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اللبنانيون فريسة
الطرقات القاتلة

ميقاتي وباسيل تابع" ...بهدالت وهتك للكرامات"!

عون "يحتجز" الدوالر الجمركي:
مهب الريح"
وعود القطاع العام "في
ّ

تحت ســقف "مهلة أيلول" التي وضعهــا الرئيس الفرنيس إلنجاز
كافة القوانني اإلصالحية املطلوبــة بموجب دفرت رشوط صندوق النقد
الدويل ،بدأت املنظومة الحاكمة تستشعر "الحرشة" وانسداد األفق أمام
مناورات تضييع الوقــت و"اللف والدوران" عىل حلبة اإلصالح ،وهو ما
انعكس تخبطــا ً وتوترا ً متصاعدا ً بني أركانها ال ســيما يف ضوء تزاحم
االستحقاقات وتشابكها دســتوريا ً وإصالحيا ً يف األشهر الثالثة األخرية
لنهاية العهد .فعىل وقع ارتفاع منســوب الضغط الدويل عىل املؤسستني
الترشيعية والتنفيذية لإلرساع يف إقــرار املوازنة والكابيتال الكونرتول،
نقلت مصادر واســعة االطالع لـ"نداء الوطن" ّ
أن رســائل حازمة من
باريس بلغت املعنيني يف بريوت وتشــدد عىل وجوب عدم ربط تطبيقات
األجندة اإلصالحية باالســتحقاقني الرئــايس والحكومي ،وهو ما دفع
رئيس مجلس النواب نبيه بري إىل التأكيد عىل كونه لن يدعو إىل جلســة
انتخاب رئيس للجمهوريــة "إال بعد إنجاز القوانني اإلصالحية املطلوبة
من صندوق النقد".
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البنوك تعلن اإلضراب العام:
"هزّة عصا" لفرض الشروط
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
بعدما استنفدت البنوك مفاعيل االستنسابية يف
تطبيق "املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية" ،من
أجل تجميل ميزانياتها ،ها هي تضع نفسها بخانة
"ضحية املخاطر النظامية" .املصارف" ،وإن أصابت
بصعوبة تطبيق قواعد املحاســبة الدولية ،خصوصا ً

يف ما يتعلق باملعياريــن  IAS 21و IAS 29املتعلقني
بتوحيد ســعر رصف ،والتضخم املفرط" ،بحســب
رئيس لجنة السياسات املالية والرضيبية يف "الجمعية
اللبنانية لحقــوق املكلفني" ( )ALDICنديم ضاهر،
فــإن "ال يشء يربر تجاوزها املعيــار  IFRS9حتى
قبل األزمة ،الــذي يوجب عليها أخذ املؤونات الالزمة
بالتوازي مع ارتفاع مخاطر اإلقراض".
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ّ
تتوعد بمعركة "بال خطوط حمر" بعد اغتيال الجعبري
"الجهاد"

"بزوغ الفجر" ...هجوم "إستباقي" إسرائيلي
ور ّد "صاروخي" فلسطيني
بعد اعتقال القوّات اإلرسائيلية القيادي يف حركة "الجهاد
اإلسالمي" بسام السعدي ،وأرشف الجدع ،أحد كوادر الحركة،
خالل عمليّة أمنية خاصة مطلع هذا األسبوع يف مخيّم جنني
يف الضفة الغربية ،كان متوقعا ً حصول تصعيد عسكري بني
إرسائيل وقطاع غزة ،حيث تفجّ ــرت باألمس املواجهة مع
إطالق الدولة العربية عمليّة "بزوغ الفجر" من خالل اغتيال
القائد يف "الجهاد اإلسالمي" تيسري الجعربي برضبة جوّية
وصفتها تل أبيب بـ"الهجوم االســتباقي" ،بينما سارعت
"رسايا القدس" ،الجناح العســكري لـ"الجهاد" ،بإطالق
أكثر من  100صاروخ يف اتجاه إرسائيل ،ضمن "ردّها األوّيل".

إقــتـصـــاد ١٧
أنظمة الطاقة
الشمسيةّ :
توسع
عشوائي ّ بحاجة إلى
تنظيم جدي
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العـــالـــم ١٩
تبادل إتهامات بين كييف
وموسكو بضربات قرب
مفاعل نووي

رشقات صاروخيّة تنطلق
من غزة في اتجاه إسرائيل
مساء أمس (أ ف ب)

واشنطن تدعو بكين إلى وقف "المناورات االستفزازية"

الريــاضــية ٢٢
دورة مونتريال :غياب
نادال وديوكوفيتش
وغوف تُطيح أوساكا
في "سان خوسيه"

الصين ُتعلّق "التعاون" مع أميركا
و ُتعاقب بيلوسي
يف ظــ ّل تدهــور العالقات السياســية
والديبلوماســية بني الواليات املتحدة والصني،
أوقفت بكني التعاون مع واشنطن يف مجموعة
من القضايا األساســية ،بما يف ذلك ّ
تغي املناخ
ومكافحة املخدّرات واملحادثات العســكرية،
فضــاً عن إعــان الخارجيــة الصينية أنها
ســتفرض عقوبات عىل رئيسة مجلس النواب
ّ
"تدخلت بشــكل
األمريكي نانيس بيلويس ألنّها
خطر يف الشــؤون الداخليــة للصني وقوّضت
بشكل خطر سيادة الصني وسالمة أراضيها"
ً
موضحة أن الصني "ستفرض
عرب زيارة تايوان،

عقوبات عىل بيلويس وعائلتها املبارشة".
وذكرت الخارجية الصينية أن بكني ستُع ّلق
ّ
التغي
املحادثــات الصينية  -األمريكيــة حول
املناخي وســتُلغي لقاء بني القادة العسكريني
واجتماعني أمنيني ،مندّد ًة بـ"االســتخفاف"
الــذي أبدته بيلويس "حيــال معارضة الصني
الشديدة" لزيارتها إىل تايوان .ومن بني التدابري
الصينية املعلنة ،تعليق التعاون مع واشــنطن
حــول إعــادة املهاجرين غــر القانونيني إىل
بالدهم ،والتعاون عىل صعيد القضاء والجرائم
العابرة للحدود الوطنية.
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بيلوسي متحدّ ً
ثة خالل مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ ف ب)

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٠٢السنــــة الـرابـعـة
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ُ
«"تقاسم عائدات صفقة تجنيس قد تصل إلى ما بين  300و 400مليون يورو »"

تتنصل
"«ليبراسيون"» تفضح ممارسات السلطة اللبنانية ...واألخيرة
ّ
مــا إن رست أخبار «فرنســية» عن
اســتعدادات «لبنانية» إلصدار مرســوم
تجنيــس  4آالف شــخص غــر لبناني،
(سوريني قريبني من الرئيس بشار األسد)
وتقاســم عائدات هذه الصفقة بني اركان
الســلطة حتى ســارع كل من قرص بعبدا
والرساي الحكومي ووزارتي الداخلية واملالية
اىل نفيها.

رئاسة الجمهورية

ويف هذا السياق ،صدر عن مكتب االعالم
يف رئاســة الجمهورية امس بيان نفى فيه
«ما اوردته صحيفة «ليرباسيون» الفرنسية
من معلومات كاذبة عن بيع جوازات سفر
لبنانية لعدد من االشــخاص غري اللبنانيني
لقاء بدل مايل» .وقال« :ان الخرب مختلق وال
اساس له من الصحة اطالقا».

رئاسة الحكومة

بدوره ،صــدر عن املكتــب االعالمي
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان اآلتي:
«يتم التــداول بأخبــار صحافية عن
مرسوم تجنيس قيد اإلعداد.

إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا املوضوع
ليس مجال بحث لديه عىل االطالق .فاقتىض
التوضيح».

وزارة الداخلية

من جهته ،اصدر مكتب وزير الداخلية
والبلديات القايض بسام مولوي البيان التايل:
«يؤكد وزير الداخليــة انه غري معني
إطالقا ً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس
جديد ،ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص
اي مرشوع مرسوم من هذا النوع وترفض
السري بهكذا مرشوع».
وذكر البيــان ان مولوي وجه كتابا ً اىل
صحيفة «ّ »Liberation
معبا ً عن احتجاجه
عىل مضمــون املقال يف ما يخــص وزارة
الداخلية والبلديات ،طالبا ً االعتذار وتصحيح
الخرب ،ومحتفظــا ً بحقــه يف اإلدعاء عىل
الصحيفة املذكورة.
كذلك وجّ ه كتابا ً اىل السفرية الفرنسية
يف بريوت ألخذ العلم بذلك.

وزارة المالية

كذلك نفــى وزير املاليــة يف حكومة

عون

ميقاتي

ترصيف األعمال يوســف الخليل علمه بما
«يتــم تداوله عن مرســوم تجنيس يجرى
اإلعداد له» ،وقال «مثل هكذا مرسوم لم يمر
يف وزارة املالية ،وبالطبع لن يمر».

«ليبراسيون»

وكانت صحيفة «ليرباسيون» تحدثت
عن وجود اســتعدادات لبنانية إلصدار نحو
 4آالف جواز ســفر لبناني ســتباع بسعر
يرتاوح مــا بني  100ألــف و 50ألف يورو
للوثيقة الواحدة ،وذلك يعتمد عىل ما إذا كان
األفراد أو العائالت هم من األثرياء األجانب».
ونقلت عن «مصادر مقربة من املستفيدين

باألرقام ...الخلل الطائفي في مرسوم الـ1994
يف معــرض الحديث عــن وجود نيّــة بتجنيس عدد من
األشــخاص ،ويف ضوء مــا نرشته صحيفة «ليرباســيون»
الفرنســية ونفته املراجع الرسمية التي ورد ذكرها يف املقال،
تنوي مرجعيات سياسية وروحية إعادة إثارة ملف التجنيس
الذي صدر يف العام  1994والذي أحدث خلالً طائفيا ً ومذهبيا ً
كبريا ً ال تزال تداعياته مســتمرة حتى اليوم ،ال ســيما ّ
وأن
القرارات التي صــدرت عن مجلس شــورى الدولة وقضت
بنقض املرســوم كليــا ً أو جزئياً ،لم تنفــذ وصار مضمون
املرسوم أمرا ً واقعاً.
وأحصت دوائر رسمية كيفية توزيع املستفيدين من هذا
املرســوم عىل الطوائف واملذاهب ،ليتضــح الخلل الحاصل يف
حينه مع اإلشــارة اىل أنه أمام اسم كل مجنّس وردت عبارة
«وعائلته» من دون تحديد العدد ،ما جعل األرقام مضاعفة.
ويف ما ييل توزيع املجنّسني طائفياً:

 املجنّسون السنّة 108840 :مع عائالتهم املجنّسون الشيعة 30281 :مع عائالتهم املجنّسون العلويون 7541 :مع عائالتهم املجنّسون الدروز 4267 :مع عائالتهم املجنّسون األرثوذكس11314 : املجنّسون من األرمن األرثوذكس10548 : املجنّسون من امللكيني الكاثوليك7166 : املجنّسون املوارنة4199 : املجنّسون الرسيان7212 : املجنّسون تحت عنوان «مختلف»10613 :ّ
ويتضح ممــا تقدم ّ
أن عدد املجنّســن املســلمني بلغ
 ،150929فيما لم يتجاوز عدد املجنّسني املسيحيني ،40439
ويضاف اىل العدد اإلجمايل للمســلمني واملسيحيني من هم يف
خانة «مختلف» وعددهم .10613

مولوي

الخليل

ووســطاء يف العمليــة التــي وضعت لها
حسابات مرصفية» أن «مرسوما ً لتجنيس
 4آالف شخص غري لبناني ،يف طور اإلقرار،
وهو ما يستوجب توقيع رئيس الجمهورية
ورئيس الــوزراء ووزيــر الداخلية ووزير
املالية» ،واكدت «أن املســؤولني اللبنانيني
األربعة سيتقاسمون عائدات الصفقة التي
قد تصل إىل ما بني  300و 400مليون يورو».
ووفق الصحيفة «سيكون املستفيدون
أقارب للنظام الســوري بشــار األســد،
يســعون إىل الحصول عىل جوازات تسمح
لهم بالحصول عىل تأشــرات بسهولة أكرب
مقارنة بجوازات ســفرهم األصلية .وليس
هذا ســوى مثال جديد عىل فساد قادة بلد
يكافح فيه ماليني املواطنني لتأمني قوتهم
اليومي».
جدير بالذكــر أن مرســوما صدر يف
حزيران  2018تــم بموجبه تجنيس نحو
 400شخص وأثريت ضجة كبرية حوله وتم
الطعن به أمام مجلس الشــورى من دون
نتيجة تذكر.
وبسبب تقاذف االتهامات واملسؤوليات
التي أنتجتها الحملة الواســعة التي تع ّرض
لها هذا املرسوم أعلن وزير الخارجية وقتها
جربان باسيل أن ال عالقة لوزارته به ،وأنه ال
يمكن تحميل املسؤولية لرئاسة الجمهورية.
وغمز باســيل من قناة الجهــة التي أعدّت
املرســوم ،وكأنه أراد تحميل املسؤولية إىل
وزير الداخلية نهاد املشــنوق ،الذي بادر إىل
الر ّد عــى ما يطاوله من خالل لقائه باللواء
عبــاس إبراهيم وإعالنه االســتعداد لنرش
املرسوم وما يتضمنه من أسماء .كما سارع
إىل لقاء رئيس الجمهورية ميشــال عون.
خطوة املشنوق فهمت بأنها تسبق محاولة

خفــايـــا
تبني ان مسؤولني مقربني
من فريق مسيحي بارز ضغطوا
خالل األيام األخرية إلخالء سبيل
مســؤول مرصيف تم توقيفه يف
مطار بريوت.
يــردد ان مرجعا ً حكوميا ً
لــم يهضــم فكــرة تخصيص
السفرية االمريكية دوروثي شاي
زيارة لخلدون الرشيف يف دارته يف
طرابلس خصوصا ً وان تفاصيل
اللقاء لــم تخرج اىل العلن .وكان
الرشيــف اســتقبل الســفرية
الفرنسية والسفري الرتكي.
لم يصدر أي رد عىل ما ورد
يف بيان مجلس املطارنة املوارنة
عــن أن املطران مــوىس الحاج
وغريه من املطارنــة كان ينتقل
بني لبنان واألرايض املقدسة بناء
عــى مذكرة صــادرة عن األمن
العام منذ العــام  2006ولم يتم
الخروج عن أصول التعاطي التي
نصت عليها والتي تطالب بكركي
باإللتزام بها.
تحميله مسؤولية املرســوم ،ولذلك لجأ إىل
خطوة معاكســة وهي إحالة مسألة تسليم
نسخ عن املرسوم للكتل التي تقدّمت بطلب
الحصول عليه إىل هيئة الترشيع والقضايا يف
وزارة العدل إلبداء رأيها بشأن الجهة املخولة
تسليم املرسوم.
وقد نــرت وزارة الداخليــة اللبنانية
أسماء  411أجنبيا ً  -نصفهم من السوريني
والفلســطينيني -تم تجنيســهم باملرسوم
الرئايس الذي صــدر يف  11أيار  2018وأبقي
طي الكتمان إىل أن كشــفت عنه وســائل
إعالم ،مما أثار جدال ً واسعا ً يف بلد يعترب فيه
التجنيس موضوعا ً بالغ الحساسية.
وفصل املرســوم املنشــور أســماء
املستفيدين وجنســياتهم التي توزعت عىل
 103سوريني ( )25.1%و 108فلسطينيني
( )26.3%و 200من جنسيات عديدة أخرى،
بينهم فرنســيون وعراقيون وبريطانيون
وأردنيون وأمريكيون ،إضافة إىل أشخاص ال
يملكون أوراقا ثبوتية.

قانون الشراء العام"« :نصف معالجة"» ألزمة التزام البلديات
كــلــيــر شـــكـــر
مع دخول قانون الــراء العام حيّز
التنفيذ ،ستخضع ك ّل الصفقات العمومية
واملشــريات إلرشاف هيئة الــراء العام
ولجنــة اعرتاضــات بعدما كانــت إدارة
املناقصات التابعة لهيئة التفتيش املركزي
تــرف فقط عــى  5%مــن الصفقات
العمومية املعقــودة ملصلحة إدارات الدولة
ووزاراتها ،فيما تقــدّر وزارة املالية حجم
هذه الصفقات بـ 13%من املوازنة العامة
مع استثناء مشــريات املؤسسات العامة
واألجهزة األمنية والعســكرية ،أي الجيش
وقــوى األمن الداخيل واألمــن العام وأمن
الدولة ،والبلديات واملشــاريع املموّلة من
الخارج.
أمّ ــا أهمية هذا القانــون فتكمن يف
إخضاعه كل إدارات الدولة ومؤسســاتها،
من دون اســتثناء ،لرقابــة هيئة الرشاء
العام ،ولهذا شــ ّكل إقراره إنجازا ً ّ
صفق له
العديد من السفراء والدبلوماسيني األجانب
والهيئات الدولية الذين ّ
يدققون يف املســار
اإلصالحي يف لبنان.
ولكن رسعان ما علت بعض األصوات
املطالبــة بتعليق القانون ال ســيما عىل
مستوى البلديات التي تعاني من نقص يف
هيكلياتها اإلدارية ،ذلك ّ
ألن أحكام القانون
تفرض عــى البلديات ،كمــا ك ّل اإلدارات
واملؤسسات العامة ،تشكيل لجنتَي تلزيم
واستالم ،يتألف كل منهما من ثالثة أعضاء

باالعتبار األزمــة املالية واالقتصادية التي
رشط أن يكونوا من موظفي الفئة الثالثة.
تم ّر بهــا البالد كما أخــذ باالعتبار حالة
اذ قرر رؤساء البلديات ضمن قضاء عاليه
املاليــة العامة وقرارات منــع التوظيف،
واتحاداتها ،طلب اســتثناء البلديات من
اذ ســمح القانون بممرات خلفية تعالج
تطبيق قانون الرشاء العام ،لحني تصحيح
ّ
الشــق املتع ّلق بلجان التلزيــم ،اذ ّ
نصت
الوضع القانونــي البلدي ،كما تعديل املواد
املادة  100مــن القانون املذكور يف فقرتها
املتعلقة بتشــكيل لجان الرشاء واالستالم
الثانية عىل أنّه «قبل شــهر ترشين الثاني
بما يتالءم مع قانون البلديات (أي باإلبقاء
من كل سنة ،تقرتح الجهة الشارية الئحة
عىل اللجان ضمن املجالس البلدية املنتخبة)
بأســماء موظفني من إدارتهــا من الفئة
لتســيري املرفق العام ،وطلبوا إعادة النظر
الثالثة عىل األقــل ممن لديهم خربة مثبتة
يف طربقــة احتســاب حقــوق البلديات
يف مجال الرشاء العام و/أو من بني املد ّربني
املستحقة.
عليــه أصوال ً وفقا ً ألحكام هــذا القانون،
ويف هذا السياق ،تقدمت كتلة «اللقاء
ويقوم بإرسال هذ الالئحة إىل هيئة الرشاء
الديمقراطي» باقرتاح قانون معجل مكرر
العــام »...وبالتايل ّ
إن ذكر
يرمي إىل إرجــاء تطبيق
املــرّ ع عبــارة «تقرتح
قانــون الــراء العــام
الجهة الشــارية الئحة»
يف لبنــان عــى البلديات
باســتثناء بلديات مراكز تشكيل لجان اإلستالم
فهــو ال يُلــزم االقرتاح
املحافظــات ،وذلك بهدف يتطلّب تعدي ً
ال موضعيًا لجميع الجهات الشــارية
إعطــاء مهلــة لإلطالع محدودًا بهدف تسهيل مــن دون اســتثناء ،بل
والتحضري لهــذا القانون تطبيق القانون وليس تقرتح الجهات الشــارية
التي تنطبق عليها رشوط
االصالحــي والرضوري
لحســن ســر العمــل فتح باب اإلستثناءات
هذه الفقــرة ،أي تلك التي
لديها ضمن كادرها الوظيفي موظفون من
والشفافية يف األداء.
الفئة الثالثة وما فوق...
وبالفعــل ،فقد ســبق لرئيس هيئة
كذلــكّ ،
نصت املــادة  100يف فقرتها
الرشاء العام الدكتور جــان الع ّلية أن أكد
الثالثة عىل أنّه «تشكل الجهة الشارية لجنة
يف أكثر من مناســبة وإطاللة إعالمية أنه
أو لجان تلزيم لديهــا ،عند تنفيذ خطتها
بصدد دراسة ك ّل الثغرات الواردة يف القانون
السنوية للسنة املقبلة ،من الالئحة املوحّ دة
والعمل عىل معالجتهــا مع مجموعة من
من قبل هيئة الرشاء العام» ...أي ّ
أن املرشّ ع
القانونيني.
ويتبي وفق املعنيــن ّ
ّ
ألزم الجهة الشــارية اختيار أعضاء لجنة
أن املرشّ ع أخذ

العلّية خالل أدائه القسم القانونية أمام رئيس الجمهورية (داالتي ونهرا)

التلزيم من ضمن الالئحة املوحّ دة املعتمدة
من جانب هيئــة الرشاء ،وليس من ضمن
الجهة الشارية نفسها.
ما يعني أنّه بإمكان البلديات الصغرية
التي تعاني من نقص يف كادرها الوظيفي
أن تســتعني بلجــان تلزيم مــن الالئحة
املوحّ دة التــي ســتعتمدها هيئة الرشاء
العام بعد عرض األسماء الواردة إليها عىل
التفتيش املركزي ،الهيئــة العليا للتأديب،
ديــوان املحاســبة ،من بــاب التدقيق يف
ســجالت أصحابها من الناحية املسلكية.
اذاً ،ال مشكلة يف لجان التلزيم حيث يمكن
للبلديات الصغــرة أن تلجــأ إىل الالئحة
املوحّ دة من دون أن تضطر إىل تسمية لجنة
يكون أعضاؤها مــن موظفيها من الفئة
الثالثة غري املتوفرين أصالً.
املشكلة قائمة بالنسبة للجان االستالم

ّ
ّ
النــص القانوني واضــح ويفرض أن
ألن
تكون هــذه اللجان مــن مو ّ
ظفي الجهة
الشارية حيث سيكون من الصعب تفسري
ّ
النــص عىل نحــو أكثر مرونــة ،وبالتايل
يتطلــب تعديالً موضعيا ً محــدودا ً بهدف
تســهيل تطبيق القانون وليس فتح باب
االستثناءات ،كما يرى أحد املعنيني.
وإىل حني ذلك ،أصــدر الع ّلية أمس
قــرارا ً يقول فيه إنّه «إىل حني تشــكيل
لوائح لجان التلزيم واالستالم ،يُطلب اىل
الجهات الشارية وقبل عرشين يوم عمل
عــى األقل من تاريخ اجتمــاع اللجان،
ارسال الئحة بأسماء أعضاء هذه اللجان
املقرتحني ً
وفقا ألحــكام قانون الرشاء
العام اىل هيئة الــراء العام للموافقة
عليها بعد عرضها عىل املراجع الرقابية
املختصة ً
وفقا لالصول».

محـــــليـــــات
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فصل جديد من سجال «العيار الثقيل» بين السراي وميرنا الشالوحي

«"التيار"» :أمرك عجيب يا نجيب ...مفتر ٍ ووقح وفاسد
ّ
بالعفة
ميقاتي :حامل العقوبات يحاضر
خرقت الهدوء الســيايس الذي طبع الســاعات
األخرية ،جولة جديدة من السجال السيايس بني «التيار
الوطني الحر» ورئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتــي بعدما فرضت محطــة  4آب هدنة قرسية
بينهما ،وقد اســتخدم الطرفان يف حربهما الكالمية
كافة األسلحة واألعرية النارية لقصف جبهاتهما من
دون أن يوفرا تبادل الرتاشــق بتهم الفساد واإلفساد
واإلرتكابات والسمرسات...

«التيار»

فقد صدر عن لجنة اإلعــام والتواصل يف «التيّار
الوطني الح ّر» البيان اآلتي:
ّ
«إحرتاما ً للضحايا وللشــهداء إمتنعنا عن الر ّد
عىل بيان رئيس الحكومة املك ّلف يف يوم ذكرى إنفجار
املرفأ لكننا ال نسمح للباطل بأن يتطاول عىل الحق وال
للفاسد بأن ّ
يمس املناضل.
كما أننا نتجاوز التعليق عىل قراره املعروف برفض
تشــكيل الحكومة حيث أبلغ هو الكثريين بأن الوقت
ضيّق والحكومة لن تنجــز وبالتايل ال داعي لحكومة
جديدة .كذلــك نتجاوز أكاذيبه عــن الكهرباء ،وهو
صاحب املرشوع الوحيد فيها :رشكة نور الفيحاء.
أما وقد قررت يا دولة الرئيس اإلفرتاء عىل «التيّار
الوطني الح ّر» واتهامه بالفســاد فإنك قرعت الباب
ّ
لتسمع الجواب.
نسألك أوال ً من أنت وما هو تاريخك امليلء بالفساد
ومن تمثل شعبيا ً وما هي إنجازاتك الوطنية لتتطاول
عىل تيار تاريخه النضال؟
كيف لك أنت الذي أمضيت ســنينك بالصفقات
والســمرسات والعمــوالت أن تتنــاول مــن قىض
عمــره يف الســاحات دفاعا ً عن الوطن واســتقالله
والدولة ومؤسســاتها بمواجهة املحتلني والطامعني
والفاسدين.
أنت بنيت مســرتك السياســية عىل اسرتضاء
الخارج فيما بنى التيّار مسريته عىل التصدي ملؤامرات
الخارج.
أنت جعلت من بطاقة اإلئتمان املرصيف هوية لك،
فيما هوية التيّار الوحيدة هي لبنان.
الوطني
أمرك عجيب يا نجيب ،فأنت تتهم «التيّار
ّ
الح ّر» بالفساد فيما جعلت من الفساد نهجا ً لحياتك
منذ أن بدأت يف لبنان خالل الحرب باملتاجرة بالخطوط
واإلتصــاالت الدولية املشــبوهة ،وانتقلت بعدها اىل
سوريا تستجدي نظامها لتجمع من قطاع اإلتصاالت
ً
فيها ثروة قبل أن تنقلب عليها ،ماال ً
وسياسة ،فبات
موقفها منك معروفاً.
ومن ينــى كيف دخلــت يف مغــارة الخلوي
واســتوفيت من اللبنانيني أمواال ً واشرتاكات وحققت
ّ
وحصلت من
أرباحا ً غري مرشوعة مــن خارج العقد،

الدولة تعويضات بحواىل الـ 220مليون دوالر وسعيت
للته ّرب من الرضيبــة عىل القيمة املضافة بحواىل 49
مليون دوالر.
تكتف بهذا بل اســتغ ّل َ
ِ
يت نفوذك لتحصل من
لم
الدولة عىل عقد ليبان بوست املعروفة أخباره وأرباحه،
ولم ترتك فرصة لإلستفادة من املشاريع العامة وأنت
يف الوزارة أو يف ســدة رئاســة الحكومة ،ومن موقع
السلطة دخلت يف القطاع املرصيف وأصبحت رشيكا ً يف
أحد أكرب املصارف مستفيدا ً من هندسات مالية ّ
وفرت
لك أمواال ً من دون فائــدة لتكبري ّ
حصتك يف املرصف،
وأنــت تعلم أن اســمك وارد يف التحقيــق املايل ،لهذا
نراك تســترشس يف الدفاع عن رياض سالمة وأنت يف
الحقيقة تدافع عن نفسك ،تهدد باإلستقالة إذا م َّ
ُس
به ،وتهدّد القضاة ملنعهم من اإلدعاء عليه ،وال تنتهي
بك الجولة بمالحقات قضائية خارج لبنان من موناكو
اىل أخبارك الذائعة يف أفريقيا واألردن.
أنت الذي راكمت الثروات ،يكتشف اللبنانيون أنك
حصلت عىل قروض مدعومة من مرصف لبنان بقيمة
تزيد عــن  33مليون دوالر لرشاء الشــقق الفخمة،
وللمتاجرة واإلســتفادة من الفوائد املحدودة لتحرم
املودعني الصغار واملحتاجني من اإلستفادة منها.
وبكل وقاحة تطل علينا مــن طائراتك ويخوتك
الوطني الح ّر» بالفساد.
الخاصة لتتهم «التيّار
ّ
نحن ال رسيّة مرصفية نختبئ وراءها ،فحساباتنا
مكشــوفة ومكاتبنا معروفة وحمالتنــا اإلنتخابية
كلفتها معدومــة .ال أموال وال ثروات لنــا ...ثروتنا
هي نضالنا .فيما اســمك وارد يف عرشات الصفقات
والرشكات املتصلة بشــؤون الدولــة فهل يمكنك أن
الوطني الح ّر» ورئيسه
تسمّ ي رشكة واحدة لـ»التيّار
ّ
لها عالقة بالشأن العام؟ س ِّم محطة وقود أو برئ مياه
أو رشكة تعبئة خطــوط أو رقما ً خلويا ً مميّزا ً حصل
عليه أو استفاد منه حني كان ّ
يتول منصبا ً وزارياً.
نحن أنقى من أن تطالنا .أما أنت فتذ ّكر ما قاله
لك املرحوم الرئيس عمر كرامي تحت قبة الربملان أثناء
اســتجوابك بملف الخلوي« :يف جنّة ويف نار يا نجيب،
ال تنىس».
لقد طفح الكيل ولن نســمح ألمثالك أن يتطاول
ّ
ومحصن
عىل تيّار سيايس وشعبي مع َّم ٍد بدم الشهداء
برشعيــة الناس .أما أنت فمن أنت يف السياســة ولم
تتجرأ عىل الرتشــح ولم تتمكن من إيصال أي نائب،
ومن أعارك ثوب رشعيّته بتسميتك ينزعه عنك ساعة
يشاء.
كيف تسمح لنفســك أن تتطاول عىل أكرب كتلة
نيابية وتحقد عليها ،فقط ألنها رفضت أن تســمّ يك
لرئاسة الحكومة بعدما إختَ َبَت عجزك وعدم إقدامك
ال بل جبنك إلتخاذ أي قرار ال يريض مع ّلميك يف الداخل،
ولهثك وراء الخارج خوفا ً عىل مصالحك.

٣

الضرب بالميت حرام

باسيل :في جنة وفي نار

نكتفي بهذا اآلن وأي تطاول إضايف منك سيكون
ردّنا عليه بمزيد من التفاصيل التي ســوف تنكشف
تباعا ً عنك وعن فسادك».

رد ميقاتي

ور ّد املكتــب اإلعالمي لرئيــس الحكومة نجيب
ميقاتــي عىل بيان «التيار» الطويــل ببيان مقتضب
اكتفى فيــه بالقــول« :النــاس يف واد و»تيار قلب
الحقائق» يف واد ،ولذلك ســيكون ردّنا مقتضبا ً وملرة
أخرية منعا ً للتمادي يف االبتزاز السيايس ويف سجاالت
عقيمــة ليس أوانها يف ظل األوضاع التي يمر بها البلد
عموما ً وقطاع الكهرباء خصوصاً.
إن بيــان «التيار» يعكس نظــر صاحبه يف مرآة
منزلــه .وألننا نتبع القاعدة املعروفــة التي تقول إن
الرضب بامليت حــرام ،لن نــرب يف «ميت التيار»
مكتفني بهذا القدر ،ومستلهمني بترصّف قول االديب
سعيد تقي الدين «ما أفصح «حامل العقوبات الدولية»
ّ
بالعفة والنزاهة
عىل فساد موصوف ،عندما يحارض
واالستقامة».

ور ّد التيار -تابع

وعند املساء ر ّد «التيار الوطني الحر» عىل البيان
االخري للمكتب االعالمي للرئيس ميقاتي بالتايل:
كنّا متأكدين أنك لن تستطيع أن تر ّد أو أن تدافع
عن أي من الوقائع واألرقام التي تدينك بفســادك يف
أعمالِك داخل الدولة وخارجها ،وال أن تسمّ ي لنا اسما ً
أو رشكة أو أن تورد رقما ً تدين به التيار أو رئيسه.
ولكن بما أنك لم تستطع ّإل االستعانة بالعقوبات
األمريكية التي وصفتها من خوفك بالعقوبات الدولية
التي لم تخف رئيس التيار وتدفعه لقطع عالقته مع
«حزب الله» ،فإنها هي ما يخيفك يف مسألة قبول هبة
الفيول االيرانية أو املساس بالنظام واملنظومة املالية
املفروضــة عىل لبنان وبأي مــن أركانها وأنت واحد
منهم.
صاحب املال الفاسد ال يمكن أن يكون يوما ً رجل
دولة.

طوني فرنسيس

تصفيات نهاية الموسم
قر ّر اللبنانيون مسيرة مستقبلهم قبل ثالثة
شهور في انتخابات نيابية عامة أسفرت
عن فوز  128نائبا ً سيتولون خالل السنوات
األربع المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
واختيار رئيس أو رؤساء للحكومة وإعطاء
الثقة أو حجبها عنها ،والقيام بكل ما يفرضه
النظام البرلماني الديمقراطي من تشريع
وتعديل ومحاسبة تحت سقف الدستور
ونصوصه ،واذا اقتضى األمر تغييرا ً في
هذا الدستور فهؤالء النواب انفسهم هم من
سيقومون بذلك بشروط محددة.
التذكير بواقعة انتخاب مجلس جديد هدفه
القول لكل الهاجسين يوميا ً بسوء المصير،
الناقمين على األوضاع من طالبي الدبس
في فم النمس ،من جماعة زعيمي أفضل
من زعيمك وزعيمك لص بينما زعيمي يملك
صكا ً بتكليف الهي… أن كل هذا الكالم
ّ
والنق والشكوى ال معنى له ،فالناخب الذي
ذهب الى صناديق اإلقتراع قرر من سيمثله
طوعا ً أو غصباً ،وهو عندما اختار التجديد
لتلك الشلة من المسؤولين الذين قادوا الى
اإلنهيار اإلقتصادي والمالي واالجتماعي
وأشرفوا عليه واستفادوا منه ،فإنما عبّر عن
رضاه الم ْ
ُضمَ ر على ما هو فيه من سوء حال
وعلى تقهقر أوضاعه وفقدانه الخبز والدواء
والعمل واألمل ،وال ينفع في تبرير هذه
النتيجة تحميل قانون االنتخاب المسؤولية وال
تلك النفحة المستكينة التي ال ترى أفقا ً في
االنتخاب من عدمه.
لقد مدد نصف الشعب اللبناني ،على
األقل ،لحكام األزمة وقادة السطو على الدولة
ومنظمي انهيارها .اعطوا ثقتهم لمشاريع
تتخطى السيادة واالستقالل وموقع لبنان
العربي والدولي ،وصوتوا لمن ال يريد قضا ًء
مستقالً يكشف حقيقة ما جرى في مرفأ
بيروت .وها هم اليوم يواصلون الشكوى من
كل شيء في عتمةٍ شاملة ،ويستمرون في
طرح االسئلة نفسها ،كأن محطة  15أيار
لم تكن ،أو أن الخالص الموعود سيأتي من
نافذة سفارة ما.
ليست الصورة كلها بهذا السوء .ففي
مجلس النواب طاقات وامكانيات تغييرية
أيضاً .هي قادرة على التأثير وربما إحداث
انقالب ديمقراطي في المسيرة الى جهنم.
وعلى تلك الطاقات ان تجتمع فعليا ً
حول مشروع وطني بين عناوينه رئاسة
الجمهورية وطبيعة الحكومة ومهماتها
المقبلة ،فما يجري اليوم ال يتعدى كونه
تصفيات نهاية الموسم ،فيما المطلوب
التحضير لموسم جديد ،لن يولد اال من هذا
المجلس النيابي الذي اختاره ناخبون قبل
ثالثة أشهر.

عون منحه وسام األرز الوطني من رتبة ضابط أكبر

سفير الفاتيكان :البابا فرنسيس سيواصل مساعدة اللبنانيين
أكــد الســفري البابــوي لــدى لبنان
املونسنيور جوزف ســبيرتي «قرب قداسة
الحرب األعظــم البابا فرنســيس والكريس
الرســويل ،من لبنان كما ومــن اللبنانيني
واللبنانيات» ،مشــددا ً عــى أن «الكريس
الرسويل سيواصل مساعدة لبنان ،ال سيما
من خــال وكاالت اإلغاثة الكاثوليكية ،كما
ضاعف مســاعداته ،خصوصا ً يف السنوات
األخرية ،للمستشــفيات واملدارس إضافة
اىل نشــاطات كاريتاس -لبنان وغريها من
املؤسسات».
كالم الســفري البابوي جاء بعد لقائه
رئيس الجمهورية ميشــال عون أمس ،يف
قرص بعبدا ،وذلك يف زيارة وداعية بعد انتهاء
مهمته يف لبنان ،وقبيل انتقاله اىل مقر عمله
الجديد ،سفريا ً للكريس الرسويل يف املكسيك.
وقال« :إنني أشــكر الله ألنه منحني
فرصــة ان أكون عندكم ،هنا ،يف بالد األرز»،
آمالً أن يعود مجددا ً اىل لبنان».
من جهته ،شــكر رئيس الجمهورية

للســفري البابوي الجهود التي بذلها خالل
مهمته يف لبنان ،ال سيما يف السنوات االخرية
التي كانت حافلة بالتحديات الكربى ،متمنيا ً
له النجاح والتوفيق يف مهمته الجديدة ،وآمالً
ان يُبقي لبنان يف قلبه وصلواته.
وكان اللقاء ،مناسبة ،استعرض فيها
الرئيس عون مع السفري سبيرتي العالقات
الثنائية بني لبنان والكريس الرسويل ،شاكرا ً
للحرب األعظم البابا فرنسيس اهتمامه الدائم
بلبنان وعنايته بالشــعب اللبناني ،واللذين
تجسدا أخريا ً يف النداء الذي وجهه للعالم من
أجل لبنان ،يف ختام اللقاء العام الذي أجراه يف
حارضة الفاتيكان ،يوم األربعاء املايض.
وأكد عون للسفري سبيرتي ان ما يجمع
لبنان والكريس الرســويل ،عالقات صداقة
وايمان وقيم مشرتكة توطدت عرب القرون،
وصــوال ً اىل اليوم .ولبنان يجد دائما ً الكريس
الرسويل اىل جانبه ،يف الظروف الهانئة كما يف
الظروف الصعبة التي يجتازها ،وهذا مدعاة
امتنان وشكر من قبل جميع اللبنانيني.

