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نصرالله...
هوة وهويتان
يبقى كالم السيد نصرالله مُهمّ ا ً مَ هما
ٌ
تكررت إطالالته.
ومليئة بالمعاني الجولة
العامة التي اطلع من خاللها اللبنانيين
و"جمهور المقاومة" اول من امس
على الخطوط العريضة لسياسات حزبه
المستقبلية .وإذ تميزت كلمة األمين العام
لـ"حزب الله" بالوضوح والصراحة وندرة
المضمر ،فإنها سقطت أحيانا ً في تناقضات
أو انتقائية تخدم األهداف السياسية
المباشرة أكثر مما تصب في معين الحقيقة،
مع أن الشهادة لها جزء من التكليف!
لم تكن مواقف نصرالله مفاجئة لكنها
ر َّكزت قناعات ومفاهيم ،وأزالت أوهام
من يعتقد بإمكان اإللتقاء بين "مشروع
المقاومة" و"مشروع الدولة" .فقد أُبلغنا
بدون لبس أن "دولة المقاومة" هي
المشروع ،وأن الدولة التي نعيش في كنف
ٌ
دستورها
رديف موقت لخدمته في انتظار
أن تذوب فيه .وما الحديث عن متابعة
التدريب والتجهيز وتطوير المؤسسات
الحزبية بالتوازي مع الحضور الضاغط
في الحكومة والبرلمان واألجهزة الرسمية
سوى انسجام مع خطة العمل على مسارين
متكاملين مرجعيتهما قرار "حزب الله" أوال ً
وأخيراً ،وإال كيف يقرر األمين العام السريان
الدائم لمفاعيل ثالثية "شعب ،جيش،
مقاومة" بالقوة "حتى ولو لم ترد في بيان
وزاري"؟
وضمن المنطق نفسه ال يُفهم إبداء السيد
نصرالله استعداده لمناقشة "استراتيجية
دفاع" إال من باب اللياقة والدبلوماسية على
أبواب انتخابات رئاسية ،إذ يناقض هو
نفسه بإعالنه الصريح أنه جزء من "المحور
االيراني" وجاهز لمعاودة التدخل العسكري
في سوريا أو العراق أو في أي مكان
للمحور المذكور مصلحة فيه؟
أما االنتقائية في اختيار األحداث
التاريخية التي ساقها السيد نصرالله فقد
أطاحت السياق العام الموضوعي .فلم يكن
بريئا ً تذكير الجيش اللبناني بحوادث جسر
المطار وكنيسة مار مخايل وحي السلم.
فهو نوع من "فحص دم" جديد للمؤسسة
الوطنية يلقي عليها ظالل الشك الدائم
ويعزز فكرة ان الجيش غير مؤهل لمقارعة
اسرائيل وال للحفاظ على الوحدة الوطنية.
وغير بعيد عن المنهج االنتقائي نفسه ضربُ
األمين العام صفحا ً عن حادثة "شويَّا"
ُ
وطيُّه صفحة "خلدة"
وتعليقه موضوع
"الطيونة" ،مع علمه األكيد بأن حصة
الحزب من المسؤولية في هذه األحداث لم
تكن قليلة إن لم تكن أكثر بكثير.
يؤكد كالم السيد نصرالله خطأ اعتقاد
مواطنين كثيرين ،ونحن منهم ،بأن التشارك
مع فريقه في العداء السرائيل ٍ
كاف لبناء
ارضية مشتركة تحوّل التناقضات العميقة
الى خالفات سياسية تحت سقف الدولة
الواحدة والدستور .ذلك ان مفهومه لكل
مقومات قيام الدولة مختلف جذريا ً عما
توافق عليه اللبنانيون منذ إعالن دولة "لبنان
الكبير" .هو يدعو الى التحاور لبناء "الدولة
العادلة والقادرة" -عبارة حمَّ الة أوجه الى
حد كبير -مغفالً الديموقراطية والنظام
البرلماني وتداول السلطة ،وهي مبادئ
اعتمدها المؤسسون ثوابت تجسد الحرية
التي هي جوهر وجود لبنان .وال شك أن
سوريا وايران هما النموذج الدولتي األقرب
الذي يفاخر فيه السيد نصرالله بدليل أنه
ال يتوانى عن شكرهما ومدح رؤسائهما
الراحلين والحاليين .أما النموذج األبعد
الحليف فهو حتما ً نظام فالديمير بوتين!
فعلى أي أساس سيبنى وفاق وطني جديد؟
وأي رئيس سيجسر الهوة بين هويَّتين
يفصلهما وادٍ سحيق؟
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"عصيان قضائي" على السلطة :اعتكاف مفتوح

برّي "في فمه ماء"...
 31تشرين "لناظره قريب"!

لحظة انهيار الصوامع الشمالية من أهراءات مرفأ بيروت أمس (أ ف ب)

كل العاملــن عىل خط التشــكيل يراهنون
عىل لقاء بعبدا اليــوم ويرهنون مصري املخاض
الحكومي بأجوائه ،فــإذا تم ّكن اللقاء من "رتق
الفتق" الرئايس وحياكة صيغة توافقية لرتكيبة
الحصص الوزاريــة يف التشــكيلة املرتقبة بني
الرئيســن ميشــال عون ونجيب ميقاتيّ ،
فإن
الرتجيحات تجنح نحو التفاؤل بأن يشهد ملف
التأليــف انفراجا ً رسيعا ً يفيض إىل والدة حكومة
جديدة خالل أسبوع ،أما إذا خلص لقاء اليوم إىل
مزيد من املراوحة و"تسجيل النقاط" فقد يرقى
بذلك إىل مصاف اإلعالن رســميا ً عن اســتحالة
تشــكيل حكومة جديــدة قبل نهايــة العهد،
والتسليم بالعبور إىل ضفة الشغور الرئايس عىل
متن حكومة ترصيف األعمال.
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التعليم الخاص :المطلوب تأمين الكلفة التشغيلية وإرضاء األساتذة

الحلبي لـ"نداء الوطن" :سأطرح مقترحات
للدوالر المدرسي وسأالحق المخالفين
بــاتــريــســيــا جــــــالد
راحــت َ
ســكرة الصيفية وجــاءت اليــوم َفكرة
األقساط املدرسية التي بدأت املدارس تستعجل مطالبة
األهايل بتسديدها بدءا ً من شــهر أيلول بالدوالر النقدي
وباللبناني عىل ح ّد سواء .األمر الذي استدعى من وزير

الصدر ّيون يضغطون على القضاء
و"اإلطار" يرفض "الحوار المباشر"
إستعرض أنصار التيار الصدري "عضالتهم الشعبية" لساعات أمام
مبنى مجلس القضاء األعىل يف بغداد ،قبل أن ينسحبوا بعدما طلب الصدر
منهم املغادرة ،يف وقت تزداد فيه الضبابية يف املشــهد الســيايس الداخيل
املتــأ ّزم .وصباح أمس ،أعلــن املئات من منارصي التيــار الصدري من
أمام مبنى مجلس القضاء األعىل مبــارشة تنظيم اعتصام لتحقيق عدّة
مطالــب ،أبرزها "ح ّل الربملان" ،يف خطوة قوبلت بقلق وردود فعل مندّدة
مــن خصومه ،ودفعت مجلس القضاء األعىل إىل تعليق عمله باألمس قبل
أن يُعلن عن استئنافه اليوم.
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الرتبيــة والتعليم العايل عباس الحلبــي الدعوة إىل عقد
اجتماع اليــوم مع نقابة املعلمــن وممثلني عن لجان
األهل وأيضا ً إتحاد املؤسسات الرتبوية الخاصة ،للخروج
بموقف موحد يف كل ما يتصل بفرض األقساط بالدوالر
األمريكي ،بشــكل مخالف للقانون  515الذي ينص عىل
دفع األقساط املدرسية باللرية اللبنانية.
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واشنطن تتحدّث عن "فجوات"...
وطهران ُتطلق "مناورات المسيّرات"

"اإلتفاق الجديد" يُخضع إيران
لقيود "نوو ّية" صارمة
بدأت صورة "املشهد النووي" اإليراني
تتكشف بشــكل أكثر وضوحا ً مع اقرتاب
حســم الخيارات املتّصلة بإعــادة إحياء
اإلتفاق النووي اإليراني من عدمه ،إذ كشف

موقع "أكسيوس" نقالً عن مسؤول أمريكي
عن تفاصيل "اإلتفــاق الجديد" ،مؤكدا ً أنّه
لن يسمح للجمهورية اإلسالمية بتخصيب
اليورانيوم أعىل من  3.67يف املئة16 .

موسكو تتو ّعد
بالتعامل "بال رحمة"
مع قتلة دوغينا ٢١ +
دوغين في نظرة وداع أخيرة على إبنته
في موسكو أمس (أ ف ب)

التظاهرة أمام مبنى مجلس القضاء األعلى في بغداد أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

تناغم المناورات
بين فيينا والترسيم
التدقيق بالتناغم أو التشابه بين التصريحات المتعلقة
بما آلت إليه مفاوضات فيينا ومحاوالت إنقاذها ،وبين
التصريحات في شأن التوقعات حول مفاوضات ترسيم
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ال يحتاج إلى كبير
عناء ،على رغم محاوالت الفصل بينهما ،أو محاولة اإليحاء
من قبل «حزب الله» بأن ال عالقة بينهما لنزع التهمة
عنه بأن اقتحامه هذا الملف منذ شهر حزيران الماضي
ال عالقة له بعملية تبادل الضغوط مع الجانب األميركي
حول الملف األول.
في كلتا الحالتين يبدو األمر خاضعا ً لهبة باردة وأخرى
ساخنة ،ولموجة من التصعيد وأخرى من التريث.
حتى المناورات بطرح الحد األقصى وبتوقع الحد
األدنى ،تتشابه وتتقاطع في كثير من المواقف وفي ربط
مدى االستعداد األميركي لإلقبال على إنجاز االتفاق،
باالنتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني
المقبل .وبالموازاة يجري ربط االستعداد اإلسرائيلي
لتقديم التنازالت التي وصفت بأنها «مؤلمة» بالنسبة إلى
االئتالف الحاكم في إسرائيل باالنتخابات المبكرة المقبلة
للكنيست في الشهر نفسه ،مثلما يتم ربط تصعيد «حزب
الله» ،باالنتخابات الرئاسية في لبنان ،من زاوية حاجته
إلى فرض مواصفاته للرئيس الجديد تشددا ً أو تليينا ً لتلك
المواصفات.
في حالة مفاوضات فيينا يقول األوروبيون إن األجوبة
اإليرانية على المسودة الجديدة التي اقترحها مفوض
الشؤون الخارجية جوزيبي بوريل لالتفاق على إحياء
اتفاقية « ،2015معقولة» ،ثم يتحدث بوريل عن قرب
الدعوة إلى اجتماع بين الدول األوروبية والواليات المتحدة
وإيران ربما هذا «األسبوع» .لكن سرعان ما يقول
األميركيون إنه ليس هناك ما يسمح بتوقع «واضح»
إلنجاز االتفاق قريبا ً على رغم أن واشنطن تأخذ وقتها في
الرد على األجوبة اإليرانية .وال يحرجهم قول العكس في
اليوم التالي ويتحدثون عن تفاؤلهم ...وتتوالد التسريبات
حول ما وافق عليه الجانب األميركي لجهة رفع العقوبات
وصرف األموال المحجوزة لها ،وفي شأن ضمان ما
تنازلت عنه طهران ال سيما في شأن مطلبها رفع «حرس
الثورة» عن قائمة اإلرهاب .أما طهران فتأمل جولة
تفاوض مع األميركيين قريباً ،كما أشار وزير الخارجية
حسين أمير عبد اللهيان.
وفي حالة التفاوض على الترسيم كان الفتا ً في البيان
«التبريدي» الذي أصدره نائب رئيس البرلمان الياس
بو صعب عن االتصال مع الوسيط األميركي آيموس
هوكشتاين ،أنه ال يجوز اإلفراط بالتفاؤل أو التشاؤم ،وفي
نفي األخير ألخبار إسرائيلية مسربة في بعض وسائل
االعالم اإلسرائيلية عن إمكان توقيع االتفاق األسبوع
المقبل ،أو لتلك التي تستبعد نجاح مهمة الوسيط
األميركي قريبا ً وترافقها أجواء االستعداد لـ»قتال أليام»،
كما قال وزير الدفاع بني غانتس ،في حال نفذ الحزب
تهديداته باستهداف حقل «كاريش» .ومع ذلك غانتس
نفسه قال« :لكن ال نريد ذلك» .وتحدث بو صعب عن
العودة إلى التواصل مع هوكشتاين بعد «أسبوع» .كما
أن هوكشتاين نفى ما يتسرب في وسائل إعالم لبنانية
واصفا ً إياها بالتكهنات ...والسيد حسن نصرالله دعا
إلى انتظار الرد اإلسرائيلي وبدا صبورا ً مع قوله إن ال
قيمة للتهديدات اإلسرائيلية ،معتبرا ً أن «من انتظر أكثر
من عشر سنوات ينتظر أليام وال توجد مشكلة ولنكن
هادئين» .وهو سبق أن قال في كلمته يوم الجمعة
الماضي إن «العين على الوسيط األميركي» ،بمعرض
انتظار ما تنقله الدولة عنه ،ثم اتهامه بتضييع الوقت.
ومن جهته يقوم هوكشتاين بصياغة لالتفاق المفترض
ألنه فعليا ً ليس اتفاقا ً على الترسيم ،لتعذر حصول
«اتفاق» وفق القوانين الدولية ،بين دولتين ال سالم بينهما
بل هدنة .وهذا يعني أن الصياغة يجب أن تكون دقيقة
بحيث تلزم لبنان وإسرائيل كل بنص خاص به ،بما يتم
التوصل إليه شفهيا ً بضمانة أميركية مكتوبة أصر عليها
لبنان لتأمين حقوقه الكاملة ،في عائدات حقل قانا ،الذي
يطلب اإلسرائيليون تسميته «صيدون» لرفضهم رمزية
مجزرة قانا التي أدينوا فيها على الصعيد الدولي ...وهي
صياغة يأخذ هوكشتاين وقته فيها ،أوال ً لمراعاة رفض
الحزب والسلطة اللبنانية أي شكل من أشكال التطبيع
مع إسرائيل ،وثانيا ً لمواكبة فيينا مثله مثل الحزب نفسه،
وثالثا ً من أجل إتاحة المجال ألحزاب االئتالف اإلسرائيلي
أن ترتب أوضاعها وتعالج تداعيات التنازالت التي ستقدم
عليها ،قبل االنتخابات.
يستخدم األميركيون وإيران و»الحزب» عبارات
متطابقة ،وفي كل األحوال متقاربة ،في انتظار األجوبة
وترقب هذا األسبوع واألسبوع المقبل ،في لعبة حافة
الهاوية حول النووي والترسيم ،إلى درجة يمكن الحديث
معها عن تالقي واشنطن وطهران في اعتماد المناورات
نفسها في المواجهة المقبلة بينهما...
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جبران باسيل يبحث عن رئيس ...يرأسه
كــلــيــر شـــكـــر
ال مؤرشات توحــي ّ
بأن دعوة
الوطني الح ّر» جربان
رئيس «التيار
ّ
باســيل ،بكركي لقيــادة مبادرة
رئاســية ،تشــبه تلك التي قامت
عشــية الدورة املاضيــة ،قد تجد
طريقهــا إىل التنفيــذ .ال بل ،تزيد
حدّة السجاالت املشتعلة بني معراب
ومرينا الشــالوحي ،من الهوة التي
قد تحــول دون التقــاء «املمثلني
الفعليــن» للمســيحيني ،عىل ح ّد
توصيف باسيل ...أق ّله إىل اآلن ،ذلك
ألن التجارب بيّنت ّ
ّ
أن االســتحقاق
الرئايس «قــد يخلق من ال نعلم به»
ومن شــأنه صناعــة مفاجآت ال
تخطر عادة يف البال.
يف الواقــع ،فإنّه إىل جانب هذه
ّ
يتوسع
الدعوة التي ولدت ميّتة ،لم
رئيس «التيار الوطني الح ّر» يف رسد
املواصفات التي يريدها يف املاروني
الذي سيخلف الرئيس ميشال عون
يف قرص بعبــدا .وهو اكتفى برشط
واحد :التمثيل الشعبي .اذ شدد عىل
وجــوب أن يملك الرئيــس «تمثيالً
ّ
يتجسد بكتلة نيابية ووزارية تدعمه
وتزيد من قوة صالحياته وموقعه»،
ّ
«متمسك بإجراء
فيما أعلن حزبه أنه
اإلنتخابات الرئاسية يف موعدها قبل
 31ترشيــن ،ومتمســك خصوصا ً
بوجــوب أن يحظى من يتوىل موقع
رئاســة الجمهوريــة بامليزة األوىل
وهي التمثيل الشعبي».
وهذا ما يعني ّ
أن مرشــحَ ْي ال
ثالث لهما يســتطيعان عبور خرم
اإلبــرة الربتقالية :جربان باســيل
وســمري جعجع .وبالفعــل ،يقول
النائــب فريد البســتاني يف مقابلة
له أمس ّ
إن «مرشــح تكتل «لبنان
القوي» الطبيعي للرئاسة هو جربان
باسيل ومرشح «القوات» اللبنانية
هو سمري جعجع واألرجح أن يعطي
الثنائي الشــيعي صوته لألقرب إىل
«تكتل لبنان القوي».
ّ
مرشح طبيعي
اذاً ،باسيل هو
بحكم ترؤســه تكتالً نيابيا ً واسع
التمثيل الشعبي ،ولو ّ
أن مصري هذا
«التكتل» ســيصبح موضع نقاش
وجدل بعــد انتهاء والية ميشــال
عون ،لكن الظروف ليست مساندة

خفــايـــا

ّ
يشكل خطرًا على مستقبله
يبحث عن رئيس ال

أو داعمة لرتشــيح باسيل ،ما يقود
إىل ســيناريوات مختلفة تجعل من
األخــر «صانع الرئيــس» أو «أباه
الروحي» ،أو «رشيكــه املضارب»،
خصوصــا ً ّ
وأن تركيبة الربملان هي
أشــبه بتجمع «فيتــوات» ال غالب
فيها.
وفق بعض املعنينيّ ،
فإن باسيل
مقتنع ّ
بأن الرئاســة ليســت عىل
مقربة منه ألكثر من سبب .أول تلك
األســباب هو العقوبات األمريكية،
وثانيها هــو الفيتــوات املرتاكمة
ضدّه مــن جانب أكثــر من فريق
ســيايس تجعله يحتاج إىل معجزة
سياســية ليقلب الطاولة رأسا ً عىل
عقب وليتحــوّل الخصوم حلفاء أو
رشكاء ...ولو أنّه يف قرارة نفســه،
يطمح إىل استنساخ تجربة انتخاب
ميشال عون حني أقفل «حزب الله»
ك ّل املمرات الجانبية والخلفية التي
قد تــؤدي إىل وصول غري «الجنرال»
إىل بعبدا .لكنها عىل األرجح ،أشــبه
بأحالم اليقظة.
يف املقابل ،هو متأكد ّ
أن «حزب
اللــه» لن يتخىل عنه ولــن يتعامل
معه كبضاعــة منتهية الصالحية،
فالحزب لن يعادي البيئة املسيحية
التــي يمثلها العونيــون ،وطاملا ّ
أن
باســيل ال يزال رئيس تكتل نيابي
وازن وصاحــب تمثيــل شــعبي

باسيل يستخدم سالح
التمثيل الشعبي ليترك
العصا في يده وليُخرج
ترشيح فرنجية من المعادلة

فسيكون الحليف املدلل ،ولكن حني
تُنســف هذه املعادلة يصــر لك ّل
حادث حديث.
ولهذا ،يســعى رئيس «التيار
الوطني الح ّر» الســتخدام مخزون
ّ
مكانته السياســية ليكــون ع ّراب
الرئاســة العتيدة وممرها اإللزامي
مع العلم ّ
أن «الحزب» يتعاطى معه
عىل هذا األساس ،وبهذا املنطق كان
اللقــاء -االفطار مــع رئيس «تيار
املردة» ســليمان فرنجية من باب
فتح قنوات حواريــة بني الرجلني،
لعلها تساعد عىل ردم الهوة وتقريب
املسافات بينهما اذا ما بدت حظوظ
القطب الزغرتاوي جدية وبات عىل
قاب قوسني من «القرص».
لكــن دون هــذا التفاهم ،إىل
اآلن ،الكثري من الصعوبات وفق ما
يقول املتابعون ،ذلك ّ
ألن املواصفات
ّ
مرشحه
التي يشرتطها باسيل عىل
للرئاســة ،وهي غري تلــك املعلنة،
والتــي يخترصها بــرط التمثيل
الشــعبي ،قد تجعل مــن امكانية
اتفاقهما صعبة جداً.
يؤكد هؤالء ّ
أن باسيل يستخدم
سالح التمثيل الشعبي ،ليرتك العصا
بيده وليُخرج ترشــيح فرنجية من
املعادلة ويزيد من صعوبة حصوله
عىل فيزا ميثاقية ،لكونه يبحث عن
مرشــح من مواصفــات مختلفة.
وفق املعنيني ،فإنّــه يف حال أقفلت
ك ّل الطرقات بوجــه «رئيس التيار
الوطني الحر» وسيضطر إىل تسمية
مرشح  -تقاطع مع حليفه الشيعي
أي «حزب الله» ،فســيكون ذلك من
باب ضمان مســتقبله الســيايس
والشــعبي ،بمعنــى البحــث عن

توقعت جهة سياسية
نافذة أن تستبعد جهة مؤثرة
خيــار املؤتمر التأســييس
بعدمــا اعتقــدت لفرتة أنه
يخدم تحقيــق مصالحها يف
التغيري ،والسبب أنها ملست
أن الغالبيــة الشــعبية
املسيحية باتت تتجه منذ ما
قبــل أي مؤتمــر إىل الجهر
باملطالبة بالفدرالية متقدمة
بمســافات عــن األحزاب
والشخصيات السياسية.
الحظــت مصــادر
متابعة أن الســيد حســن
نرصالله تحدث عن التحالف
املستمر مع «التيار الوطني
الحر» من دون اإلشــارة إىل
العالقة مع الوزير الســابق
سليمان فرنجية.
نقلــت مصــادر أن
فرنجية ارتــى أن يتنازل
مليشــال عون يف انتخابات
 2016الرئاسية ولكنه قطعا ً
ال يمكــن أن يتنازل لجربان
باسيل.
رئيس ال يشــ ّكل خطرا ً عىل حضوره
وحساباته املســتقبلية ،وهو مسار
قد ال يضمنه مع ســليمان فرنجية يف
حال انتخابه رئيســاً ،حتى لو حصل
ذلك بضمانة تفاهم ثنائي ،فهو يرى
ّ
أن وصول القطب الزغرتاوي إىل بعبدا
ســيؤدي حكما ً إىل تق ّلــص حيثيته
الخدماتيــة ،الشــعبية والزعامتية،
ونزوح الكثري من «املفاتيح الباسيلية»
لتقديم الوالء أمام سيّد القرص الجديد،
واألرجح تحوّله مــع الوقت إىل مج ّرد
رئيس كتلــة نيابية صغــرة .وهذا
الهاجــس قد يدفعــه إىل البحث عن
مرشــح بمعايري مختلفة ،تسمح له
بضمان اســتمراريته السياسية عىل
نح ّو ال يش ّكل خطرا ً عليه .وهو امليزان
الذي سيقيس به ك ّل الرتشيحات التي
ستوضع عىل طاولته.

دريان :أزمة وطنيّة كبرى ُتهدّد
حطم مؤسساته
أُ ُسس الكيان و ُت ّ
أكد مفتــي الجمهورية اللبنانية الشــيخ
عبد اللطيف دريان خالل افتتاحه امس املؤتمر
العلمــي يف أزهــر البقاع بعنوان« :ســماحة
العالمة الشــيخ خليــل امليس أثــره الفقهي
والرتبوي واالجتماعي» ،اننــا «يف أزمة وطنية
كربى وطاحنة ،تهدد أســس الكيان ،وتحطم
مؤسساته الدستورية وغري الدستورية» ،الفتا ً
اىل انــه «يف أزمتنا األوىل التــي بلغت ذروتها يف
االجتيــاح الصهيوني ،كان هناك اهتمام عربي
ودويل بلبنان ،أوصل لالجتماع بالطائف ،وتعديل
الدســتور ،والبدء بمسار ســلمي صنع أكثر
حلقاته الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه
الله .أما اليوم ،فإن هــذا االنهيار يحصل ،وال
اهتمام من قريب أو صديــق .وقد عاد حديث
األقلية واألكثرية ،والسالح والطائفة املميزة».
وتابــع دريــان يف حضــور النائب بالل
الحشــيمي ممثــاً رئيس حكومــة ترصيف
االعمال نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة
وممثلــن عــن املرجعيــات الدينيــة ونواب
وشــخصيات« :نحن ،وعىل خطى كل كربائنا
وشهدائنا ،من رياض الصلح ،إىل رشيد كرامي،
إىل حسن خالد ،إىل رفيق الحريري ،وإىل شهداء

االســتقالل الثاني ،وإىل الشــيخ خليل امليس؛
نظل مرصّ ين بل مجمعــن عىل ثوابت العيش
املشرتك ،والدستور واتفاق الطائف ،والرشعية
العربية والرشعية الدولية .كان الشــيخ خليل
يقول :ال يزحزحنا عــن تصميمنا حدث مهما
تعاظــم ،يف اإلرصار عــى العيش املشــرك،
واالســتقالل والحرية ،وصنع املستقبل اآلخر
ألوالدنا ،واستعادة أخوتنا العربية وصداقاتنا.
كنا حريصني عىل عدم اإلزعاج والقطيعة ،لكننا

اليوم لن نرتدد يف إدانة الجناة عىل الوطن وعىل
املواطنني .فليبق الدستور واتفاق الطائف لكي
يبقى لبنان».
وختم« :مرياث كبري ذلك الذي تركه الشيخ
خليل يف سريته وأخالقه ،ويف أعماله املؤسساتية
والخريية .ونحن مؤتمنون عىل متابعة النهضة
التي بدأها ،مهما كلف األمر .فرحم الله املفتي
الشــيخ خليل امليس ،وأقدرنا عىل صون تراثه
وتطويره وتجديده»...

محـــــليـــــات
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عراك رئاسي زغرتاوي بين «"الممانع»" و»"الثوري»" و»"التغييري»"
أالن ســركــيــــس
عىل رغم معرفة الجميع ّ
أن رئيس
الجمهوريــة يُطبخ ويُع ّلب يف الخارج
ويت ّم اإلخراج يف لبنــان ،إال أن هناك
شخصيات تعمل للرتبّع عىل «عرش»
الرئاسة األوىل مســتفيد ًة من لحظة
التقاطعات الداخلية والخارجية.
بعــد اإلنتهــاء مــن ضجيج
اإلنتخابــات النيابية ،دخــل لبنان
حلقــة التكهن حــول هوية الرئيس
الجديــد وملن ســتكون الغلبة ،فهل
ســينترص محور «املمانعة» مجددا ً
ويفرض الرئيس الــذي يُريد ،أو هل
ستستطيع املعارضة ،إذا توحّ دت ،قلب
«الستاتيكو» القائم منذ العام 2016؟
وإذا كانــت املعركة الرئاســية
بحجم التســويات الخارجية ،إال ّ
أن
الداخل يحــاول التأثري عىل مجريات
األحداث ،ويف الســياق ،يُحاول رئيس
تيار «املرده» ســليمان فرنجية حجز
دعم «حزب الله» بينما يصطدم بعقبة
أساســية وهي عداوة رئيس «التيار
الوطني الح ّر» النائب جربان باســيل
ومنعه من الوصول إىل بعبدا.
ومن جهــة ثانية ،يســعى كل
من باســيل ورئيس حــزب «القوات
اللبنانية» الدكتور ســمري جعجع إىل
أن يلعــب دور صنّاع الرؤســاء بعد
ّ
الرتشــح
عدم إعالن أي واحد منهما
رسميا ً للرئاسة ،وبالتايل فبعد الخروج
الطوعي من السباق الرئايس باتت كل
اإلحتماالت مفتوحة.
والالفت أيضا ً أن املعركة قد تأخذ
شكل رصاع زغرتاوي داخيل ،فقضاء
زغرتا ـ الزاوية من األقضية املؤثّرة يف
السياسة املسيحية ،ويُعترب يوسف بك
كرم من أهم القادة الذين م ّروا بتاريخ
زغرتا ،فهــو الذي واجه الســلطنة

فرنجية

معوض

العثمانية ورفض أن يحكم جبل لبنان
مترصّف مسيحي غري لبناني.
ويف التاريخ الحديث ،عرفت زغرتا
رصاعا ً سياســيا ً وعائليا ً كان دمويا ً
يف بعض املراحــل .ففي عهد الرئيس
كميــل شــمعون كان آل الدويهــي
يمثلون السلطة ،بينما وقف الرئيسان
ســليمان فرنجية ورينيه معوّض يف
صفوف املعارضــة ،ومع بزوغ فجر
العهد الشــهابي بات معوض حليف
الشــهابية بينما بقي األب ســمعان
الدويهي إىل جانب الرئيس شــمعون،
وكانت إنتخابــات  1970مفصلية،
إذ فاز ســليمان فرنجية بالرئاســة
مدعومــا ً من «الحلــف الثالثي» عىل
مرشح «الشهابية» الياس رسكيس،
وأتت الحرب وســيطر تيار «املرده»
عسكرياً ،واستفاد من النفوذ السوري
لتثبيت زعامته وقبضته بعد «الطائف»
خصوصا ً ان منافسه الزغرتاوي تلقى
رضبة قوية تمثلــت باغتيال الرئيس

المعطى الذي دخل على
الخط هو الحوار الدائر بين
ّ
قوى التغيير وعلى رأسها
معوّض وبين نواب الثورة

الدويهي

معوض .وخيضــت إنتخابات ،2022
وقد تنافســت عدة قــوى عىل أرض
زغرتا ،وفاز النائــب طوني فرنجية
عىل أســاس أنه حليف «حزب الله»
والرئيس بشار األسد ويف صلب محور
«املمانعة» ،لكن املفاجأة كانت بحلول
رئيس حركة «اإلســتقالل» ميشال
معوّض أ ّو َل بعدما خاض اإلنتخابات
عىل أساس أنه «قوى تغيري» ،وتمثّلت
النتيجة غري املتوقعة بفوز ميشــال
الدويهي الذي خاض اإلنتخابات عىل
أساس أنه «قوى ثورة» ،وبالتايل فقد
انقلب الجو الســيايس يف زغرتا رأسا ً
عىل عقب وأُطيح بسيطرة آل فرنجية.
ال ش ّك أن مجلس  2022مشتّت،
فال يوجد أي فريق يملك األكثرية ،وإذا
تُرك ل ّلبنانيني إختيار الرئيس ولم يلجأ
أحد إىل التعطيل فإن كل فريق يقوم بـ
«بوانتاجات» من أجل تحقيق الفوز،
ّ
املرشح األبرز.
مع أن الفراغ يبقى
ويعمل ســليمان فرنجية بكل
قواه من أجل الوصول إىل الرئاســة،
فمن جهة يكثّــف إتصاالته بالروس
والســوريني واإليرانيني ،ومن جهة
ثانية يسعى إىل حشد دعم «حزب الله»
والحلفاء.
أما املعطى الذي دخل عىل الخ ّ
ط
فهو الحوار الدائر بــن قوى التغيري
وعىل رأسها معوّض وبني نواب الثورة،

وبــدا الفتا ً إعالن النائــب مارك ضو
الذي يُعترب «زمربك» الحركة إمكانية
ترشــيح إما معوّض أو النائب نعمت
إفرام.
وال يبدو معوّض متحمسا ً لخوض
اإلستحقاق الرئايس مع أن حظوظه
ترتفع يف حــال توحّ دت املعارضة ولم
يتم تعطيل النصاب ،فخطابه سياديّ
بامتياز ولديه عالقات خارجية أبرزها
مــع األمريكيني وال تعــارض الكتل
الكــرى يف املعارضة وعىل رأســها
«القــوات» و»الكتائب» وصوله ،لكن
رفض «حزب الله» إلنتخاب شخصية
مثل معوّض لديها خطاب واضح تجاه
ســاحه يقف حجر عثــرة يف طريق
وصوله إىل بعبدا ،إال إذا حصلت تسوية
كربى ادّت إىل انتخابه.
ال يمكــن التكهــن بمســار
اإلنتخابات قبل نضــوج الحوار بني
قوى التغيري والثورة والشــخصيات
املســتقلة ،وقبل اتفــاق هؤالء مع
«القوات اللبنانيــة» التي تملك أكرب
كتلــة معارضة ،يف حــن أن بعض
نواب الثورة يريدون طرح ّ
مرشح من
صفوفهم ،لذلك قــد يقع الخيار عىل
النائب ميشال الدويهي إبن زغرتا ألنه
املاروني األكثر تسييســا ً بني رفاقه
ويريض باقي أطراف املعارضة ،لكن
األمر يحتاج إىل مزيد من التشاور.
وهنا يُطرح الســؤال الكبري هل
تصبح املعركة الرئاســية زغرتاوية
بامتيــاز وتنحــر بــن فرنجية
«املمانــع» ومعــوض «التغيــري»
والدويهي «الثوري» مــع أن الدالئل
تشــر إىل إمكانية توحد قوى الثورة
والتغيري واملعارضة عىل اســم؟ أو إن
املعركة يف مكان آخر وما يحصل حاليا ً
طرح أسماء لحرقها إىل أن يحني موعد
التسوية الكربى؟

ميقاتي عند عون :كالهما ينتظر ما في جعبة اآلخر
غــــادة حـــالوي
يرفض الرئيس املكلف تشــكيل الحكومة نجيب
ميقاتي اإلفصــاح للمقربني عن جديــده الذي يحمله
اىل بعبدا اليوم .يســتعني عىل قضاء حوائجه بالصمت
لعل ســاعات قبل الظهر حيث موعد لقائه مع رئيس
الجمهورية ميشــال عون تحمل له جديدا ً فيتسنى له
تطعيم حكومته باســمني جديدين خلفا ً لكل من وزير
االقتصاد أمني ســام ووزيــر املهجرين عصام رشف
الديــن .املفارقة ان عالقة مشــوبة بالتوتر تجمع بني
ميقاتي وهذين الوزيرين كل ألسبابه.
منذ أعلن سالم عدم ممانعته ليكون اسمه من بني
املرشحني لرئاسة الحكومة أثار حساسية لدى ميقاتي.
بدأ االمر بمثابة نكتة حيث درج الوزراء يف الجلسة عىل
مخاطبة سالم بـ»دولة الرئيس» ،اىل ان صار مطروحا ً
يف بعــض االروقة بجدية .يعترب ســام وديعة التيار يف
الحكومة .سببان كفيالن الن يقع االختيار عليه ليكون
خارج الحكومة ،كونه من االسماء التي تم التداول بها
بمعزل عــن جديتها ،ولكونه من حصــة التيار .هناك
ايضا ً سبب اضايف وهو نتائج االنتخابات النيابية .يعترب
ميقاتــي ان اي تغيري حكومي يجــب ان يواكب ننائج
االنتخابات النيابية فيحقق تمثيال للسنة املنتخبني سواء
يف املدينة او خارجها .االفضلية عنده لوزير يمثل عكار
وهو ما وعد به النواب .لكن التيار يعترب ان استبدال اسم
ســام منوط به دون غريه عىل اعتباره محسوبا ً عليه.
وهنا تقع نقطة الخالف.
نقطة الخالف الثانية بــن التيار وميقاتي مردها
اىل تســمية خلف لوزير املهجرين عصام رشف الدين.
يريد ميقاتي ان ّ
يجي التسمية لالشرتاكي لينال اصوات
نوابه متى بلغت الحكومــة مجلس النواب طلبا للثقة،
بينما يريدها عون من حصته .اما يف االســباب املوجبة
الختيار رشف الديــن ليكون خارج الحكومة فقد بدأت
بخسارة رئيس حزبه طالل ارسالن االنتخابات النيابية
ما ينفي موجبات تمثيله الحكومي ،ســبب آخر اضايف
مرده الخــاف بني وزير املهجرين وميقاتي عىل خلفية
ملف النازحني .يشكو رشف الدين من اضطهاد حكومي
داخل وخارج مجلس الوزراء وان الوزراء كما رئيسهم ال
يأخذون عمله عىل محمل الجد.

