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جل :سجون
اإلنفجار المؤ ّ
لبنان "غير صالحة للبشر"

عون "يزكزك" ميقاتي بشرف الدين ...وجنبالط ير ّد "على طريقته"

أسبوع حكومي "حاسم" :هل تخرج
مراسيم التأليف من "حارة حريك"؟
إسألوا من كان بخفايا الســلطة خبريا ...فاملدير العام
لألمن العــام اللواء عباس ابراهيم يعلم جيــدا ً ّ
أن كل املهام
الشــاقة التي نجح من خاللها عىل م ّر عقود يف تدوير الزوايا
األمنية والسياسية العابرة للحدود وصوال ً إىل تحرير الرهائن
من قبضة "الدواعش" ،أهون من عملية تدوير "زاوية واحدة"
بني أركان الحكم يف لبنــان لدفعهم إىل فك أرس اللبنانيني من
قيد اإلقامة الجربية يف زنازين البؤس والفقر والقهر ،وقد بدا
ذلك جليا ً يف تنبيهه عســكريي األمن العام أمس إىل ّ
أن لبنان
يقف "عىل املستوى الداخيل أمام أخطار مهولة يبعث عليها

اإلنهيــار اإلقتصادي واإلجتماعي ،وهــو إنهيار أتى عىل كل
املؤسسات فراحت هياكل الدولة تتآكل".
وبعدما اصطدمت محــاوالت ابراهيم املتكررة إلصالح
ذات البني الرئايس والسيايس بني أهل الحل والربط يف امللف
الحكومي بحائط مســدود ،وآخرها ما تردد عن قيامه يف
الفرتة األخرية بمسعى مكوكي لتقريب وجهات النظر بني
قرص بعبدا والــراي الكبري ّ
لكن جهوده رسعان ما خابت
تحت وطأة التصلب يف املواقــف واملواقف املضادة ،يبدو ّ
أن
"حزب الله" قرر أن يأخذ املبادرة عىل عاتقه فزاد منسوب

الضغط الســتيالد آخــر حكومات العهد ،عــى أن يكون
األسبوع املقبل "حاســماً" يف هذا االتجاه ،حسبما توقعت
ً
موضحــة ّ
أن اتصاالت
أوســاط مواكبة للملف الحكومي،
"حارة حريك" تكثفت مع املعنيــن إثر اللقاء الرابع الذي
عقد يف قــر بعبدا ،يف محاولة لترسيع عملية التشــكيل
وتعبيد الطريق أمام استصدار "مراسيم التأليف" بعد وضع
اللمســات التوافقية األخرية عىل التشكيلة الجديدة خالل
اللقاء الخامس املرتقب بني الرئيسني ميشال عون ونجيب
ميقاتي األسبوع املقبل.
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كركي لـ"نداء الوطن" :هناك مبالغة في "الفروقات" وسنشدّد الرقابة
مــــدارات ١٦

أردوغان يتعثّر
لكنه ليس خارج السباق
الرئاسي بعد

تعرفة الضمان الى ارتفاع والمستشفيات "غير راضية"
بــاتــريــســـيــا جـــــــالد
بدءا ً من  15ايلول يرفــع الصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي تعرفته التي ال تزال تحتســب وفقا ً للســعر
الرســمي ،بني مرتــن ونصف وثالث مــرات للمعاينات
الخارجية وللكلفة اإلستشفائية.
وكان مجلــس ادارة الضمان اتخذ قــرارا ً منذ يومني
يهدف اىل إعادة تصويب مســألة زيادة التعرفات التي ال
تزال تحتســب وفقا ً للسعر الرســمي وإصدار املذكرات
التطبيقيــة بني  12و  15أيلــول للتعرفة الجديدة عىل أن

يشعر املواطنن بالفارق بدءا ً من ذلك التاريخ.
وأوضح مديــر عام الصنــدوق الوطنــي للضمان
اإلجتماعي د .محمد كركي لـ"نداء الوطن" ان "تسعرية
معاينة الطبيب األخصائي خارج املستشفى كانت بقيمة
 50ألف لرية ،يعيد منها الصندوق للمضمون  40ألف لرية.
اليوم باتت التعرفة بقيمة  125الف لرية يستعيد املضمون
منها نســبة  80%اي  100ألف لــرة للمضمون (بزيادة
عــن التعرفة القديمــة  60ألف لرية لبنانيــة للمعاينات
خارج املستشفى) .وكذلك بالنسبة اىل الصور الشعاعية
واملخربية التي رضبت أيضا ً بمرتني ونصف.
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محمد كركي

إقــتـصـــاد ١٧
ماكرون :سنتحدث مع طهران عن الصواريخ الباليستية والنفوذ اإلقليمي

دولرة قسم من
األقساط المدرسية...
"شر ال بدّ منه"

العـــالـــم ١٩
ماكرون :لننظر
إلى الماضي بشجاعة

إسرائيل تتع ّهد من واشنطن بالتصدي إليران "النووية"

سوليفان مستقب ً
ال غانتس في واشنطن أمس (أ ف ب)

يف حني يتأرجح امللف النووي اإليراني بني الحذر وارتفاع
ّ
التوصل
منسوب التكهّ نات بشأن اقرتاب واشنطن وطهران من
إىل اتفاق ،بعد مفاوضات شاقة نظرا ًلتشعبات القضية وتأثريها
عىل الســاحتني الدولية واإلقليمية ،بــرز املوقف اإلرسائييل
املتشدّد من واشنطن ،حيث كشف وزير الدفاع اإلرسائييل ،بيني
غانتس ،أمس ،أنه أبلغ مستشار األمن القومي األمريكي جيك
سوليفان ،بـ"معارضة إرسائيل" لالتفاق النووي.

وقال غانتس يف مســتهل زيارتــه إىل الواليات املتحدة إن
"االتفاق الذي يهدف إىل تقليص برنامج إيران النووي ال يرقى
إىل مستوى معاهدة سالم مع إيران" ،مشددا ً عىل "عنارص عدة
حاســمة لغرض منع إيران من الحصول عىل سالح نووي"،
ومشــرا ً إىل "أهمية االســتمرار يف تقويــة وتعزيز القدرات
العملياتية الهجومية والدفاعية املوثوقة ،يف مواجهة املرشوع
النووي".
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زيلينسكي :الشتاء المقبل سيكون األصعب في تاريخ أوكرانيا

أوروبا تتنفس الصعداء بعد إعادة التيار لـ"زابوريجيا"

الريــاضــية ٢٢
غران بري بلجيكا:
فيرشتابن ولوكلير
سينطلقان من المراكز
االخيرة غدًا

مع ســخونة املعارك العسكرية وتطوراتها امليدانية
الدائرة عــى الصفيح األوكراني امللتهــب ،خصوصا ً يف
اليومني املاضيني ،ح ّذر الرئيس فولوديمري زيلينســكي،
يف خطاب وجّ هه للشــعب أمس من "أن الشــتاء املقبل
ســيكون األصعب يف تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز
العاليــة ج ّداً" ،مؤ ّكــدا ً ملواطنيــه أن "كييف تحاول يف
ظل هذه الظروف ،بذل قصــارى جهدها لتحضري البالد
للمواجهة".
ويف غمرة األحــداث ،تصدّرت محطــة زابوريجيا
النووية املشــهد األوكراني ومن خلفه األوروبي ،حيث
أعيد ربط املحطة النووية ،التي تحتلها القوات الروسية
وتعرضت للقصف ،بشــبكة الكهرباء األوكرانية أمس،
بعد قطع التيــار عنها أمس األول ،وفق ما أفادت رشكة
"إنرغوأتوم" املشغلة ألكرب منشأة نووية يف أوروبا.
وكشفت "إنرغوأتوم" أن "أحد مفاعالت زابوريجيا
الذي أوقف أعيد ربطه بشــبكة الكهربــاء" مؤكدة أن
"أنظمة األمان تعمل بصورة طبيعية".
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المدفعية األوكرانية تقصف مواقع القوات الروسية على جبهة خاركيف أمس (أ ف ب)
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تهويل عون بعدم الرحيل...
يزيد في تسريع انتخاب رئيس جديد!
تأجيج الضغــط عىل بقيــة األفرقاء وعىل
أالن ســــــركيس
الحلفاء قبل الخصوم.
ّ
يتحصن كل رئيــس جمهورية بواليته
ويحاول باســيل إبتزاز «حزب الله» يف
الدســتورية وال يقبل بالرحيــل قبل انتهاء
هذه املســألة أوالً ،ألن بقاء عون بعد انتهاء
الوالية األصلية ،يف حني أن اســتقالة الرئيس
واليتــه هو ترشيــع للفــوىض وللتدخالت
اإلقليميــة والدوليــة ،وهذا األمــر ال يريده
بشارة الخوري أتت يف الوالية املجدّدة وليس
«الحزب» ألنه يعترب أن استقرار لبنان حاليا ً
يف أول  6سنوات من عهده.
أســايس إلبقــاء قبضته
منذ انتخــاب العماد
ميشــال عــون رئيســا ً
عىل الحكم وإال فســيكون
محرجــاً .فمــن جهة ال
للجمهوريــة كانت هناك
يمكنه تغطية تم ّرد عون،
معارضــة للعهــد ،لكــن الدول الفاعلة لن تقبل
هــذه املعارضة اشــتدّت بأي انقالب على الدستور ومن جهة ثانية هو ما زال
بحاجة إىل الغطاء املسيحي
بعد انتفاضــة  17ترشين
خصوصــا ً وأن ترصفــات وبحالة تمرّد جديدة في
الذي يؤمنه عون و»التيار
بعبدا
الوطني الح ّر» ،لذلك يحاول
صهــره رئيــس «التيــار
باســيل أن يكســب تأييد
الوطنــي الحــ ّر» النائب
«الحزب» رئاسياً.
جربان باســيل زادت من منسوب النفور من
وإذا كان بقاء عون يف بعبدا رسالة بوجه
حكم عون.
الخصوم ،إال أن املعارضة ستســتخدم هذه
لكن يف ظ ّل األكثريــة التي يتح ّكم فيها
الورقة ضدّه وقد تلجأ إىل تحريك الشــارع،
«حــزب الله» كان من املغامــرة املطالبة بـ
لذلك تســتبعد قوى أساسية يف املعارضة أن
«تطيــره» ألن «الحزب» قــادر عىل فرض
ّ
يذهب عون باتجاه التمرد ،وذلك ألن الداخل
لست سنوات جديدة بمواصفات عون
رئيس
بأغلبيته ضدّه وال يحظى بغطاء خارجي من
ما يعني تمديد األزمة.
أجل القيام بهذا األمر غري الدستوري.
وأمام كل ما م ّرت به البالد من إنهيارات
ّ
لكن بعض اوســاط املعارضة ترى أن
مرشحة للتفاقم ،فإن األولوية تبقى
وأزمات
من أبرز خصـــوم عـون الرئيس نبيـه بري
إلجراء اإلستحقاقات الدستورية يف موعدها،
ورئيـس تيار «املرده» سليمان فرنجية وهما
وأهم تلك اإلستحقاقات إنتخاب رئيس جديد
يف محور «املمانعــة» ،وبالتايل فإن هذا األمر
للجمهورية.
يرسع التســوية النتخــاب رئيس جديد
وتعود الذاكرة باللبنانيني عند ذكر اسم
قد ّ
للجمهورية وفق معايري مقبولة ال تشــكل
ميشــال عون إىل حقبة اســتالمه الحكومة
صورة مستنســخة عن عون ،كما أن الدول
العسكرية العام  ،1988فبعد أن و ُّقع «إتفاق
الفاعلة لن تقبل بأي انقالب عىل الدســتور
الطائف» رفض عون تسليم الحكم إىل رئيس
وبحالة تمرد جديدة يف بعبدا.
الجمهورية املنتخب رينيه معوض ،ومن ث ّم
ال أحد يرغب ببقــاء عون ولو دقيقة
إىل الرئيــس الياس الهراوي بعد استشــهاد
واحدة يف القرص ،وبالتايل فإن الترسيبات
معوض ،لذلك فإنه منذ اللحظة األوىل النتخاب
التي تتحدّث عن نيتــه يف البقاء ،وأنه لن
عون قــال من عايش تلك املرحلة أن عون لن
يس ّلم البالد إىل الفراغ أو إىل حكومة ترصيف
يرتك القرص الجمهوري.
أعمال ،من شــأنها أن يحث الجميع عىل
ويف الســياق ،فــإن كثــرة الترسيبات
انتخاب رئيس رسيعا ً وإال الفوىض آتية ال
خصوصا ً من الدائرة املحيطة بباســيل عن
محا َل.
إمكانية عدم ترك عون القرص ،تأتي يف سياق

خفــايـــا
يرتدد أن إدارة امليدل
ايســت تكبّدت حواىل مئة
الــف دوالر كتعويــض
للســلطات اليونانية بعد
حــادث اعــراض احدى
طائرات حلف الناتو إحدى
طائرات الرشكة بســبب
الخطأ الــذي حصل خالل
رحلة آتية من مدريد.
علم ان وزارة االعالم
قــد تبلغت قرار شــورى
الدولة يف املراجعة املقدمة
من الزميلة لور ســليمان
واملتعلق بإبطال إقالتها من
منصبهــا كمديرة للوكالة
الوطنية لإلعالم ولم يعرف
كيف ستتعاطى معه.
من بــن الفتاوى
الدستورية التي يروّج لها
بعض «الفقهاء» يف التيار
الوطنــي الحــر أن رئيس
الجمهوريــة يمكنــه أن
يجري استشــارات نيابية
لســحب التكليف وتسمية
رئيس جديد يك ّلف تشكيل
الحكومة.

ال أحد يرغب ببقاء عون ولو دقيقة واحدة في القصر

"اإلصالحات" بين كنعان وفرونتسكا
إلتقى رئيس لجنة املــال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان
يف دارتــه يف البياضة ممثلة األمني العــام لألمم املتحدة يوانا
فرونتسكا ،وعرض معها للتطورات الراهنة ومسار الترشيعات
االصالحية والخطوات اآليلة اىل اســتعادة لبنان عافيته ،وكان
التوافق تاماً ،وفق مكتب كنعــان ،لجهة تثمني ما ت ّم انجازه
حتــى اليوم يف املجلــس النيابي ولرضورة اســتكمال اقرار
االصالحات املطلوبة ضمن خطــة انقاذية واضحة ومكتملة
لالستفادة من اللحظة الدولية املؤاتية لدعم لبنان.

لبنان ينتظر هوكشتاين وحزب الله «ال يمزح»
غــــادة حـــــالوي
بحكــم املنجز بات االتفــاق النــووي االيراني
االمريكي .القصة متوقفــة عىل رغبة امريكا يف اعالن
ايران اقفال املنشــآت قبل التوقيع بينما ترغب ايران
برفع العقوبات عــن التحويالت املاليــة قبل اعالن
التوقيع .لكن باملجمل فــإن الطرفني يرغبان بانهاء
االتفاق لوجود قضايا اكثر اهمية بني الدول .تنشغل
امريكا بحربها ودول الغرب ضد روسيا وخلفها الصني.
التقديرات التي تتحدث عنها الصحف االمريكية تحذر
من أن الصني ستتحول اىل قوة عسكرية هائلة بينما
ســيرتاجع حضور االمريكيني .املواجهة الروســية
االمريكية بدلت اهتمامات العالم واولوياته ،ايران كما
االتفاق.
امريكا واوروبا ،الجميع له مصلحة يف إنجاز
مسيّرات «حزب الله» تدخل مجال المفاوضات
النفط هو االساس .ولذا يستعجل «حزب الله» الضغط
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب .إتفق والوسيط
من اجل استفادة لبنان من الفرصة املؤاتية لالستثمار
االمريكي عىل عودة قريبة اىل لبنان ريثما يكون الجواب
يف ثروتــه النفطيــة وبدء التنقيب عــى الحدود مع
االرسائييل جاهزا ً يف حوزته .وما دون ذلك ال تطورات
ارسائيل.
ملموسة وال اجوبة ارسائيلية وال تلويح حول فحوى
تفيض جرعات التفاؤل بقــرب انجاز هذا امللف
الجواب االرسائييل بعد.
اىل قول البعض إن االتفاق بشأن
أما «حــزب اللــه» الذي
الحدود البحريــة بات منجزا ً بعد
تحدث عن ايلول كشهر فاصل
نيل لبنان حصته التي حددها وما
تتحدث مصادر ديبلوماسية
يف املفاوضات ليبني عىل تطور
يؤخر االعالن هو الوضع الحكومي
يف ارسائيــل ،وتتحــدث مصادر واسعة اإلطالع عن وعد أميركي املفاوضات مقتضــاه ،فعينه
ّ
تلقاه لبنان مفاده ان التوقيع عىل رد ارسائيل وعودة الوسيط
ديبلوماســية واسعة االطالع عن
وعد امريكي ّ
تلقــاه لبنان مفاده على اإلتفاق مع لبنان سينتهي االمريكي وأخرى عىل املسريات
التي ستعاود التحليق يف اهداف
ان التوقيع عىل اإلتفاق مع لبنان
في غضون الشهرين المقبلين
أوســع متى أخ ّلــت ارسائيل
ســينتهي يف غضون الشــهرين
بوعدها .اما مقاربة «حزب الله»
املقبلــن ،مســتدركا ً القول إن
فهي ايضا ً تندرج يف سياق ايجابي .الجواب االرسائييل
حقيقة الخطوات التي بلغها الوسيط االمريكي آموس
االخري الذي تسلمه لبنان كان مفاده املوافقة عىل الخط
هوكشــتاين بني لبنان وارسائيل ،يعــر عنها البيان
 23باالضافة اىل قانا ،لكن االتفاق النهائي سيكون بعد
الذي اصدره املعني االســايس يف ملف الرتسيم نائب

هوكشتاين عند الرئيس عون

ان تنهي ارسائيــل انتخاباتها .فكان الجواب ان لبنان
غري معني باالنتخابات االرسائيلية وال يهتم لنتائجها
ايــا كانت وهو ال يزال ينتظر الرد عىل املقرتحات التي
ســبق وتقدم بها .يخىش لبنان ان تنتهي االنتخابات
االرسائيلية اىل فوز نتنياهو مجددا ً فيعاود املفاوضات
من نقطة الصفــر ،فتضيع فرصة االســتفادة من
التنقيب فتكون بعدهــا اوروبا قد امنت تمويلها من
النفــط وال حاجة لنفط لبنان .لــذا فان لبنان معني
بالثروة النفطية وليس باالنتخابات االرسائيلية.
يف ميزان «حزب الله» فان االجواء ليست سلبية
باملطلق وال هي ايجابية باملطلق ويتعاطى عىل اساس
ان لدى ارسائيل مهلــة زمنية مفرتضة .لغاية اليوم
تجاوز لبنان خط هوف يف املفاوضات ،واتفاق االطار
اىل الخط  + 23وحقه يف اســتخراج النفط ،ورفعت
امــركا الفيتو وبات بامكان الــركات التنقيب يف
لبنــان وكل ذلك بال ضمانات .خطوات حققها لبنان
بفعل املفاوضات واملسريات والتهديدات التي اطلقها

«حزب الله» لالرسائييل الــذي تعاطى معها بجدية
فائقــة وتراجع يف مواقفه .هذا الرتاجع يتخوف منه
االرسائييل ان يحصــد ثمنه يف االنتخابات القريبة ان
تم توقيع االتفاق ،باملقابــل يتخوف من اي رد فعل
يقوم به «حزب الله» ويجره مكرها ً اىل خيار الحرب.
ولذا فإن العمل جار عىل خطني من قبل «حزب الله»:
اســتمرار املفاوضات ومواصلة الضغوط ،ومن قبل
ارسائيــل التهديد لتحصني موقفهــا يف املفاوضات
واالنتخابات.
للطرفني محاذيرهما :لـ»حــزب الله» محاذير
الحرب وتضييع الفرصة عىل لبنان والرسائيل خشية
من الحــرب .أيام مصريية يطرح «حزب الله» خاللها
كل االحتماالت عىل طاولة البحث .املســرات حارضة
واىل جانبها خيارات اخرى أحدها الحرب .املفروغ منه
القبول بأن تنقب ارسائيل وتستثمر يف الثروة النفطية
بينما يحرم لبنان من حق اســتثمار ثروته .هي أعىل
درجات الجدية يف التعاطي وحزب الله «ال يمزح».
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سعد وسكاف والحوت لـ"نداء الوطن" :األولوية النتخاب رئيس الجمهورية

طوني فرنسيس

برّي يتر ّيث ونواب "التغيير" يطلقون وثيقتهم لمقاربة
اإلستحقاق الرئاسي
أكـــرم حمـــــدان
تشري مختلف املعطيات واملؤرشات
املحيطة بالتحضري ملرحلة اإلســتحقاق
الرئــايس اىل أن رئيس مجلــس النواب
نبيه بري يرتيّث يف دعوة مجلس النواب
إىل اإلنعقاد كهيئة ناخبة ألســباب عدة
أهمها إفســاح املجال إلنجــاز امللفات
الترشيعيــة وال ســيما منهــا املوازنة
والكابيتال كونرتول الذي ستعاود درسه
اللجان النيابية املشرتكة األسبوع املقبل،
وعدم توافــق القوى السياســية حتى
الساعة عىل تحديد معالم الرئيس العتيد.
ويربط بعــض املصادر تريّث ب ّري،
باإلستناد إىل املادة  73من الدستور التي
تقول «قبل موعد انتهــاء والية رئيس
الجمهورية بمدة شــهر عــى األقل أو
شــهرين عىل األكثر يلتئم املجلس بناء
عىل دعوة من رئيســه النتخاب الرئيس
الجديد وإذا لم يدع املجلس لهذا الغرض
فإنه يجتمع حكما ً يف اليوم العارش الذي
يسبق أجل انتهاء والية الرئيس».
ويستند الرئيس بري يف تريّثه أيضا ً
إىل املادة  75من الدســتور ،التي تقول
«إن املجلــس امللتئم النتخــاب رئيس
الجمهورية يعترب هيئة انتخابية ال هيئة
اشرتاعية ويرتتّب عليه الرشوع حاال ً يف
انتخاب رئيس الدولة دون مناقشــة أو
أي عمل آخر».
يف املقابل ،من املقرر أن ينتهي نواب
«التغيري» من إعداد وثيقتهم السياسية

التي ســبق وأعلنوا عن تحضريها بعد
الخلــوة التي عقدوهــا وك ّلفوا خاللها
ّ
كلً من النائبني ملحم خلف وميشــال
الدويهي بإعدادها.
وعلمت «نــداء الوطن» أن الوثيقة
ســتكون جاهزة وســتعلن يف مؤتمر
صحايف خالل األســبوع األول من شهر
أيلول ومع بدء العد العكيس لالستحقاق
الرئايس.
ووفق املعلومات ســتكون الوثيقة
أشــبه بمبــادرة لضمــان حصــول
اإلنتخابات الرئاسية يف موعدها.
وســركز بشــكل أســايس عىل
استعادة املمارسة السياسية الصحيحة
ورضورة التعامــل بطريقــة مختلفة
مع االســتحقاق الرئايس لجهة وجود
مرشــحني يعلنون برامجهم اإلنتخابية
ولو أن الدســتور لم يلحظ ذلك ،إضافة
إىل الرؤية اإلقتصاديــة ملعالجة األزمة
التي تعيشها البالد.
وعلمت «نداء الوطــن» أن املبادرة
«الوثيقة» ستعرض عىل مختلف القوى
السياســية والكتل النيابية املوجودة يف
املجلس النيابي ،وكذلك عىل الرأي العام
اللبناني من ناشطني وصحافيني وطالب
للوقوف عند آرائهم واألخذ بمالحظاتهم.
وتقــول مصادر نــواب التغيري إن
النقاش ما زال يف العناوين األساســية
ولــم يدخــل يف التفاصيل بعــد وأن ال
ّ
توهم لديهــم وهم يعرفــون جيدا ً أن
رئيس الجمهورية ال يســتطيع تنفيذ

نواب «التغيير» تحت قبّة البرلمان

عماد الحوت

٣

غسان سكاف

الربنامج ألن قرار الســلطة التنفيذية
ليس بيده وإنما لدى مجلس الوزراء.
وتقول النائبة بــوال يعقوبيان إن
املبادرة ستناقش مع كل الكتل النيابية
وأنهم ســيلتقون الجميــع بمن فيهم
رئيس تيار املردة النائب السابق سليمان
فرنجية.