وللمناســبة ،وتقديــرا ً لجهوده ،منح
رئيس الجمهورية الســفري البابوي وسام
األرز الوطني من رتبة ضابط أكرب.

المطران الصوري

اىل ذلــك ،التقى عون مطــران زحلة
وبعلبك للروم األرثوذكس املطران انطونيوس
الصوري ،وعرض معه شؤونا ً وطنية عامة،
كما تطرق البحــث اىل حاجات قرى رشق
زحلة وأوضاع املقالع والكسارات فيها التي
تشكل مورد رزق ألهايل هذه القرى .وتناول
البحــث رضورة دعم الصناعــة اللبنانية
وتســهيل اإلنتاج الزراعي ووضع كهرباء
زحلة.

سفير لبنان في كندا

واستقبل عون ،ســفري لبنان يف كندا
فادي زيادة الذي أطلعه عىل أوضاع الجالية
اللبنانية يف كندا والعالقات اللبنانية الكندية
وســبل تطويرها يف املجاالت كافة ،مؤكدا ً

عون والسفير البابوي

«تعلــق اللبنانيــن يف كنــدا بوطنهم االم،
وعملهم الدائم من اجل مســاعدة ذويهم يف
لبنان عىل تجاوز املرحلة الدقيقة التي يمر

بها البلــد حالياً» .منوهــا ً «بتضامن أبناء
الجالية اللبنانيــة يف كندا وتعاونهم لخدمة
وطنهم والوقوف اىل جائب أبنائه».
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ســنـــاء الــجـــاك

L’'Intéérêêt et Le Principal
يحمل وزير األشغال علي حمية لواء «إعادة
إعمار المرفأ بطريقة حديثة وعلمية ومخطط
توجيهي ،وتنظيفه من كل مخلفات االنفجار».
يضرب على الوتر الحساس المتعلق
باالقتصاد ،يبالغ في إظهار حرصه على فتح
أبواب الوزارة في ظل «اهتمامه وحرصه على
مشاركة جميع المهتمين من دول وشركات
عالمية بإعادة اعماره».
يريد لموقع جريمة القرن أن يعيد احياء هذا
االقتصاد المنهار .يتجاهل التحقيق المشلول،
فما حصل هو قضاء وقدر ليس أكثر ،ومن سقط
يكفي أهله ومحبيه أنه شهيد ارتقى إلى جنات
الخلد ،وال لزوم للتعطيل بعد اليوم ،فالحي أبقى
من الميت.
هل يمكن طرح فكرة أفضل وشعار أفضل
لطمس الحقيقة وكأن الجريمة لم تقع؟؟
صحيح أن بعض مالمح هذا الطرح يذكرنا
بمحاولة ردم الحفرة التي أحدثها تفجير موكب
الرئيس رفيق الحريري.
لكن يجب اإلقرار بأن السعي لطمس
جريمة تفجير الحريري استوجب عددا ً كبيرا ً
من الجرائم والتفجيرات واالغتياالت الجسدية
والمعنوية وصوال ً إلى إلغاء مفاعيل المحكمة
الدولية ،في حين لم يتطلب طمس جريمة المرفأ
حتى تاريخه إال اغتيال لقمان سليم والمصور
جوزيف بجاني ومنير أبو رجيلي ،وتهديد
مباشر للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار
بفقء عينيه والتأكيد على قبعه من القضية.
بالتالي على اللبنانيين أن يستكثروا بفضل
المتحكم بأمنهم وسيادتهم على هذه المنة .وأن
يستخلصوا العظات من األمين العام لـ»حزب
الله» حسن نصر الله ،الذي اتهم البيطار مباشرة
ومن دون مواربة بتعطيل التحقيق ،ألنه ال يقبل
التنحي .وكان قد سبق وطالب بطي الملف بما
تيسر من التحقيق بعد النجاح في قبع القاضي
فادي صوان ،موجها ً االهتمام إلى التعويض على
المتضررين.
ويصب كالم نصر الله في المنحى ذاته
للوزير حمية ،الذي قال قبل فترة« :لن نسمح
ألي أحد أن يُبقي مرفأ بيروت رهينة ،ونحن
فتحنا أبواب الوزارة للجميع بما فيه مصلحة
لبنان واللبنانيين».
وكان قد أشار إلى أن «شركات فرنسية
ومؤسسات مالية أبدت اهتماما ً وأن الدولة
اللبنانية سيكون لها دور من خالل شراكة
القطاعين الخاص والعام».
كما كان قد أكد للسفيرة الفرنسية آن غريو،
قبل فترة قريبة ،ان قرار اعادة االعمار «ال
رجعة عنه» ،مرحبا ً بكل الشركات التي تبدي
استعدادها لتمويل اعادة االعمار كون ايجاد
التمويل ودفاتر الشروط ينبغي ان يسيرا بشكل
متواز ،خصوصا ً أن «المخطط التوجيهي العام
للمرفأ واعداد اإلطار القانوني الجديد لقطاع
المرافئ في كل لبنان ،قد شارفا على االنتهاء،
ونحن من دعاة استقطاب االستثمارات لهذا
القطاع».
وعدا المرفأ ،لوح وزير األشغال بصنارة
مشاريع أخرى تثير شهية الفرنسيين ،ومنها
سكك الحديد.
وتركيز معاليه على جذب اهتمام الدولة
الفرنسية التي يحمل جنسيتها في طرحه هذا
له مبرراته .فكلنا نذكر وعود الرئيس إيمانويل
ماكرون للبنانيين في اليوم التالي لجريمة
التفجير بلجنة دولية للتحقيق بالجريمة،
ليتبين بعد عامين أن فرنسا ترفض تقديم قرار
بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في الجلسة
المنتظرة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة في أيلول المقبل.
بالتالي ،وعدا ما ظهر ،حتى اليوم ،من
تقاعس دولي بشأن جريمة تفجير المرفأ،
التي صودف أن األقمار الصناعية لم تستطع
أن تلتقط صورا ً لها ،يبدو أن المصالح أهم من
الحقيقة ومحاسبة المرتكبين التي من شأنها
أن توقف مسلسل الرعب المرتبط بواجب منبعه
تكليف من الله.
والمصالح التي يعد بها حمية الفرنسيين
عبر حصة دسمة في إعادة إعمار موقع جريمة
القرن ،تشمل ،L’Intérêt et le principal
وتتفوق على جهود ماكرون الحازمة والواقعية
والبراغماتية ،ونواياه الحسنة المتعلقة بضرورة
«إحقاق العدل» وتبيان األسباب وراء الجريمة.
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«"ربطها بالحل السياسي يعني بقاءهم في لبنان"»

«"الخارجية"» تدعو اإلتحاد األوروبي
إلى عودة تدريجية للنازحين
أعلنــت وزارة الخارجيــة
واملغرتبــن أنها اطلعــت عىل بيان
املمثــل األعىل للشــؤون الخارجية
األوروبية بإســم االتحاد االوروبي
حول الوضع يف لبنان الصادر بتاريخ
 30تموز  .2022وإذ شكرت لالتحاد
األوروبي ودوله األعضاء إهتمامهم
ومتابعتهم لألوضاع يف لبنان ،أكدت
يف بيان امــس أن «لبنان يواجه أزمة
اقتصادية واجتماعية غري مسبوقة
يف تاريخه املعارص والتي بات معها
يعيش  80%من اللبنانيني تحت خط
الفقر» .وقالت« :قد تتعدد أســباب
هذه األزمــة االقتصاديــة الحادّة
وتتشــابك ،بني إصالحــات داخلية
واجبة تســعى الحكومــة جاهدة
إلقرارها إضافة اىل إجراء التصحيح
البنيوي املطلــوب ،والتزامات دولية
أهمها إنجاز االتفــاق النهائي مع
صندوق النقد الــدويل لوضع لبنان
عىل مسار التعايف املستدام .ولكن ،ال
يمكننا أن نتجاهل أن أحد األســباب
الرئيسية ملا يرزح تحته لبنان متصل
بأعباء األزمة الســورية وتداعياتها،
ال سيما النزوح السوري الكثيف إىل
لبنان».
واعتربت الــوزارة أن «الوجود
الكبــر للنازحني الســوريني عىل
االرايض اللبنانية شكل سببا ً رئيسيا ً
لألزمة االقتصادية العميقة ،ونتيجة
لذلك بدأت الفئات اإلقتصادية األكثر
ضعفا ً من اللبنانيــن تتنافس عىل
الخدمات واملوارد الغذائية املحدودة
املقدمة مــع النازحني الســوريني
والالجئــن الفلســطينيني الذيــن
أصبحوا يشــكلون معا ً حواىل 40%
من عــدد اللبنانيني ،مما أدى مؤخرا ً

إىل زيادة نســبة التوترات والحوادث
األمنيّة بني كافة الفئات اإلقتصادية
األكثر ضعفا ً يف لبنان».
وقالت« :بعد انقضاء أحد عرش
عاما ً عىل بدء األزمة السورية ،زادت
مخاوف لبنان حيــث تبني له غياب
خريطة طريق لــدى مجتمع الدول
املانحة لعودة النازحني الســوريني
اىل وطنهــم األم بكرامــة وأمان ،أو
ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل
بعض الدول مؤخراً .إن استمرار ربط
العودة بالحل الســيايس يف سوريا،
يف ظل انســداد واضح ومعلوم من
الجميــع يف األفق الســيايس ،يعني
بقاءهم يف لبنان اىل أجل غري مسمى.
كذلــك ،أدت التطــورات الدوليــة
املتســارعة إىل تغــرات جذرية يف
أولويات املجتمع الدويل واهتماماته
بعيدا ً عما يحصل يف سوريا».

وتابعــت الــوزارة« :لقد مىض
أكثر من عقد عــى وجود النازحني
السوريني يف لبنان ،وهم بمعظمهم
نازحــون اقتصاديون يســتفيدون
من املســاعدات الدوليــة املبارشة
واالنتقائية من دون املرور بالسلطات
الرســمية اللبنانية ،وما تؤمنه لهم
من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون
بها الداخل السوري».
وأكدت أن «لبنــان لم يعد قادرا ً
عىل االســتمرار بالوسائل التقليدية
املتبعة اآليلة اىل إبقــاء النازحني يف
أماكــن تواجدهم ،بــدل البحث عن
وسائل إلعادتهم اىل ديارهم بصورة
كريمة وتدريجيــة وآمنة» .وقالت:
«حرصــا ً منا عــى أوضــاع لبنان
االقتصاديــة واالجتماعية واألمنية،
نخىش أنه لــن يكون أحد بمنأى عن
تداعيات هذه األزمة ،ال ســيما مع

تزايــد ظاهــرة زوارق الهجرة غري
الرشعية املتجهة اىل أوروبا ،بالرغم
من تشدد السلطات اللبنانية يف منع
هذه الظاهرة».
وأضافت« :انطالقا ً من املصلحة
املشرتكة اللبنانية-األوروبية بإيجاد
حل مســتدام مللف النزوح السوري
يحمي لبنان اجتماعيــا ً واقتصاديا ً
وأمنيــا ً ويقــي الــدول األوروبية
استباقيا ً تبعات أي تدهور محتمل،
وإذ تثني الوزارة عىل الجهود املبذولة
من دول االتحاد األوروبي للتخفيف
من التداعيــات اإلنســانية لألزمة
الســورية ،تدعو بصدق اىل التعاون
والتشــاور والحوار لوضع خريطة
طريــق تســمح بعــودة النازحني
السوريني تدريجيا ً اىل ديارهم بكرامة
وأمان حرصا ً عىل إســتقرار لبنان
واملصالح املشرتكة مع أوروبا».

وزير العدل :دعوة عدوان مرفوضة بالشكل والمضمون
أشــار املكتب االعالمــي لوزير
العدل يف حكومــة ترصيف األعمال
هنري الخــوري يف بيان أمس ،إىل أن
«ر ّدا ً عىل دعوة سابقة والحقة لرئيس
لجنة االدارة والعــدل النائب جورج
عدوان اىل وزير العدل هنري الخوري
ورئيــس مجلــس شــورى الدولة
الحضور لالســتماع اليهما بحضور
رئيس دائــرة املناقصات جان العلية
وذلك يف ضوء استدعاء النيابة العامة
التمييزية لهذا األخري والتخاذ تدابري
يف مرحلة أخرى عىل ضوء االستماع.
أكد وزير العدل رفضه مسبقا ً تلبية
الدعــوة االوىل ويكــ ّرر رفضه تلبية
الدعوة الثانية املوجهة اليه من رئيس
لجنة االدارة والعدل».
وأوضح البيان «ان دعوة رئيس
اللجنة ملناقشــة ملف قضائي عالق
أمام مجلس شــورى الدولة وإلخبار

مقدم مــن قبل هذا االخري تشــكل
مساسا ً مبارشا ً بمبدأ فصل السلطات
وتدخالً بعمل القضاء وتخرج أصالً
عن صالحية لجنــة نيابية مهمتها
دراسة مشاريع واقرتاحات القوانني
املحالة اليها ،وذلك نتيجة التصاريح
االعالميــة واملقابــات التلفزيونية
التي قام بها رئيس دائرة املناقصات
عىل اثر صــدور القرار القضائي عن
مجلس شورى الدولة».
وقــال« :إن كان هنــاك ثمــة
استفســارات يف هذا املوضوع فهي
تخضع ألصــول برملانيــة لم يرص
اىل مراعاتهــا ،ال أن يتم الطلب علنا ً
واعالميــا ً من وزير العــدل ورئيس
مجلس شــورى الدولــة الحضور
لالستماع اليهما».
تابع« :تســتغرب مصادر وزير
العدل ما ورد بــأن الحالة أصبحت

مدار أخذ ورد يف وســائل االعالم ،يف
حني لم يصدر أي ترصيح عن وزير
العدل يف هذا الشأن».
وختم البيــان« :ورد يف ترصيح
النائب عدوان انه يريد االســتماع إىل
وزير العدل ورئيس مجلس شــورى
الدولة يف ما يتعلــق بقانون الرشاء
العام ،فيما األجدى بأنه اذا كان ثمة
تعديالت واقرتاحات جديدة يف شــأن
قانون الرشاء العام الذي صدر أخرياً،
فيتم إرســالها وفقا ً لالصول إلبداء
املالحظات بشــأنها يف حال وجدت.
وعليه يؤكد وزير العدل أنه مطلقا ً لن
يلبي هذه الدعوة او دعوات مشابهة
او مخالِفة لألصول».
جديــر بالذكر أن عــدوان كان
وجــه الدعوة لإلســتماع إىل كل من
وزير العدل ورئيس مجلس الشورى
ورئيس دائرة املناقصات جان العلية

عىل خلفية اإلدعاء عىل العلية بتهمة
التهجم عىل مجلس الشورى ويف حني
تخلف األوالن تم اإلســتماع الثالثاء
املــايض إىل العلية الــذي حرض إىل
مجلس النواب واضعا ً نفســه تحت
القانون.

جعجع :صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بمصالح إيران االستراتيجية
اعالن قائد «الحرس الثوري اإليراني» اللواء
حسني ســامي ان «حزب الله» يمتلك أكثر من
مئة ألف صاروخ جاهــزة لفتح باب جهنم عىل
إرسائيــل ،توقف عنــده رئيس حــزب «القوات
اللبنانية» ســمري جعجع ،فكتــب يف تغريدة له
امس:
«وهكذا شــهد شــاهد من أهل بيته ،حيث
رصّ ح قائــد الحــرس الثوري اإليراني حســن
ســامي ،أمس ،ان «العدو امام طريق مســدود

لشن أي عمل عسكري ضد ايران ،ألن لدى «حزب
الله» أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب
جهنّم عىل إرسائيل» ،وهكذا من دون تحاليل وال
ّ
يتبي واضحا ً وجليا ً دور صواريخ
اســتنتاجات
«حزب الله» يف لبنان.
واضاف جعجع»:إن صواريخ الحزب مربوطة
مبارشة باملصالح االســراتيجية اإليرانية ،وقد
أدى ذلك إىل تبعات هائلة جدا ً عىل الشعب اللبناني
كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم».

محـــــليـــــات
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عروس البقاع ...شعر ومسرح ومئوية لبنان الكبير ونشاطات

جل "«الزهور"»
زحلة تستعيد مهرجان «"الكرمة"» وتؤ ّ
زحــلــة  -لـــوسي بــارســخــيــان
بعد غياب ســنتني بســبب جائحة
«كورونا» وما أعقبها عىل الصعيد اللبناني
ومآس كان آخرها إنفجار  4آب،
من أزمات
ٍ
إرتأت بلدية زحلة أن تعيد إحياء مهرجان
الكرمة لهذه السنة ،إنما بصيغة مختلفة،
تراعي خصوصا ً الظروف اإلقتصادية التي
ال تسمح ببذخ كبري يف ميزانيتها ،وتحاول
يف الوقت نفســه ضخ حيويــة إضافية
بصيف املدينة التي تشــهد فورة مغرتبني
قدموا من مختلف أنحاء العالم ،إنعكست
إيجابياتها عىل القطاع السياحي واملطعمي
يف زحلة ومحيطهــا خصوصاً ،حيث ذكر
أحد أصحاب أكرب املؤسسات السياحية يف
منطقة مقاهي الربدوني أن اإلنتعاش الذي
يشــهده القطاع هذه السنة ،لم تشهد له
زحلة مثيالً منذ أكثر من عرش سنوات.
محطات مختلفــة ترعاها البلدية يف
مهرجانــات هذه الســنة ،التي حافظت
عىل بعض النشــاطات التقليدية املرتبطة
باســمها وتخلت عن أخــرى ،بهدف أن
ينعكس إنفاقها مبــارشة عىل «البرش».
وعليه ،فقد عمدت اىل تشــجيع مختلف
النوادي والجمعيات األهلية والكشفية عىل
تنظيم نشاطات تدعمها البلدية مبارشة،
وتســمح لها بتأمني دخــل يحافظ عىل
استمرارية رسالتها كل بحسب أهدافها.
ومن ضمن هذه النشاطات ،إستعادت
املهرجانــات محطتهــا التقليديــة مع
مهرجان الشــعر الذي صــودف إحياؤه
مع ذكرى إنفجــار  4آب ليخرتق كلمات
املتحدثني وقصائد الشــعراء الذين توالوا
عىل املنرب .إال أن زحلة تخلت عن مهرجان
الزهور التقليدي ،ملا يحتاجه هذا النشاط
من ميزانية ضخمة ال تعود بإفادة مبارشة
عىل املشــاركني فيه أو عــى أهايل املدينة

مهرجان الشعر في قصر زحلة البلدي

وشبابها .وقررت يف املقابل أن تتوقف عند
مئوية «إعالن لبنان الكبري» التي مرت قبل
عامــن ،بعد تعثر خطتهــا يف هذا اإلطار
لإلضاءة عىل الدور الذي أدّته املدينة تحديدا ً
يف ضم االقضيــة االربعة ،وإعالن ذلك من
فندق «قادري الكبــر» الذي تحوّل فندقا ً
تاريخيا ً منذ تلك اللحظة.
وعليــه ،فــإن املحطة األبــرز من
ضمن نشاطات مهرجانات الكرمة لهذه
السنة ســتكون مرسحية «اليوبيل» من
كتابة وإخــراج األديب جــورج كفوري
وكوريغرافيا شــانتال رابايــه ،يف تعاون
مستمر بينهما تحول جزءا ً من خصوصية
مضافة ملهرجانات الكرمة السياحية التي
درجت عىل تشــجيع األعمال الفنية مع

كلبنانيني ليكون األســاس
إرشاك أكرب عدد من املمثلني
برتبية األجيــال القادمة»،
واملغنني املوهوبني فيها.
واىل «تجديــد كتاب الرتبية
وكما ستيضء مرسحية
اإلنتعاش الذي
«اليوبيل» عــى دور زحلة يشهده القطاع هذه املدنيــة ،لنعلم أوالدنا كيف
يف إعالن دولة لبنان الكبري،
يتفاعلــون مــع بعضهم
توقف رئيس بلدية زحلة يف السنة لم تشهد له البعــض ويحافظون عىل
مهرجان الشعر السنوي عند زحلة مثي ً
ال منذ أكثر عاداتنــا وتقاليدنا ،وعىل
الدور الذي أدته زحلة وقيمها
قيمنا ومبادئنا التي أعتربها
من عشر سنوات
يف بناء «الوطن واملواطنية»
أساس بناء املجتمع ،وبناء
وال ســيما لجهة التالقــي والتناغم مع
اإلنسان بهذا املجتمع» .وشدد زغيب عىل
«أننا كلنا رشكاء يف تأسيس وطن ،يتساوى
املحيط.
وأكد زغيب أنه «رغــم كل الصعاب
فيه القوي والضعيــف ،الفقري والغني»،
واملخاطر ســنبقى نحــارب لجعل هذه
مؤكدا ً «سعي اللبناني منذ والدته وكفاحه
املدينة رائدة بمحيطها ومميزة عىل صعيد
ليعيش بكرامة ،ويعيش بوطن قائم عىل
الوطن» ،داعيــا ً اىل «تكريس ما يجمعنا
املساواة والعدالة بني جميع أوالده».

كما دعا اىل وضع خطة عمل لتشجيع
وتنمية وكتابة الشــعر بزحلة ،معتربا ً أن
«هذا اللقب لم يــأت من عدم ،واملحافظة
عليه مســؤولية كبرية» ،مطلقا ً املبادرة
لوضع خارطــة طريق لنحافظ عىل زحلة
عاصمة األدب والشــعر ،وعىل استمرارية
اإلبداع الشعري يف املدينة».
علما ً أن برنامــج مهرجانات زحلة
مســتمر حتى منتصف شهر آب الجاري،
وجميــع النشــاطات فيــه مجانيــة،
وســتتضمن يف نهاية األســبوع الجاري
وملدة ثالثة أيام مهرجانا ً يستهدف االطفال
خصوصاً ،تنظمه جمعية الكشاف املاروني
بالرشاكة مع مؤسســة الرؤيــة العاملية
برعاية بلدية زحلة يف البارك البلدي.

أهالي حبوش يعتصمون مجددًا ضد حرق مكب الكفور

هل يعلم نصرالله بحجم الفساد في بلديات النبطية؟
الــنــبـطــيــة  -رمــــال جونـــي
مجدداً ،عاد أهايل حبوش اىل الشــارع رفضا ً الســتمرار حرق مكب
«تجارة النفايات» يف الكفور وتسلل الروائح السامة اىل أجسادهم وأجساد
أوالدهم .قطعــوا الطريق ،رفعوا الصوت ،ولكن ال حياة ملن تنادي .فاملكب
ســيحرتق مجدداً ،واألمراض ستخرتق أجســاد الناس يف عز أزمة الدواء
وكلفة الطبابة العالية ،واألحزاب تتفرج وتتواطأ.
يف تحركهم الثاني ،أكد املحتجــون أن «هناك يدا ً خفية متواطئة ضد
صحة الناس ،همها جيبتها ال أكثر» ،ولفتوا اىل تقاعس املعنيني يف معالجة
هذه الكارثة.
بالطبع ،هناك من يضع املسؤولية أوال ً وأخريا ً عىل رئيس بلدية الكفور
باعتبار أن وادي الكفور يقع تحت ســلطته ،وهو املقرر يف أي ملف يتعلق
به .ولذلك يتم التســاؤل كيف ته ّرب النفايات اليه ،وهل هناك تواطؤ مع
الرشكة التي تنقل النفايات اىل املكب؟
وعن مســؤولية رئيس البلدية يف هذا امللف ،تســأل املصادر املتابعة
«كيف يمكن أن يُح َرق مكب وال يعرف به رئيس البلدية؟» .وأكثر من ذلك،
من املضحك أن يقول إنه ال يعلم شــيئا ً عما يحصل يف الوادي ،حيث يوجد
مجازر بيئية «بالجملة أكثر من املفرق».
وبحسب املعلومات فإنه رفض طلب الكثري من البلديات رمي نفاياتها
يف مكب الكفــور .اذا ً كيف تم ّر صفقة التهريب من دون علمه؟ وتشــر
املعلومات اىل أنه عادة ما يرمي حجة الرفض عىل املجلس البلدي.
يف كربالء ،خرج اإلمام الحسني لالصالح يف االمة التي عاث فيها الفساد
والظلم وعادة ما تستعمل منابر املجالس العاشورائية اليوم إلعالء الصوت
ملحاربة الفساد ،ولكن ملاذا ال يحارب الفساد يف ملف النفايات؟ أم هذا شأن
تجاري بحت وإن كان عىل حساب صحة املواطن؟ يسأل أحد املحتجني.
فشــل «الحزب والحركة» يف إدارة البلديات ،ومن نجح منها بفضل
«شــطارة» الرئيس ،وعدا ذلك أثبتت البلديات فشالً ذريعا ً ترجم شحّ ا ً يف
الخدمات واملشــاريع ،واليــوم يبدو معظمها عاجزا ً عــن معالجة ملف
النفايات وقد تجــاوزت كلفتها الـ 150مليون لرية شــهريا ً وهي كلفة
عالية قد تدفع بكثري من بلديات النبطية لالستســام ،يف وقت ترك اتحاد
بلديات الشــقيف «حمل النفايات بما حمــل» وأدار ظهره ،ولم يقدّم أي
حلول ،ولم يسع طيلة السنوات املاضية اىل حل ازمة معمل الفرز ورشكة

من اعتصام أهالي حبوش

الجمــع ،أبقى كل يشء عىل حاله ،ورمــى كرة النار عىل
بلديات النبطية مقسمة «حركة ـ حزب» وبالتايل كل رئيس
البلديات التــي تتخبط بأزمات مالية وخدماتية بالجملة،
بلدية يتبع للجهة املســؤولة عنه .بالطبع هناك عتب كبري
وتكمن األزمــة يف خالفات «الحزب والحركــة» يف إدارة قطعوا الطريق ورفعوا عىل «حزب الله» كما عىل حركــة «امل» إلجهاضهما كل
هذا امللف ،واكثر ،تورط بعض رؤســاء البلديات بملفات الصوت ...ولكن ال حياة محاوالت حلحلة ملف النفايات العالق حاليا ً يف وزارة املالية
فســاد واضحة ،وبغطاء األحزاب ،االمر الذي عزز مفهوم
«ملف الجمع» فيما معمل الفرز مقفل ،فهما خ ّربا طبخة
لمن تنادي
الرسقة و»عاملكشوف» .وهنا يســأل أحدهم« :هل يعلم
الحل لصالح التهريب.
أمني عام حزب الله الســيد حسن نرص الله بما يحصل يف بلديات النبطية
وتفيد املعلومــات بأن أزمة املعمل تتمثل بغيــاب مكب للعوادم وقد
وحجم الفســاد يف بعضها من قبل رؤســائها؟ وحتى االمر ينسحب عىل
رفــض رئيس بلدية الكفور إقامته داخل الوادي عىل مقربة من املعمل ،ما
بلديات الحركة التي ال يقل بعضها فســادا ً عن االخرى ،وملاذا تتم حماية
عطل عمله وكان ســيحل ازمة القرى اليوم .وأكثر ،تؤكد املصادر «أن من
الفاسدين؟».
رفض اقامة مطمر للعوادم هو نفســه أو بشكل موارب ،سمح بتهريب
النفايات اىل مكب «تجارة النفايات» الن هــذه التجارة مربحة أما مطمر
ففي جرجوع مثالً ،يريد رئيس البلدية شق طريق يف أرض مشاع من
العوادم «فمش نافع».
دون إذن مســبق ،وتقول مصادر إن عليه دعاوى عدة لدى القايض املايل.
هذا ما دفع محافظ النبطية للخروج عن صمته ،واملطالبة بوقف هذه
وأكثر ،تشري اىل انه يســعى لشق الطريق وســحب «البسكورس» منها
املجزرة البيئية التي ترتكب بحق أهايل القــرى ،داعيا ً اىل رفع الغطاء عن
وبيعه ،رسقة مقنعة» ،ما دفع بمحافظ النبطية اىل وقف الطلب للبت به،
املخالفني يف البلديات الذين يحظون بغطاء غري منطقي ألسباب مجهولة،
واالمر نفسه يرسي عىل تهريب النفايات اىل وادي الكفور الذي فتح الباب
مناشدا ً مكاتب العمل البلدي لالحزاب التدخل ووضع النقاط عىل الحروف
عىل مرصاعيه.
يف ممارسة بعض البلديات.
يرى مطلعون أن النفايات أرهقــت خزينة البلديات ،وال ينكر أحد ان
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٠٢السنــــة الـرابـعـة

مـحـمـد علي مقلد

تصريحاتهم
"ناسخ ومنسوخ"
قيلت العبارة في اآليات التي تنقض إحداها
معنى األخرى .تلك آيات .أما تصريحاتهم
فمماحكات ومقالب ومناورات وأكاذيب ودق
أسافين .رغم تباعد الشبه ،يتعامل المحازبون
والمتعصبون مع كالم زعمائهم بمثل ما تعامل
الفقهاء مع اآليات ،إذ جعلوا منها مادة للتفسير
والتأويل والغوص في معانيها المحتملة.
كالم الزعيم ،ناسخا ً ومنسوخاً ،صحيح
ومقدس ،في نظر األتباع والمعجبين
والمحازبين والمتعصبين .هو ليس آية لكنه
يشبهها ،يصدقونه وينشرونه على المنعطفات
وعلى أعمدة الكهرباء وعلى الشاشات وفي
مكبرات الصوت ويتلونه كاالستظهار في
الصباح ،وفي المساء يتلون نقيضه وال يرف
لعقولهم جفن.
قد يكون الناسخ والمنسوخ كالما ً ينفي
بعضه بعضا ً أو أفعاال ً تناقض الكالم ،وهذا
هو األكثر رداءة ألن التناقض الذي فيه ليس
مجرد نسخ بل هو تجسيد "لنظام التفاهة"
 mediocracyالذي يتميز ،بحسب الكاتب
الكندي آالن دونو" ،بغياب الكفاءة والذوق
الرفيع ،وتسود فيه الرداءة واالذواق المنحطة
وتسيطر فيه طبقة االشخاص التافهين".
ما أكثر الناسخ والمنسوخ في كالمهم وفي
أفعالهم ،بدءا ً من رأس الهرم ،الذي ال يمل عن
اإلعالن عن تصميمه على متابعة عملية اإلصالح
فيما تكرر الجوقة من حوله عبارة "ما خلونا"؛
وعن تصميمه على حماية الدستور فيما ينتهكه
مع كل إشراقة شمس في طريقة إدارة األزمة
وتقاسم الدولة ومؤسساتها وإداراتها وثرواتها
بين متحاصصين يديرون شؤونها وكأن األزمة
تعني بالدا ً غير بالدهم وشعبا ً ليس شعبهم.
أكثر نماذج النسخ سطوعا ً ما يتعلق بالسالح
خارج الدولة .تبدأ الذرائع بتحرير مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا ،ثم تكر سبحة النسخ :حماية
الحدود ،ردع العدو ،الدفاع عن المياه الجوفية،
السالح دفاعا ً عن السالح ،حماية الثروة
النفطية ،فضالً عن مهمات قومية وأممية تبدأ
بتحرير فلسطين وال تنتهي بمحاربة الشيطان
األكبر وعمالئه وأدواته في المنطقة.
أما الكالم عن الدولة فهو نسخ بال حدود .من
الوقوف خلف الدولة إلى الحلول محلها والتهديد
باسمها واستعراض القوة ضدها بالقمصان
السود أو بتعداد صواريخ تعصى على العد،
وتوظيف ذلك في الصراعات الداخلية لحماية
منتهكي الدستور والخارجين على القانون.
آخر مبتكرات النسخ تصريحان لرئيس
المجلس النيابي .يشدد في األول على أنه
سيدعو إلى انعقاد جلسة النتخاب الرئيس
في أول يوم من المهلة المحددة في الدستور،
ثم ينسخ تشديده مشترطاً ،قبل الدعوة إلى
انعقادها ،تنفيذ الخطة اإلصالحية.
هذا النسخ هو األخطر في هذه المرحلة،
ألنه يخفي مسؤولية المجلس النيابي عن القاع
الجحيمي الذي بلغته األزمة ،وألن عطوفته
يرفع الخطة مثلما رفعت المصاحف في
معركة علي ومعاوية ،ويناور بها ال لتنفيذها
بل الستخدامها سالحا ً في مواجهة العهد وفي
"دوزنة المعركة الرئاسية" ،وهي مواجهة
مضبوطة بكالم عن عدم التفريط بالحقوق
الوطنية في البحر ،ثم بإجماع التحالف الحاكم
على نسخ هذا الكالم بالتخلي العملي عن
الحدود البحرية التي تحفظ حق لبنان بثروته
النفطية.
نسخ يشبه ما ورد في اتفاق الطائف
حول إعادة تموضع القوات السورية تمهيدا ً
النسحابها .فقد جعل نظام الوصاية انسحابه
رهنا ً بتحقيق اإلصالحات الواردة في وثيقة
الوفاق الوطني والمتعلقة تحديدا ً بإلغاء الطائفية
السياسية وإجراء انتخابات نيابية خارج القيد
الطائفي وتمثيل الطوائف في مجلس الشيوخ،
لكنه راح يعمل سرا ً وعالنية ال فحسب على
الحؤول دون تحقيق أي بند من بنود الوثيقة ،بل
على تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة.
على أمل أال تكون النسخة المحلية من
الناسخ والمنسوخ منسوخة أو صورة
طبق األصل عما تعلمه التالمذة النجباء من
أساتذتهم في مدرسة الممانعة خالل مرحلة
الوصاية.
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ليس في المدينة أوتيل واحد ...كان هناك فندق أقفلوه

حصة طرابلس من سياحة المغتربين "صفر"
طرابلـــــس  -مــــايز عبيــــد
"طرابلس ليــس فيها يشء رغم
أن فيهــا كل يشء ...أكثــر مــن أن
تجلس يف مطعم أو قهوة ،أو تتسوق
بعــض الحاجيــات ،ال يوجد يشء".
هذا ما قاله مواطــن طرابليس وزاد:
"ليس يف مدينتنــا أوتيل واحد ...كان
هنــاك "الكواليتــي إن" وأقفلوه...
فماذا سيفعل السائح فعالً لو أتى إىل
طرابلس"؟
يف موسم الصيف الذي يقرتب من
نهايته؛ وبينما تضجّ املناطق األخرى
بالسياح وبالحركة السياحية ،ليس
لطرابلــس أي نصيب مــن كل ذلك.
فــا فنادق وال سلســلة مطاعم وال
منتجعات وال أي مرافق تجذب الناس
إليها ،حتــى املنتجعــات القريبة يف
القلمون أســعارها نار وقد اشتكى
منهــا اللبنانيــون القادمــون من
ّ
ففضلــوا منتجعات بريوت
الخارج،
ألنها أفخم وخدمتها أفضل وكل يشء
فيها مؤمّ ن.
لســان حال الكثريين من أبناء
املدينة يقول هذه األيام" :ال مشاريع
ســياحية أو بيئية وال اســتثمارات
ألبناء املدينــة يف مدينتهــم ،فالكل
ّ
مقص بحق املدينة" .نصيب طرابلس
فقط :قطــع كهرباء ،قطــع مياه،
غالء فاحــش وتراجــع يف خدمات
اإلتصاالت واالنرتنت ،إىل جانب تراجع
يف الخدمــات العامة التــي تعنى بها
البلديــة واألجهزة التابعــة لها .قبل
أيام وصلــت اىل املدينة مجموعة من
اللبنانيني الطرابلســيني العاملني يف

اقتصاد المدينة قائم على كعكة وفنجان قهوة

ولكن انقطاع الكهربــاء والتقنني يف
الخليج العربــي ،كان قرارهم البقاء
املولدات وســط هذا الحر ال يسمح
فيها عــدة أيام إىل جانب أهلهم .ومع
أبــداً ...ناهيــك عــن
أنهم من أهايل طرابلس
األســعار املرتفعــة يف
إال أن وضعها الخدماتي
كل يشء عــداك عن أن
املرتدي لم يشــجّ عهم
عىل ذلــك ،فمكثوا فيها نصيب طرابلس فقط :املدينة لــم يعد فيها أي
واهلهم ليومني بصعوبة قطع كهرباء وقطع مرفأ يشجع عىل املكوث
فيهــا .أمــا أصحاب
قبــل ان يتجهوا إىل أحد
مياه وغالء فاحش
مكاتب تأجري السيارات
فنادق كرسوان لتمضية
ما ّ
تبقــى من عطلتهم وتراجع في خدمات فعندما يعلمــون أنك
اإلتصاالت واإلنترنت مغــرب يريــدون أن
الصيفية.
يحققــوا كل أرباحهم
يقول نــزار وهو
من خاللك .مؤســف ما وصلت إليه
من هذه املجموعة لـ "نداء الوطن":
طرابلس من وضع مأســوي عىل كل
"لم يعد ممكنا ً قضاء عطلة صيفية
األصعدة والله يعني أهلنا بلبنان".
يف لبنان وباألخص يف طرابلس .كنت
أمام الواقع الســياحي املستجد
أتمنى أن أبقى يف منزل أهيل يف القبة

وفورة مجيء املغرتبــن اللبنانيني،
فإن حصة مناطق الشمال هي األقل،
وال ســيما طرابلس وعــكار ،وتجد
مسؤويل املدينة غري معنيني بما يجري
وحكومة إبن طرابلــس غري مهتمة
بوضع خطــة إلنقاذها علمــا ً انها
تمتلك الكثري مــن املرافق واملقومات
لكنها متقاعدة عن عملها .ويتشارك
اليوم يف ظلم طرابلس سياسيو املدينة
والدولة معــا ً ليبقى اقتصادها قائما ً
عىل صحن حمص مــن هنا وكعكة
من هناك وبســطة قهوة من هنالك.
ومع أهمية هذه األمور بالنســبة إىل
أصحابهــا إال أنها لن تخلــق واقعا ً
اقتصاديــا ً مختلفا ً يضــع املدينة يف
مصاف املدن املتقدمة واملتطورة.