عون وميقاتي وعقدة الوزيرين

لكن التعقيــدات التي تجعل تعويــم الحكومة او
تعديلها فعالً مستحيالً ال تتصل حرصا ً بتغيري وزيرين
واال لــكان قيض االمــر بأقل الخســائر املمكنة .اصل
الحكاية مرتبط بتفســر دستوري الي حكومة ستحل
حكما ً محل رئيس الجمهورية متى وقع الفراغ الرائايس
وهنا صلب املوضوع واساسه حيث يرص التيار الوطني
الحر وعــون عىل ان يضاف اىل الحكومــة مع التعديل
املقرتح ،ستة وزراء دولة الحداث توازن سيايس حكوميا ً
واال كانت هذه الحكومة تحت وصاية رئيس الحكومة
اآلمر الناهي يف ظل غياب رئيس جمهورية.
منطق االمور يقول من وجهة نظر معينة برضورة
ان تنقل صالحيات الرئاسة اىل حكومة سياسية وليس
حكومة مشابهة للحكومة الحالية التي ال هي سياسية
وال تكنوقراط وال فعالية لغالبية وزرائها.
وبطبيعة الحال لن يقبل ميقاتي مثل هذا االنقالب
داخل حكومته فيما لن يســلم عون رايته بســهول.
الرئيس العنيد الذي لم يرتاجع طوال سنوات عهده الست
وقبلها ومنذ كان رئيسا ً للحكومة يف الثمانينات لن يقبل

لضرورة أن تنقل صالحيات الرئاسة الى
حكومة سياسية وليس حكومة مشابهة
للحكومة الحالية التي ال هي سياسية وال
تكنوقراط وال فعالية لغالبية وزرائها
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بالتنازل اليوم وهو يودع عهده.
يتوجــه ميقاتي اىل بعبدا الســتطالع اجواء عون
واســتكمال البحث املتعلق بخصوص تعويم حكومته.
لن يحمل اي صيغة جديدة ويزور الرئيس ليستمع منه.
املنطق ذاته يتعاطى معه العهد .ينتظر ما ســيحمله
الرئيــس املكلف من جديد حكومــي ليبني عىل اليشء
ّ
يشــغل رئيس
مقتضاه .وبني الزيارة والثانية اليوم لم
مجلس النواب رداراته ســعيا ً لرأب الصدع ولم يســ َع
«حزب الله» لتقريب املسافات .انعدمت املساعي وغابت
الوساطات .رئيس الحكومة نفســه بدا متشائما ً ولم
يتوقع خرقا ً ومثله كانت اجواء بعبدا .العمل عىل جبهة
الحكومــة بينما العني تحولت باتجاه الرئاســة االوىل.
هنا املقصد واصل الخالف بني من يســتعد مللء الفراغ
بحضوره عىل رأس حكومة يتــم تفعيلها بثقة نيابية
جديدة ،ومن يرهن الرئاسة بالحكومة .ال حكومة يعني
ال رئاسة .والتعطيل يج ّر تعطيالً.
هناك من يرص عىل عدم التســليم لخصومه عىل
ابواب نهاية عهده و»عيل ّ وعــى اعدائي» ،وفريق آخر
وهم كثر يرصون عىل ان ما لم نمنحه للعهد وهو يف عز
ايامه لن نمنحه ايــاه يف نهايته وينتظرون  31ترشين
بالثواني .ووســط كل هذه االجواء املشحونة ينتابهم
التفــاؤل بخصوص االتفاق مع ارسائيل عىل تقاســم
الثروة النفطية .بلد ال يتفق قادته عىل استبدال وزيرين
يف الحكومة فهل ســيتفقون عىل قضايا اكثر خطورة؟
مستبعد.

رامــــي الريــــــــس

اإلصالحات أو ً
ال وأخيرًا!
معروفة صارت الخطوات اإلصالحيّة المطلوبة
لكي ينال لبنان موافقة صندوق النقد الدولي
على تمويل برامجه لمدة ثالث سنوات .صحيحٌ
أن المبلغ اإلجمالي لن يكون كبيرا ً قياسا ً
ّ
الماسة لتدفق
إلى حاجة اإلقتصاد اللبناني
اإلستثمارات األجنبيّة بهدف إنعاشه ،ولكن كما
بات معلوما ً فإن هذا اإلتفاق يُشكل مدخالً حتميّا ً
إلستقطاب إستثمارت ماليّة وتوظيفات أخرى.
لقد تعهّ د «المجتمع الدولي» أن يُقدّم الدعم
للبنان في حال إقرار الخطوات اإلصالحيّة وفي
حال وقعت الحكومة اللبنانيّة إتفاقا ً ناجزا ً
مع صندوق النقد الدولي .قد ال تتدفق األموال
ٍ
حقبات
على لبنان بالمليارات كما حصل في
سابقة ،ولكن ستُفتح كوّة ما في الجدار المغلق
والسميك.
في الواقع إن تجارب المجموعة الدوليّة مع
قضيّة اإلصالحات اإلقتصاديّة في لبنان هي
قضيّة قديمة وشائكة .منذ مؤتمرات باريس
األول والثاني والثالث والحقا ً مؤتمر «سيدر»،
ق ّلما نجحت السلطات السياسيّة اللبنانيّة
بااللتزام بالتعهدات التي كانت تقطعها أمام تلك
المجموعة .وبالتالي ،مع مرور الزمن ،تشكلت
القناعة لدى الدول والجهات والهيئات المانحة
أن لبنان لن يخطو خطوة إلى األمام في مسألة
اإلصالحات.
لم يكن تع ّ
طل قطار اإلصالحات اإلقتصاديّة
في لبنان نتيجة خالف حول الخيارات
اإلقتصاديّة المثلى أو في إطار تنافس إيجابي
على كيفيّة تعديل مسارات اإلقتصاد اللبناني
وإعادة هيكلته ليكون أكثر إنتاجا ً وأكثر إلتصاقا ً
بمبادئ العدالة اإلجتماعيّة .إنما كان السبب
الرئيسي خلف الفشل المتتالي في تطبيق
اإلصالحات هو المناكفات السياسيّة حصراً.
نعم ،المجموعة العربيّة والدوليّة ساعدت
لبنان في الكثير من المنعطفات السابقة،
حتى أن دوال ً عربيّة أودعت المصرف المركزي
اللبناني ودائع كبيرة لحماية الليرة اللبنانيّة من
السقوط .الصناديق العربيّة (التي رفضها أحد
وزراء الطاقة السابقين لتمويل إنشاء محطات
كهرباء بحجة «الروتين اإلداري»!) موّلت إنشاء
شبكة المستشفيات الحكوميّة في كل أنحاء
لبنان بقروض ميسرة جدا ً وبفترات سداد طويلة
وفوائد شديدة اإلنخفاض.
أثناء تولي حكومة الرئيس ّ
حسان دياب
المسؤوليّة الوزاريّة ،وفي عهد الرئيس ميشال
عون ،تخلف لبنان عن تسديد ديونه للم ّرة
األولى في تاريخه وامتنع حتى عن التفاوض
مع الدائنين لجدولتها ،ممّ ا ّ
خفض التصنيف
اإلئتماني للبنان ومهّ د لضرب سمعته الدوليّة.
طبعاً ،جاء أداء العهد الذي يعيش إرهاصاته
األخيرة في هذه األسابيع األخيرة ،ليُسقط لبنان
في أقسى عزلة عربيّة ودوليّة غير مسبوقة أثّرت
على واقعه السياسي واإلقتصادي والمعيشي
بشكل كبير.
اليوم ،المطالب اإلصالحيّة ال تزال هي
هي دونما أي تعديل أو تبديل .فقط تفاقمت
المشاكل بشكل أكبر وتعمّ قت المصاعب في
معالجة تلك المشاكل المترامية األطراف والتي
تطال جميع القطاعات دون إستثناء .ولكن
المشكلة الكبرى تتمثّل في استمرار سياسة
المناكفات والمراوحة السياسيّة على حالها.
هل تكترث المرجعيّات الرسميّة برجال قوى
األمن الداخلي والجيش واألجهزة األمنيّة الذين
تآكلت رواتبهم ولم تعد تكفي لسد حاجاتهم
األساسيّة؟ هل فك ّرت السلطة بالمفاعيل
الخطيرة التي ستتولد عن إنهيار تلك األسالك
فيما لو وصلت عناصرها إلى حالة من اليأس
التام ج ّراء األوضاع المعيشيّة المتدهورة؟
ألجل كل ذلك ،بات التعويل على اإلستحقاق
الدستوري األقرب أال وهو إنتخاب رئيس جديد
للجمهوريّة ،وفي المهل الدستوريّة المحددة بما
يحول دون سقوط البالد في الفراغ الذي من
المرجح أن يكون الخروج منه مسألة صعبة
تتطلب توفر ظروف محليّة مطعّ مة بجهود دوليّة
لن يكون من السهل تشكلها على ضوء الواقع
الدولي ومدى اإلهتمام الخارجي بلبنان في تلك
اللحظة السياسيّة.
اللبنانيون يستحقون أفضل من ذلك.
إنتخابات الرئاسة هي المحك والحد الفاصل بين
المزيد من االنهيارت واألمل بالخروج التدريجي
من النفق األسود.
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"األهراءات موقع مقدّس ومدافن تحفظ رفات ضحايانا"

وقفة إحتجاجية ألهالي ضحايا إنفجار  4آب بمشاركة نيابية
ّ
بإلغاء قرار هدم األهراءات وحماية الجزء
نفذ أهــايل ضحايا انفجار  4آب وقفة
الجنوبــي ،إضافة اىل تفعيــل قرار وزير
احتجاجية عرص أمس أمام تمثال املغرتب
قبالة موقع االنفجار ،شــجبا ً «إلخفاقات
الثقافة ،والتعامل بشــفافية مطلقة مع
السلطة يف قضية األهراءات» ،شارك فيها
أهايل الضحايا» ،وقالــت« :يجب أن نعلم
النواب :ملحم خلف ،بوال يعقوبيان ونجاة
بكل تفاصيل تعاطي الســلطة مع كل ما
صليبا ،نقيب املهندســن يف بريوت عارف
يتعلق بفاجعة انفجــار  4آب .وعليها أن
ياسني وحشد من املتضامنني.
تحــرم األهراءات وتحافــظ عليها ،ألننا
نعتربها مدافن تحفــظ رفات ضحايانا،
وباســم أهايل الضحايا ،انتقدت ريما
وبالتايل هي موقع مقدس بالنســبة لنا،
الزاهــد «تعاطي الســلطة يف هــذا امللف
ونريــد املحافظــة عليها لتكــون ذاكرة
وكل مــا قامت به ،حتى وصــل األمر اىل
جماعية من ضمــن الئحة الجرد العاملية،
انهيــار الجزء الشــمايل مــن األهراءات
وبالتايل يجب تنظيف أرضية األهراءات من
بشــكل كامل» ،الفتــة اىل أن «توصيات
كل ما يؤثر ســلبا ً عليها ،وحتى ال يحصل
رشكة خطيب وعلمي للهندســة شددت
أي حريق آخر فيها».
عىل رضورة فتح ثقوب بشــكل ال يتعدّى
وشــددت عىل وجوب «إخالء القمح
الخمسني ســنتمرتاً ،بينما أتوا واستعملوا
املوجود بشــكل كامل ،حيــث توجد ثالث
آلة الكومربسور وأحدثوا ثقوبا ً من مرتين
ونصف إىل ثالثة أمتار ما تســبّب بزعزعة
صوامــع يف الجزء الجنوبــي فيها ثقوب
بنيان األهراءات بدل حمايتها .كما لم يتم
وثغرات مثل الجزء الشمايل ويجب إصالح
إفراغ القمح كما يفرتض
هذه الثقوب ،ويتم تدعيم
يف ظــل غياب الســلطة
الجزء الجنوبي وتفعيل
وعدم إرشافها عىل أعمال
قرار وزير الثقافة حتى
الرشكة التي عيّنتها من
نحمي الجــزء الجنوبي
«عدم إطفاء الحريق أمر
أجل إتمام هذا املوضوع ،مفتعل فال يمكن استمرار ووضعه ضمــن الئحة
وكيفية القبــول بوجود
الجــرد العامليــة وحتى
كميات من القمح ،علما ً حريق لمدة شهر و 16يومًا
تبقــى هذه األهــراءات
ونحن نتفرّج عليه»
أنــه وبالتوقيت نفســه
جــزءا ً مــن الذاكــرة
الذي كانوا يفرغون فيه
الجماعية عن الفاجعة».
القمح ،كان عدد من املهندســن يدخل اىل
وقالــت« :نحــن ال نطالــب فقط
باألهراءات بل بحمايــة املوقع ككل ألننا
األهراءات ما يد ّل عىل عدم وجود خطر عىل
نعتربه بمثابة مدافن لرفات ضحايانا».
السالمة العامة».
أضافت« :كما أن عدم إطفاء الحريق
صليبا
أمــر مفتعل ،فال يمكن اســتمرار حريق
بدورها ،قالت صليبا« :أول عمل يجب
ملدة شــهر و 16يوما ً ونحن نتف ّرج عليه،
أن نقوم به هو إطفاء الحريق فال يجب أن
من دون بذل أي جهــد إلطفائه ،وأركان
يخرج الدخان من األهراءات إطالقاً ،واألمر
السلطة يتقاذفون املسؤولية بني بعضهم
اآلخر أنه ال يمكن القول إننا ال نســتطيع
البعض ،فال يمكــن أن يحصل حريق إال
إطفــاء النريان حتى ال تنتقــل اىل الجهة
ويتم إطفاؤه بألف سبيل وسبيل ،خاصة
الجنوبيــة ،ونخىش ما نخشــاه إذا تركنا
أن الحريق كان صغريا ً يف البداية وتســهل
األمور عىل هذه الحال أن نتنشــق غازات
الســيطرة عليــه» .وطالبت «الســلطة

"نطالب بحماية الموقع ككل ّ"

سامة ويمكن أن ينتقل الحريق اىل الجهة
الجنوبيــة ونتفرج عليها شــهرا ً ونصف
الشهر» .أضافت« :نحن ال نريد أن يحصل
هذا األمــر ،لذلك عقدنا هذا اللقاء هنا عىل
ّ
نتنشق غازات
الطريق بني األهراءات ونحن
سامة ترضّ بصحتنا ،ويهمنا القول إننا ال
نقبل بالتلــوث بعد ذلك ،واملفروض أن نبدأ
إطفاء الحريق املستمر ،ألن استمراره غري
مسموح».

يعقوبيان

من جهتها ،قالــت يعقوبيان« :م ّر
 40يوما ً ونحن نطالــب بإطفاء الحريق
بشــكل يومي ،وهناك مــن يخرب األهايل
أمــورا ً غري صحيحــة ألنهــم يريدون
التخلص من األهراءات الشــاهد الصامت
عىل جريمــة العرص ،هــذا موضوع لن
نقبل بــه ،والناس لديهــم الوعي الكايف.
وهناك البعدان اإلنساني والتاريخي لهذه
األهــراءات التي تحمل جزءا ً من أشــاء
وحياة وذاكرة النــاس الذين فقدوا أع ّزاء
عىل قلوبهم ،هذه األهراءات التي صمدت

بوجه أكرب انفجــار يف التاريخ ال يمكننا
إزالتها ببعض الج ّرافات .لذلك أتمنى لهذه
الوقفة أن تكون األخرية بوجه سلطة بال
ضمري وأن تذهب حاال ً اىل إطفاء الحريق،
وإذا لــم يُعدّل املرســوم رسيعا ً كما وعد
رئيــس الحكومة ،فهنــاك قانون معجل
مكرر يحمي األهراءات ويحوّلها اىل معلم
ّ
املــس به بل
إنســاني تاريخي ال يمكن
املحافظة عليــه ،فكل الدول عندما يكون
مآس ال تمحوه بل
عندها معلم شاهد عىل ٍ
ترتكه حتى ال تتكرر هذه املآيس».
أضافــت« :هنالك جلســة ترشيعية
قبل انتخــاب رئيــس للجمهورية فيها
قوانني إصالحية وستتضمن كل القوانني
املعجلة املكــررة ،لذلك أتمنى عىل الجميع
أن يراجعوا ممثليهــم من أجل التصويت
عىل العجلة لهذه القوانني حتى نستطيع
املحافظة عىل ما ّ
تبقى من هذا البلد».
وختمــت« :األمــر الــروري هو
موضوع الحريــق ،فاســتمراره وعدم
إطفائــه يعتــر جريمة بحــق بريوت
والوطن».

بعد تعطيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت

خلف يسأل وزير العدل:
ما مصير مشروع قانون إستقاللية القضاء؟

وجّ ــه النائب ملحم خلــف ،نقيب املحامني
السابق ،كتابا ً اىل وزير العدل يف حكومة ترصيف
االعمال هنــري الخوري ،مُســتَعلِما ً عن مصري
مرشوع قانون إستقاللية القضاء ا ُملحَ ال اليه منذ
 ،23/2/2022إلبداء مالحظاته عليه.
وجاء يف نص الكتاب:
«كما هو معلوم ،لقد شهد لبنان يف الرابع من
شهر آب عام  2020ثاني أكرب تفجري غري نووي يف
التاريخ أدّى إىل تدمري العاصمة بريوت ،كما سقط
عىل أثره أكثر من مئتي ضحية وشــهيد وتع ّرض
أرضار جسدية بليغة
آالف األشخاص بســببه إىل
ٍ
ما زال بعضهم يعاني ويحاول الشفاء منها حتى
تاريخه.
و ّملـــا كانت هــذه الجريمة ،التــي عُ ِرفت
بجريمة العرص نظــرا ً لحجمها ونتائجها ،تحتّم
عىل الدولــة اللبنانية والقضــاء اللبناني البحث
والتحقيــق والتدقيق ملعرفة مــا إذا كان جرى
إنفجار أو تفجري وكشــف األشخاص املسؤولني
عن وقوع هذه الفاجعة وتحديد مســؤولية ك ّل
منهم ،وهذا ما ت ّم البدء به من خالل التحقيقات
التي جرت عــى يَد املحققني العدليني اللذين عُ يّنا
تباعا ً ملتابعة هذا امللف،
و ّملـــا كان قد مىض أكثر من ثمانية أشهر
عىل توقف قايض التحقيق العديل املختص قانونا ً
عن متابعة سري أعمال التحقيقات بهذه الجريمة
املروّعة نتيجة عرقلة امللف برمّ ته وبالتايل عرقلة
مســار العدالة ،وذلك بسبب التدخالت السياسية
بالقضاء ســيّما لجهة رفض توقيع مرســوم

ملحم خلف

تشكيالت رؤســاء غرف محكمة التمييز من قبل
السلطة التنفيذية تحت ذرائع شتّى ،خصوصا ً ّ
وان
شــخصكم الكريم أكثر العارفني نظرا ً لتاريخكم
القانوني والقضائي بمخالفتها الفاضحة ألحكام
الدســتور اللبناني والنصوص القانونية الواجبة
التطبيق بهذا الصددّ ،
وإن توقيعكم عليها ليس إال
خري دليل عىل ذلك،
و ّملـا كانت جميع اقرتاحات القوانني الرامية
إىل تكريس استقاللية السلطة القضائية امللحوظة
يف البيانات الوزارية منذ تسعينات القرن املايض،
ما زالت حربا ً عىل ورق ومرمية يف األدراج دون أن
تلقى أي منها متابعة جدية للوصول إىل إقرارها،
و ّملا كنا يف وقتنــا الراهن ،قد أصبحنا بأمس
الحاجة للبت بهذا القانــون كي يتم ّكن القضاء
اللبنانــي من ممارســة مهامه ،بك ّل شــفافية
ً
عرضة للتدخالت
وإستقاللية ،من دون أن يكون

السياســية ،ليكون جميع املواطنني تحت سقف
القانون ،وليصبح القضاء عىل الجميع ،خصوصا ً
ّ
وأن إقرار هذا القانون يأتــي ضمن اإلصالحات
الحيويــة املطلوبة لإلنهاض بالبلد ال ســيما أن
غياب قضاء مستقل يعني غياب دولة القانون،
و ّملا كان قانون استقاللية السلطة القضائية
قد ورد ضمن جدول أعمال جلسة الهيئة العامة
ملجلس النواب املنعقدة يف شــهر شباط من العام
الحايل ،والتي طلبتم خاللها عدم التصويت عليه
تطبيقا ً للقوانــن التي تعطيكم ومجلس القضاء
الحق بإبداء املالحظات بهذا الصدد،
و ّملا كان قانون استقاللية السلطة القضائية
أضحى مسألة أساســية ومحورية يف البلد ،وقد
رصحتم بالجلســة األخرية للهيئة العامة -جوابا ً
عىل الســؤال عنه -بأنّه قد تمت مناقشته يف أحد
املؤتمرات يف إيطاليا،
لذا ،جئنا بكتابنــا الراهن نؤ ّكد لكم رضورة
إحالة مرشوع هذا القانون بأرسع ٍ
وقت وفق اآللية
الدســتورية املعتمدة ،ليصار بعدها إىل مناقشته
والتصويت عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس
النيابي ملا لــه من طابع عجلــة وكونه يحاكي
األوضــاع العامة وقضايا الســاعة ،وللرضورة
القصوى ملتابعة ملف محوري وأسايس وإنساني
إلستكمال التحقيقات يف جريمة العرص ،جريمة
املرفأ.
آملني أن يلقى كتابنا هذا اهتمام شخصكم
الكريم إلعادة املرفق العام القضائي اىل مســاره
الطبيعي يف سبيل إعالء العدالة وإحقاق الحق».

خلف

أما خلف فقال« :هناك مرسوم سابق
كان يقيض بهدم األهراءات واليوم نشــهد
تراجعا ً فيــه ،وبالتايل يجب أن يأخذ نفس
الطريقة والشــكل القانونــي ،أي يجب
الرجوع عنه .ما يظهر اليوم أمر جيد ولكن
ال تكتمــل الخطوات التنفيذيــة إال إذا تم
الرجوع عن املرسوم السابق وإال ّ
كأن شيئا
لم يكن .وضمن هذا الســياق نقول أكملوا
هذا الرجوع عن القرار ،فبموازاة الشكلية
القانونية يجب أن يتم الرجوع قانونياً».
أضاف« :األمر األهم اليوم هو إطفاء
الحريق ،وهذا األمــر ال يحتاج إىل قرارات
وقد يكــون هناك خطر مــن امتداد هذه
النــران يف ما تبقــى من األهــراءات قد
تطال الجزء املتبقــي ،وبالتايل يجب البدء
اآلن بإطفاء الحريق منعــا ً لتزايد حاالت
االختناق والتلوث».
وختم« :دعونا اليوم نرى تحوّل الرغبة
التي أبداها دولة الرئيس ميقاتي اىل أعمال
عىل األرض».

اإلعتكاف القضائي مستمر
و"مجلس القضاء" يدعم

عقــدت الجمعية العمومية للقضــاة اجتماعا ً لها يف
القاعة الكربى ملحكمة التمييز ،حرضها نحو  400قاض
يتقدمهــم رئيس مجلس القضاء األعىل القايض ســهيل
عبــود ،وأعضــاء يف مجلس القضاء وقضــاة يف محاكم
التمييز واالســتئناف والنيابات العامة واملحاكم والدوائر
القضائية كافة.
وتناولت املناقشــات أســباب االعتكاف الذي دخل
أسبوعه الثاني ،وما يعانيه قضاة لبنان من ظروف مادية
ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة.
ويف ختام املداوالت تبني أن االتصاالت مع املســؤولني
لم تفض اىل أي نتيجة لتحقيق الحــد األدنى من مطالب
القضاة ،فقــرر املجتمعــون وباالجماع االســتمرار يف
االعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة ملتابعة كل التطورات.
وبالتزامن صــدر عن املكتب اإلعالمي ملجلس القضاء
االعىل بيان يتبنى مطالب القضاة ويعلن بقاء اإلجتماعات
مفتوحة وقد جاء فيه:
«ان مجلس القضاء االعىل ،الذي يســهر عىل حســن
ســر القضاء وعىل كرامته واستقالله ،والضنني بحقوق
القضــاة وتأمينها ،يتبنى مطالــب القضاة جميعها وما
اســتتبعها لناحية االعتكاف ،لحني تنفيذ ما تم التوصل
اليه بهذا الشأن ،كما يلفت اىل ان تردي االوضاع القضائية
مرده بصورة اساســية اىل عدم اقرار قانون اســتقاللية
الســلطة القضائية ،الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة
من قبــل مجلس القضاء االعىل ،وهــو يبقي اجتماعاته
مفتوحة بهذا الصدد».
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الجميع في انتظار هوكشتاين ...كل السيناريوات مطروحة

"حزب الله" رفع جهوزيته العسكرية منتظرًا ساعة الصفر

النبطيــــة ـ رمـــال جونــــي
يعيش النــاس حالة ترقب ،فكل ما
حولهم أصابته لعنة السياسية ،والعني
كلها عىل ما بعد أول ايلول وما سيحمله
من مفاجآت ،سواء عىل الصعيد الداخيل
واالمني ودخول البلد يف املهلة الدستورية
النتخاب رئيس للجمهورية وما ستؤول
اليه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
بني لبنان والعدو االرسائييل ،اذ تشخص
االنظار نحو الحدود البحرية والجنوبية
املحاذية لفلسطني املحتلة حيث يتم رصد
تحركات للعدو بني الحني واآلخر ،يضعها
مراقبون يف خانة «املناورات والتبديالت
العسكرية» ،وإن كان احد ال يستبعد أن
يشهد أيلول رضبات خاطفة ومحدودة
يف ما لو فشلت مفاوضات الرتسيم ،من
دون الدخول يف حرب شــاملة ،يرفضها
كل االطراف .ورغــم ان لهجة التصعيد
هي سيدة املواقف اليوم ،غري انها ال تعدو
كونها رفع ســقف التهديد للوصول اىل
الرتســيم ،فالكل يريد ربط نزاع يف هذه
املرحلة ،اال اذا تشــاطر العدو فالحرب
واقعة ال محال.
وبحســب املعلومات فــإن «حزب
الله» رفع جهوزيته العســكرية اىل 100
باملئة وينتظر ســاعة الصفر ،يف تأكيد

وإن كانت مستبعدة يف ظل
عىل جديــة املقاومة يف
حاجة العدو والغرب كما
الدفاع عــن نفط لبنان،
لبنان للنفط والغاز يف هذه
الــذي تحــاول ارسائيل
رسائل عسكرية
املرحلة الدقيقة اقتصاديا ً
ً
ً
جه مباشرة فيما
رسقتــه رسا وعلنــا .ستو ّ
حيث ان الغــرب بحاجة
ووفق املعلومــات فإن
هناك رســائل عسكرية لو فشلت المفاوضات
لغاز التدفئــة عىل ابواب
ســتوجه مبارشة يف ما حتى أن الرد سيكون الشــتاء .ووفق املصادر
فـــ»إن الحزب وضع كل
لو فشــلت املفاوضات،
سريعًا وبالمباشر
السيناريوات واملخططات
حتى ان الرد ســيكون
املطلوبة للمعركة ،خالفا ً لباقي الحروب
رسيعا ً وباملبارش .وتضيــف املعلومات
حيث كانت تفرض عليه ،اما اليوم فهو
انه يف حال قــرر العدو توجيه اي رضبة
من يمســك بخيوطها ،خاصة وأنه اتم
عســكرية مهما كان حجمها سيكون
استعداد كل عنارصه للمعركة املحتملة».
الرد عليها فــورا ً وليس كما كان يحصل
وبحســب املصادر فـــ»إن القدرة
سابقاً .كل السيناريوات مطروحة هذه
القتالية لعنارص «حــزب الله» ارتفعت
االيــام ،وان كان الجميــع ينتظر عودة
عــى نحو ملحوظ ،فالحرب الســورية
املبعوث االمريكي آموس هوكشتاين وما
أكسبتهم خربات قتالية اكرب ،وباتوا اكثر
ســيحمله من رد عىل الطلب اللبناني،
رشاســة يف الدفاع عن حقوق الشــعب
وال تؤخــذ الترسيبــات االعالمية للعدو
اللبنانــي املغتصبــة ،وهذا مــا تدركه
عىل محمــل الجد من الدولــة اللبنانية
ارسائيل جيداً ،وتعد للعرشة يف اي مغامرة
التي تنتظر الجواب الرســمي لتبني عىل
قد تجر نفســها اليها ،وإن كانت رفعت
اليشء مقتضاه ،خالفا لـ «حزب الله»
من ســقف تهديداتها للبنان
وتحديدا ً قيادته العسكرية التي تبدو
لكنها ال تعدو كونها مجرد
اكثر جهوزية من ذي قبل.
هرطقات يف الهواء».
وال تخفــي املعلومات دخول
الكبــاش االمني
اسلحة نوعية ودقيقة يف املعركة
الحاصــل يقابلــه
ســتقلب كل موازين اللعبة ،يف
انكماش اقتصادي
حال دخلنا الحرب عىل مضص،

خطري لم يشــهده البلد من ذي قبل ،بدأ
يتصاعد مع قرب دخــول البلد يف الفراغ
وتناحر الساســة عىل تقاسم الحصص
اكثر من تناحرهم عىل بناء الوطن ،وهذا
ما بدأ يرتجم رسيعا ً عىل االرض ،ارتفاع
كبري يف اسعار كل السلع من دون استثناء،
حتى املدارس الخاصة والجامعات دخلت
عىل خط رفع ودولرة اقســاطها ،يف ظل
غياب تام للجامعــة اللبنانية ،وقد باتت
عجوزا ً قتلتها سياسة الدولة التي تؤكد
فرضية القضاء عىل القطاع العام ،وهنا
بيت القصيد.
نزال خطري يواجهه املواطن عىل كل
الصعد ،بني ارتفاع كلفة الحياة والطبابة
والرفاهية املحــدودة ،وهو نزال ما قبل
مرحلة دخول البلــد يف الفراغ الرئايس،
حيث الكل يتوقع االسوأ ،وقد بدأ يرتجم
مع ارتفاعات يف دوالر الســوق املوازية
ودوالر صريفة الذي ســيخنق الشعب
أكثر ،وال عجب ان ســمعت الناس اليوم
تقول «الحــرب العســكرية أرحم من
الحــرب االقتصادية ،اقلــه تموت مرة
واحدة».
عىل ما يبدو ،فــإن الرصاع الداخيل
سيكون اكثر رضاوة من االمني ،ويشبّهه
البعض برأس البطيخ ،فالكل يريد كرس
رأسه ،غري أن الكلمة الفصل أليلول.

ّ
وتخطى سعرها الـ 20ألف ليرة
كعكة الفقير ما عادت له
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صيـــدا ـ محمـــد دهشــــة
يتوجس الصيداويــون خوفا ً من
شبح الفراغ الرئايس مجدداً ،مع قرب
إنتهاء عهد الرئيس ميشــال عون ،يف
نهاية ترشين االول املقبل ،ويعيشــون
خالل االشــهر القليلة املتبقية املزيد
من القلق مع فشــل املساعي لتشكيل
حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب
ميقاتي ،يعتقدون انها اشــهر صعبة
ومريرة ،وقد تحمل املزيد من االنهيار
واالزمات السياسية.
يف أســواق صيــدا ،يكرس صوت
بائع الكعك الســتيني «ابو عيل» رتابة
الجمود اليومي ،يقول لـ»نداء الوطن»:
«حتى الكعك لم يعد بمتناول الجميع،
بات ســعر الكعكة بنحو عرشين ألف
لرية لبنانية والطلب عليها قليل خالفا ً
للســابق حيث كانت الكعكة للفقري،
كنت أصنع أكثر من مئتي كعكة ،اآلن
خمسني وبالكاد تباع».
ويف األسواق ذاتها فقد أبناء املدينة
األمل من وقف الرتدي املعييش ،تفاقمت
معاناتهم كمــا باقــي اللبنانيني يف
مختلف املناطق ،ارتفعت نسبة البطالة
فانتــرت ظواهر كثــرة بعضها يف
سباق مع الفقر املدقع ،فامتهن الكثري
جمع الخردة من حاويات النفايات يف
الشــوارع واألحياء لسد الرمق وتأمني
قوت اليوم ،وظهرت بسطات الخضار
وعرباتهــا الجوالة بكثــرة ،وبعضها
اآلخــر االوىل من نوعهــا وأبرزها عىل
االطالق الرصافني غري الرسميني ،الذين
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ينترشون يف شارع رياض الصلح ،قبل
ان يتوسعوا حضورا ً يف كافة االماكن،
عنــد ســاحات «النجمة ،الشــهداء
والقــدس» ومســتديرات «القنايــة
ومرجان والبهاء» وسواها ،وغالبيتهم
مياومــون باالجرة يقومــون برشاء
العمــات وتبديلها ملصلحة رشكات او
مكاتب صريفة من دون اإلفصاح عن
ذلك.
ُ
والالفت يف أمرهم يف بداية مزاولة
املهنة فوىض كبرية يف ســوق الدوالر،
وتفاوت االســعار بني رصاف وآخر يف
االخرية
محاولة للرشاء ،ولكن يف الفرتة
إقبال على شراء الذهب
كأنهم اتفقــوا عىل توحيد الســعر
بالناقص عن سعر املنصة غري الرسمية
الواقع مغايــر لذلك تماما ً الن بعضهم
ما بني  -500 300لرية لبنانية ،كما ان
يتفق معها ويعمل لصالحها او لصالح
الالفت هو وقوع اشكاالت بينهم بني
رشكات كبرية تبيــع بالعملة اللبنانية
الحني واآلخر ،فيمــا لم تنجح عملية
وتشرتي بالدوالر ،مثل محطات الوقود
ضبط هذه الظاهــرة رغم مطاردتهم
او السوبرماركت وغريهما».
غري مرة مــن أكثر من جهــاز أمني
مقابــل هذه
وخاصة مديرية أمن
الظاهــرة ،ثمــة
الدولة وقــد اوقفت
أخــرى تلفــت
عددا ً منهــم قبل ان
االنتبــاه ،االقبــال
إرتفعت نسبة البطالة
رشط
يطلق رساحهم
عــى رشاء الذهب
كثيرة
ظواهر
فانتشرت
العمل
عدم العودة اىل
عىل نقيض االزمة،
مع
سباق
في
بعضها
مجدداً.
حيث تشهد محال
ً
الدين
عز
يقــول
املدينة ازدحاما غري
الفقر المدقع
بتكجــي« :طبيعي
مســبوق وخاصة
ً
ومنها
جديدة
ا
مهنــ
ان االزمــة و ّلدت
مع انخفاض ســعره عن الســابق
الناس
من
كثري
الرشعية،
الصريفة غري
بســبب ارتفاع قيمة الدوالر االمريكي
ً
االجنبية
العملة
رصف
تفضــل
باتت
عامليا امــام باقي العمالت نتيجة رفع
اعىل
سعر
عىل
يحصلون
النهم
عندهم
الفائدة يف املصارف ،وتقول اوســاط
من محالت الصريفة الرســمية ،فيما
مطلعة لـ»نداء الوطن» إن الناس التي

تملك امواال ً باللبناني او الدوالر فضلت
رشاء الذهب كمالذ آمن لحفظ اموالهم
لتفــادي رصفها رسيعا ً او خشــية
الرسقــة او بهدف الربح مســتقبالً،
ناهيك عــن بعض الطلــب لالفراح
كالخطوبة والــزواج والهدايا لبعض
امليســورين او املغرتبني الذين وفدوا
اىل لبنان لقضاء اجازة الصيف وسط
ذويهم واقاربهم واصدقائهم.
وتقول الحاجة ســعاد الشامية
لـ»نداء الوطــن»« :يف لبنان فقط ترى
بأم العــن الحياة املتناقضة بني الفقر
املدقع يف خضــم اســتفحال االزمة
املعيشية والبحث عن لقمة عيش كريم،
وبني رشاء الذهب كنوع من الرفاهية
والرتف ،يف لبنــان فقط تعودت الناس
عىل االزمــات ،تبتكر الحلــول لها او
تتأقلم معها ،يف لبنان فقط قد يصبح
أي يشء عادياً».