سعد :المطلوب مسار جديد

النائب الدكتور أسامة سعد يرى أن
«املطلوب هو إيجاد مسار جديد يخرق
حالة اإلنســداد يف األفق املوجود يف البلد
من خالل إطــار وطني جامع وتغيريي
يخرتق ويتجــاوز حالــة اإلصطفاف
الطائفي واملذهبي التــي تمثلها قوى
السلطة الحاكمة».
ويقول لـ»نداء الوطــن»« :إن أي
خطــوة يمكــن أن تفتح البــاب أمام
الحلول والخــروج التدريجي من املأزق
مرحّ ب بهــا وقابلة للنقــاش والبحث
الجــدي إن كان عىل مســتوى انتخاب
رئيــس الجمهورية أو عىل مســتوى
وسائل إنقاذ ما ّ
تبقى من البلد».

سكاف :البداية من رئاسة
الجمهورية

بــدوره النائب املســتقل غســان
ســكاف يقول لـ»نداء الوطن»ّ :
«إن أي
خطوة من النواب الزمالء ومن أي فريق
أو طرف يجب أن تبدأ برأينا من رئاسة
الجمهورية ألن األولوية اآلن هي النتخاب
رئيس ومن ثم تشكيل حكومة مسؤولة
وكاملة املواصفات من أجل وضع خطة
إلنقاذ ما ّ
تبقى من البلد الذي أفلســوه،

كي ال تنتهي الجمهورية

أسامة سعد

فبالنسبة لنا الدرج يُشطف من فوق وال
قيمة ألي خطــوة أو تحرك أو حتى أي
ترشيع أو عمل قبل اإلستحقاق الرئايس
ألنه هو الداهم اآلن ولنطبق الدســتور
بشــكل صحيح ونخرج مــن تجربة
الرئيس الذي يهبط علينا بالباراشــوت
وأنا لســت مع أي ترشيــع أو أي دور
ترقيعي كما حصــل يف قانون الرسية
املرصفية لإليحاء وكأننا نريض صندوق
النقد ،فهو لن يقبل بهذه الطريقة وبما
نقوم به».

الحوت :إلعادة تكوين النظام

ورأى نائب «الجماعة اإلســامية»
عماد الحوت يف حديث لـ»نداء الوطن»
أن «املطلوب هو إعــادة تكوين النظام
بدءا ً من انتخاب الرئيس ألن الكل يته ّرب
من املسؤولية والبلد ينهار وأن املطلوب
هو تحديد املعايري واملواصفات للرئيس
قبل الدخول يف لعبة األسماء وأي خطوة
يف هذا املجال مرحّ ب بها».
تبقى اإلشارة أخريا ً إىل أن التوازنات
التــي نتجت من اإلنتخابــات الربملانية
األخــرة داخــل املجلــس النيابي أو
«النصاب املتحرك» ،قــد يبدو معه من
الصعوبة بمكان تأمني النصاب القانوني
لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية التي
تتطلب حضور الثلثني أي ( 86نائباً) من
دون التوصل إىل توافق أو تسوية معينة
بني العدد األكرب من الكتل النيابية ،وإال
ســتكون البالد عىل موعد مــع تكرار
ســيناريو الفراغ الرئايس للمرة الثالثة
بعد تجربتي ما قبل ميشــال سليمان
وميشال عون.

يصعب ان تم ّر المقايضة بين
حكومة محكومة بتصريف األعمال
ورئاسة ْ جمهورية محكومة بمهلة
دستورية تنتهي في يو ٍم محدد.
والمقايضة التي يطرحها البعض
تقول ان حكومة تصريف األعمال
ال يمكنها ان تقوم بمهام رئيس
الجمهورية في حال تعذر انتخاب
رئيس جديد ،وبالتالي فإن البحث
مشروع بإمكانية استمرار رئيس
الجمهورية في موقعه منعا ً للفراغ.
كانت هذه اإلشكالية المترتبة على
رغبةٍ متعددة األطراف بالتمديد تُحل
في السابق بالتمديد «دستورياً»
لصاحب الفخامة .حصل ذلك مرتين،
واحدة للرئيس الياس الهراوي
وأخرى لخلفه اميل لحود ،واقتضى
تحقيق تلك الرغبة تعديل المادة
« 49لمرة واحدة» (مرتين) لكن
ذلك ما كان كافيا ً لوال ارادة السلطة
السورية الحاسمة ابالغا ً مباشرا ً أو
عبر صحيفة مصرية يتبعها اإلبالغ
الالزم.
اآلن اختلفت سياقات اإلقناع
والقرار .حتى التعديل لمرة واحدة
بما يُضمره من احترا ٍم ،ولو شكلياً،
للدستور ،لم يعد وارداً .صارت
القصة تسلطا ً في «حارة كل مين
إيدو إلو».
لم تعد الحكومة «الكاملة
األوصاف» ممكنة أو ضرورية ،وفي
المقابل ليس مستساغا ً وال شرعيا ً
الحديث عن مقايضة مع حكومة
تصريف أعمال أو رئيس مكلف .بات
مصير الدستور ورئاسة الجمهورية
في يد نواب البلد بدءا ً من االسبوع
المقبل ،وتحديدا ً في يد رئيس
المجلس النيابي الذي عليه ان يفكر
في انهاء حياته السياسية المديدة
بموقف يعيد لسيد نفسه دوره «ولو
لمرة واحدة» في إعادة االنتظام الى
جمهورية مهددة بالتفكك.

ترقية موظفين في «اإلتصاالت» منتسبين لـ»الوطني الح »رّ برواتب بآالف الدوالرات

«المستقبل» يهاجم الوزير ويستغرب صمت «المردة» ...وقرم ير ّد
كشــف تيار «املســتقبل» فضيحة يف قطاع
االتصاالت بطلهــا وزير االتصــاالت جوني قرم
متحدثــا ً عن ترقيــة موظفــن يف رشكة MTC
 Touchمنتسبني اىل «التيار الوطني الحر» برواتب
عالية بــآالف الدوالرات ،ومســتغربا ً صمت تيار
«املردة» ،وهي الجهة التي ينتمــي اليها الوزير،
وعدم مبادرتها لـ»إيقاف هذه املمارســات التي
تتسم بالبلطجة وتفوح منها روائح الصفقات مع
«التيار».
فقد صدر عن تيار «املستقبل» امس بيان قال
فيه :يبدو أن «عهد جهنم» ،وعىل قاعدة «يا رايح
كثر القبايح» ،يخوض ســباقا ً مع الوقت الفاصل
عن انتهاء واليته ،ويمعن يف التشــبيح واستباحة
مؤسســات الدولة ،بمحاولة فرض تعيني وترقية
أزالمــه بمعزل عــن معايري القانــون والكفاءة
واألحقية واألقدمية ،باالستناد إىل خطاب طائفي
بغيض وقبيح ،كما يحصــل يف وزارة االتصاالت،
وتحديدا ً يف رشكة .MTC Touch
إال أن املســتغرب ،أن ينخرط وزير االتصاالت
جوني قــرم يف أجندة «عهد جهنــم» ،ويكون يف
خدمته من منطلق طائفي وعنرصي ،عرب بعض
املستشــارين واملقربــن منه الذين يمارســون
التشبيح وشتى أنواع الضغوط والتهديد والتهويل
يف وجــه املدير العام ســالم عيتاني ،إلجباره عىل
تنفيذ ما يريدون ،بخــاف القانون ومقتضيات
االنتظام العام.
واملســتغرب أكثر ،اال تبادر الجهات املعروفة
بمعارضتها للعهد وتياره يف الحكومة وخارجها ،وال

سيما الجهة التي ينتمي إليها الوزير قرم ،إليقاف
هذه املمارســات التي تتســم بالبلطجة وتفوح
منها روائح الصفقات مع «التيار الوطني الحر»،
وتغطية تحويل الوزارة إىل محمية سياسية وملك
لبعض املقربني من االنســباء واملستشارين الذين
يرضبون القانون بعرض الحائط ،ويســتبيحون
التوازن الطائفي املوجود.
ويف التفاصيل ،أن الوزير قرم بنفسه ،تجاوز
املدير العام ،وقام باالتصال بمدير شؤون املوظفني،
لتنفيذ ترقية عدد من املوظفني املنتسبني لـ»التيار
الوطني الحر» ،وقد أصبحت ترقية خمسة منهم
نافذة برواتب عالية بآالف الدوالرات ،وبصالحيات
تتحكم بمفاصل رشكة « ،»mtc touchوهم:
 داني عاد manager رانيا عبود senior manager ريتا برشاوي director ماريساال داغر director نيبال سالمة directorمع العلم أن الوزير قام برتقية سبعة موظفني
آخرين محســوبني عىل خطه الســيايس يف وقت
ســابق ،ويحاول اليوم أن ينفذ املزيد من الرتقيات
ملوظفني تابعني لـ»التيار الوطني الحر» ،بعد تنفيذ
ترقية الخمسة الذين سبق ذكرهم.
بنا ًء عىل مــا تقدم ،يرفع «تيار املســتقبل»
الصوت حيال مــا يحصــل يف وزارة االتصاالت،
ويضع هذه املعطيات يف عهدة رئاســة الحكومة
واملرجعية السياســية لوزير االتصاالت ،للتحرك
الرسيــع والقيام بما يلزم إليقــاف هذه املهزلة،

«قرم انخرط في أجندة عهد جهنم»

الوزير جوني القرم

ألن استمرارها بهذا الشكل الطائفي القبيح ينذر
باالسوأ.

وتابع القــرم“ ،أنا يهمني أن ال ّ
توقع الفواتري من
جهة سياســية واحدة ،واليوم من ّ
يوقع عىل الفواتري
همــا عيتاني وآخر مــن «الوطني الحــر» ،وثم أعود
للتدقيق بالفواتــر مع فريق العمل الخاص بي” .وأ ّكد
حصول ترقيــات من كل الطوائف ،وقــال“ :اعترب أن
امتعاض جميع األحزاب والطوائف من عميل يعني أنني
أقوم بعمل جيد” .وبما يخص االتهام بأنه تخطى دور
املدير العام ،قال القرم“ :هذا األمر غري صحيح ،وهناك
تنســيق بمختلف األمور ،أما يف مسألة ارسال الفواتري
أوضحت فكرتي ،وحتى رئيس مجلس اإلدارة ّ
يعي من
قبيل وعمله يتابع من قبيل”.
وأضاف“ :ليس هناك تع ّد عىل صالحيات أحد مني،
و 95%من التعيينات وافق املدير العام عليها ،واألسماء
املذكورة ببيان «املستقبل» هي األسماء الوحيدة التي لم
يوافق عليها”.

رد القرم

ور ّدا ً عىل بيان «املســتقبل» أعلن وزير اإلتصاالت
يف حكومة ترصيف األعمال جوني القرم ّ
أن “ما ورد يف
البيان لجهة تنسيقه مع «التيار الوطني الحر» لتمرير
ترقيات يف الوزارة غري صحيح”.
وقــال“ :املدير التنفيذي لرشكة «تاتش» ســالم
عيتاني أنا من عيّنته ومددت له عىل سنة ،ومن املعيب
الحديث عن هذا األمر إال أن عيتاني هو مســلم سني،
ورامي السبليني أنا من عينته أيضا ً وهو درزي”.
وأضــاف“ :أنا أعمل ضمن املبــدأ العام وأنا قمت
سابقا ً بـ”مشــكل طويل عريض” مع «التيار الوطني
الحر» بسبب أحد التعيينات”.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٨السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

 65يومًا
يحاول بعض اللبنانيين اجتراح أمل أشبه
بالمعجزة .يعتمدون تقويما ً أساسه 31
بطي
تشرين األول المقبل ،بعد ذلك يحلمون ّ
صفحة هذا العهد .أحدهم لفت إلى أن كلمة
«العهد» بحد ذاتها باتت لعنة شيطانية ألن لها
ارتباطا ً دالليا ً بالساكن في بعبدا وبالويالت
التي استجرها على لبنان ،بالتالي يجب تجنبها
وعدم استخدامها للداللة على حقبة تولي أي
رئيس مقبل للجمهورية فترة واليته...
يعتبر هؤالء أن الدستور يقضي بانتهاء
الوالية بعد  65يوما ً حتى كتابة هذه السطور،
ومن ثم يغادر ساكن بعبدا مقره .ليس مهما ً
أن الفراغ هو المرتقب .فهم يحسبون أن
كل بالء يبقى محتمالً إذا غاب الظل الثقيل
ومعه الظل األثقل والحائز على المرتبة
األولى للكائنات المكروهة ،بما يمهِّ د لمواجهة
تداعيات جهنم التي خلفها «العهد».
لكن ما ينساه الرافضون وضع اإلصبع على
الجرح الحقيقي الذي يصيب البالد بغرغرينا
فتاكة ،أن تقويمهم تنتابه علة أبعد من جنون
الكرسي والسلطة والتوريث والشهية المفتوحة
على نهب مقدّرات البلد .وهذا التقويم يتعارض
مع واقع واحد أوحد ال ثاني له ،ومن دونه
يستحيل لجم هذا الجنون الذي كان وال يزال
بيد الحاكم بأمره .وهو ال عالقة له من قريب
أو بعيد بالتقويمات الميالدية والهجرية،
وال باالستحقاقات الدستورية ،وال بأي من
الشكليات المؤسساتية التي يفترض أنها
تشكل مقومات دولة ،ببساطة ألن موجبات
االحتالل تقضي بالوصول إلى الالدولة ،بما
يتيح له تنفيذ سياسة محوره ويلتزم مصلحته
واستحقاقاته واستراتيجيته القاضية بمصادرة
لبنان وتحويله مستعمرة خاضعة بالكامل له
ولوليه الفقيه.
هو وضع لنا البرنامج وعلينا أن نخضع...
وال مجال ألي طرح مغاير ...ونقطة على
سطر خزعبالت من يتوهم أنه يعارض الفساد
ويحاول مكافحته ليبني وطناً.
وبالطبع ليس منتظرا ً من الحاكم بأمر
محوره أن يتدخل لقبع ساكن بعبدا من
قصره ،فهو على العكس متمسك به ومعجب
بإنجازاته المبهرة ،وقطعا ً لم يكن ليجد
أفضل منه لتوليد العقد واألزمات وشل البالد
وتكريس الطائفية والمذهبية وبث الكراهية
وتبرير الفساد بالمظلومية .فهذا التخريب
الممنهج يحظى برعايته الكاملة ومباركته
ونعمته .وتحديدا ً إذا تفتقت العبقرية عن نسف
للدستور بممارسات مرتقبة ،كما يتم الترويج.
بناء عليه ،الحاكم بأمره يعتبر الساكن في
بعبدا كنزا ً ينهل منه ليرتب أولويات محوره
بتشغيله وفق أجندته ...بالتالي فليبق في
بعبدا ،ويمعن في االستعصاء واإلرغام لكل من
يتوجب عليه العمل معه ،فال يتزحزح ويزيد
الخراب خراباً ،فيتلهى اآلخرون من جهابذة
المنظومة بالمعارك والسجاالت البيزنطية .وما
حرب تشكيل حكومة الفراغ إال ملهاة وفصل
من فصول الجحيم اللبناني.
وما العصفورية التي لوّ ح رئيس الحكومة
المكلف والمتولي تصريف األعمال نجيب
ميقاتي إال واقعة مسلية قياسا ً لما يعدّه
الحاكم بأمره للبنان واللبنانيين.
بالتالي فإن التقويم القائم على حساب 65
يوما ً لتنتهي المأساة هو بدوره ملهاة لمن
يحسب أن «العهد» هو سبب البالء ،وأنه يحمل
دون سواه ،أو حتى مع سواه من جهابذة
المنظومة الالهثين خلف حصصهم من جبنة
الحكم ،المسؤولية عن جهنم التي ننزلق في
أعماقها إلى مجاهل أتون جديد.
التقويم الحقيقي المفترض اعتماده ال
يتعلق باألدوات ،وال يتوقف عند الذين سهّ لوا
خراب لبنان في المصرف والمرفأ والمستشفى
والمدرسة… وانما يتعلق بمن يتفرج على هذه
األدوات ،وهي ِّ
تنفذ أجندته القاضية بتعطيل
انتخاب رئيس بطلب من رأس المحور الذي لم
يعد يرتضي إال أثمانا تنال من صلب الكيان،
وتطيح بالمؤسسات الدستورية ،وتمنع انتخاب
رئيس جديد للجمهورية في هذه المرحلة.
أما عن المراحل الالحقة ،فال لزوم للسؤال...
ونصيحة لوجه الله :تقويم األيام الـ 65هي
لالستهالك المحلي...
و َِّسعوا الرؤية...
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ّ
مؤسساتي
«األحرار»حدّد مواصفات الرئيس وأبرزها :وطني سيادي حيادي

شمعون يستذكر حقبة جدّه ويتمنى رئيسًا يتبنّى
"رؤية فخامة الملك"
طــرح رئيس «حــزب الوطنيني
االحــرار» النائب كميل شــمعون يف
مؤتمر صحايف عقــده امس يف البيت
املركزي للحزب رؤية الحزب لشخص
رئيس الجمهورية العتيد .
استهل الحديث مستذكرا ً حقبة
جده الرئاســية التي اوصلت لبنان اىل
عهــده الذهبي ،متمنيــا ً ان نصل اىل
رئيس جمهورية يتبنى رؤية فخامة
امللك ويتحىل بخربة سياسية واسعة،
ويكون رئيســا جامعا لكل مكونات
الوطن.
ودعا «حــزب اللــه» اىل العودة
إىل وطنيته وتســليم سالحه للجيش
اللبناني والقــوى األمنية «ألن الوطن
ال يمكنــه العودة إىل الحــروب التى
عانى منها منذ العــام  .»1975واكد
ان الرئيس «يجب ان يكون ســياديا ً
وحياديا ً ومحرتما ً من بيئته املسيحية
والوطنيــة اذ ان فكرة الرئيس القوي
قد ســقطت وأثبتت االيام ان رئيس
البالد يجــب ان يكون هو الحكم بني
جميع االطراف».

رؤية الحزب للرئيس

ثم تال امني االعالم بطرس طراف
مرشوع رؤيــة الحزب للرئيس وفيها
دعــوة اىل تبني «رؤيــة فخامة امللك
بانتخاب رئيس يتحىل بخربة سياسية
واســعة وذلك للنهوض مــن جديد
بلبنان واالرتقاء به ،رئيس متجرد عن
املصالح الفرديــة والعائلية من اجل
املصلحة الوطنية ،وعليــه ان يلتزم
بالقيّم واملبادئ واألخالق اآلتية:
 1الرئيس السيادي:• املؤتمن عىل الســيادة الوطنية
وعىل تكريس ســلطة املؤسســات
الرشعية عىل كامل االرايض اللبنانية
بحيــث ال توازيها وال تنافســها أية
سلطة أخرى خارج اطار املؤسسات
الوطنية ،والتزامه الســعي لتطبيق
القــرارات الدوليــة ال ســيما منها
القرارات  1559و 1680و.1701
• يتعهد برتسيم وتثبيت الحدود
الربيــة والبحرية يف األمــم املتحدة
وضبطهــا بشــكل كامــل ونهائي
خصوصا ً مع الدول املجاورة من اجل

الحفاظ عىل الثروات الوطنية.
 2الرئيــس الفاعــل يف بيئتهالوطنية:
• الرئيــس الفاعــل يجــب أن
يكــون املرجعية الحاضنــة ملختلف
القوى واملرجعيات الدينية والعائلية
والحزبية يف لبنان.
 3الرئيس الوطني:• املحــرم يف بيئته املســيحية
والوطنيــة ،املتفاهم مــع مختلف
املكونات الوطنية ،املؤتمن عىل التنوع
«لرئيس مؤتمن على السيادة الوطنية»
والغنى الحضــاري ،الجامع ملختلف
الطوائف والقوى واالحزاب الوطنية،
تحقيق االهداف املرجوة واملرسومة.
وغري املنغلق مع فريق ضد آخر.
 7صاحب رؤية ومرشوع وطني 4الرئيس امللتزم ببيئته العربية:متكامل:
• الذي يؤســس ألفضل العالقات
• صاحب رؤية اقتصادية وطنية
مع اشــقائنا العرب ويســهر عىل
تقوم عىل اعــادة بناء املؤسســات
تعزيز عالقات االخوة والتعاون يف ما
الوطنية املستقلة والفاعلة.
بيننا ويعيد الثقــة بلبنان واقتصاده
• اعــادة النهــوض بالقطاعات
ومؤسســاته ويوفر مناخات االمن
االنتاجية والخدماتية كافة واستعادة
واالستقرار لهذه العالقات.
الثقة باالقتصاد اللبناني وتوفري النمو
 5املنفتح عىل العاملني الرشقيله وتأمــن فرص العمل وتشــجيع
والغربي :
االستثمارات.
• الــذي يكرس
• وضع سياسة
دور ورســالة لبنان
اجتماعيــة تحمي
كجرس وواحة حوار
«مؤتمن على السيادة
كرامــة اللبنانيــن
وتواصــل بني الرشق
وتوفر االساســيات
وعلى تكريس سلطة
والغــرب ويرفــض
االجتماعيــة لهــم
االنعــزال والتقوقع المؤسسات الشرعية على
وعىل رأسها التعليم
كامل األراضي»
يف محــور غريب عن
والطبابة املجانيان
هويتنا وثقافتنا.
وضمان الشيخوخة والبطالة.
• يلتــزم مبدأ الحياد الناشــط
• يلتزم انشــاء صندوق سيادي
وااليجابي.
للثروات النفطية اللبنانية وســواها
 6ذو مؤهالت ونشاط مميزين:من ثروات تخصــص عائداته لخدمة
• مــن املهم أن يتمتــع الرئيس
الشعب اللبناني ومستقبل أجياله.
العتيد بالعلــم والثقافــة ،ويتمتع
 8الرئيس املؤسساتي:بالثقــة واالحرتام املحــي والعربي
•يعتمد الديبلوماســية الحكيمة
والــدويل ،وأن يتحــى برؤية وخربة
وتفعيــل دور لبنــان يف عالقاته مع
سياســية واســعة تؤهله للنهوض
الدول ويف املنتديات الدولية.
من جديد بلبنــان واالرتقاء به ،وان
• يعتمــد النخب يف تويل الوزارات
يتحىل بالقيم واملبادئ واالخالق ،وان
واملهام واملسؤوليات العامة.
يكون سجله املحيل والدويل خاليا ً من
• يفعّ ل املقدرات الوطنية :سواء
الجرائــم والعقوبات .كما وأن يتمتع
الداخلية لجهة طبيعة لبنان وموقعه
بالقدرة الصحية والنفســية لتأدية
ومناخه وآثــاره ومياهــه وثرواته
مهام الرئاسة وما تتطلبه من مجهود
املختلفــة ،وصــوال ً اىل الفاعليــات
مضــن .وأن يتمتع بالصالبة ورفض
اللبنانية املنترشة والناشطة واملؤثرة
ٍ
االستســام ألي عــذر يحــول دون
يف مختلف دول العالم.

• يحقق اســتقاللية القضاء ال
ســيما من خالل اقرار القوانني التي
تضمن استقاللية السلطة القضائية
ومناعتها وانعدام تبعيتها الي مرجع
سيايس وتطوير ظروف عملها.
• يلتزم تعزيز ســلطات الرقابة
واملحاسبة تحقيقا ً لنزاهة وشفافية
عمل القضاء واالدارات واملؤسســات
واملجالس كافة.
• يلتــزم تطبيــق بنــود اتفاق
الطائف ال ســيما الالمركزية االدارية
املوســعة مــن خالل تطويــر عمل
وصالحيات املجالس املحلية ال سيما
منها البلديات واقرار مجالس االقضية
وتنظيم عملها .عــى ان يرتافق ذلك
مع تحديــث االدارة وتطوير عملها
إلكرتونياً.
 9الرئيس الحريص عىل تطبيقالدستور:
• اقــرار قانــون انتخابي عادل
وعــري خــارج القيــد الطائفي
وحديــث يراعي صحــة التمثيل مع
استحداث مجلس للشيوخ.
• يلتزم احــرام الحريات العامة
ال ســيما منها الحرية الشــخصية
وحرية املعتقد والرأي والفكر والتعبري
والتعليــم وامللكية وســائر الحريات
العامة التي يكفلها الدستور اللبناني.
 10رفض التوطني والتجنيس:•رئيــس يلتزم رفــض توطني
وتجنيــس الفلســطينيني تحت أي
ذريعــة وأن يضــع خطــة وطنية
لضبط واحصاء النازحني الســوريني
ومراقبتهــم وصــوال ً اىل اعادتهم اىل
بالدهم بأقىص رسعة ممكنة.