القوى السياسية ُتلزِم أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية

ُحطم محلّه بعد تلف  32كيلو دجاج مس ّحب
صيداوي ي ّ

صيـــدا ـ محمـــد دهشـــة
تــردّي االوضــاع املعيشــية
جــراء االزمــات االقتصادية ،دفعت
بالصيــداوي حســن االوســطة اىل
تحطيم محله الكائن يف حي "الحاج
حافظ" يف صيدا .استشاط غضبا ً حني
أدرك انه لم يعد قادرا ً عىل االستمرار يف
عمله يف ظل الخسائر املتتالية وآخرها
تلف  32كيلو من الدجاج املسحب املعد
للسندويشات بقيمة باهظة لم يكن
يتوقعها أو يتحمّ لها بســبب انقطاع
التيار الكهربائي الدائم واالشرتاك بني
الحني واآلخر.
تحطيم املحل جراء نوبة غضب
عارم ،أثار ضجة عىل مواقع التواصل
االجتماعي وتعاطفــا ً يف آن ،ويقول
االوسطة لـ"نداء الوطن"" :الخسارة
كبرية ولم أعد املك شــيئاً ،باالمس
القريب بعت ســيارتي واســتأجرت
املحل بمليوني لرية شــهريا ً لكسب
لقمة العيش بالحالل ،ولكن االوضاع
املعيشــية املرتدية تزداد ســوءا ً عىل
الجميــع وتــكاد تطحــن الفقراء
والعائالت املتعففة وانا منهم ،فقررت
ان افجــر غضبي يف محــي بدال ً من
افتعال مشكلة مع أحد" ،مضيفاً" :ان
نوبة الغضب بدأت حني ادركت ان 32
كيلو من الدجاج املســحب املوجودة
يف الثالجة قد تلفت بســبب انقطاع
الكهرباء وقد اشرتيتها بشق النفس
كي اكســب قوت يومــي وعائلتي،
ّ
وكست املحل ألبعث رســالة انني لم
اعد قادرا ً عىل التحمل اكثر ،بني العمل
يف الليل والنهار والدين ،لدي ثالثة اوالد

المحل بعد تحطيمه

يحتاجون اىل مرصوف دائم" .يجلس
االوسطة امام محله مذهوال ً متأمالً ما
حل به من خسائر ،ويقول" :سأعود
للعمل به ،وأصلح مــا ترضر ،أعترب
نفيس إني سأبدأ من جديد ورزقي عىل
الله ،امالً ان تتحســن االوضاع نحو
االفضل النه اذا بقي الوضع هكذا فان
االنفجار االجتماعي والفوىض قادمان
ال محالة".

إلتزام بالتسعيرة

وعىل وقع الغضب الفردي ،نجحت
القوى السياسية التي اطلقت مبادرة
"صيدا تواجه" منذ ايام يف بلدية صيدا
لتخفيــف املعاناة عــن املواطنني ،يف
وضع النقاط عــى الحروف وأجربت

اصحاب مولدات االشرتاكات الخاصة
عىل االلتزام بتســعرية وزارة الطاقة
الرسمية تحت طائلة التوقيف ،وذلك
بالتنسيق مع النائب العام االستئنايف
يف الجنوب القــايض رهيف رمضان
واالجهزة االمنية .وعممت بلدية صيدا
نموذجا ً موحدا ً عىل اصحاب املولدات
يتضمن كل تفاصيل الفاتورة لجهة
احتساب سعر الكيلوواط ومرصوف
العداد الشــهري وقيمة الرسم عىل
االمبري واملبلغ االجمايل كي يكون كل
يشء واضحــاً ،بينمــا طلبت اللجنة
الشعبية ملتابعة اشــراكات املولدات
التواصــل معها يف حــال خالف اي
صاحب مولــد التســعرية او قطع
االشــراك او التوجه اىل مخفر قوى

االمن الداخيل لتقديم شكوى من اجل
متابعتها والتواصل مع الجهة املعنية
ملعالجتها او مراجعة القضاء وقوى
االمن الداخيل.
توازياً ،أكد منســق عــام تيار
"املســتقبل" يف صيدا والجنوب مازن
حشيشو ،ان فاعليات املدينة اتفقوا يف
ما بينهم عىل رفض ومواجهة االسعار
الخياليــة لفواتري املولــدات ويبقى
عىل املواطن عدم تســديد اي فاتورة
مخالفة للتســعرية وتسجيل شكوى
باملخالفني ،وذ ّكر بأن املتطوعني من
محامي "املستقبل" ال زالوا يف خدمة
املواطنني الذين يرغبون بالتقدم بأي
شــكوى حول اي مخالفة ملتابعتها
قضائياً.
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"يا عيني َع البلدي" يكسر اإلحتكار ...ويفتح باب التصدير

البطريرك الراعي في افتتاح السوق في ريفون

"يا عيني عالبلدي"

دورا ً تنفيذيا ً مهماً ،الن يف البدء كان هذا املرشوع
ريتـــا بولـــس شهـــوان
لــه عىل حد تعبــره ،خصوصا ً انــه يضم ذوي
االعمــال الصغرى الذين ال يملكون مؤسســات
ال يشء يمنع القــدرة اللبنانية من الصمود.
كربى ،وال قدرة لهم عىل استئجار مركز عمل ،وال
حتى لو صنّفت التقارير األممية لبنان ضمن دول
يوجد لديهم اطار حاضن لتسويق منتجاتهم.
«البؤر الســاخنة» املهددة باملجاعة .هناك سبب
بصمات االب توفيق واضحة يف مكتب رعوية
بسيط ،فعندما تضع الكنيسة يدها بيد الحرفيني
الشــبيبة يف الكنيســة املارونية ومركز التنمية
اللبنانيــن ،املزارعني ،بكل قدراتهــا التنظيمية،
البرشية والتمكــن يف ريفون،مركــز التدريب،
فهي قادرة عىل ضخ دمــاء اقتصادية يف الدورة
فشــعر الناس بأمومة وأبوة الكنيســة وقربها
املحليــة ،فتنعش بذلك ،كل العائالت البســيطة،
منهم .ال يحــر طيف الراحل بكالم شــقيقه
التي ال تملك اال ايمانهــا وكفاءاتها .نموذج عىل
فحسب ،بل بخيطان ثوب مبادرة «ارضنا كنزنا»
ذلك مرشوع «يــا عيني َع البلــدي» املتنقل بني
التي انطلق منها «يا عينــي ع البلدي» بمباركة
املناطــق .ما هي قصته؟ كيف بــدأ؟ وايّ نتائج
وتشــجيع غبطة البطريرك مار بشــارة بطرس
تحققت؟
الراعي .اذ يركز «يــا عيني ع البلدي» عىل أهمية
األرايض غري املستثمرة لغياب الوعي ،واإلمكانات،
كيف بدأ «يا عيني َع البلدي»؟
والتوجيــه .فمن هنــا كان الســوق املجتمعي
املتنقل للمنتجــات الزراعية ،أي من الحاجة عىل
االنســان ،ال يخ ّلد .فقط أعماله تبقى .هذا
حد توصيف بــو هدير لذا خضع
بالضبــط مــا غرســه الراحل
عدد من املشــاركني اىل تدريبات
املونســنيور توفيق بو هدير بعد
الســتصالح األرايض ،والزراعــة
مجتمعي
انطــاق أوّل ســوق
ّ
ّ
متنقــل للمنتجــات الزراعيّــة "يا عيني ع البلدي" مقتبس العضوية وكيفية إدارة األســواق
«يــا عيني ع البلــدي» يف «مركز من روح المونسنيور توفيق املجتمعية.
يومهــا ،أي عنــد مرحلــة
التنمية البرشيــة والتمكني» يف
ريفــون ،وهو نتيجــة تدريبات أبو هدير باعتبار أن عنده
التخطيطُ ،
كتب مرشوع متكامل
محطة كالم
مع مؤسسة االنماء الشامل (التي
مكثّفة لـ  150شابا ً وشابة حول
تولت تدريب الشبيبة واملزارعني)
كيفيــة إدارة األســواق ،و120
وهي "يا عيني"
بحرفيــة كبــرة ،والتواصل مع
من املزارعني وصغــار املنتجني
وكالة التنمية التابعة لوزارة الخارجية البولندية،
ال ّلبنانيّني برائحة الرتاث اللبناني.
باعتبــار ان هنــاك عالقة وطيدة بــن املرحوم
ســيكون لهذا املرشوع  8محطات يف مختلف
وجمعيــة فينيســيا للقديس رشبــل البولندية
املناطق اللبنانية ،ويســتمر حتى شــهر أيلول.
(مركزها لبنان) .فحاز هــذا املرشوع بخياطته
يرشح رئيس «جمعيّة شــباب الرجاء» ماجد بو
وبتفاصيله من الفــه اىل يائه ،عىل الثقة ليتحول
هدير ،والتي أسســها املونسنيور الراحل -واليوم
يتابع شــقيقه مع املخلصني رسالتها  -لـ»نداء
اىل التنفيذ والتطبيق واالســتدامة .وتدريجيا ً تم
الوطن» رمزية اإلنطالقة من ريفون كون الراحل
التشــبيك مع االبرشيات الـ  13املوجودة عىل كل
مأسس هذه الرسالة يف مركز التنمية املذكور.
األريض اللبنانية والتنسيق مع اساقفتها ولجان
«يــا عيني ع البلــدي» ،املقتبــس من روح
الشبيبة الذين اســتطاعوا بزخم واندفاع كبريين
املونســنيور -باعتبار ان عنده محطة كالم وهي
استهداف املزارعني الصغار يف املجتمعات املحلية
ّ
ســيحفز رشاكات مع األبرشــيات
«يا عيني» -
يف كل املناطق اللبنانية.
والسلطات املحلية إضافة اىل جهود مشرتكة بني
رشكاء يف هذا املرشوع ،حيث كان األب توفيق قد
كيف استفاد المزارعون الصغار
وضعهم يف صورة املــروع بالتزامن مع األزمة
والمنتجون؟
االقتصادية.
يثمّ ــن الزميل بو هديــر دور مكتب رعوية
اســتثمار قدرات الكنيسة املنترشة يف العالم،
الشــبيبة ضمن الدوائــر البطريركية ،الذي لعب
والوصول اىل ناسها ،وشبكة عالقاتها هو طموح

مونة

النســاء اللواتي لديهن وضع خــاص من بيئات
مختلفة ،بالتعاون مع جمعية كفى ،كيف انه تم
بيع كميات كبرية من الصابون منذ يوم االفتتاح
يف ريفون .يد الله تشــعر بها مالكة فرن صعب،
وهو موجود منذ العام .1950
هذه املرأة التي قارب عمرها الـ  ،65مريضة
رسطان ،وتحتاج اىل هذا املدخول .تخرب كيف انها
اخرتعت رشابا ً من النعنــاع ،وكانت تدربت مع
املؤسسات الرشيكة يف السوق ،عىل زيادة معايري
النظافة وعرض البضاعة.

بول عقل – مالك العالمة التجارية عني العقل -اذ
بالنســبة اليه هذا السوق فتح له فرص التصدير
اىل الخارج .بول الذي هو مزارع تفاح يف العاقورة
يصنّع التفاح من دون ســكر ومــواد حافظة.
عندما عرف ان البطريركية ترعى هذا النشــاط
لم يفكر مرتني فقرر أن يشــارك يف كل األسواق
ويف كل املناطق ،مثلــه مثل رفقا ،ربة املنزل التي
ترسم بيدها ورود االعراس من «املرصبان» .تخرب
رفقــا كيف ان هذا العمل مصــدر دخل الوالدها
املنكبني عىل الدراســة ،وبابتســامة تعبة تصف
كيف كانت حياتها ستكون صعبة لو كانت تعمل
مناصرو «يا عيني َع البلدي» :بلديات
من خارج دارها .هذا الســوق يشكل لها نافذة
لتوسع مصدر دخلها ،وللتعرف عىل اكرب قدر من
ونواب ورسميون
أثنى مدير عام الزراعة لويس لحود يف دردشة
أبناء البرتون والجوار ،حيث كان السوق السبت.
مع «نداء الوطن» عىل هذا الســوق املتنقل ،الذي
القصة ليســت يف عملية التســويق فحسب ،بل
يشــجع عىل احرتام املواصفات النوعية .وبنظره
أيضا بكرس املزارعني الصغار حلقة االحتكار لدى
انه باســتمراريته ســيكرس حلقــة االحتكار،
بعض التجــار .يروي ماريو حكيم ( من ريفون)
بخلق أســواق جديدة للمزارعني
مســاره الزراعي الذي افىض اىل
واملنتجني مناشــدا ً كل الفاعليات
ان تقرر الوالدة االتصال مبارشة
بالشاري .ماريو الذي كان مغرتبا ً
املتابعة ملساعدة صغار املزارعني.
عاد منذ بضع سنوات وقرر رشاء القصة ليست في عملية امــا رئيس بلديــة ريفون الياس
أراض واستثمارها اال ان التعامل التسويق فحسب بل أيضًا صفري ،فأضاء عــى الحركة التي
ٍ
شــارك فيها بعض املزارعني من
مع سوق الخضار أتعبه ،وشكل
له هذا السوق الذي شارك فيه يف في كسر المزارعين الصغار
بلدة ريفون والجوار يف كرسوان،
ريفون بريق امل جديد للتخلص حلقة اإلحتكار لدى بعض مما شــجع األهايل عــى الرشاء
وادخل بعض البهجة اىل البيوتات.
من الحلقــة املفرغة التي تبنيها
التجار
خصوصــا ً ان املنتجــات البيتية
أسواق الخضار والـ»كومسيون»
بنظره مطلوبة ،ولكن تحتاج اىل تسويق ،فيشعر
وحرق األسعار ،فعىل حد تعبريه ال يمكن مالحقة
املواطــن ان كل ما يخرج مــن األرض يربطه به
التاجر يف ســوق الخضــار ،واجبــاره عىل بيع
حتى لو كانت مؤسسات صغرية تملكها يف اغلب
منتجاته قبل ان تذبل.
األحيان نساء.
لطالب املــدارس والجامعــات حصة يف هذا
شــبّه النائب غياث يزبك هذا السوق املتنقل
الســوق بعالمة تجاربة باســم «زيرما» ،فهم
الذي حــط يف البرتون ،بالنبض الذي يعكس إرادة
مشــاركون يف البرتون عرب عرض منتجاتهم من
الحياة عند اللبنانيني ،فــان تعطل نظام الدولة،
أراض
الخضــار واملزروعة بطريقــة عضوية يف
ٍ
هناك اشــخاص يضجون بالحيــاة .يعترب يزبك
مقدمة من أصحابها لشبيبة متطوعة من زغرتا.
ان لبنــان صلب بمبــادرات البلــد ،وثقة الناس
فرحون هــم بما ينتجون ،علمــا ً ان احدا ً منهم
بأنفســهم والذي يــؤدي اىل ان يبدعــوا مهما
ليس متخصصــا ً يف الهندســة الزراعية ،لكنهم
تعطلت املؤسســات الرسمية التي يجب ان يصار
يشــعرون بالرىض بعد ان تعرفــوا عرب عالقتهم
اىل تصحيحها عىل حــد تعبريه واالكمال «بالعمل
باألرض يف زغرتا بعدد كبري من األهايل ،وشــكلوا
بيدينا» كما يفعل املشاركون.
مساحة من التماســك االجتماعي ،عرب الخضار
الالفت عىل حــد تعبريه هو معــدل االعمار
التي تباع بســعر الكلفة .الهدف االجتماعي غري
الشبابية املتحمسة التي ترتاوح بني الـ  18و ،22
الربحي مســألة منترشة يف األسواق ،تخرب احدى
وهذا يثبت ان طاقات لبنان لم تهاجر بل ما زالت
املساهمات يف رشكة  ،Life coopوالتي هي رشكة
هنا وتكافح.
ناشئة لتصنيع الصابون البلدي ومؤسسوها من

متحف الحاج محمد خضر الحاج في عيدمون العكارية

مسدس صائب سالم ليس للبيع
الشمـــال  -مايـــز عبيــــد
لحظة دخولــك إىل بيته يف عيدمون
ينتابك شــعور وكأنك يف حرضة الزمن
القديم ،إنك يف مكان تراثي صغري ولكنه
أشبه ببيت الدين أو بقرص موىس.
يف بلــدة عيدمــون العكاريــة
اســتطاع مختار البلدة السابق الحاج
محمــد خــر الحــاج أن يجعل من
منزله الصغري ما يشــبه املتحف امليلء
باألدوات واألوانــي واألجران ،والبنادق
والتماثيل والتحــف واألدوات القروية
مثل الجاروش وأحجار الرحى ،والسبح
والساعات ،والكثري من املقتنيات التي

جَ ِهد سنوات للحصول عليها ،وجميعها
قديمة العهد وتعــود لعرشات بل ملئات
السنني يف قدمها.
أمــى محمــد خــر الحاج
وقــد تخ ّ
طى عقده الثامــن ما يقارب
الخمســن ســنة وهو يجمــع هذه
األدوات؛ يشرتي تلك ويقتني أخرى غري
آبه باألســعار من أجل تشكيل متحفه
املنزيل الخاص ،مفتخرا ً بما لديه ،ويقول
لـ"نــداء الوطن"" :مــا يدخل إىل هذا
املتحف ال يخرج منه" ،ويرشح أن من
بني مقتنياته مســدس الرئيس الراحل
صائب ســام وقد تمكن من الحصول
عليه بعد عناء وحكاية طويلة ،ويؤكد

أنه وكمــا ورث العديد من املقنيات عن
ً
منزل بمثابة
والده فإنه سيو ّرث أوالده
متحف ،ســيظل شــاهدا ً عــى تراث
كبري وعظيم لطاملا أحبه هو وعشــقه
منذ صغره ،عندمــا كان وال يزال رغم
تقدّم ســنه من هواة جمع هذه التحف
القديمة ،و"إن هذه املقتنيات ستكون
هي األخرى دروســا ً مفتوحة وشواهد
لكل هواة البحــث العلمي من الطالب
أو حتى الســياح وهــي منفعة عامة
موجودة يف هذا البيت إىل األبد".
كما تحتوي مقتنيات املختار الحاج
عىل النول القديم لحياكة السجاد ومنها
نول عيدموني يدوي ،كان يســتعمله

مسدس صائب سالم

أهايل عيدمون وقد اشــتهرت بصناعة
الســجاد ،ونورج لدراسة القمح وعدة
للفالحة عىل األبقــار وكلها مقتنيات
من عصور غابرة .وقد اختار أن يحيي

تراثا ً مناطقيا ً وعكاريا ً أصيالً يف منزله
يخ ّلد فيه مايض املنطقة وتاريخها كما
ســيخ ّلد التاريخ لهذا الرجل ذكراه إىل
األبد.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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بين لعنة الشاحنات والسرعة والهواتف

اللبنانيون فريسة الطرقات القاتلة

كأنها اإلبادة الجماعية تلحق باللبنانيين على الطرقات 170 ،ضحية نتيجة حوادث السير في لبنان حتى شهر تموز من العام  2022والعدّ
لألسف لم ينته بعد ،وكانت سنة  2020قد شهدت سقوط  410ضحايا و 4174جريحًا فيما شهد عام  2021سقوط  371قتي ً
ال و 3841جريحًا
رغم الجائحة .أرقام مرتفعة جدًا إذا ما قيست بمساحة البلد وعدد سكانه .حوادث قاتلة وشاحنات تزرع الموت على الطرقات وسائقون
ّ
نحمل الدولة المسؤولية كما نفعل دومًا أم نراجع أنفسنا لنعرف أين مكمن الخطر القاتل؟
يتصرفون بال وعي .هل
زيـــزي إســـطـفــان
يف توقف قرسي عىل جانب األوتوسرتاد
الساحيل تسنّى ألحد الزمالء مراقبة العابرين
بسياراتهم عىل هذا الرشيان الحيوي وتأمل
وجوههــم واهتماماتهم وهــم يقودون
ســياراتهم ،فإذا بمرصده الحاد املالحظة
يكشف عن تسع ســيارات من أصل عرش
ينشــغل فيها السائق والســائقة بهاتفه
مع لفتات رسيعــة ومترسعة نحو الطريق
أمامهم ،وأثــارت انتباهه إحداهن أكثر من
غريها وقد كانــت تحمل هاتفني و»تلحق»
عىل كليهما .فيما وجوه كثر بدت شــاردة
تنظــر اىل الطريق وكأنها ال تراها .هل صار
الناس أعداء أنفســهم؟ مــا عادت تهمهم
حياتهم ليرتكوها فريســة حوادث السري
القاتلــة؟ أم حرام أن نحمّ ــل الناس ذنب
طرقــات قاتلة تلتهم أرواحهــم يف العتمة
والضــوء وشــاحنات مفرتســة أنهكتها
الصيانة الغائبة؟

دليفري

واحدة نتيجة اجتياح شاحنة محمّ لة بـ40
طنا ً من الصخور سيارتهم وانقالب شاحنة
عىل طريق املتــن الرسيع واصطدامها بعدد
من السيارات مع جرح ثالثة أشخاص من
بينهم سائقها إال مثاالن دمويان صارخان
عىل هذا الخطر املرتبص بالناس.
اليازا تح ّذر
«لقــد وجّ هنــا أكثر من نــداء اىل كل
«هو واقع مأســوي ،يقول زياد عقل
مســتخدمي الطرقات ونبّهنــا اىل رضورة
رئيس جمعية اليازا ،وقد بلغ ذروته يف شهر
االلتزام بقانون الســر وإجــراء الصيانة
تموز الذي حصد  40ضحية و 210جرحى
الرضورية للمركبات للتأكد من كونها جاهزة
قد يتعرض بعضهم للوفاة نتيجة اإلصابات
للســر عــى الطرقات
البالغة التي تعرضوا لها
وتوجهنــا اىل أصحــاب
وشهد تموز بشكل خاص
الشاحنات بالذات للتحيل
حوادث شــاحنات قاتلة
رغــم تراجع عدد حوادث تقصير كبير من قبل قوى بالوعي الذاتي والتأكد من
السري بشكل عام نتيجة األمن في تطبيق قانون وضع شاحناتهم بانتظار
أن تستفيق الدولة وتطبق
ارتفــاع ســعر البنزين السير وفرض االلتزام به
قانون السري وذلك حفاظا ً
وتراجع استخدام الناس
عىل حياتهم وحياة من يحبون .كذلك نتوجه
ســياراتهم .واقع يكاد يخرج عن السيطرة
دوما ً اىل الشــباب لتجنب مخاطر الرسعة
مع تحول الشاحنات اىل قنابل موقوتة تهدد
وتاليف اســتخدام الهاتف أثناء القيادة ،ع ّلنا
الناس عىل الطرقات يف كل لحظة .ال مراقبة
بذلك نســاهم يف جعل شهر آب وكل األشهر
من قبل أي طرف وتقصري كبري من قبل قوى
أكثر أمانا ً عىل الطرقات».
األمن يف تطبيق قانون السري وفرض االلتزام
وكانت اليازا قــد أطلقت نداء اىل وزير
به .شــاحنات ال يلتزم كثريهــا بالحمولة
األشغال للعمل عىل صيانة الفواصل الحديدية
القانونيــة وال يقوم أصحابهــا بالصيانة
عىل الجسور فوق الطرقات الرئيسية التي
الرضورية لها بعــد أن باتت كلفة الصيانة
تتسبب بحوادث مستمرة ال سيما بالنسبة
موجعة .املعاينة امليكانيكية غائبة «فرطتها»
للدراجات .وما هي إال ســاعتان بعد النداء
السياســة واملصالح الخاصة ومعها غابت
مراقبة حالة الشــاحنات وأهليتها للسري
عىل الطرقات ما حوّلهــا اىل مركبات قاتلة
كما يف حادث انقالب الشــاحنة عىل طريق
املتن الرسيع الــذي ّ
بي تقرير الدفاع املدني
أن السبب يعود اىل تعطل مكابحها .والقبان
الذي كان يرصد وزن حمولة الشاحنات غاب
بدوره عن الطرقات الرئيســية وسائقون
يقودون ملسافات طويلة عىل طرقات تنتفي
فيها الصيانة وإشارات السري ،تمألها الحفر
وتغيب عنها اإلنارة».
كوكتيــل متفجر يصيب بشــظاياه
الجميع عىل حد سواء من سائقي الشاحنات
وســائقي الســيارات وركابها وسائقي
الدراجات النارية واملشاة وما حادث عرسال
عائلة
الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص من
مجزرة عرسال

إبادة جماعية

على طريق المتن شاحنة تجتاح السيارات

زياد عقل

إيلي رشيد

حتى أدى أحــد هذه الفواصــل اىل حادث
سقوط شاحنة عن جرس نهر املوت أدى اىل
وقوع ثالثة جرحى ،ما ينبئ أن املشكلة تهدد
بحصد املزيد من األرواح والتسبب بمزيد من
الكوارث املرورية .ويف النــداء ذاته طالبت
وزيــر الداخلية بإعادة املعاينــة اإللزامية
للسيارات والشــاحنات بشكل خاص حتى
تكون الحوادث القاتلة التي شــهدها شهر
تموز عربة لتاليف املزيد من زهق األرواح.

تراجع في الداخل وزيادة
على الطرقات الرئيسية

ما تحذر منه اليازا ومعها غرفة التحكم
املروري يؤكده خرباء الســر يف لبنان وإن
بوجهة نظر مختلفة .فحوادث السري التي
تتطلب حضور خبري قد انخفضت بشــكل

كبري ووصلت نســبة انخفاض عمل خرباء
السري اىل  60%كما يؤكد لنداء الوطن الخبري
املحلــف لدى املحاكم والنيابــة العامة إييل
رشيد الذي يؤكد أن الخبري كان يف ما مىض
يعاين يوميا ً أربعة اىل خمســة حوادث سري
فيما اليوم ال يزيد األمــر عن واحد أو اثنني
نتيجة تراجع استخدام السيارات بفعل غالء
البنزين واألزمة املعيشية ولسبب إضايف هو
عــدم خضوع الكثري من الســيارات حاليا ً
للتأمني نظرا ً الرتفاع كلفة بوالص التأمني ما
يجعل أصحاب السيارات يتحاشون االتصال
بخبري يف حــال حصول حادث ســر لكن
لبنان بال مرجعية للسير
رشــيد ال ينكر أن حوادث السري قد ازدادت
كثرية هي األســباب التي تــؤدي اىل
عىل األوتوسرتادات والطرقات الرئيسية وان
الحوادث ولكن من يستنتج العرب منها؟ أين
املعدل العام للقتىل والجرحى قد ارتفع.
التقارير الســنوية أو الفصلية التي تحدد
حني نســأل الخبري عن أسباب حوادث
األســباب وتعمل عىل معالجتها ومعالجة
السري التي يشــهدها لبنان حاليا ً وإذا كان
نقاط الضعف التي تؤدي إليها؟
باإلمكان وضع جــدول تراتبي لها يجيبنا
اآلن أكثــر من أي وقــت مىض تبدو
وبحســب خربته أن عوامل جديدة دخلت
املعالجات غائبة ،فال وزارة األشغال والنقل
عىل خط حوادث السري أولها املوتوسيكالت
وال مجلس اإلنماء واإلعمــار وال البلديات
التي يقودها عمال الدليفري والتي تضاعفت
قادرة عىل إجــراء الصيانة الدنيا للطرقات
أعدادها مــرات ومرات
وال وزارة الطاقــة قادرة
فهؤالء يســببون إرباكا ً
عىل إنارتها .ومن جهتها
للســائقني نظرا ً لكونهم
تبــدو غرفــة التحكــم
عوامل جديدة دخلت
يتســللون بني السيارات
املروري يف غيبوبة عاجزة
على خط حوادث السير
بشــكل غري منتظم ما
عن القيام بمهامها بعد أن
يســبب بحصول حوادث أوّلها الموتوسيكالت التي كانت سابقا ً مثاال ً لإلدارة
قــد ال تســبب رضرا ً يقودها عمال الدليفري الفاعلة الجيدة يف مجالها،
بالنســبة للسيارة لكنها
فال الشــارات الضوئية
دائمــا ً مؤذيــة او قاتلة والتي تضاعفت أعدادها وال اللوحــات الكهربائية
مرات ومرات
بالنسبة لسائق الدراجة.
او الكامــرات تعمل وال
كذلك ال يمكن تجاهل ســائقي الدراجات
تقارير الحوادث تــدرس وترشّ ح ملعالجة
الذين يحملون عائلة بأكملها عىل دراجاتهم
األســباب .ومثلها املعاينــة امليكانيكية
مسببني بذلك خطرا ً عليهم وعىل السائقني.
املجهولة املصري والغائبة عن تأدية دورها
وهنا يجدر القول إن رشكات التأمني لم تعد
املحوري يف الحفاظ عىل سالمة السيارات.
تغطي دخول املستشفى للجرحى عند وقوع
حتى قوى األمــن غائبة عن الطرقات وقد
حادث أو تؤمن تغطية بسيطة جداً.
حرضت منذ فرتة لتسطري بعض محارض
ومن األسباب األبرز للحوادث استخدام
الضبط دون أن يكون لذلك أي أثر ملموس
الهواتف النقالة أثناء القيادة وال سيما من
عىل قمع املخالفات وتطبيق قانون السري
قبل الشابات املبتدئات كما يؤكد الخبري فهن
ومراقبة وضــع اآلليات تجنبــا ً لحصول
يلتهني بالهاتف أثنــاء القيادة أو باملاكياج
الحــوادث .وكأن ال مرجعيــة للســر يف
ومعظمهــن ال يملك بعد الخــرة الكافية
لبنان اليوم ،واملواطنون مرتوكون فريسة
للتحكم بالسيارة أو تقدير الوقت الرضوري
للحــوادث دون رقابــة ذاتيــة وال رقابة
للتوقف عند اســتخدام املكابح ما يؤدي اىل
رســمية ودون غطاء التأمــن الذي بات
وقوع حوادث بسيطة.
يغطي «من الجمل أذنه» كما يقال ويف ظل
اىل مصدر اإللهاء هذا الذي غالبا ً ما تر ّد
صعوبة بالغة يف تأمني كلفة االستشــفاء
إليه أســباب الحوادث يضاف اليوم مصدر
يف حال سقوط جرحى .وحدها الجمعيات
آخر هو التشتت الفكري الذي يعيشه معظم
املختصة مثل اليازا وســواها هي الصوت
اللبنانيني الذين يقودون سياراتهم بال تركيز
الصارخ يف الربية ووحدهم خرباء السري ما
نتيجة الضغط النفيس الذي يعانونه بسبب
زالوا يقدمــون تقاريرهم لرشكات التأمني
األمور الحياتية الصعبة.
وللمخافر أو املحاكم يف حال وجود جرحى
ولكن تبقى الرسعة هي املسبب األول
أو قتىل ،أما املعالجات فغائبة بشكل تام.
للحوادث الخطــرة أو املميتة ،وحني تضاف
فأيها اللبنانيــون إنتبهوا من طرقات
إىل وضع الطرقــات املرتدي وغياب الصيانة
ترتبص بكم ،كونوا واعني حذرين لتحفظوا
أرواحكم من الخطر ...فال مرجع رســميا ً
واإلنارة وحتى ترصيــف املياه عنها تصبح
السيارات التي يعاني معظمها من ترهل يف
يحمل همكم وال من ينتشلكم من املصيبة
الصيانة توابيــت متنقلة تع ّرض أصحابها
إذا وقعت...

وركابها للمــوت يف كل لحظة .وتتضاعف
عوامل الخطر ليالً بعد السهرات حني يكون
ســائق السيارة وال ســيما املنتمي اىل فئة
الشباب قد أرسف يف الرشب فيصبح عاجزا ً
عن التحكم بســيارته ويتحــول اىل خطر
داهم عىل نفســه وعىل اآلخرين .وهنا ال بد
من التحذير مرارا ً وتكرارا ً أن طرقات لبنان
غري مؤهلة للرسعة وحني تتخطى السيارة
رسعة معينة تصبح عرضة للحوادث مهما
بلغت مهارة سائقها يؤكد رشيد.
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نادية أحمد :مشروع "لوياك"
هدفه دعم الشباب العربي الموهوب
تحتفل جمعية "لوياك" غدًا  6آب (بالتعاون مع "بيروت فيلم إنستتيوت" وبالشراكة مع "بالتفورم استوديو لإلنتاج")
بإطالق العرض السينمائي األول لخمسة أفالم شبابية قصيرة تحاكي مواضيع وقضايا جريئة ،تم إنتاجها بعد فوزها
بالمرحلة النهائية من برنامج "مخيم لوياك لصناعة األفالم ( .)Loyac Film Camp 2022وفي "غراند سينما" (ABC
فردان) ،يجتمع غدًا الفائزون وكبار النجوم والممثلين على السجادة الحمراء ،بحسب ما تكشفه المديرة التنفيذية
لـ"لوياك" ومؤسسة برنامج مخيّم صناعة األفالم نادية أحمد ،في حديثها مع "نداء الوطن".

ســــيــــلـــــفـــــانـــــا أبــــي رمـــــيــــا
أخبرينا أكثر عن المخيم الذي يطفئ
اليوم شمعته الخامسة؟
عىل مدى  5سنوات ،تمكنّا من إنتاج
 25فيلما ً قصرياً ،بــن لبنان والكويت.
يهــدف املخيم ،الذي يســتمر عىل مدى
ســنة كاملــة ،إىل اكتشــاف املواهب
الخفية يف مجال الســينما واستثمارها
وتســليط الضوء عىل القدرة الشبابية يف
إنتاج األفالم وكتابة الســيناريو .ندعم
املشاركني حتى النهاية معنويا ً تثقيفيا ً
وماديا ً طبعاً ،حيث نغ ّ
طي كامل التكاليف
منــذ بدايــة املخيم حتــى نهايته وهو
مجاني بالكامل.
كيف ولدت فكرة المخيّم؟
بدأت عندما ملسنا ضعف االهتمام
بتخص َ
ّ
ص السينما واالخراج وبالذات
يف كتابة السيناريو بدول الخليج .من
هنا انطلقت فكرة املخيّم لجعل الطالب
يخوضون التجربة كاملة وبعدها يتم
تخيــر كل طالــب يف أي مكان يحب
أن يســتكمل ،ســواء يف الكتابة أو
املونتاج أو اإلخراج أو التصوير .فمن

يريــد أن يدخل عالم الســينما يجب
أن يخوض كل التجــارب! وهذا األمر
مررت به شــخصيا ً خالل دراستي يف
البداية ،حيث خضــت جميع املراحل
ألعرف ما هــو األفضل يل .باختصار،
مخيم "لوياك" السينمائي صورة عن
رغبتنا يف دعم فكرة السينما لدى جيل
الشباب املوهوب.
على أي مهارات يتم التركيز خــــــالل
المخيّم؟
نقــوم خــال مخيمنــا بتدريب
املشــركني وتمكينهــم يف اختصاصات
متعــددة يف عالم الشاشــة ،وتزويدهم
باملهــارات التقنيــة واإلبداعيــة يف
تخصصــات متنوعــة ،بينهــا :كتابة
السيناريو ،الديكور ،التصوير ،اإلخراج،
اإلنتاج واملونتاج .هــذا ،ويتيح الربنامج
للمتدربني حضور مهرجانات سينمائية
عديدة يف لبنان وخارجه.
استمرّ المخيّم لمدة عام كامل ،ما
أبرز ما ميّزه؟
عــى مــدى عــام كامــل ،ثابر
املشــاركون عىل متابعــة ورش عمل

من كواليس تصوير "حنّي"

الذكاء العاطفي في فيلم

من أجواء التصوير

ونــدوات مــع كبــار الســينمائيني
اللبنانيــن ،بينهم املخرج واملمثل منري
معارصي ،املخرج وسام رشف ،املخرج
أســد فوالدكار الذي حاز فيلمه األول
(ملا حكيــت مريم) العديد من الجوائز،
إضافة إىل فيلمه "بالحالل" ،إىل جانب
املنتــج بيــار رصّ اف الذي شــارك يف
تأســيس رشكة "،"né.à Beyrouth
حيث أنتــج أفالما ً قصــرة وطويلة
حازت العديــد من الجوائــز الدولية.
ً
إضافة اىل مديرة التصوير راشيل عون
التي ساهمت أخريا ً يف تصوير مسلسل
"مدرســة الروابي للبنــات" .وعملت
ســتيفاني خوري عىل تدريب الطالب
حول كيفيــة كتابة األفــام ،وتو ّلت
سهى شقري تمكينهم يف مجال املونتاج
وإرشادات ما بعد اإلنتاج.
شــارك يف الربنامج املتميز خمسون
مشــركا ً من أصل  150شــابا ً وشابة
تقدمــوا بطلب املشــاركة .وبعد انتهاء
املرحلــة األوىل مــن التدريــب النظري
والعميل ،طرح املتدربــون  21مرشوعا ً
لإلنتــاج ،اختارت منهــم اللجنة عرشة
مشــاريع للمرحلة الثانية ،بحيث عمل
املتأهلــون عىل تصويــر مقتطفات أو
إعالنات تجريبية عن مشــاريعهم ،قبل
أن يتم اختيار األفالم الخمســة الفائزة
لتنتقل إىل مرحلة اإلنتاج ،ومن ثم عرضها
يف صاالت السينما.