بســـام أبــو زيــد

ال أفق لحل ّ أزمة
النازحين وبديل
السلطة تهجير
اللبنانيين
تتصاعد في لبنان النقمة ضد النازحين
السوريين على خلفيّة ما يتردّد أنهم يتلقون
مساعدات هي كناية عن  120دوالرا ً نقدا ً
كح ّد أقصى للعائلة شهريا ً إضافة إلى
مساعدات غذائية واستشفائية وتربويّة ،كما
أنهم يستخدمون التيار الكهربائي إذا ّ
توفر،
وينافسون اللبنانيين في مجاالت العمل ،كما
أنهم يساهمون في زيادة التلوث البيئي وفي
ارتفاع معدّل الجريمة في لبنان ،واألخطر ّ
أن
نسبة الوالدات في صفوف النازحين السوريين
هي أعلى من نسبة الوالدات لدى اللبنانيين.
هذه القضية ال أفق لح ّلها حاليا ً رغم
تداعياتها الخطيرة على لبنان ،فالدولة اللبنانية
ومنذ نشوب الصراع في سوريا في العام
 2011لم تتعامل مع موضوع النزوح السوري
من منطلق المصلحة اللبنانية ،ولم تتوفر أي
معطيات لجهة الحجم الذي يمكن أن يستوعبه
ّ
المتوقعة على المجتمع والبنى
لبنان والتأثيرات
التحتية والقدرة االقتصادية ،ولم تحدّد بوضوح
التداعيات النتشار النازحين في كل لبنان أو
لحصرهم في داخل مخيمات.
ّ
إن التعاطي مع هذا الملف كان وما زال يت ّم
بشكل عشوائي ومن منطلق مزايدات ونكايات
سياسية أوصلت لبنان إلى مستويات مرتفعة
من المخاطر التي لها عالقة بقضية النزوح،
وكان يمكن تفادي هذه المخاطر لو طبّقت
الدولة اللبنانية المعايير التالية:
 - 1تحديد عدد النازحين الذي يمكن للبنان
استيعابه.
 - 2إنشاء مخيّمات إيواء في مناطق قريبة من
الحدود السورية تديرها األمم المتحدة ويتو ّلى
أمنها الجانب اللبناني ،وتنشأ فيها مراكز تربوية
واستشفائية ،وإلزام المن ّ
ظمات المعنية بدفع
تكاليف إمدادات المياه والكهرباء.
 - 3إحصاء دقيق للنازحين وتحديد فئاتهم
والقرى والبلدات والمدن التي قدموا منها.
 - 4إعداد تقارير وتنظيم زيارات ميدانية
دورية للدبلوماسيين المعتمدين في لبنان من
أجل اإلطالع عن كثب على أوضاع المخيّمات
وحاجات النازحين.
 - 5التواصل بشكل دائم مع السلطات السورية
والتنسيق معها لعودة من يرغب في العودة ومن
يستطيع سبيالً إلى المكان الذي تهجّ ر منه.
 - 6الطلب إلى «حزب الله» الذي كان جزءا ً من
الحرب في سوريا المساعدة في إتمام عمليات
العودة سياسيا ً وميدانياً.
 - 7تنظيم مؤتمرات دولية في لبنان وخارجه
من قبل الدولة اللبنانية من أجل شرح تداعيات
النزوح السوري على القدرات اللبنانية.
كل ذلك لم يحدث ،واكتفى المسؤولون
اللبنانيون بتقاذف االتهامات ،وكانت النتيجة
أن انتشر النازحون السوريون في كل المناطق
اللبنانية وأصبحت عودتهم صعبة لكثير من
األسباب وأهمها ّ
أن ما يجنيه النازح السوري
في لبنان من خالل عمل أفراد العائلة لن يتمكن
من جنيه في بالده ،كما أن السلطات هناك ال
ترغب حاليا ً في عودة هؤالء فهم مصدر دخل
مهم للعملة الصعبة ،كما أنها ال ترغب بعودة
العديد منهم إلى المناطق التي هجّ روا منها كي
ال تتم استعادة وضع ديمغرافي ت ّم التخلص
منه.
وال يستبعد م ّ
طلعون على هذا الملف أن
السلطات السورية تريد إبقاء أزمة النازحين
عبئا ً على الجانب اللبناني لمعاقبته على كل ما
حصل بدءا ً من صدور القرار  1559وانسحاب
القوات السورية من لبنان وانتهاء بتأييد أطراف
لبنانية الثورة السورية ودعمها ،هذا فضالً
عن أن المنظمات الدولية ال تزال تعتقد بقوة
أن أخطارا ً تحدق بالعائدين ولذلك ال تشجّ ع
عودتهم.
أزمة النازحين السوريين في لبنان ترتفع
مخاطرها يوما ً بعد يوم ولن يكون باإلمكان
تخفيف المخاطر بوجود سلطة ال تدرك حجم
الكارثة واالنهيار في لبنان ،سلطة قررت أن
تحوّل اللبنانيين إلى نازحين ومهجّ رين في
مختلف أنحاء العالم.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - 915السنــــة الـرابـعـة

راح ضحية التفجيرين أكثر من  50شهيدًا ومئات الجرحى

مدينة السالم والتقوى
بحاجة لمن يتّقي الله فيها

الجريمة التي ال تمحى

طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيـــد
ال شك أن طرابلس واألجيال املتعاقبة
عليها وفيهــا ،لن تنــى جريمة بحجم
«الســام» و»التقوى» التي اســتهدفت
مص ّلني يؤدّون فريضة الجمعة يف مسجدين
طرابلســيني ،وراح ضحيتها أكثر من 50
شهيدا ً ومئات الجرحى.
تلك الجمعة كان من املمكن أن تكون
عادية لو أنها لم تشهد انفجارين منفصلني
لدقائق قليلة حوّال نهارها أشالء وضحايا
ودماء مرضّ جة .دفعــت طرابلس بنتيجة
هذين التفجريين األثمان الباهظة لتأييدها
للثورة السورية ودعمها لها ،ولم تكن تعلم
أن الجالد سينقل الحريق من سوريا إىل أي
مكان ينارص مظلومية املظلومني.
منذ العام  2013والذكرى تتواىل كل سنة
يف الثالث والعرشين مــن آب ،حتى وصلنا
اآلن إىل الذكرى التاسعة وال يزال ّ
منفذو هذا
اإلعتداء عىل بيوت اللــه وحرمات املصلني
وعىل أمن املدينة واستقرارها ،طليقني ،لم
تجد العدالة يف بلد الالعدالة إليهم ســبيالً.
وكأنّنا يف شأن هذه الجريمة بتنا أمام تعداد
السنوات لنزيد رقما ً عىل أرقامها كل سنة،
حتى بتنا يف الرقم  9وال زال املنفذون أعداء
املدينة ومن عاونهــم من ضعاف النفوس
والوطنية من أبنائها خــارج دائرة العدل
والعدالة .تحولــت هذه الذكرى التي دفعت

طرابلس فيها الــدم واألرواح مجرد ذكرى
مثلها مثل أي جريمة وبقيت طي النسيان
والعدالة التي ال تتحقــق .مثلها كمثل كل
ذكرى ينتظرها السياسيون لتنميق أجمل
األلفاظ يف أحىل القوالب من بيانات الشجب
واإلســتنكار واإلدانــة ،واملطالبة بإحقاق
الحق ومعاقبــة املرتكبني ،لكنها بيانات ال
تتجاوز حجم الشاشة الصغرية التي كتبت
عليها ،وال تقدّم أو تؤخر أي يشء يف مسار
الوصول إىل العدالة ملن ترضر.
يف الذكــرى التاســعة للتفجري تبدو
مدينــة طرابلــس التي نــارصت الثورة
الســورية ووقفت إىل جانب املظلوم أينما
كان ،هي اليوم بحاجــة إىل من ينارصها
ويحمل قضاياها .فطرابلس وبدل أن تكافأ
عىل وقفتها إىل جانــب املظلوم هي اليوم
تعاقب وتظلم .إنها اليوم مدينة بال قيادة،
بال إدارة ،بال بلدية ،بال استقرار وال عدالة.
هي اليوم مدينة بال أبسط مقومات الحياة،
من ماء وكهرباء واستشــفاء ،لقد تق ّزمت
أحالمها ومواقفها وثوابتهــا ،من مدينة
أُمّ ة ،تنارص القضايــا الوطنية والقومية
وتدافع عنها ،إىل مدينة همّ ها تأمني أبسط
وســائل وجودها وبقائهــا .قلعة األمة
طرابلس مدينة العلم وعبق التاريخ ،مدينة
السالم والتقوى ،هي اليوم بحاجة أن يتقي
املســؤولون الله فيها ،ع ّلها تنعم بالسالم
املنشود.
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ّ
تتحقق بعد
 9سنوات على تفجير مسج َدي التقوى والسالم والعدالة لم

مطالبات بكشف كل مالبسات الجريمة
ومعاقبة المسؤولين
استذكر عدد من السياسيني امس
تفجريي مســجدي التقوى والســام
اللذين وقعا يف  23أب من العام ،2013
ً
قتيل ،وأكثر من
وأديا إىل ســقوط 47
 500جريح.
فقد اكد رئيــس الحكومة نجيب
ميقاتــي ان هذه املناســبة ســتبقى
«جرحــا ً نازفا ً اىل أن تتحقــق العدالة
الناجزة يف هذا امللــف وينال كل مجرم
عقابه».
واعترب الرئيس ســعد الحريري ان
العدالة تبقى ناقصة «قبل القاء القبض
عىل املدانني وســوقهم لتنفيذ االحكام
الصادرة يف حقهــم والعقاب آت مهما
طال الزمن».
وللمناســبة ،اكــد رئيس حزب
«القوات اللبنانيــة» وقوفه «مع اهايل
الضحايا يف طرابلس ،الذين ســقطوا
نتيجة غدر واجرام نظام بشــار االسد
وازالمه يف لبنــان» ،وقال« :نضالنا مع
اهلنا يف طرابلس مســتمر يف ســبيل
تحقيق عدالةٍ مــا زالت منقوصة ،منذ
اغتيال الرئيس رفيق الحريري  ،مرورا ً
بتفجري مســجدي الســام والتقوى،

وليس انتها ًء بانفجار مرفأ بريوت».
وقال اللــواء أرشف ريفي« :تمر
الذكرى التاســعة لتفجري مســجدَي
السالم والتقوى ،والجرح ال يزال نازفا ً
كأن الجريمة وقعت للتو .سنبقى يف كل
سنة نؤكد عىل مالحقة القتلة يف النظام
الســوري الذين أعطوا األمــر بتنفيذ
الجريمة اإلرهابية ،أمام بيوت الله ،التي
أودت بحياة العرشات من أبناء طرابلس
الربرة ،فضالً عن الجرحى الذين ما زالوا
يتأملون إىل اليوم.
لقد تابعنــا هــذه الجريمة منذ
وقوعها ،ووقفنا خلف القضاء اللبناني
الذي تابع امللف بحِ رفيــة ،وتمثَّل ذلك
باملحقق العــديل آالء الخطيــب ،الذي
أصدر القرار الظنــي ،وأحال امللف اىل
املجلس العــديل .إننا نؤكد حتى النهاية
عــى تحقيق العدالة ،وعــى مثول كل
املتورطني يف النظام السوري بارتكاب
الجريمــة اإلرهابية ،ولــن نتوقف عن
متابعة هذا امللف الذي كان الهدف منه
ترويع طرابلس وإسكات صوت أبنائها
وترهيبهم ،ونشــدد عىل اإلســتمرار
بمواجهة إجــرام هذا املحور الذي أثبت

أنه محور اإلرهاب املن ّ
ظم ،ونقول ألهل
طرابلس ولجميع اللبنانيني السياديني،
أن النضال سيســتمر حتــى تحقيق
العدالة ومحاسبة املجرمني».
وترحــم رئيس «تيــار الكرامة»
فيصل كرامي مجددا ً «عىل الشــهداء
الذين ســقطوا يف هذا العمل االجرامي
الجبان واملســتنكر ،ونجــدد تضامننا
مع اهاليهم الذيــن يريدون ان يعرفوا
الحقيقــة وان تتحقــق العدالــة عرب
انزال اشــد العقوبات باملجرمني وفق
القانون».
ّ
وعب» لقــاء ســيدة الجبل» عن
تضامنه الكامل «مع أهايل ضحايا هذا
العمل االرهابــي ،والذي ذهب ضحيته
 47شــهيدا ً وأكثر مــن  500جريح»،
وإذ اســتذكر «هذا العمــل املجرم يف
هذا اليــوم» ،طالب األجهــزة األمنية
والقضائية اللبنانية باستكمال أعمال
التحقيق وكشــف كل مالبســات هذه
الجريمة ،من أجل إنــزال العقاب بكل
مســؤول عنها ،واألهم مــن أجل أن
ّ
يخفف عىل أهــايل الضحايا بحصولهم
عىل العدالة».

هل سينال المجرم عقابه؟!

مســـاحة حـــرّة

التعطيل القاتل
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
يكثر الحديث اليوم عن موضوع الثلث املع ِّ
طل
وقــدرة التعطيل التــي باتت بيــد كال الفريقني
املتنازعــن يف لبنان .وممّ ــا ال يخفى عىل أحد هو
ّ
أن فريــق املمانعة والعهد ومنظمة «حزب الله» قد
دأبا عىل اســتخدام نهج التعطيل يف ما اصطلحت
عىل تسميته يف مقاالتي الســابقة بالديمقراطيّة
التعطيليّــة .فهل التعطيل ّ
حق دســتوريٌّ ؟ أم أنّه
ســيايس يســتخدمها كال الفريقني
ورقة ضغط
ّ
ّ
كحق النقض املستخدَم يف مجلس األمن
املتنازعني
تحت مسمّ ى ّ
حق الفيتو؟
صحيــح ّ
أن النّظام اللبناني هــو من طبيعة
توافقيّــة ّ
ألن املرشّ ع ارتىض يف اتّفــاق الطائف أن
يجمع اللبنانيّني ك ّلهم حول طاولة مجلس الوزراء
ليأخذوا القــرارات بالتوافق ،ويف حــال تع ّذر ذلك
فبالتصويت ،كمــا ورد يف البند رقم  5من املادّة 65
يف الدّســتور اللبناني املعدّلة بالقانون الدستوري
الصــادر يف « :1990/9/21یجتمع مجلس الوزراء
دوریــا ً يف مق ّر خاص ویــرأس رئیس الجمهوریة
جلســاته عندما یحرض .ویكون النصاب القانوني
النعقاده أكثریــة ثلثي أعضائــه ،ویتخذ قراراته
توافقیاً .فإذا تع ّذر ذلك فبالتصویت ،ویتّخذ قراراته
بأكثریة الحضور .أما املواضیع األساســیة فإنها
تحتاج إىل موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة املحدّد
يف مرسوم تشكیلها.»...

لكن ما لم ّ
ينص عليه الدّســتور من صالحيّات
املرحلة النهائية يف مخطط تغيري النظام واالنقالب
تعتربها املجموعة الحضاريّة ّ
عىل الطائف وإســقاط الدولــة؟ ال يظن ّ َّن أحد بأن
حقا ً لها أسوة بباقي
األمر بهذه الســهولة ...رئاســة الجمهورية هي
املجموعات الحضاريّة ،عمل الثنائي الشيعي بقوّة
أســاس وجود كيان لبنان ونحن بحاجة إىل رئيس
سالح منظمة «حزب الله» غري الرشعي عىل فرض
عرف جديد يف تســوية الدّوحة وهو الثلث املع ّ
يرســم حدود الدولة ليس مع الخارج فقط إنما يف
طل
الداخل أيضاً».
اســتنادا ً إىل هذه املادّة بالــذات ،ليتح ّكم بمجلس
الوزراء فيع ّ
هنا بيت القصيد كمــا قال غبطته .فاملرشوع
طله بحسب ما ورد يف الدّستور .وبذلك
األســايس الذي يحمله الفريق
يكون قد عمل وفــق املبدأ القائل:
«العرف أقوى من الدّستور»ّ .إل ّ
الحاكم اليوم هو تعطيل النّظام
أن
بهدف الوصول إىل إسقاطه .وقد
هذه املسألة أدّت إىل بروز نوع جديد
يعطل التوقيع على
َمن
ّ
تكون هذه هدايا العهد األخرية
من الديمقراطيّة كما ذكرنا آنفاً ،لم
يستطع أن ينتج مبدأ االستمراريّة تشكيلة الرئيس ميقاتي ...لـ»حزب الله» خدمة للمرشوع
ّ
الحق يُقال
الذي يحملــه .ولكن
يف الحكم بل نجح يف التعطيل ،نتيجة
أي فخامته وفريقه
انه يف  22ترشيــن األول 1989
لتجاوز النصوص الدستوريّة عىل
السياسي ...هم الذين
وليلة إقــرار إتفــاق الطائف،
ما جرت العادة يف لبنان .ولع ّل هذا
للمؤسســات يتح ّ
ّ
ججون بالتعطيل الجتراح ويف وقــت انتقــل فيه األخرض
ما أدّى إىل انهيار تا ّم
الدّستوريّة .مع العلم ّ
اإلبراهيمي إىل بــروت لوضع
أن املخالفات
اإلجتهادات الدّستور ّية
ّ
والحص يف نتائج
ك ّل من عــون
الواضحة للدّستور هي التي دفعت
وهذا أمر ال يجوز
ّ
التوصــل إليه يف الطائف؛
ما ت ّم
إىل مبدأ االجتهاد .فلو طبّق النظام
وبعد انتهاء اجتماع الجنرال ميشال عون مع موفد
أساسا ً ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم.
اللجنة العربيّة ،عقد عون مؤتمــرا ً صحافيّا ً أعلن
وبحســب ما قاله غبطــة البطريرك يف عظته
فيه« :إذا كان علينا خسارة لبنان فلنخرسه بمعركة
األحد من الديمان« :من املعيب حقا ً أنه منذ ســنة
مرشِّفة وليس بالتّوقيع» معتــرا ً «أن هذا اإلتفاق
 1988أمىس تعطيــل انتخاب رئيس الجمهورية يف
(الطائف) سيقود الشعب إىل جهنّم».
لبنان عادة ،كأن املعطلني يسعون إىل إيهام اللبنانيني
من هنا ،نستطيع الجزم ّ
بأن تعطيل االنتخابات
بأن الرئاسة األوىل منصب رشف ال رضورة مطلقة
الرئاسيّة ســيكون الخطوة األخرية لإلنقالب عىل
له ،فالدولة تسري بوجود رئيس أو بدونه .فهل هي

النّظام .لذلك ،املسؤوليّة الكربى تقع عىل عاتق مَ ن
َ
سيدفع إىل اســتخدام فيتو التعطيل بعدما رفض
أن يكــوّن أكثريّة حقيقيّة .فــا يمكن أن يتحوّل
تعطيل النّظام إىل وســيلة ملمارســة هذا النّظام
ّ
ألن ذلك ســيؤدّي إىل انفراط العقد اإلجتماعي .فال
يمكن للمع ِّ
طــل أن يتذ ّرع بالتعطيل الذي ســبّبه
ليفرض رشوطه .فمَ ن يع ّ
طل التوقيع عىل تشكيلة
الرئيس ميقاتي ،أي فخامته وفريقه السيايس ،هم
الذين يتحجّ جون بالتعطيل الجــراح االجتهادات
الدّستوريّة .وهذا أمر ال يجوز.
ّ
املحقة للفريق
وبالتّايل هذا ما سيعطي الذريعة
املواجه باســتخدام ّ
حق التّعطيــل هو أيضاً .وهذا
ِ
ما ســيؤدّي إىل ما يريده فريق املمانعة .فربغ ِم ّ
أن
الدستور لم ّ
واضح عىل تحوّل
ينص حرفيّا ً وبشكل
ٍ
التعطيل إىل ّ
أن ذلك قد بات أمرا ً
حق دســتوريّ إال ّ
واقعا ً باملمارســة التي نجح بفرضها فريق الثامن
من آذار منذ العام  2008وحتّى اليوم.
لكن إيماننا أكرب بكثري من رشّ هم ك ّلهم ،ومن
الشــياطني التي تصوغ فذلكاتهم الدّســتوريّة.
فكما قال غبطة البطريــرك الراعي من الدّيمان
منذ ثالثة أيّام« :بالنسبة إلينا يبقى إيماننا ثابتا ً
وراسخا ً ّ
بأن الله هو ســيّ ُد التاريخ ،ال النّافذين.
ّ
يتدخ ُل ساعة يشــاء وكيفما يشاء» .فهل
وهو
يتج ّرع طبّاخ ســ ّم التعطيل سمّ ه يف االنتخابات
الرئاسيّة؟ أم ّ
أن ذلك إن حصل سيوصله إىل هدفه
بفرط النّظام؟

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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سارقون وقحون ومسروقون يسألون"« :وينيّه الدولة؟"»

كي ال يبقى «"البالغ »" أسير األدراج ...هكذا ُتعيدون ما ُسلب منكم
ّ
الحب شعراء .واقعيًا ،ليس كل ّ من تنبح عليه الكالب لصًا .وبين النظري والواقعي نتابع بالعين المجردة
نظريًا ،يصنع الفقر لصوصًا كما يصنع
مشاهد سرقات قد ال تخطر في البال .فكيف نميّز بين من يسرق ومن قد يكون سارقًا؟ وهل يجوز إعالن أسماء ووجوه من قد يسرقون-
ومن نظن أنهم يسرقون؟ وماذا عن عشرات الفيديوات التي تردنا يوميًا عن سارقين وسارقات ومعتدين ومعتديات؟ كيف تلتقط الفيديوات
وتُنشر؟ وماذا عن احتمال الخطأ والصواب فيها؟
نــــوال نـــصـــر
«وينيّه الدولة؟» بربكم أين هي املسماة
دولة؟ نبحث عنها بالرساج والفتيلة .عبثاً.
فنلجأ اىل «ذاتية» الترصف دفاعا ً عن النفس
مرة والتقاط مشــاهد األخطاء و»األرشار»
سعي دؤوب اىل إثبات جرم
مرات ومرات ،يف
ّ
وجنحة واعتداء .لكــن ،ماذا عمن أصبحوا
متمرسني بذلك؟ كيف يعملون كي ال يقعوا
يف الخطأ؟ وهل كل ما ينرشونه عن حوادث
غري قانونية وال أخالقية قانوني؟
اساليب اللصوص كثرية ومخيّلة الناس
واسعة .نتصل بصفحة «وينيّه الدولة» التي
حوادث النشل يومية
لديها  278ألف متابــع .صاحب الصفحة
لكن يــوم عرفوني أوقفوني .ويســتطرد
ال يجيب والخط يقطع مبــارشة .نلجأ اىل
بالقول :األجهزة تكرهني .وال تتعامل معي،
وســائل عدة اللتقاط «املصدر» اىل أن نصل
عىل عكس اإلشاعات يف املوضوع .ألنني كنت
اىل رأس الصفحة .إســمه طارق كما يقول.
مصدر إزعاج حتى لها ألنني أنقل اىل الناس
رجل ناضــج وزوج وأب وموظف قرر قبل
تســعة أعوام ،وتحديدا ً
علنا ً كل ما يحصل خفية.
لم أرد أن تُعرف شخصيتي
يف العــام  ،2003إفتتاح
ألن ال أحد يدعمني .وذات
الصفحة« .املعلومات عني
ليســت للنرش» .نعطيه هناك سارقون محميون يوم تمكنــت األجهزة من
ّ
وبحقهم
ووقحون
إقفال صفحتــن يل عىل
وعداً .فهــو مطلوب من
الفيســبوك وثالثــة عىل
تجار مخدرات ولصوص
مذكرات كثيرة وآخرون
تويرت يف لحظــة واحدة.
و»مشــكلجيي» يعملون
يخشون ««الجرصة»
وهو أمــر إعتربته غريبا ً
السبعة وذمتها ويريدون
عجيباً .ويومها قلت ،يف قــرارة نفيس ،لن
«رأسه» .فهل هو شجاع أكثر مما نتصوّر أم
أقرتب من األجهــزة بعد اليــوم .ضعفت
أن وراءه «أقوياء» أكثر مما نتصوّر؟
ُ
وكنت
صفحتي الثالثة عىل الفيسبوك كثرياً.
يف كل مرة أتوقف فيها عــى أنني صاحب
مصدر إزعاج
ُ
صفحة «وينيه الدولة» وكأنني أقوم بجرم».
«وصلت اىل مرحلة
عىل ح ّد قول طارق
ُ
«إهتممت أكثر بالرسقات التي تحصل
بات كل من يلتقط فيديو ملخ ٍّل يف األمن ٍّ
ولص
وحاالت اإلجرام التي تت ّم يومياً .ومن يومها
يتّصل بي قبل اتصالــه باملخفر» يضيف:
أتعــرض اىل تهديدات متتاليــة .هناك من
«بدأت صفحتــي بوضع األعمــال املخ ّلة
صوّر اإلنرتفون يف منزيل ووضع عليه دائرة
بالنظام والقانون واألخطاء التي تقوم بها
حمراء وأرســل الصورة إيل ّ .زعران .كثريون
عنارص األجهزة األمنية ،والتي ال «يسرتجي»
قالوا يل :إذا اصاب ولــدك يشء ماذا تفعل؟
أحد الكالم عنها .لــم تكن هويتي واضحة

خفة ورشاقة واحتراف

يخاف السارق فضح هويته

لكنني أرصرت .ملاذا؟ يشء يف داخيل يدفعني
للمتابعة وأنا مدرك أنني يف مواجهة مجرمني
ال رادع لهــم إال اإلعالن عما يفعلون» .يذكر
طارق أسماء أشــخاص يحمون اللصوص
واملجرمني ومنهم :م .إ .وك .أ .ويقول« :هناك
أرس مجرمــة بالكامــل :األب واألخ واإلبن
ٌ
والوالدة .وهناك عائالت أكثر من شــخص
فيها يف الســجن وهناك محميات وشبكات
وجهاز املعلومات لدينــا صغري «ما بيطلع
بإيدو إنهاء الشواذ».

تحذير

هناك عائالت بأسرها تمتهن السرقة

اإلنتباه واجب

نراقــب «وينيه الدولــة» فنقرأ يف آخر
الفيديــوات املعروضة« :بعــد دقائق من
عرضنا فيديو يظهر رسقــة دراجة نارية
مــن منطقة برج أبي حيدر مــن قِ بل ّ
لص
مجهــول الهوية وحذرنا أهــل بريوت من
التعرض للرسقة من قبلــه وقع يف قبضة
صفحة «وينيه الدولة» .نفتح الفيديو فنقرأ:
الفيديو هذا هو بغرض مساعدة املواطنني يف
الحصول عىل حقوقهم القانونية وإرشادهم
اىل الطريقة الفضــى لحماية ممتلكاتهم.
نشاهده فنسمع املرسوق الذي أرسل فيديو
ّ
ويخب كيف رسقت
يظهر وجه السارق فيه
دراجته النارية وقدّم بالغا ً يف مخفر البسطة.

ال متابعة دائما من قِ بلها .ويستطرد بالقول:
يف موازاة السارقني املحرتفني هناك نشالون
يقومون بنشل أشــخاص من أجل جرعة
كوكايني أو هريويني وهناك مرىض يرسقون
لهوس يعانــون منه .وهناك من قد يجدون
ٍ
هاتفا مرتوكا َ يف مكان فيسحبونه ويضعونه
يف جيبهم .وهؤالء ال أسميهم سارقني بقدر
ما أجد أن املرسوقني عديمي اإلنتباه».
يســمي طارق مناطق وبيوتات يكثر
عدد الســارقني فيها ويقول «يمتهن أفراد
بيــت ( )...يف الضاحيــة الجنوبية الرسقة
وهــؤالء إختصاصيون بهــا ويترصفون
مثل األفالم األمريكيــة ويكون يف حوزتهم
كومبيوتر يفككون فيــه أنظمة الدراجات
النارية الكبرية ،التي تزيد قيمتها عن عرشة
آالف دوالر ،ويرسلونها اىل ما وراء الحدود».
وجه السارق بات يف قبضة «وينيه الدولة»
اإلحصاءات الرسمية تتحدث عن زيادة
والبــاغ بات يف درج املخفــر .فكيف تتابع
يف عدد الرسقات فهل لــدى «وينيه الدولة»
الصفحة املوضوع؟ يجيب صاحبها« :يرسل
إحصاءاتها الخاصة؟ يجيب طارق« :ليس
املرسوق الفيديو عادة إلينا واتساب لعلمه أن
هناك آدمي يرسق مهما ساءت به الظروف.
البالغ الذي قدمه لن يصل اىل مكان رسمي او
ويكذب من يقــول العكس .هنــاك اليوم
امني .ونحن ننرشه ويراه اآلالف .ونحن نعلم
(يكرر) سارقون وقحون يزيدون يوميا ً من
أن الشخص إذا كان ينتمي اىل مناطق معينة
عمليات الرسقة التي يقومــون بها ،وهم
يف البقاع فلن نتوصل اىل خواتيم سعيدة كونه
يتحلون بجرأة رهيبة .إنهم يرسقون جنب
ال يهاب «الجرصة» أما إذا كان من الجنوب
ثكنة الحلو».
فهو يخافها وســيتصل بنــا يرجونا إزالة
أكثر ما يتابعه املشاهدون هو الرسقات
الفيديو عــى أن يعيد ما رسق .وثالثة أرباع
التي تقوم بها نساء .هي تحصد أكرب نسبة
املرسوقات تعود من خاللنا يف حني لو بقيت
مشاهدة .وهناك فيديوات تزيلها الدولة إذا
يف املخفر لنامت اىل األبد».
ثبت أن فاعليها تحت سن الرشد .لكن ،هل يف
يف األمر ابتزاز لكن ملصلحة املرسوق .إنه
مثل هذا النوع من اسرتداد الحقوق ترصف
ابتزاز مرشوع برأي صاحب صفحة «وينيه
قانوني؟ أليست القوى األمنية نفسها تخفي
الدولة» ويقول« :هو يتزامن مع التفاوض
وجه املوقوف حــن تعرض صورته وتضع
بينه وبني صاحــب الدراجة املرسوقة مثال.
ّ
األولي؟
اسمه وكنيته بالحرفني
وأنا أدق للســارق وأقول لــه :إذا لم تعِ د ما
أســتاذ القانون حنا البيطــار يقول:
نزل إســمك الكامل وعنوانك.
رسقت ســأ ُ ِ
«حتى إذا ت ّم توقيف ســارق
وهكــذا يعيــد املرسوقات.
بالجرم املشــهود يبقى األمر
وتنجــح تلك املحــاوالت مع
ملتبسا ً من الناحية القضائية
السارقني الذين يخافون من
«الجرصة» خصوصا ً إذا كانوا تحصد السرقات التي اىل حني اإلنتهاء من التحقيق
بيارتة فالســارق البريوتي تقوم بها نساء أعلى ألنه يف القانون العام ال يمكن
يكاد «ينفجر» إذا رأى صورته نسبة من المشاهدة النظر اىل أي قضية ذات طابع
جرمي جزائي إال بسماح من
يف حني أن الســارق يف بعض
القضاء .فال ّ
يحق أليٍّ كان تقدير ما إذا كان
البلدات البقاعية «ما بتفرق معو».
هناك جرم أم ال .وال يجوز تسمية الشخص
ال يقبــل صاحب «وينيــه الدولة» إال
املتهم باســمه الكامل قبل إنتهاء التحقيق
فيديوات واضحة الوجــوه ويقول «أحيانا
وصدور القــرار اإلتهامي او الظني والحكم
يطالب من تعرضوا للرسقة بنرش فيديوات
عن املحكمــة .ال يجوز قانونيــا ً التعرض
حصلوا عليها ال تكون واضحة ويتشاجرون
لألشخاص إال بعد صدور الحكم والحصول
معي إذا لم أقــم بإنزالها عــى الرغم من
عىل إذن من القضاء».
تأكيدي لهم أنها لن تسلك املسار الصحيح».
بني مــا يجوز وما ال يجــوز نعيش يف
دولة ليست مثل أي دولة .فهناك يوميا ً من
محترفون وهواة
«يجرجرون» عىل الطرقات من نشــالني،
ليس صحيحــا ً أن الحرمان وراء كثرة
وهناك من يخــرون كل جنى العمر من
الرسقــات اليــوم .ويقول طــارق «هناك
لصوص محرتفني ،ومن يضطرون اىل تركيب
ســارقون محميون ووقحــون وبحقهم
األبواب الحديدية إحرتاساً ،ومن يعربون يف
مذكرات كثرية وال يخشــون شــيئا .لذا ،ال
األحياء واياديهم عىل قلوبهم .فهل نقول اىل
أرى أن الســارقني زادوا بــل وقاحة بعض
كل هؤالء ممنــوع عليكم األمن الذاتي؟ هل
السارقني هي التي زادت .فالجائع اليوم ال
نقول لهم ممنوع عليكم أن تذهبوا بفيديو
يرسق بل من اعتاد أن يرسق يف كل األزمان
يوثق خسارتكم اىل اي مكان يساعدكم عىل
واألزمات بات يكثر من رسقاته اليوم .بات
إعادتها مرددين :وينيه الدولة؟
هؤالء وقحني واألجهزة األمنية تعرفهم لكن
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لبنان مرشح الحتالل المركز األول عالميًا على صعيد الغالء

السياسات العامة «"تنفخ"» نار التضخم
وتلهب معدّالت الفقر
شهرًا بعد آخر تتراجع قدرة المواطنين على الصمود .نار األسعار تتمدد
بسرعة في يباس األجور وتأكلها بشراهة ،في مشهد يعيد إلى األذهان
حرائق ثمانينات القرن المنصرم االقتصادية .المسؤولون أنفسهم،
الذين خبروا المرحلتين ،يفتحون «كوات» المناكفات ،والدفاع عن المصالح
الضيقة ،وإهمال االصالحات ،لتتدفق رياح انهيار القدرة الشرائية ،بد ًال من
العمل على إطفاء اللهيب بما امتلكوا من أدوات فعالة.
خــالــد أبــو شــقــرا
من املتوقع أن يســجل لبنان هــذا العام ،ثاني
أعىل معدل تضخــم يف العالم بعد الســودان ،وفقا ً
لرشكة « .»Fitch Solutionsوهو بذلك يسبق ّ
كل ً من
فنزويال والزيمبابوي وسوريا وإيران ...وبقية الدول
املأزومة ،ويســر بخطوات رسيعــة نحو التضخم
املفرط  ،Hyperinflationحيــث ال تعود املعالجات
تنفع ،أو أقله تصبح أصعب بما ال يقاس.

مؤشر أسعار المستهلك إلى ارتفاع

ويف سياق متصل يشري تقرير اإلحصاء املركزي
إىل أن معدل التضخم عىل صعيد ســنوي بلغ يف تموز
الفائت  168.45يف املئــة ،فيما وصل الرقم القيايس
السعار املستهلك يف تموز  2022إىل  ،1382.22بعدما
كان  514.5يف تمــوز العام  ،2021وذلك انطالقا ً من
معدل  100يف العام  2013املعتربة الســنة األساس.
وقد شــهدت أبواب اإلنفاق االثني عرش االساســية
التي تطال مختلف أوجه االنفــاق ارتفاعات كبرية
بني تموز  2021وتموز هذا العــام .القفزة الكبرية
كانت يف تكاليف املياه والكهرباء والغاز حيث ارتفعت
بنسبة  460يف املئة .فيما ارتفعت أسعار النقل بنسبة
 353يف املئة ،والنفقات الصحية بقيمة  284يف املئة،
واملواد الغذائية واملرشوبات غري الروحية بنسبة 240
يف املئة .التغيري األقل شــهده قطاع التعليم ،حيث لم
تتجاوز نســبة التغري بني تموز  2021وتموز 2022
الـ  36.47يف املئة .كما لم تشــهد االيجارات القديمة
والجديدة املدرجــة تحت بند «مســكن ،ماء وغاز
وكهرباء ومحروقات أخرى» أي تبديل يذكر ،حيث لم
تتخ ّ
ط نســبة التغيري  2.4يف املئة بالنسبة لاليجارات
القديمة و 5.8يف املئة بالنسبة إىل االيجارات الجديدة.

االرقام الحقيقية أعلى

وعىل الرغم من هــذه االرتفاعات الكبرية ،فان

عمال ومستخدمون يتظاهرون في وجه السلطة التي أوصلتهم إلى الجوع (فضل عيتاني)

بالنسبة نفسها ،فاالحتساب يتم عىل أساس السلعة
ونسبة التسعري .فاذا كانت الرضيبة عىل السلع 30
يف املئة وسطيا ً أو حتى  50يف املئة بأكثر السيناريوات
تطرفاً ،فان نسبة االرتفاع يف االسعار ال تتجاوز 11
يف املئة عىل املؤرش العام لألسعار».

االرقام الواردة ،وال ســيما يف ما يتعلق ببند «املواد
الغذائية واملرشوبات الروحية ،ال تعرب بشــكل دقيق
عــن االرتفاعات الحقيقية التي طالت االســعار»،
بحسب الخبري يف شــؤون الدراســات اإلحصائية
واالقتصادية د .بشارة حنا« .فنسب االرتفاع تصبح
أعىل حكما ً يف حال تعديل التثقيالت املعتمدة .وللمثال
تضخم تصاعدي
فان التثقيل عىل باب «املواد الغذائية واملرشوبات غري
يف جميع الحاالت ترى «فيتــش» أن «التضخم
الروحية» ما زال يحتســب عىل أساس ( 20أي أنه
سيسري بشكل تصاعدي ،سيبلغ  178يف نهاية العام
يشكل  20يف املئة من ســلة االنفاق .وذلك كما كان
 2022نتيجة الضغوط التضخمية القوية من تعديل
الوضع يف العام  ،)2013فيما قد يكون أصبح يشكل
رســوم االتصاالت واملوانئ والجمــارك ،بعدما كان
 60يف املئة من هذه الســلة يف يومنا الحارض نتيجة
بحدود  155يف املئة يف العام املــايض .ومع هذا فان
تخصيص الجزء االكــر من الدخل للمأكل واملرشب
معدل التضخم ال يزال بحسب تقريرها
فقط .ويف املقابل فان التثقيل عىل باب
«بعيدا ً عن ذروته البالغة  741يف املائة يف
«املسكن» ما زال يحتسب  28.4فيما
العام .»1987
قد تكون نســبته من مجمل االنفاق
انخفضت اليــوم إىل رقم أدنى بكثري» .معدل التضخم على
بالعــودة إىل العــام  1987تظهر
وعليه يــرى حنــا أن «كل التثقيالت صعيد سنوي بلغ في املعلومات أن الدوالر ارتفع بنسبة 423
وطريقــة احتســاب نســب ارتفاع تموز الفائت  168.45يف املئة ،وأصبح الحــد االدنى لالجور
مقيما ً بالدوالر يبلغ  18.7دوالرا ً فقط،
االسعار بحاجة إىل تعديالت جوهرية.
في المئة
بعدما كان يف العام  1982يعادل حواىل
ويف هذه الحالة ستظهر أكرب مما هي
 250دوالراً .إال أنــه وبنظرة رسيعــة عىل الواقع
عليه اليوم».
اليوم نرى أن الحد االدنى لالجور الرســمي املحدد
بـ  675000لرية إضافة إىل الزيادتني بمقدار مليون
تأثير الدوالر الجمركي
و 325ألف لــرة ،و 600ألف لرية عىل التوايل ،يعادل
أما يف ما خص تأثري احتســاب الدوالر الجمركي
 76دوالرا ً بحسب سعر رصف السوق املوازية .ومع
عىل ســعر  20ألف لرية ،فهو «ســيؤدي إىل زيادة يف
هذا فقد تراجع الدخل املقيم بالدوالر بمقدار 16.8
االســعار بني  5و 10يف املئة فقط» ،بحســب حنا.
مرة عما كان عليه يف العام  2019عندما كان يعادل
و»ليس ما بــن  20و 30يف املئة كما يعترب البعض».
 450دوالراً ،من دون احتســاب حتــى االضافات
حنا ينطلــق من أن الســلع التي يطالهــا الدوالر
املعطاة مؤخراً .وهذا ما يــدل عىل رسعة االنهيار
الجمركي لم تعد تمثل أكثر من  25يف املئة من ســلة
وإمكانية الوصول إىل األرقام املحققة يف العام 1987
االستهالك ،نظرا ً لتحول املواطنني إىل استهالك املواد
يف وقت ليس ببيعد.
الغذائية املعفاة من الرســوم ،والتي أصبحت تمثل
أكثر من  60يف املئة من الســلة االستهالكية .وبناء
سياسات مكافحة التضخم
عىل حســاب أوىل يقول إن «زيادة الدوالر الجمركي
كل هذه العوامل يجب أن تقابل بـ»سياسات
بنســبة  1300يف املئة ال تعني ارتفاع كل االســعار

حميه :لبنان ليس فقيرًا
أعلــن وزير األشــغال العامة والنقل
يف حكومــة ترصيف األعمــال عيل حميه
أن «لبنــان ليس بلــدا ً فقــرا ً وال عاجزاً،
فباســتطاعتنا تغذية الخزينة العامة من
إيرادات مرافقها العامة».
عقــد حميــه ،ظهر امــس ،مؤتمرا ً
صحافيا ً يف مكتبه يف الــوزارة ،يف حضور
املديــر العام للنقل الــري والبحري أحمد
تامر ،املديــر العام للطريان املدني املهندس
فادي الحسن ،ورئيس استثمار مرفأ بريوت
عمر عيتاني .ولفــت إىل أن «إيرادات مرفأ
طرابلس وحدها كانت يف ترشين الثاني من
العام  ، 2021حواىل  4مليارات لرية لبنانية.
ويف كانون األول من العام  ،2021ارتفعت
اإليرادات إىل ما فوق الـ 10مليارات ل.ل .ويف
كانون الثاني  ،2022إىل نحو 14مليارلرية .
ويف شباط إىل حواىل  16مليارلرية .ويف آذار،

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9973
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

إىل نحو  19مليارلــرة ،ويف حزيران 2022
وصلت إيرادات مرفأ طرابلس خالل شــهر
واحد إىل نحو  43مليار ل.ل ،يف الوقت الذي
كان مجموع البضائــع يف املرفأ نحو 343
ألف طن» .أضاف« :يف حــال قارنا إيرادات
حزيران من العام الحايل مع إيرادات مجمل
العام  ،2021والتي كانت قيمتها  51مليار
لرية والعمــل يف وقتهــا يف مرفأ طرابلس
كان مجمــوع البضائع مليونني وثالثماية
وثالثة وأربعــن الف طن؟ فما الذي يمكن
اســتنتاجه؟ فهذا يعني أن مرفأ طرابلس
وصلت إيراداته خالل شــهر واحد يف العام
 2022إىل ما يقارب الـــ 90%من ايرادات
عام كامل عىل امتداد  12شهراً ،وأن التفعيل
نضجــت ثمــاره» .وأردف« :بعــد العمل
بالقانون الجديد املتعلق بتعديل جدول رقم
 ،9فإن زيادة إيرادات مرفأ طرابلس ستزداد

االسترليني
$ 1.1840
الين الياباني
$ 0.0073

ثالث أضعاف عما هي عليه اآلن ،وذلك كله
من دون فــرض رضائب عىل املواطن ،إنما
نتيجة تصويبنا ملســار اإلدارة عرب تفعيل
املرافق التابعة للوزارة» .وقال« :بالنسبة إىل
مرفأ بريوت ،بدأنا تفعيل عمله قبل التفكري
بإعادة اعماره .ومن خالل ذلك ،ففي شهر
آب الحايل ،حولنا إىل الخزينة العامة مبلغا
مقداره  13مليون و 500ألف دوالر».
واشــار اىل أن «مرفــأ بــروت ،منذ
أســبوع لغاية اليوم أصبح مدخوله 516
ألف دوالر يومياً ،أليست هذه برشى سارة
للبنانيني؟» .وقال« :إن هذه املرافق أصبح
مدخولها بالفريــش دوالر ،فإقرار جدول
رقم  9ســيؤدي حتما ً إىل رفع ايراداته عىل
األقل إىل  10ماليني دوالر ،وبشكل شهري،
وهذه األموال يجب تجيريها للتخفيف عن
وجع املواطن».