ّ
يترشح لرئاسة الجمهورية :لرئيس من صنع لبنان
زياد حايك
أعلــن األمــن العام الســابق
للمجلس األعىل للخصخصة زياد حايك
ترشحه لرئاســة الجمهورية ،واكد
يف مؤتمر صحــايف عقده يف فندق «لو
رويال» -ضبية امس ،بحضور خرباء
اقتصاديــن وحقوقيــن واعالميني:
«الرتشــح للرئاســة يأتي بعد مرور
قرابة الثالث ســنوات عىل بدء األزمة
املالية وســنتني عىل جريمة إنفجار
مرفأ بريوت ولم يحرك أحد ســاكناً،
باســتثناء قرار توقف لبنان عن دفع
الديون واملستحقات فزاد البلد إفالسا ً
وانهياراً ،وهذا الواقع تحديدا ً يفرض
وجوها جديدة ونهجا ً جديداً».
وقال حايك« :أعلن ترشــيحي
اليوم ألنني رأيت يف نفيس املواصفات
التي أرى أنا شــخصيا أنه يجب أن
يتحىل بها الرئيس العتيد .يف تقديري
رئيس الجمهوريــة يجب أن يكون
من صنــع لبنان وليس من صنع أي
مبادرة خارج الحدود لريعى مصلحة
لبنان أوال ً وأخرياً».
أضــاف« :أحبائي ،أهــي ،أبناء
وطني ،أرز لبنان ليس من خشب .أنتم

أرز لبنان ،كل واح ٍد منكم أرزة رائعة
عىل أراضيه ويف دنيا انتشاره .ومثلما
األرز يقاوم الــرد والعواصف ،هكذا
أنتم قاومتــم كل االحتالالت وصنتم
وطنكم ،وهكذا أنتم تقاومون حارضا ً
الضغوطات النفســية واالقتصادية
وحتى البيئية».
وتابع« :السياســة فن املمكن
ويجــب االبتعاد قــدر االمكان عن
املواقف املتصلبــة واملتحجرة .لقد
جئت اىل هنا اليــوم ألطلب منكم أن
تقاوموا مهزلــة االنتخابات املعلبة.
جئت ألطلــب منكم مســاعدتكم
لحث نوابكم عــى تغيري مقاربتهم
التقليديــة النتخابــات الرئاســة.
أطلبوا منهم أن يح ّكموا ضمائرهم
فينتخبوا الرؤيــة والربنامج اللذين
قدمتهما ،لكي ننرش ســوية شذى
األرز يف ربوع هذا البلد ويف املعمورة
كلها».
ورشح حايــك برنامجــه من
خــال فيلم قصري عرض لســرته
الذاتية ،وأبرز ما جاء فيها الشهادات
والدراســات والخــرة األكاديمية

والعلمية كما التقنيــة يف االقتصاد
والسياسة والديبلوماسية ،وتضمن
إشــارة اىل «رفعه شــعار اإلزدهار
واألمان وكرامة اإلنسان» ،واعتباره
ان «العمل الجاد باســتطاعته انقاذ
لبنــان وتحقيق األفضل لشــعبه
بالتحيل بصفــات براغماتية تركز
عىل تحقيق األهداف وليس العرقلة
وتضييع الوقت والفرص».
ويف الختام أجــاب حايك عىل

أســئلة الحضور .يذكر ان حايك
كان ترشح لرئاسة البنك الدويل يف
بداية العام  2019ولكن الحكومة
اللبنانية قررت سحب ترشيحه بعد
اســتقالته يف آذار من العام نفسه
من منصبه كأمــن عام للمجلس
األعىل للخصخصــة ووافق رئيس
الحكومة ســعد الحريــري عليها
لينتقــل بعدها الحايــك إىل خارج
لبنان.

محـــــليـــــات
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هل المفروض إخراج مركب الموت أم تركه في قعر البحر؟

جثث متحلّلة والعملية تشارف على نهايتها خالل  48ساعة

مقدّمة مركب الموت

ّ
مؤخرة المركب

عاشــها يف األيام األخرية ،إذ إنه وألول مرة يشاهد
طرابلـــس  -مــــايز عبيــــد
جثثا ً تحت املاء.
املؤتمر الصحايف أوضح أن ما أعلن قبل يومني
بعد إعالن قيادة الجيــش عثور غواصة البحث
عن العثور عىل قطعتي ثياب ما هي إال جثث ولكن
عن ضحايا زورق املوت عىل املركب الغارق ،ال أخبار
كلما حاول طاقم الغواصة انتشال جثة تتحول فورا ً
جديدة إضافيــة ،يف حني أن طرابلس بمن فيها تقف
رمادا ً ألنها متحللــة بالكامل .ومن املعلومات التي
عىل خــر وتنتظر أي خرب جديد بهذا الخصوص ،وال
تم إيضاحها أيضا ً أن الجثث داخل املركب قسمان،
سيما أهايل الضحايا.
قســم داخل الغرفة املقفلة وقســم يف املقصورة
إنتظر الطرابلســيون وأبناء الشمال املؤتمر
الخارجية ،والقســم املوجود يف الداخل لم يتعرض
الصحايف املشــرك الــذي أعلن عــن إقامته من
لكميــة التحلــل التــي تعرضت
مرفأ طرابلس بعــد ظهر أمس،
لها الجثــث يف الخــارج ،ولكنها
بــن النائب اللــواء أرشف ريفي
جميعها متحللة .من هذا املنطلق،
وقائد القــوات البحرية يف الجيش
سيتشــاور اللواء أرشف ريفي مع
اللبنانــي العقيــد الركــن هيثم
الجانب الشرعي من
ضناوي بمشــاركة طوم زريقة القضية سيحسمه مفتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبداللطيف دريان يف شأنها ،ملعرفة
مدير عمليات االغاثة ،و»سكوت
الجمهورية الذي من
الفتــوى الرشعيــة يف األمر ،وهل
واترز» كابتن الغواصة ،ع ّله يحمل
معلومــات ومعطيات إضافية ت ّم المقرر أن يلتقي به ريفي ســيتم إخراج هــذه الجثث رغم
تحللها أم ســتبقى يف البحر وهل
التوصل إليها يف ما يخص موضوع
في الساعات المقبلة
املفــروض بالتايل إخــراج املركب
الزورق الغارق وضحاياه .وأشار
أم تركــه يف قعر املاء؟! .هــذا الجانب الرشعي من
العقيد الركن ضنــاوي إىل أدلة إضافية ومعطيات
القضية سيحســمه مفتــي الجمهورية الذي من
أصبحت يف عهدة القضاء ولم يفصح عنها ،يف حني
املقرر أن يلتقي به ريفي يف الساعات املقبلة لحسم
تحدث كابتن الغواصة عن لحظات صعبة ومهولة

من المؤتمر الصحافي

خالل عرض الصور

هذا امللف .ومن املقرر أن تقوم الغواصة بإنزال آخر
اليوم ،ملزيد من املعطيــات ،بعدما قطعت مرحلة
واســعة من عملها الذي من املفرتض أن ينتهي يف
غضون الساعات الـ 48املقبلة.
أما يف غرفــة عمليات الجيش فلدى ســؤاله
عن إمكانية أن يكون املركــب قد تعرض لصدمة
مــا ،بعدما انترشت صورة عىل وســائل التواصل

اإلجتماعي عن ذلك ،نفــى العقيد الركن ضناوي
األمر مشــرا ً إىل أن الصور ال تربز أي يشء من هذا
القبيل.
تبقــى كل هذه املعلومــات واملعطيات يف عهدة
الجيش والقضاء ليعطــي كلمته الفصل يف القضية
وهــل أن غرق املركب قد حصــل نتيجة صدمة من
زورق آخر أم إنه عطل تقني أو ما شابه!

 480مركز إيواء شاغرًا وجاهزًا في سوريا الستيعاب  200ألف نازح

شرف الدين من بعبدا :ال مانع لترحيلهم
وسيعود  9آالف هذا العام
زار وزير املهجرين عصام رشف الدين قرص
بعبدا امــس وأطلع رئيــس الجمهورية العماد
ميشــال عون عىل نتائــج زيارته اىل ســوريا،
ووضعــه يف «االجــواء االيجابية» التي ملســها
«لناحية التسهيالت والخدمات التي أبدت الدولة
السورية استعدادها لتقديمها لعودة النازحني»،
كما أعلن.
وقال رشف الدين« :بحثنا تحديدا ً بعدد مراكز
االيواء وقد تفاجأت ،ألننا كنا نطالب عرب خطتنا
التدريجيــة بعودة  15ألف نازح شــهرياً ،إال أن
معايل وزير االدارة املحلية والبيئة (يف ســوريا)،
الذي طالب بعدم وضع سقف ،أشار اىل أن لديهم
حاليا ً  480مركز ايواء شاغرا ً وجاهزا ً الستيعاب
 200ألــف نــازح .فاملطلوب ،بعد اســتعراض
مختلف االيجابيات يف هذا االطار ،بدءا ً من العفو
الرئايس اىل التســهيالت عــر االتفاقية املوقعة
بني دولة روسيا االتحادية وســوريا ،والتي من
خاللها ستقدم موســكو للنازحني الطبابة وكل
ما يتعلق بالغذاء وبنى تحتية إلنشــاء مدارس ما
يعوّض عن مساعدات مفوضية شؤون النازحني،
ّ
وبت بعض
املطلــوب من الدولة اللبنانيــة وضع
البنود ،وأنا طالبت باالجتماع مع وزير الشــؤون
االجتماعية هيكتور حجــار لوضع هذه البنود،
بعدما انجزت الدولة السورية كل ما هو مطلوب
منهــا ،وذلك للبدء بأرسع وقــت ممكن بتطبيق
خطة العودة ،بغــض النظر عن موقف مفوضية
شؤون الالجئني وعن موقف الدول املانحة ونحن
قادرون عىل البدء بأرسع وقــت بتنفيذ خريطة
طريق للعودة .وكان هناك تجاوب وتشــجيع من
رئيس الجمهورية ،وأنــا متفائل بعودة اللقاءات
إن شاء الله».
وذكر رشف الدين بــأن لبنان «لم يوقع عىل
إتفاقية موضوع الالجئني سنة  1951وبروتوكول
سنة  1967وبالتايل ال يوجد ما يمنع تنفيذ عملية
ترحيل النازحني السوريني بطريقة آمنة وكريمة

شرف الدين مص ِّرحًا من قصر بعبدا

بيننا وبني الدولة املعنية ،اي سوريا».
وعن االجراءات التي ســتتخذ يف حال رفض
النازح العودة اىل بلده ،أجاب« :أوال ً علينا التفرقة
بني نازح ويد عاملة والجئ سيايس .فاالخري هو
الشخص املعارض او من كان يحارب وموضوعه
يختلــف .وهنا تأتي مســؤولية االعراف الدولية
ومفوضية الالجئني ،وقد طالب لبنان بالعمل عىل
هذا امللف ألننا لم نعد نحتمل وجود رصاع اآلخرين
عىل أرضنا .وقد ملسنا ايجابية يف هذا املوضوع ،إذ
ســيعود حواىل  9آالف الجئ هذا العام اىل بلدهم،
وقد ذهب منهم حتى اآلن  5آالف والباقي سيعود
يف القريب اىل سوريا».
وعن ســقف زمني لعودة الالجئــن ،قال:
«يوجد  480مركز ايواء شــاغرا ً من اصل ،538
وبالتايل ال يزال هناك  58مركزا ً مشغوال ً فيما عاد
عدد كبري من الســوريني اىل قراهم والضواحي.
وإذا لزم االمر ،ان الدولة الســورية عىل استعداد
لبناء مراكز ايواء اخرى مع كل مستلزماتها».
وهل هناك اتفاق داخيل حول هذا املوضوع؟
أجاب« :أنا متفائل جدا ً ودائماً ،ال ســيما ان هذا
امللف هو تحت رعاية فخامة الرئيس».

في أمر اليوم إلى العسكريين بمناسبة العيد الـ 77لألمن العام

انعدم األمن
إبراهيم :متى
َ
لن يبقى شيء من الدولة والشعب
نبّه املديــر العام لألمن العــام اللواء عباس
أخطار مهولة» ،داعيا ً
ابراهيــم اىل ان لبنان «أما َم
ٍ
اإلستنفار والحيطةِ
ِ
درجات
إىل التنبهِ  ،والتزا ِم أعىل
ِ
دفاعا ً عنه.
وقــال ابراهيم يف امر اليوم اىل العســكريني،
بمناســبة العيد السابع والســبعني لألمن العام،
بعنوان «لبنان لن يخذلكم»:
«أيها العسكريون،
ّ
إن صمودكــم وتمســككم بمناقبيتكــم
العسكرية هو مح ُل تقدير تستحقونَه ملا تبذلونَه
أوضــاع حالكة .وما
من جه ٍد وتضحيات يف ظل
ٍ
تفعلونَــ ُه من خدمةٍ وتضحية إلتزاما ً بقســمكم
دروع الوطن التي
يجب أن يبقى ألنكــم در ٌع من
ِ
يحتاجها لبنان اليوم أكثر من أي ٍ
وقت مىض.
األخطار التي تحي ُ
ُ
ط بنا من
يعرف حج َم
كلنا
ِ
الداخل عىل السواء.
الخارج ومن
ِ
ِ
ً
ُ
معركة
يخوض لبنان
عىل املستوى الخارجي،
اجل إســتعاد ِة حقوقهِ البحرية من
مقدسة من ِ
ِاملعابر الربية
ضبــط
يف
وكذلك
اإلرسائييل،
العدو
ِ
انفاذا ً
للقوانني والتعليمات .ألنه ال استنسابية يف
ِ
تطبيق االنظمة ،وال ّ
باستعمال السلطةِ من
تعسف
ِ
ِ
الحق الوطني.
أجل
ِ
ِ
ُ
َ
أخطار
م
أمــا
ن
نح
الداخيل،
املســتوى
عىل
ٍ
ُ
يبعــث عليهــا اإلنهيــا ُر اإلقتصادي
مهولــة،
ِ
املؤسســات
واإلجتماعي ،وهو إنهيا ٌر أتى عىل كل
فراحت هياك ُل الدولة تتــآكل ،وهذا ما يدعونا إىل
اإلستنفار والحيطةِ
ِ
درجات
التنبهِ واىل التزا ِم أعىل
ِ
دفاعا ً عن لبنان واللبنانيني وحيثما نكون.
أيها العسكريون،
أجل
إن املثابر َة عىل
بــذل الجه ِد والتضحية من ِ
ِ
ُ
ٍ
خطــوات ثابتة ومتينة
تحقق
القانون ،وحدهــا

ملواجهةِ
ِ
الظروف القاسية والصعبة .واملديرية العامة
ُ
تعيش املعانــا َة التي تهد ُد
لألمن العــام ،كما أنتم،
ِ
َ
العيش بعدما هددت اإلستقرار اإلجتماعي والصحي
والتعليمي .وما أصابَ اللبنانيني أصابنا وغرينا من
ِ
املؤسسات الرســمية ،فنح ُن من هذا الشعب ومن
أجلهِ يجب أن نتعاضد ونصمــد ،والعكس من ذلك
بانهيار كل يشء .ومتى انعد َم األمن لن
يعني القبول
ِ
يبقى يش ٌء من الدولةِ والشعب ،لذا قد ُرنا أن نواجه،
وعىل ذلك أقسمنا جميعاً.
أيها العسكريون،
َ
ّ
لألمن العام ستســعى
املديريــة العامة
إن
ِ
ِ
آثار الصعوبات،
لتأمني
جاهد ًة
ِ
املساعدات للح ِد من ِ
ودفــع ما أمكن من
وســتحافظ عىل التقديمات
ِ
ٍ
ِ
ومساعدات
ســعر األدوية واالستشفاء،
فروقات
ِ
إجتماعية إســتثنائية لتوفري ما يناه ُز راتباً ،كما
ستســتم ًر القيادة يف االمن العام يف اعتمادِ تدابري
خدمةٍ استثنائية ،باإلضافةِ إىل ترقيةِ العسكريني
َ
املهل املحدّدة قانوناً.
ضمن
املستحقني
ِ
ِ
وقســمكم ولبنان
كونــوا عــى عهدِكــم
ومؤسستكم لن يخذالكم».
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٨السنــــة الـرابـعـة

مـحـمـد علي مقلد

بين خطبة الوداع
وخطاب القسم
في األول من أيلول تبدأ المهلة الدستورية
الخاصة باالستحقاق الرئاسي .أنصح كاتب
خطبة الوداع بعدم العودة إلى خطاب القسم،
ألن المقارنة مفجعة وال تليق بموقع الرئاسة.
فقد ورد في الخطاب بالنص الحرفي أن «يمين
اإلخالص لألمّ ة ،التي أورد الدستور ّ
نصها
وجوبي على رئيس
الحرفي ،إنّما هي التزام
ّ
الجمهورية من دون سواه من رؤساء السلطات
الدستورية في الدولة ،وفيها كل المعاني
والدالالت وااللتزامات» .الزلة األولى تمثلت بعدم
التزام الرئيس بالنص الحرفي في مشهد بدا فيه
كتلميذ كسول لم يحفظ درسه .لم تكن زلة بل
بداية إفراغ َ
الق َسم من كل «المعاني والدالالت»
ومن أي التزام بالنص الحرفي للدستور.
ورد في َ
الق َسم أن «االستقرار السياسي ال
يمكن أن يتأمن إال باحترام الميثاق والدستور
والقوانين» .بعد سنوات ست بدا الرئيس في
«المباحثات» لتشكيل الحكومة كأنه ينهل من
لغة الدستور العثماني حيث الملكية لله إسميا ً
و»لخليفة الله» فعلياً ،الذي «يستسقى به
المطر» ،وبدت الثروة موزعة بالمحاصصة على
قواعد ومعايير المساقاة والمزارعة والمقاسمة
والمخامسة والمرابعة .فقد خرج من القصر
صدى لحوار وردت فيه العبارة المعيبة ،من
حصتك وليس من حصتي.
وورد في القسم كالم عن «ضرورة تنفيذ
وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية
أو استنسابية» ولست أدري ما الذي ستقوله
الخطبة عن «كاملها» فيما يسود االعتقاد بأن
حرفا ً واحدا ً من الوثيقة لم يطبق ألنها بقيت
خبيئة األدراج على امتداد سنوات العهد.
وورد كالم عن ضرورة «إقرار قانون انتخابي
يؤمّ ن عدالة التمثيل» ويعلم القاصي والداني
أن القانون الذي تم سنه هو األسوأ إطالقا ً في
التاريخ القديم والحديث ،ألنه لم يكن يبغي غير
إيصال صهر القصر.
وكالم عن «ضرورة إبتعاد لبنان عن
الصراعات الخارجية» ،ولم يشهد لبنان مرحلة
تحول فيها إلى رهينة لصراعات الخارج وصار
الخارج فيها جزءا ً ال يتجزأ من صراعاته
الداخلية كتلك الممتدة بين الخطاب والخطبة.
وكالم عن «تحريراألمن والقضاء من التبعية
السياسية» وقد تم تدشين العهد بإذالل القضاء
من اللحظة التي عمم فيها العهد التقاليد
الميليشيوية ونشرها في كل مؤسسات الدولة،
بدءا ً باالمتناع ،خالفا ً ألحكام الدستور ،عن
توقيع مرسوم التشكيالت القضائية وليس
انتها ًء بأعمال التشبيح والبلطجية التي قامت
بها أوساط قضائية بتشجيع من أهل القصر
وأنسبائه ومستشاريه.
وكالم عن «االستثمار في الموارد البشرية،
وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم
والمعرفة» .إذا التربية «الموؤودة سئلت
بأي ذنب قتلت» فماذا ستقول لنا الخطبة»،
أبتدمير قطاع التعليم أم بتشريد العقول
اللبنانية في أرجاء األرض األربعة أم بتحقير
العلم والعلماء والكفاءات وترئيس الجهلة
والفاسدين؟
وكالم عن «إرساء نظام الشفافية عبر إقرار
منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من
الفساد وتعيين هيئة لمكافحته» .ومن نافل
القول والمالحظة أن العهد مضى في مسار
معاكس تماما ً فهو متهم برعايته الفساد
وامتناعه عن تشكيل هيئة لمكافحته وهيئة
ناظمة للكهرباء وبتخريب هيئات الرقابة.
واختتم خطاب القسم بالقول «يبقى األهم
اطمئنان اللبنانيين الى بعضهم البعض والى
دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمّ نة
لحقوقهم وحاجاتهم ،وأن يكون رئيس
الجمهورية هو ضامن األمان واإلطمئنان» .فهل
أفضل للبنانيين أمانا ً واطمئنانا ً مما هم فيه عند
نهاية عهد وعدهم بجهنم وبر بوعده وأفقرهم
وجوعهم وأذلهم على أبواب السفارات وأبواب
المصارف؟
تحية احترام وتقدير للذين عارضوا انتخابه.
على أمل أال يلدغ المؤمنون بلبنان من الجحر
مرة ثانية.
أفضل بديل من خطبة الوداع إخالؤه القصر
مع أقربائه ومستشاريه من دون كالم.
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رخص السير والسوق على خطى جواز السفر ...إل ّ إذا!

