تتغري بحســب وجهة الحقل
املغناطييس وقوة وجوده .تســلل أحد األجهزة إىل
نسيج معدة خنزير يف املخترب ووضع رقعة عالجية
صغرية فوق قرحة املعدة.
لكن ال بد من تجاوز عوائق عدة قبل استعمال
هذه الطريقة يف مجال الرعايــة الصحية .يوضح
تشانغ" :نحن نستعمل اليوم مغناطيسا ً قويا ً جداً،
وهو ليس آمنا ً بعد .حتى أنه قد يُسمّ م الخاليا".

لتحمل الحر
جراثيم من القطب الجنوبي تكشف الحدّ التطوري
ّ
تعجز فصيلة مــن الجراثيــم يف القطب
الجنوبي عن التطور لدرجة أن تتحمل درجات
حرارة أعىل بكثري من تلك التي تتحملها يف الوقت
الراهن .يوحي هذا االكتشاف بأن قدرة الكائنات
الحية عىل التطور للتكيف مع درجات الحرارة
املتبدلة بسبب التغري املناخي تبقى محدودة.
ع ّرضــت ماكارينا تول ريــرا وفريقها
من "املعهد الفــدرايل للتكنولوجيا يف زيورخ"،
ســويرسا ،مســتعمرات من جرثومة بحرية
اسمها "بسودوألتريوموناس هالوبالنكتيس"

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

لدرجات حرارة متزايدة ،بــدءا ً من  15درجة
مئوية وصوال ً إىل  30درجة ،عىل مر  900جيل.
بعد مرور  70إىل  270جيالً عىل استقرار
الحرارة بمستوى  30درجة مئوية (أعىل من
الحد األقىص االعتيادي بدرجة واحدة ،أي 29
درجة مئوية) ،تمكنت الجراثيم من النمو بال
مشكلة .لكن حني ع ّرض الباحثون الجراثيم
لدرجات حرارة تفــوق عتبة الثالثني ،أصبح
نموها ضئيالً ثم بــات معدوما ً عندما بلغت
الحرارة  32درجة مئوية.
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