بيـتـكـوين
$ 21405
الذهب
$ 1761

CMC crypto
$ 503
الفـضـة
$ 19.02

تحد من التضخم ،وال تفاقمه» ،بحســب الباحثة
واســتاذة علم االقتصاد يف الجامعــة االمريكية
يف بــروت د .ليىل داغر« .فمن غــر الصحيح يف
هــذا التوقيت بالــذات الذي بدأ فيــه رفع الدعم
عن البنزين أن يتم رفع الــدوالر الجمركي .حيث
من املعروف أن هذيــن العاملني إذا ما أضيفا عىل
عاميل التضخــم اآلخرين اللذيــن نعاني منهما
واملتمثلــن باالرتفاع العاملي يف أســعار مختلف
السلع والخدمات واالنهيار بقيمة العملة الوطنية،
ستتسبب جميعها بزيادة معدالت التضخم محليا ً
بنسبة كبرية جدياً» .وهذا ما سيؤثر برأيها بشكل
كبري عىل سياسات الحماية االجتماعية ،ويصعّ ب
أكثــر محاوالت مكافحــة الفقــر وتأمني االمن
الغذائي .فبحســب مرشوع «النهوض بالسياسة
القائمة عــى األدلة يف إدارة األزمــات» ،يتبني أن
أكثرية العائــات قللت كمية الطعام عىل موائدها
واســتغنت عن املعاينة الطبية ،وألغت التأمينات
الصحية الخاصة ...وهذا ما يؤكد االرتفاع الكبري
يف معدالت الفقر الذي تشــر اليه مختلف الجهات
الدوليــة ،ويتطلــب يف املقابل سياســات حماية
خاصة كأن نعمد إىل رفع كافة الرسوم الجمركية
عن كافة السلع الغذائية االساسية املستوردة من
أجل تسهيل وصول املستهليكن اليها بأقل أسعار
ممكنة.
التضخــم من رقم واحد الــذي أثار هلع أكرب
اقتصاديــات العالــم ،ودفع بالواليــات املتحدة
االمريكيــة إىل اتخاذ إجــراءات جذرية ملكافحته،
ال يعني شيئا ً للمســؤولني اللبنانيني رغم تحوله
إىل ثالثي االرقام .ومن غري املســتبعد نتيجة هذا
الرتاخي واالهمال عىل حد ســواء أن نبدأ نشــهد
نتيجة التبدالت الرسيعة بســعر الرصف ،تغريات
شــهرية كبرية ومــن بعدها يوميــة ،لندخل يف
التضخم الجامح الذي يكلف الســيطرة عليه ما ال
طاقة للبنان عىل تحمله.

عمال «"مياه بيروت"
إنتهاك حقوق ّ
جريمة بحق اإلنسانية
عقد رئيــس االتحاد العام لنقابــات عمال لبنان مــارون الخويل مؤتمرا ً
صحافيا ً أمس ،يف بيت العامل يف جل الديب ،رشح خالله واقع الحقوق العمالية
يف مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان.
وقال الخــويل« :انتهاك حقــوق العمال الذي يســتهدف موظفي وعمال
القطاعات العامة أصبح يشــكل جريمة بحق اإلنسانية والسكوت عنه وعدم
معالجته يشــكالن انهيارا ً ملنظومة حقوق االنســان يف لبنان ألن ما نشــهده
اليوم يف مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان من انتهاكات لحقوق العمال تجاوز
حدود العقل والظلم ،فهل يصــدق اللبنانيون أن الدولة اللبنانية ،يعمل يف إدارة
قطاعاتها الحيوية ومنها املياه ،أجراء منذ أكثر من عرش سنوات يتقاضون أقل
من دوالر يف اليوم الواحد ومن دون بدل نقل أو منح مدرسية ومن دون حتى ح ّد
أدنى لألجور ،وهؤالء املوظفون والعمال مطلوب منهم الحضور يوميا ً اىل العمل
إلدارة شبكة املياه بكل دوائرها».
بعد املؤتمر أقفل املشــاركون يف املؤتمر املســلك الرشقي ألوتوسرتاد جل
الديب كخطوة تحذيرية ،وبعد أكثر من عرشين دقيقة طلب النقيب الخويل فتح
الطريق معتذرا ً من املواطنني الذين علقوا ج ّراء هذا اإلقفال القرسي والرمزي.

الروبل
$ 0.0167

اليوان الصيني
$ 0.1463

الليرة التركية
$ 0.0552

بــرنــت
$ 99.39

خام WTI
$ 93.25

طن القمح
$ 326
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الحيثيات القانونية لـ«"الدوالر الجمركي"»
بــقــلــم الــمـحــامــي د .بــول مــرقــص

٩

(*)

يف ظ ّل ّ
ترقب رفع تعرفة ملا يسمى «بالدوالر الجمركي»
رســميا ً يف لبنان ،تباينت اآلراء حول هذا املوضوع ،ال سيّما
بعد الكتاب الذي وجّ هه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
إىل وزير املال بتاريخ  2022/8/17والذي بموجبه طلب منه
«إجراء ما يلزم واتخاذ القرارات املناســبة العتماد الطرق
الكفيلة التــي تجيزها األحكام القانونية املرعية اإلجراء ،ال
ســيما قانون النقد والتســليف (املادة  229منه) يف سبيل
تحديد سعر الدوالر الجمركي».
ّ
يخصص
وال شك أن موضوع الدوالر الجمركي يجدر أن
لــه األهمية الالزمة ملا له من تأثري عــى االقتصاد الوطني
والقدرة الرشائية للمواطنني ،فالرســوم الجمركية تساهم
بتغذية خزينة الدولة التي هــي بحاجة اليوم أكثر من أي
ٍ
وقت مىض إىل هذه الواردات ،ال ســيّما وأنه يت ّم دفع رواتب
ً
ّ
ل
ظ
يف
يوم
بعد
ا
يوم
قيمتها
تخرس
والتي
ّدة
د
امله
املوظفــن
بول مرقص
اإلرتفاع الجنوني يف األسعار.
عىل أن صالحية تحديد «سعر رســمي انتقايل للرية» يعود
فال ب ّد من معالجة مسألة صالحية وآلية تعديل التعرفة
لهذا األخري ،عىل أن يكون «أقرب ما يمكن من سعر السوق
الجمركية ،والجهــة املخوّلة تحديد ســعر رصف الدوالر
الحرة» .فإلتزاما ً منه تجاه ّ
نص هذه املادة أصدر وزير املال
الجمركي من الناحية القانونية.
بتاريخ  1964/12/30قــرارا ً تحت الرقم  /4800/جاء يف
أ -صالحية تعديل التعرفة الجمركية:
مادته األوىل ما مفاده« :يحدد السعر االنتقايل القانوني للرية
فئة مــن القانونيني تعترب أن تحديــد وتعديل التعرفة
اللبنانية نســبة للدوالر االمريكي بمعدل ثالث لريات لبنانية
الجمركية يقعان تحت صالحية الســلطة الترشيعية وذلك
وثمانية قروش لكل دوالر أمريكي».
وفقا ً للمادة  /82/من الدستور التي ّ
نصت
يف حني ّ
نصت املــادة الثانية منه عىل ما
عىل أنه «ال يجوز تعديل رضيبة أو إلغاؤها إال
ييل« :تحدد أسعار العمالت األجنبية بالعملة
بقانون» ،أي أنه عىل مجلس النواب أن يصدر
قانونا ً يف هذا الشــأن وبالتايل فإنه مبدئيا ً ال منحُ وزير المال تفويضًا اللبنانية من أجل استيفاء الرضائب والرسوم
عىل أساس السعر االنتقايل القانوني املذكور
إستنسابيًا ودائمًا
يعــود إىل الحكومة أن تتخذ مراســيم يف ما
يف املادة األوىل بعد تحويــل هذه العمالت إىل
يتع ّلق بتعديل التعرفــة الجمركية كون ذلك
في تعديل الرسوم
دوالرات أمريكيــة عىل أســاس معادالتها
يخرج عن صالحياتها.
الجمركية يشكل انتهاكًا
بالذهب املعلن عنها لصندوق النقد الدويل».
الرأي اآلخر يف املقابــل يعترب أن قانون
الجمارك أي املرســوم  /4461/لعام  2000لصالحية مجلس النواب
إال أنه عــام  1973صدّق مجلس النواب
بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم ،/6104/
التشريعية وصالحية
ّ
تنص املادة
واضح وواجب التطبيق حيــث
االجراءات املتخذة من قبل الحكومة القاضية
 /35/منه عىل ما ييل:
الحكومة
بتكليف وزير املال باالتفاق مع مرصف لبنان
«إذا كانــت قيمة البضائــع الواردة يف
وضع القواعد املناســبة يف ما يتعلق باعتماد سعر الذهب
الفاتورة محررة بعملة أجنبية ،يتم تحويلها إىل عملة لبنانية
الجديد بالنسبة للدوالر األمريكي ،واعتماد املعدالت الواقعية
عىل أساس معدل التحويل املعمول به بتاريخ تسجيل البيان
التفصييل واملسند إىل معدالت التحويل التي يحددها ،شهريا ً
للعمالت األجنبية بالنســبة للرية اللبنانية ،لغاية استيفاء
الرضائب والرسوم التي تستوىف عن املبالغ املحررة بالعمالت
أو دورياً ،مرصف لبنان».
األجنبية ،مما يشري إىل أن مجلس النواب عمل طوال سنوات
منارصو هذا الرأي يشريون إىل أنه كان يمكن ببساطة
عىل تصديق قرارات وزير املال املتعلقة بتحديد سعر رسمي
للجمــارك منذ بداية تدني قيمة اللرية اللبنانية أن تراســل
انتقايل للرية اللبنانية قبل أن يصبــح قراره نافذاً ،دون أن
مرصف لبنان إلعتماد معدالت التحويل التي يحددها.
يكون لوزير املال صالحية منفردة يف هذا املجال.
إال أن ما يســمى بـ» قانون الجمارك» هو يف الحقيقة
ثمّ ة مــن يقول أن كتاب رئيــس الحكومة لوزير املال
مرســو ٌم رقمه /4461/وليس قانوناً ،وهو معطوف عىل
مخالف للقانون ،كون صالحية وزير املال التي جاءت املادة
القانون رقــم  /132/لعام  1999الذي منح الحكومة حق
 /229/من قانون النقد والتسليف عىل ذكرها ،تتعلق بسعر
الترشيع يف الحقل الجمركي.
رصف اللــرة اللبنانية يف كل تعامالت الدولة من دون جواز
تجدر اإلشارة إىل أنها ليست املرة األوىل التي يجري فيها
حرصها يف الدوالر الجمركي بشــكل استنسابي وعشوائي
تعديل التعرفة الجمركية ،إال أن تعدّد أســعار الرصف للرية
ودون معايري تضبطها.
اللبنانية مقابل الدوالر األمريكي يف األسواق ،أدى إىل خلل يف
ج -اآلليــة القانونية الصحيحة لتحديد ســعر رصف
طريقة احتساب الرسوم ال ســيّما الجمركية منها يف ظ ّل
ً
الدوالر الجمركي:
رصاحة سعر
غياب أي ترشيع خاص لغاية تاريخه ،يُحدِّد
إنطالقا ً مما عرضناه ســابقاً ،نجد أن تعديل التعرفة
الرصف الرســمي للرية اللبنانية التخاذه كأساس للتعامل
الجمركية أو ما يسمى بالدوالر الجمركي يعود إىل السلطة
بالعملة الوطنية وفق ما ّ
نصت عليه املادة الثانية من قانون
الترشيعية بموجب قانون أو وفقا ً لتفويض مؤقت تمنحه
النقد والتســليف ،والتي جاء فيها أن القانون يحدّد قيمة
للحكومة مجتمعة بموجب قانون.
اللرية اللبنانية بالذهب الخالص.
فمن غــر القانونــي أن يحدد ســعر رصف الدوالر
وقد جرت العــادة أن يقوم مجلس النــواب بتفويض
الجمركي من وزيــر املال من دون وجــود قانون واضح
الحكومــة صالحيــة الترشيع يف الحقــل الجمركي ،وذلك
ورصيح يسمح بذلك ،فمنح وزير املال تفويضا ً إستناسبيا ً
إنطالقا ً مــن القانون رقــم  /132/تاريخ
ودائما ً يف تعديل الرســوم الجمركية يشكل
( 1999/10/26منح الحكومة حق الترشيع
انتهاكا ً لصالحية مجلس النواب الترشيعية
يف الحقل الجمركي) ،وصوال ً إىل القانون رقم
وصالحية الحكومة.
 /93/تاريخ ( 2018/10/10منح الحكومة تعدّد أسعار صرف الليرة
وهذه الخطوة ،فضــا ً عن أنه ال وجود
حق الترشيع يف الحقل الجمركي) الذي ّ
نص يف
املادة األوىل منه عىل ما ييل« :تمنح الحكومة اللبنانية مقابل الدوالر قانونيا ً ملصطلح «الــدوالر الجمركي» فهي
في األسواق أدى
تفتــح املجال أمــام أي كان مــن أصحاب
ملدة خمس ســنوات ،حق الترشيع يف الحقل
املصالــح بالتقدم بمراجعــة أمام مجلس
الجمركي بمراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء».
إلى خلل في طريقة
الشــورى لوقف تنفيذ القرار وابطاله ،كما
أما املــادة الثانية منه فقد ّ
ما
نصت عىل
احتساب الرسوم ال سيّما
أن تحديد ســعر رصف الدوالر الجمركي بـ
ييل« :يف ما يتعلق بالتعريفــات الجمركية،
الجمركية منها
 20ألفاً ،مقابل دوالر غري مستقر يف السوق
للحكومة أن تمارس هــذا الحق مبارشة أو
الســوداء ،وتعدد أســعار رصف الدوالر يف
تنيب املجلس األعىل للجمارك أن يمارسه».
املعامالت الرســمية ،لن يؤدي اىل توحيد لسعر الرصف بل
إنطالقا ً من هــذا املنحى التاريخي ّ
يتبي أن الترشيع يف
العكس.
الجمركي أو يف أي حقل رضيبي آخر هو من صالحية
الحقل
ّ
إن الحــ ّل يكمن يف خطــة ورؤية إقتصادية شــاملة
مجلس النواب بموجب قانــون .إال أنه بإمكانه أن يفوّض
وبرنامج إصالحي واضح ،فال يمكن أن يكون تدبريا ً مجتزءا ً
هذه الصالحيــة إىل الحكومة مجتمعة مــن أجل إقرار أي
ينطلق من خطوات منفردة ومنفصلة يتحمّ ل املواطن وحده
الجمركي.
تعديل يتعلق بما يسمى بالدوالر
ّ
أعباءها واآلثار املرتتبة مــن جرائها ،مع تفهمنا لحاجات
أما مجلس شورى الدولة فقد اعترب من جهته أن تعديل
الخزينة ورضورة تسديد رواتب موظفي القطاع العام.
التعرفــة الجمركية يتطلب ترشيعــاً ،وال يمكن أن يحصل
بمرســوم عادي كونه يلحظ فرض رسوم جديدة ،وهو ال
(*) محا ٍم يف اإلســتئناف ،دكتور يف القانون ،مؤسس مكتب
يدخل يف إطار حق الترشيع الجمركي املعطى للحكومة.
جوستيسيا للمحاماة  ،https://justiciabc.comأستاذ يف كليات
ب -مدى قانونية تحديد سعر رصف الدوالر الجمركي
الحقوق.
من وزير املال:
ساهمت األســتاذة مها داغر من مكتب جوستيسيا يف صياغة
ّ
نصت املادة  /229/من قانون النقد والتســليف لعام
هذا املقال.
 1963والتي ذكرت يف كتاب رئيس الحكومة إىل وزير املال،

مصرف اإلسكان يمدّد مهلة تقديم الطلبات
كشف املدير العام ملرصف اإلســكان أنطوان حبيب ،أن «املرصف سيمدّد من جديد مهلة
تقديم طلبات قروض اإلسكان والطاقة الشمسية حتى الثالثني من أيلول املقبل» .ولم يستبعد
«تعديل مبلغ القرض يف حال وصلتنا قروض إضافية من الصناديق العربية».
وأعلن أن « 7مصارف تجارية عاودت بدورها إعطاء قروض لإلسكان وللطاقة» .موضحا ً
أن «عدد املتقدمني بطلبات قروض اإلسكان باآلالف وهناك طلبات غري مستكملة بسبب نقص
بعض األوراق من ج ّراء إرضاب موظفي القطاع العام».
وتحدث عن «مسعى الحكومة وسفري الكويت السابق عبد العال القناعي لدى الصندوق
العربــي لتحويل  50مليون دينار كويتي اىل مرصف لبنان ،عطفــا ً عىل القرض املوقع منذ 3
أعوام» .وأكــد أن «عقد الرهن مع املقرتض هو باللرية اللبنانية ،ويســتحيل أن تنقلب عملة
القرض من اللرية إىل الدوالر».
وأوضح أن «قرض الصندوق العربي سيحوّل إىل مرصف لبنان بالدينار الكويتي ،ومرصف
لبنان يسلم قيمة القرض إىل مرصف اإلسكان باللرية اللبنانية».
وكشف أيضا ً أن «إدارة مرصف اإلسكان ،وبهدف مساعدة املقرتضني ،قررت إعطاء نسبة
 30يف املئة نقدا ً من ثمن العقار أو نظام الطاقة الشمسية».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام نادر بن عمر اللبريي
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الخميس
 2022/10/6الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني اسماء
محمد املرصي بمادة تفريق للغيبة واملؤسسة
برقم  2022/820وإذا لم تحرض او ترسل
وكيال عنك او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة ألستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعترب مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/8/23
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم

اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام رياض رحال الناعس
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الخميس
 2022/10/6الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني منور
محمد الناعس بمادة تفريق للغيبة واملؤسسة
برقم  2021/5124وإذا لم تحرض او ترسل
وكيال عنك او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة ألستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعترب مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/8/23
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم

إعالن
تعلن وزارة الزراعة  .مصلحة زراعة البقاع عــن رغبتها طرح بطريقة املزايدة العلنية
تلزيم إســتثمار وتشحيل أشــجار حرجية ملك الجمهورية اللبنانية يف بلدة عني عطا .
قضاء راشــيا من نوع سنديان (عدد  ،)1552زعرور (عدد  ،)15إجاص بري (عدد )3
وخوخ بري (عدد  ،)12بطم (عــدد  )100عىل العقار رقم  2831والعقار رقم 2782
والعقار رقم  1865والعقار رقم  2771من منطقة عني عطا العقارية.
حدود العقار  2831حدود العقار 2782
رشقاً :مراح شنديب.
رشقاً :زاهي ريدان.
غرباً :حسن الساحيل.

غرباً :ملك خاص.

جنوباً :خزان املياه الجديد .جنوباً :إبراهيم خري.
شماالً :نواف عبد الحق .شماالً :رامز الحاج.

حدود العقار  1865حدود العقار 2771
رشقاً :نايف عيل ريدان .رشقاً :عاطف ريدان.
غربــاً:
هانــي ريدان غرباً :حسن ريدان.
ومزيد فياض.
جنوباً :نايف عيل ريدان .جنوباً :الربكة.
شماالً :مروان الحاج .شماالً :مشاع.

ســتقام جلسة املزايدة يوم األربعاء الواقع يف  2022/8/31الساعة العارشة صباحا ً يف
مبنى إتحاد بلديات جبل الشيخ.
فعىل الراغبني باإلشــراك ،الحضور إىل وزارة الزراعة  .مصلحة زراعة البقاع أو دائرة
التنميــة الريفية يف البقاع أو مركز أحراج راشــيا أو بلدية عني عطا ،لإلطالع عىل دفرت
الرشوط املطلوب أثناء الدوام الرسمي.
زحلة يف 2022/8/11
مصلحة زراعة البقاع بالتكليف
الدكتور خليل عقل
إعالن
تعلــن وزارة الزراعــة  .مصلحة زراعة
البقاع عن رغبتها طرح بطريقة املزايدة
العلنية تلزيم إستثمار وتشحيل أشجار
حرجية ملك الجمهورية اللبنانية يف بلدة
بكيفا  .قضاء راشــيا من نوع سنديان
(عــدد  )3500عىل العقــار  1306من
منطقة بكيفا العقارية.
حدود العقار 1306
رشقاً :خراج بلدة راشيا الوادي.
غرباً :طريق زراعي وأمالك خاصة.
جنوباً :أمالك خاصة.
شماالً :أمالك خاصة وعامة.
ستقام جلسة املزايدة يوم األربعاء الواقع
يف  2022/8/31الســاعة الحادية عرش
صباحا ً يف مبنى إتحاد بلديات جبل الشيخ.
فعــى الراغبني باإلشــراك ،الحضور إىل
وزارة الزراعــة  .مصلحة زراعة البقاع أو
دائرة التنمية الريفيــة يف البقاع أو مركز
أحراج راشيا أو بلدية بكيفا ،لإلطالع عىل
دفرت الرشوط املطلوب أثناء الدوام الرسمي.
زحلة يف 2022/8/11
مصلحة زراعة البقاع بالتكليف
الدكتور خليل عقل
إعالن
تعلــن وزارة الزراعــة .مصلحة زراعة

البقاع عن رغبتها طرح بطريقة املزايدة
العلنية تلزيم إستثمار وتشحيل أشجار
حرجية ملك الجمهورية اللبنانية يف بلدة
العقبة .قضاء راشــيا من نوع سنديان
(عدد  )2000وملول (عدد  )2550عىل
العقار رقم  602والعقار رقم  932من
منطقة العقبة العقارية.
حدود العقار  932حدود العقار 602
رشقاً :طريق عام .رشقاً :طريق عام.
غرباً :أمالك زراعية غرباً :أمالك خاصة.
خاصة.
ً
جنوباً :أمالك خاصة .جنوبا :أمالك خاصة.
شــماالً :مستشفى شماالً :رامز الحاج.
راشيا الحكومي.
ستقام جلسة املزايدة يوم األربعاء الواقع
يف  2022/8/31الســاعة العــارشة
والنصف صباحا ً يف مبنى إتحاد بلديات
جبل الشيخ.
فعىل الراغبني باإلشــراك ،الحضور إىل
وزارة الزراعة .مصلحة زراعة البقاع أو
دائرة التنمية الريفية يف البقاع أو مركز
أحراج راشــيا أو بلدية العقبة ،لإلطالع
عىل دفرت الــروط املطلوب أثناء الدوام
الرسمي.
زحلة يف 2022/8/11
مصلحة زراعة البقاع بالتكليف
الدكتور خليل عقل
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مــــــــعــــــــرض

 ...Batroun Art Fairمدينة بمعرض
ومهرجان سينمائي في أول أيلول
جــــــــورج بــــــــوعــــــــبــــــــدو
من منزل املغرتب اللبناني وميناء
الصيّاديــن وقلــب املدينــة النابض
بالحياة ،تنطلق يف كل عام مهرجانات
البرتون الدولية.
ولكن مهرجانات هذا العام بنكهة
مميزة ،فاملدينة التــي تعج باملغرتبني
والســيّاح األجانب وأبناء البلد ،أبت إال ّ
أن تعطي نموذجا ً حيــا ً يفتخر به كل
لبناني مغرتبا ً كان أم مقيماً؛ خصوصا ً
ان القالــب نبذة عن تراثــه ،وجمال
بنيانــه ،وطبيعته وبحره ،برســوم
وصور وحرف يدوية محفورة يف ذهن
كل مواطن لبناني.
ويف محطــة جديدة وتحــت عنوان
 ، Batroun Art Fairنظمــت لجنــة
املهرجان برئاسة "سايد فيّاض" معرضا ً
لــكل من الرســام التشــكييل "أندريه
كلفيــان" واملصور "روجيــه مكرزل"
ّ
"غسان بكري" لتعطي الفن
وللمهندس
التشكييل حقه وتظهر تناغم هذه املدينة
النموذجية مع الرســوم التي تشــبهها
والصور التي تليــق بها واملنحوتات التي
تكوّنت من صلبها.
"ليســت الســنة األوىل التي نقدم
فيها معرضــا ً فنياً" ،يقــول فيّاض؛
"فنحن ننظم املعارض منذ العام 2015
ومنها معرض للنحت عىل طول شاطئ
البرتون بالتعاون مع البلدية ومشاركة
اثني عرش نحاتــا ً أجنبيا ً ولبنانيا ً قدّموا
منحوتاتهم لتوضع عىل املســتديرات
واألماكن العامّ ة .ويضيف" :يف األول من
أيلول وللسنة السادسة نقدم مهرجان
األفــام Batroun Mediterranean
 Film Festivalوهو عبارة عن سينما
يف الهواء الطلق يف حارة القلعة ،تشارك
فيه أفــام قصــرة مــن دول البحر
ً
كافة ،ويتم إنتخاب أجمل فيلم
املتوسط
لبناني وأجنبي من الجمهور ومن لجنة

من أجواء المعرض

اختصاصيني لبنانيني وأجانب؛ بحضور
مخرجــن وممثلني عامليــن يمكثون
أسبوعا ً كامالً يتعرفون فيه عىل تاريخ
املدينة وحضارتها".
وأكد فيّاض أن البرتون هي املدينة
األوىل ســياحيا ً يف لبنان فالســائح أيا ً
كانت هويته يقصدهــا ليقيض أوقاتا ً
مميزة عىل مدار  24ســاعة ،مشــيدا ً
باملهرجانــات التــي ال تقتــر عىل
الحفالت الغنائية او الراقصة فحسب
بل تتعداها اىل أنــواع الفنون كافة من
سينما ورسم ونحت وإبداعات ناهيك
عن رياضة األلــواح الرشاعية وركوب
األمــواج عىل أنواعها التــي تتميز بها
املدينة وغريها الكثري.
"املهرجان بينتهي يف الرابع من أيلول

لكن ّ
يل بقلك ياه انو البرتون كل الســنة
مهرجان" ،ختم فياض قائالً.
التشــكييل أندريه كلفيان اعترب ان
الفن الذي يقدمه يتناغم مع تراث املدينة
وهندستها" :شــعرت بمسؤولية كبرية
عند دعوتي للمشاركة يف املعرض فعزمت
عــى عرض أجمل ما صنعــت يداي من
لوحات" يؤكد كلفيان.
شــملت معروضات كلفيان املشهور
لرباعته يف رســم األبواب والنوافذ لوحات
للبــرون وقرية املغــرب اللبناني وجبيل
وبلدة برشّي ووادي القديسني وجربان خليل
جربان كما ّ
خص جذوره االرمنية بلوحات
نقلت جمال أرمينيا وجبل "أرارات" وموقع
"خور فرياب" للسياحة الدينية.
أمــا املهندس ومصمم الســفن

سايد فيّاض رئيس لجنة مهرجانات البترون

التشكيلي أندريه كلفيان

المص ّور روجيه مكرزل

المهندس ّ
غسان بكري

البحرية ّ
غسان بكري فأكد انه انطلق
يف أول معرض له من البرتون ملا لديها
من رمزية وشبه للمحرتف الذي يعمل
فيه يف مدينته طرابلس -املينا .مضيفا ً
أن ميناءي البــرون وطرابلس -املينا
متشابهان ويملكان النسيج السكاني
نفســه .ويوضح بكري انه شــارك
يف املعــرض تقديرا ً لجهــود مجتمع
الصيادين بصنعــه "فلوكة" الصيد
التــي ترمز اىل تاريخ املــدن البحرية
والساحل اللبناني.
"ملست تفاعالً كبريا ً من الناس ونلت
تقديرا ً عىل قطــع كبرية صنعتها ،ولكن
"الفلوكا" أخذت حيّزا ً كبريا ً والقت شهرة
واســعة ألنها مطبوعــة بذاكرة قاطني
املدن البحرية"؛ يؤكد بكري.

املصور روجيــه مكرزل الذي وزع
صوره عــى حائط املينــاء املطل عىل
البحر يف معرض حمل عنوان One Sea
 ،أكد ان وجود صوره بالقرب من البحر
يرمز اىل اإلنفتاح عىل العالم اجمع وهذا
ما تتميــز به مدينة البــرون؛ منتقيا ً
صــور من خمس قــارات لها
عرض
ٍ
عالقة جميعها بالبحر.
يبدو واضحا ً عند زيــارة املدينة ان
القيمني عليها يسعون جاهدين الضفاء
طابع ثقــايف عليها يضــاف اىل ميزتها
الســياحية بحيث تصبح قبلة ملتذوقي
الثقافة والفنون عىل اختالف مشاربهم
اما الرســالة السامية لكل هذه املشاريع
الحيوية فهي حــث الجميع عىل البقاء
والتمسك بالجذور.

معرض التشكيلي أندريه كلفيان

أندريه كلفيان أمام لوحاته

من أعمال المص ّور روجيه مكرزل

معرض المهندس ّ
غسان بكري

١١
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OUR RATING

...The Next 365 Days

سلسلة رديئة تستحق ّ اإليقاف
جـــــــــــاد حـــــــــداد
بعد مرور أربعة أشــهر عىل صدور الجزء الذي
طال انتظــاره Days: This Day (365 365 ،يوماً:
هذا اليوم) ،نعود مجددا ً مع الجزء الجديد The Next
( 365 Daysاأليام الـ 365الالحقة) ،لكن يســهل أن
نشعر بأننا نحتاج إىل سنة كاملة إلنهاء مشاهدة هذا
الفيلم .إنه جزء مريع آخر من قصة تخلو من حبكة
واضحة وتكثر فيها املشــاهد الجنســية واألحداث
الركيكة والسطحية.
قد يكون هذا الفيلم األسوأ من بني األجزاء التي
صدرت حتــى اآلن ،فهو يرتكز عــى حبكة باهتة
وسلسلة أحالم مضحكة وحوارات مبتذلة عىل نحو
مؤلم .مع ذلك ،قد ّ
يحقق الفيلم مشاهدات عالية وقد
يصدر جزء آخر منه الحقاً.
نظرا ً إىل تراجع مســتوى الفيلمَ ني السابقني،
من املفاجئ عىل األرجح أن يكون مســتوى الفيلم
األخري متدنيــا ً أكثر منهما بعــد ،إذ ال تتضح فيه
الحبكة وال تبــدو أحداثه منطقيــة ،حتى أنه أقل
تماسكا ً ممّ ا سبقه .من دون اإلفصاح عن تفاصيل
مفرطة ،يكفي أن نقول إن الحبكة سخيفة ألقىص
حد .اختفت هذه املرة القصــة املرتبطة بالعصابة
والتحوّالت الضئيلة املرافقة لها مقابل الرتكيز عىل
مثلث حب مألوف.

تتعاىف "لــورا" من حادثة إطــاق النار التي
تع ّرضــت لها يف الفيلم الســابق ،لكن ال أحد يأتي
عىل ذكر هذه الحادثة الحقا ً إال يف مناسبات نادرة.
عىل صعيد آخر ،تواجه عالقة "لورا" و"ماسيمو"
مصاعب كربى ،فتقرر "لــورا" العودة إىل مزاولة
مهنتهــا .وحني تبدأ باالنغمــاس يف عالم املوضة
مجدداً ،يعود "ناتشــو" ويؤجج الرصاع الداخيل
الذي تعيشه.
أي خيار ســتقوم به "لورا"؟ هل ســتبقى مع
"ماسيمو" املتس ّلط والسام الذي ييسء معاملتها ،أم
أنها ستقرر البدء بمواعدة منافِ سه ،رجل العصابات
"ناتشــو"؟ أو ربما من األفضــل أن تبتعد عن هذا
النوع من العالقات الســامة وتميض قدما ً وحدها.
باختصار ،ســتضطر "لورا" التخاذ سلســلة من
القرارات املصريية!
تقترص الحبكة عىل هذه األســئلة .تهدف
"القصة" إذا ً إىل ربط املشاهد الجنسية ببعضها،
لكن أصبح هذا الجانب من الفيلم باليا ً ومبتذال ً
وهو ال يــرر غيــاب تطور الشــخصيات أو
الحبكة .تتعدد أفالم الراشــدين التي ترتكز عىل
نهج متماســك لتطوير األحــداث أكثر من هذا
الفيلم البولندي الرديء ،وسيستمتع الجمهور
بمشــاهدتها أكثــر منه عىل األرجــح .يضع
الكثريون هذا العمل يف خانة أفالم التشــويق،
لكن قد ال تنطبق هذه الصفــة عىل الفيلم ألن
هذا النوع من األعمال الســينمائية يُفرتض أن
يشمل جوانب مشــوّقة ويخلو هذا الفيلم منها
بكل وضوح.
يسهل أن نخترص مغزى الفيلم حني نستنتج أن
هذه الحبكة ال تنتهي بأي شكل .األسوأ من ذلك هو
تركيز العمل عىل مثلث حــب ركيك ومألوف وفارغ
املضمون .كان الجزء السابق يشمل عىل األقل بعض
التحوّالت يف مراحل الحقة من القصة .لكن لم يأخذ
الكتّاب هذه املرة عناء ابتكار األحداث.

Series

 ...إنطالقة مميزة بأعلى نسبة مشاهدة
إستقطبت الحلقة األوىل من مسلسل "House of the
ّ
املشتق من مسلسل " "Game of thronesالذي
"Dragon
ّ
حقق نجاحا ً عامليا ً واســعا ً نحو عرشة ماليني مشاهد يف
الواليات املتحدة ،م ّ
ً
قــة بذلك أفضل انطالقةٍ
لعمل عىل
ُحق
ٍ
ّ
ّ
ّ
التدفقي "."HBO
البث
منصة
وكان املعجبون بـ" "Game of Thronesالذي عُ رض
ٍ
سنوات يتشوّقون لحضور "House
آخر مواسمه قبل ثالث
 "of the Dragonالــذي تدور أحداث ّ
قصته قبل نحو 200
عا ٍم من املسلسل األســايس .وجذبت الحلقة األوىل 9,98
ملسلسل أصيل ٍّ جدي ٍد يف
ماليني مشــاهد ،وهو أكرب جمهور
ٍ
ّ
املنصة.
تاريخ

Movies

لم يكن الفيلمان الســابقان بمستوى Citizen
( Kaneاملواطــن كني) مثالً ،حتــى أن الفيلم الثاني
اعتُ ِب األسوأ يف ســنة صدوره وتفوّق يف رداءته عىل
فيلم  .Morbiusلكن قدّم هذان الفيلمان الســيئان
محتوىً معيّنا ً للمشــاهدين عىل األقل ،فارتكزا عىل
حد أدنى من الحبكات املتماسكةّ .
لكن الفيلم الجديد
يفتقر إىل هذا العامل.
عىل صعيد آخــر يبقى أداء املمثلني ســيئاً،
والقصة بائســة ،والحــوارات مريعة .تشــمل

الحوارات التي تشــر إىل تطور الشــخصيات يف
هذا الفيلم عبارات كالســيكية كاآلتي" :يمكنكِ
أن تهربــي مني ...لكن ال يمكنــك أن تهربي من
مشــاعرك" أو "املرأة التي تعيش من أجل حبيبها
فقط تبقى تعيسة".
قد تكون "التعاسة" أفضل كلمة لوصف مشاعر
الجمهور عند مشاهدة هذا الفيلم .إنه مج ّرد مضيعة
ّ
تكف عن
للوقــت ومحاولة جديدة ملتابعــة قصة ال
تخفيض معايري األعمال السينمائية.