"تشريع" القيادة في لبنان ...بالطابور وللمحظيين فقط
املحروقــات ،مــا أدى إىل تحويل الطرق
طونـــي كــــرم
ري
كب
مــرأب
إىل
«النافعة»
إىل
املؤديــة
ٍ
تشهد مصلحة تســجيل السيارات
للســيارات واآلليات التي تنتظر أياما ً يف
واآلليــات يف الدكوانــة كمــا يف غالبية
«طوابري» من أجل الحصول عىل رخص
املحافظات توافد عدد كبري من املواطنني
الســر يف حني يطرح التأخري يف إنجاز
دفاتر السوق العديد من التساؤالت لجهة
من أجل «ترشيع» قيادتهم عىل طرقات
التحديات التي تم ّر بها الرشكة املشغلة
لبنان التي تطرح ســامتها العديد من
لهذا القطاع.
ري
التساؤالت ،ليجدوا أنفسهم أمام طواب ٍ
ويف الســياق ،توضح املديرة العامة
من الســيارات واآلليات التي تبيت أليا ٍم
ملصلحة تســجيل الســيارات واآلليات
عىل الطرقــات املؤدية إىل «النافعة» قبل
هدى ســلوم لـ «نداء الوطن» أن تهافت
الدخــول يف «جلجلة» تعقيب معامالتها
املواطنني من أجل إنجاز معامالتهم بعد
ري يف إنجاز
وإنجازها ،وســط تأخري كب ٍ
اإلرضاب الطويل ملوظفي القطاع العام
دفاتــر الســوق وتجديد تلــك املنتهية
الــذي انعكس بدوره عــى «املصلحة»
الصالحية التي تع ّرض حاملها للمساءلة
عرب إقفــال الصناديق
القانونية وعدم إعرتاف
العائدة إىل املالية ،أدّى
رشكات التأمــن بها
إىل هذا اإلزدحام الكبري
يف حــال تعرضه ألي
الذي تشهده «النافعة»
حادث بعيدا ً عن األخذ
سلوم ناشدت وزارة
يف اإلعتبار األســباب المالية تحويل اإلعتمادات مؤخــراً ،ليضــاف إىل
ذلــك ،إمتنــاع بعض
التعجيزية التي تحول
الخاصة العائدة للمؤسسة
املوظفني عن اإللتحاق
دون تجديدها.
ويأتــي هــذا من أجل القدرة على تأمين بعملهم قبــل تحقيق
مطالبهم ،رغم تعليق
التهافت عىل تســجيل
المازوت وتسيير أعمال
اإلرضاب الشــامل
إرضاب
السيارات بعد
ٍ
المواطنين
ملوظفي القطاع العام.
استمر أشهرا ً ملوظفي
القطاع العــام ،وتقدم املداوالت من أجل
وال تقترص التحديات التي تواجهها
إقرار الــدوالر الجمركي الذي ســرتد
مصلحة تســجيل الســيارات واآلليات
عىل هــذا الحدّ ،لفتؤكــد املديرة العامة
ري إرتفاعا ً يف أسعار السيارات
ٍ
بشكل كب ٍ
واآلليــات املســتوردة حديثا ً
أيضا ً أن تفاقم املشــاكل التي تواجهها
بشــكل
ٍ
«النافعة» يأتي جــ ّراء النقص الفادح
خاص ،إىل جانــب الضائقة املادية التي
يف اإلعتمــادات ،وصعوبة تأمني البدائل
دفعت العديــد من متوســطي الدخل
لرخص الســر والســوق التــي يتم
إىل اإلستعاضة عن ســياراتهم الكبرية
إنجازها ،ما يطرح العديد من التساؤالت
والرباعية الدفع بأخرى تناسب قدراتهم
حول قدرة املؤسســة عىل اإلستمرار يف
الرشائية ج ّراء اإلرتفاع الكبري يف أسعار

مواطنون يعجزون عن إنجاز معامالتهم في النافعة (أرشيف)

هذه الظروف الصعبــة .ومع انضمام
النقص الفادح وعدم القدرة عىل تأمني
املحروقات إىل ســ ّلم املطالب يف جميع
املؤسسات ،ناشدت سلوم وزارة املالية
تحويــل اإلعتمادات الخاصــة العائدة
للمؤسســة من أجل القدرة عىل تأمني
املازوت وتسيري أعمال املواطنني ،داعية
املعنيني إىل النظــر يف الظروف الصعبة
التي تم ّر بها املؤسســات العامة ،والتي
تدفع املواطنــن إىل التهافت عىل إتمام
معامالتهم قبل أن تؤدي الصعوبات إىل
تعطيل املؤسســات ،وصوال ً إىل توقفها
أكان بســبب الضائقة املاليــة أو ج ّراء
تجدد اإلرضاب يف القطاع العام.
ورغم تهافــت املواطنني بكثرة من
أجل إتمام معامالتهــم ،تفتح املصلحة
أبوابها أمامهــم أيام اإلثنــن والثلثاء
واألربعــاء مــن أجل إنجــاز املعامالت
اإلدارية ،يف حني ُ
خصص يوما الخميس
والجمعة من أجل الكشف عىل السيارات
واآلليــات .واعترب أحد معقبي املعامالت
أن هذا اإلجراء يهدف إىل تســهيل أمور

املواطنني وتخفيف األعباء عىل املوظفني
كما عــى اإلدارة ،موضحــا ً أن تعليق
إرضاب املوظفني يف القطــاع العام أتى
بعد اتفاق املعنيــن عىل تأمني الحضور
لـ  3أيام يف األســبوع يف جميع اإلدارات
العامة ،مشريا ً إىل أن الحضور يف النافعة
إقترص عىل بداية األسبوع من اإلثنني إىل
األربعاء ،يف حني يستمر العمل لساعات
متأخرة يومي الخميــس والجمعة من
قبــل موظفي «النافعة» للكشــف عىل
السيارات وتحضري امللفات دون القدرة
عىل استكمالها أو تسديد املتوجبات التي
تتطلب حضور أمناء صناديق املالية.
ومن املفارقات ،أنه ورغم الطقس
الحار يجــد املواطنون أنفســهم أمام
اإللتزام يف ثقافــة «الطابور» واملبيت يف
سياراتهم من أجل إنجاز معامالتهم التي
تستغرق أياما ً بعد الكشف عىل آلياتهم،
يف حني تستمر القوى السياسية يف إفراغ
املؤسسات وش ّل قدراتها عىل اإلستجابة
لحاجات املواطنني ،وأق ّلها الحصول عىل
رخصة سوق!.

يواجه الظروف لدعم المنتج والمستهلك

«يا عيني َع البلدي» بنسخة زحلية
باألســواق الكربى .ويرغب املنظمون
زحلـــة ـ لوســـي بارسخيــــان
أن يكــون نموذجا ً تجريبيا ً يشــجع
يح ّ
ط ســوق «يا عيني َع البلدي»،
املجتمعــات املحلية عىل خلق أســواق
ا ُملموَّل من تعاونية التنمية التابعة لوزارة
مستدامة تســاهم يف ترصيف إنتاجات
خارجية الجمهوريــة البولندية Polish
مزارعيها مبارشة ،من دون املرور عرب
 ،Aidيف زحلة مساء السبت (اليوم) ،يف
الوســيط التجاري ،ما يقلل من األعباء
محطة خامسة له عىل األرايض اللبنانية
عىل املزارع واملستهلك معاً.
قبل ان يتابع يف ثــاث محطات أخرى
تســمية «يا عيني َع البلدي» كما
تختتم بمنطقة دير القمر.
ترشح الدكتورة وديعة الخوري مسؤولة
املرشوع تنظمه جمعية شــباب
الســوق يف زحلة ،تحمل رسالة تقدير
الرجــاء  Youth of Hopeبالرشاكــة
للمونســنيور توفيق بو هدير مؤسس
مــع جمعيّة فينيســيا للقدّيس رشبل
جمعية شــباب الرجاء امللقب بـ»ابونا
ّ
مؤسسة اإلنماء الشامل IDF
البولنديّة،
الشــباب» الذي تويف بشــكل مفاجئ
واملركز البطريركــي للتنمية البرشيّة
يف العــام املايض ،وهــو كان يكثر من
والتمكني.
إســتخدام كلمة «يا
وهو وفقــا ً ملا
عينــي» يف إشــادته
يع ّرف عنه منظموه
بأي عمــل .رفض بو
قبل اإلنطالق بالسوق
«أوّل سوق مجتمعي
هدير منطق اإلنكسار
ّ
متنقــل يف مختلف بنسخته األولى من ريفون وخصوصــا ً بســبب
املناطــق اللبنانية ،خضع الناشطون لورشات األزمــة االقتصادية
يســاهم يف خلــق
التي يمــر بها لبنان،
تدريب شملت  150عام ً
ال
كما أبى اإلستســام
فرص تسويق مبارش
لصغــار املزارعــن في اإلدارة و 120مزارعًا
لليأس بعــد إنفجار
واملنتجني مما ي ِّ
مرفأ بــروت ،ودعا
ُحسن
سبُل عيشهم وي ّ
ُ
اىل املواجهة بمشــاريع تشــجع عىل
ُحفز اإلقتصاد املجتمعي
يف سبيل التنمية املحليّة .كما انّه ّ
الثبات باألرض .وألن حراس األرض هم
يحفز
املزارعون ،ومــن بينهم صغار املنتجني
إنتاجا ً زراعيا ً يحــرم املعايري الصحيّة
خصوصاً ،كان مرشوع الســوق الذي
والبيئيّــة واإلجتماعية ويشــجّ ع عىل
يشكل دعما ً لهم.
اإلبتكار والتنوّع».
فكرة الســوق نضجت خصوصا ً
فكرة الســوق كلها تقــوم عىل
التواضع .وتروي خــوري أنه «عندما
بســبب األوضاع اإلقتصادية الصعبة
دعي السفري البولندي اىل إفتتاح السوق
التــي يعاني منها اللبنانيــون عموماً،
يف محطتــه األوىل ،شــكرنا عىل قبول
والضغوطات التي تتعرض لها قطاعات
املســاعدة ألنه إعتربها رد جميل عىل
اإلنتاج املحيل ،وال سيما صغار املنتجني
مســاعدة أهلكم ألهلنا خــال الحرب
غري القادريــن أحيانا ً عىل املنافســة

من التحضيرات الجارية إلستقبال السوق

العامليــة كما قال .وهــذا كالم نادرا ً ما
نسمعه من الجهات املانحة».
قبل اإلنطالق بالســوق بنسخته
األوىل مــن ريفون خضع الناشــطون
لورشات تدريب شــملت  150عامالً يف
اإلدارة و 120مزارعــاً ،ومــع أن هؤالء
ســميوا من قبل  13أبرشــية إال أنهم
تنوعوا بإنتماءاتهم الطائفية.
الناشطون يف تنظيم السوق وإدارته
كلهم متطوعون ويبدي هؤالء حماسا ً
عىل إنجاح جميع أسواقهم ،ومن بينها
سوق زحلة الذي سيشــارك فيه نحو
 30عارضاً ،يقدمون منتجات مختلفة
تركز عىل بعض األنواع التي تتخصص
بها زحلــة .وقد خضــع بعض هؤالء
لدورات تدريبيــة لتقديم املنتج بأفضل
املواصفات ،التي تــ ّم إحرتامها أيضا ً يف
إختيار باقي العارضني.
إال أن للظروف الصعبة التي تتفاقم
يوميا ً إنعكاسات ســلبية عىل املبادرة،
وال سيما مع بروز أزمة البنزين مجدداً،
وإرتفاع أســعاره التي تعيــق التنقل

باملنتجات ،وأزمة الكهربــاء واملازوت
باإلضافة اىل الحــر ،وهي عوامل تحول
دون تحوله يف زحلة سوقا ً مثاليا ً يضم
املنتجات الطازجة اىل جانب الصناعات
الغذائيــة .إال ان القيمني عىل الســوق
يــرون عىل إنجاحــه ،يف تح ّد يحمل
أيضا ً محاوالت إدخال البهجة اىل القلوب
عرب نشاطات عدة سرتافقه ،ومن بينها
مسابقات تراثية ،محطات غناء شعبية
لألطفال والكبار وعروض مبارشة بالفن
واملوســيقى والرياضــة والطبخ .قبل
اإلفتتاح الرســمي الذي سيشارك فيه
اىل جانب الفاعليات الرسمية جمع من
الزحليني املغرتبني الحارضين يف مؤتمر
اإلنتشار الثالث الذي ينعقد بقرص بلدية
زحلة حتى يوم االحــد املقبل ،وذلك يف
محاولة لخلق شــبكة تواصل مبارشة
تســهم بالتعرف عىل بعض املنتجات
التي يمكن تسويقها بأشكال مختلفة
يف الخارج أيضــاً ،وبالتايل خلق مداخيل
إضافية تسهم بتثبيت الشباب خصوصا ً
يف ارضهم.

محـــــليـــــات
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تحريك العجلة االقتصادية للقرى و"بالفريش دوالر"

الشاليهات تغزو الجنوب وتستقطب الر ّواد

النبطية ـ رمال جوني
عىل رغم االنهيار االقتصادي العمودي
الحاد الذي يشــهده البلد ،هنــاك من قرر
االستثمار داخله وتعزيز السياحة الداخلية،
وقد عادت لتنشط بشكل الفت هذه االيام.
أنه زمن الشــاليهات التــي انترشت
كالفطر يف قرى الجنوب ،كل منها ذو طابع
مختلف ،بعضها اختار الطابع الرتاثي وآخر
املودرن .ويف املحصلة ،دخلت الشاليهات عىل
خط االستثمار السياحي الرابح ،فلكل منها
هويته وتكلفته ،وان كانت شــاليه حومني
الفوقا اكثرها غــاء ،واحدثت ضجة كربى
بسبب تكلفة سعر اليوم التي حددت بـ350
دوالراً ،تكلفة اعتربها صاحبها عادية مقارنة
بالخدمات التي تقدم داخل الشاليه .غري ان
هناك شــاليهات ،اختارت الدخول عىل خط
املنافسة سياحياً ،كلها «مفولة» ،وتكلفتها
ال تتجاوز الـ 120دوالراً ،فأصحابها اختاروا
الدخول يف هذا املجال كنوع من فرص العمل
للصمــود يف وجه االزمة .ريحانة حســن
واسامة قبييس سيدتان قررتا خوض تجربة
الشاليه كاســتثمار سياحي داخيل ،واحدة
يف عمق ســهل امليدنة السياحي الذي تغزوه
الشاليهات ،واخرى عىل ضفاف نهر زوطر
الرشقية ،فالشاليه فرصة اقتصادية لهما،
ومفتاح الســياحة اليوم ،تنطلق االثنتان
من قاعدة «رضورة خلــق فرص يف لبنان،
وتؤكدان أن الســياحة الداخلية نشــطت
بشكل الفت هذه الســنة ،واسهم املغرتب
والسائح وحتى املقيم يف تعزيزها ،وهي نوع
من الهجرة من االزمــات اىل الهدوء وراحة
البال ولو ليوم او اثنني».

طلب كبير على الشاليه

زمن الهجرة إلى الشاليهات

مختلفاً ،تدرك ان االســتثمار الســياحي
مئــات االماكن الســياحية والرتاثية
مغامرة ،ومع ذلك تؤكد أنها راجت يف اآلونة
وحتى االثرية تنترش يف قرى وبلدات الجنوب
االخرية ،وتحظى بإهتمام املقيم واملغرتب،
اللبناني ،من قالع ومتاحف ومغاور وغريها،
من دون ان تخفي ان الشــاليه بالنظر اىل
غري ان الالفت هذه السنة ،تنشيط سياحة
خصوصيته ،شكل حافزا ً
الشــاليات وقــد بــدأت
لكثريين للهروب من الهم
تتوسع يف القرى والبلدات
املعيــي واالقتصــادي
الجنوبية ،وتســتقطب
الرواد وتسلط الضوء عىل الطلب على الشاليه كبير ،واالختــاء بالنفس داخل
اهمية خلــق فرص عمل فالناس تريد الهروب الى الطبيعة ،وتلفت اىل اهمية
ولو «مــن وال يش» ،بدال ً
االســتثمار السياحي يف
واقع مختلف
البلــد« ،كــي ننهض به
من انتظار الفرج من دولة
مجدداً» ،وبحســبها فإن
لم تعر السياحة الداخلية
االقبال عىل استئجار الشاليه كبري جداً ،وهو
يوما ً اهتمامها ،ومع ذلك ينشط هذا القطاع
مفول حتى ايلول املقبل ،وتعيد الســبب اىل
وبقوة.
حاجة الناس للراحة النفسية والفكرية معاً،
عىل مطل وال اروع يقع شاليه املغارة،
أضف ان موقعه داخل ســهل امليدنة اعطاه
وقد اتخذ طابع الرتاث القديم ،يقع عند تلة
قيمة مضافة.
ترشف عىل ســهل امليدنة والوادي االخرض،
عادة ما كان الجنوب وتحديدا ً منطقة
اختارت صاحبته َريحانة حســن ان يكون

النبطية خارج خريطة السياحة الداخلية،
رغم اكتنازها الكثري من املعالم السياحية،
لطاملا كان تســليط الضوء عىل قرى الجبل
والساحل ،أما الداخل فبقي مهمالً سياحيا ً
وانمائياً ،غري أن هناك من قرر تقديم نماذج
سياحية من ال يشء ،عىل حد ما تقول اسامة
اســماعيل التي قررت مع شقيقتها اقامة
شــاليه عند ضفاف نهر زوطــر الرشقية.
انطلقت اســامة من الظروف االقتصادية
القاســية ،فالوظيفة لم تعد تطعم خبزا ً يف
لبنان ،وان خلق فرص عمل هي االســاس،
وتؤكد ان فكرتها جاءت من واقع ان البيت
الشــاليه يقع عند مطل عــى نهر زوطر
الرشقية ،بموقع مميز وســط جبال ونهر
وطبيعة ،وهي مقومات تجذب الســائح اىل
املكان ،وما يفرحها ان الطلب عىل الشاليه
كبري ،فالناس تريد الهروب اىل واقع مختلف.
طريــق متعــرج داخل بلــدة زوطر

الرشقية ،حيث البيــوت الحجرية القديمة
ترافقك باتجــاه النهر ،مــا زالت الضيعة
القديمة عــى حالها ،بيوتهــا املتالصقة،
ودكاكينها الصغرية ،تجعــل الزائر يميض
اجازة مميزة .يف الطريق اىل الشــاليه جبال
شــاهقة وطبيعة مميزة تحملك اىل عمق
النهر حيث اختارت اســامة وشــقيقتها
اقامة الشــاليه كنوع من تعزيز االستقرار
االقتصادي لهما ،اضافة اىل تعزيز الحضور
السياحي ،فالشاليهات وجهة العائالت هذه
االيام ،واملغرتب بحســب اسامة يبحث عن
مكان هادئ بعيدا ً من الضجيج.
إنــه زمن الهجــرة اىل الشــاليهات،
فاالقبال الكبري عليها يؤكد ان الناس تحتاج
للراحة ،وهذا ما عزز انتشار هذه البيوتات،
واســهم وصول املغرتبني يف تنشيطها ما
يعني تحريك العجلــة االقتصادية للقرى
وبالفريش دوالر.

فتيات على اإلشارات والمستديرات مع الفتات للمساعدة

التس ّول في صيدا ...مهنة منظمة
وليست حاجة

الشمــــال  -مـــايز عبيــــد

صيــــدا ـ محمـــد دهشــة
األزمة االقتصادية واملعيشية
مع طول أمدها تطبق بتداعياتها
الســلبية عىل حياة اللبنانيني ،ال
تقترص عــى وداع نمط العيش
برفاهية ،وال عــى الوقوف عىل
حافة الفقر املدقــع عىل قاعدة
شطب االولويات نهائيا ً وترتيب
الكماليات وفــق الحاجة ،وانما
اىل انتشار ظواهر جديدة لم تكن
من قبل تلفت االنتباه ،وقد اصبح
عدد منهــا مشــهدا ً يوميا ً يثري
التساؤالت.
وظاهرة التســول ليســت
جديدة عىل املــدن الكربى ،ففي
الفرتات الســابقة أطلقت بلدية
صيدا بالتعاون مع القوى االمنية
وتجمــع املؤسســات االهليــة
حملة كبــرة ومنظمة ملنعها يف
املدينة ،وواكبــت رشطة البلدية
والقوى االمنية التنفيذ ،ونجحت
لوقت محدود ما تــرك ارتياحاً،
قبــل ان تعود مجــددا ً وبازدياد
وتتخذ اشــكاال ً مختلفة تنتهي
اىل عنوان واحد طلــب يد العون
واملساعدة .لم يعد غريبا ً ان ترى
فتاة ترفع الفتة وســط شارع
رياض الصلح تطلب مســاعدة
لوجه الله او لسداد ايجار املنزل
او لرشاء ادوية مزمنة ،او إمراة
واوالدها تجلس عىل مســتديرة
«النجمة» لبيــع املحارم واملياه،
او عند مســتديرات «مرجان» او
«البهاء» او «العربي» او الوقوف
امام ابواب املســاجد عند اوقات
الصــاة وخاصة يــوم الجمعة
لطلب املساعدة بأنواعها ،يقابل

الشتاء يهدّد مصير أكثر من  16عائلة
في حي البحر في سهل عكار

انتشار ظاهرة التس ّول في صيدا

ذلــك ارتفــاع عدد املناشــدات
لطلب مســاعدة لتسديد فاتورة
مستشفى او اســتكمال رحلة
عــاج ،تزامنا ً مــع نرشها عىل
مواقع التواصل االجتماعي.
وقد شــكا العابــرون عند
تقاطــع «ايليا» وســط املدينة،
من كثــرة املتســولني وقد باتوا
غالبيتهم من الفتيات ،فيما يعمد
البعــض اىل الــرب فجأة عىل
زجاج السيارة من اجل الحصول
عىل املال بعدمــا اصبح كثريون
يقفلونها لتفادي ذلك او مســح
الزجاج بغتة مــن دون موافقة
صاحب الســيارة ،واذا لم يدفع
تنهــال عليه الكلمات الســيئة
بشكل محرج.
وقــال الصيــداوي يونس
قبالوي لـ»نداء الوطن» ان هذه
الظاهرة «باتــت مزعجة اىل حد
االســتياء ويجب التخلص منها
النها غريبة عــن املدينة وعادات
ابنائهــا واملقيمني فيها ،فغالبية
هؤالء يفــدون اليها من خارجها
وقد استفحلت مع تفاقم االزمة
املعيشية وباتت عىل مدار الوقت
مــن ســاعات الصبــاح االوىل
حتى الليل» ،داعيــا ً بلدية صيدا
واألجهــزة االمنيــة اىل منعهم

«حتى ال يكونــوا مصدر ازعاج
للناس وهم يتنقلون اىل اعمالهم
او لقضاء حوائجهم».
وتختلــف اآلراء الصيداوية
حول حــاالت التســول وكيفية
التعاطــي معها ومــا اذا كانت
مهنــة او حاجة نتيجــة تردي
االوضاع املعيشية وازدياد الفقر
املدقع والبطالــة ،ولكنها تتفق
ان املتســولني عند اشارتي صيدا
الوحيدتــن (ايليا وســبينس)
ليســت حاجــة وانمــا مهنة
ومنظمــة ،ويؤكــد أمــن رس
«تجمــع املؤسســات االهلية»
يف صيــدا ماجد حمتــو لـ»نداء
الوطن» ان «العائالت الصيداوية
الفقرية واملحتاجــة ال تخرج اىل
الشــوارع للتسول النها متعففة
ولدى البلديــة والتجمع داتا بكل
العائالت املحتاجــة ،وهي تقدم
لها املســاعدات وفق االمكانيات
ومن دون تضــارب يف التوزيع»،
مضيفاً« :الحملــة التي نفذتها
البلديــة وتجمــع املؤسســات
بالتعــاون مع القــوى االمنية
تتضمن حلــوال ً وبرنامجا ً العادة
تدريب االطفــال وتعليم ذويهم
الحرف مــن اجل كســب قوت
يومهم».