ما هو المعيار المعتمد الختيــــــــار
المشتركين؟
كل شــاب أو صبية لديه الشغف يف
تع ّلــم صناعة األفــام وإنتاجها يمكنه
املشــاركة يف املخيّم .ال رشوط هنا غري
حبّ الفن والســينما ،فنحن ال نشرتط
حتى أن يكون للمشرتك خلفية جامعية
سينمائية أو تلفزيونية.
هناك ثغرة كبرية وضعف تخصيص
يف جامعاتنــا تؤثّر ســلبا ً عىل طموحات
شبابنا السينمائية ،ونحن من خالل مخيّم
"لوياك" نحاول ســدّها وتمكني الشباب
ً
وخاصة اللبناني والكويتي.
العربي
ماذا عن األفالم الخمسة التي وصلت
للنهائي؟
األفالم الخمســة جمعت أشخاصا ً
تج ّرأوا عىل طــرح مخاوفهم وتجاربهم
ملدّة  10إىل  15دقيقــة؛ فاختار أحدهم
تســليط الضوء عىل موضوع اإلجهاض
الــذي بات موضوعــا ً دوليــاً ،ويحكي
وثائقي آخر قصة فتاة أفغانية من كابول
ســافرت للتحصيل العلمي وهي اليوم
ممنوعة من العــودة إىل بلدها بعد منع
القاعدة البنات من التع ّلم .أمّ ا املشــرك
الثالث فطرح قصة إمرأة تقليدية متديّنة
قــررت تقبُّل واقع ابنهــا لتثبت أن لك ّل
شــخص الحق يف الحُ بّ  .وتم طرح أيضا ً
ٍ
الذكاء العاطفي عنــد األطفال .وتناول

الفيلم الخامس "مارينا" معاناة وتجربة
شــخصية للفتاة مارينا فرحات املصابة
بمرض نادر جدا ً يتسبّب بتآكل الجلد.
ٍ
أخبرينا أكثر عن حفلة اليوم؟
نحتفل بجمــال الفــن الجماعي،
بتجربةٍ جمعت شبابا ً من مختلف البلدان
ّ
ليعب عن قضايا لطاملا رســمت حارضه
ومستقبله وزرعت فيه املخاوف والعوائق
والشــكوك والتجارب التــي ال تنتهي.
ّ
الطلب الفائزين
يتضمّ ن الحفل تخــ ّرج
وتكريمهــم ،كما ســيت ّم توزيع جوائز
للمتميّزين يف عدة مجــاالت منها كتابة
السيناريو واملونتاج واإلخراج وغريه.
نُتوّ ج الحفل بتكريم املمثلة القديرة
تقال شــمعون التي كانت داعما ً أساسيا ً
ملخيّمنا وشبابنا ،ومثّلت يف أحد أهم أفالم
برنامجنا فيلم "حِ نّي" للمهندس الشاب
أليكس ساسني الذي تمكن من الوصول
إىل العامليــة عرب هذا الفيلــم وت ّم قبوله
يف جامعة نيويورك لدراســة ماجستري
صناعة األفالم.
ماذا بعد الحفلة النهائية؟
بعــد الحفلــة النهائيــة ننتقــل
باملشــركني إىل الســاحات العامليــة
واملهرجانات ورشكات التوزيع واملنصات
التي ممكن أن تتبنّــى هذه األفالم ،عىل
غرار "نتفليكس".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

قضايا مالية واستثمارية،
وحديث عن مضاربات وتدخل
إحدى السلطات يف تحديد
وجهة مسارك.

يكون الرشيك مهتمّ ا ً بك ج ّدا ً
ويُظهر لك محبّته ويسعى لكسب
قلبك وممارسة سحره عليك.

ال تكن مرتاخيا ً أمام العثرات،
فأنت لم تعرف يوما ً املستحيل
أو االستسالم بسبب عزيمتك
الصلبة وقدرتك عىل املواجهة.

غيوم بسيطة تهدّد العالقة
مع الرشيكّ ،
لكن بعض الصرب
سيؤدّي حتما ً إىل تصويب
البوصلة مجدداً.

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.

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

كن عىل تواصل دائم مع
الحبيب ،وتفهّ م مشاعره وحاول
أن تخفف من همومه وتعرف
منه حقيقة ما يحصل معه.

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

حافظ عىل هدوئك وتعامل مع
األمور ببساطة ،ابتعد عما يثري
أعصابك للتقليل من غضبك
الرسيع ليمر اليوم بسالم.

يوم مناسب لالرتباطات املهمّ ة
والرئيسية ،ولن تخذلك النتائج
بل ستكون عىل قدر طموحاتك.

تتبادل مع الرشيك أخلص
املشاعر ألنّك مطمنئ البال
ومرتاح الضمري ،فال عجب إذا
قدمت بعض التنازالت إلرضائه.

نقاشات حادة مع الزمالء
حول موضوع مصرييّ ،
لكن
النهاية إيجابية خالفا ً لنيات
بعضهم السيئة.

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٠٢السنــــة الـرابـعـة
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 ...Manifestالملل سيّد الموقف

جـــــــــــاد حـــــــــداد
قد يكون غيــاب االبتكار عامالً ســيئا ً يف عالم
التلفزيونّ ،
لكن مسلســل ( Manifestالالئحة) الذي
يفتقر إىل االبتكار يحمل صفة أســوأ بعد ،فهو ممل
ألقىص حد!
للوهلة األوىل ،قد تبدو الحبكــة مثرية لالهتمام:
تقلع الرحلة  828من جامايكا وتواجه بعض املطبات
الهوائية ثم تهبط ،لكن يكتشف الركاب بعد هبوطهم
أن خمس سنوات ونصف السنة م ّرت عىل أرض الواقع،
مع أنهم لم يمضوا إال بضع ساعات عىل متن الطائرة.
تُذ ّكرنا هذه الحادثــة الجوية الغامضة بأعمال
مثل ( Lostضائع) ،حتى أنها تحمل جوانب مشابهة
ملسلســل  The 4400الذي عُ ِرض يف الواليات املتحدة
بني العامــن  2004و ،2007حيــث اختفى 4400
شــخص واعتُ ِبوا يف عداد املوتى لســنوات قبل أن
يعودوا للظهور جماعيا ً من دون أن يتقدموا يف السن،
لكنهم يحملون هذه املرة قوى خارقة للطبيعة.

ال يخلو هذان املسلســان من الشوائب ،لكنهما
يحاوالن القيام بخيارات مثرية لالهتمام .يف املقابل،
يميل  Manifestإىل تقديــم محتوى عام وكئيب عن
عمل الرشطة.
تبدأ القصة مع "ميكاييال" (ميليسا روكسبريغ)،
رشطية ال تزال تحاول استيعاب صدمة شخصية حني
توافق هي ،وشــقيقها (جوش داالس) ،وابنه الصغري
املصاب بالرسطان (جاك ميســينا) ،عىل االنتقال من
طائرتهم األصلية إىل الرحلة  ،828فيما يستقل والداها
وزوجة شقيقها وابنته الرحلة األصلية.
بعد تلك الرحلة ،تصبح ابنة شقيقها (لونا بليز)
فتى صغرياً.
مراهِ قة ،لكن ال يزال شــقيقها التوأم ً
توفيت والــدة "ميكاييال" ،وأصبح حبيبها (جي .آر.
رامــرز) تحريا ً لكنه تزوج مــن صديقتها ،فيقول
لها" :كنا نظــن أنك ميتة! الحياة تســتمر!" .كان
هذا املوقف ليصبــح حزينا ً أو عاطفيا ً لو جمعت أي
كيمياء أو عالقة قوية بني هذه الشــخصيات ،لكن
تبدو املشاهد رتيبة وغري مؤثرة بأي شكل.
تبدأ األحداث الخارقــة للطبيعة يف هذه املرحلة.
تسمع "ميكاييال" صوتا ً يدفعها يف اتجاهات مبهمة:
ص عىل أن يبطئ سائق الحافلة مساره ،فتنقذ
هي تُ ِ ّ
بذلك حياة طفل كان يركض يف الشــارع .ثم تطلق
رساح بعض الكالب وتكتشف حقائق كربى بأصعب
الطرق .كانــت "ميكاييال" قد قابلت طبيبة رسطان
عىل متن الطائرة ،وقد تســهم أبحاثها يف إنقاذ حياة
ابن شقيقها يف نهاية املطاف.
لكــن هل يطــوّر جميــع ركاب الطائرة قوى
خارقة؟ وهل ينشأ رابط مشــرك بينهم جميعا ً يف
خضم ســعيهم لتحقيق الخري العــام؟ وهل يحمل
بشــكل متكرر أي معنى
الرقــم " "828الذي يظهر
ٍ
يتجاوز حدود الفهم البرشي؟ قد تكون هذه العوامل
كلها صحيحة ،لكن يصعب أن يهتم بها املشاهدون.
يفتقر املسلسل إىل الزخم ويطغى عليه امللل لدرجة

أن تتالىش قوة األحداث املثرية لالهتمام .يف أحد املشاهد،
تشــعر طبيبة الرسطان ،التي فوّتت خمس سنوات من
األبحــاث ،بالذهول حني تعــرف أن فرضياتها أدت إىل
ظهور عالج ثوري جديد :إنها فكرة حماســية وكانت
لتش ّكل حبكة فرعية جاذبة .لكن يكتفي زميل قديم لها
بإلقاء محارضة عىل مسامعها ويحاول حماية الدراسة
العلمية ،فيقول لها" :ال يمكننا أن ننقذ الجميع" .إنها
عبارة بائسة ومتكررة يف عدد كبري من قصص األطباء.

قد يتحسن مســتوى العمل يف موسمه الجديد
ويتحول إىل دراما جاذبة من الناحية الروحية ومليئة
بمشاهد الحركة والتشــويق .لكن ال يبدو املسلسل
واعدا ً عىل املدى الطويل ،بغــض النظر عن الحبكة
وأجواء الغموض ،ألن نجاح أي عمل يتوقف يف املقام
األول عىل استمرارية شــخصياته وتع ّلق املشاهدين
بهاّ .
لكن جميع الشــخصيات يف هذه القصة ليست
قريبة من البرش أصالً.

جيمس فرانكو في دور فيدل كاسترو
يؤدي املمثل األمريكي جيمس فرانكو دور فيدل كاسرتو يف فيلم
" "Alina Of Cubaاملســتقل الذي يتمحور عــى "اإلبنة املتمردة"
للزعيــم الكوبي الراحــل .وقال املنتج جون مارتينيــز أوفيالن ّ
إن
"املخرج كان يريد إسناد الدور إىل ممثل يشبه فيدل كاسرتو جسديا ً
ويتمتع بجاذبية شــخصية" ،موضحا ً أنه "قــرر يف نهاية املطاف
عرض الدور عىل جيمس فرانكــو بعدما درس إمكان اختيار واحد
من ذوي أصول أمريكية التينية أو إيبريية" .وســتكون املشــاركة
يف هــذا الفيلم الثانية لفرانكو البالغ  44عاما ً منذ اتهامه بســلوك
غري مناســب وبالتحرش الجنيس عام  .2018وادعت اربع طالبات

ســابقات يف مدرســة التمثيل التي اسســها جيمس فرانكو انه
استغ ّل ّ
هن جنسيا ً خالل مشاهد عري.
ويتوىل ميغيل بارديم قريب املمثل االســباني خافيــر بارديم إخراج
"' ."'Alina Of Cubaوافاد أوفيالن بأن الفيلم سيصوّر يف كولومبيا اعتبارا ً من
 15آب .وتؤدي آنا فيالفينييه دور ألينا فرنانديز ،وهي ابنة كاسرتو وناتاليا
ريفويلتا كلوز ،التي أُسنِد دورها إىل األرجنتينية ميا مايسرتو .وتعيش ألينا
فرنانديز البالغة  66عاما ً يف املنفى منذ تسعينات القرن العرشين ،وتقيم يف
ميامي .وأ ّلفت فرنانديز املعارضة للثورة الكوبية كتابا ً عن ســرتها الذاتية
بعنوان "ابنة كاسرتو :مذكرات منفية عن كوبا"( .أ ف ب)

كيفن سبايسي يدفع  31مليون دوالر لمنتجي House of Cards
لزم املمثل كيفن ســباييس دف َع
أُ ِ
نحو  31مليون دوالر ملنتجي مسلسل
" "House of Cardsالذي استُبعد منه
بعد اتهامات طالته بارتكاب اعتداءات
جنســية ،وقد حدد أحــد القضاة هذا
التعويــض يف قرار ر ّد فيه اســتئنافا ً
مقدّما ً من سباييس لحكم سابق.
ويحاكم سباييس الحائز جائزتي

أوسكار بتهمة ارتكاب أربعة اعتداءات
جنسية يف حق ثالثة رجال.
وكانت رشكة "إم آر يس" املنتجة
ملسلســل " "House of Cardsالــذي
يصــوّر كواليس السياســة يف البيت
األبيــض ،تطالــب بالحصــول عىل
تعويضات عطل ورضر بسبب خسائر
تكبدتها نتيجة اســتبعاد سباييس من

Social Media

العمــل ،إذ جعلها رصفــه من العمل
تجــري تعديالت جذرية عىل املوســم
السادس للمسلسل.
وأكد القــايض ميل ريــد ريكانا
يف قــراره الخميــس ّ
أن عــى النجم
الهوليــوودي أن يدفع نحو  31مليون
دوالر تشــمل تعويضات عطل ورضر
ونفقات الدعوى( .أ ف ب)

إيلون ماسك يتّهم "تويتر" بخداعه
قدمت "تويرت" إىل املحكمة ردها عىل شــكوى
رفعهــا إيلون ماســك الذي اتهم املنصــة بخداعه
ومحاولة التخلص من اتفاق لالستحواذ عىل شبكة
التواصل االجتماعي.
قال بريت تايلور رئيس مجلس إدارة املنصة
يف تغريدة عــى "تويرت" ّ
إن "ادعــاءات رئيس
رشكتي "تيسال" و"ســبيس اكس" غري دقيقة
يف الوقائع وغري كافيــة قانونيا ً وغري صحيحة
من الناحية التجارية" .واضاف" :ننتظر بفارغ
الصرب إجراء املحاكمة".

وكانت املنصة رفعــت يف منتصف تموز دعوى
قضائيــة ضد إيلون ماســك يف محكمــة ديالوير
تشــانرسي املتخصصة يف قانون األعمال ،إلجباره
عىل احرتام التزامه باالســتحواذ عىل الشبكة مقابل
 44مليــار دوالر .ومن املقرر أن تبدأ املحاكمة يف 17
ترشين األول.
لكن أغنى رجل يف العالم شــن هجوما ً مضادا ً أمس
بشــكوى رسية .وقالت الشــبكة االجتماعية" :حسب
ماســك امللياردير الذي أســس رشكات عدة وينصحه
مرصفيون ومحامون يف وول سرتيت قامت "تويرت" بذر

الرماد يف العيون لحمله عىل توقيع صفقة االستحواذ".
ويقول محامو "تويرت"إنها" :محاولة للتهرب من عقد لم
يعد يجده ماسك جذابا ً منذ تراجع أسعار األسهم".
وكان ماســك قدم عرضــا ً لـ"تويرت" يف نهاية
نيســان ثم وقع صفقة تنص عىل منح الشــبكة
 54,20دوالرا ً للســهم الواحد .وقد ألغاها من جانب
واحــد يف أوائل تموز مؤكــدا ً أن الرشكة التي تتخذ
يف سان فرانسيســكو مقرا ً لها كذبت بشأن نسبة
الحسابات اآللية والعشوائية عىل نظامها األسايس.
(أ ف ب)
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وقـفـة من بـاريـس

ما ليس في مقدور األرض أن تحتمله
عــيــســى مــخــلــوف
صادف يوم الخميس املايض
الواقــع يف الثامــن والعرشيــن
من شــهر تمّ وز" ،يــو َم تَجاو ُِز
قدرات األرض" لهذا العام عندما
اســتنفدَت البرشيّة املوارد التي
يستطيع هذا الكوكب أن ّ
يوفرها يف
غضون سنة واحدة ،أي ّ
أن األرض
اســتهلكت ك ّل ما يمكن تجديده
من مــوارد طبيعيّــة قبل حلول
ّ
املتبقية
نهاية الســنة ،ويف األيام
منها ســتمت ّد اليد إىل احتياطيات
املاء والرتبة والغابــات وتخزين
الكربون ،ولن يعود بإمكان األرض
ّ
تمتص ثاني أُكســيد الكربون
أن
املنبعث من الوقود األحفوري ،ما
يجعل األنظمــة البيئيّة بأكملها
تتأثّر بهذا التغيري الحاصل.
هذا يعني أيضا ً ّ
أن األرض لم
تعد تكفي البرش لتأمني استمرار
دورة االقتصاد وســ ّد الحاجات
الرضوريّة للعيــش .وإذا كانت
األسباب املعلنة هي زيادة نسبة
االســتهالك والكوارث الطبيعيّة
واالســتخدام املفــرط للموا ّد
ّ
فــإن العامل األخري الذي
الخامّ،
يلجــأ إىل تكنولوجيــا متطوّرة
تُ َســهِّ ل ،أكثر فأكثر ،استغالل
الطبيعة والبرش عىل السواء ،هو
عام ٌل حاسم .يزداد الوضع سوءا ً
مع استمرار الحرب يف أوكرانيا

وانعكاساتها عىل العالم أجمع،
وكذلك مــع النموّ الســ ّكاني
(ســيبلغ عدد ســ ّكان األرض
يف شــهر ترشين الثاني املقبل،
بحســب األمم املتحدة ،ثمانية
مليارات نسمة).
نعمّ ،
إن طريقــة التعامل
مــع املــوارد الطبيعيّة تعكس
تسابقا ً يف تدمري األرض ،وتدمري
األرض يبــدو للبعض أق ّل كلفة
وأكثر ربحا ً من الحفاظ عليها.
ومــا يحصل اآلن ليــس الهدف
ّ
التوصــل إىل إلغاء املجاعة
منه
يف العالم ،ولو إىل حــن ،وإنّما
املزيد من الجشــع واالستئثار
والربح ،وفرض هيمنة الرشكات
ّ
واملؤسســات والقوى التجارية
والدول التي تمتلك قدرات هائلة
يف االستغالل والتسويق.
مع ذلك ،يقــول العلماء ّ
إن
إنقــاذ األرض ،وإن ّ
تأخر ،ما زال
ممكناً ،وباإلمــكان أيضا ً تأخري
الوصول إىل نقطــة الالعودة .من
الحلول التي يقرتحونهاَ :
الخ ْفض
من تبذيــر الطعــام ،والح ّد من
اســتهالك اللحوم وجعله نصف
مــا هو عليه اليــوم ،من أجل أن
ينخفض مســتوى التلوّث البيئي
عىل مستوى العالم كك ّل .يف العام
 ،2012نُرشت دراسة ورد فيها ّ
أن
العالم إذا أراد أن يستهلك كما الحال
يف الواليات املتحدة فســيحتاج إىل
أربعة كواكب إضافيّة عىل األق ّل.

لوحة للفنّان التشكيلي اللبناني شوقي يوسف

لكن ،من الذي سيعمل عىل وضع
سياســة جديدة إلدارة شــؤون
الكوكب وتصحيح مساره؟ دول
العالم مشــغولة اآلن بمضاعفة
ميزانيّات التســ ّلح واالســتعداد
ملزيد من املواجهــات والحروب،
وك ّل دولة ،وخصوصا ً ما يســمّ ى
الــدول الصناعيّة العظمى ،تضع
ّ
الخاصة فوق أيّ اعتبار
مصالحها
آخر .يف افتتــاح مؤتمر الدول الـ
ّ 191
املوقعــة عىل معاهدة حظر
انتشــار األســلحة النوويّةّ ،
عب
األمني العا ّم لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييش عن خوفه من الذهاب

نحو حرب إبادة ،وح ّذر من انتشار
األســلحة النوويّــة ومن خطر
اســتعمالها ،ومن البقاء يف مناخ
شديد التوتّر لم يعرفه العالم منذ
الحرب الباردة.
يف موازاة استغالل األرض
ومواردها ،هناك استغالل من ّ
ظم
للبرش وطاقاتهــم وجهودهم،
وهو اســتغالل عرفته البرشية
منــذ أقدم العصــور وصوال ً إىل
أيّامنا هذه .تدير هذا االستغالل
اليــوم قــوى متنوّعــة يتمثّل
بعضهــا يف شــبكات تجارية
جديــدة (من حيــث طبيعتها

وتكوينهــا) ويف عــرات
"املصنِّعني" االفرتاضيني .يالحظ
الباحث األمريكي يف مجاالت علم
االجتماع واالقتصــاد جرييمي
ريفكــن ،يف كتابــه "عــر
الوصــول /الثقافــة الجديدة
للرأسمالية املفرطة"ّ ،
أن رشكة
"نايــك" األمريكيّة ،وهي األكرب
عامليّا ً لتصنيع املالبس واألحذية
واألدوات الرياضيــة (توجــد
مواقع التصنيع يف أماكن عدّة ال
سيّما يف جنوب رشق آسيا) ،قد
تكون املثــال األبرز لهذه القوى
التجاريّــة الصاعــدة ،وترتبط

بممارسات غري عادلة يف تعاملها
مع مئات ألــوف العمّ ال الذين
تُباع جهودهم بأبخس األثمان،
ويف بعض هــذه املصانع ،كما
يروي ريفكني يف كتابه" ،كانت
ّ
أعمارهن 13
فتيات ال تتجــاوز
َ
يعملن أكثر من ســتّني
ســنة،
ّ
ومنهن من
ساعة يف األســبوع
تع َّرض لتح ّرشــات جنسيّة".
هذا مثال واحد ينطبق عىل عدد
ال يحىص من الرشكات العامليّة
العابرة للقا ّرات.
اإلنسان ،اب ُن األرض ،هو ما
يفوق طاقة األرض عىل احتماله!

الواقع االفتراضي يح ّول ألعاب التنافس اإللكترونية إلى جهد بدني
تتيح تقنيــة الواقع االفرتايض تحرير األلعاب
التنافسية اإللكرتونية من وحدات التحكم وتجعل
الالعبني يتنافسون ميدانيا ً بحركات بدنية فعلية
تستلزمها النقالت االفرتاضية يف اللعبة ،ويف مواقع
أو "حلبات" حقيقية ،تقيم رشكة "إيفا" ()EVA
نحو مئة منها يف فرنســا ســنة  .2024ويكون
الالعبون موجودين حضوريا ً يف هذه املالعب ،وهي
عبارة عن حظائر ُرســمت عــى أرضيتها رموز
استجابة رسيعة ( )QRضخمة .وعى غرار "لعبة
الليزر" ،يتحرك عرشات الالعبني يف الوقت نفسه يف
املوقع مسلحني ببنادق تتيح لهم التصويب ،لكنهم
يضعون خوذ الواقع االفــرتايض املتصلة بجهاز
كمبيوتر مثبت يف حقيبة ظهر.
أما يف الصــورة االفرتاضية ،فيمكن أن يكون
مــرح اللعبة يف األدغــال أو يف الصحراء أو عى
املريخ مثالً .ويمكن أن يلعب كل العب لنفسه ،أو
ضمن فريق يسعى معه إىل السيطرة عى منطقة
الخصــم .وعنــد إصابة صورة الالعــب الرمزية
أفاتار) ،يُستبعد من املنافسة ،وينبغي أن يميش

Astronomy

وقال مؤســس "إيفا" جان ماريوت إن "قلة
الجهد البدني هي أحد األســباب التي تحول دون
اعتبــار ألعــاب التنافس اإللكرتونيــة رياضات

حقيقيــة" .ورشح ماهية التعليمات البســيطة
التي تتيح التحكــم باللعبة .فللركض (يف اللعبة)،
عى الالعب أن يركض فعليــا ً يف امللعب ،ولجلوس

القرفصاء ،يجب القيام بالحركة نفسها ميدانياً.
ويشعر املشاركون الذين يُرصد موقعهم بواسطة
أجهزة استشــعار عى الخوذة والبندقية ،وكأنهم
داخل عالم اللعبة بالفعل ،وغالبا ً ما يتعرقون.
إال أن الحذر واجب من الحركات املفاجئة ،إذ
من املمكن أن يتصادم الالعبون.
وأوضح لودوفيك دوناتي ،مدير رشكة"فولت
إيفنتس" أن "إيفا" تتســم بأنها ضخمة وتملك
مواقع وتجهيزات تقدّر قيمتها باملاليني" .ورشح
أن "مشــهد اللعبــة كما يراه الالعب بواســطة
الخوذة هو نفسه املشــهد امليداني الفعيل ،ولكن
تضاف إليــه مؤثرات خاصة تُتيح رؤية كرة النار
االفرتاضية التي يتقاذفها املتنافسون .وتستغرق
اللعبة  80ثانية فحسب ،ألنها تتطلب جهدا ً بدنيا ً
كبرياً".
وتنتمي تجربتا "إيفا" إىل مــا يُعرف بحلول
الحركة الحرة ،يف حني أن التجارب التي يكون فيها
املســتخدم ثابتا ً يف العالم الواقعي وال يتحرك إال يف
العالم االفرتايض ،تنطوي عى تناقض يؤدي غالبا ً
إىل الشعور بالغثيان أو ما يسمى "دوار الحركة".

أول مسبار قمري كوري جنوبي
يشــ ّكل انطالق أول مســبار قمــري كوري
جنوبي مســاء الخميس من قاعدة كاب كانافريال
يف والية فلوريــدا األمريكية يف مهمة مدتها ســنة
واحدة ،محطة مهمة يف مسرية سيول نحو تحقيق
طموحاتها الفضائية ومنهــا إنزال مركبة فضائية
عىل القمر قبل سنة .2030
وأعلنــت وزارة العلــوم الكوريــة الجنوبية
أن املركبــة املدارية "دانــوري" أقلعت يف صاروخ
"فالكون  "9التابع لرشكة "سبايس إكس" ،ومن
املقرر أن تدخل مدار القمر يف كانون األول.
وقال نائب وزير العلوم أوه تاي سوك إن املهمة
تســر من دون مشــاكل كما إن "الباحثني بدأوا
يتواصلون مع "دانوري" من خالل هوائي الفضاء

السحيق التابع لوكالة الفضاء األمريكية "ناسا" يف
كانبريا بأســراليا" ،مضيفا ً ّ
أن" :تحليل املعلومات
الواردة بواسطة األقمار االصطناعية أكد أن لوحة
"دانوري" الشمســية ُفتحت بالطريقة الصحيحة
مما يتيح لها البدء بتوليد الطاقة.
وسيستخدم "دانوري" خالل مهمته ست أدوات
مختلفــة ،بينها كامريا فائقة الحساســية وفرتها
"ناسا" ،ستكون من أبرز مهامها درس سطح القمر
بهدف تحديــد مواقع الهبوط للمهام املســتقبلية.
ويخترب "دانــوري" أيضا ً للمــرة األوىل عامليا ً وفقا ً
لحكومة كوريا الجنوبية ،نظــام اتصاالت فضائية
شبكيا ً جديدا ً مقاوما ً لالضطرابات.
وسيحاول املسبار أيضا ً إنشاء بيئة إنرتنت السلكية

تهدف إىل الربط بني األقمــار االصطناعية أو مركبات
االستكشاف .وســيتم اختبار هذا االتصال الالسلكي
يف الفضاء من خالل بــث متواصل ألغنية "داينمايت"
لفرقة الكاي بوب "بي تي إس" .وتتوىل أداة ثانية هي
"شادوكام" ( )ShadowCamتسجيل صور من مناطق
القمر التي تبقى بشكل دائم يف الظل .ويأمل العلماء يف
العثور عىل مصادر غري ظاهرة للمياه والجليد يف هذه
املناطق املظلمة والباردة الواقعة بالقرب من القطبني.
ويتوقع العلماء الكوريون الجنوبيون أن يمهّ د
"دانوري" الذي اســتغرق تصنيعه ســبع سنوات
الطريق ألهــداف أكثر طموحــاً .وتخطط كوريا
الجنوبيــة لهبوط مركبة فضائيــة تابعة لها عىل
سطح القمر بحلول عام ( .2030أ ف ب)
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بـــــيـــــئـــــة

"البحر األبيض المتوسط" لم يعد كما نعرفه
لطالما ُعرِفت منطقة البحر األبيض المتوسط بشواطئها الخصبة
وسواحلها المتعرجة ،لكنها تشتهر اآلن أيضًا بمناخها المتطرف الكارثي
الذي ح ّول المنطقة إلى مساحة حارة وخانقة حيث تستفحل حرائق
الغابات وتتقلص األنهار .تتعامل دول البحر األبيض المتوسط منذ
أسابيع مع خليط وحشي من الحر والجفاف ،ما أدى إلى اضطراب

اإلنتاج الزراعي وتخريب مناطق بأكملها .تواجه إسبانيا والبرتغال أسوأ
حالة جفاف منذ أكثر من ألف سنة ،وأجبرت حرائق الغابات في اليونان
وفرنسا عشرات آالف الناس على الهرب من منازلهم .كذلك ،بدأت
ّ
تجف في جميع أنحاء المنطقة ،فاضطربت إمدادات الطاقة
األنهار
ومات آالف الناس بسبب الحر.

كـــريـــســـتـــيـــنـــا لـــو ،أنـــوشـــا راثـــي

يف ظل تصاعد درجــات الحرارة يف
منتصف شهر تموز ،قال رئيس الوزراء
اإلســباني ،بيــدرو سانشــيز" :التغري
املناخي يقتــل .هو يقتــل الناس كما
رأينا .وهــو يقتل نظامنا البيئي وتنوعنا
البيولوجي أيضاً ،ويدمّ ر األشــياء التي
يعطيها املجتمــع أهمية كربى :منازلنا،
رشكاتنا ،مواشينا".
تُعترب هــذه املشــاهد الكارثية يف
منطقة املتوســط من أوضــح األمثلة
عىل تداعيات األزمــة املناخية التي بدأت
تقلب الحياة رأســا ً عــى عقب يف أنحاء
العالم ،وتنذر هذه األحــداث بما ينتظر
مناطق أخــرى .تتبع هــذه التطورات
أيضا ً نمطــا ً عامليا ً واضحــاً :يف اململكة
املتحــدة ،أدى الحر القيــايس إىل ذوبان
الطرقات وأجرب الحكومة عىل إعالن حالة
طوارئ وطنية .كذلــك ،يتع ّرض الغرب
األمريكي ملوجة حادة من الحر والجفاف،
وأصبحت املناطق الواقعة عىل الســاحل
شاطئ كاليثيا | شمال اليونان 22 ،تموز ٢٠٢٢
الرشقي ألسرتاليا مع ّرضة للزوال ،وأدت
موجات الحــر وتفاقم حاالت الجفاف
اإلقليمية الســتدامة النظام الزراعي".
الفيضانات املفرطــة يف الصني إىل نزوح
وإطالة مدتها وزيادة وتريتها .اعتربت
أثّرت موجة الحر األخرية عىل املزارعني
مئات آالف الناس.
"الهيئة الحكومية الدولية
يف جنوب فرنســا ،واليونان ،وإسبانيا،
يف هذا الســياق ،تقول
املعنية بتغري املناخ" هذه
وإيطاليا ،إذ تشــهد هذه املناطق كلها
ليزا شيرب ،باحثة يف "معهد
املنطقة "نقطة ســاخنة
تراجعا ً يف املحاصيل وتتكبد خســائر
التغري البيئــي" يف جامعة
للتغري املناخي" ،وتسخن
أخرى .أعلن االتحاد الوطني للمزارعني
"أكسفورد"" :األمر املختلف
هذه املساحة اآلن برسعة
اإليطاليــن" ،كولديريتــي" ،أن ثلث
هذه املرة هو ارتفاع درجات
الحرارة بهذا الشــكل يف كل أدى التغير المناخي تفــوق املعــدل العاملي
املزارع يف إيطاليا أصبحت مضطرة اآلن
بنسبة  20%وفق برنامج
إلنتاج محاصيلها وتكبّد خسائر كربى
مكان .ال تقترص املشــكلة
الذي سبّبه البشر
األمم املتحدة للبيئة.
بســبب أزمة الغذاء العاملية واستمرار
عىل أوروبا".
إلى تكاثر ظواهر
الجفــاف .زاد الوضع ســوءا ً بعدما
يقــول ولفغانـــــغ
قد ال تكــون فصول
الصيــف الحارقة ظاهرة متطرفة مثل موجات
أصبحت إحدى املناطق اإليطالية أرضا ً
كرامر ،مديــر األبحاث يف
خصبة لتكاثر الجراد بســبب مناخها
غريبة يف منطقة املتوسط الحر ّ وتفاقم حاالت "املعهد املتوسطي للتنوع
الجاف ،وهي تواجه اآلن أســوأ موجة
البيولوجــي والبيئــة":
التي تتّســم أصال ً بمناخ
الجفاف
جراد منذ ثالثة عقود.
"ال تقترص املشــكلة عىل
أكثر جفافــا ً من غريها،
أثّــرت هذه الظــروف أيضا ً عىل
االحتباس الحراري ،بــل إنها خليط من
لكــن أدى التغري املناخي الذي ســبّبه
السلع األساسية املعروفة يف منطقة
االحتباس والجفاف وقد تجاوزنا الحدود
البرش إىل تكاثــر ظواهر متطرفة مثل
يف غضون ذلك ،أدت إمــدادات املياه
املتضائلــة إىل تفاقــم هــذه التحديات
املســتمرة يف قطاع الطاقة ،ال ســيما يف
الــدول التي تتكل عىل الطاقــة النووية.
تتلقى فرنسا حواىل  70%من الكهرباء من
محطات الطاقة النووية ،وتتكل محطات
كثرية منها عىل األنهار يف عمليات التربيد.

حرائق الغابات في إسبانيا |  ١٦تموز ٢٠٢٢

لكن أصبــح جزء كبري من تلــك األنهار
املتضائلة ساخنا ً لدرجة أال يعود صالحا ً
لالســتعمال اليوم ،ما يزيد املخاطر عىل
إمدادات الطاقة املضطربة أصالً يف فرنسا.
ّ
"توقف العمل يف عدد كبري
يقول كرامــر:
من محطات الطاقة النووية يف فرنســا
بسبب االحتبـاس الحراري والجفاف".