املسلســل ا ُملقتبس من كتــاب ""Fire and Blood
للكاتب جورج ر.ر .مارتن ،مبتكر امللحمة األدبية "Game
 ،"of Thronesيروي تاريخ عشرية "تارغار ِين" املتع ّ
طشة
للدماء وتنانينها السبعة عرش .وسيكتشف ّ
عشاق امللحمة
ٍ
حلقات أسالف أبطال املواسم
يف هذا الجزء املكوّن من تسع
الثمانية من املسلسل الشهري الذي طبع تاريخ املسلسالت
التلفزيونية طوال ثمانية مواس ٍم بني عامي  2011و.2019
ٌ
مجموعة من املمثلني بينهم إيما
وتُشــارك يف العمل
داريس ومات ســميث وريس إيفانز وأوليفيا كوك وبادي
كونســيداين .وتبدأ ّ
قصة املسلسل الذي يمزج بني الخيال
وأجواء املكائد السياسية عندما تكون عشرية "تارغارين"

يف ذروة نفوذها القائم عــى التنانني والذي يبدأ بالرتاجع
بســبب رصاعات الخالفة .ومن ا ُملفرتض أن يتنافس من
حيث الشعبية وا ُملشــاهدين مع مسلسل "The Rings of
 "Powerاملستوحى من عالم " "Lord of the Ringsالخيايل
الذي أنشــأه الكاتب جي آر آر تولكني يف رواياته ،وأنتجته
" "Amazon Prime Videoبموازنةٍ كبري ٍة بعد أن اشــرت
ٍ
سنوات.
حقوقه مقابل  250مليون دوالر قبل نحو خمس
ً
يُذكر ّ
أن املجموعة ّ
موازنة بلغت مليار دوالر
خصصت
للمواسم الخمسة التي ينقسم إليها ،ويدوم ك ٌّل منها عرش
ٍ
ساعات .ويُتاح املوســم األوّل اعتبارا ً من الثاني من أيلول
املقبل( .أ ف ب)

الصين ُتعدّل المشهد الختامي من Minions: the rise of Gru

تضمّ نــت النســخة املعروضــة
يف الصني مــن أحدث أجزاء سلســلة
ٍ
تعديالت
الرسوم املتح ّركة ""Minions
عىل املشــهد الختامي للفيلم تُفيد ّ
بأن
الرشطة تم ّكنــت من إلقاء القبض عىل
شــخصية الرشير وإيداعه السجن ما
جعله شخصا ً صالحاً.
وانطلقت عروض فيلم "Minions:
 "The rise of Gruيف دور الســينما
الصينيــة يف  19آب الجاري ،وهو الجزء
الخامس مــن سلســلة "Despicable
 ."Meويتناول هذا الجزء ّ
قصة الشــاب
غرو ،وهو الرشير الخارق يف السلسلة.
ولكن عىل عكس النُســخ التي تُع َرض
ٌ
ٌ
بديلة .ففي
خاتمة
دول أخــرى ،اعتُ ِمدَت
يف ٍ

النســخة األصلية ،يُفلت مع ّلــم غرو ويل
ســطو ،إذ
كارناج من العدالة بعد محاولة
ٍ
يتظاهر باملوت .ولكن يف النسخة التي تُعرض
يف الصني ،أ َ ْلقت الرشطة القبض عىل كارناج
وحُ كم عليه بالســجن ملدّة  20عاماً .وأدّت
العقوبة إىل إصالح سلوكه ،فمىض يف شغفه
بالتمثيل من خالل إنشاء فرقةٍ مرسحيةٍ  .أمّ ا
بالنسبة إىل غرو ،فقد أصبح والدا ً نموذجيا ً
ّ
وتتول
عىل مــا أفــادت النهاية البديلــة.
ُ
لجنة رقابةٍ مراجعــة األعمال التلفزيونية
والسينمائية الصينية واألجنبية قبل عرضها
عىل شاشــات الدولة اآلســيوية العمالقة.
أجنبي تُجرى
و" "Minionsليــس أوّل فيل ٍم
ٍّ
ٍ
تعديالت لجعله متوافقــا ً مع القيم،
عليه
وخصوصا ً يف ما يتع ّلق باألعمال التي تتوجه

إىل الصغار والشباب .فقد سبق أن عُ دّل هذه
السنة املشهد الختامي لفيلم ""Fight Club
الشهري للمخرج ديفيد فينرش ،لكي يتسنّى
ّ
ملنصــة " "Tencent Videoالصينيّة توفريه
للعرض بعد أكثر مــن عقدين عىل طرحه
يف الصــاالت العاملية العــام  .1999كذلك
ٍ
حوارات تشــر إىل
ذُهِ ل الجمهور القتطاع
املثليّة الجنسية إلحدى شخصيات مسلسل
" "Friendsاألمريكي الشــهري من النسخة
ُّ
التي ّ
ّ
التدفقي يف
منصات البث
وفرتها إحدى
الصني يف شباط املنرصم.
ولم يتّضح عىل الفور ما إذا كانت
نهاية " "Minionsيف الصني قد عُ ّد َلت
بطلب من الرقابة أو من مُنتجي الفيلم.
ٍ
(أ ف ب)
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مـــــــهـــــــرجــــــــان

"كروم الشمس  "2022يُفتتح في مغدوشة
صــــيــــدا | مـــحـــمـــد دهـــشـــة
لم تمنــع االوضــاع االقتصادية
واملعيشــية الصعبة كما فعلت جائحة
"كورونا" سابقاً ،من ان تحتفل "سيدة
املنطــرة" بمهرجاناتهــا الســياحية
الســنوية ،اذ افتتــح نــادي "الرابية
الخرضاء مغدوشة" ،مهرجانات "كروم
الشمس لعام  "2022برعاية وحضور
رئيس بلدية مغدوشــة املهندس رئيف
يونان ،وتخللها عرض مرسحية أحيتها
الفرقة الفنية للنادي.
شــارك يف الحفل النائــب الدكتور
ميشــال موىس ممثــاً رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،النائبة الدكتورة غادة
ايوب ،املدعي العام االستئنايف يف الجنوب
القايض رهيف رمضان وقايض التحقيق
ً
إضافة
يف جبل لبنــان نديم الناشــف،

من أجواء المهرجان

إىل حشــد من الشــخصيات الرسمية
واالجتماعية واالهليــة ومن ابناء البلدة
والقرى املجاورة.
ويف الســياق ،أكد يونــان يف كلمة
االفتتاح ّ
أن "بلدية مغدوشــة ستبقى
عىل جاهزيتها املعتادة وسباقة بالسهر

تــــــــــكــــــــريــــــــم

وكذلك جميع الجمعيــات يف البلدة"،
مشــرا ً اىل ّ
أن "البلدية ستتعاون مع
املنظمــات غــر الحكوميــة لتنفيذ
مشاريع انمائية".
بــدوره ،القى رئيس نــادي الرابية
الخرضاء شــارل خليل كلمة تمنى فيها

عىل راحــة اهايل البلــدة والوقوف اىل
جانبهم ملواجهة الوضــع االقتصادي
واملعييش وإيجاد الحلول للمشــكالت
اليومية الطارئة" ،مذكرا ً ّ
بأن "البلدية
ستدعم وتشجع دائما ً جميع األنشطة
التي يقوم بها نــادي الرابية الخرضاء

دعم النــادي لنجاح املهرجــان وباقي
االعمــال التي يقــوم بالتحضــر لها،
متوجها ً اىل شــابات وشــبان مغدوشة
بالقول" :العمل يف سبيل املصلحة العامة
يتطلب الكثري من الجهد والتضحية ولكن
ال يعرف متعته اال من يعيشه ويختربه".

"ريشة ونغم" ُتكرّم جورج خباز في بعلبك
ن ّ
ظمت جمعية "ريشة ونغم" أمسية يف قاعة
أوتيل "باملــرا" يف بعلبك ،تحت عنــوان "بعلبك
تحتفل بجورج خباز" ،بمشــاركة رئيس بلدية
بعلبك فؤاد بلوق ،وحشــد من الفاعليات الفنية
والثقافية واالجتماعية.
وأعربــت رئيســة الجمعية نبيلــة وهبه عن
االعتزاز بالفنان جورج خباز "الذي يأتي إىل مدينة
بعلبك حامالً كل الوفاء واملحبة ،ليبقى بفنه الراقي
شامخا ً كشموخ قلعة بعلبك".
واعترب الشــاعر طالل حيــدر أن "خباز عىل
خشــبة املرسح يمثل حشــدا ً من الفنانني يف رجل
واحد ...يكتب بجســده قصائد ال يدرك سحرها إال
العارفون برضوب السحر ،فنان عبقري أو مجنون،

يقطف مــن حدائق الفــرح ورودا ً يزين بها دروب
الحياة للسائرين يف الزمان".
بدورها اعتربت كوثر املقــداد ّ
أن خباز "يمثل
اإلنسانية بكلماته وأغانيه وفنه الجميل مثل روحه،
ولــم تكن رحلتــه إىل النجومية ســهلة ،بل كانت
مجبولة بالتحديات ،بالخوف ،بالحزن ،ولقد وصل
إىل إبداعه الفني بعدما تعب منه التعب".
وأكد بلوق أن "بعلبــك تترشف بالفنان جورج
خباز ،وبهــذا الحضور املميز ،والشــكر والتقدير
لكل من نظم وســعى إلنجاح هــذا اللقاء .وبلدية
بعلبك تثمّ ن عاليا ً هذه األنشــطة الثقافية والفنية
واألعمال املرسحية ،وهي تقف داعمة لكل الهيئات
والجمعيــات التي تســعى إلبراز الوجــه الثقايف

ن قريب
مروان خوري وماجدة الرومي في تعاو ٍ
كشف الفنان مروان خوري عن أعماله الفنية
ا ُملقبلة التي ستتضمّ ن مفاجأ ًة كبري ًة ،حيث أعلن
أنه ســيتعاوَن مع الســيّدة ماجدة الرومي يف 4
ٌ
وثالث منها من كلماته
اغنيات ك ّلها مــن ألحانه،
وواحد ٌة من كلمات الرومي.
وحول ّ
تأخره يف إصــدار أغنيته "مرسحية"،
أ ّكــد ّ
جار عىل
والعمل
ذلــك
فرضت
"الظروف
أن
ٍ
ٍ
أغنيات جديدةٍ" ،مشــرا ً اىل أنه "ســجل
إصدار
ً
أغنية تجمعه مع املاجدة ما قبل "كورونا" ،لكنّه
لم ينرشها بعد".

والحضاري للمدينة ،والصــورة الحقيقية املرشقة
ألبنائهــا" .من جهته ،قال خبــاز" :منذ دخويل إىل
بعلبك ،ورؤيتي القلعة تأثــرت كثرياً ،فهي تعطينا
األمل بالشموخ والصمود .وهناك نوعان من الناس،
منهم من يشبه الطيور التي ال تستطيع العيش إذا لم
تهاجر ،ومنهم مثل الشجر الذي ال يستطيع العيش
إذا لم "يشلش" يف أرضه رغم كل العواصف والتعدي
والحرائق واملشاكل" ،مضيفاً" :يا بعلبك العز ،قد ما
منغنيلك ،ما منكافيكــي ،وكل اليل غنولك أرواحهم
فيكي ،واليل عمروكــي وجوههم عىل حجارك ،عم
ترسم خبارك ،وتبوح بأرسارك ،وبسكوتها بتحكي
وبتخرب هالحكاية لأليام الــي جايي ،وبترصخ يا
بعلبك العز قد ما منغنيلك ،ما منكافيكي".

إليسا تلتقي جمهورها بـ"ليلة واحدة"
تســتع ّد النجمة إليســا إلحياء حفلةٍ
ضخمةٍ يــوم  15أيلــول ا ُملقبــل يف فندق
"الهيلتــون غراند حبتــور" يف بريوت ،من
ّ
الخاصة "."E-Records
تنظيم رشكتها
وتحمــل الحفلة شــعار "ليلــة واحدة
للبنان" وتأتي ضمن سلسلة النشاطات التي
تقوم بها إلحياء األمل والفن.
وتُواصل أغنية "أنــا وبس" تصدُّر الرتند
عىل موقع "يوتيوب" وقد اقرتبَت من تحقيق
املليــون الثالث من املشــاهدات عىل قناتها
الرســمية ،وهي األغنية األوىل مــن ألبومها
ّ
الخاصة
الجديد الذي ســتُطلقه مع رشكتها
والذي سيتضمّ ن الكثري من املفاجآت.

طبيب شيرين يكشف حقيقة حالتها النفسيّة
بعد ظهوره معها يف حفلتها األخرية يف قرطاج وتقبيلها يده ما أثار ضجّ ًة كبري ًة،
تحدّث الدكتور نبيل عبد املقصود ،الطبيب املعالج للنجمة شــرين عبد الوهاب عن
حالتها الصحية وحقيقة عالجها من اإلدمان .وأ ّكد ّ
أن "شريين م ّرت بمشاكل كثري ٍة
شخص ،وهذا
أثّرت فيها ج ّداً ،وجعلتها تنعزل يف البيت غري راغبةٍ يف التواصل مع أيّ
ٍ

ســلبي عىل صحتها" .وأضاف" :لم تكن مُدمنة ،بل عالجتُها نفسيّا ً
بشكل
انعكس
ٍ
ٍّ
ماسةٍ
بســبب أزمتها األخرية مع طليقها الفنان حسام حبيب ،حيث كانت بحاجةٍ
ّ
ً
ً
إيجابية" ،خاتما ً ّ
بأن "شريين ستعود
طاقة
إلنسان يدعمها ويقف بجانبها ،ويُعطيها
ٍ
وبقوّة ،واالنطالقة كانت من مهرجان قرطاج الذي منحَ ها ُقبلة الحياة".

طبيب واحد
وفاة سمير غانم ودالل واإلبراشي كارثة ارتكبها
ٌ
كشفت التحقيقات التي أُجريت مع الدكتور رشيف
عباس الطبيب املعالج لإلعالمي الراحل وائل اإلبرايش،
عن الســبب الحقيقي وراء وفاة الفنان الراحل سمري
غانم وتفاصيل مرض الفنانة الراحلة دالل عبد العزيز،
ّ
الخاص بهم جميعاً .وأوضحَ ت
حيث كان هو الطبيب
التحقيقات ّ
أن األخري كان يُعالج سمري ودالل يف املنزل
إثر إصابتهما بفريوس "كورونا" لكن حالتهما ساءت
كثرياً ،األمر الذي اض ُ
ط ّر األُرسة لنقلهما إىل املستشفى،

التي أبدى طاقمها اعرتاضه عىل طريقة العالج املتّبعة
معهما قبل دخولهما املستشفى.
وتبــن ّ
ّ
فشــل يف وظائف
أن غانــم يُعاني من
ٍ
ّ
التنفس والــكىل فضالً عن إصابــة جيوبه األنفيّة
بالفطر األســود وحالته العامة ال تســمح بإجراء
األشعّ ة ،كما ّ
أن حالة الفنانة عبد العزيز كانت األكثر
أمراض مزمنةٍ
خطور ًة لكونها كانت تُعاني أصالً من
ٍ
مثل الضغط والســ ّكري والســمنة ما أدّى لتأثّرها

بمضاعفات الفيـــــــروس وتليّف الرئتني .وبعد
وفاتهما ت ّم توجيه االتهام للطبيب املعالج بالتقصري
يف العالج واستخدام أدويةٍ غري فعّ الةٍ ما أدّى لتدهور
حالة الفنانَني ومن ثم وفاتهما.
وكانت التحقيقات قد كشــفت أن التقصري من
الطبيب نفسه وراء وفاة اإلبرايش حيث تسبّب عالجه
هوائي
ارتشــاح
يف انفجار حويصلةٍ هوائيةٍ أدّت إىل
ٍّ
ٍ
عىل الرئتَني والوفاة.
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ّ
يتلقون تنبيهات لعدم التزامهم بقيود استهالك المياه
مشاهير
ّ
تلقى عد ٌد من املشــاهري يف جنوب كاليفورنيا
ٍ
تنبيهات يف شــأن عدم التزامهم بالقيود املفروضة
عىل استهالك املياه بســبب الجفاف املستم ّر هناك.
وتطبّق السلطات هذه القيود يف عددٍ من املناطق من
بينها حيّا كاالباســاس وهيدن هيلز الثريّان .إال ّ ّ
أن
أكثر من َ
ألفني من ســكان هاتني املنطقتني ،حيث
تكثُر املساحات العشبية والحدائق املنزلية وأحواض
الســباحة العمالقة التابعــة لبيوتهــا الفخمة،
يواصلون تجاوز الح ّد املسموح به لالستهالك.

ّ
وتلقت نجمتــا تلفزيون الواقع كيم كارداشــيان
ٍ
تنبيهــات ع ّد ٍة يف هذا الشــأن يف
وشــقيقتها كورتني
حزيران الفائت .فقد تجاوز منــزل كيم يف هيدن هيلز
أرض مجاور ٍة له الح ّد املسموح به الستهالك املياه بما
و ٍ
مجموعه نحو  880ألف ليرت ،يف حني بلغ تجاوز استهالك
منزل كورتني يف كاالباســاس نحو  380ألف ليرت .كذلك
تجاوز مق ّر إقامة سيلفســر ســتالون يف هيدن هيلز
ّ
ّ
املخصصة له يف حزيــران ا ُملنرصم بمقدار 870
الحصة
ألف ليرت ،أيّ بزيادة  533يف املئة عن السقف الُمتاح له.

وتُ َّ
وقــع أوّ ال ً غرامــات تبلــغ قيمتها مئات
الدوالرات عىل ا ُمل ّلك املخالفني الذين يكونون غالبا ً
من األثرياءّ ،
لكن العقوبة يف حال تكرارهم املخالفة
ري لكميّة املياه التي تزوّد بها
كب
خفض
قد تصل إىل
ٍ
ٍ
ترصيح من ممثّل
اآلن
حتى
د
َــر
ي
ولم
منازلهم.
أيّ
ِ
ٍ
األختني كارداشــيان .أمّ ا محامي ستالون فأ ّكد ّ
أن
مو ّكله بادر إىل تركيب نظام ريٍّ بالتنقيط لألشجار
ا ُملثمرة يف نطــاق أرضه وتَ َرك بعض العشــب إىل
اليَباس( .أ ف ب)

فيتي واب يعترف باالتّجار بالمخدرات
أق ّر نجم الــراب األمريكي فيتــي واب أمام القضاء
باملشــاركة يف االتجار باملخدرات ،وأُبقي موقوفا ً بانتظار
الحكم عليه بالســجن .وأتــى اعرتاف املغنّــي ،البالغ
من العمر 31عاما ً (واســمه الحقيقــي ويليام جونيور
ً
عاملية منذ أغنيته
ماكســويل  )2والذي اكتسب شــهر ًة
" "Trap Queenعــام  ،2015تجنُّبا ً للخضوع للمحاكمة
وفقا ً ملا يُتيحه قانون أصول املحاكمات الجزائية األمريكي.
ٍ
ســنوات عىل
وبذلك يواجه حُ كما ً بالســجن خمس
األق ّل بدال ً من احتمال معاقبته بالســجن مدى الحياة يف

حال دانَتْه املحكمة بك ّل التهــم املوجّ هة إليه .ولم يَطلُب
كذلك تخليَته بكفالةٍ وســيبقى بالتايل قيد التوقيف حتى
النُّطق بالحكم عليه بالســجن ،بحسب األصول املتّبعة يف
النظام القضائي الفدرايل األمريكي.
وكان مكتب التحقيقــات الفدرايل " "FBIقد أَوقف
مهرجان
واب يف  28ترشيــن األول يف لونغ آيلند يف موقع
ٍ
كان من ا ُملق َّرر أن يغنّي فيه .ووجّ هت إليه وخمسة أفرادٍ
آخرين تُهم نقل أكثر مــن  100كيلوغرا ٍم من املخدرات
وتوزيعها وبيعها من حزيران  2019إىل حزيران ،2020

بينهــا كميّات مــن الهريويني والفنتانيــل ،وهو مادّة
أفيونية اصطناعية شديدة املفعول.
كما ضبطــت الرشطة نحو مليــون ونصف مليون
دوالر نقداً ،و  16كيلوغراما ً من الكوكايني ،وكيلوغرامَ ني
ً
إضافة
من الهريويني ،وعــددا ً كبريا ً من حبوب الفنتانيل،
إىل أســلحةٍ َ .
وســبق للرشطة أن أَوقفت فيتي واب عام
 2019بتُهمــة االعتداء عىل ثالثة مو ّ
ظفني يف فندق .كذلك
وُجّ هت إليه تهمة القيادة تحت تأثري الكحول عام .2017
(أ ف ب)

ماسك يُلزم جاك دورسي بتقديم كل مستندات صفقة
وجّ ه إيلون ماســك أمرا ً قضائيا ً إىل الرئيس التنفيذي السابق لـ"تويرت"
جاك دوريس ،يُلزمه بتقديم سلســلةٍ من املستندات ،يف إطار املعركة الجارية
حول قرار ماسك االنســحاب من صفقة رشاء شبكة التواصل االجتماعي يف
مقابل  44مليار دوالر .وعىل املستندات أن تتض ّمن ك ّل البالغات املرتبطة باتفاق
الرشاء ّ
حسابات زائفةٍ
ٍ
ٍ
معلومات حول
املوقع يف نيسان املايض ،فضالً عن أيّ
وحول الطريقة املعتمدة من "تويرت" لحساب عدد املستخدمني النشطني.
وكان م ّ
كمدير تنفيذي للرشكة
ُؤسس "تويرت" قد تنحّ ى عن منصبه
ٍ
يف ترشين الثاني املايض .وأبرم ماسك اتفاقا ً بقيمة  44مليار دوالر لرشاء
الشــبكة قبل أن يفســخه يف مطلع تموز املنرصم .وهو يتّهم "تويرت"
بالكذب بشأن نسبة الحسابات اآللية والرسائل االقتحامية عىل شبكتها،

مُعتربا ً ّ
أن املجموعة مارســت الخداع من خــال زيادتها عن قص ٍد عدد
الحســابات التي يمكن أن ّ
وقت أ ّكدت األخرية ّ
تحقق منها عائدات .يف ٍ
أن
الرسائل االقتحامية ال تش ّكل سوى أق ّل من  5%من األنشطة عىل شبكتها.
وإثر فسخ االتفاق ،إدّعت عىل ماسك أمام القضاء إللزامه باإليفاء
بتعهّ داته ،فقدّم بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من املحكمة أن تُعتقه
ٍ
تعويضات له.
من موجبات االتفاق وتُلزم "تويرت" بدفع
َ
أســابيع يف معركةٍ تقوم عىل توجيه
الطرفني منذ
ويتواجه مُحامو
ٍ
استدعاءات با ُملثول وأوامر بتقديم مســتندات .ومن ا ُمل َ
ٍ
رتقب أن تنطلق
املحاكمــة يف  17ترشيــن األول املقبل يف محكمــة ديالوير املتخصصة
بقانون األعمال التجارية ،عىل أن تستم ّر جلساتها خمسة أيّام( .أ ف ب)

تواجه دعوى قضائية بـ  6مليارات دوالر
تواجه رشكــة اإللكرتونيــات وألعــاب الفيديو
اليابانية العمالقة " "Sonyدعوى جماعية يف بريطانيا
ٍ
بتعويضات مقدارها خمســة مليارات جنيه
تطالبها
إسرتليني ( 5,9مليارات دوالر) بتهمة إساءة استخدام
املركز املهيمن يف ما يتع ّلــق بالربامج التي تبيعها عرب
املتجــر اإللكرتوني للعبتهــا " ."Play stationوتولت
املديرة العامة ملوقع الدفاع عن املســتهلك ""Resolve
أليكــس نيل إقامــة الدعــوى يف  19آب الجاري أمام
ً
ّ
نيابة
املختصة بقضايا املنافسة،
محكمة االســتئناف
عن حواىل تســعة ماليني مُســتخ ِد ٍم .وتتّهم الدعوى
" "Sonyبمخالفة قوانني املنافسة والرسقة عرب فرض
عمولة  30يف املئــة عىل ك ّل لعبةٍ رقميّةٍ أو عملية رشا ٍء
داخل ال ّلعبة من متجر "."Play Station
وتُعترب ألعاب الفيديو يف الوقت الراهن أكرب أشكال
الرتفيه يف بريطانيا ،متقد ً
ّمة عىل التلفزيون والفيديو
تعليــق فوري من رشكة
واملوســيقى .ولم يصدُر أيّ
ٍ
" "Sonyعىل الدعوى .أما رشكة " "Epic Gamesالتي

تُنتج ألعاب فيديــو من أبرزها " ،"Fortniteفتخوض
نزاعا ً قضائيا ً مع رشكة " "Appleاألمريكية العمالقة
التي أُلزمَ ت من قِ بل املحكمة بتخفيف القيود املفروضة
ّ
الخاصــة بمتجر تطبيقاتها ،لكن
عىل خيارات الدفع
املجموعة استأنفت القرار( .أ ف ب)

بــــيــــئــــة

تراجُع صيد حيوانات وحيد القرن واإلتجار بها
شــهد الصيد الجائر لحيوانــات وحيد القرن
واإلتجار بها تراجعا ً يف السنوات األخرية ،لكنّهما ال
يزاالن يش ّكالن خطرا ً كبريا ً عىل وجودها.
وأشــار تقرير االتحاد الدويل لحفظ البيئة إىل
أن  2707من حيوانات وحيد القرن كانت ضحية
الصيد الجائر يف مختلــف أنحاء القارة األفريقية
ما بني عامي  2018و .2021كما ّ
أن معدل الصيد
الجائر لها انخفض من  3,9يف املئة عام  2018إىل
 2,3يف املئة عــام  ،2021ما يُظهر تراجعا ً م ّ
طردا ً
لهذا املعدّل منذ بلوغه ذروته عام  2015لنســبة
 5,3يف املئة.
يذكر ّ
أن سنة  2020وتدابري اإلقفال والقيود عىل
التجارة والسفر بهدف احتواء جائحة "كوفيد "19 -

أدّت إىل الح ّد من الصيــد الجائر ،الذي عاود االرتفاع
يف بعض الــدول كجنوب أفريقيــا ،إذ ُقتل 451من
حيوانات وحيد القرن بصور ٍة غري قانونيةٍ يف مقابل
 394عام ( .2020أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تكون والرشيك تحت
األضواء ،وتجدان بانتظاركما
استحقاقات مهمّ ة قد تعكر
صفو حياتكما العاطفية.

الرشيك يطالبك بجواب حاسم
حول طبيعة العالقة بينكما،
اىل جانب عدد من األمور التي
تهم الطرفني.

تتوضح بعض النقاط ويزول
التباس سابق ابتدا ًء من اليوم.
تشعر بيشء من االرتياح يف
الفرتة املقبلة.

تنهال عليك األخبار املفرحة ،ما
يساعدك عىل ترسيخ عالقتك
بالرشيك بما يتناسب ورغبتكما.

األخطاء الصغرية غالبا ً ما تكون
الترسع ،فحاول
مؤرشا ً لبعض
ّ
معالجة الوضع رسيعا ً لئال تزداد
األمور تعقيداً.

حرص الرشيك عليك مربّر وال
سيما أنك تبالغ أحيانا ً يف رد
فعلك تجاهه.

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

قد يزيل هذا اليوم بعض
االلتباس أو سوء التفاهم
ويجعلك قادرا ً أكثر عىل
رشح مواقفك.

مناورات الرشيك تثري غضبك
وتستدعي معالجة حاسمة حتى
تجتاز هذا اليوم بسالم.

يزيدك هذا اليوم ايجابية
ويزيل بعض الغموض
وااللتباسات ويجعلك أكثر
اقباال ً عىل الحياة والعمل.

الفرصة مناسبة اليوم لتتخلص
من الضغوط التي تقلقك .تجد ّ
أن
الرشيك يساعدك يف ذلك أيضاً.

أفكار جيدة للمستقبل،
والرشيك يساعدك إىل حد
كبري لتحديد الخطوات وفقا ً
لألولويات املحددة.

زيارة مهمة تحدد عىل أثرها
آفاق املرحلة املقبلة يف العمل
وهذا يساعدك عىل تحقيق
مستقبل أفضل.

١٤
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أولى مراحل تكوين األرض
ُيق َّ
در عمر األرض بما يقارب  4.5مليارات سنة ،وقد تشكلت تزامنًا مع الشمس وكواكب أخرى من نظامنا
الشمسي ،حين اصطدمت آالف الصخور الكبيرة والصغيرة ببعضها واندمجت .ثم وقعت ضربة قوية أخرى،
فاصطدم كوكب أصغر حجمًا باألرض على ما يبدو ،وكان االصطدام قويًا لدرجة أن يذوب سطح العالم كله
ّ
يتشكل القمر .سرعان ما َب َرد بحر شاسع من الصهارة
وتنفجر كميات هائلة من المواد في المدار قبل أن
ّ
تشكلت المحيطات وظهرت المساحات البرية.
الساخنة وأصبح صلبًا وتح ّول إلى صخر .هكذا

اتّســمت جميع القطع بخليط فيه أنواع
مـــــايـــــكـــــل مـــــارشـــــال
مختلفة من ذرات األكســجني ،ما يثبت
أن الصخر الذي تش ّكلت منه كان يتفاعل
مع املياه السائلة .لم يكن الدهر الجهنمي
مريعا ً بقدر ما افرتض الكثريون إذاً.
بقي الكوكب الناشئ يف تلك الحقبة
كانــت النتائــج املرتبطــة بمعدن
مختلفا ً جدا ً عما هــو عليه اليوم ،فقد
الزركون تعني أن كوكب األرض شــمل
كان يخلو من األكســجني يف الهواء ،ما
املحيطات منذ  4.4مليارات سنة ،أي بعد
يعني ذوبان كميات كبــرة من معدن
تكوين الكوكب بمئة مليون سنة تقريباً.
الحديد يف املياه وتلطيخ املحيطات باللون
مع ذلك ،يبدو أن املحيطات نشــأت قبل
األخرض .كذلك ،كانت مستويات امليثان
الحقبة التي نفرتضها .يكشف الزركون
يف الغالف الجــوي عالية بما يكفي عىل
تحوال ً يف أنواع ذرات األكســجني منذ 4.2
األرجح كــي تصطبغ الســماء باللون
مليارات سنة ،أي يف الفرتة التي تش ّكلت
الربتقــايل .وكانــت األرايض املختلفة
فيها املحيطات الواسعة.
صخرية وقاحلة ويطغى عليها اللونان
تكمن الصعوبة الحقيقية يف تراجع
األسود والرمادي بشكل عام.
عدد الصخــور يف املراحل األوىل من الدهر
لطاملا شــ ّكلت طريقة تكوين هذه
السحيق .إذا كانت اليابسة نادرة حينها،
املناظر الطبيعية لغــزا ً حقيقياً .متى
يُفــرض أال نتوقع إيجــاد أي كميات
نشأت املحيطات وما كان عمقها؟ وهل
محفوظة .لكن عثر علماء الجيولوجيا يف
كانت األرايض املكشــوفة فوق األمواج
السنوات األخرية عىل أدلة أخرى ،بعضها
موجودة منذ البداية ،أم ّ
أن كوكب األرض
وارد يف دراســة أرشفــت عليها ديزيريه
كان عاملا ً مائيا ً بامتياز يف املايض؟ بدأت
روردينك من جامعة "بريغن" يف النروج
هذه املســائل تتّضح بدرجــة معينة
ون ُ ِشت نتائجها يف شهر شباط املايض.
اليوم .هي ال تكشــف مفاجآت حول
حلل الباحثون صخور الباريت املوجودة
طريقة نشــوء الكوكب
يف جنــوب أفريقيا والهند
فحســب ،بل إن معرفة
وأسرتاليا ،وهي تشكلت
توقيت أول موجة جفاف
منــذ  3.5أو  3.2مليارات
عــى األرض تعطينــا
ســنة ،يف منتصف الدهر
فكرة عن بــدء الحياة.
السحيق .تحتوي صخور
تبلغ نسبة اليابسة
تتطلــب مجموعة من
الباريت عىل نسختَني من
الســيناريوات املرتبطة على سطح األرض حوالى عنرص السرتونشــيوم.
بأصــل األرض وجــود  29%اليوم لكنها كانت يكــون النــوع األول
مساحات مكشوفة ،ما
أكثر شــيوعا ً يف القرشة
تتراوح بين  2و 12%
يعني أنها غري صحيحة
املحيطيــة ،والثانــي يف
إذا كان الكوكــب غارقا ً فقط منذ  3.5أو 3.2
القرشة القارية .من خالل
بامليــاه .لهذا الســبب،
قياس الكمية املحفوظة
مليارات سنة
يرتبــط اكتشــاف أول
مــن كل نــوع منهما يف
مساحة برية عىل األرض بأصل جميع
الصخور ،قيّــم الباحثــون احتمال أن
الكائنات الحية ،بما يف ذلك البرش.
تتلقى البحار الرواسب من القارات تحت
منــذ فرتة غري بعيدة ،ظــن العلماء
تأثري ظاهرة التجوية الناجمة عن عوامل
أن محيط الصهــارة يف الدهر الجهنمي
طبيعيــة مثل الرياح ،ومــدى ارتباطها
دام لفــرة طويلة (حــواىل  500مليون
بوجود مساحات برية واسعة.
ســنة) .لكن عارضت دراستان ن ُ ِشتا يف
إكتشــف فريق روردينك أن التجوية
الكيميائية للصخــور الربية زادت تدريجا ً
العام  2001هذه الفرضية .حلل العلماء
فيهما معدن الزركون :إنها بلورات ضئيلة
منــذ  3.5إىل  3.2مليارات ســنة .ثم عاد
تتشــكل يف أنواع محددة مــن الصخور
الباحثون إىل عصور أقدم واســتنتجوا أن
املنصهرة ،وتحمــل تركيبتها الكيماوية
تجويــة األرايض بدأت منــذ  3.7مليارات
مؤرشات عىل البيئة التي نشــأت فيها.
ســنة تقريباً .توضح روردينك" :ال يمكننا

أن نقول إن اليابســة لم تكن موجودة منذ
 3.7مليارات سنة ،لكن يمكننا أن نفرتض
أن تجوية هذه األرض أثّرت بكل وضوح عىل
كيمياء املحيطات يف تلك الحقبة تقريباً".
عىل صعيد آخــر ،قيّــم الباحثون
مســاحات ب ّرية تتماىش مــع ظاهرة
التجوية التــي رصدوها .تبلغ نســبة
اليابسة عىل ســطح األرض حواىل 29%
اليوم ،لكنها كانت ترتاوح بني  2و12%
فقط منــذ  3.5أو  3.2مليارات ســنة.
احتاجت تلك القــارات األولية إىل مئات
ماليني الســنني لالقرتاب من أحجامها
املعارصة .وبدأت أول شــبه قارة تتش ّكل
منذ  2.7مليار سنة عىل األرجح.
تكثر املســائل العالقــة حتى اآلن،
لكن يرتاجــع توقيت ظهور اليابســة
بفرتة طويلة اســتنادا ً إىل األدلة املتاحة.
يقول مارتن فان كرانيندونك من جامعة
"نيو ســاوث ويلز" يف سيدني" :أظن أن
املســاحات الربية املكشوفة ظهرت عىل
ســطح األرض منذ  3.7مليارات سنة أو
ربما قبل ذلك".
تشري هذه املعطيات كلها إىل ثالثة
أجــزاء من قصــة تكويــن األرض .يف
مرحلــة مبكرة من الدهــر الجهنمي،
اكتســب الكوكب املنصهر غالفا ً جويا ً
مشبعا ً بالبخار وترتاجع فيه املساحات
املائية .ثم تشــ ّكلت املحيطات وغمرت
بشــكل شــبه تام.
األرض بالكامل أو
ٍ
أخرياً ،تطــورت الصفائــح التكتونية
بدءا ً من الدهر الســحيق ،قبل أن تنضم
مســاحات برية أكرب حجما ً إىل الجزر
املعزولة تدريجاً.
لكن ما الذي تكشــفه هذه التفاصيل
عــن أصل الحيــاة؟ يبــدو أن محيطات
شاسعة تشــ ّكلت منذ  4.2مليارات سنة
تقريباً .وإذا ظهــرت معالم الحياة داخل
فتحــة يف عمق البحار ،فقــد حصل ذلك
يف املرحلة الالحقة عــى األرجح .لكن إذا
بدأت الحياة عىل اليابسة ،كانت لتظهر يف
مرحلة أبكر ،عندما بدأت املياه تهطل فوق
األسطح ،أي منذ  4.4مليارات سنة .يوضح
فان كرانيندونك" :حني تهطل األمطار من
الغالف الجوي ،يصبح سطح الكوكب كله
عبارة عــن مفاعل جيوكيماوي" .أو ربما
ظهرت الحياة يف مرحلة الحقة ،عىل جزر
بركانية كانت موجــودة عىل األرجح منذ
 3.7مليارات سنة أو قبل تلك الحقبة.

ما زلنا نعجز عــن تحديد توقيت أو
مكان نشــوء الحياة ،لكننــا نملك اليوم
صورة أوضح عن أوىل مظاهر الحياة عىل
كوكب األرض .بــدءا ً من فقاعة الصهارة
املشــبعة بالبخار ،مرورا ً بعالــم املياه،
وصوال ً إىل البحار الخرضاء والســماوات
الربتقالية والصخور السوداء عىل األرض
يف الدهر السحيق ،قد تبدو لنا هذه املعالم
غريبة .لكن يحمل فان كرانيندونك نظرة
مختلفة عن املوضوع .منذ مليار سنة ،كنا
لنجد برأيه مظاهــر مألوفة متعددة ،من

كانت األرض الناشــئة حديثا ً أســخن من أن
تتحول قرشتهــا إىل صفائح صلبــة .تقول ناديا
درابون من جامعة "هارفارد"" :ربما كان وشــاح
األرض ســاخنا ً أكثر من اللــزوم والقرشة عائمة
واســفنجية بدرجــة مفرطة" .ال تــزال األحداث
البديلــة عن هذا الســيناريو محط جــدل .يتعلق
احتمال ّ
معي بتطوير "غطــاء راكد" عىل األرض:
تنقسم القرشة يف هذه الحالة إىل صفائح ،لكنها قد
تصبح مدسوسة يف حاالت نادرة أو ال تصبح كذلك
مطلقاً .أو ربما تراكمت املواد عىل الجهة الســفلية
من القرشة وتسللت إىل وشاح األرض حني أصبحت
ثقيلة أكثر من اللزوم.
تتفــاوت التقديرات املرتبطة بتوقيت نشــوء
الصفائح التكتونية "املعــارصة" ،وترتاوح بني 4
مليارات سنة وأقل من مليار سنة .إنه فارق ضخم
برأي درابون .يف دراســة ن ُ ِشت يف شــهر نيسان،
حاولت درابون وفريقها معرفة توقيت بداية تحرك
الصفائح .حلــل العلماء الرتكيبة الكيماوية ملعادن
الزركون من جنوب أفريقيــا منذ فرتة ترتاوح بني

املحيطات الشاســعة إىل املساحات الربية
املليئة بالرباكني والينابيع الساخنة.
تنقســم قــرة األرض اليوم إىل
عرشات الصفائــح التكتونية الكبرية
التي تتحــرك برسعة ال يمكن رصدها
بالعني املج ّردة .عىل مر ماليني السنني،
غي هذه الصفائــح مواقعها وتُ َ
تُ ّ
نقل
القارات من مــكان إىل آخر .وعندما
تتدافــع الصفائح يف مــا بينها ،قد
يهبط بعضها نحو وشاح األرض :إنها
ظاهرة االندساس.