يســيطر الخوف هذه األيام عىل حياة عدد
من العائالت من ســكان حي البحر يف منطقة
ســهل ع ّكار ،فالحل الذي توصلــت اليه الهيئة
العليا لإلغاثة قبل مدة ،ببناء سنســول صخري
لم يشــمل جميع منازل الحــي ،وظ ّل نحو 16
منزال ً من دون تغطيــة ،علما ً أنها منازل أمالك
خاصة وليست أمالكا ً بحرية كما يؤكد األهايل.
فعند كل موســم شتاء وأمام كل عاصفة ،تعود
معاناة أهايل الحــي لتتصدّر الواجهة ،خصوصا ً
أن هذا الحي املالصق للبحــر ويحوي عددا ً من
املســاكن ،يعترب من أكثر األحياء فقرا ً يف ع ّكار،
والخوف مــردّه أن العواصف تدفع بمياه البحر
واألمــواج العاتية باتجاه البيــوت ما يؤدي إىل
تآكلها فتحدث اإلنهيارات.
ليال
يف حي آل الشــتيوي ،يتحدث األهايل عن ٍ
مرعبة يمضونها كل يوم منذ ســنوات ،خصوصا ً
أن الشــتاء عىل األبواب ،إذ ال يسمعون يف الليل إال
هدير األمواج ،وتكــر املعاناة وتزداد املخاوف ألن
املــوج قد أكل أجزاء من منازلهــم فباتت مهددة
بالسقوط عىل من فيها يف أي لحظة ،لذلك يرفعون

حارة آل الشتيوي في حي البحر

رصختهم قبل بداية موســم الشتاء لع ّل أحدا ً من
املعنيني يســمعها .تقول سيدة من سكان الحي:
«كلما اقرتب موسم الشتاء زاد خوفنا ،نعيشه كل
ثانية ،إذ ال ندري يف أي وقت ســوف تسقط هذه
املنازل عىل رؤوسنا ،ال سيما أن هناك أجزاء منها
قد ســقطت واملياه نخرتها وهي غري قادرة عىل
تحمل أي عاصفة مقبلة».
ويؤكد األهايل أن الهيئــة العليا لإلغاثة كانت
زارت حيهم بعــد حصول انهيار قبل مدة وعاينت
الوضع ،وكانت هناك وعــود بمعالجته لكنها لم
ّ
تنفذ ،فقد قامت الهيئة ببناء سنســول لعدد من
البيوت املقابلة وتركوا هذا الحي من دون معرفة
األســباب .ويطالب األهايل الهيئة وجميع املعنيني
باملســارعة إىل نجدة أكثر مــن  16عائلة مهددة
برجالها ونســائها وأطفالها باملوت يف أي لحظة،
وذلك من خالل بناء سنســول صخري يساهم يف
كرس األمواج العاتية ،ويمنعهــا من التقدم نحو
املنازل.
تجدر اإلشــارة إىل أن هــذه العائالت تعيش
أوضاعا ً اقتصادية واجتماعية مزرية من شــدّة
الفقر والعــوز ،وليس بإمكانها بنــاء مثل هذا
الحائط الصخري عىل نفقتها الخاصة.
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"مشروع وطن اإلنسان" :لحصول اإلستحقاق الرئاسي في موعده
شــدد املجلس التنفيذي لـ»مرشوع وطن اإلنســان»،
يف بيان بعد اجتماعه االســبوعي برئاســة رئيس املجلس
التنفيــذي النائــب نعمة افــرام« ،عــى رضورة حصول
االســتحقاق الرئايس يف موعده» ،مشــرا ً اىل أن «املرحلة
تتطلب رئيســا للجمهورية يتمتع باملواصفات التي تؤهله
ألن يكون رجل إدارة «املهمة» الصعبة ،بحيث يشكل ورئيس
الحكومة التي ستيل انتخابات الرئاسة ،فريق عمل يستطيع
ان يُدخِ ل البالد يف االصالحات ،وإال ّ نحن ذاهبون اىل االرتطام
الكبري الذي ســيكون موجعا ً ومؤملا ً عىل كافة املستويات».
وحذر من ان «خطر الفراغ هذه املرة سيكون كبريا ً عىل لبنان
الكيان والهوية والوطن».
واعترب البيان ان «الفشــل يف اعتمــاد خطة االولويات
وترشــيد الدعم والقضاء عىل ما تبقى من ودائع أوصلنا اىل
االنهيــار التام .فإعادة التوازن املايل اىل املؤسســات العامة

تشكل االساس إلرساء االصالحات املطلوبة .إن االصالحات
ستكون موجعة ،لذا سيشكل خلق شبكة أمان اجتماعي من
خالل البطاقة التمويلية والبطاقة الصحية املدماك االساس
للبدء بالخطة االصالحية املطلوبة».
ورأى البيان ان «تعديل الدوالر الجمركي يجب ان يصدر
بقانون عــن مجلس النواب تحدد بموجبــه قيمة «الدوالر
الجمركي» بنسبة مئوية من ســعر صريفة ،بهدف تأمني
مداخيل للقطاع العام اللبناني فنجنّب االدارة العامة يف لبنان
االنحالل الكيل».
ولفت البيان اخريا ً اىل» التف ّلت األمني الذي يهدد اوالدنا
يوميا ً عىل الطرقات ،حيث تحصل الرسقات يف وضح النهار
تحت تهديد السالح .كل هذه الشواهد م ّ
ُؤشات اىل ان لحظة
االرتطام الكبري تقرتب برسعة قصوى ،والتنبيه أن «الشتاء
ٍ
آت».

"الحبس مليان كل شي بيخطر عالبال ...وفي رؤوس كبيرة مستفيدة"

جل :سجون لبنان "غير صالحة للبشر"
اإلنفجار المؤ ّ

«السجن تنشئة وإصالح» .أو هكذا يجب أن يكون .لكن
سماع حكايات ال تنتهي عن معاملة موقوفين
وسجناء كـ»حيوانات منفيّة» ،والزج بهم أعدادًا في ما
ال يزيد عن مساحة زنزانة إفرادية ،تجعلنا نتر ّيث للحظة.
هذا ولم نذكر بعد التكبيل ،عصب األعين ،التعذيب ومنع
المأكل والمشرب عن هؤالء لساعات وأيام من دون
مراعاة أدنى مواصفات الصحة والسالمة .وثمة المزيد.
العبارة التي بدأنا بها ،والحال كذلك ،ال تشي بأنها تتعدّى
سكب الحبر على الورق .أه ً
ال بكم في سجون لبنان.
كـــارين عبـــد النــــور
قد يكون مفهوما ً أن تأتي أخبار
كتلك من داخل ســجن جزيرة «بتاك»
الرويس حيث الحياة أشبه بالجحيم،
أو من ســجن «جيتامــارا» يف رواندا
ّ
يتعفن الســجني حتى املوت ،أو
حيث
حتى من ســجون األنظمة الشمولية
القريبة والبعيدة حيــث يُج ّرد البرش
مــن إنســانيتهم .لكــن أن تخرج
شــهادات مماثلة من سجوننا ،نحن
بلــد الحريات ،فهو أمــر آخر .إليكم
البعض منها ممهورا ً بختم ُ
«صنع يف
لبنان».

 13يومًا من «البهدلة»

ســليم (اسم مســتعار) يرشح
لـ»نداء الوطن» كيف تع ّرض ورفاقه

النوم في إحدى الزنزانات

ّ
تعســفية عــى خلفية
لتوقيفــات
حرق مبنــى بلديــة طرابلس خالل
ثورة ترشيــن ،يف حني بقي الفاعلون
الحقيقيــون أحــرارا ً طلقــاء« .كنا
ستّة أشــخاص حني نُقلنا إىل وزارة
الدفاع .كان التعاطي سيّئاً .انقطعنا
عن العالــم الخارجي وحتى املحامي
لم يُســمح لــه برؤيتنــا .كان امللف
مفربكا ً فقط لتأديبنــا ألننا تواجدنا
يف الســاحات دفاعا ً عن الوطن» ،كما
يروي .ويضيــف« :تع ّرضنا إلهانات
لفظية وعنرصيــة ،وبقينا معصوبي
األعني وأيدينا مكبّلة إىل الخلف بال أكل
ورشب ونوم ليومــن متتاليني .حتى
اســتخدام املرحاض لم يكن يُسمح
به إال عىل مزاج العنــارص املناوبني.
الحمّ ام مكشوف يدخله أحدنا مكبّال ً
باآلخر».

استراحة داخل أحد السجون

ويتابع املوقوف الســابق« :بعد
يومني نُقلنــا إىل الريحانية ،ووُضعنا
ّ
مخصصة
مجدّدا ً يف زنزانــة إفرادية
للحاالت النفسية وال مقوّمات للحياة
فيهاُ .
سمح لنا باألكل الذي يشبه كل
يشء ّإل الطعام الصالح للبرش ،لكننا
رضينا به ألن الجوع أدركنا 13 .يوما ً
مضت من دون استحمام ،وكان باب
الزنزانة يُفتح «تننســب ونتبهدل» ال
أكثر».

«كلّو واسطة»...

محاكمة ســليم لم تنتــهِ  ،لكن
ّ
قصته خلــف القضبــان انتهت من
حســن ح ّ
ظه برسعــة .أما القصص
األخرى املشابهة ،فال تُعدّ .هذا سجني
تواصلنا معه من داخل سجنه .ليست
املرة األوىل التي يدخل فيها الســجن
ولســنا هنا يف معرض الدفاع عنه يف
مطلــق األحوال .فاملرتكــب يجب أن
يُعاقب حتماً .تهمته تعاطي املخدّرات
وهو يعرف «الشاردة والواردة»« .هون
الفقري بال أكل ،بيشــطف الحمامات
كرمال ســيجارة بالنهــار ،والغني
ّ
وكفــو برقبة الفقري»،
مد ّلل ومرتاح
كما يخربنا زاهي (اســم مستعار).
يتابع كيف جرى منع إدخال الطعام
من الخارج بحجّ ة التدابري األمنية ،يف
حني أن الهدف هو تشــغيل «د ّ
كان»
السجن ،ويع ّلق ساخراً« :علبة الدخان
ب ّرا بـــ 30ألفاً ،وهــون بتنباع بـ50
ألفــاً .خايفني يتهــ ّرب يش باألكل؟
املخدّرات بتفــوت واألكل ما بيفوت.
الحبس مليــان تلفونات وحبوب وكل
يش بيخطر عبالكن ويف رؤوس كبرية
مستفيدة .يف ناس بتفوت قصدا ً ألنو
هون أحسن مطرح للصفقات».
نســأل زاهي كيف يجــرؤ عىل

محادثتنا من الداخل وعلناً ،فريدّ« :يف
كل غرفة  3أو  4تلفونات ،وكل تعليمة
لحدا مــن أهل املســاجني بترشيجة
خط .هون يا عيني ك ّلو واسطة .بدِّك
أكرت من إنو ّ
يل عندو واســطة بتجي
صاحبتو لعنــدو زيــارة ...وفهمك
كفاية» .ما ســمعناه مُضحك مُبكٍ ،
ورشّ البليّة ما يُضحك.

عقاب أم تأهيل؟

بحكم اكتسابهم فن تجارة املخدّرات
عىل يد تجّ ار أكثر تم ّرســاً .ويضيف
طعمة« :إذا أردنا التك ّلم عن املخدّرات
تحديداً ،فقــد ثبت يف أكثر من تحقيق
أن هناك تجــاوزات تتع ّلق بإمكانية
إدخالها إىل الســجون ،وتو ّرط بعض
العنــارص األمنيني ،إمّ ا نتيجة ســوء
الوضع االقتصادي أو الجشع والطمع
والفساد».

ّ
الرف
القوانين على

ّ
منســق اللجنــة القانونيــة يف
ماذا عن الشــق القانوني املتع ّلق
املرصد الشعبي ،املحامي جاد طعمة،
بالتوقيفــات واملحاكمات؟ «رغم أن
اعترب يف حديث لـ»نــداء الوطن» أن
قانــون أصول املحاكمــات الجزائية
«التط ّرق ملوضوع السجون ذو وجهني
حدّد يف املادة  108منه أوقات التوقيف
أساســيني :أولهما العقوبة التأديبية
واضعــا ً الحدّيــن األقــى واألدنى
التي تقع عىل الفرد لكي يُحاسب عىل
ومستثنيا ً منها بعض
الجــرم الذي اقرتفه،
الجرائم التي ال سقف
والــدور اإلصالحي
لهــاّ ،إل أن القضــاء
داخل الســجن من
لــم يلتــزم بأحكام
أجل تأهيلــه للعودة
سجن رومية ،مث ً
ال
هذه املادة مــا يُعترب
إىل املجتمع».
الذي يتّسع لـ1500
ويلفت طعمة اىل
ثغرة كبــرة يف جدار
أنّه ،بحســب املعايري سجين يوجد فيه حاليًا
العدالــة» ،كما يرشح
حوالى 4100
الدوليــة ،ال بــ ّد من
طعمــة .أمــر آخر ال
بــ ّد من اإلشــارة إليه
تصنيــف الســجناء
وهــو طول أمد املحاكمــات علما ً أن
داخل الســجون ،فيُفصــل مرتكبو
العدالــة املتأخرة ،كمــا نعيد ونك ّرر،
الجنح عــن مرتكبــي الجنايات أو
ال تختلــف عن الالعدالة .فالســجني
الجنايات الخطرية .فخالف ذلك ،يدخل
اإلنســان إىل الســجن مجرما ً صغريا ً
يجد نفســه داخل السجن مج ّردا ً من
أدنى مقوّمــات العيش الكريم يف ظل
ليخرج منــه مجرما ً أكــر .بطبيعة
الحال ،هذا التصنيــف غري م ّ
واقع االكتظــاظ ،كما عليه أن ينتظر
طبق يف
طويال ً بني الجلسة واألخرى خاصة يف
السجون اللبنانية لسببني :األول واقع
ظ ّل االعتكافات واإلرضابات املتتالية
االكتظاظ (فسجن رومية ،مثالً ،الذي
ّ
مؤخراً .وهكذا ال تعود حاالت الغضب
يتّســع لـ 1500ســجني يوجد فيه
والكبت الشديدة التي تتم ّلكه وفكرة
حاليا ً حــواىل )4100؛ والثاني واقع
الهــروب التي تــراوده وإيجاد اآللية
الخلــط بني املســاجني رغم اختالف
املناسبة لتحقيق ذلك مستغربة.
جرائمهم .من هنــا يتحوّل متعاطو
عن الشق اإلنســاني وما حصل
املخدّرات مثال ً إىل تجّ ار داخل السجن
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كرم :نقلت بأمانة ما سمعته
صدر عن رئيس الرابطة املارونية السفري خليل كرم البيان
اآلتي« :أوردت جريدة «نداء الوطــن» يف عنوان عددها الصادر
اليوم (أمس) « :مكتوب كرم :باسيل صاغه وجريصاتي كتبه».
حيال هذا الــكالم املرفوض جملة وتفصيالً ،ال ب ّد من التأكيد أن
من يعرف السفري خليل كرم ورافق مسريته املهنية والسياسية
واالجتماعية والرتبوية ،يعرف جيدا ً أنه ال يتلقى أوامره من أحد،
وما كان يوما ً ساعي بريد ألحد».
وأضاف« :أن رئيــس الرابطة املارونية ليس ممن يميل أحد
عليه ســلوكه ومواقفه .وهو نقل بأمانة ما سمعه من رئيس
الجمهورية من مواقــف ردا ً عىل هواجــس اللبنانيني عموما ً
واعضاء الرابطة املارونية خصوصاً ،وذلك مثلما فعل يف زياراته
السابقة ملرجعيات رسمية وروحية ،ومن بينها رئيس الحكومة».

السفير خليل كرم

الـسـبـت  ٢٧آب 2022

توقيف  3سوريين يهرّبون مخدرات إلى سوريا
تم ّكنت شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل
لكشف شبكات االتجار باملخدرات وتهريبها وتوقيف
أفرادهــا ،من إحبــاط عملية تهريــب مخدّرات إىل
ّ
ّ
مكبات
موضبة ومخبّأة داخل عــدد من
ســوريا،
صوت وهي عبارة عن  /2/كلغ من مادة حشيشــة
الكيف ،و /298/غ .من الحبوب املخدّرة «كبتاغون»،
كما من توقيف جميع أفراد الشــبكة يف مح ّلة برج
حمود ،وتضم كل من الســوريني ع .ع( .من مواليد
عام  )1994الرأس املدبّر للشبكة ،ب .ع( .من مواليد
عام  ،)2004م .م( .من مواليد عام .)1989
وبتفتيش املنزل حيــث يقيمون ،عُ ِث َر عىل كميّة
من حشيشــة الكيف ِزنتهــا  /800/غ ،وكميّة من
حبــوب الكبتاغون ِزنتها  /140/غ ،بحســب بالغ
املديرية العامة لقوى االمن الداخيل -شعبة العالقات
العامة.

جاد طعمه

دورات تدريبية لعناصر قوى األمن

ويحصــل مع ســليم وغــره خالل
التحقيق ،يقول طعمة« :أحيانا ً كثرية
نســمع عن ذلك رغم أن املادة  47من
أصول املحاكمــات الجزائية تفرض
حضور املحامي مع أي شــخص يت ّم
استجوابه أمام الضابطة العدلية .عىل
القايض أن يبعث الهــدوء النفيس يف
نفس كل موقوف عىل ذمة التحقيق.
وامللفت أنه نادرا ً ما نجد أحكاما ً تُ ِ
بطل
تحقيقــات أولية حصلت تحت ضغط
التعذيب» .فعىل الرغم من إقرار لبنان
قانون تجريــم التعذيب العام ،2017
لكن حــاالت تطبيقه ال تتعدّى أصابع
اليد الواحدة.

المعايير في خبر كان

ننتقل إىل مديرة برنامج السجون
يف مركــز  RESTARTلتأهيل ضحايا
العنف والتعذيب ،الدكتورة باســكال
بافينــوس ،التي أشــارت يف حديث
لـ»نداء الوطن» اىل أن هناك  25سجنا ً
ال تتوافق فيهــا ظروف االحتجاز مع
املعايري الدولية ،مثــل قواعد مانديال
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
نبدأ مع املباني التي يعود بعضها
إىل أيــام الحكم العثمانــي واالنتداب
الفرنيس .فهي ضيّقة املســاحة يُزجّ

أعداد الموقوفين في لبنان

فيها أضعاف سعتها وأكثر ،ما يحول
دون احــرام الحقــوق األساســية
لإلنســان فيها ويحوّلهــا إىل قنابل
موقوتــة عــى املســتويني الصحي
واألمنــي .فاالكتظاظ يشــ ّل عملية
التأهيل االجتماعي التــي تحتاج إىل
إطار حياتي مقبــول لتحقيقها .ثم
هناك مشــكلة البنــى التحتية التي
تتط ّلب ورشة صيانة شاملة وهو أمر
مستحيل يف ظ ّل األزمة الراهنة« .مثالً،
تعتمد بعض الســجون عىل مو ّلدات
الثكنات أو عىل االشــراك بسبب عدم
تخصيص مو ّلــدات كهربائية لها .أما
مياه الرشب فحدّث وال حرج .فقد قام
مركز  RESTARTبم ّد شــبكة تكرير
مياه شفة يف سجن القبّة يف طرابلس
لتوفري مياه رشب صالحة للسجناء»،
بحسب بافينوس.

اإلحتياجات آخر اإلهتمامات

املشــاكل الصحّ يــة والخدمات
الطبية هي األخرى معضلة متفاقمة،
وليســت وفاة أحد ســجناء رومية
األســبوع املايض بســبب األمراض
املتفشــية داخل الســجن سوى خري
دليل عىل ذلك .نتك ّلم هنا عن فرشات
متآكلة ورطبة؛ نقــص يف اإلمدادات
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الطبيــة واإلســعافات األولية؛ عدم
توفري جميع االختصاصــات الطبية
كما انعــدام خدمة الطــب النفيس.
وتتحدث بافينــوس عن غياب خدمة
طب األسنان وعدم إجراء الفحوصات
املخربية للســجناء للتأكــد من عدم
إصابتهم بأمــراض معدية .هذا مع
العلم أن العديد من األطباء العاملني يف
السجون قدّموا استقاالتهم وهاجروا
مــا انعكس بــدوره نقصا ً حــادا ً يف
عددهم.
ماذا عن األمن الغذائي ،وهل هو
فعــا ً مهدّد يف الســجون؟ «بالطبع،
فإدارة الســجون أصبحت غري قادرة
عىل تأمني احتياجات الســجناء من
الطعام بالكميات والنوعيات نفسها،
ال ســيّما من لحوم ودجــاج وأجبان
وخضــار .هــذا وقد وجّ ــه موردو
املواد الغذائية مؤخــرا ً كتابا ً إىل وزير
الداخلية والبلديات يطالبونه باإلرساع
يف تأمني أموال إعاشــات السجناء»،
تجيــب بافينوس .وقد صدر منذ فرتة
قرار بمنع إدخال الطعام من الخارج
لدواع أمنية ،كما أنه بســبب االرتفاع
الجنوني يف األســعار ،لــم يعد أمام
ّ
املتوفر
السجناء سوى تناول الطعام
داخل السجن.

وبالتحقيــق معهم ،اعرتفوا بما ن ُ ِســبَ إليهم،
ّ
وأنهــم كانــوا
يحــرون لعملية تهريــب أخرى
للمخدّرات إىل سوريا عرب الرب.

د .باسكال بافينوس

أخريا ً وليس آخــراً ،هناك غياب
شــبه تام للربامج الرتبوية والتدريب
املهني داخل الســجون مــا يؤدي إىل
انتشــار البطالة يف صفوف السجناء
الســابقني وانعــدام إنتاجيتهم بعد
وظيفة تأهيلية ال حراسة
خروجهم .مركز  RESTARTأنشــأ
لفتــة رسيعة ،ال تقل شــأناً ،يف
مكتبة ومشغل خياطة يف سجن القبّة
الختــام إىل انعــكاس واقــع القوى
إضافــة إىل إجــراء دورات كومبيوتر
األمنية عىل السجون .فتدهور العملة
وتدريب مهني حول الدهان والطرش
جعل راتب الضابــط يف قوى األمن ال
والحالقــة كمــا تعليم
يتخطى املائة دوالر
اللغة االنكليزية .خطوة
شهرياً.
ال ب ّد مــن الرتحيب بها
ثــم أن هنــاك
إدارة السجون أصبحت
لكن تحتــاج إىل التعميم
تراجعــا ً حــا ّدا ً يف
غير قادرة على تأمين
عــى كافة الســجون
عديــد الضبــاط
احتياجات السجناء
مســاعدة
لناحيــة
والعنارص املك ّلفني
خفض
عــى
الســجني
إدارة الســجون يف
من الطعام بالكميات
فــرة محكوميته عرب
ظل غياب الحوافز
والنوعيات نفسها
اكتســابه حرفــة ما
التــي تجذبهم إىل
وإعادة انخراطه يف الحيــاة العملية
العمل فيها .يف هذا الخصوص ،تقول
الحقاً.
بافينــوس إن غيــاب االختصاص يف
إدارة الســجون ،وعدم وجود معاهد
من ُتخرّج السجون؟
ّ
مختصــة لتدريب الكــوادر ،يعودان
بالنظــر إىل ما وصل إليــه البلد
للنظرة التقليديــة للوظيفة العقابية
كك ّل ،ال عجب يف عدم كون الســجون
عــى أنها مجــ ّرد حراســة أو إنزال
وقاطنيها من ضمن أولويات صانعي
عقوبــة .فلــو نُظر إليهــا كوظيفة
ّ
املخصصة
القــرار لدينا .فامليزانيــة
تأهيلية لت ّم االعرتاف برضورة حسن
للسجون غري كافية لتحسني ظروف
إعــداد وتدريب تلك القــوى .وهو ما
الحياة فيهــا .والضحيّة شــخصية
رشع به مركز  RESTARTمن خالل
الســجني ما يعيــق عمليــة إعادة
تنظيم دورات تدريبية للعنارص بهدف
اندماجه يف املجتمع ويزيد من احتمال
اطالعهم عىل كيفية إدارة السجون.
معاودته ك ّرة االرتكابات.
نكتفي بهذ القــدر مع علمنا أن
من
حالة
يعيشــون
«الســجناء
رسا ً خافياً.
ليس
إليه
قنا
ر
تط
ما
معظم
ّ
ّ
االنعــزال واليــأس واالكتئاب وعدم
لكــن إذ «يمكن الحكــم عىل درجة
ّ
الثقة باآلخرين ،ناهيــك باضطراب
تحض مجتمــع ما من خالل الدخول
البارانويــا والعديــد مــن األمراض
إىل ســجونه» ،كما قال يوما ً األديب
النفســية األخرى .هنــاك رضورة
الرويس فيودور دوستويفسكي ،ال ب ّد
لتحضــر الســجني ملرحلة مــا بعد
من دق ناقوس الخطر مرارا ً وتكراراً.
اإلفراج واعتماد عقوبات بديلة» ،من
وجهة نظر بافينوس.
جدول أعداد الموقوفين
تكــرار االنتفاضــات التي تهبّ
يالحظ تراجــع كبــر يف أعداد
داخل السجون وحاالت اإلرضاب عن
املوقوفــن يف لبنان خالل الســنتني
الطعام داخلها ومحاوالت الفرار منها
األخريتني ،ويعود الســبب ،بحســب
باتت خــرا ً روتينياً .يف هذا الســياق
الباحــث يف الدولية للمعلومات محمد
يشــدّد طعمة عىل وجــوب تعاضد
شــمس الديــن ،إىل تهــاون القوى
كافة العاملني يف الجســم القضائي،
األمنية ،نتيجة االكتظاظ الحاصل يف
خاصة الشــق الجزائي منه ،لوضع
السجون من جهة ،وعدم القدرة عىل
خطة نهــوض شــاملة تراعي واقع
تأمني احتياجــات املوقوفني من أكل
السجون وأي نوع من األشخاص يُعاد
ورشب وغريها من جهة ثانية.
تخريجهم إىل املجتمع».
ويتســاءل« :هل نقوم فعال ً بدور
إصالحي أم نحن أمــام واقع تخريج
مجرمني كبار؟».
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مسرحية "ج ّوا برّا":
حين تتحرّر "األنا" لإلتحاد باآلخر
"ج ّوا برّا" عرض مسرحي الستديو "سيناريو" من إنتاج نساء في لبنان ،بالتعاون مع "النساء اآلن" و"دار األيتام اإلسالمية"
ومم ّول من "كندا"ُ ،يعرض في األول من شهر أيلول المقبل في الجامعة اللبنانية األميركية .مشاركات من بيروت والبقاع
ّ
ومنسقة المشروع رنا جلخ.
ومن جنسيات مختلفة إجتمعن البتكار النص واإلرتجال معًا تحت إشراف المخرجة رويدا الغالي

مـــــايـــــا الـــــخـــــوري
تعالج مرسحية "جــوا برا" قضايا
عدّة ومحاور ترتكز أساســا ً عىل ذاكرة
الجســد وكيفيــة تخزينه أحاســيس
وذكريات تســاهم يف تشكيله .ويف خالل
عملية بحث اإلنســان عن تلك املشاعر
املؤجلة من قبل الجسد وذاكرته ،نحاول
إسرتجاع تلك األحاســيس تمهيدا ً لبلوغ
الحريــة ،وفق ما تقــول املخرجة رويدا
الغايل التي أرشفت بشــكل أســاس عىل
ً
مضيفــة" :كلما تطوّرت
النص واألداء.
عالقة صحية مع تلك األحاسيس وكيفية
التعامل معها ،ترتفع إنسانيتنا ،ليصبح
التفاعل مع اآلخــر أرقى والتواصل معه
أعمق .من هنا تنطلق قضية التعاطف ما
بني الناس واإلتحاد بهم".
إضافة إىل البعدين الذاتي واإلنساني،
بعض من املعاناة
تتط ّرق املرسحية أيضا ً إىل ٍ
اإلجتماعية ،حيث تطرح شــذرات وصورا ً
عن عمالــة األطفال والتعنيــف والتف ّلت
املدريس ومواضيع أخرى باقتضاب.
وتتحدث الغــايل عن إنعكاســات
نفســية كثرية يُحدثها هــذا املرشوع
عىل املشــاركات نتيجــة التعبري بحرية
ّ
أنهن
والغوص بذكريات مؤملة ،مشرية إىل
قد بلغن مستوى معيّنا ً من الشفافية يف
ّ
طروحاتهن سواء عىل مستوى الذكريات
أو األحاســيس ،حتى وصلن إىل مرحلة
ّ
بعضهن البعض بشــكل
ينظرن فيها إىل
أفضــل ،ويتفاعلــن أكثــر مع قصص
ّ
بعضهن البعض ،حتى اتّحدن يف "األنا".
وعن كيفيــة اإلرشاف عــى النص
واألداء خصوصــا ً أن املشــاركات غــر
محرتفات ،أجابت" :بنيت الكتابة تدريجاً.