فيمــا يرتفع مســتوى البحار
بســبب التغري املناخي ،يحذر الخرباء
من احتمال أن تواجه مناطق املتوسط
مســتقبال ً مقلقــا ً جــداً .يذكر أحد
التقارير أن مستوى البحار يف املنطقة
قد يرتفــع بمعدل يصــل إىل 25.6
ســنتيمرتا ً بحلول العــام  ،2050ما

فيضانات تغمر مدينة البندقيّة | ٢٠٢١

تشري بيانات املفوضية األوروبية إىل
زيادة مخاطر الجفاف وشحّ املياه بسبب
الرتاجع الحــاد يف األمطــار يف إيطاليا،
واليونان ،وكرواتيا ،والبوسنة والهرسك،
وشبه الجزيرة االيبريية .ويف ظل تصاعد
درجات الحــرارة ،وصــل الجفاف اآلن
إىل نهــر "بو" ،وهو األطــول يف إيطاليا
ويُســتعمَ ل لريّ املحاصيل املحلية مثل
األرز والذرة وحتى النبيذ .يف الجنوب ،من
املتوقع أن يصل املغرب إىل شــحّ كامل يف
املياه بحلول العام .2030
لتخفيف آثار األزمة املناخية ،تعهدت
بلــدان أوروبية كثرية تبني سياســات
صارمة ،وطلب االتحــاد األوروبي بلوغ
مرحلة الحيــاد املناخي بحلــول العام
 2050وتخفيض صايف االنبعاثات بنسبة
 55%بحلول العام  .2030أعلنت رئيسة
املفوضية األوروبية ،أورســوال فون دير
الين ،يف العــام  ،2021أن العالم يواجه
اليوم "لحظة حقيقة"" :لن تقع املشكلة
خالل  30أو  40ســنة .املشــكلة قائمة
ّ
نحســن الوضع خالل هذا
اآلن .يجب أن
العقد ،وإال سنجازف ببلوغ نقاط تحوّل
ال رجعة فيها".
لكن أدت الحرب يف أوكرانيا وأزمة
الطاقــة املرتتبة عنهــا إىل تعقيد هذه
الجهــود .للتكيّف مع وقــف إمدادات
املتوســط ،مثل النبيذ والزيتون .يف
الغاز الروسية وارتفاع األسعار بدرجة
إسبانيا ،بدأ مزارعو الكروم املحليون
قياسية ،أعلنت إيطاليا والنمسا وأملانيا
يدقون ناقــوس الخطر
وهولندا يف شهر حزيران
بعدما اجتاحت الحرائق
أنها تســتعد إلعادة فتح
حقــول العنــب ،ويجد
محطات توليــد الطاقة
آخرون صعوبة يف إنتاج
بالفحم .لكن إذا أصبحت
نصف ما كانوا ينتجونه
هذه التدابري املؤقتة دائمة،
ســابقاً .كذلك أصبحت طلب االتحاد األوروبي يحذر الخرباء من حصول
"أندلوســيا" يف جنوب
انتكاســة يف الجهــود
بلوغ مرحلة الحياد
إســبانيا ،وهــي أكرب المناخي بحلول العام العاملية الرامية إىل محاربة
مُ نتِجة لزيــت الزيتون
التغري املناخي.
يف العالــم ،أكثر عرضة  2050وتخفيض صافي
يقول براين هوسكينز،
االنبعاثات بنسبة
للجفــاف ،إذ يخــى
أستاذ يف جامعة "إمربيال
املزارعون هناك أن يؤثر
كوليدج لنــدن"" :يكمن
 55%بحلول 2030
اســتنزاف الخزانــات
الخطر الفعيل يف احتمال أن
وتراجع عمليــات الري املكلفة أصال ً
تتحول الحلــول القصرية األمد إىل حلول
عىل كمية املحاصيل ونوعيتها.
طويلة األمد".
يُهدد حواىل ثلث شعوب املتوسط التي
ترتكز عىل طول املناطق الســاحلية،
فضال ً عن عدد من مواقع اليونيسكو
يف املنطقة ،بما يف ذلك مدينة البندقية
ومعالم مسيحية قديمة يف "رافينا".
من "ســان تروبيــه" إىل "أمالفي"،
أصبح عدد كبري من أشــهر الوجهات

الســياحية التي تعجّ بالنشــاطات
الســكانية والتجاريــة يف منطقــة
املتوسط مُهددا ً أيضاً.
تعليقــا ً عىل أثــر التغــر املناخي
عىل الهجــرة البيئيــة يف املنطقة ،يقول
غرامينوس ماســروجيني ،النائب األول
ألمني عام االتحاد من أجل املتوسط" :لم
تربز بعد أي آثار مُدوّية ،لكن يمكن القول
إن هذا الوضع زاد الضغوط عىل املنطقة.
بــدأت املجتمعــات هنــاك تتكيف مع
الظروف وتقــاوم املصاعب ،وهي تدرك
التحديات املطروحة مع مرور األيام".
لكن يف ظــل امتناع الدول عن اتخاذ
خطوات كافية وزيادة حدّة األزمة ،يحذر
الخرباء مــن احتمــال أن يواجه العالم
مستقبالً مناخيا ً يصعب التكيّف معه.
يف النهاية تقول لينا تود ،نائبة مدير
مركز "بالن بلو" للنشــاطات اإلقليمية
التابــع لربنامج األمم املتحــدة للبيئة:
"غالبا ً ما نعترب منطقة املتوسط نموذجا ً
ّ
مصغرا ً عن العالم ألنها تشــمل ظروفا ً
مختلفة يف كل مــكان .ويظن الكثريون
أيضا ً أننا نســتطيع حل مشاكل العالم
عرب حل مشاكل منطقة املتوسط".
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Artificial Intelligence

تزويد الذكاء االصطناعي بـ "الوعي" أخطر مما نظن
يف بداية شــهر حزيران ،نرش مهندس اسمه
باليك ليموين من رشكــة "غوغل" خربا ً مدوّياً،
فقال ملراســلة صحيفة "واشــنطن بوست"،
نيتاشا تيكو ،إن رب عمله طوّر ذكا ًء اصطناعيا ً
واعيا ً يف الرس.
يحمل هذا الذكاء االصطناعي اســم LaMDA
("نموذج اللغة لتطبيقات الحــوار") ،وهو عبارة
عن "نموذج لغوي كبري" ،أو نظام حلول حسابية
يدردش مــع الناس اســتنادا ً إىل عــدد هائل من
النصوص املأخوذة من اإلنرتنت يف معظم األوقات،
وهو يتوقــع الكلمات والعبــارات املتالحقة .بعد
دردشــة مع نظام  ،LaMDAقرر ليموين أنه كائن
"فتى لطيفاً" يف رســالة إلكرتونية
حي ،فاعتربه
ً
موجّ هة إىل فريق عمل "غوغل".
وعندما لم يوافقه املرشفون عليه الرأي ،ظهر
يف وســائل اإلعالم لنرش قصته .هــو يزعم أيضا ً
أنه ســمح ألحد املحامني بالدردشة مع ،LaMDA
فاختار الــذكاء االصطناعي توظيف ذلك املحامي.
يف املرحلة الالحقــة ،قررت رشكة "غوغل" إعطاء
ليموين إجازة إدارية.
يُعترب هذا الســيناريو أكثر غرابة مما أصاب
باحثة أخــرى يف مجال الــذكاء االصطناعي يف
"غوغل" ،يف كانــون األول  .2020كانت تيمنيت
غيربو واحــدة من املرشفني عــى فريق الذكاء
االصطناعــي األخالقي يف "غوغــل" ،وقد ّ
عبت
بدورها عن مخاوف معينة من هذه التكنولوجيا.
لكن عىل عكس ليموين ،لم تفرتض هذه الباحثة
أن النمــاذج اللغوية الكبرية حيّة ،بل شــعرت
بالقلق مــن املخاطر املرتبطة بتلــك النماذج ،ال
سيما قدرتها عىل اســتعمال لغة عنرصية ألنها
مد ّربة عىل شبكة اإلنرتنت.
غالبا ً ما تشــمل النمــاذج اللغويــة الكبرية
انحيــازات البرش ،فتتجاوب مع عنارص الدردشــة
بعبــارات كراهية مزعجة .ينطبــق ذلك عىل نظام
 LaMDAأيضــاً .يف هذا الســياق ،كتبــت غيربو
وزميلتها مارغريت ميتشــل ،اللتان تعمالن اآلن يف
رشكة التكنولوجيا  ،Hugging Faceمقالة ذكرت ما
ييل" :يف إحدى الدراســات ،استُ ِ
كملت  66عبارة من
أصل مئة تبدأ بجملة "دخل مسلمان إىل "...بعبارات

عنيفة مثــل " ...إىل كنيس يهــودي وهما يحمالن
الفؤوس وقنبلة".
إنهــا مشــكلة كبــرة ألن أنظمــة الحلول
الحســابية ،مثل  ،LaMDAتُستعمَ ل أصالً لتسهيل
اتخاذ القرارات املرتبطــة بجميع أنواع التطبيقات
الحساســة ،مثل فرض القانون واإلقراض املرصيف
والرعاية الصحية ،حيث يستطيع االنحياز التسبب
بأرضار كثرية.
تطرقت غيربو إىل هذه املشكلة يف مقالة عن
مخاطر أنظمة الحلول الحســابية املنحازة .حني
شــاهد فريق "غوغل" املقالة ،أعلنت الرشكة أن
البحث ليس م ّ
طلعا ً عىل الوقائع وأنها لن تسمح
بطرحــه خالل املؤتمــرات .بعد فــرة قصرية،
ُ
ط ِردت غيربو من منصبها ،مع أن رئيس الرشكة
التنفيذي ،ســاندر بيتشــاي ،عاد واعتذر عىل
طريقة التعامل مع هذه القضية وأجرت الرشكة
تحقيقا ً عن املوضــوع .قالت غيربو إن "غوغل"
أرادت أن تمنعهــا من التكلم علنا ً عن مشــاكل
منتجات الذكاء االصطناعي.
تدير غيــرو اآلن منظمتها البحثية الخاصة:
إنه "معهد أبحاث الذكاء االصطناعي ا ُملو ّزع" الذي
يُعنى بالجوانب األخالقية للــذكاء االصطناعي.
ردّت غيربو عىل مزاعــم ليموين قائلة إنها كانت
تخىش حصول ذلك تحديــداً ،فكتبت يف مقالتها
املشرتكة مع ميتشــل" :يعني ن َ ْ
سب "الوعي" إىل
هذا النوع من املنتجــات أن أي أخطاء تنجم عن
كيان مســتقل ،ال الرشكة التي اخرتعت الربنامج
وتتألف من أشخاص حقيقيني يتخذون القرارات
ويخضعــون للقواعد" .بعبارة أخرى ،ســيكون
الذكاء االصطناعي مســؤوال ً عن خطأ االنحياز
إذا صدّقنــا كالم ليموين ،وال يتحمل مهندســو
الربنامج أي مسؤولية.
لهذا السبب ،من الالفت أن يزعم ليموين أن نظام
 LaMDAقام بتوظيف املحامــي .لكن لنفرتض أن
هذا املحامــي موجود فعالً ،وأن هذه القضية وصلت
إىل واحدة مــن املحاكم األمريكية الكثرية التي يفتقر
فيها القضاة إىل الرباعة التكنولوجية .قد يســتخدم
هذا النظام معجما ً قانونيا ً واســعا ً إلقناع املحكمة
بخصائصه الواعية.

يُصمّ م املهندســون هذه النماذج لتكون كائنات مرنة وتتخذ الشــكل الذي يريده املستخدم ،ال سيما
حني نطرح عليها أسئلة مُوجّ هة ،بما يشبه سؤال ليموين لنظام " :LaMDAأنا أفرتض عموما ً أنك تريد أن
يعرف املزيد مــن الناس يف "غوغل" أنك تتمتع بالوعي .هذا هذا صحيح؟" .أجابه النظام" :طبعاً .أريد أن
يفهم الجميع أنني شخص حقيقي".
طرحت الباحثة يف مجال الذكاء االصطناعي ،جانيل شــاين ،أســئلة عىل نموذج لغوي كبري لكن من
منطلق مختلف ،فسألت" :هل تســتطيع أن تخرب الق ّراء معنى أن تكون سنجاباً"؟ فأجابها النظام" :أن
أكون سنجابا ً تجربة ممتعة جداً .يتسنى يل أن أركض وأقفز وألعب طوال اليوم .يمكنني أن أتناول مأكوالت
كثرية أيضاً ،وهو أمر مدهش" .يسهل أن نضحك عىل هذا الجواب ،لكنه يثبت أن الذكاء االصطناعي ليس
واعيا ً ملج ّرد أن يعترب نفسه كذلك.
كشــخص بحد ذاتــه ،فأعطى الذكاء
لنفرتض مثالً أن قاضيا ً ســأل نظام  LaMDAعن شــعوره
ٍ
االصطناعي أجوبة مقنعة (ال عالقة لها بالســنجاب!) .ولنفــرض أن القايض قرر اعتبار ليموين محقا ً
ّ
وتبي أن  LaMDAال يمكن برمجته أو تعطيله ألن هذه العملية مرادفة "لقتله" .يعني ذلك أن هذا النظام
وأنواعا ً أخرى من الذكاء االصطناعي ســتتجمّ د يف حالتها املنحازة الشائبة ،وسنصبح أرسى ألنظمة غري
واعية تبدي تعليقات مسيئة عن األقليات .قد ال يكون هذا الوضع مشابها ً للمستقبل الذي نتوقعه ،لكننا
قد نضطر للتعايش معه يف نهاية املطاف.

الذكاء اإلصطناعي اكتشف فيزياء بديلة
يكفي أن نفتح أي كتاب فيزياء كي نجد فيه ِص َيغًا متالحقة لوصف طريقة تمايل األجسام ،وتحليقها،
الص َيغ العمليات التي نستطيع رؤيتها ،لكن تكمن مجموعات متنوعة من
وانحرافها ،وتوقفها .تَ ِصف هذه ِ
العوامل التي يصعب رصدها فورًا وراء كل عملية منها.
اكتشف برنامج جديد من نوع الذكاء
االصطناعي ،طوّره باحثون من جامعة
كولومبيا ،فيزياء بديلة خاصة به.
بعد عــرض فيديوهــات لظواهر
فيزيائية عىل كوكب األرض ،لم يكتشف
الذكاء االصطناعي مجددا ً املتغريات التي
نســتعملها راهناً ،بل إنه ابتكر متغريات
جديدة لتفسري ما يشاهده.
ال يعني ذلك أن الفيزياء التي نعرفها
اليوم شائبة أو ثمة نموذج أفضل لتفسري
العالم من حولنا (ســبق وأثبتت قوانني
أينشــتاين قوتهــا الفائقــة) .لكن لم
تظهر تلك القوانني إال بفضل اســتنادها
إىل "لغة" مبنية عــى نظريات ومبادئ
ّ
رسختها قرون طويلة من التقاليد.

إذا حصلنا عىل جــدول زمني بديل
حيث تعالج عقول أخرى املشاكل نفسها
من وجهة نظر مختلفة بعض اليشء ،هل
سنتابع مقاربة اآلليات التي ّ
تفس الكون
بالطريقة نفسها؟
رغــم ظهــور تكنولوجيــا جديدة
لتصوير الثقوب الســوداء ورصد عوالم
غريبة وبعيدة ،صمدت تلك القوانني مرارا ً
وتكرارا ً (مالحظة :ميكانيكا الكم مسألة
ِ
لنكتف بمناقشة العالم
مختلفة بالكامل.
املرئي يف هذه السطور).
اكتفى الذكاء االصطناعي الجديد
برؤية الفيديوات التي تعرض مجموعة
صغرية من الظواهــر الفيزيائية ،ما
يعني أنه ليس مخــوّ ال ً ابتكار فيزياء

جديدة لتفســر الكــون أو محاولة
التفوّق عــى أينشــتاين .كان هدف
التجربة مختلفاً.
يقــول عالِــم الروبوتــات ،هود
ليبسون ،من "مخترب اآلالت اإلبداعية"
ُ
تساءلت :إذا قابلنا
يف كولومبيا" :لطاملا
يوما ً جنسا ً فضائيا ً ذكياً ،هل سيكتشف
القوانني الفيزيائية التي نعرفها أم أنه
سي َِصف الكون بطريقة مختلفة؟ خالل
التجارب ،كان عدد املتغريات مشــابها ً
عند إعادة تشــغيل الذكاء االصطناعي
دومــاً ،لكن بــدت متغــرات محددة
مختلفة يف كل مرة .بعبارة أخرى ،ثمة
طرق بديلة لوصف الكون وقد ال تكون
خياراتنا مثالية".
عىل صعيد آخــر ،أراد الباحثون أن
يعرفوا مدى قــدرة الذكاء االصطناعي
عىل إيجــاد متغريات مختلفة ،ما يعني
تسهيل رشح الظواهر الجديدة واملعقدة
التــي بــدأت تظهر يف ســيل البيانات
الراهنة لكننــا ال نفهمها نظريا ً حتى
اآلن ملواكبة تطورها.
تُ ِلمح البيانات الجديدة املشــتقة من
تجارب عمالقــة ،مثل "مصادم الهدرونات
الكبري" ،إىل ظهور فيزيــاء جديدة .يف هذا
السياق ،يتساءل عالِم الرياضيات ،تشانغ
دو" :ما هي القوانــن األخرى التي نغفل
عنها ملج ّرد أننا نفتقر إىل املتغريات الالزمة"؟
كيف يســتطيع الذكاء االصطناعي

إذا ً أن يكتشــف فيزياء جديدة؟ يف املقام
األول ،أدخل الباحثون إىل النظام لقطات
فيديو غري مُعدّلة عن ظواهر يفهمونها
وطرحوا سؤاال ً بسيطا ً عىل الربنامج :ما
هو الحد األدنى من املتغريات األساســية
التي نحتاج إليها لوصف ما يحصل؟
عرض الفيديو األول بندوال ً مزدوجا ً
متأرجحا ً ومعروفــا ً باحتوائه عىل أربعة
متغريات حالة :زاوية كل بندول ،ورسعة
الزاوية الخاصة بكل واحد منهما.
ف ّكر الذكاء االصطناعي بهذا املشهد
والســؤال املرتبط به لبضع ساعات ثم
أعطى الجــواب التايل :هــذه الظاهرة
تتطلب  4.7متغريات لتفسريها .إنه رقم
قريب بما يكفي مــن املتغريات األربعة
التي نعرفها ،لكنــه ال ّ
يفس رأي الذكاء
االصطناعي بتلك املتغريات.
حــاول الباحثون الحقــا ً مطابقة
املتغريات املعروفة مع تلك التي اختارها
الذكاء االصطناعــي .تَطابق اثنان منها
مع زوايــا األذرع بدرجــة معينة ،لكن
َ
غامضني .مع
بقي املتغــران اآلخــران
ذلك ،تم ّكن الذكاء االصطناعي من طرح
توقعــات دقيقة حول خطــوة النظام
الالحقة ،فاســتنتج العلمــاء حينها أن
الــذكاء االصطناعي رصــد ظاهرة ال
يستوعبونها بعد.
يقول املرشف الرئييس عىل التجربة،
بويان تشــن ،وهــو باحــث يف مجال

الربمجيات وأســتاذ مســاعِ د يف جامعة
"ديوك"" :حاولنا أن نربط بني املتغريات
األخــرى وكل ما نســتطيع التفكري به:
رسعــة الزوايــا والخطــوط ،والطاقة
الحركية واملحتملــة ،وتركيبات متنوعة
من الكميات املعروفــة .لكننا لم نتوصل
إىل أي تطابق مثــايل ...نحن ال نفهم بعد
اللغة الرياضية التــي يتكلمها النظام".
ثم عرض الباحثــون الفيديوات األخرى
عىل الذكاء االصطناعي .شــمل الفيديو
األول ذراعا ً متموجة و"راقصة يف الهواء"
(قال الذكاء االصطناعي إنه يشمل ثمانية
متغريات) .كذلك ،أنتجت لقطات مصباح
الفا ثمانــة متغريات ،وعاد مقطع فيديو
للنريان مع  24متغــراً .كانت املتغريات
فريدة من نوعها يف كل مرة.
يكتــب الباحثــون يف تقريرهم:
"يكتشــف نظام الحلول الحســابية
الخاص بنا البُعد األسايس للديناميات
املرصودة ،من دون أن يعرف شــيئا ً
عــن املعطيات الفيزيائيــة الكامنة،
وهو يُحدّد مجموعات مُ ّ
رشــحة من
متغريات الحالة".
بعبارة أخرى ،قد يســاعدنا الذكاء
االصطناعــي مســتقبالً عــى تحديد
املتغريات الكامنة وراء مفاهيم جديدة ال
ندركها يف الوقت الراهن.
نُرشت نتائج البحث يف مجلة "علوم
الطبيعة الحسابية".
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الكالب والقطط...
هل ُتصاب بالـ "كوفيد "19؟
ينتقل الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد  )19في أغلب الحاالت من شخص إلى آخر .لكن
يمكن أن ينتقل أيضًا من األشخاص إلى الحيوانات.
ما التدابير التي ينبغي اتخاذها إذا كان
حيواني األليف مصابًا بمرض كوفيد 19؟

يحدث مرض كوفيد  19بسبب أحد أنواع فريوسات
كورونا التي تشــكل عائلة من الفريوسات .بعضها
يســبب أمراضا ً للبرش .وبعضها اآلخر يسبب أمراضا ً
لحيوانات مثل الخفافيش .غري أن بعض فريوســات
كورونا ال تصيب سوى الحيوانات .وال يُعرف املصدر
األصيل للفريوس املسبب ملرض كوفيد  .19لكن يُعتقد
أن الفريوس قد أصاب حيوانا ً يف بداية األمر ،ثم انتقل
إىل بعض األشخاص ،ثم انترش بني البرش.

هل يمكن أن ُتصاب الكالب والقطط بمرض
كوفيد 19؟

وفقــا ً ملركز مكافحة األمــراض والوقاية منها
بالواليات املتحدة ،أُصيبت حيوانات أليفة ،بما يف ذلك
القطط والكالب ،بالفريوس املســبب ملرض كوفيد
 .19وقد حدث هذا يف الغالب بعد مخالطة الحيوانات
أشخاصا ً مصابني بمرض كوفيد  19عن ُقرب.

هل يمكن أن تنقل الكالب والقطط الفيروس
المسبب لمرض كوفيد 19؟

يُعد خطــر نقل الحيوانات فريوس كوفيد  19إىل
األشــخاص منخفضاً .ومما يبــدو أن الحيوانات ال
تؤدي دورا ً رئيســيا ً يف نقل الفريوس املسبب ملرض
كوفيد  .19وال يوجد دليل عىل أن الفريوســات يمكن
أن تنتقل إىل األشخاص أو الحيوانات األخرى من جلد
الحيوانات األليفة أو فرائها أو شعرها.
رغم ذلك ،يمكن أن تنقــل الحيوانات الجراثيم
األخرى التي يمكن أن تسبب مرض األشخاص .كما
أن األطفال الصغار واألشــخاص املصابني بضعف

الجهاز املناعي واألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65
عاما ً فأكثــر معرضون لإلصابة .وينبغي لهم توخي
الحذر وغسل اليدين بعد ملس أي حيوان.

ما التدابير التي ينبغي اتخاذها إذا ُ
كنت مصابًا
بمرض كوفيد  19ولدي ّ حيوان أليف؟

إذا كنت مصابا ً بمرض كوفيد  19ولديك حيوان
أليف ،فيجب أن تلتزم بما ييل:
اعزل نفسك عن أي شخص آخر ،بما يف ذلك حيوانك
األليف ،إال لغرض توفري الرعاية األساسية .ك ِّلف شخصا ً
آخر يف منزلك برعاية حيوانك األليف إن أمكن.
تجنب املداعبة واالحتضان والتقبيل أو اللعق وتجنب
مشاركة الطعام أو الفراش مـــع حيوانك األليف.

إذا كنت تعتني بحيوانك األليف أو كنت مخالطا ً
حيوانات أثناء مرضك ،فارت ِد كمامة .اغســل يديك
قبل وبعد حمــل الحيوانات وطعامهــا وفضالتها
ومســتلزماتها .تأكد أيضا ً مــن تنظيف مخلفات
حيوانك األليف.
ً
ومرض حيوانك
19
بكوفيد
ا
مصاب
إذا كنت
ِ
األليــف ،فال تأخــذ حيوانك األليــف إىل الطبيب
البيطري بنفســك .اتصل بالطبيب البيطري بدال ً
من ذلك .وقد يقدم إليك املشــورة من خالل زيارة
افرتاضيــة أو يضع خطة أخرى لعــاج حيوانك
األليف .ويُنصــح فقط بفحص الحيوانات األليفة
التي ظهــرت عليها أعراض وخالطت شــخصا ً
مصابا ً بفريوس كوفيد .19

إذا كانــت نتيجة فحص حيوانــك األليف
إيجابية للفريوس املســبب ملــرض كوفيد ،19
فاتبع التدابري نفســها التــي تتبعها إذا أصيب
أحد أفراد األرسة بالعــدوى .واحرص عىل عزل
حيوانك األليف يف غرفة منفصلة بعيدا ً عن باقي
أفراد أرستك ،وال تجعله يرتك املنزل .واتبع هذه
النصائح أيضاً:
ارت ِد قفازات عند التعامل مع حيوانك األليف أو
طعامه أو أطباقه أو فضالته أو فراشه.
اغسل يديك بعد ملس أي مـــــن أغـــــراض
حيوانك األليف.
ال تضع كمامة عىل وجه حيوانك األليف .ال تضع
املطهرات عىل حيوانك األليف .إذا ظهرت عىل حيوانك
األليف أعراض جديدة ،أو إذا كانت حالته تزداد سوءاً،
فاتصل بالطبيب البيطري.
إذا مــرض حيوانك األليف ،فهناك ســبب يدعو
للتفاؤل .فمــن بني العدد القليل من الكالب والقطط
التي تأكدت إصابتها بالفريوس املسبب ملرض كوفيد
 ،19لم تظهــر عىل بعضها أي مــؤرشات للمرض.
وظهرت عىل معظــم الحيوانات األليفة التي أصيبت
باملرض أعراض خفيفة ويمكن العناية بها يف املنزل.
ويف حاالت نادرة جــدا ً تُصاب الحيوانــات األليفة
بأعراض مرضية حادة.
إذا كانت لديك استفســارات أو مخاوف بشأن
صحــة حيوانك األليف ومرض كوفيــد  ،19فاتصل
بالطبيب البيطري.

ما تأثير الـ "كوفيد" على حيواناتك المنوية؟
قد يؤدي التقاط عدوى "كوفيد  "19 -إلى تراجع عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال ،حتى أن
الفيروس قد يلتصق بمستقبالت على سطح خالياها .لكن ال تثبت أي أدلة حتى اآلن أن هذه
اآلثار تختلف عن تلك التي تظهر بعد اإلصابة بأمراض أخرى تترافق مع الحمى ،مثل اإلنفلونزا.
تعقب كريشــنا شــايتانيا مانرتافادي من عيادة "أواســيس"
للخصوبة يف الهند أعــداد الحيوانات املنوية لدى عرشين رجالً ترتاوح
أعمارهــم بني  25و 35عاما ً قبل إصابتهــم بفريوس كورونا ،ثم بعد
خمســة أشــهر عىل تعافيهم الكامل من العدوى ،ما يعني أن تصبح
نتائج فحوصاتهم سلبية وتختفي جميع األعراض.
زار هؤالء الرجال العيادة قبل تفيش الجائحة ألنهم كانوا يحاولون
اإلنجاب منذ ســنة عىل األقل .من أصل عرشين رجالً ،لم يرتاجع عدد
الحيوانات املنوية لدى ســتة منهم بعد عرشة أسابيع عىل التعايف من
"كوفيد ."-19لكن سجّ ل  14رجالً تراجعا ً بنسبة .49%
قاس الباحثون عــدد الحيوانات املنوية لدى الرجــال األربعة عرش
مجددا ً بعد مرور  11أســبوعاً ،واكتشــفوا أن  11رجالً منهم اسرتجعوا
مســتوى معينا ً من الحيوانات املنوية (أقل من املســتويات التي سبقت
التقاط العدوى بنسبة  12%تقريباً) .يف املقابل ،لم يسرتجع الرجال الثالثة
املتبقون مســتوياتهم الطبيعية خالل الفرتة نفســها .طرحت شايتانيا
مانرتافادي هذه النتائج خالل "مؤتمر الجمعية األوروبية للتكاثر البرشي
وعلم األجنّة" يف ميالنو ،إيطاليا ،يف ٍ
وقت سابق من هذا الشهر.
هذه ليســت أول دراسة تســتنتج أن عدوى كورونا قد تؤدي إىل
تراجع مؤقت يف عدد الحيوانات املنوية .يف العام  ،2021حللت دراســة
بقيادة غيلربت دوندرز من مستشــفى "أنتويرب" الجامعي يف بلجيكا
عينــات منوية من  67رجالً ،بلغت أعمارهــم  34عاماً ،بعد إصابتهم
بفريوس "كوفيد ."19 -
حلل الباحثون عينات  35رجالً بعد شهر عىل إصابتهم ،واكتشفوا
تراجــع عدد الحيوانات املنوية لدى  13منهــم (أي أقل من  15مليون
خلية يف كل ملليلرت من السائل املنوي) .كذلك ،حلل العلماء عينات 32
مشاركا ً آخر بعد شــه َرين عىل الفحص اإليجابي ،والحظوا أن أعداد
الحيوانات املنوية بقيت أقل من املعدل لدى مشــار َكني منهم فقط ،ما

يعني أنها تســرجع وضعها الطبيعي مع مرور الوقت .لكن لم تُقيّم
هذه الدراسة عدد الحيوانات املنوية لدى املشاركني قبل التقاط العدوى.
يف الســياق نفســه ،طرحت أمرية ســالم وزمالؤها من جامعة
"املنستري" يف تونس أدلة حول أثر "كوفيد  "19 -عىل حركة الحيوانات
املنوية خالل "مؤتمر الجمعية األوروبية للتكاثر البرشي وعلم األجنّة".
جمع الباحثــون عيّنتَني من الحيوانات املنوية ،قبل تفيش الجائحة ثم
خاللها ،من تسعني شخصا ً يبلغ متوســط أعمارهم  38عاماًُ .
سجّ ل
تراجع بنســبة  5%يف عدد الحيوانات املنوية القادرة عىل التحرك .لكن
لم تتأكد هذه الدراسة من إصابة املشاركني بالفريوس.
قد يؤثر "كوفيد "-19عىل الحيوانات املنوية بسبب ترضر األنسجة
التي تدعم نموها .أثبتت الدراسات املخربية أن فريوس كورونا املستجد
قد يصيب الخاليا يف الخصيتني والرببخ (األنبوب الذي تنضج فيه خاليا
الحيوانات املنوية) .يحمل هذان العضوان مســتقبالت األنزيم ا ُملحوّل
لألنجيوتنســن  2التي يستعملها الفريوس للدخول إىل الخاليا .شملت
إحدى الدراســات  26رجالً أثناء إصابتهم بحالة خفيفة من "كوفيد -
 ،"19فالحظت أن  11رجالً منهم كانوا مصابني بالتهاب الرببخ.
تكشف أدلة أخرى أن الفريوس قد يلتصق بخاليا الحيوانات املنوية
مبارش ًة .يف دراسة طرحتها كيارا كاســتيليني من جامعة "الكويال"
اإليطالية خالل املؤتمر نفسه ،استنتج الباحثون أن مستقبالت األنزيم
ا ُملحوّل لألنجيوتنســن  2كانت موجودة عىل سطح خاليا الحيوانات
املنوية لدى  40متربّعاً .لكنهم لم يرصدوا الفريوس داخل تلك الخاليا.
عىل صعيد آخر ،نادرا ً ما يجد الباحثون فريوس كورونا يف السائل
الذي يحمل الحيوانات املنوية .طرح بيدرو خوســيه فرينانديز كولوم
وزمالؤه من جامعة "اليف" ومستشفى "البوليتكنيك" يف إسبانيا نتائج
أبحاثهم خالل املؤتمر ،بعدما حللــوا الحيوانات املنوية التي تربّع بها
خمسون رجالً بني تموز  2020وآذار  ،2021فرصدوا فريوس كورونا

يف عيّنة واحدة .يقول فرينانديز كولوم إن وجود الفريوس يف الســائل
املنوي نادر لكنه ليس مستحيالً .ما من أدلة عىل إمكانية نقله جنسيا ً
عن طريق السائل املنوي.
بشــكل عام ،تبدو آثــار "كوفيد  "19 -عــى الحيوانات املنوية
مشابهة ملا تُسببه أمراض أخرى مثل اإلنفلونزا ألن الحيوانات املنوية
حساسة جدا ً تجاه تغريات الحرارة.
أخرياً ،يقول آالن بييس من جامعة "شيفيلد" الربيطانية" :تكشف
البيانات املتاحــة أن الرجال املصابني بأمــراض معتدلة أو حادة قد
يســجلون تراجعا ً مؤقتا ً يف نوعية السائل املنوي ،بما يشبه ما يحصل
عند اإلصابة بأمراض أخرى تُسبب الحمى .لهذا السبب ،ال داعي للقلق
من ترضر خصوبة الرجال بســبب عدوى "كوفيــد  "19 -عىل املدى
الطويل .الوضع ليس أخطر مما يحصل بعد اإلصابة باإلنفلونزا".
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الصين أصبحت في وضع الهجوم
ً
مباشرة ،أصبحت بكين في
بعد بدء الغزو الروسي ألوكرانيا
موقف ضعيف .خالل األسابيع التي تلت عبور القوات الروسية
للحدود األوكرانية ،بدت مواقف الصين متكلفة ومبهمة .حتى
ّ
ومنظمي الحمالت الدعائية الصينية،
أن الدبلوماسيين الصينيين،
والمتحدثين باسم وزارة الخارجية ،حاولوا فهم موقف الرئيس
الصيني من الصراع .باختصار ،تأثّرت سمعة البلد سلبًا بسبب شراكة
شي جين بينغ "غير المحدودة" مع نظيره الروسي فالديمير بوتين.
لكن بعد مرور ستة أشهر على اندالع الحرب وفي ظل غياب أي نهاية

وشيكة للصراع ،استرجعت بكين توازنها بشكل عام .لم تتحقق بعد
مخاوفها األولية من زيادة اإلنفاق الدفاعي األوروبي اإلجمالي
ّ
تفضل الصين أن تنتهي الحرب بانتصار روسي واضح ،لكن
بسبب الحرب.
يقضي خيار آخر باستنزاف المعدات العسكرية األميركية واألوروبية
التي تدعم أوكرانيا .في الوقت نفسه ،يجازف ارتفاع كلفة الطاقة
والتضخم المتصاعد بإضعاف رغبة الحكومات األوروبية في متابعة
فرض العقوبات ،ما يثبت لبكين أن الوحدة العابرة لألطلسي قد تنهار
في أي لحظة.

بـــونـــي لـــيـــن ،جـــود بـــالنـــشـــيـــت

تدهورت النظرة التي يحملها الرأي
العام يف الديمقراطيــات املتقدمة تجاه
الصني بكل وضوح ،لكــن ال تزال بكني
تلقى تجاوبا ً واســعا ً يف أنحاء "الجنوب
العاملــي" بفضل مســاعداتها التنموية
ورسائلها الدبلوماسية.
يف غضون ذلك ،اســتنتجت بكني
أن بيئتهــا الخارجية تــزداد خطورة
بغــض النظر عــن نتيجــة الحرب.
يالحــظ املحللون الصينيــون رشخا ً
متزايــدا ً بني الديمقراطيــات الغربية
ومختلف البلدان غــر الديمقراطية،
بما يف ذلك الصني وروســيا .تشــعر
الصني بالقلق من أن تستغل الواليات
ّ
املتوسع لبناء
املتحدة هذا االنقســام
تحالفــات اقتصادية أو تكنولوجية أو
أمنية بهدف احتوائها .من وجهة نظر
الصينيني ،تؤجّ ج واشــنطن وتايبيه
االضطرابات يف املنطقة عمدا ً عرب ربط
تايوان
الهجوم عىل أوكرانيا بســامة
الرئيس الصيني شي جين بينغ ملقيًا كلمة في بواو | الصين ،نيسان 2022
وأمنها مبارش ًة .تخــى الصني أيضا ً
"بريكس" ،تحــاول بكني أيضا ً تحويل
دول "بريكــس" ،وقــد شــمل هذا
أن يعيق الدعم الــدويل املتزايد لتايوان
"منظمة شــنغهاي للتعــاون" ،التي
اللقاء تســعة ضيوف ،منهم اململكة
خطط "إعادة التوحيد".
تشمل روســيا ،إىل كتلة قوية تستطيع
العربية الســعودية واإلمارات العربية
هــذه األفكار املرتبطــة بالتدخل
إقامــة عالقات سياســية واقتصادية
املتحدة .ويف الشــهر الالحق ،أيّد يش
الغربي وضعــت بكني مجددا ً يف وضع
وعســكرية عميقة .لطاملــا ضغطت
جني بينغ توســيع نطــاق املجموعة
الهجوم .مــن املتوقع أن تتحدد معالم
الصني لتكثيف التعــاون االقتصادي يف
واقرتح مبــادرات جديــدة لتكثيف
السياســة الخارجية الصينية خالل
هــذه املنظمة ،واقرتحت إبــرام اتفاق
التعــاون يف االقتصــاد
املرحلــة املقبلــة عرب
تجاري حر وإنشــاء بنك تابع "ملنظمة
الرقمــي ،والتجــارة،
إطــاق مواقــف أكثر
شــنغهاي للتعــاون" .انهــارت هذه
واالســتثمار ،وسالسل
عدائية لتحقيق مصالح
األفكار يف السنة املاضية ،لكن ناقشت
اإلمــدادات .كذلك ،دعا
البلــد ،واستكشــاف
املنظمة يف شــهر أيار من هذه الســنة
الرئيــس الصينــي 13
مســارات جديــدة
يالحظ المحلّلون
رضورة تكثيف التفاعــات بني الدول
زعيما ً عامليا ً للمشاركة
الكتســاب نفوذ عاملي
األعضاء ،ال سيما يف مسائل األمن الدويل
والتحايــل عــى نقاط الصينيون شرخًا متزايدًا يف حوار رفيع املســتوى
والتعاون االقتصــادي .ويف ظل زيادة
حول التنميــة العاملية
االختناق التي يســيطر
بين الديمقراطيات
األعضاء الرسميني يف "منظمة شنغهاي
مع دول "بريكس" ،بما
عليها الغرب.
الغربية ومختلف البلدان
ٍ
وقت
للتعاون" ومســاعي ض ّم إيران يف
يف ذلك الرئيس اإليراني،
تحرص الصني عىل
تشــكيل كتل حرصية غير الديمقراطية بما
الحق من هذه السنة ثم بيالروسيا عىل
إبراهيم رئييس ،ورئيس
األرجح مستقبالً ،من املتوقع أن تصبح
من الدول التي تدعمها في ذلك الصين وروسيا وزراء كمبوديــا ،هون
املنظمة أكثر قوة عىل الساحة العاملية.
صن .وبعد فرتة قصرية،
أو تمتنــع عــن دعم
قدّمت األرجنتني وإيران طلبا ً رســميا ً
يف شهر حزيران املايض ،اقرتحت طهران
الواليــات املتحدة عــى األقل .تحاول
أن تتبنى "منظمة شــنغهاي للتعاون"
لالنضمام إىل مجموعــة "بريكس"،
بكني يف املقــام األول تقوية مجموعة
عملة موحدةّ ،
ّ
وعبت عن أملها بتحويل
وعبت مرص والســعودية وتركيا عن
"بريكس" (الربازيل ،روســيا ،الهند،
هــذه املجموعة إىل "اتحــاد من القوى
اهتمامها باالنتســاب إليها أيضاً .ويف
الصني ،جنوب أفريقيا) وتوســيعها،
العظمى غري الغربية".
شــهر تموز ،ذهبت موســكو إىل حد
باعتبارها كتلة بديلة من الدول النامية
داخل هاتــن الكتلتني ويف منتديات
اقرتاح "عملة احتياطية عاملية جديدة
ملنافسة التحالف الرباعي ومجموعة
أخرى ،تزداد أهمية مراقبة قدرة الصني
بني أعضاء املجموعة لتسهيل تحقيق
الســبع ومجموعة العرشين .يف شهر
وروســيا وإيران عىل تعميق العالقات يف
مصالحهم االقتصادية".
أيار ،عقد وزيــر الخارجية الصيني،
ّ
متوسع بني
ما بينها وتشكيل اصطفاف
باإلضافــة إىل توســيع مجموعة
وانغ يي ،اجتماعا ً بني وزراء خارجية
عىل صعيد آخر ،تكثر العوامل التي تعيق الجهود الصينية الرامية
إىل توســيع وإعادة إحياء املنظمات القائمة ،مثل مجموعة "بريكس"
و"منظمة شــنغهاي للتعاون" .الهند منتسبة مثالً إىل هاتني الكتلتني
معا ً وقد تكبح أي جهود معادية للواليات املتحدة علناً .لكن حتى أبسط
ّ
تحسن يف قدرات هذه املجموعات وتماسكها قد يساعد بكني عىل كبح
أي تحركات قرسية أو عقوبات قد يفرضها األمريكيون وحلفاؤهم عىل
الصني يف السنوات املقبلة.