 3.3و 4.1مليارات ســنة .تحمل املواد الكيماوية يف
هذه البلورات الضئيلة مؤرشات عىل الصخور التي
تشكلت فيها ،وقد وجد الباحثون أدلة عىل حصول
تحوّل بارز منذ  3.8مليارات سنة .تش ّكلت معادن
الزركــون القديمة داخل قــرة طويلة العمر ،ما
يعني حصول اندســاس محــدود أو معدوم .لكن
حملت أحدث ن ُ َسخ من هذه املعادن أدلة عىل وجود
قرشة قصرية العمر ،ما يثبت أن الصفائح التكتونية
كانت تتحرك ويُعاد تدويرها .قد تشري هذه العملية
إىل حصول اندســاس حقيقي وقــد ال تفعل ،لكن
تعتربها درابون "أول خطوة مهّ دت لنشوء النظام
الذي نعرفه اليوم".
أخرياً ،اكتشــف باحثون آخرون أدلة واضحة
عىل حصول اندســاس فعيل لكن يف مرحلة الحقة،
منذ  3.2أو  3مليارات ســنة .ربما حصلت حاالت
معزولة من االندساس ونشاطات مشابهة للظواهر
املعــارصة يف مرحلة مبكرة ،فاشــتقت جزئيا ً من
اصطدام الكويكبات ،ولم تظهر الصفائح التكتونية
العاملية املتحركة إال يف مرحلة الحقة.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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أكبر مخاوف "طالبان"
مرّت سنة منذ سقوط جمهورية أفغانستان اإلسالمية وعودة حركة
"طالبان" إلى السلطة في كابول .كانت أفغانستان ،قبل آب  ،2021بلدًا
حرًا وديمقراطيًا رغم جميع المشاكل ،لكنها أصبحت اليوم غارقة في
الفوضى واالضطرابات ،وهي توشك على مواجهة أسوأ أزمة إنسانية
في الزمن المعاصر ،فقد أصبح اقتصادها في حالة مريعة ويواجه
الشعب األفغاني درجة حادة من انعدام األمن الغذائي .في غضون
ذلك ،تتوسع نشاطات االتجار بالبشر وتهريب المخدرات ،وجاء مقتل زعيم
"القاعدة" ،أيمن الظواهري ،في كابول ليؤكد استمرار العالقات بين

"طالبان" والجماعات اإلرهابية العابرة للحدود .ومن المتوقع أن تؤدي
الفوضى المحلية إلى تفاقم أعمال العنف واإلرهاب ،ومع ذلك يتغاضى
المجتمع الدولي عن التطورات الحاصلة في أفغانستان .كما تبدي
القوى اإلقليمية والعالمية استعدادها لتقبّل نظام "طالبان" بحكم
األمر الواقع ،مع أنه يفتقر إلى الشعبية وال يحظى بدعم السكان .يجب
أال يسلّم العالم الشعب األفغاني لهذا المستقبل القاتم .تحاول قوة
محلية واحدة على األقل التصدي لحركة "طالبان" ،ومحاربة جماعات
إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" ،وإعادة ترسيخ الديمقراطية.

عــــــلــــــي مــــــيــــــســــــم نــــــظــــــري

تُعترب "جبهة املقاومــة الوطنية"
األفغانية أقوى معارضة من ّ
ظمة ومس ّلحة
يف البالد ،ويقودها أحمد مســعود ،ابن
أحمد شاه مسعود ،الزعيم املخرضم الذي
شارك يف النضال ضد السوفيات وكان من
أرشس خصوم "طالبان" قبل أن تغتاله
"القاعدة" يف العام  ،2001قبل يومَ ني من
هجوم  11أيلول .قاوم مسعود "طالبان"
واإلرهابيــن األجانب عىل مر الســنة
املاضية ،مثلما قاومهم والده منذ عقود.
عندما هرب رئيس الجمهورية األفغانية
املنهارة ،أرشف غني ،وعدد من املسؤولني
اآلخرين من أفغانســتان يف شــهر آب
املايض ،قرر مســعود البقــاء والقتال،
جنود جبهة المقاومة الوطنية في بنجشير
فتم ّكن من حشد آالف الجنود من "قوات
تحــركات "جبهة املقاومــة الوطنية"
األمن الوطنية األفغانيــة" انطالقا ً من
ّ
بتحســن الوضــع ،لكن لم
بصيص أمل
مســقط رأسه يف "بنجشــر" ،فاختار
يقدّم املجتمع الــدويل أي دعم لها حتى
هــؤالء االنضمام إىل "جبهــة املقاومة
اآلن .إلنقــاذ أفغانســتان مــن قبضة
الوطنية" .كذلك ،جاء مسؤولون بارزون
"طالبان" الوحشية والقمعية وحلفائها
من الحكومة الســابقة إىل "بنجشــر"
اإلرهابيــن ،يجــب أن تشــارك القوى
للتعاون مع مسعود ومقاومة "طالبان".
الخارجية يف تحسني فرص القتال لصالح
خاضت "جبهــة املقاومة الوطنية"
"جبهة املقاومة الوطنية".
معارك ضاريــة ضد "طالبــان" حتى
يف الســنة املاضيــة ،تابعت "جبهة
منتصف شهر أيلول من السنة املاضية،
املقاومة الوطنيــة" معركتها رغم تخيل
حني أمر مســعود قواته باالنسحاب إىل
جميع القوى الخارجية
الوديــان الجانبية يف
عــن أفغانســتان.
"بنجشري" و"أندراب"
تبــدو مخاطر الرصاع
وتبنّــي اســراتيجية
املســتمر هائلة ،وهي
حرب العصابات .منذ
تتجاوز احتمال اندالع
ذلــك الحني ،ينشــط
سلّمت "طالبان" أمن
حرب أهلية .ســمحت
الجناح العسكري لهذه
الجماعــة يف شــمال الحدود األفغانية الطاجيكية "طالبــان" لجماعات
إرهابيــة إقليميــة
أفغانســتان ،بينمــا
إلى جماع َتين مسلح َتين:
ودولية بإنشــاء قواعد
يقع جناحها السيايس
"جماعة أنصار الله" و"حركة
لهــا يف أفغانســتان.
خارج أفغانستان.
أوزبكستان اإلسالمية"
يقيــم آالف املقاتلــن
ال تــزال قــوات
األجانــب الناطقــن
"جبهــة املقاومــة
بلغات يجهلها األفغــان والقادمني من
الوطنية" ناشطة يف شــمال البالد حتى
الرشق األوسط ،وجنوب آســيا ،وآسيا
اآلن ،وقد هاجمت يف األســابيع األخرية
الوســطى ،يف أنحاء البلــد تحت حماية
مواقــع "طالبان" وبلــدات محررة من
"طالبان" .يتّكل املقاتلون عىل األسلحة
ســيطرة الحركة ،وأطلقت رضبات ضد
واملعدات التي تركهــا حلف الناتو وراءه
جماعــات إرهابية دوليــة متمركزة يف
خالل األحداث الفوضويــة التي رافقت
شــمال أفغانســتان بعدما سمحت لها
االنسحاب األمريكي.
"طالبان" بدخول البلــد مجدداً .تعطي
تبدو هذه التطــورات واعدة ،لكنها ال تُحقق إال نجاحا ً هشــاً .كي
تُحوّل «جبهة املقاومة الوطنية» إنجازاتهــا إىل انتصارات أكثر قوة (أي
االنتقال من شن حرب غري تقليدية إىل خوض حرب تقليدية لتحرير جميع
املقاطعات) ،تحتاج هــذه الجماعة إىل دعم املجتمع الدويل .اســتفادت
«طالبان» من أســلحة بقيمة مليارات الــدوالرات كان قد تركها الجنود
األمريكيــون وقوات الناتو بعد انســحابهم من أفغانســتان ،لذا تحتاج
«جبهة املقاومة الوطنية» إىل املســاعدة ملواجهة هذا الخصم الذي أصبح
مجهّ زا ً باملعدات .لكن يجــب أال تكتفي القوى الخارجية بدعم الجبهة يف
معركتها ضد «طالبان» فحســب ،إذ تبقى هذه الجماعة جزءا ً أساســيا ً
من أي حملة جدّية للحد مــن التهديدات اإلرهابية القادرة عىل التمدد إىل
خارج أفغانستان .تجاهل املجتمع الدويل أفغانستان خالل معظم فرتات
التسعينات ،فســيطرت «طالبان» عىل البلد واســتضافت مجموعة من
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يُهدد هؤالء املســ ّلحون اســتقرار
أفغانســتان واملنطقــة ككل .ســ ّلمت
"طالبــان" أمــن الحــدود األفغانيــة
الطاجيكيــة إىل جماعتَني مســلحتَني:
"جماعــة أنصــار اللــه" ،و"حركــة
أوزبكستان اإلسالمية" .يف الفرتة األخرية،
أنشــأ إرهابيــون من طاجيكســتان،
بمســاعدة "طالبان" ،جماعة اســمها
"حركة طالبان يف طاجيكستان" ،وهي
تهدف إىل تأسيس إمارة إسالمية خاصة
بها يف آســيا الوسطى .ويكشف الهجوم
األمريكي األخري الذي أســفر عن مقتل
الظواهــري يف قلب العاصمــة كابول
عمق العالقات بني "طالبان" وجماعات
إرهابية مثــل "القاعــدة" .لكن تتابع
"جبهة املقاومة الوطنية" التحرك وحدها
رغم هذه التطورات املقلقة كلها .لم يقدّم
لها أي بلد املعدات ،مع أن نشاطاتها هي
جزء مــن معركة كــرى لحماية األمن
الدويل والقيم العاملية.
مع ذلــك ،ثابرت "جبهــة املقاومة
الوطنية" وزادت قــوة ،لكنها اضطرت
لالتكال عىل مواردهــا الخاصة للحفاظ
عىل آالف العنارص يف الشمال خالل فصل
الشــتاء القايس يف جبال "هندوكوش":
إنها مهمة شــاقة كونها تتطلب إنشاء
خطوط إمدادات لوجســتية ملنح الجنود
املالبس ،واملأوى ،ووســائل االتصاالت،
واألســلحة ،والذخائــر .نجحت "جبهة

تكلم عــدد كبري مــن املراقبني
املقاومة الوطنية" يف الحفاظ عىل قواتها
هناك لحســن الحظ ،حتى أنها ّ
الغربيــن عــن أهميــة أن تدعــم
وسعت
حكوماتهــم "طالبــان" الحتــواء
عملياتها يف شــهر آذار املايض ،فانتقلت
تهديــدات "داعش" يف أفغانســتان.
من مقاطعتَــن إىل  12مقاطعة .اليوم،
هــم يظنــون أن الوضــع يفرض
تحارب هذه الجبهة يف ســت مقاطعات
عليهم اختيــار أهــون الرشَ ين بدل
ضد "طالبــان" ،وقد تمكنــت من بناء
ّ
لكن
تسليم أفغانستان إىل "داعش".
قواعد دائمة لها يف مختلف مناطق شمال
"داعش" ليس الطــرف الذي يطرح
أفغانستان ،ونجحت يف إطالق اعتداءات
أكرب التهديدات عىل "طالبان" اليوم،
ضــد مواقــع "طالبــان" يف مقاطعة
بل تبقى القوات الداعمة للديمقراطية
"ننجرهار" يف رشق أفغانستان.
يف "جبهــة املقاومة
اتّضحت قوة "جبهة
الوطنية" أقوى خصم
املقاومة الوطنية" حني
للحركة .يف األسابيع
أطلقت عملية هجومية
األخــرة ،تخبّطــت
يف فصــل الربيــع من
"طالبـــان" إلطالق
هذه الســنة .منذ بداية
شــهر أيــار ،تجاوزت استفادت "طالبان" من أسلحة هجـــوم مضاد ضد
هــذه العمليــة جميع بقيمة مليارات الدوالرات كان مواقع تلك الجماعة،
التوقعــات .تســتعمل قد تركها الجنود األميركيون لكنها تكبّدت خسائر
هائلــة .عاد عدد من
الجبهة تكتيكات حرب
وقوات الناتو بعد انسحابهم
كبار قــادة الهجوم،
العصابات الســتهداف
من أفغانستان
بما يف ذلك ا ُملال محمد
"طالبان" ،وهي تختلف
يعقــوب ،إىل كابول
عن تكتيــكات الحرب
وقندهار بعد فشــل االعتداءات .ويف
التقليدية التي تتطلــب تحرير مقاطعات
"بنجشــر" ،قتلت قــوات "جبهة
كاملة .لكــن تمكنت "جبهــة املقاومة
املقاومة الوطنيــة" عرشات املقاتلني
الوطنية" من استنزاف قوات العدو ،وكسب
من "طالبــان" يف األســبوع املايض
املوارد من مخابئ األسلحة والذخائر ،وفتح
واحتجــزت عرشات آخريــن .أصبح
جبهات جديدة ،وإثبــات كفاءة جنودها.
تخبّط "طالبان" واضحاً ،فهي تعجز
تحققت هــذه اإلنجازات كلهــا من دون
عن هزم الجبهة يف شمال أفغانستان.
مساعدة أي بلد آخر.

اإلرهابيني الدوليني من أمثال أســامة بــن الدن .لكن ال يمكن أن يرتكب
العالم الخطأ املكلف نفسه مجدداً.
ّ
فضل املجتمع الدويل لألسف تبنّي سياسة االسرتضاء مع "طالبان".
قدّمت وسائل اإلعالم الدولية منصات عدة للحركة كي تسوّق خطاباتها
الكاذبة وتطلق وعودا ً فارغة حول احرتام حقوق املرأة ،وقطع العالقات
مع الجماعات اإلرهابية ،وتشــكيل حكومة شــاملة ومتنوعة :هذه
الوعود لن تتحقق يوماً .وعىل عكس الرســالة التي وجّ هتها "طالبان"
إىل الرأي العام الدويل ،لم تتساهل الحركة يف ممارساتها محلياً ،فهي ال
تزال تميل إىل احتجاز النســاء األفغانيات ،وترتكب أعماال ً وحشية ضد
الشعب األفغاني ،وتساعد الجماعات اإلرهابية.
تعرف "جبهة املقاومة الوطنية" أن أفغانســتان شهدت حمالت
متالحقة من ســفك الدماء يف العقود األخرية ،ولطاملا حاولت التوصل

إىل حل سيايس سلمي إلنهاء الرصاع .لكن ال ترغب "طالبان" يف إطالق
عملية سالم مماثلة .وبسبب تط ّرف "طالبان" الراسخ ،تظن الجبهة
أن املقاومة املسلحة هي املقاربة املنطقية الوحيدة لتحرير أفغانستان
ومجابهة اإلرهاب الدويل.
أصبحت أفغانستان اليوم عىل مفرتق طرق حَ ِرج ،ومن املتوقع
ّ
فتتوسع
أن يتدهور الوضع إذا أرصّ املجتمع الدويل عىل تجاهل البلد،
العواقب األمنية والسياســية املرتتبة عىل جميــع األفرقاء .يملك
الشــعب األفغاني ،تحت راية "جبهة املقاومــة الوطنية" ،فرصة
القتال وتشكيل حكومة ديمقراطية وعادلة تُمثّل إرادته ومصالحه.
لكن ســيتابع املجتمع الدويل مكافأة "طالبان" ويمنحها الرشعية
التي تحتاج إليها إذا أرصّ عىل جموده الراهن :إنه خيار مريع يف ظل
وجود بديل حقيقي.
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تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩١٥السنــــة الـرابـعـة

برّي "في فمه ماء" 31 ...تشرين "لناظره قريب"!

وباالنتظار ،ال يخفى عىل املواكبــن ألجواء رئيس مجلس النواب نبيه
بري حرصه عىل إبقاء «عني التينة» عىل مســافة من عملية التجاذب بني
قرص بعبدا والــراي الكبري ،رغم محاولة «التيار الوطني الحر» الزجّ به يف
املعركــة الحكومية عرب اتهامه أكثر من م ّرة بأنه هو من يقف خلف تص ّلب
الرئيس املكلف ويدعمه من وراء الســتار يف املواجهة مع العهد وتياره ،غري
أن املصــادر املواكبة تنقل عن أجواء «عني التينــة» تأكيدات ّ
ّ
بأن بري يقف
الرس والعلن وغري معني بكل االتهامات والتهيؤات
«عىل الحياد الحكومي يف
ّ
مــن هنا أو هناك ،وكل ما يعنيه فقط هو التأكيد عىل أهمية وقف التعطيل
والدفع باتجاه إيجاد حكومة فاعلة تواكب اإلصالحات الترشيعية املطلوبة
قبل نهاية العهد وبعده».
وإذ آثرت عدم الخوض يف موقف بري حيال الجهة املسؤولة عن التعطيل
الحكومي واكتفت بالقــول« :يف فمه ماء» ،جزمت املصــادر ّ
بأن «رئيس
املجلس سيتحمل مسؤولياته الدستورية حيال االستحقاق الرئايس بمعزل
عن امللف الحكومي» ،ونقلت أنّه مصمم عىل أن ينأى باملجلس النيابي عن كل
«الشائعات واملناورات» التي تتحدث عن فرضية بقاء الرئيس ميشال عون
يف قرص بعبدا بعد  31ترشيــن األول املقبل ،فهو أق ّله يصدّق كالم «صاحب
العالقة» نفسه (عون) حني أكد أنه لن يبقى بعد نهاية واليته الدستورية يف
القرص ...وعىل كل حال ّ
فإن « 31ترشين لناظره قريب».
ّ
أما عن املوقف من مسألة دستورية تســلم حكومة ترصيف األعمال
صالحيات رئاسة الجمهورية من عدم دستوريتها ،فبدا املوقف «الحركي»
واضحا ً عىل لسان وزير الثقافة محمد مرتىض حني أك ّد يف ترصيح له أمس
أنه «إذا حرض موعد االستحقاق الرئايس ولم يجر االنتخاب وحصل الشغور،
فالحكومة ســتتصدى لذلك وتفعّ ل عملها الحكومي» يف إشارة رصيحة إىل
توجه «حركة أمل» الداعم لتويل حكومة ترصيف األعمال تسيري شؤون البالد
يف مرحلة الشغور الرئايس يف حال عدم تأليف حكومة جديدة.
ويف الغضون ،طغى خالل الســاعات األخرية تعاضد الجسم القضائي
حول تأكيد االعتكاف املفتوح عــن مزاولة مهامه حتى تحقيق املطالب ،يف
خطوة بدت أشــبه بالتلويح بإعالن حالة «العصيان القضائي» يف مواجهة
الســلطة ما لم تقرتن الوعود املعطاة للقضاة بضمانات ملموسة تفيض إىل
تحسني أوضاعهم املادية.
وكانت الجمعية العمومية للقضاة قد عقدت اجتماعها أمس يف القاعة
الكربى ملحكمة التمييــز ،بحضور نحو  400قاض يتقدمهم رئيس مجلس
القضاء األعىل القايض ســهيل عبود ،وتناول املجتمعون موضوع االعتكاف
الذي دخل أســبوعه الثاني «ومــا يعانيه قضاة لبنان مــن ظروف مادية
ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة» ،فتقرر يف نهاية االجتماع وباإلجماع
تبي من ّ
االستمرار يف االعتكاف بعدما ّ
أن «االتصاالت مع املسؤولني لم تفض
اىل أي نتيجة لتحقيق الحد األدنى من مطالب القضاة» .والحقاً ،أعلن مجلس
القضاء األعىل يف بيان «تبني مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية
االعتكاف ،إىل حني تنفيذ ما تم التوصل إليه يف هذا الشأن» ،مع التصويب يف
خص تردّي األوضاع القضائية إىل ّ
ما ّ
أن ذلك «مرده بصورة أساسية اىل عدم
إقرار قانون استقالل السلطة القضائية».

الحلبي لـ"نداء الوطن" :سأطرح مقترحات...

ويكشــف الحلبي لـ»نداء الوطــن» أنه يحمــل يف جعبته جملة من
اإلقرتاحات سيطرحها اليوم عىل املجتمعني ،يف محاولة للتخفيف عن كاهل
األهايل أعباء األقساط املدرسية التي فرضت بالدوالر النقدي ،مؤ ّكدا ً أنه «لن
ّ
يقص بمالحقة املــدارس التي تقوم بتدبري غري قانوني حامالً راية ممنوع
ً
فرض األقســاط بالدوالر باعتبارها محصورة قانونــا بالعملة الوطنية»،
ما ييضء شمعة األمل لدى األهايل املســتائني من الزامهم بتسديد جزء من
األقساط املدرسية بالدوالر النقدي فيما يتقاىض معظمهم رواتبهم بالعملة
الوطنية.
أما املــدارس الخاصة فهي بدورها ترصّ عىل أنهــا ال تخالف القانون
طاملا أنها أبقت عىل األقســاط املدرســية باللرية اللبنانية ،كما كانت العام
املايض ،مع الزيادات التي فرضها البعض بنســبة  ،100%فضالً عن مبلغ
بالدوالر األمريكي يرتاوح بني  250و  1000دوالر أمريكي أدرجته ضمن خانة
«صندوق دعم» للمصاريف التشــغيلية ،ولتسديد جزء من رواتب املعلمني
بالدوالر للعام الدرايس .2023-2022
هذا الواقع املرير يُثقل كاهل األهايل الذين باتوا بني «شاقوفني»:
 عدم إمكانية التوجّ ه نحو املدارس الرســمية بسبب اإلرضابات شبهاملستمرة التي ينفذها األساتذة العاملون فيها.
 عدم إمكانية اإلنتقال من مدرســة خاصة اىل أخرى تتقاىض قسطا ًأدنى باللرية اللبنانية وبالدوالر بسبب ابتعادها عن مكان السكن وكلفة النقل
املرتفعة ،عدا طبعا ً عن األثر النفيس الذي سيرتكه تغيري التلميذ مدرسته التي
اعتاد عليها.
وحول إمكانية العودة عن مبالغ الدوالر األمريكي التي فرضتها املدارس
الخاصــة بعد أن بدأت تتقاضاها منذ نهاية العــام الدرايس املايض أي منذ
نحو شــهرين ،قال أمني عام املدارس الكاثوليكية األب يوسف نرص لـ»نداء
الوطن»« :نحن سنســتمع اىل اقرتاحات وزير الرتبية ولكن هل سيتم تأمني
الكلفة التشغيلية وتوفري ضمانات ،مقابل مسألة ارتفاع سعر رصف الدوالر
يف الســوق الســوداء واحتمال وصوله إىل  50ألف لرية عىل سبيل املثال ،ما
سيزيد بالتايل من سعر طن املازوت البالغ  1200دوالر والذي يتم دفعه اليوم
وفق ســعر رصف بقيمة  33000ألف لرية للدوالر؟» .كما سأل« :هل سيتم
إرضاء األساتذة وتأمني رواتب بالدوالر لهم كما تفعل الدولة ألساتذة القطاع
العام حيث ّ
توفر لهم  90دوالرا ً نقداً؟».
وحول املساعدات التي تتلقاها املدارس من املؤسسات واملجتمع املدني،
قال األب نرص «لوال املســاعدات العام املايض ملا استطاعت املدارس تمرير
العام الدرايس».
وأضاف األب نــر مطالبا ً «املدارس بتفهّ م أوضــاع الطالّب وتقديم
املســاعدة قدر اإلمكان ،واألهايل بالتحيل باملنطق والتعــاون مع املدارس،
واملع ّلمني بتفهّ م األوضاع اإلستثنائية التي نعيشها».
وحول ما يحكى عــن نزوح عدد كبري من الطالب من املدارس الخاصة
اىل الرســمية ،رأى األب نرص أن هذه «الصورة غري واضحة بعد يف ظ ّل القلق
السائد حول عملية بدء العام الدرايس لدى املدارس الرسمية».

الصدر ّيون يضغطون على القضاء...

ووســط انتشــار أمني كثيف ،نصب املعتصمون الخيــم أمام مبنى

األربــــعـــاء  ٢٤آب 2022

أعىل ســلطة قضائية يف البالد .لكن بعد ســاعات ،نصح الصدر منارصيه
باإلنسحاب .وجاء يف تغريدة كتبها مق ّرب منه أنه «للحفاظ عىل سمعة الثوّار
األحبة ولعدم ترضّ ر الشعب ...أنصح باإلنسحاب» مع «اإلبقاء عىل الخيم».
وطلب يف الوقت عينه مواصلة االعتصام أمام الربملان «إن شــئتم ذلك
فالقرار قرار الشــعب» .وعــى األثر ،غادر املعتصمــون املوقع يف املنطقة
ّ
املحصنة يف وســط بغداد .وكان الصدر قــد طالب القضاء بح ّل
الخرضاء
الربملان ،لكن القضاء اعترب أنه ال يملك هذه الصالحية.
وبعدما أعلن تعليق عمله إثر االعتصام صباحاً ،أوضح مجلس القضاء
األعىل يف بيان أنه يعتزم اســتئناف عمله اليوم .وذكــر البيان أنه «بالنظر
النسحاب املتظاهرين وف ّك الحصار عن مبنى مجلس القضاء األعىل واملحكمة
االتحادية العليا ،تق ّرر استئناف العمل بشكل طبيعي يف كافة املحاكم اعتبارا ً
من يوم غد» (اليوم).
وبُعيد اإلعالن عن انتهاء االعتصام ،أعرب «الحشد الشعبي» يف بيان عن
ّ
استعداده لـ»الدفاع عن
مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعىل
رأسها الســلطتان القضائية والترشيعية» ،مؤكدا ً أنه حرص عىل ّأل يكون
«طرفا ً يف األزمة السياسية الراهنة» ،لكن يجد نفسه «ملزما ً بحماية السلم
األهيل والدفاع عن الدولة».
ويف وقت ســابق ،أعرب «اإلطار التنســيقي» املوايل إليران يف بيان عن
ّ
«إدانته الكاملة للتجاوز الخطر عىل
املؤسســة القضائية» ،مؤكدا ً «رفضه
استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار املبارش ّإل بعد أن
يُعلن عن تراجعه عن احتالل ّ
مؤسسات الدولة الدستورية».
توازيــاً ،أصدرت محكمة تحقيق الكرخ العراقيــة مذ ّكرة قبض بحق
القيادي يف التيار الصدري صباح الســاعدي ،بتهمة «تهديد القضاء» .كما
أصدرت املحكمة أوام َر بالقبض عىل ك ّل من محمد الساعدي وغايب العمريي،
بالتهمة ذاتها ،بحسب ما ذكرت وكالة «واع».
ويف ردود فعل الرئاسات الثالث ،رأى رئيس الجمهورية برهم صالح يف
بيان أن «التظاهر الســلمي والتعبري عن الرأي حق مكفول دستوريّاً ،ولكن
ّ
تعطيل عمل
املؤسســة القضائية أمر خطر يُهدّد البلد» ،فيما أعلن رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يف بيان قطع زيارته إىل مرص والعودة إىل
بغداد عىل اثر التطوّرات.
وذكر البيــان أن الكاظمي «عاد إىل بغداد» بهــدف «املتابعة املبارشة
مؤسســات القضاء والدولة» ،داعيا ً
ّ
ألداء واجبات القوات األمنية يف حماية
إىل «اجتمــاع فوري لقيادات القوى السياســية من أجــل تفعيل إجراءات
الحوار الوطني ،ونزع فتيل األزمة» ،فيما ح ّذر رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس من «األزمة الخانقة» التي «تتّجه نحو غياب الرشعية وقد تؤدّي
إىل عدم اعرتاف دويل بكامل العملية السياسية».
وع ّلقــت بعثة األمــم املتحدة يف العــراق (يونامي) عــى األحداث يف
تغريدة بالقول ّ
إن «الحق يف االحتجاج الســلمي عنرص أسايس من عنارص
الديموقراطية» ،لكن «ال يق ّل أهمّ ية عن ذلك التأكيد عىل االمتثال الدستوري
مؤسسات الدولة» ،يف وقت ّ
ّ
واحرتام
حضت فيه السفارة األمريكية يف بغداد
ك ّل األطراف عىل التزام الهدوء واالمتناع عن العنف وح ّل الخالفات بطريقة
سلمية تستند إىل الدستور .وطالبت املتظاهرين باحرتام إجراءات وممتلكات
ّ
املؤسسات الحكومية العراقية ،التي تعود ملكيّتها إىل الشعب العراقي وتخدم
مصالحه.

"اإلتفاق الجديد" يُخضع إيران لقيود...

كما أشار إىل أن «اإلتفاق الجديد» سيمنع إيران من تخزين أكثر من 300
ّ
كلغ من اليورانيوم
املخصب ،فضالً عن أنه سيفرض قيودا ً عىل برنامج إيران
النووي حتّى العام  .2031وباإلضافة إىل ك ّل ذلك ،ســتت ّم إزالة أجهزة الطرد
املركزي املتطوّرة لدى إيران وتخزينها تحت إرشاف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
ويف وقت سابق ،كشف مســؤول أمريكي كبري لوكاالت أنباء عاملية أن
طهران «تخ ّلت عن بعض مطالبها األساســية» يف مســعى إلحياء اإلتفاق
النووي ،بما فيهــا مطلب إنهاء تحقيق الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية يف
اكتشاف آثار يورانيوم بمواقع إيرانية غري معلنةّ .
لكن املسؤول أكد يف الوقت
عينه أن الفجوة بني الواليات املتحدة وإيران «ال تزال موجودة» ،وأنه «من غري
ّ
التوصل إىل إتفاق».
الواضح ما إذا كان سيت ّم
وبينما أكد املسؤول يف إدارة الرئيس جو بايدن أن إيران «قدّمت تنازالت يف
شأن قضايا حاسمة» ،أوضح أن ما نُقل عن تنازالت أمريكية جديدة «كاذب
ّ
سيتعي عىل إيران
بشــكل قاطع» .وقال« :باإلضافة إىل القيود النووية التي
تنفيذها ،ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد عىل تنفيذ
نظام التفتيش األكثر شموال ً الذي ت ّم التفاوض يف شأنه حتّى اآلن ،ما يسمح
الرس» ،مشريا ً إىل أن
لها باكتشاف أي جهد إيراني المتالك ســاح نووي يف
ّ
«الكثري من عمليات املراقبة الدولية ستبقى يف مكانها لفرتة غري محدودة».
من ناحيته ،كشف مسؤول الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي جوزيب
بوريل أن إيران طلبت إدخال «بعض التعديالت» عىل مســوّدة إعادة إحياء
إتفاق  2015النووي التي اقرتحتها بروكســل .وأوضح بوريل خالل مقابلة
أجرتها معه مح ّ
طة «تي يف إي» اإلسبانية العامة ّ
أن معظم الدول املنخرطة
يف املحادثات النووية مع إيران وافقت عىل املقرتح ،لكن الواليات املتحدة لم
ترد بعد.
توازياً ،أكد وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس أن بالده ستفعل ك ّل ما
يف وســعها للتأثري عىل اإلتفاق النووي مع إيران ،مح ّذرا ً إدارة بايدن من أن
اإلتفاق مع طهران سيسمح بتحويل  250مليار دوالر للميليشيات ،وفق ما
نقلت صحيفة «تايمز أوف إرسائيــل» .وأوضح أن إرسائيل عىل اتصال مع
الواليات املتحدة ودول املنطقة يف شأن املحادثات النووية ،مؤكدا ً أن تل أبيب
«لن تكون طرفا ً يف أي إتفاق».
ويف غضون ذلك ،يبدأ الجيش اإليراني اعتبارا ً من اليوم مناورات واسعة
ّ
املسية عىل امتداد مساحة الجمهورية اإلسالمية ،تهدف اىل إظهار
لطائراته
قوّة هذا الســاح ذي الدور املتنامي .ونقل املوقــع اإللكرتوني للتلفزيون
الرسمي عن مساعد الشــؤون التنسيقية لقائد الجيش األمريال حبيب الله
ّ
مسية ،وتشمل
سياري أن املناورات ستجرى بمشاركة أكثر من  150طائرة
مســاحات عىل امتداد البالد ،الفتا ً إىل أن املناورات ستُقام «من املياه الدافئة
للخليج الفاريس وبحر عُ مــان يف الجنوب ،إىل األجــزاء الرشقية والغربية
والشمالية والوسطى للبالد».
عىل صعيد آخــرُ ،ق ِت َل الضابط يف «الحرس الثوري» اإليراني أبو الفضل
عليجاني خالل «مهمّ ة» كان يؤديها يف ســوريا األحد ،وفق ما أفاد اإلعالم
الرسمي يف طهران.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
أفقيا:

 – 1جزيرة في إندونيسيا وبها
عاصمة البالد جاكرتا  -دولة
أميركية.
 - 2مطر شديد ضخم القطر
 تفسير. - 3صــوت الذهب َ -فرخ
ال ُعصفور.
 - 4دولة في الكاريبي.
مس بيده  -ندر
 - 5تعب َّ -
وجوده.
 - 6عتب عليه  -ما ُيط َّي ُب
الطعام كالفلفل والك ّمون
به
ُ
ونحوهما.
 - 7صنم  -دن كبير.
 - 8مدينة في إيران.
 - 9ينامون  -والد األب أو األم.

سودوكو

عموديا :

 – 1ممثل أميركي.
 - 2مؤرخ عربي من مؤلفاته
“الكامل في التاريخ”.
 - 3اسم حمله العديد من ملوك
إنكلترا  -منظم ومرتب.
 - 4حصل عليه  -أمر فظيع.
 - 5بحر  -مرض صدري.
 - 6منطقة في استراليا.
 - 7رياضة روحية  -اعترف بالحق.
 - 8ضحك باألجنبية  -بناء مستدير
البضائع.
تحت األرض ُتخ ّزن فيه
ُ
 - 9بئر باألجنبية  -الخصم الشديد
الخصومة.

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :خواطر ساذج  - 2 -االعدام  - 3 -لف  -نور  -ان  - 4 -شهد
 سبك  - 5 -سمك  -يراني  - 6 -لتلت  -ادمن  - 7 -يق  -رمس  -اي  - 8مليون  -ولد  - 9 -صالح لبكي.عموديا - 1 :خالد سليم  - 2 -ولف  -متقلص  - 3 -أ أ  -شكل  -يل
  - 4طعنه  -تروا  - 5 -ردودي  -منح  - 6 -سار  -راس  - 7 -ام -ساد  -وب  - 8 -ابن مالك  - 9 -جون كينيدي.
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الكلمات المتقاطعة

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

أفقي ًا
 – 1أحد أبر ِز اآلباء المؤسسين للواليات المتحدة.
 - 2من مؤلفات جبران خليل جبران.
نبي  -نسج الثوب  -ضمير متصل.
 - 3انحراف ّ -
 - 4غطس في الماء  -عمل  -كالم.
ُ - 5مشعل  -أشار بيده  -مكر وخبث.
 - 6عائلة  -جانب الوجه من العين إِلى األذن -
حفرة  -مجتاز.
غيظا  -سهاد  -اعولت المرأة.
 - 7اشتعل صد ُره
ً
 - 8يبس الخبز  -كاتب وشاعر فرنسي راحل من
مؤلفاته “.”Le Paysan de Paris
 - 9مقر الرهبان ُ -مح َّقق ال شك فيه  -من الفواكه
 للتوجع والشكوى. - 10صوت الذهب  -جرذ باألجنبية  -من يحسم
األم َر  -تال الكتاب.
ناب كاألسد والنمر وال ِّذئب  -طليق
 - 11كل ما له ٌ
 أحدث الماء صو ًتا إذا سقط  -غروب الشمس. - 12ضعف  -عائش  -دواء  -بئر قديمة.
 - 13ممثلة مصرية راحلة  -قبل اليوم.
 - 14حرف جزم  -ز َّور وزخرف عليه الخبر  -مدينة
في أوكرانيا.
 - 15رئيس أفريقي راحل.

األرقام والحروف
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :بدر شاكر السياب  - 2 -نيو هيفن  -نيويورك  - 3 -دف -
دوران  -بال  -شا  - 4 -ريق  -بان  -جوني ديب  - 5 -سد  -مثل  -راي
 اردو  - 6 -ربح  -ازر  -مهن  -كسل  - 7 -ي ي  -ابي  -اد  -حب لك  - 8 -بكم  -تاون  -بورنيو  - 9 -كهرب  -تاويل  -يوم  - 10 -أأ  -قد  -راس  -ادراك  - 11 -وما  -االرباح  -اال  - 12 -بيليه  -انتج -
خس  - 13 -نو  -جان  -سن  -دوي  - 14 -ابن سينا  -ماسيرو 15 -
 اودي  -نادين لبكي.عموديا - 1 :بندر سري بكاوان  - 2 -ديفيد بيكهام  -واو  - 3 -رو  -مر
 اب  -بد  - 4 -شهد  -بق  -يجني  - 5 -ايوب ثابت  -داالس  - 6 -كفرالزيات  -لينين  - 7 -رنان  -واراه  -نا  - 8 -انوار  -ساد  - 9 -لن  -جامد
 يسبان  - 10 -سيبويه  -بل  -ان  -من  - 11 -يوان  -نحو  -احتالل  - 12ايليا  -بريد  -سب  - 13 -بو  -درك  -نورا  -ديك  - 14 -رشيدسليم الخوري  - 15 -اكابولكو  -كاسيو.