جلسة نقاش وتبادل أفكار بين المشاركات

ّ
قدراتهن عىل
صحيــح أن ثمة تفاوتــا ً يف
ّ
إدخالهن
التعبري الكتابي ،إنما عملنا عىل
إىل عالم الكتابة بشــكل تســ ّليل ممنهج
عرب إعداد مجموعة مــن التمارين يف هذا
ّ
قدراتهن
اإلطار .فاكتشفت املشــاركات
ّ
مشاعرهن التي لم يعتدن
عىل التواصل مع
التعبري عنها سابقا ً من خالل الكلمة".
أمّ ا عــى صعيــد األداء ،فكانت هناك
عملية بحث عــن لغة فنيّة ،ومســاعدة
املشاركات عىل إيجاد وسيلة للتعبري ،فكان
تركيز عىل التقنيات الحركية مســتثمرين
بعضا ً من الوقت قبــل إنطالق املرسحية.
وطاملا أن البعــد التقني ملتصــق بالبعد
النفيس وفق الغايل ،فقد اكتشفت املشاركات
ّ
اجسادهن ليست مج ّرد أداة ،بل "األنا"،
أن
وإنعكاس للذات ،من هنا كانت تسمية "جوّا
ب ّرا"  ،أي أن "جسدي الذي يحمل داخيل هو
وسيلتي للتواصل مع الخارج".
وتصف الغايل هذه التجربة بالرائعة
ّ
وتجاوبهن،
بفضل تفاعل املشــاركات
ّ
وجهوزيتهن التامة لهــذا املرشوع قبل

اإلنطــاق به ،ومــا ســاعد يف ذلك هو
ّ
منهن يف مشاريع سابقة
بعض
مشاركة ٍ
ّ
أكسبهن نضوجا ً معيّناً.
لـ"سيناريو" ما
أما املشــاركات الجديــدات ،فاندمجن
رسيعاً ،ليتحقق تفاعــل ناضج وملتزم
بصدق منذ اليوم االول ،ش ّكل شبكة ثقة
بني املدربني واملشاركات ،لينطلقوا معا ً يف
بناء املرشوع من دون كلل أو تردد".
وتضيف" :أفسحت هذه الثقة بيننا يف
املجال أمام التعبري بحرية ومن دون أحكام
مسبقة فكانت تجربة جميلة جداً".
ّ
امليسة املساعدة
من جهتها تحدثت
ومنســقة املرشوع رنا جلخ عن إنطالق
التحضري منذ عامني الفتة إىل أن رشكاء
منظمة "سيناريو" يف املن ّ
ظمات األخرى
مثل "نساء اآلن" طرحوا كالعادة أسماء
نســاء يرغبن يف اختبار املرسح ليكون
املعيار األســاس هو اإللتــزام الصادق
باملرشوع فقط ال غري.
وعن سبب إختيار نساء من جنسيات
متعددة ومن مناطق مختلفة ،تكشف عن

سعي "ســيناريو" إىل تحقيق هذا التنوّع
بهدف تبادل األمور اإليجابية الجميلة بني
املشــاركات خصوصا ً أن نساء العاصمة
اعتدن عىل نمط عيش مختلف عن نســاء
األطــراف ،يف البقــاع أو املخيمات .لكل
منهن ثقافتها وتربيتها الخاصة ونظرتها
املغايــرة إىل القضايا ،فعند تبادل األفكار،
تتشــجّ ع البقاعيات عــى التعبري بجرأة
ّ
ّ
أنفســهن،
ذواتهن وتحدّي
أكثر واختبار
فيما تكتشف نساء العاصمة القمع الذي
تعيشه نظرياتهن يف املناطق البعيدة.
وردا ً عن سؤال حول أهمية اإلفساح
يف املجال أمام املشــاركات لكتابة النص،
تقول" :نر ّكز يف "سيناريو" عىل املرسح
التشاركي ،ألننا نرغب يف مشاركة الناس
بإعداد النص ليتوّرطوا باملرشوع بدال ً من
أن نفرض عليهم نصا ً جاهزاً ،خصوصا ً
أنهم ليســوا محرتفني .فضالً عن أننا ال
نســعى إىل ابتكار ممثلني محرتفني ،بل
أن يشــ ّكل املرسح أداة للتعبري عن الذات
واملشاعر وعن مواقف ال يجرؤ الشخص

عىل البوح بها أمام اآلخرين لكنه يتشجّ ع
من خالل املرسح".
وتــرح عــن كيفية جمــع أفكار
املشاركني إلعدادها بشكل مالئم للمرسح،
فتتحوّل الخشــبة إىل مكان ّ
يعبون من
خالله عن أنفسهم ،ويتحدثون عن األمور
التي ال يســتطيعون البــوح بها يف األيام
العادية .وتضيف" :من شأن ذلك املساعدة
يف الشــفاء النفيس ،ألننا ال نقدّم عالجاً،
إنما يمكن من خالل التمارين الجســدية
ومن خالل تعليمهــم كيفية التواصل مع
الجسد ،تحقيق إنفتاح وتعمّ ق ذاتي .من
جهة أخرى ،إذا الحظنــا يف خالل اإلعداد
للمرشوع ومراقبة املشاركني أن ثمة من
يحتــاج إىل متابعة نفســية ،نقوم بدور
الوسيط بينه وبني معالج نفيس خصوصا ً
عىل صعيد األطفال والشباب".
وعما إذا كان املرشوع يُحدث تغيريا ً
معينا ً لدى املشاركات ،تشري إىل أن نسبة
التغيري تتفاوت وفق طبيعة االشخاص،
ومدى إستعدادهم لذلك .وتقول" :تهمّ نا
مســاعدة املشــاركات يف التعبــر عن
أنفســهن مــن دون رادع خصوصا ً عىل
صعيد املجموعة الصغرية املقفلة ،فن ّ
طلع
ّ
منهــن عــى املواضيع التــي يرغبن يف
التحدث عنها بشكل غري مؤ ٍذ أو متهوّر.
وبعد إنتهاء العرض املرسحي نســتكمل
ّ
معهن عىل مشاريع أخرى".
العمل
تن ّ
ظــم "ســيناريو" بعــد إنتهاء
املرشوع جلســات تماريــن مخصصة
للنســاء املشــاركات ،حتــى يصبحن
ميــرات يف مجتمعاتهن ،ين ّ
ّ
ظمن ورش
عمل مخصصة لألطفال يطبّقن فيها ما
إكستبنه ،فتكون "ســيناريو" قد أمّ نت
فرص عمل للمشاركات معها يف املن ّ
ظمة.

تفاعل جسدي تعبيري

مشهد من التحضيرات للمسرحية

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتجاوز الصعوبات برفقة
الحبيب وتتقرب منه أكثرهذه
الفرتة.ال تؤجل مشاريعك
املقررة معه.

تواجه اليوم الكثري من الضغوط
املربكة وال تعرف كيف تتعامل
معها لكثرة مشاغلك.

إلتزم وعودك تجاه الزمالء وال
تتهرب من مسؤولياتك يف العمل
ونفذ املطلوب منك بحذافريه.

تحاول جاهدا ً ارضاء الحبيب
ولكنك تشعر أنه ال يبايل ،ومع
ذلك تواصل سعيك لتصل إىل
نتيجة معه.

قد يتعكر مزاجك اليوم بسبب
بعض التأجيالت يف نطاق عملك،
أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز
مهامك بالفرتة املطلوبة.

تهمك مصلحة الحبيب
وتحاول أن تساعده عىل
تحقيق طموحه ومشاريعه
وخصوصا ً العملية.

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

يس ّلط هذا اليوم الضوء عىل
قضية مهنية متداخلة مع
شأن عائيل ،ويتحدث عن
إرباك عائيل أيضاً.

تعرف لقاءات مشوقة،
وتلبّي دعوات جميلة ،وتؤدي
الصداقات املميزة دورا ً يف
إسعادك أيضا ً هذه الفرتة.

مصاعب وحسد وغرية بانتظارك
وهي رضيبة النجاح والتفوّق،
فال تقلق منها.

تشعر بالنشاط والحيوية ما
يساعدك عىل إنهاء عملك برسعة
وسهولة و إتقان.

ال تترسع يف اتخاذ قرار بشأن
عالقتك بالحبيب قد تندم عليه
الحقاً ،ولن تجد من تثق به كما
كنت تثق بالحبيب.

أنت عىل بعد خطوة واحدة من
تحقيق مرشوع أحالمك فكن
عىل استعداد له.

١١
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SERIES

OUR RATING

 ...Moكوميديا ممتعة ومؤثرة

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يشــر لقب "مو" (محمد عامر) يف املسلســل
الكوميدي الجديد  ،Moعىل شــبكة "نتفلكس" ،إىل
رجل فلســطيني أمريكي مسلم نشــأ يف الكويت إىل
أن انتقلت عائلته لإلقامة يف هيوســتن ،تكســاس،
بطريقة غري رشعية بســبب حــرب الخليج .انتظر
أفراد العائلة هناك انتهاء معامالت اللجوء طوال 22
سنة وهم ينتظرون انتهاءها حتى اآلن.
ّ
مفصلة ودقيقة ودافئة
يقدّم املسلســل قصة
ومؤثرة عن حياة الناس ،فيساعدنا عىل فهم جوانب
رسد القصة عرب خليط من
من جميع الشخصيات .تُ َ
اللغات والثقافات والعقائد وتتخللها جوانب فكاهية
وصاخبة .باختصار ،إنه عمل ممتع ألقىص حد!
يتمتع عامــر بحضور آرس ،فيقدّم شــخصية
"مو" كرجل نشــيط وال يتعب ظاهرياً ،وكأنه بائع
بارع بالفطرة ،فتســمح له مهاراته وشــخصيته
الســاحرة باالســتفادة من جميع الفرص املتاحة
أمامه ،رغم املعاناة التي يواجهها ألنه مضطر للعيش
عىل هامش الحياة.

حني يُطــ َرد من عمله يف متجــر لإللكرتونيات،
يشــعر املدير باألسف تجاهه لكنه تلقى خربا ً مفاده
أن متجره ســيتعرض للمداهمة من فريق حكومي
يبحث عن املهاجرين غري الرشعيني ،وهو ال يستطيع
تحمّ ل تداعيات العثور عــى "مو" وهو يعمل لديه.
يعود "مو" الحقا ً لبيع معدات مق ّلدة من ســيارته،
ويتنقل يف الوقت نفسه بني وظائف جزئية أخرى.
خالل دوامــه َكـ(دِي جــي) يف نــادٍ للتعري،
ُص عىل أن
ينتهي عمله هناك بالطرد أيضــا ً حني ي ِ ّ
يوقف أحد العمالء التدخــن يف الداخل .ال يعرف رب
عمله أن ردة فعله هذه تتعلق باكتشــافه حديثا ً أن
والده "مصطفى" (محمــد هندي) تع ّرض للتعذيب
(بسجائر مشتعلة) بعدما تركوه يف الكويت ،وما كان
ليهتم باملوضوع أصالً حتى لو عرف هذه املعلومة.
تُ ّ
جسد معظم املشاهد املشاكل التي يواجهها الفرد
إذا لم يكن مواطنا ً أمريكياً .عندما يتع ّرض بطل القصة
لخدش بسيط بســبب حادثة إطالق نار يف أحد املتاجر
الكربى ،يعجز "مو" عن الذهاب إىل املستشفى (تغضب
والدته "يرسى" (فرح بسيســو) حني تشاهد وشمه
الرسي أكثر مما تســتاء من الجرح الذي تُ ّ
عقمه تحت
الوشم) .وبسبب عالجه غري الرسمي ،رسعان ما يصبح
"مو" مدمنــا ً عىل خليط من الكودين ودواء الســعال
السائل واملرشوبات الغازية :هو يعيش يف عالم تتالحق
فيه الضغــوط والتعقيدات ،وتتخللــه لحظات درامية
عابرة أو أحداث متفجرة ،كما يحصل يف الحياة الواقعية.
يتــكل "مو" عىل ذكائه وقــوة أعصابه وامللجأ
اآلمن الذي تقدّمه له عائلته ،ال سيما صديقه "نيك"
(توبي نويجوي) وحبيبته املكســيكية الكاثوليكية
"ماريا" (ترييزا رويز) .تملك "ماريا" كاراجا ً ناجحا ً
لكنهــا تجد صعوبــة يف نيل قرض لتوســيعه ،ألن
والدها املدمن عىل الكحول استعمل الحد األقىص من
البطاقات باسمها واستنزف رصيدها.
يف مرحلــة الحقة من األحــداث ،يحصل لقاء
بني "مــو" وصديق له من أيــام الجامعة .تزوج

هذا األخري لتحسني وضعه املادي ،وتعكس قصته
تجربة مؤملة كونها تكشــف االختالفات الوحشية
بني امليسورين واملحرومني.
يتطرق "مو" إىل مواضيع كثرية ،فيعطي املسائل
السياسية طابعا ً شخصيا ً وحيوياً .عامر ممثل ساحر،
فهو يقدم أدا ًء متماســكاً ،حتى يف املواقف التي يسهل
أن يتعثــر فيها .هو جزء من ممثلني أقوياء ومعروفني
يف العالــم العربي ،أو نجــوم أمريكيني عرب صاعدين
وموهوبني بقدره .هــم يجيدون التعبــر عن أعمق

أحاسيسهم واألفكار الثقافية والسياسية التي يغوص
فيها املسلسل .بشكل عام ،تطغى أجواء دافئة وجاذبة
عىل العمل كله .يســتحيل أال يتأثر املشاهدون بحياة
"مو" وبقية أفراد عائلته ،وأال يشــعروا بثقل اإلهانات
التي يتحمّ لها شــقيقه "سمري" يف مكان عمله ،مع أن
"سمري" املصاب بالتوحد ال يشعر باإلهانة.
حتى أننا قد نرغب يف اخرتاق الشاشــة ملساعدة
"ماريا" ا ُملحِ بّة وا ُملحبَطة يف لحظات معينة .باختصار،
نحن أمام عمل مميز عىل جميع املستويات.

Movies

"نزوح" لسؤدد كعدان ينافس في "مهرجان لندن السينمائي"
تنافــس املخرجة ســؤدد كعدان
يف الــدورة  66مــن مهرجــان لندن
الســينمائيبفيلمها "نــزوح" وهو
من تأليفها وإخراجهــا ومن بطولة
كندة علوش ،ســامر املــري ،هالة
زيــن ونزار العانــي ،ودارينا الجندي
 .وتعود ســؤدد إىل مهرجان لندن بعد
أربع ســنوات من عرض فيلمها يوم
"أضعت ظيل" ،وتقام الدورة القادمة
من  5اىل  16ترشين االول ،ويتم اإلعالن

عن برنامج املهرجان يف األول من أيلول
املقبل بالتزامن م ــع ال عرض العاملي
األول لـ"نزوح" يف مهرج ان فينيسيا
الســينمائي الدويل يف الثالث والرابع
من أيلول املقبل ،منافســا ً يف مسابقة
.Orizzonti Extra
وتدور أحداث الفيلم يف سوريا ،حني
يقع صاروخ عىل ســقف منزل الفتاة
زينة ( 14عاماً) فيتدمر كليا ً فتضطر اىل
النوم تحت النجــوم ،وتقيم صداقة مع

نوال الزغبي
تلهب "مهرجان القلعة"

عامر وهو الصبي يف املنزل املجاور ،ومع
تصاعد العنف تُــر والدتها هالة عىل
الرحيل وتدخل يف رصاع مع زوجها معتز
الذي يرفض أن يتحول اىل الجئ ويمنع
عائلته من ترك املنزل.
وحصــل الفيلــم عــى ج ا ئ زة
"باومي" للسيناريو من برلني ،وجائزة
تلفزيــون  ARTيف  مهرجــان ك ا ن
السينمائي ،وجائزة سورفوند ،ضمن
"ورشة سينيفونداسيون".

"اللّي باعنا" لراغب عالمة:
 100مليون مشاهدة

قدّمت نــوال الزغبي باقة من أجمل أغانيها عىل مرسح
القلعة يف مرص بحضور جمهور كثيف خاطبته قائلة" :أهالً
وســهالً بكم يل الرشف أن أ ُ َغنّي معكم ووســطكم يف بلدي
الحبيبة مرص ،ومع كل جمهوري ...كل الحب واالحرتام لهذا
الشــعب الراقي العظيم اليل بموت فيه" .وأضافت" :يا رب
اح ِم مرص ،تستاهل وناسها كل الفرح والحاجات الحلوة...
بحبكم قد الدنيا ...بحبكم ...الجو املوسيقي هنا رائع".
إحتفــلراغب عالمــة مع متابعيه عىل وســائل
التواصل اإلجتماعي بتخطي أغنيتــه "اليل باعنا" الـ
 100مليون مشاهدة.
وشارك عالمة رابط األغنية معلقاً" :اليل باعنا األغنية
اليل حبّيتوها ورافقتكم بأفراحكم وسهراتكم تخ ّ
طت 100
مليون مشاهدة عىل يوتيوب ،ك ّل الحب والتقدير لجمهوري
الغايل ،وشــكرا ً من القلب عىل محبّتكــم .وأكيد معكم رح
نكمّ ل مشوار النّجاح".

كاظم الساهر
ينضم لنجوم المونديال
ّ
يفاجئ كاظم الساهر جمهوره بني
الحني واآلخر فبعد لقاء جمهوره املرصي
بعد غياب عرش سنوات بحفليه الغنائيني
يف الساحل الشمايل ودار األوبرا املرصية
يف األسابيع املاضية ،أنهى تصوير حملة
إعالنية ملصلحة إحدى الرشكات الخاصة
لإلعالن عن املشاركة باملونديال ورغبته
يف لقاء الجمهور العربي هناك.
ومــن املقــ ّرر أن ينطلق حفل
افتتاح املونديال يف  20ترشين الثاني
املقبــل ،والحفل ســيُحييه ك ّل من
بلقيس فتحي ومرييام فارس ورحمة
رياض ،وحتى اآلن لم تحسم نانيس
عجرم قرارها النهائي تجاه املشاركة
يف حفل اإلفتتاح.
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وقـفـة من بـاريـس

روعة
حفلة تهريج ُم ِّ
عــيــســى مــخــلــوف
لم يهدأ السجال الذي أثارته
أعمال الفنّان الفرنيس جان جاك
ّ
الفن املعارص" يف
ليبيل يف "بينايل
دورته األخــرة يف مدينة برلني.
لقــد لجأ هذا الفنّــان إىل تكبري
ُّ
الصــوَر التي التقطهــا جنود
أمريكيّون يف سجن "أبو غريب"
أثناء عمليّــة تعذيب واغتصاب
ّ
الجــادون إىل حفلة
حوَّلهــا
تهريج مُروِّعة .لقد اســتُعملت
هذه الصور يف تجهيز فنّي أَطلق
عليه الفنّــان الفرنيس العنوان
التايل" :ســ ّم قابــل للذوبان".
وهذا ما أثار غضب ثالثة فنّانني
عراقيــن مشــاركني يف هذه
التظاهرة الفنّيّــة ،ودفعهم إىل
االنسحاب منها األسبوع املايض.
كانت حجّ تهم ّ
أن "البينايل اتّخذ
قرارا ً بتســليع صور أجســاد
عراقيّني ُ
ســجنوا بشــكل غري
قانوني وعوملوا بوحشيّة يف ظ ّل
االحتالل ،وعُ رضت صورهم من
دون موافقة الضحايا ومن دون
مســاهمة الفنّانني العراقيني
املشاركني يف البينايل ،وكذلك من
دون معرفة الــزوار العراقيني
الذيــن تع ّرضــوا للصدمة م ّرة
أخرى بسبب االستمرار يف عرض
هذا التجهيز الفنّي القايس إحدى
أبشع الجرائم".
َ
يف الواقــع ،عُ
ــرض هذا

العمل م ّرات عدّة حول العالم،
بدءا ً من العــام  ،2004وداف َع
عنه صاحبــه بالقول إنّه رأى،
ذات يوم" ،صورا ً عىل اإلنرتنت
لعملية التعذيــب الدنيئة التي
جرت يف ســجن "أبو غريب"
يف العــراق ،وطالعنــي ما ال
ســابق له :أوّ الً ،نساء يتس ّل َ
ني
َ
ويســتمتعن بتعذيب الرجال،
وثانياً ،هواتف محمولة تتداول
صورا ً لــم تخضــع للرقابة.
انطالقا ً من هــذه الصور التي
ُ
بنيت متاهة
طبَعتُها مجــدّداً،
تنقل لزوّار املعرض مشــاعر
الرعــب والقلق التي عاشــها
املساجني يف ذلك السجن".
الفنان الفرنــي يُبعد عن
نفســه تهمة املتاجــرة بصور
الرعب هــذه .وهــو معروف
مــآس وحروب
بمواقفــه من
ٍ
كثرية منها الحــرب الجزائريّة.
ّ
لكن الســؤال املطروح هنا ويف
ك ّل مــكان ،منذ ردح من الزمن،
ّ
الفن
يتمحــور حــول عالقــة
بالواقع وحول معنــى التنديد
ّ
الفن .إنه،
بالوحشيّة من خالل
ّ
الفن
باختصار ،الســؤال حول
امللتزم واألدب امللتزم بالذات.
مع التجربــة التي خاضها
الفنّان الفرنيس مارسيل دوشان،
يف النصــف األوّل مــن القــرن
ّ
الفــن يف حفلة
العرشين ،دخل
تنظري ال ســابق لهــا ،وال تزال
انعكاساتها حارضة حتّى اليوم.