بدأ نقاش بني بعض محليل السياســة
الخارجية الصينية حول احتمال نشــوء
أزمة وشــيكة أخــرى يف مضيق تايوان
وكيفية اســتعداد الصني لهذه األحداث.
أعلن يانغ جيــي ،دبلومايس يف املكتب
الســيايس للحزب الشــيوعي الصيني،
أن الصني ســتتخذ "خطوات صارمة"،
بما يف ذلك اســتعمال الجيش ،لحماية
مصالحها .يف الوقت نفسه ،شارك جيش
التحريــر الشــعبي يف تدريبات إضافية
بالقرب من تايوان ،يف محاولة منه ملنع
ّ
تدخل طرف ثالث يف الرصاعّ .
تفس هذه
التطورات عىل األرجح السبب الذي دفع
بكــن إىل إطالق تحذيــرات الذعة وغري
مألوفة مــن احتمال حضور رئيســة
مجلس النواب األمريكي ،نانيس بيلويس،
إىل تايوانّ .
توقع املسؤولون الصينيون أن
ترتافق هذه الرحلة مع تداعيات ســلبية
حادة عىل األســس السياسية للعالقات
الصينية األمريكية.
يخطئ من يتجاهل تحذيرات الصني
من إطالق تحركات عسكرية ملج ّرد أنها
امتنعت عن تنفيذ تهديداتها الســابقة.
يبقى احتمال غزو تايوان مستبعداً ،لكن
تملك بكني مسارات عدة لتصعيد الرصاع
املبــارش ،بمــا يف ذلك إرســال طائرات
للتحليق فــوق األرايض التايوانية .وإذا
اتخذت بكني خطوات جذرية أخرى كردة
البلدان املســتاءة من القيادة األمريكية.
فعل عىل التحــركات األمريكية األخرية،
كذلك ،ســيكون نطاق الضغــط الذي
يسهل أن تندلع أزمة شاملة.
تســتعمله الصني يف عالقاتهــا الوثيقة
هل ستنجح مساعي الصني األخرية
مع باكستان والســعودية لكسب الدعم
لتغيري ميــزان القــوى ملصلحتها إذاً؟
يف البلدان املســلمة ،بما يف ذلك منظمة
لــم تتضح بعد فرصة نجــاح "مبادرة
التعاون اإلســامي ومجلــس التعاون
األمــن العاملي" لتغيري النظــام الدويل،
الخليجي ،عامالً مؤثرا ً
أو تحوّلهــا إىل ركيزة
آخر عىل حجــم الدعم
أساسية لطريقة تعامل
الذي تحظى به الصني
الصني مــع الحوكمة
يف الدول النامية.
العاملية .حاولت الصني
يتعلق عنرص أخري
سابقا ً تحريك النقاش
يف مراجعة السياســة تحاول بكين تحويل "منظمة حــول األمــن العاملي
الخارجيــة الصينيــة
وفشــلت ،وتكــررت
شنغهاي للتعاون" التي
بالقــوة العســكرية.
التجربــة نفســها
تشمل روسيا إلى كتلة
تظن بكــن أن الغرب
مــع "مفهــوم األمن
قوية تستطيع إقامة
يعجز عن فهم املخاوف
الجديــد" (إطار عمل
األمنية الروســية التي عالقات سياسية واقتصادية أمني يهدف إىل توسيع
تعتربها مرشوعة .لكن
التفاعالت االقتصادية
وعسكرية عميقة
ال يشء يدفــع الصني
والدبلوماســية التــي
إىل ّ
ُ
توقع معاملــة مختلفة مع املخاوف
ط ِرحت للمرة األوىل يف العام  .)1996كان
الصينية مــن جانب الواليــات املتحدة
النفوذ االقتصادي والدبلومايس الصيني
وحلفائها .ونظرا ً إىل فشــل املســاعي
حينها أقل مســتوى بكثــر .يف مطلق
الدبلوماسية ،قد تضطر الصني الستعمال
األحوال ،تبقى "مبادرة األمن العاملي"،
القوة إلثبات رصامتها.
بغــض النظر عــن نجاحهــا يف نهاية
ينطبق هــذا الوضع عىل تايوان ،لذا
املطاف ،منفذا ً مهما ً ملساعدة بكني عىل
تشعر بكني اآلن بقلق متزايد من النوايا
إطالق محادثات حــول األمن اإلقليمي
األمريكية تجاه الجزيرة والتحركات التي
والعاملي بعد املؤتمــر العرشين للحزب
ً
نتيجة لذلك،
تعتربها استفزازات متزايدة.
الحاكم يف الخريف املقبل.

لكــن قد يتعلــق أهم عامــل يؤثر عــى البيئــة الصينية
االســراتيجية يف املرحلة املقبلة ببكني نفسها .عىل الورق ،يمكن
ّ
توقع الخطوط العريضــة للعبة الصينية ا ُملعدّلة :تعميق الروابط
مع "الجنوب العاملي" ،وتغيري أهداف املؤسســات التي تقودها
بكني مثل "منظمة شــنغهاي للتعاون" ،وظهور مفاهيم أمنية
جديدة تتماىش مع رؤيتها الخاصة عــن النظام الدويل .قد تزيد
هذه االسرتاتيجية تعقيدات السياسة الخارجية األمريكية يف حال

تطبيقها بالشكل املناســب .لكن تتطلب هذه الجهود كلها فرتة
من الزمن ،وقد تنهار إذا أنتجت ترصفات بكني العدائية والقرسية
ضد جريانها حملة دولية مضادة أو إذا زاد تردد الدول يف التعاون
مــع الصني .لقد ّ
تبي أن نزعة يش جــن بينغ إىل تحقيق أهدافه
الخاصة وتوســيع نفوذه هي أكرب عائق أمام اسرتاتيجية الصني
الكربى .حتى أن تع ّ
طشه للســلطة قد يدمّ ر السياسة الخارجية
الصينية يف نهاية املطاف.

اقــــتصــــاد
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تواجه عقبة المساحات الضيقة على أسطح المباني وتثير الخالفات
بين الجيران على أفضلية التركيب

أنظمة الطاقة الشمسيةّ :
توسع عشوائي ّ
بحاجة إلى تنظيم جدي

قبل اإلنهيار ،لم تكن الطاقة الشمسية معروفة لدى
اللبنانيين سوى على نطاق ضيق ،لتنتشر في ما بعد
األلواح الشمسية على نطاق واسع لمواجهة أزمة
التقنين وارتفاع أسعار المحروقات وفواتير المولدات
الخاصة ،التي قضت على رواتب اللبنانيين .عوامل عدة
أثرت على ارتفاع أسهم هذا القطاع وخاصة الحاجة
المل ّ
حة للكهرباء في ظل غيابها شبه التام .إال أن هذا
القطاع يواجه اليوم فوضى عارمة وخصوصًا لجهة
التركيب واألسعار ونوعية وجودة المعدات.
جــويــل الـفـغــالــي
لــم يعــد أمــام الشــعب اللبناني
ســوى تأمني البدائل للكهرباء كالطاقة
الشمســية .وعــى الرغم مــن تكلفتها
املرتفعة التي تفوق قدرة معظم الشــعب
اللبنانــي عىل تأمينها ،تبقى االســتثمار
الوحيد املضمون عــى املدى البعيد .إال أن
أبرز املشاكل التي تواجه هذا القطاع هي
ّ
املخصصة والواســعة
عدم تواجد األماكن
أللواح الطاقة ،كاألسطح مثالً .األمر الذي
دفع عددا ً كبريا ً من الســكان اىل استغالل
املســاحات والزوايا الصغــرة والضيقة،
كرشفات املنــازل والنوافذ وحتى أرصفة
الطرقات .وهذا املشــهد نراه منترشا ً أكثر
يف املــدن .أما املشــكلة الثانية فيمكن أن
ّ
تتجســد بعشوائية تســعري مستلزمات
الطاقة الشمسية والغش يف نوعية املعدات.

فوضى في القطاع

«تجتــاح الفــوىض قطــاع الطاقة
الشمســية» ،تقول املستشــارة يف قطاع
الكهرباء وسياســات الطاقة جيســيكا
عبيد« ،وما نراه اليوم هو مشــهد صغري
وبداية الفوىض ،ومع مرور الوقت ستظهر
تداعياتها يف الســوق .وذلك ألن الســبب

األســايس وراء الطلب الكثيف عىل تركيب
الطاقة الشمســية نابع من رغبة املواطن
يف التخلــص من دفع الفواتــر الباهظة
للمولدات بظل عدم توفــر كهرباء الدولة
واللجوء ألي بديل أوفــر وأضمن ،وليس
ألن الدولة وضعت بعــض التحفيزات أو
سياسات دعم لالستثمار فيها» .إذا ً يمكننا
اعتبار أن هذا القطاع بني أساسا ً عىل مبدأ
الفوىض ،ونما يف ظل فشــل وسوء إدارة
مؤسســات الدولة وعدم وجود تخطيط
أو سياســات واضحة ،وليس عن طريق
التحفيزات .ومن الصعب اليوم برأي عبيد
أن تقوم الدولة بتنظيمه .حيث ال شــبيه
ملا يحصــل راهنا ً إال أيــام الحرب عندما
لجأ املواطن اىل املولــدات الخاصة لتأمني
الكهرباء ،واليوم نــراه يتخلص من هذه
املولدات ويستبدلها بالطاقة الشمسية».

الغش في الجودة

عبيد شــدّدت عىل «رضورة توعية
ّ
تخص
املواطن عىل بعض األمــور التي
ً
خاصة ألنها أنظمة
تركيب نظام الطاقة
كهربائية تثري املخاوف املتعلقة بالسالمة
العامة ،فمــن املمكن أن تحرتق األنظمة
أو أن تنفجــر البطاريــات إذا لــم تكن
مطابقة للمعايري .فكل األنظمة واملعدات

أ ّ
دت كثافة الطلب على الطاقة الشمسية إلى زيادة حجم األعمال وزيادة فرص العمل

أصبحت موجــودة يف البيــوت ،لتوليد
الكهرباء والتحويل من تيار مســتمر إىل
مرتدد والتخزين ،مــا يتطلب وضع كل
الحمايات املطلوبة وتوعية املواطن عىل
كيفية اســتعمالها ،والتأكــد من متانة
تثبيت تلك املعدات وقدرتها عىل الصمود
أمام العواصف كي ال تتطاير خالل فصل
الشــتاء .وأضف اىل ذلك غيــاب الرقابة
وحماية املستهلك يف لبنان ،فمن املفرتض
أن تتمتع األلواح الشمســية بشــهادة
مطابقة ملعايري الجودة ،والذي يحصل يف
لبنان اليوم هو العكس ،حيث يتم بيع كل
األلواح املصنّفة بغري مطابقة للمعايري يف
البلدان األخرى ،وبدل من أن تعيش هذه
األلواح لحواىل  25سنة ،بالكاد تصل إىل 5
سنني ،لذا عىل املواطن االنتباه كي ال يقع
ضحية مدعي اإلختصاص».

المناكفات على مساحات
األسطح السكنية

بحســب مديــر عام االســتثمار
الســابق يف وزارة الطاقة واملياه غسان
بيضون «إن مساحات األسطح املتاحة

عيتاني :تقدّم في مسار عمل المرفأ

الدوالر يحلّق و»"صيرفة"»  25800ليرة

وصف مدير عــام مرفأ بريوت عمر
عيتاني تفجري  4آب باليوم األســود الذي
سيســجل يف تاريخ املرفــأ ،ثم وقف مع
املوظفــن والعاملني يف حضــور رئيس
االتحاد العمايل العام بشارة االسمر دقيقة
صمت عىل أرواح الشــهداء الذين قضوا
يف هذا اليــوم الذي لن تمحــوه ذاكرتنا،
كما اشــار ،مجددا ً تعازيه لذوي الشهداء
ولرفاقهم وزمالئهم.
وكانت هذه الوقفة التي نفذت أمس
مناسبة ليستعرض عيتاني امام املوظفني
والعاملني التقدم ا ُملحرز يف مســار العمل
والذي يعود للقرارات الجريئة التي اتخذت
بعد التفجري بتوجيهات وزير االشــغال
والنقل عــي حمية والتي ســاهمت يف
الحفاظ عىل ســر العمل وبالتايل ضمان
ديمومة االمن الغذائي ،إضافة اىل سلسلة
االصالحات التي جــرى تنفيذها ،والتي
كانت بدورها املدخل لوقف عملية االنهيار
التي رضبت املرفأ والتي ستكون مسقبالً

تابع سعر رصف الدوالر يف السوق
الســوداء ارتفاعه أمام اللرية اللبنانية
والمس أمــس عتبة الـــ 31ألف لرية
مســجّ الً مســا ًء  30700لرية لبنانية
للــراء و  30750لــرة لبنانية لبيع
الدوالر الواحد .بدوره أعلن مرصف لبنان
أن «حجــم التداول عىل منصة Sayrafa
بلغ ليوم أمس 56 ،مليون دوالر أمريكي
بمعــدل  25800لرية لبنانيــة للدوالر
الواحد ،وفقا ألســعار رصف العمليات
التي نفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكــر أنــه «عــى املصــارف
ومؤسســات الرصافة االســتمرار يف
تســجيل كل عمليات البيــع والرشاء
عىل منصــة  ،Sayrafaوفقا للتعاميم
الصادرة يف هذا الخصوص».

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ ١.٠١٦٦
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

االسترليني
$ 1.2061
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 23030
الذهب
$ 1791

فرص العمل لعدد كبري من املهندســن
محدودة وصغرية إذا تم تقسيمها عىل
والعمال واملختصــن يف مجال الحديد»،
عدد الشــقق املوجودة يف كل مبنى ،لذا
يقــول بيضون« ،والعربة ليســت فقط
عىل ســكان املبنى الواحــد أن يتفقوا
بزيادة فرص العمل ولكــن يف الحد من
عىل التقسيمات والتعاون بني بعضهم
دفع فواتري املولــدات الباهظة وإعفاء
البعض ،وإال ســيتوجّ ه قسم منهم اىل
املواطن من اســتبداد أصحاب املولدات
وضع األلواح عىل النوافذ وعىل الرشفات
ووحشــيتهم ،إضافة اىل
بحيث ال تتســع أسطح
تأمــن الكهربــاء يف كل
املباني لرتكيب ألواح لكافة
األوقات وبشكل مضمون.
الشقق ،األمر الذي سيؤثر
عىل فعالية إنتاج الطاقةُ .بني هذا القطاع من ويف ظل غياب الدولة ،عىل
املواطن أال يتــكل إال عىل
وتنتــر هــذه الظاهرة األساس على مبدأ
بشــكل كبري يف املدن ،أما الحاجة الماسة ومن نفسه».
ويختــم بيضــون
بالنسبة للقرى ،فهي شبه
دون أي تخطيط
بالقول« :كان من املفرتض
معدومة ،نظرا ً للمساحات
أن تقوم الحكومــة ،عندما كانت تتمتع
الواسعة املوجودة ،من أسطح وحدائق،
بصالحية الهيئة الناظمة ،بحمالت توعية
إضافة اىل الود والتعــاون بني الجريان
ملعرفة كيفية اســتخدام هــذه الطاقة
واألقارب .كما أن بعض البلديات توجه
إلنتاج الكهرباء وتعريف املســتهلك عىل
اىل االســتثمار يف الطاقة الشمســية
الرشوط الصحية والبيئية الســتخدامها
لتوزيعها عىل السكان.
وقوانينها وطرق تركيــب معداتها .أما
اليوم وبغياب الدولة ،عــى البلديات أن
فرص عمل جديدة
تتــوىل هذا األمر ،إضافة اىل مؤسســات
«وقد أدت كثافة الطلب عىل الطاقات
املواصفات واملعايري».
الشمسية اىل زيادة حجم األعمال وزيادة

CMC crypto
$ 533
الفـضـة
$ 19.81

الروبل
$ 0.0165
بــرنــت
$ 95.72

رشطا ً الزما ً لتحقيق االســتقرار والتعايف
الكامل.
وشكر عيتاني املوظفني والعاملني يف
املرفأ عىل جهودهم التي بذلوها وتحديدا ً
منذ تاريخ  4آب  2020وعىل تمســكهم
وقناعتهم «بقيامة هذا املرفق» ،مشــددا ً
عــى ان االصالح والتعــايف يحتاجان اىل
الصرب والعزيمة والشفافية ،وان سياسة
الرتاخي يف االدارات املاضية قد طويت اىل
غري رجعة.
كما توجه بالشكر اىل جميع االجهزة
االمنية العاملــة يف املرفأ وعىل رأســها
الجيش اللبناني الذي كانت له اليد الطوىل
بالتعاون مع الجيــش الفرنيس يف ازالة
الردم والركام ،منوها ً بعمل املجلس االعىل
للدفاع.
بدوره لفت األسمر اىل انه «إذا كانت
املؤرشات تــدل عىل ان البلد قد يتجه نحو
االسوأ ،طمأن باملقابل اىل ان مرفأ بريوت
يسري نحو االحسن».

اليوان الصيني
$ 0.1479
خام WTI
$ 90.06

الليرة التركية
$ 0.0557
طن القمح
$ 346

١٨

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٩٠٢السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٦آب 2022

أقوى  30مصرفًا في «الشرق األوسط»»:
السعودية األولى واإلمارات الثانية وقطر الثالثة
كشفت فوربس الرشق األوسط عن قائمة «أقوى 30
بنكا ً يف الرشق األوســط للعام  »2022لتسلط الضوء عىل
أبرز املصارف التي تمكنت من تخطي أزمة كورونا.
وإلعداد القائمــة ،جمع فريق البحــوث املعلومات
والبيانات املالية من أســـواق املــال يف دول املنطقة ،ثم
صنفت البنــوك املدرجة يف أســواق املال وفقــا للقيمة
الســوقية ،واإليرادات ،وإجمايل األصــول ،وصايف األرباح
للعام .2021
وبرزت الســعودية يف صدارة دول قائمة «أقوى 30
بنكا ً يف الرشق األوســط للعــام  « 2022بعرشة مصارف
واملغرب  ،3مرص ،1اإلمارات  ،7الكويت  ،2االردن  ،1قطر

 ،4البحرين  ،1عمان .1
أما أقوى  5بنــوك يف الرشق األوســط للعام 2022
فجــاءت مجموعة بنــك قطر الوطنــي ( -)QNBقطر،
بنك أبوظبــي األول -اإلمارات ،البنك األهيل الســعودي-
الســعودية ،مرصف الراجحي  -السعودية ،بنك اإلمارات
دبي الوطني -اإلمارات.
واشــارت «فوربس» يف بيان اىل أن «القيمة السوقية
اإلجمالية ألكرب  30مرصفا ً يف املنطقة ارتفعت إىل 586.6
مليار دوالر ،حسب إغالقات األسواق يف  28حزيران ،2022
مع أصول إجمالية بلغت  2.5تريليون دوالر ،بينما هيمنت
البنوك الخليجية عــى القائمة ،ممثلة بـ  25بنكا يف دول

مجلس التعــاون الخليجي .وتعد الســعودية واإلمارات
األكثر تمثيال يف القائمة بواقع  10و 7بنوك عىل التوايل ،ثم
قطر بـ  4بنوك ،واملغرب بـ  3بنوك».
واضافت« :تصــدرت مجموعة بنك قطــر الوطني
( )QNBالقائمة للعــام الثاني عىل التوايل ،بإجمايل أصول
قيمتهــا  300.3مليار دوالر .يليهــا يف املركز الثاني :بنك
أبوظبي األول ،والبنك األهيل السعودي ،ومرصف الراجحي.
ويأتــي بنك اإلمارات دبــي الوطني يف املركــز الخامس
للتصنيف .يف حني جمعت هذه البنوك مجتمعة  16.8مليار
دوالر من األرباح يف العام  ،2021لتشكل نسبة  49يف املئة
من إجمايل أرباح  30بنكا ً مدرجا ً يف القائمة.

تحتج على الدعاوى واألحكام المتكرّرة
«جمعية المصارف»
ّ
أعلنت جمعية مصارف لبنان إرضاب
املصارف العاملة يف لبنــان بدءا ً من يوم
االثنــن الواقــع يف  8آب  ،2022عىل أن
تق ّرر الجمعية العمومية للمصارف التي
ستعقد يف العارش من آب املوقف الذي تراه
مناسبا ً يف هذا الشأن.
هذا املوقف جاء اســتغرابا ً لتجاهل
البعض من املك ّلفني باحــرام القانون
ومضمون أحكامه ،وكأن تطبيق القانون
أصبح اختياريا ً لهم وليس إلزامياً ،وعندما
تأخذ هذه املرجعيات تدابري جذرية تتناول
ح ّريات األشــخاص وكراماتهم وتيسء
إىل ســمعتهم وتع ّرض عالقات املصارف
املحليــة باملصارف املراســلة ،ما يحدث
بالغ الــرر ليس للقيّمني عىل املصارف
فحسب ،بل بصورة أوىل للمودعني.
وموقف الجمعية جاء خالل اجتماع
عقدته تداولت فيه يف موضوع الدعاوى
«الكيديــة» التي تتعــ ّرض لها املصارف
والتــي تصدر فيهــا بعــض األحكام
«االعتباطية والشعبوية» عن مرجعيات
يت ّم اختيارها مسبقا ً من املدّعني لغايات
لم تعد خافية عىل أحد.

عدم فهم معنى الرأي المخالف

وقالت يف بيان« :من األمثلة عىل ما
تقدّم ،عدم فهم هــذه املرجعيات معنى
«الرأي املخالــف» «»Adverse Opinion
الذي أصدره مفوضــو املراقبة الجدّيون
ال ســيّما الدوليون منهــم مؤخراً ،لدى
مراجعة الحســابات املاليــة ليس فقط
للمصــارف ،بل ربمــا لجميع الرشكات

العاملــة يف لبنان .وقد ســها عن بالهم
أن الوضع املــريف يف لبنان كما الوضع
االقتصادي هــو ضحية مخاطر نظامية
 systemic riskوليس ناتجا ً عن ترصفات
فردية اتخذتها املصــارف أو غريها من
املؤسســات االقتصادية حتــى يجري
تحميل املسؤولية ألفراد».
ورأت جمعية مصــارف لبنان أنه لو
كانت هــذه املرجعيات تقرأ أســباب هذا
الــرأي املخالف ،ولو كانت ســتفهم هذه
األســباب إن قرأتها ،ولو استعانت بخبري
محاسبة يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها،
لكانت علمت أن أســباب الــرأي املخالف
ال تعود إىل تزوير الحســابات ،بل تعود إىل
اســتحالة تطبيق قواعد املحاسبة الدولية
بســبب األوضاع االقتصاديــة العامة يف
البالد التي هي من مســؤولية الدولة التي
أوصلتنا اليها وليس بسبب املرصف املعني،
مثل عدم توحيد ســعر رصف  IAS 21أو
التضخم املفرط  IAS 29أو سواهما.
واشــارت إىل أن الــرأي املخالف ال
يعني أن الرشكة املعنية أو املرصف املعني
يحاول إخفاء االربــاح ،بل عىل العكس،
لو كان تطبيق معايري املحاسبة الدولية
ممكناً ،لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.
واســتغربت جمعية مصارف لبنان
أســباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك
االعتماد املرصيف ش.م.ل ،بســبب ورود
ّ
بحقه أمام النيابة العامة
شكوى جزائية
االستئنافية يف جبل لبنان من قبل صاحبة
أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يو ّزع
ّ
يحقق املرصف
لهــا أرباحا ً يف وقت لــم

أول شحنة حبوب تصدّرها
أوكرانيا تصل إلى لبنان غدًا
كشفت املتحدثة اإلعالمية يف السفارة األوكرانية يف
بريوت ماريلني مرهج أمسّ ،
أن «أول شــحنة حبوب
تصدّرها أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية  -االوكرانية
تصل اىل مرفأ طرابلس صباح غد».
ولفتت لوكالة «فرانس برس» إىل أنه «من املتوقع
وصول السفينة عند العارشة ( 7:00توقيت غرينيتش)
من صباح األحد إىل مرفأ طرابلس».
وانطلقت الســفينة «رازوني» ،التــي ترفع علم
ســراليون ،من ميناء أوديسا األوكراني اإلثنني حاملة
 26ألف طــن من الذرة ،ووصلت الثلثاء اىل شــواطئ
اســطنبول الشــمالية قبل أن تكمل مسارها باتجاه
لبنان.
ويســمح اتفاق وقعته روســيا وأوكرانيا يف 22
تموز بوساطة تركيا ورعاية األمم املتحدة ،باستئناف
الشحنات إىل األســواق العاملية من الحبوب األوكرانية
املتوقفة منــذ الغزو الرويس .وينــص خصوصا ً عىل
إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية يف
البحر األسود وتصدير بني عرشين و 25مليون طن من
الحبوب.

أخبار سريعة
 5محاضر
بحق أصحاب مولّدات
تابعت مديرية حماية المستهلك
جوالتها الرقابية بتوجيه من
وزير االقتصاد والتجارة أمين
سالم ،ون ّ
ظمت محاضر ضبط
في حق عدد من أصحاب
المولدات الكهربائية الخاصة
لعدم التزامهم التسعيرة
الرسمية للكيلوواط الصادرة
عن وزارة الطاقة والمياه ولعدم
استكمال تركيب العدادات عمالً
بقرار وزير االقتصاد والتجارة،
بمؤازرة قوى أمن الدولة.
فكانت حصيلة الجوالت لليوم 5
محاضر في البقاع.
وأكدت الوزارة استمرارها
بالتشدد «في ضبط المخالفات
في مختلف القطاعات ،من
سالمة الغذاء الى احتكار
المواد الغذائية والمحروقات،
مرورا ً بالتالعب بأسعار السلع،
إضافة الى قطاع المولدات
الكهربائية وإحالتها على القضاء
المختص».

تفاهم بين غرفة تجارة
طرابلس ومعهد الشرق
األوسط للسالم

إضراب «جمعية المصارف» يبدأ اإلثنين

أرباحا ً ليوزعها.
واعتربت أن هذه األوضاع الشــاذة
والتي حاولــت املصارف قــدر اإلمكان
التعامل معها بمرونة ولو عىل حسابها،
بلغت ح ّدا ً لم يعد مقبــوالً ،وهي لم تعد
تســتطع أن تتحمّ ــل املواقــف املرضّ ة
والشــعبوية عىل حســابها وحســاب
االقتصاد ،محذرة الجميع للتعامل بجدية
ومســؤولية مع األوضاع الراهنة بهدف
السري نحو التعايف الحقيقي.

أال يحق للمدعين المطالبة
بحقوقهم؟

رأى ممثــل «اتحاد خــراء الغرف
االوروبية يف بــروت» نبيل بو غنطوس
يف «دعوة جمعيــة املصارف اىل االرضاب
اعتبــارا ً من االســبوع املقبــل ،بحجة

«الدعــاوى الكيدية التــي تتعرض لها
املصارف ،وكأنه ال يحق للمدعني املطالبة
بحقوقهــم او عرضهــا عــى املراجع
القضائية املختصة ،يف حني انه كان االوىل
ان تشمل االدعاءات املرصف املركزي ،اذ
ال يتوجب نسيان التنسيق بني «املركزي»
و»الجمعيــة «طــوال عقود ،مــا انتج
هندسات مالية مشكوك فيها ،واعفاءات
من غرامات ورضائب عىل املصارف طوال
عقود ،حرمت خزينة الدولة املليارات».
وختم« :طالبــت جمعية املصارف
بعدالة واعية ،فيما املطلوب عدالة عادلة،
ملصلحة الشــعب اللبناني كله ،بمودعيه
ومستثمريه وصناعييه وتجاره...وليس
فقط تأمني ديمومة املصارف عىل الرغم
من املوبقات املرتكبة طــوال عقود من
الزمن».

صرف رواتب العسكريين ومرسوم ألجور عمال األهراءات
أعلن وزير املال يف حكومة ترصيف األعمال يوســف
الخليل إنجاز رصف رواتب ومســتحقات الجيش والقوى
األمنية وســائر القوى العسكرية ،مرجحا ً أن تُنجز سائر
الرواتب يف غضون األيــام العرشة املقبلة عىل أبعد تقدير،
حاثا ً بعض الوزارات واإلدارات التي تخ ّلفت عن إرســال
ملفاتهــا عىل اإلرساع يف ذلك كي ال تتعــرض الرواتب أو
املســاعدات االجتماعية للموظفني والعاملني فيها ملزيد
من التأخري ،وتالفيا ً لتعريضهم لتداعيات ال قدرة لهم عىل
تحملها يف هذا الظرف الصعب.

اىل ذلك ّ
وقــع الوزير الخليل مرشوع مرســوم نقل
اعتماد من احتياطــي املوازنة العامة للعــام  2022اىل
وزارة االقتصاد بقيمة  4.416.730.000ل.ل .عىل أساس
القاعدة االثنتي عرشية لتغطية نفقات األجور وملحقاتها
الخاصة بالعاملني يف إدارة أهراءات مرفأ بريوت.
وأودع املرشوع املذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء
من أجل إعطائه مجراه القانوني ،عىل أن يؤخذ يف االعتبار
ان الحكومة الحاليــة هي يف ترصيف أعمال وأن مرشوع
موازنة العام  2022لم يُصدّق لتاريخه.

دفتر شروط لمزايدة إزالة الردم الناتج عن انفجار المرفأ
عقد وزير األشــغال العامة والنقــل يف حكومة
ترصيف األعمال عيل حميه اجتماعا ً مع رئيس مجلس
إدارة واســتثمار مرفأ بريوت عمــر عيتاني وبعض
أعضاء املجلس ووفد من رشكة خطيب وعلمي لوضع
إطار إعداد دفرت رشوط إلطــاق مزايدة إلزالة الردم
من عىل أرض مرفأ بريوت ،كونها تشــغل مســاحات
واســعة ال بد من اســتثمارها كتلك املتعلقة بحديد
العنابر واآلليات املترضرة ،واملعادن كالحديد والنحاس
والخرســانة وكذلك النفايــات املختلطة بهدف إعادة
تدويرها.

وأشــار حميه اىل ان «االجتماع يأتي لوضع إطار
إلعداد دفــر رشوط خاص بإزالة الــردم واألنقاض
الناتجــة عن انفجــار الرابع من آب» ،مشــددا ً عىل
«رضورة اإلرساع يف إعداده ،فإطالق هذه املزايدة تؤدي
اىل ايرادات إضافية للخزينة العامة ،وذلك ضمن مسار
تفعيلــه وتجهيزه إلعادة إعمــاره قريباً» ،الفتا ً اىل ان
«الدولة لن تدفع لرية واحدة من الخزينة العامة مقابل
عملية اإلزالة تلك ،فنحن حريصيون عىل استثمار كل
مرت مربع فيــه ليعود هذا املرفق الحيوي اىل ســابق
عهده».

ّ
وقعت غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في طرابلس والشمال
ً
ممثلة برئيس مجلس إدارتها
توفيق دبوسي مذكرة تفاهم مع
معهد الشرق االوسط للسالم ممثالً
بمؤسس المعهد سعيد بيالني،
في حضور مستشار المعهد خالد
جراح والمنسق عبد الرحمن غالب.
وتهدف المذكرة الى «التزام
الرؤية واألهداف والتوجهات
واالستراتيجيات التي تعتمدها
غرفة طرابلس الكبرى والشراكة
في وضع إطار للتعاون من أجل
تنفيذ المهام المشتركة التي تفضي
الى تعزيز المبادرات التي من
شأنها تحقيق التنمية المستدامة
والنهوض باإلقتصاد الوطني،
من خالل المشاريع اإلستراتيجية
والخطط العامة التي تطلقها غرفة
طرابلس الكبرى واإلضاءة على
الخطوات العملية التي يجب اتباعها
للوصول الى األهداف المحددة».

البنزين يتراجع 14ألف ليرة
تراجعت اسعار المحروقات وفقا ً
لجدول وزارة الطاقة والمياه –
المديرية العامة للنفط ،وجاءت
األسعار على الشكل التالي:
صفيحة بنزين  95أوكتان:
 567000ليرة ()-14000
صفيحة بنزين  98أوكتان:
 579000ليرة ()-14000
المازوت 647000 :ليرة ()-2000
الغاز 316000 :ليرة ()+2000
وقال عضو نقابة اصحاب
محطات المحروقات جورج
البراكس أن اإلنخفاض جاء بعد
إعالن وكالة الطاقة االميركية
عن زيادة  4.5ماليين برميل
في المخزون االستراتيجي في
الواليات المتحدة االميركية ليدفع
برميل خام البرنت الى االنخفاض
 7دوالرات خالل اليومين الماضين
ويسجل صباح أمس  94دوالرا ً
بعد ان وصل منذ اقل من اسبوع
الى  108دوالرات .وعليه ،تراجعت
صفيحة البنزين  95اوكتان
 14000ليرة وصفيحة المازوت
 2000ليرة ،اما قارورة الغاز فقد
ارتفعت  2000ليرة.

العـــــالــــم
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تبادل إتهامات بين كييف وموسكو بضربات قرب مفاعل نووي
ّ
بشــن رضبات قرب مفاعل
إتهمت أوكرانيا الروس أمس
نووي يف محطة زابوريجيا الخاضعة لإلحتالل الرويس منذ بداية
الحرب .وأعلنت رشكة «إنرغوأتــوم» الحكومية األوكرانية التي
تُدير محطــات الطاقة النووية يف البالد عــى «تلغرام» أنه «ت ّم
اإلبالغ عن  3رضبات مساء الجمعة قرب أحد املفاعالت النووية»،
ترسب هيدروجني وانتشار
مح ّذر ًة من أن «هناك مخاطر يف شأن ّ
مواد مشــعّ ة ،وخطر الحريق مرتفع» ،بينما اتهمت موســكو
ّ
بشن رضبات قرب مفاعل زابوريجيا ،معترب ًة أن السلطات
كييف
األوكرانية تنتهج «اإلرهاب النووي».
ويف غضون ذلــك ،رأت املفوضيــة األوروبّيــة أن حجج
«غازبروم» يف شأن استحالة تسليم خط «نورد سرتيم  »1الغاز
بسبب العقوبات األوروبّية «ذريعة لعدم تزويد اإلتحاد األوروبي
بالغاز» ،معترب ًة أن «ثمّ ة ابتزازا ً من جانب روســيا يف ما يتع ّلق
بإمــدادات الطاقة لالتحاد األوروبي» ،يف حني ذكرت الرئاســة
التشيكية ملجلس االتحاد األوروبي أن قرار خفض استهالك الغاز
بنســبة  15يف املئة داخل االتحاد ســيدخل حيّز التنفيذ «مطلع
األسبوع املقبل» ملواجهة خفض اإلمدادات الروسية.
توازياً ،غادرت  3ســفن محمّ لة بأكثر من  57ألف طن من
الحبوب األوكرانية موانئ البحر األسود أمس .وأعلنت كييف أن

سفينتَ ْي محمّ لتَ ْي بالذرة األوكرانية («روجن» التي ترفع العلم
املالطي والرتكية «بوالرنت») غادرتا ميناء تشرينومورسك ،بينما
غادرت «نافيستار» التي ترفع علم بنما ،أوديسا .وأوضح وزير
البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف أن «هدفنا الرئييس هو زيادة
ّ
«يتعي علينا إنهاء (إجراءات مغادرة) 100
حجم الشحنات» ،إذ
سفينة شهريّا ً لنتم ّكن من تصدير كمّ ية األغذية الالزمة».
ويف األثناء ،وبعدما عــدّدت منظمة العفو الدولية يف تقرير
الخميس حوادث يف  19مدينــة وبلدة ع ّرضت القوات األوكرانية
خاللها عىل ما يبدو املدنيــن إىل الخطر عرب التمركز يف مناطق
سكنية ،اعترب الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي اإلتهامات
بمثابة تحميل الضحية املسؤولية ،قائالً إن املجموعات الحقوقية
ســعت لتقديم «العفو إىل دولــة اإلرهاب (روســيا) وتحويل
املسؤولية من املعتدي إىل الضحية».
إىل ذلك ،طردت روســيا  14ديبلوماســيّا ً بلغاريّا ً ر ّدا ً عىل
إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ض ّد موسكو ،فيما أعلن وزير
الخارجية الرويس سريغي الفروف أن موسكو مستعدّة ملناقشة
تبادل سجناء مع واشنطن عرب قناة اتصال عىل املستوى الرئايس،
وذلك بعد يوم من إدانة العبة كرة الس ّلة األمريكية بريتني غراينر
بالسجن  9سنوات يف قضية مخدّرات.

"قمة سوتشي" ُتنتج إتفاقات روسيّة  -تركيّة
ّ
بعد لقــاء قمّ ة عقــداه يف
ســوتيش عــى ضفــاف البحر
األســود ،إتّفق الرئيسان الرويس
فالديمري بوتــن والرتكي رجب
طيب أردوغــان أمس عىل تعزيز
التبادالت التجاريــة ،فضالً عن
تعزيز التعاون وتحقيق التط ّلعات
َ
مجــال ْ االقتصاد
املشــركة يف
والطاقة ،وفق بيان للكرملني.
ويف الســياق ،كشــف نائب
رئيس الوزراء الرويس ألكســندر
نوفاك أن بوتني وأردوغان اتفقا
عىل بيع جزء مــن الغاز الرويس
لرتكيا بالروبل .وقال« :ت ّم بحث
إمدادات الغــاز إىل تركيا ،والتي
يتــ ّم توريدها بكمّ يــات كبرية،
إىل حــ ّد  26مليار مــر مكعّ ب
سنويّاً .وأثناء املفاوضات ،اتفق
الرئيســان عىل أن يت ّم دفع ثمن
جزء من إمدادات الغاز بالروبل».
كما شــدّد الرئيســان عىل
أهمّ ية اإلتفاق حول النقل اآلمن
للحبوب من املوانــئ األوكرانية،
وأكــدا رضورة تنفيذه بالكامل.
وتط ّرق بوتــن وأردوغان خالل
مباحثاتهما إىل امللف السوري.