األرقام المتقاطعة

9

7 8
9
3
2
1 6
8

1

3

الدوائر السحرية

6

 – 1نصح وإرشاد  -غاب النجم.
 - 2ساخط  -الفائدة أو الربح الذي
يتناوله المرابي من َم ِدينه.
ربحا  -تلسع.
 - 3يثمر ً
 - 4شحم َ -م ْم ُلوء  -س ّيدة.
 - 5مدينة مصرية عاصمة محافظة
المنوفية.
 - 6من بطوالت الغراند سالم لكرة
المضرب.
 - 7موضع  -قائد السفينة.
 - 8مقدار من ال َّزمن.
 - 9ا ّتجه ولم ُيخطئ  -أهل َبيت الرجل
وأَوالده.
 - 10من أكبر أدباء العرب وصاحب
مقامات شهيرة  -حفرة.

هذه شبكة كلمات متقاطعة تتميز بصعوبة إضافية حيث تم محو المربعات السوداء التي
بداخلها والتي تفصل بين الكلمات ،لذلك عليك اإلجابة على التحديدات أفقيًا وعمود ًيا ووضع
المربعات السوداء داخل الشبكة في المكان المناسب.

اكتساب ( )22ــ متكاسل ( )11ــ كسرة ( )1ــ مكشوف ( )13ــ مكتظ ()16
مكعب ( )10ـــ مكافحة ( )2ــ تكفل ( )23ــ تكمش ( )19ــ مستوف ()18
كمية ( )15ــ مالءة ( )17ــ مالحة ( )14ــ احتياز ( )7ــ امتياز ()3
حضارة ( )9ــ احضان ( )4ــ كنية ( )24ــ اكتناه ( )6ــ دراية ()25
اندرج ( )12ــ درجة ( )21ــ دخيل ( )5ــ دياجير ( )20ــ دجاجة ()8
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سودوكو
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أفقي ًا

 - 1حيوان أسطوري  -ثرى  -للنفي.
 - 2منطقة إماراتية في إمارة رأس
الخيمة.
 - 3وسط الدار  -اختبر وامتحن  -برئ
وسلم من علته.
 - 4بحر  -دولة آسيوية.
تعطف عليه ورحمه  -إحدى
-5
َّ
إمارات دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 - 6الخالية.
 - 7العجلة  -فقدان القدرة على الكالم.
 - 8خال اإلناء  -مقاعد من خشب
ونحوه.
 - 9قلب  -قري ًبا باإلنكليزية  -اضطرم.
 - 10طلب وأراد  -فؤاد.

عمودي ًا

ط

سودوكو

4
6 5
3
9
1
3 6
4

 – 1ممثلة أميركية من أفالمها “.”Barb Wire
ؤسس المملكة الحجازية
 - 2نأتي بعد ُ -م ِّ
الهاشمية وقائ ُد الثورة العربية الكبرى وأ َّول من
نادى باستقالل العرب من حكم الدولة العثمانية
ل ّقب بـ “ملك العرب”.
 - 3يعلمه باألمر  -دخل وناتج  -يضجر.
 - 4أمر فظيع ُ -مقايض  -شجاعة وش ّدة.
 - 5زاول العمل  -جمعوا وض ّموا  -أفعى.
 - 6قنط من األمر  -أملى عليه الرسالة  -يردد
ف.
القول -
اطمأن ولم َي َخ ْ
َّ
 - 7صناديق ُيح َمل فيها األموات  -ماركة سيارات
 مجموعة من المسائل في موضوعات مع َّينة.نجاها.
 - 8إحدى مدن روسيا  -أَنقذها َّ
 - 9جرذ باألجنبية  -أداة جزم  -برد  -عاصمة
دولة أوروبية.
َ - 10تابع طرح سؤاله بش َّد ٍة  -اضطرم  -أداة
شرط  -أحصنة.
 - 11مدى ومجال  -عاصمة دولة أميركية  -حرف
القافية.
 - 12مدينة عراقية  -شجر مثمر  -هرب  -أرشد.
 - 13للنفي  -شجر مثمر  -بلدة لبنانية في
قضاء زحلة.
بصوت عميق وشكوى متواصلة
ا
م
أل
ٍ
 - 14يتأ ّوه ً
 حرف هجاء  -مدينة فرنسية  -جنون. - 15رياء  -نظمها ونسقها  -منافذ الجلد.

شبكة األذكياء

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:
أ 13 :
ب 9 - 14 :
ج 11 - 20 :
د 7 - 17 :
هـ 8 :
و4 :

سودوكو

2 6

 – 1عاصمة بروناي.
 - 2العب كرة قدم إنكليزي معتزل  -حرف هجاء.
 - 3نهر أميركي يعتبر أصغر نهر في العالم -
طعم الحنظل  -أحد الوالدين  -مناص.
عصر من شمعه  -من
 - 4عسل النحل ما دام لم ُي َ
الحشرات  -يقطف الثمر.
 - 5رئيس لبناني راحل  -مدينة أميركية.
 - 6مدينة مصرية  -زعيم روسي راحل.
 - 7صفة للذهب  -أخفاه  -ضمير متصل.
 - 8اضواء  -خ ّيم السكون.
ساكن عديم الحركة  -يشتمان.
 - 9أداة نصب -
ِ
بسط
 - 10نحوي عربي إمام النحاة وأول من ّ
علم النحو  -لإلستدراك  -أداة نصب  -حرف جر.
 - 11عملة دولة آسيوية  -مثل  -استيالء دولة
على أراضي دولة أخرى قهرا.
 - 12أحد األنبياء  -ما يتلقاه شخص أو جهة من
رسائل وطرود  -شتم ولعن.
 - 13نهر إيطالي  -أسفل ك ِّل شيء ذي ُع ْمق -
ممثلة مصرية معتزلة  -ذكر الدجاج.
 - 14شاعر لبناني راحل ل ّقب بـ “الشاعر
القروي”.
 - 15مدينة في المكسيك  -ماركة ساعات.

الدوائر السحرية

تشبه هذه اللعبة الى حد كبير الكلمات المتقاطعة ،إذ ُت َح ْل باستخدام
االرقام من  1الى  9بدال ً من االحرف .كل رقم م ّدون على خط األحرف
(أ ب ج د هـ و ) أفقيا وعموديا هو جواب جمع االرقام ضمن المربعات.
المربع الرمادي هو الفاصل بين كل جواب.
 في كل مجموع ال يمكن ان يظهر الرقم أكثر من مرة واحدة مثالً  :إذاكان لدينا رقم  8ال يمكن تكرار  8 = 4+4إنما  8 =5+3أو ... 8=6+2
 نفس مجموعة االرقام ( مهما كان ترتيبها ) ال يمكن ان تظهر مرتينفي الشبكة ،وضعنا بعض األرقام في مكانها الصحيح لمساعدتك.

عمودياً:
أ 16 :
ب 23 :
ج 13 :
د3 :
هـ 38 :
و 10 :
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7 6
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 – 1إحدى الحركات الثالث
في الكتابة العربية.
 - 2مقاومة ومحاربة.
 - 3إنعام خاص.
 - 4أكناف.
 - 5كل كلمة أدخلت في
كالم العرب وليست منه.
 - 6فهم أمــر وإدراكــه
بعمق.
 - 7امتالك.
 - 8أنثى الديك.
الرقي.
 - 9مظاهر
ّ
مجسم له ستــــة
- 10
ّ
سطوح مربعة متساوية.
 - 11متثاقل ع ّما ال ينبغي
أن يتثاقل عنه.
 - 12اندمج في.
 - 13ال غطاء عليه.
 - 14جمال ،ظرافة.
 - 15مقدار.
 - 16ممتلئ تماماً.
 - 17ملحفة.
 - 18مستكمل.
 - 19تقلّص وتق ّبض.
 - 20ظلمات.
 - 21مرقاة.
 - 22حصول على.
 - 23أخذ على عاتقه.
 - 24لَ َقب.
 - 25معرفة حقيقية.
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أفقيا – 1 :بنيامين فرانكلين  - 2 -البدائع والطرائف 3 -
 ميل  -رسول  -حاك  -نا  - 4 -غمس  -شغل  -قول 5 - الهب  -وما  -كيد  - 6 -ال  -الصدغ  -جب  -مار - 7 -احتدم  -ارق  -ولولت  - 8 -نس  -لويس اراغون  - 9 -دير
 اكيد  -موز  -اهـ  - 10 -رنين  -را  -بات  -قرأ 11 - سبع  -حر  -خر  -افول  - 12 -ون  -حي  -عالج  -رس  - 13نعيمة الصغير  -امس  - 14 -لما  -موه  -اوديسا  - 15نيلسون مانديال.عموديا - 1 :باميال اندرسون  - 2 -نلي  -الحسين بن علي
  - 3يبلغه  -ريع  -يمل  - 4 -اد  -مبادل  -حماس 5 - مارس  -لموا  -حية  - 6 -يئس  -نص  -يكرر  -امن - - 7نعوش  -داسيا  -علوم  - 8 -فولغوغراد  -خلصها 9 -
 را  -لم  -قر  -براغ  - 10 -الح  -اج  -اما  -جياد 11 - نطاق  -بوغوتا  -روي  - 12 -كركوك  -لوز  -فر  -دل - - 13ال  -ليمون  -قوسايا  - 14 -يئن  -دال  -ارل  -مس
 - 15 -نفاق  -رتبها  -مسام.
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األرقام والحروف

ل ا

ل أ =  4؛ ث =  1؛ ج =  7؛ ذ =  6؛ط =  9؛
غ=3؛ل=5؛م=8؛و=.2

سودوكو

1 2
2
5
8
3 8
1
6 1
9
2

4

8

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

شبكة األذكياء

9
5

أفقي ًا
 – 1أحد أهم الشعراء العراقيين والعرب في القرن
العشرين والذي يتصدر طليعة مؤسسي الشعر
الحر في الوطن العربي رفقة نازك المالئكة.
 - 2مدينة أميركية في والية كونيتيكت تشتهر
بوجود جامعة يال فيها  -والية أميركية.
 - 3آلة طرب  -توالي الحركة بشكل متتابع ومتكرر
 خاطر وذهن  -قط باألجنبية. - 4لعاب  -اتضح وظهر  -ممثل أميركي من أفالمه
“.”Sleepy Hollow
 - 5حاجز  -شبيه  -ما يعتقده اإلنسان ويتبناه
من وجهة نظره  -لغة باكستان.
 - 6كسب  -عاون وعاضد ِ -ح َرف  -ف َتر في أ َ ْمر
و َتوانى أو تثا َقل ع َّما ال َي ْنبغي أن َيتثاقل عنه.
 - 7متشابهان  -مترفع عن الدنايا  -أمر فظيع -
و ّد  -عشرة ماليين.
َ - 8خ ِرس  -مدينة باألجنبية  -أكبر جزيرة في
آسيا.
بالق ّوة ال َك ْهرب َّية  -تفسير  -نهار
أم ّد ُ
ش َحن أو َ
َ -9
وليل.
 - 10متشابهان  -قامة اإلنسان  -هامة َ -ف ْهم
واستيعاب.
 - 11أشار بيده  -المكاسب  -أداة استثناء.
ربحا
 - 12العب كرة قدم برازيلي معتزل  -أثمر ً
 من الخضار. - 13عاصفة بحرية  -من اقترف جناية أو جرما
 اشترع القوانين  -صوت اإلنفجار. - 14عالم وطبيب عربي  -عاصمة دولة أفريقية.
 - 15ماركة سيارات  -مخرجة لبنانية.

األرقام المتقاطعة
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الكلمات المتقاطعة
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4

3

7

16

15

17

18

29

31

أفق ًيا:

19

20

27

26

32

33

28

34

36

35
37

14

22
25

30

5

13

12

21
24

6

8
11

10

 – 1مطرب لبناني  -قليل العقل فاسد
الرأي.
 - 2رئيس لبناني راحل.
بات فاصل  -رمش
 - 3اسم موصول ّ -
العين.
 - 4ثقلة النوم  -بواسطتي  -أحد أيام
األسبوع.
 - 5عاصمة دولة عربية  -خدم الدعوة
أو الضيافة  -مص ّور.
 - 6اِس َتمالها َفتنها  -مقاطعة كندية.
 - 7أحد الوالدين  -صفة للذهب -
محافظة مصرية.
 - 8منية  -غنج ودلع  -فك العقدة.
 - 9يعالجه (المريض)  -نمط ونسق.
 - 10متشابهان  -أعطاها باليد -
عذراء.
 - 11أحرف متشابهة  -قرابة  -شدائد.
 - 12أحد أقضية محافظة جبل لبنان -
عاصفة بحرية  -أت ّم الشيء.
 - 13نقيض ابتعدوا  -نهر في الجنة.
 - 14جرذ باألجنبية  -ممثلة إنكليزية
من أفالمها “.”Decadence
 - 15ش ّيع المسافر  -سارق  -جرذ
باألجنبية.
 - 16كاتب فرنسي راحل من مؤلفاته
“ - ”Thérèse Raquinضمير متصل.
 - 1 7يلتهم ا لوحش فر يسته -
يعارضون.

سودوكو 16

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

23

أفقي ًا
 – 1شاعر ورئيس وزراء مصري راحل
من قاده الثوره العرابية ل ّقب بـ “شاعر
السيف والقلم”.
 - 2أديب وشاعر ونائب مصري راحل
ل ّقب بـ “عمالق الفكر العربي” .
 - 3متشابهان  -أذاع الخبر -خاصتك
باألجنبية  -استجابت لـ  -ج ّبار.
 - 4صات الكلب  -غلبة  -ضعف  -سلّم
 طعم الحنظل. - 5فتاء  -مدينة أميركية عاصمة
والية إنديانا.
 - 6شاعر وكاتب فرنسي راحل -
الطرف من الجنون  -استمر في ما
بدأ به.
 - 7يستنشق  -فنانة مصرية  -دولة
عربية  -لباس.
 - 8نوتة موسيقية  -تردد على الهاتف
 جمعه وض ّمه  -شجيرات تطرحالعنب.
 - 9وقت ُيح َّدد النتهاء الشيء أو حلوله
 اكتدح في العمل  -رقد  -حيوانأسترالي شهير.
 - 10ماركة سيارات  -ج ّرب فعل  -أداة
نصب.
 - 11ممثل مصري راحل ُ -مح ّد ث
ومفسر وفقيه عربي من مؤلفاته
“تفسير القرآن العظيم” .
 - 12للمصاحبة  -نعم بالروسية  -كان
مسو ًّدا مظلما أكثر من غيره  -الن في
صالبة  -ضمير منفصل.
 - 13رجل  -س ّوف في الدين  -أنبياء
 -عصر.

الثالثية

9

عمودي ًا

38

عمود ًيا:
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14 13
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األرقام المفقودة

8
3
7

7

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :محمد حسنين هيكل  -فتاة  - 2 -سليمان
البستاني  -مل  - 3 -لي  -ورف  -في  -رماني  -سب 4 -
 ممنع  -وب  -هوكي  -اكفهر  - 5 -باد  -سرايا  -هلموتكول  - 6 -نليها  -يربح  -كالمه  - 7 -ارمادا  -توتال  -هو
 عن  - 8 -لو  -سابا  -روح  -نرد  - 9 -وما  -المهلك -دبي  -ويل  - 10 -ليفربول  -حورية فرغلي  - 11 -ضمر
 السبيل  -عدا  - 12 -دجلة  -اكتناف  -الحنون.عموديا - 1 :مسلم بن الوليد  - 2 -حليم الرومي  - 3 -مي
 نديم  -افضل  - 4 -دموع  -هام  -رمة  - 5 -حار  -ساد ابر  - 6 -سنفور  -اسلو  - 7 -نا  -باي  -امالك - 8 -يلف  -يرتبه  -لت  - 9 -نبيه ابو الحسن  - 10 -هس  -حت
 كوبا  - 11 -يتركه  -ار  -ريف  - 12 -كاميل كلوديل 1 - - 13لنا  -ما  -حبة  - 14 -يناوله  -يفعل  - 15 -يكتمون
 ردح  - 16 -تم  -فكه  -روغان  - 17 -السهو  -عديل 6  - 18برلين  -ليون.9
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عترسة ( )11ــ عثقول ( )22ــ عثكال ( )18ــ عبقر ( )14ــ ظليم ()2
اجحاف ( )16ـــ مسالك ( )17ــ عواء ( )24ــ حدمة ( )21ــ مدية ()25
ناموس ( )15ــ بسالة ( )23ــ استشف ( )3ــ استشهد ( )19ــ استسلم ()1
استرسل ( )10ــ استخرج ( )8ــ استحب ( )20ــ استأنس ( )5ــ استبشر ()13
أسال ( )9ــ ازمهر ( )12ــ ضيقة ( )7ــ ازرق ( )4ــ ارجح ()6
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الرباعية

 - 1هبطت قيمته.
 - 2فترات من الزمن.
 - 3زوائد خيطية تظهر على جلد
بعض الكائنات الحية.
 - 4اشت َّد َح ُّر ال َّنهار.
 - 5شجر كثير ملتف.
 - 6لزق بـ.
 - 1 0ما بين أ سفل ا لقفص
الصدري والحوض عند اإلنسان.
 - 12أزال الجلد عن.
 - 14مرحلة دراسية محددة
الوقت.
 - 15مزج.
سر ا لشي ء بأ طرا ف
َ - 1 6ك ْ
األسنان وأ َ ْكله.
 - 17تقطيع المعادن ونحوها
وتشكيلها باستخدام المخرطة.
 - 18ترف ورفاهية.
 - 19الضغط على الرقبة ،وعصر
الحلق.
 - 20عملة إيطاليا قبل اليورو.
 - 24إطالق القذائف على األهداف
التي ُيراد تدميرها.
 - 26حظ.
 - 28عفو وغفران.
 - 29حسم األمر.
 - 30مات من غير علّة ظاهرة أو
مغموما.
مات
ً
 - 31ثنى ولوى.
 - 32إلقاء الشخص على وجهه
وبطنه.
 - 33طائر أكبر من العصفور.
 - 3 4مستنقعا ت أ و بحيرا ت
صغيرة.

2 8 12 3
6
9
16
11
4
14
4
3 9
2 1
7 2
15 11
1
5
3
13
11
15
5
9 12 4 14

14 1 13 4
11 10 14 1

8x8

 – 1م ّدة طويلة.
 - 3خال وفرغ المكان.
 - 5إيراد وراتب.
 - 7أجزاء من الشيء.
نصت.
ُ - 8م ِ
 - 9ضجة وجلبة.
 - 11جرى وعدا.
 - 13زخرف وز ّور الحديث.
شق أو فرجة في
 - 15إحداث ٍّ
الجدار ونحوه.
 - 17أمر عظيم.
 - 19اضطراب ،اختالل.
 - 21فتل الحبل.
 - 22عقل ،ومخيلة.
 - 2 3مجموعة متكا ملة من
األدوات واألشياء ُتستع َمل ألغراض
معينة.
َ - 25ط ْهي ،إنضاج الطعم.
الطول.
ِ - 27قلَّة ُّ
ونشف.
 - 29ي ّبس ّ
 - 31لوم.
ِ - 33رفاق ،وأصدقاء.
ض ْرب.
َ - 35د ّقَ ,
َ - 36د ْفن وس ْتر.
 - 37ل ّين الجلد.
 - 38هتك ،كشف.
 - 39تدليك ،وتليين.

39

تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 – 1شاعر عباسي ل ّقب بـ “صريع
الغواني”.
 - 2موسيقار وملحن لبناني راحل.
 - 3نوتة موسيقية  -صاحب ورفيق
 أحسن وأكثر تميزا من غيره. - 4تسيل من العيون ُ -ش ِغف ح ًّبا
بـ  -عظام بالية.
 - 5سا خن  -خ ّيم ا لسكو ن -
مخايط.
 - 6شخصية رسوم متحركة -
أنسى.
 - 7ضمير متصل  -لقب تونسي  -ما
يملكه الشخص من صكوك وأوراق
مالية ومستندات.
 - 8يص ّر  -ينسقه وينظمه  -تكلم
بال فائدة.
 - 9فنان لبناني راحل.
 - 10أمر بالسكوت  -سقط الورق
عن الشجر  -دولة أميركية.
 - 1 1يرحل عنه ( ا لمكا ن ) -
صب.
وخ ْ
زرع ِ
أرض فيها ٌ
للمساحة ٌ -
 - 12نحاتة فرنسية راحلة كانت
تجمعها عالقة مع النحات رودان.
 - 13خاصتنا  -اسم موصول  -بثرة.
 - 14يعطيه باليد  -يعمل.
 - 15يخفون الخبر  -مدة طويلة.
 - 16إكتمل الشيء  -كان ط ِّيب
ضح ًكا  -ذهاب يمنة
احا ُم ِ
النفس َم َّز ً
ويسرة في سرعة وخفاء.
هول عن الشيء -
 - 17ال َغفل ُة وال ُّذ ُ
زوج أخت الزوجة.
 - 18عاصمة دولة أوروبية  -مدينة
فرنسية.

األرقام المفقودة

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

6

أفقي ًا
 – 1صحافي وكاتب مصري راحل
تولى مناصب صحفية هامة مثل
رئيس تحرير جريدة األهرام  -بنت.
 - 2أديب لبناني راحــل صاحب
ترجمة “اإللياذة” للشاعر اإلغريقي
“هوميروس”  -سئم وضجر.
 - 3خاصتي  -طال وامت َّد الظل -
حرف جر  -قذفني  -شتم ولعن.
 - 4بلدة لبنانية في عكار  -تهيأ
للحملة في الحرب  -لعبة رياضية -
َع َبس وتج ّهم.
 - 5ظاهر  -مكان الدوائر الحكومية
 مستشار ألماني راحل هو مستشارالوحدة األلمانية.
 - 6نأتي بعدها  -يكسب  -حادثه.
 - 7كلمة إسبانية وبرتغالية تعني
األسطول البحري  -شركة بترولية
 ضمير منفصل  -حرف جر. - 8للتمني  -عائلة وزير لبناني
سابق  -نفس  -لعبة تسمى “لعبة
الطاولة”.
 - 9أشار بيده  -المميت والمدمر -
إمارة عربية  -كلمة لل ُّدعاء بالهالك
والعذاب.
 - 1 0مد ينة بريطا نية  -ممثلة
مصرية.
ُ - 11ه ِز ل وق َّل لحمه  -الدرب -
ركض.
 - 12نهر آسيوي  -إحاطة  -الشفوق
والعطوف.

8x8
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عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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= 13
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18
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المربعات الذهبية

=

= 18

11

رتعسة

كالعث

لميظ

= 67

11

عترسة
حافإج

السمك

واءع

دمةح

ديةم

انسمو

الةبس

شإستف

ش أ س ت هـ د

سإتسمل

= 103
= 61
ترإسلس
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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.

الرباعية

ث
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العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - 915السنــــة الـرابـعـة

مخاوف من تكثيف موسكو ضرباتها في أوكرانيا
مــع تصاعد املخاوف مــن ردود فعل
روســيّة انتقامية عىل مقتــل إبنة «عقل
بوتني» داريــا دوغينا ،ح ّذرت الســفارة
األمريكية يف كييف أمس من أن روســيا قد
ومباني حكومية يف
ترضب منشآت مدنية
َ
ً
داعية املواطنني
أوكرانيا «يف األيام املقبلة»،
األمريكيــن إىل «مغــادرة أوكرانيا اعتبارا ً
من اآلن عرب وســائل النقل الربّية الخاصة
املتوفرة».
ويف السياق ،تحدّث الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينســكي عــن وجود خطر
ّ
بشــن رضبات روسية جديدة
«ك ّل يوم»
عىل كييف ،واعدا ً بـــ»ر ّد قوي» لكييف يف
ّ
شــن أي رضبات .وأوضح أن الحرب
حال
بدأت يف شــبه جزيرة القرم وستنتهي بها،
متعهّ دا ً باستعادتها ،يف وقت إلتقى الرئيس
األوكراني نظريه البولنــدي أندريه دودا يف
كييف.
وبعد  6أشــهر من بدء النــزاع ،قال
الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون خالل
خطاب عــر الفيديو أمام املشــاركني يف
ّ
يتغي
مؤتمر «منصة القرم» يف كييف« :لم
تصميمنا ونحن مســتعدّون ملواصلة هذا
الجهد عىل األمد الطويــل» ،مؤكدا ً أنّه «ال
يُمكن أن يكون هنــاك أي ضعف أو روح
تنــازل يف مواجهة ذلــكّ ،
ألن األمر مرتبط
بح ّريتنا ،من أجل الجميع ،وبالسالم يف ك ّل
مكان حول العالم».
من ناحيته ،رأى مســؤول الشؤون
الخارجيــة لالتحاد األوروبــي جوزيب

بوريل يف حديــث لوكالة «فرانس برس»
أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني يُراهن
عىل «تــردّد» األوروبّيني يف تحمّ ل عواقب
حرب موســكو يف أوكرانيــا ،معتربا ً أن
وحدة الــدول األعضاء «يجــب الحفاظ
عليها يوما ً بعد يوم».
وتحدّث بوريل عــن أن «الحرب تأخذ
ّ
بشــن
منحى جديداً .لقد بدأ األوكرانيون
هجمات .الهجمات يف شــبه جزيرة القرم
لها أبعاد عسكرية ونفسية مهمّ ة .يبدو أن
الروس متأخرون من الناحية التكنولوجية،
لكنّهــم ال يزالــون قادرين عــى توجيه
الرضبات» ،معربا ً عــن قلقه من «اعتماد
بوتني سياســة الهروب إىل األمام» .وقال:
«نحن قلقون للغاية يف شأن وضع املح ّ
طات
النووية .إنه يلعب بالنــار» ،يف حني بحث
وزير الخارجية الروســية سريغي الفروف
مع نظريته الفرنســية كاتريــن كولونا
يف الزيارة املحتملة ملفتّشــن من الوكالة
الدولية للطاقة الذريــة إىل محطة الطاقة
النووية األوكرانية يف زابوريجيا.
وبعد األرضار الجســيمة التي لحقت
بعدد مــن الجســور التي تربــط مدينة
خريسون بالرشق األوكراني ،بدأت القوات
الروسية بناء جرس عائم فوق نهر دنيربو
لربــط املنطقة برشق البالد ،بحســب ما
أفــادت وزارة الدفــاع الربيطانية ،يف حني
أعربــت األمــم املتحدة عــن قلقها حيال
املحاكمــات املحتملــة لســجناء الحرب
األوكرانيــن يف ماريوبــول الذين أرستهم

يف خض ّم تســارع التطوّرات
اإلقليميــة التي تفرض مقاربات
عربية موحّ دة ،دعا قادة ك ّل من
مرص واإلمارات والبحرين واألردن
خــال لقاء رباعي اســتضافته
مدينة العلمني يف الساحل الشمايل
يف مرص أمس ،إىل توحيد املواقف
تجاه التحدّيات التي تواجه الدول
ً
إضافة إىل تعزيز مسرية
العربية،
العمل العربي املشرتك.
وبينما ذكــرت وكالة أنباء
الــرق األوســط أن الرئيــس
املرصي عبــد الفتاح الســييس
بحث مع رئيس دولــة اإلمارات
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان
وملــك األردن عبداللــه الثاني
وملك البحرين حمــد بن عيىس
آل خليفة يف قرص الرئاســة عددا ً
من القضايــا اإلقليمية والدولية،
أوضح املتحدّث باســم الرئاسة

الرئيسان األوكراني والبولندي في كييف أمس (أ ف ب)

روسيا يف أيار ،مشري ًة إىل أنه يحظر إنشاء
ّ
مخصصة فقــط ملحاكمة هؤالء
محاكم
األرسى.
ويف األثنــاء ،توعّ د وزيــر الخارجية
الرويس بأن بالده ســتتعامل «بال رحمة»
مع املســؤولني عن تفجري الســيارة الذي
أسفر عن مقتل ابنة «عقل بوتني» ألكسندر
دوغني ،داريــا دوغينا .وقال الفروف خالل
مؤتمــر صحايف يف موســكو« :نأمل يف أن
يُســتكمل التحقيق قريباً .بناء عىل نتائج
هذا التحقيــق ،ال يُمكن أن تكون هناك أي
رحمة تجاه أولئك الذيــن ن ّ
ظموا وأصدروا
األوامر ّ
ونفذوا» عملية التفجري ،فيما كانت

وتوحيد املواقف تجاه التحدّيات
التــي تواجه الــدول العربية»،
كما شــدّد اللقاء عىل «رضورة
تكثيف الجهود لتحقيق الســام
واإلســتقرار يف املنطقة وإيجاد
حلول سياسية ألزماتها».
كذلك ،شــدّد العاهل األردني
عىل «أهمّ ية العمل بشــكل وثيق
مع جميع األطراف إلعادة تحريك

لقاء محتمل بين أردوغان واألسد؟
نفى وزيــر الخارجية الرتكي مولود
تشاووش أوغلو األنباء املتداولة عن لقاء
محتمل بني الرئيــس الرتكي رجب طيب
أردوغان ونظريه السوري بشار األسد يف
قمة منظمة شنغهاي للتعاون يف أيلول.
ّ
لكــن تشــاووش أوغلــو رأى أنه
"يجب اتخــاذ خطوات من أجل ســام
دائم يف ســوريا" ،معتربا ً أنــه "يجب ّأل
ينظر النظام الســوري إىل املعارضة عىل
أنها إرهابيــة" .كما أكد وجود حوار عىل
مســتوى أجهزة املخابــرات بني النظام
السوري وأنقرة.
وأوضح أنه ليس هناك رشوط تركية
مســبقة للحوار مع النظام الســوري،
مشــدّدا ً عىل رضورة أن يكون "نقاشــا ً
هادفاً" ،يف وقت أكد فيه وزير الخارجية
الرويس ســرغي الفروف خالل مؤتمر
صحايف مشرتك مع نظريه السوري فيصل
املقداد ،رضورة عودة النازحني السوريني

مصافحة بين الفروف والمقداد
في موسكو أمس (أ ف ب)

وعدم تســييس هذا امللف ،مثمّ نا ً موقف
دمشق يف شأن أوكرانيا.
وقــال الفــروف" :مســتعدّون
للمســاهمة يف تحســن العالقات بني
دمشــق وبقية الدول العربيــة" ،داعيا ً
إرسائيــل إىل احرتام ســيادة األرايض
الســورية ،فيما اعترب وزير الخارجية
الســوري أن "العالقــات مع روســيا
اسرتاتيجية".

األربــعــاء  ٢٤آب 2022

أخبار سريعة
ماليزيا :تثبيت السجن
لرئيس وزراء سابق

موســكو قد اتّهمت كييف بالوقوف وراء
االغتيال.
ويف موســكو ،تجمّ ع مئــات املع ّزين،
بينهم أقــارب وسياســيون ،أمام نعش
دوغينا الذي علته صورة لها وهي تبتسم،
إللقاء نظرة الوداع األخــرة عليها .وقال
ألكســندر دوغني الــذي كان حارضا ً مع
والدة داريــا ،ناتاليا ميلينتيفــا ،يف بداية
الجنازة« :ماتت فداء لروسيا ،أمّ ة وشعباً،
يف الجبهة .والجبهة هي هنا» ،مضيفا ً وهو
يبكي« :من الكلمــات األوىل التي علمناها
إيّاهــا يف طفولتها كانت بالطبع روســيا
وقوّتنا وشعبنا وإمرباطوريّتنا».

"لقاء العلمين" :لتوحيد المواقف تجاه التحدّيات
املرصيــة بســام رايض يف بيان
مقتضب أن قــادة الدول األربعة
جدّدوا «دعمهم للجهود واملساعي
التي تهــدف إىل ترســيخ األمن
والسالم واإلســتقرار والتعاون
املشــرك عىل مختلف األصعدة،
والذي يرتكز عــى دعائم الثقة
واالحــرام املتبــادل ،بما يُحقق
تط ّلعات جميع شعوب املنطقة يف
التقدّم والبناء والتنمية».
بدورهــا ،تحدّثــت وكالة
«وام» عــن أن اللقــاء بحــث
«العالقــات األخويــة ومختلف
جوانب التعاون والعمل املشرتك،
خصوصا ً يف مجــال الرشاكات
االقتصادية والتنموية ُ
وســبل
تنميتهــا وتطويرهــا» ،فيما
أشــارت وكالــة «بــرا» إىل أن
اللقاء أكد عــى «أهمّ ية تعزيز
مســرة العمل العربي املشرتك

٢١

عملية الســام بني الفلسطينيني
واإلرسائيليــن عىل أســاس ح ّل
الدولتَ ْ
ــن» ،مؤكدا ً رضورة «دعم
األشــقاء الفلســطينيني يف نيل
حقوقهــم العادلــة واملرشوعة،
وشمولهم يف املشاريع االقتصادية
اإلقليمية».
ويُعترب هذه اللقــاء الثاني
خالل يوم َْي ،إذ ســبق أن اجتمع

قــادة دول مــر واإلمــارات
والبحريــن واألردن والعــراق
اإلثنــن يف العلمــن .وكان من
املق ّرر أن يحــر اللقاء باألمس
رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمــي ،لكنّــه قــ ّرر قطع
الزيارة إىل مــر وعاد إىل بغداد،
إثر تطــوّرات األحداث الجارية يف
البالد.

ترامب :لتعيين خبير لفحص الوثائق المصادرة
طلب الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامــب ،يف مراجعة قضائية كــ ّرر فيها
القول إنّه مســتهدف ألســباب سياسية،
من القضاء ،تعيني خبري مســتق ّل لفحص
ّ
محققو
الوثائق التي صادرهــا من منزله
مكتب التحقيقات الفدرايل ،وذلك لتحديد ما
رسيا ً وبالتايل
إذا كان يُمكــن إبقاء بعضها ّ
عدم استخدامها يف التحقيقات.
وأوضــح ترامب يف بيــان ّ
أن املداهمة
ّ
التي ّ
محققو الـ"أف بي آي" يف  8آب
نفذها
ملنزله يف ماراالغو بوالية فلوريدا ،يف سابقة
يف تاريخ الرؤســاء األمريكيني السابقني،
"كانــت غــر قانونية وغري دســتورية
وسنفعل ك ّل ما بوسعنا الستعادة الوثائق"،
ّ
مؤكدا ً ّ
املحققني "أخذوا وثائق محميّة"
أن
الرسية الذي يحمي املراسالت
بموجب مبدأ
ّ
بني املوكل ومحاميه.
وبحســب الئحة باملوجــودات التي
صادرها مكتب التحقيقــات الفدرايل من
منزل ترامــب ،هناك العديد مــن الوثائق
"رسيــة للغاية"ّ .
لكن ترامب أكد
املصنّفة
ّ

يف طلبه إىل املحكمة ّ
أن هذه الوثائق ُرفِ عَ ت
الرسيــة .وكتــب وكالء الدفاع عن
عنها
ّ
ترامب يف طلبهم إىل املحكمــة أنّه "لطاملا
تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب
بشــكل غري عادل" ،مؤ ّكدين ّ
أن مو ّكلهم
هو "األوفر حظا ً للفوز برتشــيح الحزب
الجمهوري إىل اإلنتخابات الرئاســية لعام
 ،"2024وأنّــه أيضا ً األوفر حظــا ً للفور
باإلنتخابات الرئاســية نفسها "إذا ما ق ّرر
ّ
الرتشح إليها" .وشــدّد املحامون عىل ّ
أن
العدالــة "ال يُمكن اســتخدامها ألغراض
سياسية".

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية
أمس حكم السجن  12عاما ً بحق
رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق
إلدانته بالفساد في إطار فضيحة
الصندوق السيادي الماليزي " 1أم
دي بي" .وذكرت زوجة ابنه نور
شارميال شاهين أن العائلة أُبلغت
بأنه سيُرسل إلى سجن كاجانغ
الواقع إلى الجنوب من العاصمة
كوااللمبور .وكانت رئيسة المحكمة
ميمون توان مات قد أعلنت نيابة
عن الهيئة القضائية المؤ ّلفة من 5
قضاة أن "االستئناف بال أساس"،
مؤكد ًة رفض الطعون باالجماع
وتأكيد اإلدانة والعقوبة .كما
اعتبرت أن "األد ّلة التي عُ ِر َ
ضت
خالل المحاكمة تُشير بشكل ال
يُمكن دحضه إلى أنه مذنب في
جميع التهم السبع" ،مشير ًة إلى أن
العقوبة التي فرضت "غير متشدّدة
بشكل واضح" .وبدا الحزن جليّا ً
على رئيس الوزراء السابق أثناء
تالوة الحكم .وجلست إلى جانبه
زوجته روسمه ونجاله .ويرى
مراقبون أن أحد ُسبل الخالص
لرزاق هو العفو الملكي.

األرجنتين :طلب الحبس
لمسؤولة رفيعة
طلبت النيابة العامة األرجنتينية
حبس نائبة الرئيس كريستينا
كيرشنر  12عاما ً وتجريدها من
حقها في الترشح لإلنتخابات مدى
الحياة ،وذلك خالل محاكمتها
بقضية فساد ،في واحدة من
دعاوى قضائية عدّة تستهدف
الرئيسة السابقة والزعيمة اليسارية
في األرجنتين .وكيرشنر تُحاكم
غيابيّا ً عن بُعد بتهمة تلزيم أشغال
عامة بصورة احتيالية في معقلها
باتاغونيا في مقاطعة سانتا كروز
(جنوب) خالل فترة رئاستها
لواليتَيْن متتاليتَيْن (-2007
 .)2015وتشغل كيرشنر حاليّا ً
منصب َْي نائبة الرئيس ورئيسة
مجلس الشيوخ ،وهي تتمتّع
بحصانة ال يُمكن سوى للمحكمة
العليا أن ترفعها عنها إذا أيّدت
وإل سيتسنّى لها ّ
إدانتهاّ ،
الترشح
لإلنتخابات التشريعية والرئاسية
في أواخر  ،2023حتّى لو لم تُعرب
بعد عن نيّتها في هذا الخصوص.
ويُحاكم مع كيرشنر في هذه
القضية  12متّهما ً آخرون.