لقد أصبحــت الفكرة التي تؤدّي
إىل العمــل الفنّي نقطة مركزيّة،
الغرض منهــا ،يف الغالب ،اإلثارة
واالســتفزاز ونقــض املفاهيم
الفنية التي سادت ألوف السنني.
مــن جانب آخــر ،ويف "اإلبداع"
ّ
والفــن ،يف
امللتــزم ،كان األدب
القســم األكرب منهما ،أقرب إىل
الخطاب الســيايس .هكذا يربّر
الفنّان جان جــاك ليبيل توجّ هه
الفني العا ّم من خالل مشاركته
التي أرادها "مشــاركة تريد أن
تكــون مختربا ً بحثيــا ً حقيقيا ً
يســمح برؤية صــور الحرب
والنزاعــات ،اإلذالل واملوت .إنّها
مــكان للتجــارب ،وللبحث عن
حلول مرتبطة بالتحدّيات الكربى
التي تواجــه حضارتنا ،من أجل
الخــروج من العالــم الجهنّمي
الغــارق يف الــرّ والدمار" .يف
السياق نفســه ،عرض الفنّان
الفرنيس ،منذ ســنوات ،مقاطع
من "فيديــو" يصــوّر "خيوال ً
أرجنتينيــة" تخضــع للتعذيب
بمطارق الحديد مدّعيا ً ّ
أن عمله
كان مرآة رضورية لعاملنا!
نحن ،هنا ،أمــام مواجهة
الواقــع العنيف بأســلوب فنّي
يصــوِّر العنــف ،ال بأســلوب
ّ
خــاق يرفع عنــف الواقع إىل
مســتويات جماليّة وإنسانيّة
عالية ،كما حصل مــع الفنّان
الهولنــدي هريونيموس بوش
الــذي عــاش بــن القرنــن

إستعراض ُص َور سجن أبو غريب

الخامس عرش والسادس عرش،
والفنان اإلســباني فرانثيسكو
غويا (بني القــرن الثامن عرش
والقرن التاسع عرش) ،والفنّان
اإلنكليزي فرانسيس بيكون ،أو
ّ
بيكاسو ،خصوصا ً من خالل
مع
لوحته "غرينيكا".
ّ
والفن تكون
الثورة يف األدب
يف جوهر ك ّل منهمــا وليس يف
تحويلهما أداة ليشء آخر .هناك
من يمتلك فهمــا ً آخر لاللتزام،
وهذا ما طالعنا ،يف صورة جليّة،
يف األدب األمريكــي الالتيني يف

القرن العرشيــن .ولنئ انطلق
أدبــاء تلك القا ّرة مــن التاريخ
واستندوا إىل وعي سيايسّ ،
فإن
أعمالهم األدبية ليســت أعماال ً
تاريخيّة سياسيّة عىل اإلطالق،
ألنهم عرفــوا كيــف يحدّدون
العالقة بني الواقــع التاريخي
والواقع املتخيَّــل ،يف تداخلهما
وتنافرهما .الكاتب األرجنتيني
خوليــو كورتاثــار يعتــر ّ
أن
األدب الثــوري ليس األدب الذي
يتحدّث عن الثورة ،وإنّما األدب
القادر عىل التجدُّد وعىل إحداث

انتفاضات تعبرييّــة وجماليّة
داخل اللغة .وهذا ما أدركه عدد
مه ّم من كتّــاب وفنّاني العالم،
وأدركوا الفارق بني اإلبداع األدبي
والفنّي من جهة ،والسياســة
من جهــة أُخرى ،ال ســيّما يف
الــدول التي رزحــت تحت نري
الديكتاتوريّــة أو التي تعيش يف
ظ ّل االحتــال .يكفي أن نذكر،
يف هذا املجال ،تجربة الشــاعر
الفلســطيني محمود درويش،
كيف بدأت ،ويف أيّ اتجاه ذهبت،
يف مرحلتها األخرية.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
ليل َب َ
ل ...ليل
م ّرہ عَ َزمْ ت الليل
نسهر أنا ويّاه ...طول الليل…

ابـــــراهـــــيـــــم شـــــحـــــرور

نَ ْ
وّصت عينيّي
والضوّ ّ
طفيْتو
َ
ت يْحِ ّس حالو قاع ِد بْ بيْتو
وْوقت اليل عيني سهْ ِي ِت ْش َويّه
فقت الصبح ب ّكريَ ...م ْل َقيْتو…

ساعة ...ما بتمشي
يا َهالزمن بالحلم َ
صيل ْزمان
من قبل ما يْصري العمر َك ِ
مشه
بحلم يش مَ َّرہ َ
ص ّيَك إنسان
نـــــعــــــمـــــان الـــــتـــــرس

وإهديك ساعة إيد ما بتميش
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مـــــهـــــرجـــــان

"األفالم المستقلّة" في دوما

 Visa Pour L'imageينطلق بنسخته الـ34

تفتح مساء اليوم وغدا ً سينما
دوما أبوابها املغلقة منذ وقت طويل،
الســتقبال فعاليــات "املهرجان
اللبناني لألفالم املســتقلة" حيث
يتم عرض  17فيلما ً تليها جلسات
حواريــة ملناقشــة مواضيعهــا
بحضور مخرجيها.
اختــار منظمــو املهرجان
دومــا لتميّز ابنائهــا باملواهب
املتنوعة مثــل الكتابة والتصوير
واالخــراج وصناعــة االفالم،
والذين يضطــرون لإلنتقال اىل
بريوت كلما ارادوا املشــاركة يف
املهرجانــات أو حتّى حضورها.
من هذا املنطلق توجه مهرجان
"األفالم املستق ّلة" من بريوت اىل
قريتهم ملنحهم فرصة املشاركة
والثنــاء عىل مواهبهــم ،ايمانا ً
بأهمية تنظيم هكذا نشــاطات
يف كل املناطــق اللبنانيــة لخلق
مســاحة للمخرجني املستقلني
لعرض أفالمهم.

يســعى مهرجان "Visa Pour
 "L'imageالدويل للتصوير الصحايف
الذي ينطلق اليوم يف مدينة بربينيان
الفرنســية إىل إظهار أخبــار العالم
ككل ،كالحروب يف ســوريا واليمن
والســودان ال يف أوكرانيا وحدها ،وال
يكتفي بالحــدث الطاغي ،بل يتناول
مواضيع أخــرى كالتغــر املناخي
والخصوصية البرشية.
ويتضمّ ن برنامج النسخة الرابعة
والثالثــن منــه والتي تســتمر حتى
 11أيلــول املقبل ،معــارض وعروضا ً
ونقاشــات تســ ّلط الضوء عىل عمل
املصوّريــن الصحافيــن وترشحها.
ويضم هذا العام  25معرضاً ،أحدها عن
الحرب األفغانية املستم ّرة بعدسة أندرو
كويلتي مــن وكالة "فــو" ،وآخر عن
املتم ّردين البورميني بعدســة سيغفريد
مودوال ،إضافة إىل معرض عن الكارثة
البيئية العاملية مــن خالل صور تحمل
توقيع آالن إرنــو وآخر عن تأثري الصيد
الصناعي بعدسة جورج شتاينميتز.

كمــا ويضــ ّم الحــدث معرضا ً
للمصــور يف وكالــة فرانــس برس
ســرغي سوبينســكي الــذي وثّق
محطــات يف تاريــخ أوكرانيا .ومن
بني ضيوفه مستيســاف تشرينوف

وإيفغيني مالوليتكا ،آخر صحافيني
غ ّ
طيــا الحصــار املفــروض عــى
ماريوبول لوكالة أسوشــييتد برس
قبــل إخراجهما يف آذار املايض عىل يد
أطباء يف مستشــفى هذه املدينة التي
دمّ رهــا القصف الــرويس .وتتناول
املصوّرة الشابة تمارا سعادة بصورها
"اإلهمال والفســاد" اللذين أدّيا إىل
االنفجــار الهائل الــذي رضب مرفأ
العاصمة اللبنانية بــروت يف الرابع
مــن آب  2020ودمّ ر أنحاء واســعة
يف املدينــة ،وإىل األزمــة االقتصادية
القاسية التي يغرق فيها لبنان.
أمّ ا أمسيات العرض التي تقام عىل
شاشة عمالقة يف موقع كامبو سانتو
التاريخي الشــهري العائد إىل القرون
ّ
ست،
الوســطى يف بربينيان ،فعددها
وتسرتجع أهم األحداث التي شهدتها
األشــهر الـــ 12األخــرة ،من صور
أوكرانيا ،وعودة طالبان إىل الســلطة
يف أفغانســتان ،والنزاعات يف سوريا
واليمن والسودان( .أ ف ب)

Cinema

سينما أمبير تعود بعد  28عامًا
أعلنت "جمعية تريو للفنون" و"مرسح إسطنبويل" عن إقامة
الدورة األوىل مــن "مهرجان طرابلس املرسحي الــدويل" يف الفرتة
املمتدة من  27ولغاية  30آب الجاري ،بالتزامن مع افتتاح "ســينما
أمبري" بعــد  28عاما ً من الغيــاب ،لتتحــوّل إىل "املرسح الوطني
كمنصةٍ ثقافية ح ّرة مستقلة للناس ،تُن َّ
ّ
ظم فيها ورشات
اللبناني"
تدريبيّة ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة
عامة ،وتشــارك يف املهرجان بالتعاون مع مؤسســة "دون"

الهولندية عروض مرسحية من الجزائر وتونس واملكســيك والعراق
وسلطنة عمان وإيطاليا وإسبانيا ولبنان .
كما ســيجري توزيع الجوائز ضمن فئات جوائز أفضل ممثلة
وأفضــل ممثل وأفضل نــص وأفضل ســينوغرافيا وأفضل إخراج
وأفضل عمل متكامل .وكذلك ســتو َّزع جائزة لجنة التحكيم املؤلفة
من املخرجة اإلســبانية أنا ســندريرو ألفريز واملمثل عمر ميقاتي
واملخرج صالح عطوي من لبنان .

Astronomy

 Starlinerفي أ ّول رحلة مأهولة إلى الفضاء شباط 2023
حُ دِّد شهر شباط  2023موعدا ً ألوّل
رحلة مأهولة لكبسولة " "Starlinerمن
" "Boeingإىل محطــة الفضاء الدولية.
وكانت مركبات تابعــة لرشكة "Space
ّ
تتول منذ عــام  2020نقل هؤالء إىل
"X
املحطة ،إال أن وكالــة " "Nasaترغب يف
تنويع خياراتها.
وبعد سلســلة انتكاســات أدّت إىل
تأخري الربنامــج ،وبينها رحلة تجريبية
عام  2019لم تتمكن فيها ""Starliner
من الوصول إىل املحطة ،نجحت الكبسولة

أخريا ً يف أيــار املايض يف االلتحام بهدفها،
لكنها لم تكن مأهولة .ويُفرتض بالرشكة
أن تجري رحلة ثانية ولكن مأهولة ،حتى
تحصل عىل موافقة " "Nasaوتتم ّكن من
الرشوع يف املهام املنتظمة التي يُتوقع أن
تكون بمعدّل واحدة كل سنة.
وســتض ّم هذه الرحلــة التجريبية
التي تُسمّ ى "( "CFTأي "Crew Flight
 "Testأو "اختبــار رحلــة مع طاقم")
رائدَي فضاء هما باري ويلمور وسونيتا
ويليامس .وأوضح مدير برنامج محطة

الفضــاء الدولية جويــل مونتالبانو ّ
أن
الرائدَين ســيمكثان نحــو ثمانية أيام
يف املحطة حيث يشــاركان يف األنشطة
البحثية التي تُجرى يف املخترب الطائر.
وكانــت " "Boeingال تزال تأمل
حتى وقــت قريــب يف أن تتمكن من
إجراء هذه الرحلــة قبل نهاية ،2022
ّ
لكن مشــاكل حصلت خــال الرحلة
التجريبية غري املأهولة استلزمت إجراء
تعديالت عىل املركبة.
(أ ف ب)

الرموز غير القابلة لإلستبدال ...خطوات خجولة في الفن
يحاول مســتثمرون مخرضمون ومبتدئــون إدخال الرموز غري
ّ
الفن .فمجموعة "أرتيسريي" التي أنشأتها
القابلة لالستخدام إىل عالم
"أنايدا شنايدر" التي كانت تعمل يف أحد مصارف ليشتنشتاين تقرتح
تقســيم لوحة افرتاضيا ً إىل أقسام مربّعة صغرية يُربط ك ّل منها برمز
غري قابل لالســتبدال يعرف بـ" ."NFTويباع ك ّل رمز من هذا النوع،
وهو بمثابة ص ّك ملكية إلكرتوني ،بسعر يرتاوح بني  100و 200دوالر،
ّ
الفن" .وتقول شنايدر:
ما يسمح وفق صاحبة هذه املبادرة بـ"تعميم
"ال يملك الجميع مبلغ مئة ألف دوالر أو مليون دوالر الســتثماره .من
هنا فكرة إنشــاء هذا الصندوق التعاضدي الذي يسمح باالستثمار يف
قطعة فنية حقيقية ،استنادا ً إىل تقنية سلسلة الكتل".
وتقوم هــذه التقنية التــي تعرف باســم " "blockchainمقام
ّ
سجلت رقمية واســعة يتشاركها عدد كبري من املستخدمني من دون
إدارة مركزية وهي غري قابلة للتزوير .وباتت هذه التقنية معروفة إثر
ّ
املشفرة التي تستند إليها.
رواج العمالت
أبرصت "أرتيســري" النور العام املايض وهي تقدّم أعماال ً فنية
ّ
الفن الســوفياتي غري االمتثايل ،مثل أوليغ تسيلكوف
ألسماء بارزة يف
( )2021-1934وشيمون أوكشتني (.)2020-1951

وتنوي املجموعة الحفاظ عىل هذه القطع الفنية لعرش ســنوات
عىل أقىص تقدير قبل أن تعيد بيعها يف السوق ،عىل أن تو ّزع األرباح عىل
أصحاب هذه الرموز الرقمية .لكن ماذا يحدث يف حال خرست القطعة
من قيمتها أو أتلفت مثالً؟
ّ
تحصنت "أرتيســري" بعقد تأمني عىل ما تؤكد شنايدر .وتنفي
هذه املوظفة املرصفية السابقة أن تكون املضاربة غايتها الوحيدة من
هذا املرشوع الذي يحرتم بالكامل القانون املعتمد حول سلسلة الكتل يف
ليشتنشتاين سنة  .2019فهذا املالذ الرضيبي كان من أوّل البلدان التي
أق ّرت قانونا ً خاصا ً لتنظيم األنشــطة القائمة عىل هذه التكنولوجيا.
وأظهر اســتطالع آلراء أكثر من  300هاوي جمع أجراه يف الربع األول
من العام موقع " "Art+Tech Reportاإللكرتوني أن 21%منهم تقريبا ً
بدأوا يشرتون رمزا ً غري قابل لإلستبدال يمثّل جزءا ً من قطعة فنّية.
ّ
الفن تساوي سنة  2021ما مجموعه
وكانت هذه الرموز يف عالم
حواىل  2,8مليار دوالر ،وفق رشكة " "NonFungibleالفرنســية .غري
أن الضبابية التي ال تزال تحيط بالحقوق الخاصة بالرموز غري القابلة
لالستبدال املقرونة بأعمال فنية تثني متاحف كثرية عن خوض غمار
هذا املجال( .أ ف ب)
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Health Matters

شيخوخة ص ّحية من رأسك إلى أخمص قدميك
الجسم يشبه اآللة :تكون جميع أعضائه متداخلة ،لكن تتعطل أجزاء منه في نهاية المطاف .برأي الدكتور بيرندت
كالين غانك ،طبيب نسائي ورئيس "الجمعية األلمانية لطب مكافحة الشيخوخة" ،يشبه الجسم سلة التفاح حيث
تؤثر تفاحة فاسدة واحدة على الحبات األخرى .في عالم الطبُ ،ي ّ
سمى ذلك "التفاح الفاسد" خاليا الزومبي ألنها
تشيخ وتتوقف عن االنقسام لكنها ترفض الموت .قد تُسبب هذه الخاليا بعد تراكمها جميع أنواع المشاكل،
بدءًا من بقع الشيخوخة وصو ًال إلى السرطان.
يبلغ عدد ســكان العالم فوق عمر
الخامسة والســتني  727مليون نسمة،
ومــن املتوقــع أن يصل هــذا الرقم إىل
مليار ونصف بحلــول العام  .2050أمام
هذا الوضع ،يُحقــق العلماء تقدّما ً بارزا ً
يف مجال علم الشــيخوخة عرب تحسني
تقنيات التشــخيص وتطوير العالجات.
يتكلــم كالين غانــك عن زيــادة عدد
الرشكات الناشــئة التي تحاول ابتكار
أدوية لقمــع الجزيئات املســيئة التي
تفرزها خاليا الزومبي أو القضاء عليها
مبارش ًة ،وقد انطلقت تجارب عيادية يف
الواليات املتحدة الســتهداف الشيخوخة
بدواء امليتفورمني الذي يُستعمل ملعالجة
النــوع الثاني من الســكري .بدأت هذه
التجارب حني اكتشــف الباحثون أن من
أخذوا امليتفورمني عاشــوا أكثر من غري
املصابني بالسكري .حتى أن الدواء أعطى
أثرا ً وقائيا ً ضد الخــرف وأمراض القلب
والرسطان يف دراسات منفصلة.
ال تعني هذه املعطيات كلها أن العلم
اكتشــف ينبوع الشباب ،بل إنه قد يفهم
منبع الصحة الجيدة خالل خمس سنوات
برأي كاليــن غانك .ما الذي يمكن ّ
توقعه
إذا ً مــع التقدم يف الســن ،وكيف يمكن
االستفادة من املعلومات املستجدة؟

المحركات :القلب والرئتان

قد تقع النوبــات القلبية يف أي عمر،
لكن تزيد نســبة الخطر لدى الرجال بدءا ً
المقر الرئيسي :الدماغ
يكون الدماغ مرنــا ً وحذقا ً يف عمر
من عمــر الخامســة واألربعــن ،ولدى
الشــباب ،وقد يجد مســارات جديدة
النساء بعد عمر الخامســة والخمسني،
للتغلــب عــى املناطق املتــررة بعد
ويتعلق الســبب عموما ً بانسداد الرشايني
التعرض لجلطة دماغية .لكن مع التقدم
بالكولســرول والصفائح وتراخي عضلة
يف الســن ،تبدأ البيانات
القلب التي تعجز عن ضخ
املخ ّزنة بالرتاكــــــم
الكمية نفسها من الدم.
وترتاجع فاعليتها.
يرتفــع احتمــال
ً
نتيجــة لذلــك ،قد
التعرض لجلطة دماغية
ينشأ مرض الخرف الذي
كل عــر ســنوات
ال يزال غري قابل للعالج .تزيد نسبة النوبات القلبية بعــد عمر الخامســة
لكن اكتشف العلماء يف لدى الرجال بدءًا من عمر والخمسني بسبب ضعف
السنوات القليلة املاضية الخامسة واألربعين ولدى عضلة القلب أيضاً .ثمة
أننا نســتطيع درء آثار
نوعان مــن الجلطات:
الخرف لفرتة أطول إذا النساء بعد عمر الخامسة
تقع الجلطة اإلقفارية،
والخمسين
حافظنا عــى فضولنا
وهي األكثر شيوعاً ،عند
وتابعنا تشغيل الدماغ.
انسداد وعاء دموي كبري
يقول الدكتور جريار نيسال بيشوف،
يف الدمــاغ ،أو تنجم الجلطة النزفية عن
اختصــايص يف علم األعصــاب املعريف يف
تمزق وعاء دمــوي يف الدماغ .إىل جانب
"معهد علم األعصاب" يف كولونيا ،أملانيا:
العمــر ،تربز عوامل خطــر أخرى مثل
"قد نتقن عمالً معقدا ً واحداً ،لكن تتعلق
التدخني ،وقلة الحركــة ،والبدانة .لكن
أصعب املهــام بتحدي الــذات والقيام
يمكن تخفيض نسبة الخطر عرب تغيري
بنشاطات مختلفة ،مثل التجول يف مدينة
أسلوب الحياة.
غريبــة أو إجبار القدمني عــى التنقل
باإلضافة إىل العامل الوراثي ،ي ِ
ُجمع
بطرق غري مألوفة".
الخرباء عىل اعتبــار التدخني أكرب تهديد
ٍ
ثمة نبأ ســا ّر أيضا ً للمــرأة التي
عىل القلب والرئتني .قد يؤدي استنشاق
ترتاجع دقة قدراتها العقلية بعد مرحلة
خليط كيماوي ســام أسخن من الحمم
انقطاع الطمــث .تقــول كاويمهي
املنصهــرة إىل اإلصابــة بداء االنســداد
هارتيل ،مديــرة جمعية Menopause
الرئــوي املزمن وغري القابــل للعالج ،أو
 Healthيف "دالكــي" ،أيرلنــدا ،إن
أمراض القلب ،أو رسطــان الرئة .حتى
"تشــوش الدماغ" يكــون مؤقتا ً عىل
أنه قد يرفع ضغــط الدم الذي يبقى من
األرجح ،إذ يتكيّف الدماغ يف هذه املرحلة
أبرز أسباب التعرض للنوبات القلبية أو
مع بيئة هرمونية مختلفة.
الجلطات الدماغية.

ال يفوت األوان مطلقــا ً عىل اإلقالع
عن التدخني ألن الرئة تســتطيع إصالح
نفســها بدرجة معينة .تكون التمارين
الجســدية مفيدة يف هذا املجال أيضا ً ألن
الرياضة تُ ّ
شغل الرئتني وتُعمّ ق التنفس،
فيضطر القلب لترسيع خفقانه إليصال
كميــة كافية مــن الــدم .تعطي هذه
التمارين منافع مزدوجة إذاً.

نظام الصيانة:
الجهاز البولي التناسلي

يكون سلس البول أثرا ً جانبيا ً شائعا ً
لدى الرجال والنســاء يف آن ،وهو يشري
ترسب كمية مــن البول أثناء الضحك
إىل ّ
أو الشــعور بالحاجــة إىل التبول فجأ ًة.
تنجم املشكلة عن تراجع نسيج الكىل مع
التقدم يف السن ،فتتأثر الوظيفة الكلوية.
يمكن االستفادة من تمارين بسيطة مثل
ش ّد وإرخاء عضالت قاع الحوض .كذلك،
تسمح األدوية بتهدئة فرط نشاط املثانة،
منها كريمات األسرتوجني املوضعية التي
تسهم يف تجديد األنسجة الضامرة.
قد ترتافق مرحلــة انقطاع الطمث
لدى املرأة مــع أعراض مثل نوبات الحر،
والتعرق اللييل ،وتعكر املــزاج ،واألرق،
وتراجــع الرغبــة الجنســية .لكن من
ّ
تبــن أن االدعاءات
الناحيــة اإليجابية،
املرتبطــة بعواقب العــاج بالهرمونات
البديلة ال أساس لها من الصحة.
تكشــف أبحاث ومراجعات أخرى
أن إعطاء العــاج بالهرمونات البديلة
إىل النســاء يف مرحلة ما قبل انقطاع
الطمث أو بعدهــا مبارش ًة قد ينعكس
إيجابــا ً عىل القلــب واألوعية الدموية
وي ّ
ُحسن فرص النجاة.

النشاطات الجسدية أو فقدان الوزن
أو أخذ مسكنات األلم.
تحــذر هارتيل من احتمــال إصابة
 50%من النســاء فوق عمر الخمسني
بهشاشــة العظام ،علمــا ً أن املرىض ال
يكتشفون وضعهم يف حاالت كثرية .تؤدي
هذه املشــكلة إىل تراجع سماكة العظام
وإضعافها ،فتزيد مخاطر الكســور ،أو
يرتاجع طول القامــة ،أو تتالىش القدرة
عىل التحرك.
لكن ال تنحرص هشاشة العظام بفئة
النســاء بعد مرحلة انقطاع الطمث ،بل
إنها تصيب ماليني الرجال أيضاً ،حتى لو
كانوا يتمتعون ببنية هيكلية أكرب حجما ً
وال يم ّرون بتغــرات هرمونية مفرطة.
تذكر "املراكز األمريكية للســيطرة عىل
األمــراض والوقاية منهــا" أن  5%من
الرجــال يف عمــر الخمســن وما فوق
يصابون بهشاشة العظام.
تبقى الوقاية أفضــل حل يف جميع
الظروف .احــرص إذا ً عىل اختيار حمية
صحيــة ،ومارس تماريــن رفع األوزان
لتقوية الكتلة العضلية ،واخضع لفحص
العظام .عند رصد أي مشكلة ،قد يصف
لك الطبيب أدوية إلبطاء فقدان العظام أو
حتى وقف مساره.