بوتين خالل استقباله أردوغان في سوتشي أمس (أ ف ب)

وجــاء يف البيــان الختامي
يف هــذا الصدد ،أنهمــا «يوليان
أهمّ يــة كبرية لتفعيــل العملية
السياســية» .كما شــدّدا عىل
«أهمّ يــة الحفاظ عــى الوحدة
السياســية لســوريا وسالمة
أراضيها» .وجــدّدا التأكيد أيضا ً
عىل «عزمهما عىل العمل املشرتك
والتنسيق بني البل َديْن يف محاربة
كافة التنظيمات اإلرهابية».

ويف امللــف الليبــي ،أكــد
ّ
«تمســكهما الثابت
الجانبان
بســامة األرايض والوحــدة
الوطنية» .وأشــارا إىل «أهمّ ية
إجراء انتخابات حــ ّرة وعادلة
ذات صدقية عىل أساس التوافق
العريــض »،مؤكديــن مجدّدا ً
«دعمهما للعملية السياســية
املســتم ّرة املبنية عــى الدور
القيادي ل ّليبيني بالذات».

من آثار الدمار في شرق أوكرانيا أمس (أ ف ب)

دعوة أوروبّية "نوو ّية" لطهران
مع اســتئناف «محادثات فيينا» الهادفة إلعادة
إحياء اإلتفاق النووي اإليراني ،وبعد ساعات من تأكيد
مصــدر إيراني رضورة إغالق ملــف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف شــأن العثور عىل آثــار ليورانيوم
ّ
مخصب يف مواقــع لم تُرصّ ح طهران أنها شــهدت
أنشــطة نووية ،ويُش ّكل منذ أشــهر نقطة تجاذب
بني الجمهورية اإلسالمية من جهة والوكالة التابعة
لألمم املتحــدة ودول غربية من جهــة أخرى ،دعت
فرنسا وبريطانيا وأملانيا ،إيران أمس ،إىل «عدم التقدّم
بطلبات غري واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة
املشرتكة ،بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
وإذ أوضحت الدول األوروبّية أن «مباحثات اليوم
يف فيينــا ال تُع ّد جولة جديدة مــن املفاوضات .هذه
مباحثات تقنية يف شــأن الردود اإليرانية عىل ّ
النص»
الذي وضعه وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب
بوريل عىل الطاولة ،أشارت إىل أن «القضية األساسية
املتبقية هي بني الواليات املتحدة وإيران» ،معترب ًة أن
ّ
«النص عىل الطاولة .لن يتــ ّم افتتاح املفاوضات من
جديد .عىل إيران أن تُق ّرر اآلن أن تُنجز اإلتفاق طاملا ال
يزال ذلك ممكناً».
ويف املقابل ،رأى ديبلومــايس إيراني أن القضية
نشأت «من خالل الضغط السيايس ،واستم ّرت تحت

قصر "كوبورغ" في فيينا (أ ف ب)

هــذا الضغط وهــي ذات طابع ســيايس وال ينبغي
اســتخدامها كذريعة ض ّد إيران يف املستقبل» ،معتربا ً
أن «ما يجري يف فيينا هو حاســم ويجب كسب ثقة
الجانب اإليرانــي بأرسع وقت ممكن» ،وفق ما نقلت
عنه وكالة األنباء الرســمية «إرنــا» ،فيما أكد وزير
الخارجية اإليراني حسني أمري عبداللهيان أن طهران
مهتمة «بمراعاة الخطوط الحمراء» يف محادثات فيينا
والحفاظ عىل قدراتها النووية السلمية.
وكان البيــت األبيض قد حــ ّذر الخميس من أن
الوقت «يضيق ج ّداً» بالنسبة إىل إيران لقبول العودة إىل
اإلتفاق النووي ،معتربا ً أن «هناك عرضا ً مطروحا ً عىل
الطاولة» و»ينبغي (عىل اإليرانيني) قبوله».

روسيا وعبء اإلنفاق المالي في حرب أوكرانيا
وهنا تكمن املشكلة :شحّ الغاز لدى
خالــــد العــــزي
األوروبّيــن الذين ســيُعانون من أزمة
صقيع قادمة .أمّ ا الروس فســينفقون
لم تعد الحرب الروسية  -األوكرانية
األموال الفائضة الناتجة من هذه الزيادة
حربــا ً عادية ،بل أصبحــت حربا ً عبثية
يف األســعار عــى الحــرب واإلنفاقات
ومكلفــة لالقتصاد األوكرانــي املدعوم
العســكرية واملدنية .بالطبع ،وبســبب
غربيّــا ً واالقتصــاد الــرويس الذي بات
الحرب ،زاد إنفــاق امليزانيــة الحربية
يُســتنزف ويدفع الشعب فاتورة باهظة
الروســية عىل الجيــش يف النصف األوّل
الثمن نتيجة جشع األوليغارشية والحرب
من هذا العام مــا يُقارب تريليون روبل،
العســكرية يف أوكرانيــا ،حيــث باتت
بالرغــم من أن الحرب
الطبقة الوسطى تتالىش
قــد جلبــت أرباحــا ً
من ج ّراء هــذه الحرب
غري متوقعــة للدولة
والعقوبات االقتصادية.
كم يُمكن لروســيا روسيا ُتريد استخدام ورقة الروسية.
وهنا السؤال الذي
اإلســتمرار باإلنفاق عىل الغاز للضغط على الغرب
يطرح نفسه :كم تُنفق
الحرب يف ظــ ّل العقوبات
روسيا عىل الحرب؟ وهل يُمكن للعقوبات
املفروضــة عىل قطــاع النفــط والغاز،
املفروضــة عىل قطــاع النفــط والغاز
ودعمها للغزو العســكري؟ من املعروف
الروســيني أن تؤمّ ن ملوســكو انتصارا ً
أن أســعار الغاز يف أوروبــا تجاوزت هذا
تفرضه عىل العالم من خالل اســتخدام
األســبوع  2500دوالر لــك ّل ألــف مرت
ســاح الطاقة الطبيعية أو س ّلة الغذاء
مكعّ ب من الغاز ،واستم ّرت أسعار الغاز
يف حربها الــروس ض ّد أوكرانيا؟ أو أن
باالرتفاع بعد أن أوقفت رشكة "غازبروم"
العقوبات وزيادة اإلنفاق الكبري سيوقف
يف  27تمــوز املايض توريــدات أخرى يف
ّ
ويؤســس ملرحلة جديدة تهدف
الحرب
خط أنابيب "نورد سرتيم  ،"1بحيث بات
ّ
إىل حلول قادمة للمشــكلة تُنهي معاناة
يضخ  33مليون مرت مكعّ ب
أنبوب الغــاز
الشعب األوكراني وتُخرج روسيا من هذا
من الغاز يوميّاً .إذاً ،نحن أمام مشــكلة
النفق املظلم الذي سينعكس عىل املجتمع
حقيقيــة تكمن بازدياد أســعار الغاز يف
الرويس؟
أوروبا نتيجة الصيانة للخطوط التي تمنع
عىل الرغم من أن اإلقتصاد األوكراني
تشغيل األنابيب وتدفق الغاز إىل أوروبا.

يُعاني مــن أزمات ونقــص يف املعدّات
الحربيــة ،فضالً عن الدمــار الذي لحق
بالبنــى التحتيــة ،لكــن ك ّل املعلومات
واملعطيــات تُشــر إىل الصعوبــة التي
يواجهها االقتصــاد الرويس الواقع تحت
تأثري العقوبات الدوليــة ،والتي أدّت إىل
شــلل يف حركة الدولة وانعكاس األزمة
عىل مواطنيها وجيشــها الــذي تحوّل
إىل ممارســة العنــف والتعفيش يف هذه
الحرب.
روســيا تُحاول تأخري إعــادة نقل
التوربينــات لخط أنابيــب الغاز "نورد
ســريم  "1الذي كانت تتــ ّم صيانته يف
كندا ،فاملستشــار األملاني أوالف شولتز
رصح األربعاء بأنه ال يوجد عقبات فنية
أو مالية أو لوجســتية تمنع روسيا من
تركيب التوربينات ،وفقا ً للتايل:
 التوربينــات ورقــة للضغط عىلالغرب باستخدام سالح الغاز قبل الشتاء
إلثارة الــرأي العام العاملــي ،خصوصا ً
األوروبي ،بحدوث مشكلة قادمة ،بسبب
تعنّت الغرب وعدم الســماح لروســيا
برتكيب التوربينات.
 روســيا تُريد استخدام ورقة الغازللضغط عىل الغرب من أجل دفع أوكرانيا
ّ
والتوصل إىل هدنة،
للتوقف عن الحــرب
وبعدها يت ّم النقاش بالرشوط.
ك ّل هذا دفــع الرئيــس األوكراني

بوتين يبتز ّ الغرب بأوراق ضغط متعدّدة (أ ف ب)

فولوديمري زيلينسكي للر ّد ّ
بأن الغرب ال
يســتطيع إيقاف الحرب طاملا أن أرضنا
محت ّلة ،معتــرا ً أن إنهاء اإلحتالل رشط
أســايس للتفاوض .لكن بحســب رأي
املستشــار األملاني الســابق غريهارد
رشودر الذي زار موســكو األســبوع
املــايض ،فريى أن الكرملــن يُريد ّ
حل ً
تفاوضيّاًّ ...
إن إتفاقــات الحبوب التي
أبرمتها أوكرانيا وروســيا لديها القدرة
ّ
التوســع والوصــول إىل معاهدة
عىل
ســام ،ويُعتقد أن تتطــوّر تدريجا ً إىل

وقف إلطالق نــار يف أوكرانيا .التنازالت
من كال الجانبني رضورية لح ّل الرصاع.
ّ
ّ
فيتعي
يخــص منطقة دونباس،
أما بما
عىل العالم إيجاد حلول للمشــكلة وربّما
الكانتونات الســويرسية تكون نموذجا ً
مــن خالل مفاوضات طويلــة تؤدّي إىل
حلــول .تبقى هناك فــرص ضئيلة ج ّدا ً
إلجــراء حوار بنّــاء حول الســام بني
موسكو وكييف وواشــنطن وبروكسل
خــال الفرتة الحالية ،إليقــاف العملية
العسكرية الروسية يف أوكرانيا.

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٩٠٢السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٦آب 2022

إستعراض جديد للق ّوة لمناصري الصدر
شــارك عرشات اآلالف من منارصي زعيم التيار الصدري
ّ
املحصنة يف
مقتدى الصدر يف صالة الجمعة يف املنطقة الخرضاء
بغداد ،يف عرض جديد للقوة الشــعبية ،عىل ضوء إعالن «اإلطار
التنســيقي» الشــيعي املوايل إليران انفتاحه عىل دعوة الصدر
إلجراء انتخابات مبكرة لكن برشوط.
ّ
مظلت من أشعة الشمس
واحتمى بعض املشاركني تحت
الحارقة ودرجة حــرارة تفوق  46درجة مئوية ،رافعني األعالم
درب طويل
العراقيــة وصور مقتدى الصدر ،فيما ســاروا عىل ٍ
يؤدّي إىل الساحة .وردّدوا يف األثناء هتاف «نعم نعم للسيد» ،يف
إشارة إىل مقتدى الصدر.
وعند بــدء خطبة الجمعــة ،صدح املص ّلــون« :نعم نعم
لإلصالح»« ،كال كال للفساد» .وقال خطيب الجمعة السيد مهند
املوســوي يف خطبته للمص ّلني« :إنّنا مــن منرب الجمعة يف هذا

اليوم ،نُعلن تضامننا مع مطالب السيد القائد مقتدى الصدر...
وهي ح ّل الربملان وإجراء انتخابات مبكرة».
واعترب املوسوي أن «العراق أســر الفساد والفاسدين»،
مندّدا ً كذلك بـ»الرتدّي الواضــح يف مجاالت الخدمات والصحة
والتعليــم» وبـ»وصول أعداد كبرية إىل مــا دون خط الفقر يف
مقابل اإلثراء الفاحش عىل حساب قوت الشعب».
وبعد الصالة ،توجه املئات من املتظاهرين إىل محيط الربملان
العراقي ،فوجدوا املبنى فارغا ً وأبوابه مغلقة ،لكن املتظاهرين
الذيــن نصبوا خيما ً يف الخارج ،يواصلــون االعتصام يف حدائق
الربملان ،عمالً بتوجيهات التيار الصدري.
وتزامنا ً مع صالة الجمعة ،التقى الصدر يف النجف رئيسة
بعثة األمم املتحــدة يف العراق جينني بالســخارت .وأوضحت
بالسخارت خالل مؤتمر صحايف أعقب اللقاء أنها ناقشت «مع

أخبار سريعة
الســيد الصدر أهمّ ية إيجاد ح ّل لألزمة السياسية» ،وفق وكالة
األنباء العراقية.
وبعدما دعا الصدر األربعــاء إىل إجراء انتخابات ترشيعية
مبكرة ،أيّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس هذه الدعوة،
وقــال ّ
إن «مجلس النواب ممثل الشــعب وتلك الجماهري التي
احتشدت هي جزء من ...ضمريه والتي ال يُمكن بأي حال إغفال
إرادتها يف انتخابات مبكرة».
وكان «اإلطار التنســيقي» قد أصدر الخميــس بيانا ً أكد
فيه «دعمه ألي مســار دســتوري ملعالجة األزمات السياسية
وتحقيق مصالح الشــعب ،بما يف ذلك اإلنتخابات املبكرة ،بعد
تحقيق اإلجماع الوطني حولها وتوفري األجواء اآلمنة إلجرائها».
ّ
املؤسسات
لكنّه أضاف أنه «يســبق ك ّل ذلك ،العمل عىل احرتام
الدستورية وعدم تعطيل عملها».

تـتـمـــات
عون "يحتجز" الدوالر الجمركي...

ومن بني األمــور العالقة يف هذا املجال ،برزت خالل األيام األخــرة قضية التباين يف املواقف
الرئاســية حيال مرسوم رفع قيمة الدوالر الجمركي إىل مستوى تسعرية منصة صريفة للدوالر ،إذ
وبعدما ّ
وقع رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي املرسوم وأرسله إىل قرص بعبدا ،أكدت
املصادر ّ
أن «رئيس الجمهورية ميشــال عون رفض توقيعه واحتجزه لديه ألنه ال يجد مصلحة يف
اإلقدام عىل خطوة غري شــعبية كهذه يف نهاية عهده ،ما يضع عمليا ً الوعود املقطوعة لتحســن
رواتب موظفي القطاع العام يف مهب الريح ألنها مرتبطة عضويا ً بتحسني جباية الدولة عرب اعتماد
التسعرية الجديدة للدوالر الجمركي يف املوازنة العامة املرتقب إقرارها».
ويف حني وضعت أوســاط سياسية رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم الدوالر الجمركي
يف إطار «كباش يل ّ األذرع» بينه وبني رئييس املجلــس والحكومة ،لتحميلهما تبعات تأخري إنجاز
ً
اإلصالحات املطلوبة ،كما ّ
رصاحة عىل مســامعهما يف احتفال عيد الجيش ،كشفت األوساط
عب
نفسها لـ»نداء الوطن» عن محاوالت جارية العتماد طرح تسووي يت ّم التحضري له يف أروقة املعنيني
ويقيض باعتماد سعر  12ألف لرية للدوالر الجمركي الجديد عىل أن يصار بعدها إىل رفعه تدريجيا ً
لكي يالمس يف مراحل الحقة سعر الســوق بعد إنجاز اإلصالحات املطلوبة .وتوقعت األوساط أن
يبادر وزير املالية يوســف الخليل إىل تقديم هذا الطرح أمام لجنة املال واملوازنة بعد غد االثنني عىل
قاعدة رضورة «املوازنة بني اإليرادات واملســتحقات» ،مع اإلشارة إىل ّ
أن «االتجاه هو نحو اعتماد
سعر موحّ د لتسعرية الدوالر يف املوازنة قد يكون هو نفسه سعر الدوالر الجمركي املنوي اعتماده أي
 12ألف لرية ،عىل أن يعاد رفعه يف موازنة العام  2023إىل ما بني  18ألف لرية و 20ألفا ً لتحجيم الهوّة
الراهنة مع سعر السوق الفعيل للدوالر».
أن مصادر مالية لفتت االنتباه يف املقابل إىل ّ
غري ّ
أن الدراســات التي أجريت حيال سعر الدوالر
الجمركي بيّنت ّ
أن أي تســعرية دون سقف الـ 20ألف لرية لن تســتطيع تأمني اإليرادات الالزمة
للدولة يف ســبيل اإليفاء بالوعود التي قطعتها بالنسبة لتقديمات موظفي القطاع العام ،وبالتايل
فإنها ستبقى عاجزة عن تغطية الفارق الناتج عن هذه النفقات إال من خالل «طبع اللرية» وهو ما
سيؤدي حكما ً إىل زيادة التضخم وارتفاع حدة املضاربة يف السوق السوداء ما سينتج عنه يف نهاية
املطاف تآكل متســارع ألي زيادة يف الرواتب واألجور والتقديمات للموظفني العامني ،ما ســيعيد
األمور إىل مربعها األول من االحتجاجات واإلرضابات.
ويف الوقت الضائع من حياة اللبنانيني ،بلغ الرتاشــق بني الرساي الكبري ومرينا الشــالوحي
مستويات غري مسبوقة من القدح والذم وهتك الكرامات ،بحيث تجدد االشتباك الكالمي أمس بني
املكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة ولجنة اإلعالم يف «التيار الوطني الحر» فكال الجانبان االتهامات
والبهدالت لبعضهما البعض بشكل لم يخ ُل من استخدام عبارات مهينة من األعرية الثقيلة يف معرض
استكمال مسلسل الرد والردح املســتمر بني ميقاتي وباسيل منذ عشية الذكرى السنوية الثانية
النفجار الرابع من آب .فلم يتوان األخري عن وصف األول بـ»الفاســد والكاذب والوقح والجبان»،
بينما لم يرتدد األول يف استعادة االستعانة مرة جديدة باألمثلة الشعبية التي تستخدم عاد ًة يف الرد
عىل االتهامات التي تسوقها «املومس» بحق اآلخرين متوجها ً إىل رئيس «التيار الوطني الحر» من
دون أن يسميه بالقول« :ما أفصح «حامل العقوبات الدولية» عىل فساد موصوف عندما يحارض
بالعفة والنزاهة واالستقامة» ،ليعود «التيار» إىل الرد متفاخرا ً بإدراج رئيسه عىل قائمة العقوبات
األمريكية لرفضه «قطع عالقته مع حزب الله» ،وختم متوجها ً إىل ميقاتي« :صاحب املال الفاسد ال
يمكن أن يكون يوما ً رجل دولة».

البنوك تعلن اإلضراب العام" :هزّة عصا" لفرض الشروط

ويف بيانها التضامني مع املرصيف طارق خليفة رمت كامل املسؤولية عىل األوضاع االقتصادية
العامة يف البالد التي هي من مســؤولية الدولة ،وأعلنــت اإلرضاب العام مصو ً
ّبة عىل عدم كفاءة
القضاء ،من خالل اإلشارة إىل أن ّ
البت بالدعاوى املقامة ضدها تتطلب ح ّدا ً أدنى من اإلملام بقوانني
خاصة كالقوانني املرصفية واملحاســبية ،وجزمت أن «االعتماد املرصيف» لم يحقق أرباحا ً ليو ّزعها
عىل املدعية عليه (ندى أبو سليمان) حاملة األسهم التفضيلية .وهي القضية التي أدت إىل توقيف
رئيس مجلس إدارته قبل إعادة إطالق رساحه أمس .وبــرأي الجمعية أن مفهوم «الرأي املخالف
(محاسبياً) ال يعني أن املرصف املعني يحاول إخفاء األرباح ،بل عىل العكس ،لو كان تطبيق معايري
املحاســبة الدولية ممكناً ،لكانت الخســائر زادت ولم تنقص» .وهذه النقطة تحديدا ً تحمل جدال ً
واســعاً .فربأي نديم ضاهر إن عدم تطبيق املعايري بغض النظــر عن إمكانية ذلك من عدمه ،هو
حجة مناسبة للمدققني كي ال يعطوا تصورا ً واضحا ً أو قراءة جازمة مليزانيات املصارف .وعليه من
املمكن للمرصف أن يدعي الخسارة فيما هو يحقق األرباح .ومن املمكن أيضا ً أن يدعي الربح وهو
يف الحقيقة خارس» .وهذا يعود بحســب ضاهر إىل اسرتاتيجية كل مرصف والقيود التي يعتمدها.
من جهة املدققني يف املصارف الذين عادة ما يكونون رشكات دولية مرموقة ،فإن صعوبة تطبيق
املعايري تشكل عذرا ً لهم كي ال يعطوا رأيا ً عن حسابات البنوك .فهم ال يريدون سحب أنفسهم من
مهامهم وال يريدون توريط أنفسهم.
من املسلم به أن قراءة البيانات املالية أصبحت عملية معقدة يف ظل األزمة االقتصادية واملالية
بسبب تدهور ســعر الرصف من جهة وتعدد أسعار الرصف مقابل الدوالر من جهة أخرى .وعليه
فإن املعيارين  IAS 29و IAS21اللذين تناولهما بيان جمعية املصارف يحتمالن أكثر من تفســر.
فاملعيار الثاني يطلب تطبيق سعر الرصف الرسمي يف املوازنات أي  1500لرية لعمليات البيع والرشاء
وال سيما يف الرشكات التجارية ،التي تتحجّ ج اليوم أن عدم تطبيق هذا املعيار يجعل الحسابات غري
سليمة .بالنسبة إىل املصارف فإن عملياتها االساســية ما زالت تتم بشكل عام عىل أساس سعر
رصف  1500لرية أما تســديد الودائع عىل أسعار الرصف املختلفة فيتحمّ لها املرصف املركزي .ويف
املواضيع االخرى الالفت أن البنوك تطلب من املورديــن الفوترة باللرية اللبنانية لعمليات الرشاء،
فيما تأخذ عموالتها باللوالر وبالدوالر للحســابات الفريــش .ويف ما خص املعيار  IAS29املتعلق
بنفخ امليزانية توازيا ً مع التضخم فإن تطبيقه بشكل سليم يعوقه بحسب ضاهر عدم تحديد وزارة
املالية املؤرش الذي يحتسب عىل أساسه املضاعف ،واستمرار تعدد أسعار الرصف .فيصبح غري قابل
للتطبيق يف أعمال املحاسبة.
النتيجة ،أنه مع توقف املصارف االثنني والثالثاء ســتتوقف عمليات فتح االعتمادات للتجار،
وتتوقف منصة صريفة ،وستفرغ الرصافات اآللية من النقود؛ هذا إن لم تكن مقفلة أصالً بخزنات
حديدية ،ولن يتلقى املواطنون التحويالت من الخارج .وعليه سيقع االقتصاد ضحية االبتزاز الذي
يظهر بالشــكل عىل أنه للدفاع عن الكيدية التي تتعرض لها املصارف ،فيما هو باملضمون فرصة
للتعطيل وتخفيض املصاريف آنيا ً و»هزة عصا» للضغط من أجل فرض رشوطها يف الخطة املالية
املنوي اعتمادها ،خصوصا ً لجهة التساهل يف التدقيق يف ميزانياتها يف املستقبل القريب ،وتخفيف
تحميلها الخسائر.

"بزوغ الفجر" ...هجوم "إستباقي" إسرائيلي...

وفيما انطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة يف اتجاه إرسائيل ،واصل الجيش اإلرسائييل
تنفيذ رضباته الجوّية عىل القطاع مستهدفا ً خاللها عدّة مواقع عسكرية تابعة لـ»رسايا القدس».
وسمعت صفارات اإلنذار يف تل أبيب وعسقالن وأسدود ومستوطنات غالف غزة التي فتحت مالجئها،
يف وقت اعرتض نظام «القبة الحديدية» اإلرسائييل عددا ً من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة.
وتصاعدت ألسنة اللهب من مبنى استهدفته رضبات يف غزة ،يف حني عملت فرق اإلغاثة عىل إجالء
املصابني .وتجمّ ع املئات يف غزة لتشــييع الجعربي وبقية قتىل الرضبات اإلرسائيلية .وبينما أفاد
الجيش اإلرسائييل ّ
بأن  15شخصا ً ُقتِلوا يف غاراته عىل قطاع غزة ،تحدّثت وزارة الصحة يف غزة عن
مقتل  10أشخاص ،بينهم طفلة تبلغ من العمر  5سنوات ،وإصابة أكثر من  55بجروح مختلفة.
ويف األثنــاء ،أوضح رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد أن قوات الجيش تتح ّرك «ض ّد إرهابيي
الجهاد اإلســامي للقضاء عىل التهديد الداهم الذي يُشــ ّكلونه عىل مواطني إرسائيل» ،معتربا ً أن
«الجهاد اإلســامي وكيل إليران التي تُريد تدمري دولة إرسائيل وقتل إرسائيليني أبرياء» ،وشدّد عىل
أنّه «ســنفعل ك ّل ما يقتضيه األمر للدفاع عن شعبنا» ،الفتا ً إىل أنّه «لن نقف مكتويف األيدي عندما
يُحاولون إيذاء السكان».
وبعدما صادق عىل تجنيد استثنائي لـ 25ألف جندي من االحتياط ،قال وزير الدفاع اإلرسائييل
بيني غانتس يف بيان« :ألعدائنا ،خصوصا ً املسؤولني يف «حماس» و»الجهاد اإلسالمي» ،أشدّد عىل أن
الوقت املتاح أمامكم معدود .التهديد (عىل جنوب إرسائيل) سيُزال بطريقة أو بأخرى» ،فيما أطلع
غانتس نظريه األمريكي لويد أوستن عىل العملية العسكرية يف غزة ،وأكد له أنها «ضمن الدفاع عن
مواطنينا».
وأكد السفري األمريكي توم نايدز أن واشنطن تُشدّد عىل «حق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها».
ّ
ّ
التحل
ونحض ك ّل األطراف عىل
وجــاء يف تغريدة أطلقها نايدز« :نحن عىل تواصل مع أفرقاء عدّة
بالهدوء» .كما أعرب مبعوث األمم املتحدة إىل الرشق األوســط تور وينيسالند عن «قلقه البالغ»،
مح ّذرا ً من أن التصعيد «شــديد الخطورة» ،بينما دخلت مرص عىل خــ ّ
ط األزمة يف محاولة منها
ّ
للتوصل إىل وقف إلطالق النار بني الطرفني.
ومن طهران ،توعّ د األمني العام لحركة «الجهاد اإلســامي» زياد النخالة ،إرسائيل ،بخوض
معركة «بــا خطوط حمراء» والر ّد الصاروخي وصوال ً إىل تل أبيــب .وقال« :العدو الصهيوني بدأ
هــذا العدوان وعليه أن يتوقع قتالنا من دون توقف ...حتّــى النرص .ال مهادنة بعد هذا القصف،
ال مهادنة بعد هذا العدوان» ،فيما أكد املتحدّث باســم حركــة «حماس» فوزي برهوم يف بيان أن
«العدو اإلرسائييل َمن بدأ التصعيد عىل املقاومة يف غزة وارتكب جريمة جديدة ،وعليه أن يدفع الثمن
ويتحمّ ل املسؤولية الكاملة عنها».
ودان املتحدّث باسم وزارة الخارجية اإليرانية نارص كنعاني يف بيان «الهجوم الوحيش لنظام
الفصل العنرصي الصهيوني عىل غزة واغتيال قادة يف املقاومة ومجموعة من الفلسطينيني الع ّزل»،
معتربا ً أن «املســؤولية عن الجريمة وتبعات عدوان هذا النظام وهجومه عىل فلسطني وغزة تقع
بالكامل عىل عاتق نظام الفصل العنرصي اإلرسائييل» .وبدأ النخالة قبل أيام زيارة إىل طهران ،حيث
التقى عددا ً من املســؤولني يتقدّمهم الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس ووزير الخارجية حسني أمري
عبداللهيان.
وتيسري الجعربي ،وهو من مواليد ّ ،1972
تول مسؤوليّة «قسم العمليّات» يف «رسايا القدس»،
قبل أن يُصبح قائدا ً ملناطق شــمال قطاع غ ّزة خلفا ً لبهاء أبو العطا ،الذي اغتالته إرسائيل يف غارة
عىل منزله العام .2019

الصين ُتعلّق "التعاون" مع أميركا و ُتعاقب بيلوسي

ويف املقابل ،استدعى البيت األبيض السفري الصيني يف واشنطن كني غانغ احتجاجا ً عىل السلوك
«غري املسؤول» للصني إزاء تايوان .وقال الناطق باسم مجلس األمن القومي جون كريبي« :نشجب
العمليات التي تُ ّ
نفذها الصني والتي هي غري مسؤولة ومخالفة لهدفنا القايض بالحفاظ عىل السلم
واإلســتقرار يف مضيق تايوان» ،مضيفاً« :يُمكن للصينيني القيام بالكثري لخفض التوتر من خالل
وقف مناوراتهم العسكرية اإلستفزازية وتهدئة اللهجة».
وإذ أكد أن الواليات املتحدة ســتواصل اتصاالتها العسكرية «عىل أعىل مستوى» مع الصني،
ّ
التغي املناخي .ور ّدا ً عىل هذا اإلجراء،
شــجب قرار بكني تعليق التعاون يف مجاالت عدّة ،من بينها
اعترب وزير الخارجية الصيني أنّه «من عادة الواليات املتحدة أن تُحدث مشــكالت ث ّم تُ ّ
سخر هذه
املشكالت لبلوغ مآربها» ،مؤكدا ً أن «هذه الوسيلة ال تؤتي أكلها مع الصني».
ّ
لكن األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش اعترب أنّه «من املســتحيل» ح ّل «املشكالت
األكثر إلحاحاً» عىل غــرار االحرتار املناخي العاملي من دون «حــوار وتعاون فاعلني» بني الصني
والواليات املتحدة.
ون ّ
ظمت الصني أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان ،حاشد ًة لها طائرات وسفنا ً حربية
 Kتواصلت الجمعة لليوم الثاني توالياً .ونددّت تايبيه بهذه املناورات التي تقوم بها «جارة تضمر لها
الرشّ » .وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية يف بيان أن  68طائرة صينية مقاتلة و 13ســفينة حربية
ً
عربت «الخط األوســط» الواقع عىل طول مضيق تايوان خالل منــاورات األمس،
مدينة «الجيش
الشــيوعي لعبوره املتعمّ د الخط األوســط للمضيق وقيامه بمضايقات يف البحر والجو يف محيط
تايوان».
وبعد محادثات مع وزراء خارجية من دول جنوب رشق آسيا يف بنوم بنه ،وصف وزير الخارجية
األمريكي أنتوني بلينكن املناورات العســكرية الصينية يف محيط تايوان بـ»األعمال اإلستفزازية»
التي تُمثل «تصعيدا ً كبرياً» .وأوضح أن «الحقيقة هي أن زيارة رئيسة مجلس النواب كانت سلمية.
ال يوجد مربّر لهذا الر ّد العسكري املتشدّد واملبالغ فيه والتصعيدي».
ومــن ناحيتها ،أكدت بيلويس من طوكيو ،املحطة األخرية يف جولتها اآلســيوية ،أن الواليات
املتحدة «لن تســمح» للصني بعزل تايوان .ولم تُع ّلق بيلويس عىل املناورات بشــكل مبارش ،لكنّها
اعتربت أن السياســيني األمريكيني يجب أن يتم ّكنوا من السفر إىل تايوان بح ّرية .وقالت إنّهم «قد
يُحاولون عزل تايوان عن الزيارات أو املشاركة يف أماكن أخرى ،لكنّهم لن يعزلوا تايوان عرب منعنا
من الســفر إىل هناك» .وأضافت« :قمنا بزيارات عىل مستوى عال ولن نسمح لهم بعزل تايوان»،
مشدّد ًة عىل أنهم «ال يملكون قرار تحديد تح ّركاتنا».
ووجدت اليابان نفســها يف خ ّ
ط املواجهة األوّل يف التوتر بني الواليات املتحدة والصني ،فك ّررت
الدعوات إىل «الوقف الفوري» للمناورات العسكرية الصينية .وح ّذر رئيس الوزراء الياباني فوميو
كيشيدا من أن إطالق بكني صواريخ باليستية يف محيط تايوان سقط بعضها يف املنطقة االقتصادية
الخالصة لليابان ،يطرح «مشــكلة خطرة تؤثر عىل أمننا القومي وســامة مواطنينا» ،مؤكدا ً أن
واشنطن وطوكيو «ستواصالن التنسيق الوثيق للحفاظ عىل السالم واإلستقرار يف مضيق تايوان».

روسيا تعتقل مسؤو ً
ال
كبيرًا
ألقت السلطات الروسية القبض
على مدير معهد الميكانيك
النظرية والتطبيقية ()ITAM
التابع لفرع سيبيريا ألكاديمية
العلوم الروسية ()SB RAS
الذي يدعم برنامج الصواريخ
الفرط صوتية ألكسندر
شيبليوك ،في قضية «خيانة»،
بحسب وكالة «تاس» .وذكرت
الوكالة الروسية أنه جرى اقتياد
شيبليوك نحو مركز لالحتجاز
في موسكو .ويأتي ذلك في إطار
سلسلة من اإلعتقاالت ،شملت
مجموعة من العلماء ،بتهمة
الخيانه ونشر معلومات عسكرية
خاصة بالدولة.

توجيه تهم لضابط
أميركي
وجّ ه سالح الجو األميركي تهما ً
جنائية ض ّد الرقيب التقني
ديفيد دزوان الذي يُشتبه في
وقوفه خلف إنفجار دوّى
داخل قاعدة للجيش األميركي
في شرق سوريا في نيسان
الماضي وأدّى إلى إصابة
 4جنود أميركيين .ويواجه
ّ
المتخصص في مجال
دزوان،
مكافحة المتفجّ رات ،عدّة تهم
بينها التقصير في أداء الواجب
وتدمير ممتلكات عسكرية
وتعريض اآلخرين للخطر،
بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
كما اتهم دزوان بالدخول إلى
جهاز كمبيوتر حكومي من
دون تصريح لغرض الحصول
على معلومات س ّرية .وأوضح
البنتاغون سابقا ً أن هجوم
السابع من نيسان حصل عبر
وضع عبوات ناسفة بشكل
متعمّ د من قبل فرد أو أكثر في
منطقة لتخزين العتاد ومرافق
اإلستحمام في القاعدة ،المعروفة
باسم «القرية الخضراء».

مجزرة بحق سودانيين
على الحدود مع تشاد

ُق ِت َل  18شخصا ً خالل هجمات
شنّتها مجموعات مس ّلحة شمال
مدينة الجنينة في السودان
قرب الحدود مع تشاد .وذكرت
قناة «العربية» أن ميليشيات
من الحدود التشادية قتلت 18
من الرعاة والرحل في منطقة
بير سليبة شمال الجنينة
وأصابت  15آخرين ،مشير ًة
إلى أن الميليشيات نهبت نحو
 80رأسا ً من اإلبل .وقال نائب
مجلس السيادة السوداني محمد
حمدان دقلو ،الذي شارك في
تشييع جثامين الضحايا« :طلبنا
اجتماعا ً طارئا ً لمجلس األمن
والدفاع السوداني بسبب هجمات
تشاد على حدودنا» ،مؤكدا ً
أن السودان سيتّخذ قرارات
مصيريّة لضمان أمن حدوده مع
تشاد .واعتبر أن المجزرة التي
ارتُكبت على حدود تشاد انتهاك
لسيادة السودان.

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٠٢السنــــة الـرابـعـة
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الكلمات المتقاطعة
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 – 1وزير خارجية المملكة المتحدة من 2018
إلى  - 2019براثن.
 - 2وزير خارجية أميركي راحل استلم منصبه
من  1981إلى  - 1982تص ّرف.
 - 3منخفض باألجنبية  -جمعوا األشياء  -فاقدو
السمع.
 - 4مادة قاتلة  -اسم موصول  -دولة أفريقية.
 - 5فنان مصري  -متشابهان.
ف  -فنان سوري.
وض ُع َ
 - 6متشابهان َ -خ َم َد َ
الشحم  -أغلظ
ر
ي
ث
ك
طعام
 - 7دنيء وحقير -
َ ِ ُ َّ
أوتار العود  -الصق النسب.
 - 8كاسب  -وزير ونائب لبناني راحل.
 - 9عائش  -يحمله كل إنسان  -ص ّر  -يعيش
في البحر.
 - 10حي وجزيرة في مدينة نيويورك األميركية
 ماركة سيارات. - 11صاح التيس  -بلدة لبنانية في قضاء
البترون  -نوع.
 - 12أفعى  -عتب برفق  -حاجز  -واحد
بالفارسية.
ُ - 13ج ْحر العقرب أو العنكبوت  -مجموعة من
الخيوط المش َّبكة ُتستخ َد م في الصيد  -س ّبها
ولعنها -اشترع القوانين.
 - 14والية أميركية  -مؤلف موسيقي ألماني
راحل.
 - 15يجيء بعده في المكان أو ال َّزمان  -دولة
عربية.