ّ
مصممة
تايوان
على الدفاع عن نفسها
شدّدت رئيسة تايوان تساي إنغ
ون أمس على أن الشعب التايواني
ّ
متمسك بالدفاع عن الجزيرة
في أعقاب المناورات العسكرية
الضخمة التي أجرتها الصين.
وجاءت تصريحات تساي خالل
استقبالها وفدا ً أميركيّا ً في الذكرى
الـ 64لحملة القصف الصينية على
جزيرة كينمن الصغيرة ،المعروفة
بـ"قصف  ."823وقالت تساي
ّ
إن "هذه المعركة لحماية وطننا
أظهرت للعالم أن ال تهديد من
أي نوع يُمكن أن يُزعزع تصميم
الشعب التايواني في الدفاع عن
أمّ ته ،ال في الماضي ،وال اآلن وال في
المستقبل" .وكان الجيش الصيني
قد أطلق  470ألف قذيفة على
كينمن وجزر صغيرة مجاورة لها
في  ،1958ما أسفر عن مقتل 618
شخصا ً في هجوم استم ّر  44يوماً.
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كـــرة قـــدم

بداية موسم مميزة لمورينيو مع روما

جم" كريستيانو ويُدخله بدي ً
ال
تن هاغ "يح ّ
في مباراة فوز يونايتد على ليفربول
إستقبل مانشستر يونايتد وافده الجديد البرازيلي كازيميرو بإيقاظ "شياطينه الحمر" وتحقيق فوزه األول هذا الموسم
على حساب غريمه وضيفه ليفربول  ،1-2ضمن ختام منافسات المرحلة الثالثة من الدوري اإلنكليزي في كرة القدم.
يديــن يونايتد بهــذا الفوز
املهــ ّم إىل مهاجميــه جايدون
سانشــو ( )16وماركــوس
راشــفورد ( ،)53فيمــا أحرز
املــري محمّ د صــاح هدف
ليفربول الوحيد ( ،)82يف مباراة
قرر فيها املد ّرب الهولندي إريك
تان هاغ عــدم إرشاك الربتغايل
كريستيانو رونالدو إال يف الدقائق
األربع األخرية.
يأتي هذا الفوز بعدما دوّن
الهولندي اســمه يف الســجالت
كأســوأ بداية ملــدرب يف تاريخ
النادي عىل مــ ّر  100عام ،بعد
الخسارة القاسية أمام برنتفورد
برباعية نظيفة ،كان ســبقها
هزيمة أوىل يف "أولــد ترافورد"
أمام برايتون .2-1
كما جاءت املباراة مع إعالن
مانشسرت يونايتد رسميا ً التعاقد
مع العــب الوســط الربازييل
كازيمريو حتى حزيران ،2026
مع خيار التمديد لعام إضايف.
وانتقل كازيمريو ( 30عاماً)
من ريال مدريد اإلســباني الذي

جعو مانشستر يطالبون
مش ّ
برحيل عائلة غاليزر
لعــب يف صفوفه منذ موســم
 2013-2012حيــث شــارك يف
أكثــر من  300مبــاراة ،وأحرز
معه دوري أبطال أوروبا خمس
مرات.
وقــال املديــر الريــايض
ليونايتد جون مورتــو يف بيان
إن "كازيمريو فائز متسلســل
وواحد من أفضل العبي الوسط
يف العالم .ســج ّله االســتثنائي
يتحدث عنه .ســيكون صفقة
جيــدة للفريق بفضــل خربته
ومعرفته وشخصيته".
مــن جهتــه ،ر ّد الالعــب
الربازييل بالقول إن "فرصة بدء
تح ٍد جديد يف مانشسرت يونايتد
ويف الدوري اإلنكليــزي املمتاز
مثــرة للغاية .إنــه لرشف وأنا
مستعد لتقديم كل يشء ملساعدة
الفريق عىل تحقيق أهدافه".

وقبل صافــرة البداية ،قدّم
مانشســر يونايتــد كازيمريو
لجماهريه يف "أولــد ترافورد"،
حيــث حمل الربازيــي قميص
النادي من دون رقم مدوّن عليه،
وحيّا املشــجعني قبل العودة إىل
املدرجات.

إحتجاجات مشجعي
يونايتد

وخارج امللعب ،تجمّ ع املئات
من مشجّ عي "الشياطني الحمر"
يف محيط ملعــب "أولد ترافورد"
قبيل انطالق املبــاراة ،مطالبني
برحيل عائلــة غاليزر األمريكية،
مالكة النادي اإلنكليزي.
ورفع املحتجون الفتات كتب
عليها "غاليزر خارجاً" ،و"أحبوا
يونايتد وابغضوا عائلة غاليزر"،
و"متحدون ضد عائلة غاليزر"،
إىل جانب هتافات قاســية تجاه
مالك النــادي ،مطالبــن ببيع
النادي.
وتتهم الجماهري العائلة التي
اســتحوذت عىل النادي يف العام

دردشـــة

حمدان لـ"نداء الوطن" :أمام اإلخاء
ٌ
مسؤوليات كبيرة
فـــادي سمعــــان
أكد املدير الفني لنادي اإلخاء األهيل
عاليه حســن حمــدان لصحيفتنا ّ
أن
إحراز فريقــه لقب كأس "التحدي" منذ
أيام كان مستحقاً ،واعتربه لقبا ً معنويا ً
أعطــى النادي الجبيل إشــارة االنطالق
بمعنويات عالية ومسؤولية كبرية عشية
ّ
"تحضنا قبل
الدوريّ اللبناني .أضاف:
بدء مســابقة كأس التحدي بأســبوع،
وعانينا يف املباراتني األوليَني أمام طرابلس
الريايض والصفــاء ّ
ألن الفريق لم يكن
جاهــزا ً بدنياً ،وبعدهــا يف الدور نصف
النهائي كنا األفضل أمــام الحكمة فنيا ً
وتوّجنا جهودنا بالفوز ،وكذلك األمر أمام
الصفاء يف النهائي".
وتابع" :الفريق بشــكل عام يدعو
إىل اإلطمئنــان ،فالتحضريات واملباريات
الودية ال تعطي الالعبني الجهوزية البدنية
الكاملة ،إذ ما يزيد منســوب الجهوزية
التامة هو املباريات الرسمية فقط".
وعن وضع اإلخاء أجــاب حمدان:
"نملك فريقا ً متجانســا ً وعنارص جيدة،
وقد ضممنا أكثر من العب خربة ليكونوا
اىل جانب العبي الشباب ،وهؤالء يشكلون
ثباتا ً للفريــق ،وهذا ما ظهــر جليا ً يف
املباريات األربع األخرية يف كأس التحدّي".
وبالنســبة إىل وجود الالعب األجنبي يف
الدوريّ هذا املوسم ،قال" :وجوده سريفع
من املستوى الفني العام بالتأكيد ويزيد
من حالوة املنافســة واكتساب الخربة،
رشط أن يكون من الطراز الرفيع".

حسين حمدان

واعتــر حمدان ّ
أن املنافســة عىل
اللقب لن تتغري عن املواسم السابقة ،فهي
ستبقى محصورة بني أندية معروفة تملك
ميزانيات ضخمة وخربة طويلة وتض ّم يف
صفوفها معظم أعمدة املنتخب الوطني
كاألنصار والنجمة والعهد ،أما شــباب
الســاحل والربج فقد يشكالن منافسة
محدودة .وعن املشاكل التي تعاني منها
اللعبة ،ر ّد حمدان" :نعاني غياب املالعب
ذات العشب الطبيعي التي تريح الالعب
وتح ّد من عامل اإلصابات ،وآمل أن تعود
املالعب اىل الحياة كمدينة كميل شمعون
الرياضية وملعبي صيدا البلدي وبريوت
البلدي يف أقرب وقــت ،وواجب الدولة أن
تساهم بذلك والعمل عىل تأهيلها مجدداً،
وهذا ما يســاعد بشكل مبارش عىل رفع
املستوى الفني العام".
وتمنّى حمدان أخريا ً أن تكون معظم
مباريــات فريقه عىل ملعــب طرابلس
البلدي ،إذ ّ
إن أرضيته تتمتع بمواصفات
جيدة ،ال سيما ّ
أن القيّمني عىل امللعب ال
يتوانون عن االعتناء به بشكل دائم.

 ،2005بالوقــوف وراء الرتاجع
الريايض للنادي املهيمن سابقا ً يف
إنكلرتا.

لّ
رونالدو لم يعُ د ح ً

لكــن الــر ّد يف املســتطيل
األخرض كان مغايــرا ً هذه املرة
ومعاكســا ً للتوقعات التي كانت
ترى الخســارة الثالثة عىل التوايل
ليونايتد قادمة.
فخطــف يونايتــد النقاط
الثالث األوىل وغادر ذيل الرتتيب إىل
املركز الرابع عرش ،بفارق نقطة
عــن ليفربول الذي بــات يحتل
املركز السادس عرش.
وترك تن هاغ رونالدو وقائد
الفريق هــاري ماغواير وظهريه
األيرس لوك شو ،عىل دكة البدالء،
ليبدأ املباراة بهجوم ضاغط منذ
الدقيقة األوىل.
ويف الدقائــق األخرية ،دخل
رونالدو بديالً من دون أن يحدث
أي فارق ،لتنتهــي املباراة بفوز
أول ليونايتد.
وبدا يونايتد أكثر ديناميكية

أهدر جوفنتوس نقاطه
األولى في إيطاليا
من دون كريستيانو ،منهيا ً أمام
الـ"ريدز" سلسلة من خسارتني
متتاليتــن مــع بداية املوســم
الجديد ،علما ً ان تن هاغ يرصّ عىل
أن النجم الربتغــايل ال يزال يملك
مستقبالً مع "الشياطني الحمر".
ودخل أفضل العب يف العالم
خمس مــرات احتياطيــا ً أمام
برايتــون ،ثم خــاض الدقائق
التسعني أمام برنتفورد لكنه لم
يلق بثقله عــى الهجوم ،ما دفع
ِ
تن هــاغ إىل اتخاذ القرار الصعب
بابقائه عىل مقاعد البالد يف القمة
أمام ليفربول.
ويبــدو مــن الصعب عىل
رونالدو يف نهاية مسريته التكيّف
مع فلسفة املدرب الهولندي التي
تعتمــد عىل الضغط العــايل ،إال ّ
أن األخري يــرّ عىل أن الربتغايل
سيلعب دورا ً يف خططه.

رونالدو لحظة دخوله بدي ً
ال لراشفورد أواخر

وقال تن هــاغ" :أعتقد أنه
يســتطيع التأقلم مع الخطط.
طوال مســرته فعل ذلك تحت
قيادة العديد من املدربني يف العديد
مــن األســاليب واألنظمة .كان
يؤدي دائماً ،فلماذا ال يفعل ذلك؟
عمره ليس مشكلة".
وتابع" :لدينــا فريق ولدينا
اســلوب للعب وخطــة .تنظر
إىل أفضل طريقــة للعبة .اليوم
اعتمدنــا عىل هــؤالء الالعبني،
والسبت املقبل أمام ساوثمبتون
يف املرحلة الرابعــة ،ربما يكون
األمر مغايراً".
وشــدد قائالً عندما ُ
ســئل
مجــددا ً عن مســتقبل رونالدو
وماغواير ،الذي ابقاه بدوره عىل
مقاعد البدالء" :لســت مضطرا ً
لذكر هــاري ماغواير ورونالدو.
هما العبان رائعان وســيلعبان

إستعدادات رالي لبنان الدولي تتواصل
والسجل ّ الذهبي ّ لألبطال

يواصــل النادي اللبناني للســيارات
والسياحة ( )ATCLتحضرياته لـ"كورال
رايل لبنان" الـ 44الذي ســينظمه يف  2و3
و 4أيلول املقبل برعاية رئيس الجمهورية
العماد ميشــال عون .ويف ملحة تاريخية
للفائزيــن بالرايل باألرقــام ،فلقد تعاقب
ســائقون أجانب وعــرب ولبنانيون عىل
إحراز لقب السباق الذي بات من األشهر يف
الرشق األوسط والقارة اآلسيوية .ويالحظ
يف هذا السياق إحراز اللبناني روجيه فغايل
اللقب  15مــرة (رقم قيــايس) بدءا ً من
العــام  ،2000كما أحرزه اإلماراتي محمد
بن ســليّم أربع مرات ،واللبناني جان بيار
نرصالله ثالث مرات ،ويف ما ييل الســج ّل
الذهبي:
 رايل لبنــان  :1994اليســاندرو فيوريو(ايطاليا) وفيتوريو برامبيال (ايطاليا) عىل
متن النسيا دلتا أتش أف أنتغرال.
 رايل لبنان  :1995جان بيار نرصالله وبيارأسمر عىل النسيا دلتا أتش أف أنتغرال.
 رايل لبنــان  :1996عبداللــه باخشــب(الســعودية) وبوبي ويليس (ايرلندا) عىل
تويوتا سيليكا جي.تي.4.
 رايل لبنــان  :1997جان بيــار نرصاللهوجوزف مطر عىل النســيا دلتــا أتش أف
أنتغرال.
 رايل لبنان  :1998محمد بن سليّم (اإلماراتالعربية املتحدة) ورونان مورغان (ايرلندا)
عىل فورد إسكورت.
 رايل لبنــان  :1999محمــد بن ســليّم(اإلمارات) ورونــان مورغان (ايرلندا) عىل
فورد إسكورت.
 رايل لبنــان  :2000روجيه فغــايل وزيادشهاب عىل النسيا دلتا أتش أف أنتغرال.
 -رايل لبنان  :2001بيــرو لياتي (ايطاليا)

من حفل تتويج القطري العطية عام 2019

وكارلو كاســيني (ايطاليا) عىل ســوبارو
ايمربيزا .WRC
 رايل لبنــان  :2002جان بيــار نرصاللهويوسف باسيل عىل سوبارو ايمربيزا .WRC
 رايل لبنــان  :2003روجيه فغــايل وزيادشهاب عىل سوبارو ايمربيزا .WRC
 رايل لبنان  :2004روجيه فغايل ونبيل نجيمعىل سوبارو ايمربيزا.
 رايل لبنان  2005لم يُقم بسبب األحداث يفلبنان.
 رايل لبنان  :2006روجيه فغايل ونبيل نجيمعىل ميتسوبيتيش النرس ايفو .9
 رايل لبنان  :2007روجيه فغايل ونبيل نجيمعىل ميتوبيتيش النرس ايفو .9
 رايل لبنان :2008روجيه فغايل وجيوفانيبرناتشيني (ايطاليا) عىل سوبارو ايمربيزا.
 رايل لبنان  :2009روجيه فغايل ونبيل نجيمعىل ميتسوبيتيش النرس ايفو .9
 رايل لبنان  :2010روجيه فغايل ونبيل نجيمعىل سكودا فابيا اس .2000
 رايل لبنــان  :2011روجيه فغايل وجوزيفمطر عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو  10ار.4

 رايل لبنــان  :2012روجيه فغايل وجوزيفمطر عىل فورد فييستا اس .2000
 رايل لبنــان  :2013روجيه فغايل وجوزيفمطر عىل فورد فييستا اس .2000
 رايل لبنان  :2014نيقوال اميوني وشــاديبريوتي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو .10
 رايل لبنــان  :2015روجيه فغايل وجوزيفمطر عىل فورد فييستا ار .5
 رايل لبنــان  :2016تامر غندور وســليمجليالتي عىل ميتســوبيتيش النرس ايفو10
ار .4
 رايل لبنــان  :2017روجيه فغايل وجوزيفمطر عىل سكودا فابيا أر .5
 رايل لبنــان  :2018روجيه فغايل وجوزيفمطر عىل سكودا فابيا أر .5
 رايل لبنان  :2019نــارص صالح العطية(قطــر) وماثيــو بوميل (فرنســا) عىل
فولسفاكن بولو جي تي اي.
 رايل لبنان  2020لم يقم بســبب جائحة"كورونا".
 رايل لبنــان  :2021روجيه فغايل وجوزيفمطر عىل سكودا فابيا أر.5
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السباحة :النجاح يُت ّوج بلقب بطولة لبنان
فرض نادي النجاح  -بريوت ،كعادته ،سيطرة
مطلقة عىل بطولة لبنان يف السباحة ،التي نظمها
أخريا ً اتحاد اللعبة يف مســبح مجمــع الرحاب -
زحلة ،محرزا ً لقب البطولة من دون منازع.
فقد سيطر سبّاحو وســبّاحات النجاح عىل
ســباقات البطولة ،بعدما زيّنــوا أعناقهم بـ115
ميدالية ملوّنة ،وضعت النجاح عىل رأس هرم أندية
السباحة يف لبنان.
وتو ّزعت امليداليات كالتــايل 43 :ذهبية و39
فضيّة و 33برونزية ،علمــا ً أنه يف املجموع العام،
كما يف كل فئة من فئــات امليداليات امللوّنة الثالث،
كان نادي النجاح متصــدّرا ً بفارق كبري عن أقرب
األندية املنافسة.
ولم يرض سبّاحو وســبّاحات "النجاح" اال
ّ
"ألن
بتســجيل فوز اكثر من متوقــع يف البطولة
الهدف كان الفوز الكاســح بلقب البطولة وخلق
فارق كبري مــع األندية االخرى" ،بحســب املدير
الفني  -املد ّرب الوطنــي محمد صقر ،الذي اعترب

المباراة أمام ليفربول (أ ف ب)

دورا ً يف املســتقبل ،عــى املدى
القصري أيضاً .من الصعب دائما ً
اســتبعادهما لكن عــي ّ اتخاذ
القرارات".

ايطاليا

حقق رومــا انتصاره الثاني
عىل التوايل بفوزه عىل كريمونيزي
1صفر ،يف ختام املرحلة الثانيةمن الدوري اإليطايل التي شهدت
إهدار جوفنتــوس نقاطه األوىل
بتعادله مع مضيفه ســمبدوريا
سلباً.
ويديــن نــادي العاصمــة
بالنقــاط الثــاث إىل مدافعــه
املخــرم االنكليــزي كريس
سمولينغ ( 32عاماً) الذي سجل
هدف اللقــاء الوحيد يف الدقيقة
.65
وخرس رومــا جهود جناحه

نيكولو زانيولو اثر اصابته بكتفه
األيرس ليخرج عــى حمالة قبل
نهايــة الشــوط األوّل ،وانضم
إىل الوافــد الجديــد الهولنــدي
جورجينيو فينالدوم الذي تعرض
لكــر يف ســاقه اليمنى خالل
التمارين مساء األحد ،ما سيبعده
لفرتة طويلــة عن املالعب ،حيث
باتت مشاركته مع منتخب بالده
يف مونديال قطر موضع شك.
وبــات الربتغــايل جوزيه
مورينيو ثالث مدرب لروما خالل
حقبة نظام منــح الفائز ثالث
نقاط منذ موسم ،1995-1994
يفوز بمباراتيه االوليني يف بداية
املوسم خالل موسمني متتاليني
بعد لوتشيانو سباليتي (-2006
 2007و )2008-2007والفرنيس
رودي غارســيا (2014-2013
و( .)2015-2014أ ف ب)

إتهام توخل بالسلوك غير الالئق
وجّ ــه االتحاد اإلنكليــزي لكرة القدم اتهامــا ً إىل األملاني
توماس توخل مدرب نادي تشليس ،بالسلوك غري الالئق بسبب
تعليقاته بشأن الحكم أنتوني تايلور ،عىل أثر التعادل العاصف
لفريقه مع توتنهام  2-2يف الدوري.
وكان توخل غري ســعيد بقرارات الحكم قبل هديف التعادل
اللذين ســجلهما توتنهام ،وقال بعد املباراة" :ربما يكون من
األفضل" إذا لم يح ّكم تايلور مباراة لتشليس مرة أخرى.
وكان االتحاد اإلنكليزي قرر إيقــاف توخل ملباراة واحدة
مع تغريمه مبلغ  35ألف جنيه اسرتليني ،بسبب الشجار الذي
حصل يف نهاية املباراة نفســها مع املــدرب اإليطايل لتوتنهام
أنتونيو كونتــي ،الذي عوقب بدوره بغرامــة قدرها  15ألف
جنيه.
وأضاف االتحاد تهمة الســلوك غــر الالئق ،ألن تعليقات
توخــل يف املؤتمر الصحايف الذي أعقب املبــاراة "تنطوي عىل
تحيز و/أو تشكيك يف نزاهة حكم املباراة و/أو تشويه سمعة
املباراة" ،بحسب البيان.
وأضاف أن "أمام توماس توخل
حتى الخميس  25آب  2022لتقديم
رد".
(أ ف ب)
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أن التحضــرات املكثّفة التي قــام بها مع فريق
العمل خالل بداية فصل الصيف ،يف حرم أكاديمية
"بروسويم" ،املجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات
عالية املستوى كانت أكثر من كافية للسيطرة عىل
بطولة لبنان وتأ ُّلق سباحي النجاح فيها.
تجدر االشــارة اىل أن املــدرب عماد زنكوان
يرشف عىل تدريب الســباحني والسباحات لتحت
 12ســنة ،واملدرب عبدالله غطيس لفئة فوق 12
ســنة ،وقد وجّ ه صقر اليهما شــكرا ً كبريا ً عىل
الجهود التي بذالها مع أبطال النادي ،والتي كانت
ثمرتها لقب بطولة لبنان.
وبعدما لفت اىل أن التعــاون كان مميزا ً مع
مدرسة "بروسويم" للســباحة ،التي كانت تهتم
بشكل كبري بتدريب الســباحني ،قال صقر" :اذا
كان هناك من يســتأهل الشكر ،فهم اهايل ابطال
وبطالت النجاح عىل الثقة الكبرية التي وضعوها
بالنادي وادارتــه ومدربيه" ،واعــدا ً باملزيد من
النجاحات محليا ً وخارجياً.

إستئناف الدوري األوكراني لكرة القدم

أخبار سريعة
الخطيب يستعدّ

يواصل الالعب الدولي السابق
فادي الخطيب ( 43عاماً)
تمارينه الخاصة على مالعب
نادي تشامبس من خالل برنامج
تدريبي وضعه من أجل رفع
ّ
مستوى لياقته البدنية والفنية
في حال ق ّرر رسميا ً االنضمام
الى نادي الحكمة للموسم
الس ّلوي المقبل .وسبق للخطيب
ان خاض آخر مبارياته في
بطولة لبنان مع نادي الشانفيل
في موسم ()2021-2020
ليعلن بعدها إعتزاله اللعب اثر
تع ّرضه لإلصابة .يُذكر انّه في
حال انضمام إسماعيل أحمد
( 46عاماً) الى فريق الرياضي
هذا الموسم سيُعتبر أكبر
الالعبين سنا ً في البطولة ،كذلك
الالعب جو منصور ( 44عاماً)
في حال أكمل مسيرته مع فريق
ليدرز الصاعد حديثا ً الى الدرجة
األولى.

إقفال باب التواقيع

العلم األوكراني ّ
يلف العبي الفريقين

أطلقت أوكرانيا أمس موسمها الجديد يف كرة
القدم عىل رغم استمرار الغزو الرويس ،يف محاولة
إلعطاء دفعة معنوية للدولة التي م ّزقتها الحرب.
ويف املباراة األوىل ضمــن دوري الدرجة األوىل،
تعادل شاختار دانيتســك مع ميتاليست خاركيف
سلباً ،عىل ملعب أوملبيسكي يف العاصمة كييف.
ويف احتفــال مؤثر قبل املبــاراة ،دخل العبو
الفريقني والحكام أرض امللعب ملفوفني باألعالم
األوكرانيــة ورفعوا الفتــة كتب عليهــا "لدينا
الشجاعة عينها".
وارتدى العبو شــاختار قمصانا ً كتب عليها
"دانيتســك .أوكرانيا ستفوز" ،علما ً أن دانيتسك
تخضع لســيطرة االنفصاليني املوالني لروســيا
منذ العام  ،2014فيما ارتدى العبو ميتاليســت
قمصانا ً مشابهة كتب عليها "خاركيف .أوكرانيا
ستفوز".
باإلضافــة إىل ذلك ،ارتدى العبو ميتاليســت
خالل املبــاراة قمصانــا ً عليها شــعار القوات

املسلحة األوكرانية بدال ً من شعارهم التقليدي.
وبعد دقيقة صمت تخليدا ً ألرواح األوكرانيني
الذين لقوا حتفهــم نتيجة الغزو الرويس ،رضب
جندي أوكراني كرة البداية الرمزية.
وستقام املباريات من دون جماهري ألسباب
أمنية.
وكان للحرب تأثري كبري عىل أندية كرة القدم،
خصوصــا ً الصغــرة واألضعف مالياًُ .
وســمح
لناديني مــن الدرجــة األوىل ،أف يس ماريوبول
وديسنا تشرينيغيف ،بالغياب عن املوسم مع حق
العودة العام املقبل.
وأشارت تقارير إىل أن قرار بدء املوسم صدر
عن الرئيس فولوديمري زيلينسكي من أجل إعطاء
دفعة معنوية للبالد.
وتخوض عــدة أنديــة مبارياتهــا البيتية
خارج مدنها ،لكن معظمهــا يف املناطق الغربية
والوسطى األكثر أماناً.
(أ ف ب)

سيلفا باقٍ مع سيتي
حسم فريان ســوريانو ،الرئيس التنفيذي لنادي مانشسرت
ســيتي االنكليزي ،مصري العب الوســط الربتغايل برناردو
ســيلفا ،املطلوب بشــدة من تشــايف مدرب برشــلونة
االسباني.
ويأمل برشلونة يف ضم برناردو سيلفا ،الذي رفض يف
وقت سابق من آب الجاري استبعاد رحيله عن مانشسرت
سيتي ،قائال ً إن سيتي "يعرف ما أريده".
وقد يشارك سيلفا اليوم يف املباراة الودية املقررة بني
برشلونة وســيتي عىل ملعب "كامب نو" ،لجمع أموال
للجمعيات الخريية ،لكن ســوريانو أكــد أن العب خط
الوسط الربتغايل لن يرحل لالنضمام إىل برشلونة.
وقال ســوريانو" :بالطبع ،يمكنني القول إن برناردو ســيلفا
سيظل يف مانشسرت سيتي" ،كذلك أكد االسباني بيب غوارديوال املدير
الفني ملانشسرت سيتي ،يف أكثر من مناسبة ،رغبته يف بقاء الالعب.
ولعب ســيلفا  50مباراة مع مانشسرت سيتي يف كل املسابقات يف
املوســم املايض ،وهو رقم لم يتفوق عليه فيه سوى جواو كانسيلو
( 52مباراة) ،وقد سجل ســيلفا ( 28عاماً)  13هدفا ً للفريق وصنع
 7أهداف أخرى.

أقفل بعد ظهر أمس باب تواقيع
الالعبين المحليين واألجانب
ألندية الدرجتين األولى والثانية
قبل إنطالق منافسات الدوري
اللبناني لكرة القدم رسميا ً
بعشرة أيام ،وذلك بعد تعديل
النظام السابق الذي كان ّ
ينص
على إقفال باب التواقيع قبل
 72ساعة من بداية الموسم
الكرويّ الجديد .وسيسمح إتحاد
اللعبة لألندية بين مرحلتي
الذهاب واإلياب بض ّم العبين
محليين جدد شرط أال يكونوا قد
أدرجوا على كشوفات األندية في
المباريات ،إضافة الى السماح
لها بإستبدال الالعبين األجانب.

قرار ٌ مبرم بحق ّ إتحاد
"الطائرة"

صدر عن محكمة التمييز
المدنية ،الغرفة الخامسة،
برئاسة القاضية جانيت حنا
قرا ٌر مبرم بتاريخ  10آب 2022
قضى بتثبيت القرار الصادر عن
محكمة االستئناف في جديدة
المتن في شهر كانون األول
 ،2021والذي قضى بر ّد طلب
وقف التنفيذ وبر ّد طلب استرداد
صورة صالحة للتنفيذ قرار رقم
 ،12/2021والقاضي بإبطال
إنتخابات االتحاد اللبناني للكرة
الطائرة التي جرت في شهر
كانون األول  2020وإلغاء كافة
مفاعيلها ونتائجها.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

الواقع وحلم دولة
"أرقى من الطوائف"
في عهد الرئيس فؤاد شهاب كان لدى
مجموعة نخبوية من كل الطوائف حلم قاد
اليه واقع جديد ضمن واقع قديم .الجديد
هو التزام الرئيس الذي كان مؤسس الجيش
وقائده اإلنتقال من "إستقالل الدولة" الى
"دولة اإلستقالل" والبدء ببناء مؤسسات
الدولة لتكون دولة المؤسسات إسما ً على
مسمى .والقديم هو تج ّذر الطائفية في
المجتمع ،بحيث كان من الصعب تحقيق
المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية في
النظام ،واألصعب هو الدعوات الى نظام
علماني وحتى الى دولة مدنية .أما الحلم
المتواضع ،فإنه بناء "دولة أرقى من
الطوائف" .أوال ً من خالل تحديث اإلدارة
وفصلها عن سيطرة السياسيين .وثانيا ً عبر
تمثيل الطوائف في رئاسات الجمهورية
والمجلس النيابي والحكومة كما في الوزارات
واإلدارات والقضاء بأرقى ما لدى الطوائف.
وثالثا ً بممارسة الحكم وإتخاذ القرارات في
ضوء المصلحة الوطنية العليا وخدمة الدولة
والمواطن ،ال مصلحة أية طائفة وحدها ،وال
حتى مصالح الطوائف في المحاصصة.
لكن الحلم لم يكتمل ،وال عاش طويالً.
فاألحداث والمحاولة اإلنقالبية في النصف
الثاني من العهد الشهابي قادت الى
المزيد من تح ّكم اإلستخبارات العسكرية
ومسايرة فريق من أمراء الطوائف لضمان
الوالء .وحراس الطائفية خاضوا معركة
قاسية للحفاظ على القديم وربحوا .كان
الخاسر بالطبع لبنان الذي دفع وال يزال
الثمن الباهظ للتردي السياسي والفشل في
مواجهة األخطار على الوطن .ال فقط أخطار
الحرب التي تشابكت فيها الصراعات على
الصالحيات الداخلية والصراعات اإلقليمية
والدولية على النفوذ في المنطقة ،بل أيضا ً
أخطار السياسات الخاطئة والوصايات
القاسية على البلد بعد توقف الحرب .وهي
أخطار أكبر حتى من تحوّل حلم دولة أرقى
من الطوائف الى كابوس دولة شكلية متخلفة
عن أدبيات الطوائف التي تبدو أرقى منها.
دولة فراغ في المؤسسات ليست دولة بمقدار
ما هي سلطة ضعيفة يديرها طائفيون أقوياء
يهيمن عليهم صاحب "فائض القوة" الذي
يعمل لمشروع بتجاوز لبنان.
وها نحن أسرى العجز المنهجي عن وقف
اإلنتقال مما بقي من "دولة اإلستقالل" الى
"محور الممانعة" بقيادة إيران .وأسرى
البحث الشكلي عن رئيس لجمهورية جمهورها
مسروق ،إقتصادها منهار ،موظفوها
مضروبون ،قضاتها معتكفون ،سياسيوها
مستمرون في حروبهم الصغيرة التافهة،
والذين يريدون وراثتها ليسوا جاهزين بعد.
شيء من تنافس على من يختاره "حزب الله".
وشيء من مباراة في المواصفات المطلوبة
في الرئيس ،من دون اإلقدام على تجسيد
المواصفات في أشخاص.
لكن الواضح ضمن الغموض هو التحضير
واإلستعداد سلفا ً للفراغ الذي يالئم كثيرين ،ولو
كان قاتالً للبلد والناس .الفراغ المملوء بفراغ
خارج الشرعية الدستورية في إنتظار الظروف
إلخراج الدمى األصغر في لعبة "الماتروشكا"
الروسية .وأقصى ما نأمل فيه هو ما ينطبق
عليه قول المؤرخ الروماني تاسيتوس" :أفضل
يوم بعد إمبراطور سيئ هو اليوم األول".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تُصنع كرة القدم الواحدة
من حواىل  32رقاقةٍ
من الجلد ،ويت ّم عقدها
بحواىل  642غرزةٍ.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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اإلبقاء على الصوامع الجنوب ّية.

شاهدة على إجرامهم

حل ّ لغز جريمة قتل عمرها  34عامًا
ساهمت رســالة وجّ هت إىل صحيفة محلية يف
الواليات املتحدة يف حــ ّل لغز جريمة قتل ارتكبت قبل
 34عاماً .ويف التفاصيل ،فقد ُقتلت آنا كني يف ترشين
األول عــام  ،1988عندما كان عمرهــا  26عاما ً يف
ظروف غامضة ،حيث وجدت جثتها بجانب طريق يف
والية بنسلفانيا.
وعندما رشعت السلطات األمريكية يف التحقيق،
جمعت عينات من الحمض النووي من مالبس السيدة
ّ
املحققون وجــود بقايا من هذا
املقتولة ،والحــظ
الحمض تعود إىل رجل ،مــن دون أن تتطابق النتائج
التي عثر عليها مع أي شخص.
ويف العــام  ،1990نــرت صحيفــة "the
 "Reading Eagleاملحليــة يف أمــركا قصة عىل
صفحتها الرئيســية عــن جريمة القتــل ،طالبة

املســاعدة يف الحصــول عىل معلومــات لح ّل لغز
القضية .ولم يمض وقت طويل حتى ّ
تلقت الجريدة
رسالة من شخص مجهول ع ّرف نفسه بـ"شخص
مهتم" ،وتضمّ نت الرســالة الكثري من التفاصيل
عن الجريمة ،وهذا ما دعا املحققني إىل االعتقاد أن
كاتب الرسالة هو القاتل.
ّ
لكن الســلطات كان تفتقر إىل الوســيلة التي
تســاعدها يف الوصول إليه .وبعد مــرور  34عاماً،
تم ّكنت التكنولوجيا املتطورة يف مجال رصد الحمض
النووي من إحداث اخرتاق يف القضية ،إذ حدّد اختبار
علم األنساب الجيني هوية القاتل ،من خالل فحص
عينات الحمض النووي التي عثرت وقت الجريمة.
وأشارت النتائج اىل ّ
أن القاتل هو سكوت غريم
الذي تويف نتيجة أسباب طبيعية عام  2018عن عمر

الشابة آنا كين التي خنقها المتهم

 58عاماً ،ويعتقد أنــه كان يبلغ من العمر  26عاما ً
وقت ارتكاب الجريمــة .وذكرت الرشطة األمريكية
أنها قارنت العينات املوجودة يف الرسالة مع عينات
أخرى من ملف سكوت ،لتظهر نتائج متطابقة.

عالمي أرصاد جو ّية بسبب ّ
توقعاتٍ غير دقيقة
إقالة
َ
أقا َلت الحكومة ا َملجريّة رئيسة الوكالة الوطنية
عرض
لألرصاد الجوية ونائبها ،بعد يومَني من تأجيل ٍ
ري لأللعاب الناريّة كان مق ّررا ً يف بودابست بمناسبة
كب ٍ
أمطار غزيرةٍ .وأقال
من
الخشية
بسبب
الوطني
العيد
ٍ
وزير التكنولوجيا والصناعة الزلو بالكوفيتش الذي
يُرشف عىل عمل الوكالــة ،كورنيليا راديكس وغيوال
هورفــاث من منصبيهما ،بعد أن تســبّبت ّ
توقعات
نَرشاهــا عن عواصف رعديّةٍ وهبــوب رياح ،بإلغاء
عرض األلعاب النارية األكرب يف أوروبا وت ّم إرجاؤه إىل
 27آب وتقدّمت الوكالة باعتذارها عمّ ا حصل.

ٌ
ٌ
ويف عــام َ ،2006
طغ ْ
عنيفة عىل
عاصفــة
ت
االحتفاالت يف اليوم الوطني بعدما تســبّبت بمقتل
أشخاص وإصابة املئات ،ما أثار الذعر بني
خمسة
ٍ
شــخص تجمّ عوا ملشاهدة العرض
أكثر من مليون
ٍ
عىل ضفاف نهر الدانوب.
يُشــار إىل ّ
أن املعا َرضة كانت قد دَعت يف تموز
بشــكل تامٍّ ،مُستنكر ًة
املايض إىل إلغاء هذا العرض
ٍ
ٍ
وقــت تطلب الحكومة من
التبذير غري ا ُملجدي ،يف
املواطنــن التعــاون لتجاوز الفــرة االقتصادية
الصعبة حالياً( .أ ف ب)

قبرص ُتواجه مشكلة التخلّي عن الكالب األليفة
ً
ً
الفتة ال
تخمــة
تشــهد مالجئ الكالب يف قربص
تقترص أسبابها عىل ّ
تخل كثر عن حيواناتهم األليفة
التــي تبنّوها خالل جائحة "كوفيد ،"-19بل تشــمل
كذلك مضاعفات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
فخــال مرحلة تطبيق التدابــر الصارمة التي
فرضتها الســلطات القربصية بهدف احتواء تفيش
فريوس "كورونا" عام  2020ويف مطلع  ،2021كان
ٍ
نزهات أحد الحاالت القليلة التي كان
إخراج الكالب يف
يُسمح فيها لألشخاص بمغادرة منازلهم.
وقالــت املتطوعة يف الجمعيــة القربصية لحماية
الحيوانات ورعايتهــا إيفيتا خاراملبــوسّ :
"إن تراجع

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

اإلقبال عىل تبنّي الكالب يعود إىل الوضع االقتصادي ،كما
ٍ
صعوبات
أن الناس ال يبادرون إىل إخصاء كالبهم ،ونواجه
شقق قابلةٍ إليواء الحيوانات األليفة".
كبري ٍة يف إيجاد
ٍ
مع العلــم ّ
أن الطلب عىل تبنّي الكالب القربصيّة
انخفض بشدّة ،ال سيّما يف بريطانيا التي تُش ّكل عاد ًة
الوجهة األوىل للكالب من الجزيرة الواقعة رشق البحر
املتوســط .كذلك ّ
فإن ا ُملعامــات اإلدارية باتت أكثر
ري تكاليف تَسفري الكالب
كب
بشكل
تعقيداً ،وارتفعت
ٍ
ٍ
كالب من قربص.
إحضار
الربيطانيني
ما صعَّ بَ عىل
ٍ
كلب
3000
من
أكثر
وجود
إىل
التقديرات
وأشارت
ٍ
يف مالجئ بمختلف أنحاء الجزيرة( .أ ف ب)
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