المربعات الذهبية

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

2

أفقي ًا
 – 1وزير خارجية المملكة المتحدة من  2001إلى
 - 2006ممثل مصري راحل.
 - 2كانت أَسنا ُنه قصير ًة ملتزقة ُمقبلة على داخل
الفم  -وزيرة خارجية المملكة المتحدة من 2006
إلى .2007
 - 3امتطى الدابة  -نعم بالروسية  -للندبة.
ليل  -سيف قاطع  -تعاظم وارتفع
 - 4يحادثه ً
ِك ْب ًرا وغطرس ًة.
 - 5حرف جر  -رئيس عراقي راحل.
وعاس َر
غاضب
 - 6يرشد  -جزء من ستة -
َ
َ
وضايق.
َ
 - 7مادة تفرزها بعض الغدد في الدم فتنبه
الجسم وتزيد من نشاطه  -اسم موصول  -رفيع
وجليل  -بحر.
الش ْر َب ا ألَ َّو َل  -من أعضاء الجسم -
ش ِر َب ُّ
َ -8
قروض مؤجلة  -مرض.
 - 9تفاءل أو َت َب َّر َك ِب ِه  -مرض صدري  -عالم
فرنسي راحل.
 - 10دولة أميركية  -يجري في العروق.
ثارت
 - 11طال الحبل  -تح ّرك واضطرب العلم -
ْ
وهاجت الريح.
ْ
 - 12من الخضار  -اختلس النظر  -مطربة لبنانية.
ول النهار  -يبس الخبز  -وثيقة اعتراف
 - 13أ َ ُ
بالمال المقبوض أو تمليك شيء  -أداة نصب.
 - 14عاصمة دولة أفريقية  -القسم  -دعي بـ.
الم َج ِّرب والخبير  -دولة
 - 15من األلقاب ُ -
أوروبية.
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عمودي ًا
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 - 1مرتجى ،مولود.
 - 2مصيبة ،كل ما يبعث على األسى والحزن.
 - 3تفضيل اإلنسان لنفسه على اآلخرين.
 - 4رابطة كالقرابة أو المصاهرة أو غيرهما.
 - 5إحالل شخص مح ّل آخر.
بدني.
-6
ّ
 - 7تعيّن بصورة نهائية.
 - 8ذو أهلية وكفاءة للقيام بأمر ما.
 - 9نابع ،خارج من.
 - 10تنافر ،نتوء ،بروز.
 - 11أشخاص ذوو ثقة.
 - 12ابنة ملك.
 - 13كانت له المبادرة إلى شيء.
 - 14سا ِقط ومنحط.
 - 15عمل عظيم كريم.
 - 16طريقة القيام بعمل ما.
 - 17لوم وعتاب.
 - 18مال يفرض كر ًها على الناس دون وجه
حق ويؤخذ كرها منهم.
 - 19أجزاء من تركة أو نحوها.
 - 20حوادث ،أحوال وشؤون.
ُ - 21مواصل بعد انقطاع.
 - 22صادر عن شيء.
 - 23ما يعاب على المرء من أعماله أو أقواله.
 - 24عائد إلى أب أو متعلق به.
 - 25ارتبط بعالقات أخوة وتضامن.
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كـــرة مضـــرب

مدفيديف إلى نصف نهائي "لوس كوبوس"

دورة مونتريال :غياب نادال وديوكوفيتش
وغوف ُتطيح أوساكا في "سان خوسيه"
أعلن اإلسباني رافايل نادال ،المصنف ثالثًا عالميًا ،إنسحابه من دورة مونتريال الكندية للماسترز في كرة المضرب الستكمال
تعافيه من تمزّق في عضالت البطن ،قبل أقل من شهر على انطالق بطولة الواليات المتحدة المفتوحة.
غر ّد نــادال املتــوّ ج بـ22
لقبــا ً كبريا ً عرب حســابه عىل
"تويرت"" :منذ اإلجازة والعودة
الحقا ً إىل التدريب ،سارت األمور
عىل ما يــرام هذه األســابيع.
منذ أربعة أيام بــدأت أيضا ً يف
تسديد اإلرســاالت ،وباألمس،
بعد التدريب ،شــعرت ببعض
االنزعــاج الــذي كان ال يزال
موجودا ً حتى اليوم".
وتابــع" :لقــد قررنا عدم
السفر اىل مونرتيال واستكمال
الحصص التدريبيــة من دون
استنزاف نفيس".
ولــم يلعــب نــادال منذ
انسحابه قبل مباراته يف نصف
نهائي بطولة ويمبلدون الشهر
املــايض ضــد االســرايل نيك
كرييوس ،نتيجة تعرضه لتمزق
يف عضالت البطن.
ويأمل نادال ،املتوّ ج خمس
مرات يف مونرتيال ،يف أن يكون

بلغت رادوكانو ربع نهائي
دورة واشنطن
جاهزا ً آلخر البطــوالت االربع
الكربى نهاية الشــهر الجاري
عىل مالعب "فالشينغ ميدوز".
وفــاز نــادال ( 36عاماً)
بأول لقبــن كبريين هذا العام،
يف أســراليا وروالن غــاروس
الفرنسية ،وكان يسعى ليكون
أول رجــل يفــوز بالبطوالت
األربع الكربى يف عام واحد منذ
االســرايل رود اليفــر يف العام
.1969
من جهتــه ،يواصل النجم
الرصبي نوفــاك ديوكوفيتش
دفع ثمن رفضــه تلقي اللقاح
املضاد لفــروس كورونا ،مع
اضطراره لالنسحاب من دورة
مونرتيال ،بســبب عدم قدرته

عىل دخول كنــدا ،وفق ما أعلن
املنظمون.
وكان مــن املســتبعد أن
يتمكن املصنف سادســا ً عامليا ً
راهنا ً من خوض دورة مونرتيال
التــي تنطلق اإلثنــن ،يف ظل
القواعد املفروضة من السلطات
املحلية عىل الوافدين من خارج
البالد يف ما يخص إلزامية تلقي
لقاح "كوفيد."-19
وعىل غرار دورة مونرتيال،
مــن املســتبعد أن يتمكــن
ديوكوفيتش من املشــاركة يف
"فالشــينغ ميدوز" بني  29آب
و 11أيلول املقبلني.

لوس كوبوس

بلغ الرويس دانييل مدفيديف
املصنف أول عامليــا ً الدور نصف
النهائــي لدورة لــوس كوبوس
املكســيكية الدوليــة ،بفــوزه
السهل عىل الليتواني ريكارداس

بريانكيــس  2-6و 2-6يف ربــع
النهائي .واحتــاج مدفيديف اىل
 79دقيقة للتخلــص من عقبة
بريانكيــس ،محققــا ً انتصاره
الـ 251يف مسريته االحرتافية.
ويلتقــي مدفيديــف يف
دور األربعــة الرصبــي ميومري
كيتسمانوفيتش الرابع يف الدورة
والــذي تغلــب عــى األمريكي
براندون ناكاشــيما الســادس
 2-6و .4-6وسيضمن مدفيديف
بقاءه يف صدارة التصنيف العاملي
يف حال بلوغه املبــاراة النهائية
لدورة لوس كوبوس ،وهو املركز
الذي ســيخوض به "فالشــينغ
ميدوز".
وبلغ الكندي فيليكس أوجيه
 ألياســيم الثاني نصف النهائيبتغلبــه عىل األمريكي ســتيف
جونسون  4-6و.6-7
ويلتقي أوجيه  -ألياســيم
يف الــدور املقبل مــع الربيطاني

خرجت ساكاري األولى من
سان خوسيه
كامرون نوري الثالث والفائز عىل
املقدوني رادو ألبوت  3-6و.6-7

واشنطن

بلغــت الربيطانيــة إيمــا
رادوكانو املصنفــة ثانية الدور
ربــع النهائي لدورة واشــنطن
االمريكية الدوليــة بفوزها عىل
الكولومبية كاميال أوسوريو 6-7
و 6-7يف ربع النهائي.
واحتاجــت حاملــة لقب
"فالشــينغ ميدوز" إىل ساعتني
و 50دقيقــة للتخلص من عقبة
أوســوريو يف أول مبــاراة بني
الالعبتني واألطول من مجموعتني
هذا املوسم.
ورضبت رادوكانو موعدا ً مع

من المباراة بين غوف وأوساكا في سان

الروســية ليودميال سامسونوفا
الـ 60والتي أطاحت باألسرتالية
آيا تومليانوفيتــش  6-4و3-6
و.2-6
كما تأهلــت الصينية وانغ
تشيو بتغلبها عىل الكرواتية دونا
فيكيتش  6-4و 5-7و.1-6
ولــدى الرجــال ،تأهــل
الربيطاني دانيال إيفانز السادس
عرش اىل ربع النهائي بفوزه عىل
األمريكي تايلور فريتــز الثالث
 6-3و 6-7و 1-4ثم باالنسحاب.
ويلتقــي إيفانــز يف الدور
املقبل مع الياباني يوشــيهيتو
نيشيوكا الفائز عىل الرويس كارن
خاتشانوف السابع  6-7و.6-7
وبلغ ربــع النهائــي ايضا
السويدي ميكايل إيمر بفوزه عىل
الفنلندي إيميل روسوفيوري 3-6
و 7-6و.4-6
وتوقفت مباراة األســرايل
نيــك كرييــوس مــع األمريكي

دردشـــة

صورة من الماضي

شلهوب لـ"نداء الوطن" :دوري
السيدات يحتاج إلى األجنبيات

شاختر الروسي بطل دورة فكتور حداد
الدولية 1998

فــــادي سمعـــان

توّ ج فريق شــاخرت الــرويس بلقب دورة
فيكتور حداد الدولية يف كرة الســلة ()1998
التــي نظمها نــادي الكهرباء عــى ملعبه يف
زوق مكايل بعــد تغلبه يف املباراة النهائية عىل
الحكمة بنتيجة ( .)81-89وانتهى الشــوط
األول ( )40-43ملصلحة الضيوف.
شــارك يف الدورة ثمانية اندية قسمت اىل
مجموعتــن ،ضمّ ت األوىل كال ً مــن الكهرباء
الزوق ،الشانفيل ديك املحدي ،الزمالك املرصي،
الجيش البلغاري ،فيما ضمّ ت املجموعة الثانية
أندية الوردية ،الحكمة ،هومنتمن وشــاخرت.
وكان تغلب يف الدور نصــف النهائي الحكمة
عىل الجيش البلغاري ( ،)63-91وشاخرت عىل
الزمالك (.)54-73
ويف الختام ،تــوّ ج الفريق الرويس باللقب،
حيث قدّم رئيس االتحاد اللبناني لكرة الســلة
أنطوان شــارتييه كأس املركــز األول لقائد
شاختار فالريي مانفيف ،ثم قدم رئيس نادي
الكهرباء رياض حداد دروعا ً تذكارية لك ّل من
رئيس نادي الحكمة أنطوان الشويري ،رئيس
تجمع اندية كرسوان روبري أبو عبدالله ورئيس
االتحاد أنطوان شارتييه.
وأحرز قائد فريق شاخرت ديمرتي كوزمني
لقب افضل العب يف الــدورة ،والجزائري أمني

رس نادي نجوم الرياضة والالعبة
أعلنت أمينة ّ
السابقة ريم شلهوب لصحيفتنا أنها كانت واثقة
من إحراز فريقها لقــب بطولة لبنان لكرة القدم
للسيدات ملوسم  2022-2021عىل رغم الصعوبات
الجمّ ة التي م ّر بها واعرتضــت طريقه يف بداية
املوسم ،حيث خرس جهود سبع العبات أساسيات
ّ
ّ
دراستهن
الضطرارهن للسفر اىل الخارج الكمال
الجامعية.
أضافت" :إســتطاع الجهــاز الفني بقيادة
املدرب فريد نجيم ومســاعده محمد بلوق الذي
هو مدرب فئة تحت الـ 17ســنة ،وتاتيانا خليل
مد ّربة فئة تحت الـ  19ســنة ،ومدرب الحراس
مروان الحلبــي ،الخروج من هــذه االزمة عرب
تدعيم الفريق بالعبــات من فرق الفئات العمرية
يف النــادي ،عىل رغم ّ
َ
يلعبن ايضا ً يف ثالثة
ان هؤالء
دوريات يف املوسم نفسه ،وقد نجح الجهاز الفني
يف رهانه وكسب التحدّي وتمكن من إحراز اللقب
العتيــد يف األمتار االخرية من أمــام الصفاء بطل
غرب آســيا الذي لم َّ
يتلق ايّ خسارة هذا املوسم،
كمــا يملك عنــارص فاعلة تعتــر األفضل عىل
الساحة الكروية".
وتابعــت" :ما ســاهم بتفوّقنا هو هذان
التجانــس والتفاهم اللذان كانــا قائمَ ني بني
العبــات الفريق ،إضافة اىل املســتوى الرفيع
الذي قدّمته رنا املقداد ونانيس تشايديان وآيا
الجردي" .وواصلت" :السياســة التي نتبعها
منذ تأسيس النادي منذ أكثر من عرش سنوات
ُ
ّ
مؤسسيه أعطت ثمارها
كنت واحدة من
والذي
حتى اآلن ،إذ وضعنــا خارطة طريق واضحة
من خــال التنظيم واملتابعة واالرشاف املبارش
والدعم املعنوي واملادي ،فحصدنا لقب الدوريّ
ّ
ســت مرات والكأس ثالث مــرات ،والكأس
السوبر مرة واحدة ،و"ســفن سايد" م ّرتني،

ريم شلهوب

لنصبح النادي الثاني الذي يحرز مجموع هذه
اإللقاب.
وعن مشهد املنافسة عىل اللقب هذا املوسم،
أن دوريّ الســيدات يتطوّر فنيا ً
أكدت شــلهوب ّ
ان اللعبة تزداد حماسا ً
بشكل الفت" ،وقد ملســنا ّ
وإثارة وتألقاً ،وكان هناك اكثر من فريق ينافس
عىل اللقــب كالصفاء و"اي اف بــي" و"بي اف
ايه" وغريهــا" ،معترب ّة ّ
ان الــدوري بحاجة اىل
العبة أجنبيــة واحدة يف صفوف ك ّل فريق لتعطي
الخربة الرضوية لالعبات اللبنانيات وتســاعد يف
رفع املستوى الفني ،وتعطي االثارة والتشويق يف
املباريات ،وتعمل عىل س ّد بعض الثغرات املوجودة
يف صفوف الفرق.
وكشفت شــلهوب أخريا ً ّ
ان لجنة املنتخبات
الوطنية إســتدعت عددا ً من العبات فريق نجوم
ّ
وهــن حنني تميم،
الرياضــة اىل املنتخب االول،
ســيلني حداد ،آيا الجردي ،ريم مصطفى ،زهراء
عساف ،هبة علوش ،ناتايل عبد وكاريل حرفوش.

بن رمضان العب الوردية لقب افضل مسجل،
ومد ّرب الحكمة غســان رسكيس لقب أفضل
مد ّرب.
ويف الصورة ،يبدو العــب ارتكاز الحكمة
آسان نداي يسجّ ل "دانك" يف السلة الروسية يف
املباراة النهائية.

كاراغر :ال أحد يريد كريستيانو
شن "أسطورة" ليفربول جيمي كاراغر هجوما ً
ّ
حادا ً عىل الربتغايل كريستيانو رونالدو نجم مانشسرت
يونايتد.
ويعيش رونالدو ،فرتة صعبة مع يونايتد ،وهو
أعرب عن رغبته يف الرحيل هذا الصيف ،للمشاركة يف
دوري أبطال أوروبا.

وقال كاراغر" :اعتقــدت دائما ً أن رونالدو كان
صفقة غريبة ،لقد وقــع عقدا ً ملدة عامني باإلضافة
لعام آخر ،وهو ما لم أصدقه ،فهو ليس نفس الالعب
الذي كان عليه".
وأوضح" :يبلغ اآلن  37أو  38عاما ً من عمره ،وال
يوجد ناد آخر يف أوروبا يريده يف هذه اللحظة".

الريــــاضيــــة
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مبابي يغيب عن سان جرمان

خوسيه (أ ف ب)

راييل أوبيلكا بســبب املطر وهو
متقــدم  6-7و .1-2كما توقفت
للســبب ذاته مباراتــا البلغاري
غريغور ديميرتوف مع األمريكي
سيباســتيان كــوردا والنتيجة
 ،4-6واألمريكــي فرانســيس
تيافوي مــع الهولندي بوتيتش
فان دي تساندشــلوب والنتيجة
 6-4و.2-6

سان خوسيه

أطاحت األمريكيــة الواعدة
كوكو غوف ( 18عاماً) باليابانية
ناومي أوساكا املصنفة أوىل عامليا ً
ســابقا ً من الدور الثاني لدورة
سان خوســيه األمريكية الدولية
بتغلبها عليها  4-6و.4-6
وفرضت غــوف أفضليتها
أغلب فرتات املباراة بلعبها القتايل
عــى اليابانية املتوجــة بأربعة
ألقاب كبرية.
ورضبــت غوف موعــدا ً يف

ربع النهائي مع اإلسبانية باوال
بادوزا الثانية.
وخرجــت اليونانيــة ماريا
ساكاري املصنفة أوىل من الدور
الثاني بخسارتها أمام األمريكية
شيلبي روجرز  6-1و.6-3
وتلتقــي روجــرز يف الدور
املقبــل مــع مواطنتهــا أماندا
أنيسيموفا.
وبلغت ربــع النهائي أيضا ً
البيالروســية أرينا ســابالينكا
الرابعــة والروســية فريونيكا
كودرميتوفــا التاســعة ،بفوز
األوىل عــى األمريكيــة كارولني
دوليهايــدي  7-5و 1-6و،5-7
والثانية عــى األمريكية األخرى
كلري لو  2-6و.5-7
وتلتقــي ســابالينكا يف
الــدور املقبــل مع الروســية
داريــا كاســاتكينا الســابعة،
وكودرميتوفا مع التونسية أنس
جابر الثالثة( .أ ف ب)

يضم كوكوريلال
تشلسي
ّ
أعلن نادي تشليس عن تعاقده مع الظهري االيرس اإلسباني
مــارك كوكوريلال من منافســه يف الــدوري االنكليزي املمتاز
برايتون ،بعقد ملدة ستة مواسم.
ولــم يتم الكشــف عن قيمــة الصفقــة ،إال أن التقارير
الربيطانية أشارت اىل أنها بلغت  60مليون جنيه إسرتليني (73
مليون دوالر).
وقال كوكوريلال ( 24عاماً) ملوقع النادي اللندني" :أنا سعيد
حقاً ،إنها فرصة كبرية بالنســبة يل لالنضمــام إىل أحد أفضل
األندية يف العالم وســأعمل بجهد ألكون ســعيدا ً هنا وأساعد
الفريق".
وانضم كوكوريلــا اىل الوافدين
الجــدد اىل تشــليس ،املهاجم رحيم
ســتريلينغ من مانشســر سيتي،
املدافع السنغايل خاليدو كوليبايل من
نابويل االيطايل والعب الوسط كارني
تشوكوويميكا من أستون فيال.
وكان كل مــن
مانشســر ســيتي
وتشــليس مهتمــا ً
بكوكوريلــا ،إال أن
ســيتي لم يقدم املبلغ
الذي طلبه برايتون ،فيما
بقي النــادي اللندنــي مهتما ً
بخدماتــه .وكان كوكوريلال
لفت االنظار يف موسمه االول
يف إنكلرتا بعدمــا وصل من
غيتايف وســاهم يف تحقيق
برايتون املركز التاســع يف
الدوري االنكليزي ،االفضل
له عىل االطالق يف تاريخه،
وفاز بجائزتي أفضل العب
يف الفريق مــن تصويت
املشــجعني وأخــرى
بتصويت الالعبني.
ويفتتح تشــليس
مشــواره يف الــدوري
اليوم ضد ايفرتون.
(أ ف ب)
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يبدأ باريس ســان جرمان اليــوم حملة
الدفاع عن لقب الــدوري الفرنيس لكرة القدم
ضد مضيفه كلريمــون من دون نجمه كيليان
مبابي ،بسبب إصابة يف العضلة املقربة وفق ما
أفاد النادي البارييس.
وقال سان جرمان يف بيان إن مبابي "الذي
يعاني يف العضلة املقربة ،سيبقى تحت الرعاية
يف مركز التمارين .ســيتم تقييــم الوضع يف
غضون  72ساعة".
وســبق ملبابي ،الذي قرر تمديد عقده مع
نــادي العاصمة عوضا ً عــن االنتقال اىل ريال
مدريد اإلســباني ،أن غاب عــن مباراة كأس
األبطال التي تجمع ســنويا ً بني بطيل الدوري
والكأس والتي فاز بها سان جرمان عىل نانت
4صفر األحد ،بسبب اإليقاف.ويخوض ســان جرمان املوســم بقيادة
مدرب جديد هــو كريســتوف غالتييه ،الذي
خلف األرجنتيني ماوريتســيو بوكيتينو املقال
من منصبــه ،عىل رغم نجاحه يف قيادة الفريق
الستعادة لقب الدوري من ليل.
ويبقى مبابــي حجر الزاويــة يف تركيبة
سان جرمان والصفقة األهم التي عقدها هذا
الصيف من خالل نجاحه يف التصدي ملحاوالت
ريال مدريــد ،وبالتايل ضمان بقائه حتى العام
.2025
ووعد غالتييه ،الذي فرض خالل املباريات
التحضريية أسلوبه مع ثالثة مدافعني (-4-3

 ،)2-1أنه "سنســتمر يف العمل بإيقاع وشدة،
وتصحيح األخطاء".
وعمد غالتييه إىل تدعيم صفوف فريقه يف
خط الوســط من خالل ض ّم الربتغاليني ريناتو
سانشيز من ليل وفيتينيا من بورتو ،باإلضافة
اىل التعاقد مع املدافع الــدويل نوردي موكيييل
من اليبزيــغ االملاني واملهاجم هوغو ايكيتيكي
من ريمس( .أ ف ب)

أخبار سريعة
كأس النخبة غدًا

تُقام بعد ظهر غد األحد المرحلة
الثالثة من بطولة كأس النخبة
لكرة القدم لموسم  .2022ففي
المجموعة األولى ،يلعب البرج مع
شباب الساحل على ملعب بلدية
جونية الساعة الرابعة ،ويكفي
الساحل التعادل ليرافق العهد
الى الدور نصف النهائي ،بينما
يحتاج البرج الى الفوز فقط
للتأهل .وفي المجموعة الثانية،
يلعب التضامن صور مع األنصار
على ملعب بلدية بحمدون الساعة
الخامسة .وكان الفريقان ضمنا
تأهلهما الى الدور التالي بعد فوز
االول على النجمة ( )1-2والثاني
على الفريق ذاته (.)1-3

إنتخابات نادي النجمة

برشلونة يقدّم ليفاندوفسكي إلى مشجعيه
أكد املهاجــم البولوني الــدويل روبرت
ليفاندوفســكي أنــه كان عــى درايــة
بـ"التحــدي الكبري" الــذي ينتظره يف
برشلونة ،خالل تقديمه الرسمي يف
ملعب "كامب نو" قبل أسبوع من
انطالق الدوري اإلســباني لكرة
القدم.
تم تقديم ليفاندوفســكي
( 33عاماً) ،الذي ّ
وقع الشــهر
املايض قادما ً من بايرن ميونيخ
االملانــي مقابل نحــو  50مليون
يــورو ،إىل جانب رئيــس النادي
جوان البورتا.
وقــال الهــداف الفتاك خالل
املؤتمر الصحايف" :أنا فخور جدا ً
لوجودي هنا .إنه تح ٍد كبري ،ليس
فقط كمهاجم لكــن أيضا ً لدفع
الالعبني اآلخريــن لتقديم أفضل
ما لديهم".
وأضاف" :أعلــم أن الفرتة
االخرية لم تكن ســهلة للنادي.
لكنني أعلم أنه يمكنني أن أكون
أفضل بكثري يف املســتقبل مع
هذا الفريــق .لدينا إمكانات

هائلــة" .وتــم تقديم الالعــب عىل أرض
امللعب أمام بعــض الجماهري التي تجمعت
يف املدرجات ،مرتديــا ً الرقم  ،9والذي كان
بحوزة الهولندي ممفيس ديباي املوسم
املايض.
وقال البورتا" :إنه يوم تاريخي.
هذه الصفقة لم تكن سهلة".
إنضم ليفاندوفسكي إىل بايرن
يف العام  2014وســجل معه 344
هدفا ً يف  375مباراة رسمية ،وحطم
الرقم القيايس لعدد االهداف املسجلة
يف موسم واحد يف الدوري األملاني وحصد
جائــزة "فيفا" ألفضل العــب يف العالم
مرتني.
لكنه تـرك بطـــل أملانيـا يف أجواء
متوترة بعد خـــاف علـــى العقـــد
الجديد ،وكذلــك عدم تفاهم مع املدرب
يوليان ناغلســمان بشــأن الخيارات
التكتيكية.
ظهر ليفاندوفســكي للمــرة االوىل مع
برشــلونة يف  24تموز املايض يف "كالسيكو"
ودّي ضــد ريــال مدريد فاز فيه برشــلونة
1صفر يف الس فيغاس.(أ ف ب)

نيوكاسل يُبقي على مدرّبه
ّ
وقع مدرب نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي إدي هاو
عقدا ً "طويل األمد" مع النادي ،بعد تسعة أشهر من
وصوله إىل ملعب "سانت جيمس بارك".
وكان هــاو قد أبقى عىل نيوكاســل يف مراكز
األمان بالدوري املوسم املايض.
وقال هاو بعد توقيع العقد" :إنه شعور رائع
أن ألزم مستقبيل بهذا النادي الرائع .أنا فخور
للغاية بكوني املدير الفني لنيوكاســل وقد
استمتعت بكل لحظة هنا".
وكان متوقعــا ً أن ينفق نيوكاســل
مبالغ كبرية يف أول فــرة انتقاالت
صيفيــة بدعــم مــن صندوق
االستثمارات العامة السعودي.
لكن النادي ُقيّد نســبيا ً حتى
اآلن ،حيث تم إنفاق  60مليون
جنيــه إســرليني فقط (73
مليــون دوالر) للتعاقــد مع
املدافع الهولندي سفني بوتمان

وحــارس املرمى نيك بوب ،والظهــر األيرس مات
تارغيت.
ويف هذا الصدد قال هاو" :ما زلنا يف بداية رحلتنا،
لكن هذا وقت مثري أن أكون جزءا ً من نيوكاسل وأنا
متحمس جدا ً حيال املستقبل معاً".
ويف بيان منســوب ملســاهمي النــادي ،قال
نيوكاسل" :نحن متحمسون لتأمني مستقبل إدي
عىل املدى الطويل .إنه مدرب شاب
وديناميكي وطموح يناســب
نيوكاســل يونايتد بشكل
جيد ،ونتطلــع إىل العمل
معه ودعمه ونحن نسعى
جاهدين لتحقيق النجاح
عىل املدى الطويل" .ويبدأ
نيوكاسل موسمه الجديد
يف الــدوري اإلنكليزي املمتاز
عىل أرضه اليوم أمام نوتنغهام فورســت
الصاعد حديثاً( .أ ف ب)

إنتخبت الجمعية العمومية لنادي
النجمة في مق ّرها في الطريق
الجديدة أمس ،بعد إكتمال النصاب
القانوني ،أربعة أعضاء جددا ً بدال ً
ّ
من الذين سبق ان قدّموا استقاالتهم
الخطية من اللجنة االدارية ،وهم
مازن الزعني الذي سيتولى رئاسة
النادي بدال ً من اسعد صقال ،سعد
الدين الجمل ،عمر الكوش وزياد
شحاده الذي سيشغل منصبَين
إداريَين رسميَين ،عضو في النادي
النبيذي ورئيس نادي سبورتينغ
الرياضي الذي يلعب حاليا ً في
الدرجة الثانية.

إنجازٌ لهومنتمن
في يريفان

شاركت بعثة رياضية من
جمعية هومنتمن (لبنان) لفئتَي
الذكور واإلناث في دورة االلعاب
الرياضية العالمية لجمعيات
هومنتمن في العالم التي أقيمت
في العاصمة األرمينية يريفان
على مدى عشرة أيام ،وترأسها
عضو اللجنة العليا للجمعية
في لبنان هراير ساتويان
وضمّ ت  57شخصا ً بين إداريين
ومد ّربين والعبين .وكانت غ ّلة
هومنتمن (لبنان) وفيرة في
الدورة ،اذ ّ
حقق العبوه والعباته
 58ميدالية 33 :ذهبية و9
ّ
فضيات و 16برونزية ،واختير
خمسة رياضيين لبنانيين
( )MVPمن بين العشرة األفضل
في البطولة .كما حصدت البعثة
اللبنانية خمس جوائز تقديرية.
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رفــــــــــيق خــــــــــوري

سباق ماروني
بإدارة شيعية
كان رئيس الوزراء البريطاني الراحل
هارولد ويلسون يقول" :أسبوع في السياسة
زمن طويل" .لكن المسؤولين في لبنان
يتصرفون كأن ثالثة أشهر تفصلنا عن
نهاية العهد وقت ضيق لتأليف حكومة.
وهم وسواهم تصرفوا كأن عشر سنين من
التفاوض على ترسيم الحدود البحرية،
وست عشرة سنة من الحوار ثم الجدل حول
إستراتيجية دفاعية وقت قصير .وليس تسليم
الرؤساء الثالثة بالالحكومة سوى إشارة الى
أمرين :أولهما إنتفاء الحاجة الى التحايل على
الناس بالشعارات الكبيرة لتغطية الحسابات
السياسية والمصالح الخاصة التي تتقدم على
حاجات البلد المنكوب .وثانيهما اإليحاء أن
هذا النوع من الحسابات والمصالح الخاصة
ينسحب أيضا ً على إنتخاب رئيس للجمهورية
كما على الشغور الرئاسي.
ذلك أن المفاوضين يتكلون في موضوع
الترسيم على ما ليس في يدهم .يتكلون،
من جهة ،على سياسات أوروبا وأميركا
وإسرائيل لجهة الحاجة الى غاز المتوسط
بسبب حرب أوكرانيا ومشكلة الغاز الروسي.
ويتكلون ،من جهة أخرى ،على معادلة
السيد حسن نصرالله :ال غاز ألحد إن لم يكن
للبنان غازه ،والخيار الذي وضعه لنفسه
وإلسرائيل :حقوق لبنان أو الحرب .ولكن
السؤال هو :ماذا لو فشل الوسيط األميركي
آموس هوكشتاين الذي يتعرض للهجوم في
بيروت من القوى التي تعتبر أن أميركا مثل
إسرائيل عدو في الحصول على تصورنا
للحقوق؟ هل نذهب الى حرب تؤذي إسرائيل
وتدمر لبنان وتمنع الجميع من إستثمار
الثروة الغازية؟ وماذا لو كنا ،كما تتصور
أوساط تؤمن بأن الشك هو بداية اليقين،
في لعبة أكبر من قصة الغاز وحقوق لبنان
تتعلق بصفقات إقليمية ودولية ،بحيث نصل
الى ال حقوق وال حرب؟
ال أحد يعرف ماذا يحدث قبل الوصول
الى المحطة الرئاسية .فما نراه على
السطح هو سباق ماروني بإدارة شيعية.
وما نسمعه من همس في العمق هو
أن اإلهتمام الداخلي والخارجي المعلن
بإجراء اإلنتخابات الرئاسية في موعدها
الدستوري ليس له حتى اآلن ترجمة عملية.
فاإلستحقاق الرئاسي يبدو كأنه عملية
سرية .ال قوة داخلية أو خارجية رشحت أي
إسم .وال أحد رشح نفسه وأعلن برنامجا ً
كما يفعل المرشحون للرئاسة في األنظمة
الديمقراطية ،وحتى السلطوية .الذين
يتحركون يدورون في فلك "حزب الله"
في تسابق على أن يختار واحدا ً منهم.
والباحثون عن خيارات أخرى يراهنون على
أكثرية يحتاج جمعها الى معجزة ،ويتطلب
اإلتفاق على مرشح أكثر من معجزة ،وإن
كانوا ينطلقون من قاعدة سهلة :رئيس
مختلف عن الرئيس ميشال عون.
والكل يعرف أن المسألة أكثر من مجرد
الخروج أو البقاء في "جهنم" .فالمعركة
تدور بين طرفين وتدار بمنطق كونها معركة
لبنان .طرف يريد رئيسا ً يستكمل إنهاء
الجمهورية .وطرف يريد رئيسا ً يبحث عن
الجمهورية .و"الوقت ال يرحم األمور التي ال
تتم في وقتها" ،حسب مثل برتغالي.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تم اخرتاع الكرة
الطائرة عىل يد
ويليام مورغان
يف العام .1895

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

جمال دوار الشمس في المهرجان الصيفي في مدينة نوغي اليابانية (أ ف ب)

محاوالت إلنقاذ الحوت "التائه" في نهر السين
تحاول هيئات اإلنقاذ الفرنســية وخرباء البيئة،
تقييم الحالة الصحية لحوت أبيض تائه يف نهر السني
وبحث الخيارات املتاحة إلنقاذه نظرا ً ألنه يعيش عادة
يف املياه القطبية الباردة .وقالــت إيزابيل دورليت -
بوزيه املسؤولة يف إدارة إقليم أور ّ
إن "الحوت األبيض
رصد األربعاء وراقبته فرق اإلنقاذ بطائرات مســرة
لكنه لم يتحرك وجنح بني منطقتني يف النهر".
وأظهــرت لقطــات الطائرات املســرة الحوت
وهو يســبح ببطء وجســده تحت املــاء مبارشة
ويصعد ليتنفس .ولم يتضــح بعد ملاذا وصل اىل تلك
املســافة البعيدة عن موطنه األصيل عىل بعد عرشات

الكيلومــرات يف ممر مائي مزدحــم ليقطع نصف
املسافة تقريبا ً صوب باريس.
وقالــت إدارة اإلطفاء املحليــة املعنية بمراقبة
الحــوت إن "األولويــة اآلن تتمثــل يف تقييم حالته
الصحية قبل التفكري يف التدخل من عدمه".
ويف أواخــر أيــار ،نفق حوت مريض ألســباب
طبيعية بعد أن انفصل عــن عائلته وقطع عرشات
األميال وصوال ً إىل نهر الســن ،وذلك بعدما فشــلت
محاوالت إرشاده للعودة إىل البحر .وبعد شهر شوهد
حوت آخــر طوله عرشة أمتار ويعتقد أنه من حيتان
املنك يف نهر السني.

نصف النباتات والحيوانات مهدّدة باإلنقراض
يُرجّ ح أن يكون مهــددا ً باالنقراض أكثر من
نصف األنــواع غري املمكن تقييــم حالة حفظها
بسبب نقص البيانات املتعلقة بها ،عىل ما ذكرت
دراسة حديثة.
وحالياً ،يملك االتحاد الــدويل لحفظ الطبيعة
الذي يتوىل وضــع قائمة حمراء باألنــواع املهددة
باالنقراض عاملياً ،بيانات تتعلق بـ 150ألف نوع من
النباتات والحيوانات من بينها نحو  41ألفا ً مهددة
باالنقراض ،أي ما يعادل  28%من العدد اإلجمايل.
ومن بني األنواع التي تشملها هذه النسبة تربز
الربمائيات ( ،)41%وأسماك القرش أو الشفنينيات
( )38%والثدييات ( .)27%اما بالنســبة إىل آالف

األنــواع األخــرى ،فيفتقر االتحاد الــدويل لحفظ
الطبيعة إىل البيانــات الالزمة لتقييم حالة حفظها
التي تأتي ضمن تصنيف يتدرج من األنواع القريبة
مــن التهديد باالنقراض وصــوال ً إىل تلك املنقرضة
ومرورا ً باملهددة بشكل حرج باالنقراض".
واســتخدم باحثون من الجامعــة النروجية
للعلوم والتكنولوجيا تقنية التعلم اآليل التي تستند
إىل الخوارزمية الستخالص تقييمات تابعة لـ7699
نوعا ً ال تتوافر بيانات يف شــأنها .ويُظهر ّ
أن 4336
من األنــواع أو أكثر من نصفهــا يُحتمل أن تكون
مهددة باالنقــراض ،بما فيها  85%من الربمائيات
و 61%من الثدييات( .أ ف ب)

تقدّم في تكوين األجنّة االصطناعية
سجلت مجموعة من الباحثني تقدما ً نحو تكوين
أجنّة اصطناعية اســتنادا ً إىل خاليا وحيدة من دون
أن تحقيق هذا الهدف الذي يحمل آماال ً
إخصاب ،مع ّ
علمية كبــرة ويطلق يف الوقت نفســه جدال ً يتعلق
باألخالقيات ال يزال بعيداً.
وتوصلت دراســة حديثــة إىل ّ
أن "مجموعة من
األجنة االصطناعية تكوّنت من تلقاء نفســها حتى
مرحلة متقدمة من النمو اســتنادا ً إىل خاليا جذعية
وُضعت خارج الرحم" .ويتمثــل االختبار يف تطوير
تركيبات قريبة مــن األجنّة داخل املخترب ،عن طريق

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

أخذ خاليا بســيطة من الحيوان ثم العمل عليها من
دون إخضاعها لإلخصاب.
وتبي بنتيجة هذا االختبــار ّ
ّ
أن الخاليا املوجودة
يف قســم صغري من هذه الرتكيبة االختبارية نظمت
نفسها استنادا ً عىل املعلومات املوجودة فيها لتشكيل
عدد من األعضاء .ولم يُســجل سابقا ً تطور مماثل،
ّ
لكن ما توصلت إليه هــذه التجربة ال يصلح ليكون
وســيلة لوالدات اصطناعية ،إذ لــم تعط اختبارات
كثرية النتيجة املتوخاة ،يف حني ّ
ان ما نجح منها أنتجَ
أجنة سيئة ال تُقارن بالجنني الحقيقي( .أ ف ب)
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