ّ
تحســنت طريقة إعطــاء العالج
أيضاً ،فقد أصبحت الرتكيبات متطابقة
حيويا ً مــع ما ينتجه الجســم ،وهي
مركز المعالجة :الجهاز الهضمي
تُستعمَ ل راهنا ً عىل شكل هالم أو رذاذ
ترتاجع التغريات املحتملة يف الجهاز
يخرتق البرشة ،فيصبــح العالج أكثر
الهضمــي ،لكن تتباطــأ عملية الهضم
أمانا ً وفاعلية.
ألن املعــدة تصبح أقل مرونة وتعجز عن
يف املقابل ،قد يصاب الرجل بمشاكل
استيعاب الكمية نفســها من الطعام.
يف الربوستات مع التقدم
كذلــك ،يرتفع احتمال أن
يف الســن .تبدأ هذه الغدة
يصاب الفــرد بدرجة من
بالتضخم بوترية بطيئة يف
عدم تحمّ ــل الالكتوز ،ألن
عمر الخامسة والعرشين،
الجهاز الهضمي يميل إىل
وهو وضع طبيعي .لكنها
إنتاج كمية أقل من أنزيم
تصبح قرحة المعدة
تتضخــم بدرجة مفرطة
الالكتاز الرضوري لهضم
بحلول عمر الخمســن ،شائعة بعد عمر الستين مشتقات الحليب.
عــى صعيــد آخر،
فتضغــط عــى اإلحليل وهي تنشأ حين تسيء
وتزيد صعوبة التبول.
تصبح قرحة املعدة شائعة
العصارات الهضمية
يشتبه الخرباء بتأثري
بعــد عمر الســتني ،وهي
إلى بطانة المعدة
التغــرات الهرمونية عىل
تنشأ حني تيسء العصارات
هذه الحالــة ،لكنهم غري
الهضمية إىل بطانة املعدة.
متأكدين من هذه الفرضية بعد .يف مطلق
تتعــدد العوامل الشــائكة ،منها الكحول
األحوال ،يجب أن تستشــر الطبيب حني
والقهوة والتدخــن .كذلك ،تكون أعراض
تالحــظ أي تغيري الســتبعاد الرسطان
التجشــؤ واالرتجاع الحميض شــائعة يف
وتحديد الخطوات العالجية الالحقة.
هذه املرحلة ألن املريء يصبح أقل تجاوباً.
استرش الطبيب إذا استمرت هذه املشكلة
إطار العمل :الجهاز العضلي الهيكلي
ألنهــا قد تشــر إىل مــرض خطري مثل
يحافظ الجســم عىل تماسكه
رسطان املريء.
بفضــل العظــام ،والعضــات،
أخرياً ،قد يتطور الداء البطني حيث
واألربطــة ،واألوتــار ،والغرضوف.
يطلق الغلوتني استجابة مناعية ويعيق
لكن مع التقدم يف الســن ،تبدأ هذه
امتصاص املغذيــات يف األمعاء الدقيقة.
كان هذا املرض يُعترب يف الســابق حكرا ً
العنارص بالتفكك بسبب استنزافها
املفرط .قــد يبدأ الغــروف الذي
عىل األوالد ،لكنه يزداد شــيوعا ً وســط
يغ ّل ف املفاصل بالتفتــت مث الً ،ما
الراشــدين ألن أعراضــه ال تتّضح قبل
يؤدي إىل اإلصابة بالفصال العظمي.
سنوات أحياناً .ال عالج لهذه الحالة لكن
يســتحيل عكس هذه الحالة لكن
يمكن السيطرة عليها عرب إلغاء الغلوتني
يمكــن التحكم بها عــر تكثيف
من الحمية الغذائية.

الغالف الخارجي :البشرة
البرشة هي أكرب عضو يف الجســم ،إذ يرتاوح وزنها بني  3.5و 10كيلوغرامات .مع التقدم يف الســن ،تصبح البرشة أقل
ســماكة ومرونة ألنها تخرس بروتينَي الكوالجني واإليالســتني املســؤو َلني عن نعومة الجلد .من األسهل أن تترضر البرشة
ويتباطأ شــفاؤها نتيجة تباطؤ الدورة الدموية أو بســبب تراجع إنتاج الهرمونات لدى النساء .كذلك ،تظهر بقع شيخوخة
بنّية لدى معظم الناس .تنجم هذه البقع عن أرضار الشمس وقد تُسبب رسطان الجلد ،لذا يجب أن يتنبه الجميع إىل ظهور أي
شــامات جديدة ،أو ّ
تغي الشامات القديمة ،أو نشوء بقع متقرشة أو نازفة أو مليئة بالقيح .برأي كالين غانك ،تشبه البرشة
الدماغ ألن تراكم املخلفات امليكروبيولوجية عليها (بسبب التلوث ،وأشعة الشمس ،وعوامل أخرى) يؤثر بقدرتنا عىل الشفاء
ومحاربة األمراض.
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Healthy Cooking

بـــيـــتـــزا مـــن حـــبـــوب الـــقـــمـــح الـــكـــامـــلـــة
يمكنك أن تضاعف الوصفة وتستخدم المزيد من العجين لعمل أصابع الخبز المقرمشة
أو الخبز المسطح .يمكن تبريد العجين لمدة تصل إلى  24ساعة قبل الخبز.

المك ّونات

طريقة التحضير

عجينة البيتزا:
ملعقة صغرية من الخمرية الجافة
 4/3كوب من املياه الدافئة
 4/3كوب من دقيق القمح الكامل
ملعقتان كبريتان من دقيق الشعري
ملعقتان صغريتان من الغلوتني
ملعقة كبرية من الشوفان
ملعقة كبرية من زيت الزيتون

لعمــل العجــن ،ذوِّب الخمرية يف ماء
دافئ ثم اتركه ملدة  5دقائق .امزج املكوِّنات
الجافة معً ــاِ .
أضف الزيت وخليط الخمرية
املذابة يف املاء .اعج ْن ملــدة ترتاوح بني 10
و 15دقيقة لتحصل عىل أفضل قوام .يمكن
االستفادة من استخدام الخالط الكهربائي،
ولكنه ليس رضوريًّا.
د َِع العجني يخمر ملدة ساعـــــة
عىل األقل.
ِّ
ســخن الفــرن حتــى درجــة 450
افــر ِد العجني عىل ســطح
فهرنهايــت.
ِ
مرشــوش بالدقيق حتى تجعل ســماكته
 4/1بوصة .ضع العجني عىل صينية َ
الخبز
أو صينية البيتزا .ضع البندورة والســبانخ
والريحــان واملردقوش والثــوم والزيتون
املق َّ
طع وجبن الفيتا املفتَّت .اخبز ملدة -10
 12دقيقة أو إىل أن يــذوب الجبن ويصبح
ً
مقرمشا.
العجني

اإلضافات التزيينية
 2و 2/1كوب من البندورة املق َّ
طعة (نحو  3ثمرات طماطم)
 2و 2/1كوب من السبانخ املق َّ
طعة
 4/1كوب من الريحان الطازج املق َّ
طع
ملعقــة كبرية مــن املردقوش الطــازج املفروم (أو ملعقــة صغرية من
َّ
املجفف)
األوريغانو
ملعقة كبرية من الثوم املفروم
 5حبات زيتون سوداء مق َّ
طعة رشائح رفيعة
 2/1كوب من جبن الفيتا املفتَّت
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حصص
التحليل التغذوي لكل حصة:
ُ
التحليل التغذوي لكل حصة | شريحة واحدة (ربع شطيرة بيتزا)
السعرات الحرارية233 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 29 :غ
الكوليترسول 12 :غ
األلياف الغذائية 6 :غ
الدهون األُحادية غري املشبعة 3 :غ

الربوتينات ومنتجات األلبان 9 :غ
الدهون املشبعة 3 :غ
الصوديوم 274 :غ
الدهون اإلجمالية 9 :غ

خــــلــــيــــط األرز الــــمــــتــــبّــــل
ُينصح بحفظ المزيد من خليط الرز هذا نظرًا ألنه يفيد في إعداد صحن جانبي سريع وبسيط.

المك ّونات

طريقة التحضير

 4أكواب من الرز األســمر الفوري غري
املطبوخ
 2ملعقة كبرية من املرق بنكهة الدجاج
(ماجي) مخفض الصوديوم
 2ملعقة كبرية من البقدونس املجفف
 2/1كوب رقائق خرضوات مُجففة
 2ملعقة صغرية مــن مجروش إكليل
الجبل املجفف
 1ملعقة صغرية من الربدقوش ا ُملجفف
 1ملعقة صغرية من مسحوق الثوم
 2/1ملعقة صغرية مـــــن الفلفل
األسود املطحون

يُجمع يف قصعة متوسطة الحجم ك ّل من الرز واملرق والبقدونس ا ُملجفف
ورقائــق الخرضوات املجففة وإكليــل الجبل والربدقوش ومســحوق الثوم
والفلفل .تُخلط املكونات جيدا ً وتُحفظ يف حاوية مُحكمة اإلغالق .يُعادل خليط
املكونات املجففة  6أكواب.
لعمل األرز ا ُملتبل
يُغىل كوب واحد من املاء يف قدر صغري.
يُضاف خليط الرز ويُقلب لتوزيع الجزيئات بالتساوي.
يُضاف كوب واحد من خليط الرز يف املاء املغيل .يُعاد القدر ليغيل املاء مر ًة
أُخرى .تُقلل الحرارة ويهدر ملدة  5دقائق.
يُبعد عن الحرارة ويُقلب .يُغطى الرز ويرتك لوحده ملدة  5دقائق .يُقلب الرز
بالشوكة قبل التقديم.
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حصص
التحليل التغذوي لكل حصة
السعرات الحرارية109 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 23 :غ
الكوليترسول :كمية ضئيلة جدا ً
األلياف الغذائية 1 :غ
الدهون األُحادية غري املشــبعة :كمية

ضئيلة جدا ً
الربوتينات ومنتجات األلبان 2 :غ
الدهون املشبعة :كمية ضئيلة جدا ً
الصوديوم 14 :ملغ
الدهون اإلجمالية 1 :غ

كــــــيــــــك الــــــشــــــوكــــــوال الــــــلــــــيّــــــن
ُينصح باستعمال صينيتين دائريتين لعمل الكيك ما لم يتم استعمال صينية أعمق،
ويفيد استعمال القهوة في جعل لون الكاكاو أدكن.

المك ّونات
 2كوب سكر
 4/3 1كوب طحني متعدد األغراض
 4/3كوب مسحوق الكاكاو
 2ملعقة صغرية بيكربونات الصودا
 2ملعقة صغرية مسحوق الخبيز
 1ملعقة صغرية ملح
 2/1 1كوب لبن عادي خايل الدهون
 2بيضة
 1كوب قهوة ساخنة طازجة اإلعداد
 2/1 1ملعقة صغرية مستخلص الفانيال

طريقة التحضير
ي َّ
ُسخن الفرن إ ِىل  350درجة فهرنهايت .يُصفى يف قصعة متوسطة الحجم
كالً من السكر والطحني ومســحوق الكاكاو وبيكربونات الصودا ومسحوق
الخبيز وامللح .يُوضع اللبن يف قصعة الخلط.
َّ
ُشــغل الخالط عىل رسعة منخفضة وتُضاف يف القصعة املكونات الجافة
ي
والبيض بالتناوب .تُضاف القهوة والفانيال اىل الخليط ببطء .يستمر الخلط إ ِىل
أن يصبح املزيج ليناً.
تطىل صينيتا كيك حجم كل منها  8بوصة بطبقة من رشــاش الطبخ،
وتُســكب كمية متســاوية من املزيج يف كل منهما .توضع الصينيتان يف
الفرن ملدة  30إ ِىل  35دقيقة إ ِىل أن يُدخل عود األسنان يف منتصف كل منهما
ويخرج نظيفاً.

16
حصــــــة

التحليل التغذوي لكل حصة ١ :شريحة
السعرات الحرارية157 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 38 :غم
الكوليسرتول 0 :ملغم
األلياف الغذائية 2 :غم
الدهون األُحادية غري املشبعة 0 :غم

الربوتينات ومنتجات األلبان 2 :غم
الدهون املشبعة 0 :غم
الصوديوم 34 :غم
الدهون اإلجمالية 1 :غم
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أردوغان يتعثرّ
لكنه ليس خارج السباق
ُي ّ
ركز مراقبو السياسة التركية على احتمال أن تكون االنتخابات الرئاسية
المقبلة في تركيا حرّة ونزيهةُ .يفترض أن تجري هذه االنتخابات قبل تموز
 ،2023وهي تُعتبر على نطاق واسع آخر فرصة إلخراج الرئيس رجب طيب
أردوغان من السلطة وإعادة بناء تركيا كدولة ديمقراطية حقيقية .يحكم
أردوغان البلد منذ العام  ،2003وستكون هذه االنتخابات مصيرية بالنسبة
إليه أيضًا .إذا خسر الرئيس في هذا االستحقاق ،يرتفع احتمال أن يتعرّض مع
عائلته للمالحقة القضائية ُبت َهم مرتبطة بالفساد وسوء استعمال السلطة.

هذا ما دفع المحللين إلى ّ
توقع لجوء أردوغان إلى أي تدابير تضمن صموده
في السلطة ،سواء كانت ديمقراطية أو غير ذلك .لكن ال تبدو فرص نجاحه
كبيرة ،إذ يشهد البلد انهيارًا اقتصاديًا منذ فترة .في هذه الظروف ،من المبرر
ّ
يصب التركيز على ما
أن يشعر الناخبون باالستياء ويطالبوا بالتغيير .لكن فيما
ينوي أردوغان فعله للبقاء في السلطة ،قد ينجح الرئيس في التمسك
بمنصبه ويستفيد في المقام األول من عجز المعارضة السياسية التركية
عن تقديم مسار قابل لالستمرار وطرح ّ
مرشح بديل عن الرئيس الحالي.
ٍ

ســـــيـــــنـــــان جـــــيـــــدي

لهزم أردوغان ،أخذ "حزب الشعب
معارض
الجمهوري" ،وهو أبرز حزب
ِ
يف تركيــا ،زمام املبــادرة لبناء تحالف
املعارضة ،فجمع ســتة
من األحــزاب
ِ
أحــزاب يف إطار ائتــاف واحد .يرتكز
هذا املنطق عىل الفكرة القائلة إن هزم
زعيم له شعبية واسعة ،مثل أردوغان،
يتطلب تعاونا ً مكثفا ً بني جميع أحزاب
املعارضة .حصد رئيس "حزب الشعب
الجمهــوري" ،كمال قلجــدار أوغلو،
الذي اســتلم منصبه منذ العام ،2010
إشادة واسعة ألنه نجح يف جمع العبني
سياســيني يحملون قناعات مختلفة.
لرتسيخ مكانة "تحالف األمة" ،تقيض
خطــوة أساســية باســرجاع تركيا
كديمقراطية مؤسســية ،علما ً أن هذا
املعســكر يلوم أردوغان عىل إضعاف
الديمقراطية محلياً.
يتحمّ
ل
أردوغان
أن
من الواضــح
رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال قلجدار أوغلو
جزءا ً كبــرا ً من اللوم عــى إضعاف
املؤثرة يف هذا املجال ،منها غياب حرية
قد يكون ترشيح إمام أوغلو ،الرجل
املؤسســات الديمقراطيــة يف تركيا،
الصحافة التي تسمح للناخبني بتلقي
الالمــع وصاحــب الكاريزمــا العالية،
وتــرر النمو االقتصــادي ،وتدهور
املعلومات بال رادع ،والقيود الحكومية
كابوســا ً حقيقيا ً ألردوغــان .هو رجل
عالقات البلد مع الرشكاء الغربيني .منذ
املفروضة عىل أحزاب املعارضة ،منها
فصيح وشاب ويحمل تعاطفا ً كبريا ً مع
محاولة االنقــاب يف العام  ،2016ر ّكز
"حــزب الشــعوب
اآلخرين ،وسبق وهزم أردوغان و"حزب
أردوغــان عىل حرص
الديمقراطي" املوايل
العدالة والتنميــة" يف العام  ،2019حني
الســلطة التنفيذية
لألكــراد (يقبـــع
فاز يف انتخابات بلدية اســطنبول وأثار
بيد الرئاسة املتجدّدة،
قادته يف الســجن)،
استياء الرئيس .ال ســبب يمنع ترشيح
وقد اعترب عدد كبري
ووالء الســـــــلك
إمام أوغلو ضد أردوغان إال إرضا ًء لغرور
من املراقبني الدوليني
هــذه الخطوة نهاية من الواضح أن أردوغان
ّ
يتحمل القضائــي والطبقة
قلجدار أوغلو .تكشــف اســتطالعات
لحُ كــم القانــون يف جزءًا كبيرًا من اللوم على إضعاف ا لبري و قر ا طيــة
الرأي طوال الوقت أن إمام أوغلو يحصد
تركيــا .يف غضــون المؤسسات الديمقراطية في املدنيــة ألردوغان
أعىل األرقام ويملــك أفضل فرصة لهزم
وقضيته .يف الظروف
أردوغــان .يف املقابل ،يتخبــط قلجدار
ذلك ،أدى اســتفحال
الفساد وسوء اإلدارة تركيا وتضرر النمو االقتصادي
الطبيعيــة ،كانــت
أوغلو بكل وضوح ولم يحقق انتصارات
وتدهور عالقات البلد مع
االضطرابات القائمة
انتخابية بارزة ضــد أردوغان منذ توليه
إىل جعل تركيا تسجّ ل
لتُعتــر كافية لدعم
رئاسة حزبه يف العام .2010
ثالث أعىل مســتوى
الشركاء الغربيين
املعارضة السياسية،
باإلضافــة إىل مشــكلة اختيــار
تضخــم يف العالم ،إذ
ّ
لكن يختلــف الوضع مــع الناخبني
املرشــح ،تربز أيضا ً مسألة تحديد أعضاء
يكاد التضخم فيها يصل اليوم إىل .80%
األتراك لألسف.
"تحالــف األمة" .حُ ِرم "حزب الشــعوب
ويف عهد أردوغان أيضــاً ،لم تعد تركيا
الديمقراطي" مــن االنضمام إىل التحالف
يف املقــام األول ،ال ير ّكــز تحالــف
دولة محرتمة وقيّمة يف التحالف الغربي
ّ
حتى اآلن بســبب هويتــه الكردية عىل
مرشــح
املعارضة عىل تســمية أفضل
بســبب عالقات أردوغان الوثيقة مع
األرجح .إنه إقصاء مؤثر يف اســراتيجية
لهزم أردوغان ،بل يبدو أن قلجدار أوغلو
الرئيس الرويس فالديمري بوتني.
"تحالف األمة" .يبدو ســبب اســتبعاد
ســيُرصّ عىل ترشيح نفســه للرئاسة
يظن البعض أن هذا املستوى من
"حزب الشــعوب الديمقراطي" بســيطا ً
باسم التحالف .قد يكون "حزب الشعب
االختالالت قد يدفع الناخبني إىل انتخاب
الجمهوري" أكرب عضو يف االئتالفّ ،
ّ
نســبياً :ال يريد أعضاء التحالف تشويه
لكن
لكــن الوضع مختلف
رئيــس جديد،
ســمعتهم عرب اعتبارهم متعاطفني مع
هذا الواقع ال يحتّم ترشيح رئيس الحزب
يف تركيــا .وثّق املراقبــون الدوليون
القضيــة الكردية يف تركيــا ،وهي تهمة
عن التحالف كله .يظن النقاد أن التحالف
لالنتخابات الرتكية يف املايض الحديث،
سيستعملها أردوغان ضد التحالف حتما ً
مضطر لتعزيــز مكانته عرب تســمية
بما يف ذلك "منظمــة األمن والتعاون
ّ
إذا قرر ض ّم "حزب الشعوب الديمقراطي"
مرشح لديه إذا أراد تحسني فرص
أقوى
يف أوروبا" ومنظمة "فريدم هاوس"،
ّ
كســابع عضو فيه .قد يكون هذا املوقف
إســقاط أردوغان من الســلطة .يعني
تدخال ً حكوميا ً واسعا ً يضمن احتفاظ
مربراً ،لكنه ليس منطقياً .يحصد "حزب
ذلك عــى األرجح ترشــيح رئيس بلدية
أردوغان و"حــزب العدالة والتنمية"
الشــعوب الديمقراطــي" دومــا ً حواىل
اسطنبول ،أكرم إمام أوغلو ،من "حزب
بمكانة متقدّمــة ويمنحهما فرصة
 13.5%من دعم الناس يف اســتطالعات
الشعب الجمهوري".
كبرية للبقاء يف السلطة .تتعدد العوامل

املســائل املحورية حينها بــن التدابري
االقتصادية والسياسة الخارجية والرعاية
االجتماعية .بعبارة أخرى ،حصد "حزب
العدالــة والتنمية" الزخــم الالزم ومنح
الناخبني سببا ً وجيها ً للتصويت لصالحه.
اليوم ،يتــكل قلجدار أوغلــو وأعضاء
تحالفه عىل غضب الناخبني بكل بساطة،
ويأملون يف إحداث تغيري سيايس يف تركيا
انطالقا ً من هذا االستياء العام .يف املقابل،
لم يقدّم هذا املعســكر سببا ً عمليا ً لدفع
ّ
ملرشــحه .كذلك ،لم
الناخبني للتصويت
يطرح "تحالف األمة" أي برنامج سيايس
رسمي ،بل إنه أطلق وعدا ً مبهما ً بإعادة
بناء تركيــا كدولة ديمقراطية من خالل
العودة إىل نظام الحُ كم الربملاني رســميا ً
(أصبحــت تركيــا نظاما ً رئاســيا ً بعد
استفتاء عام يف ســنة  .)2017يف الوقت
نفســه ،لم تُطرح أي خطط علنية حول
ما ينــوي التحالف فعلــه للتعامل مع
املســائل املرتبطة باالقتصاد ،والسياسة
الخارجية ،وملفات بارزة أخرى .يصعب
أن يثق الناخبون بهذا النوع من األداء.
عىل صعيد آخر ،يتّسم قادة "تحالف
األمة" بدرجة من الغطرسة ،فهم يلقون
خطابــات مبالغــا ً فيها ويســتعملون
عبــارات مثل "حني نصل إىل الســلطة،
سنفعل ذلك ."...ال شــك يف أن أردوغان
ّ
للمرشح الذي
الرأي ،ما يجعله مصدر قوة
أصبح أضعف مما كان عليه سياســياً،
يطرحه التحالف للرئاسة .وإذا اضطر هذا
لكنــه قد يحصــل عىل فرصــة أخرى
ّ
مرشــحه الخاص ،ال مفر
الحزب لطرح
بســبب انقســام املعارضة السياسية
من انقسام أصوات املعارضة وزيادة قوة
وافتقارها إىل التنظيم ،فضالً عن املنافع
أردوغان بطريقة غري مبارشة.
غري املتكافئة التي يحصدها
أخرياً ،يواجــه التحالف
ملجــ ّرد أنه الرئيــس الراهن
مشكلة عىل مستوى الرسائل
للبالد .يف النهاية ،تبقى تركيا
التي يوجّ هها .ما الهدف من
ديمقراطيــة شــائبة جداً،
هذا التحالف ،بعيدا ً عن هزم
وتكثر التوقعات حول التدابري
أردوغان؟ لم يتّضح الجواب قد يكون ترشيح غري الديمقراطية التي يمكن
عىل هذا السؤال بعد .أصبحت إمام أوغلو الرجل أن يلجأ إليها أردوغان للبقاء
يف السلطة .لكن نظرا ً إىل غياب
مشــاكل تركيا كبرية اليوم الالمع وصاحب
ويمكن االستفادة من تجربة
املواقف املبنية عــى مبادئ
"حزب العدالــة والتنمية" ،الكاريزما العالية
واضحة يف معسكر املعارضة،
حني ّ
ترشح أعضاؤه للسلطة كابوسًا حقيقيًا قد ال يضطــر أردوغان للجوء
للمــرة األوىل يف العام .2002
إىل حِ يَل كثرية لتحقيق النتيجة
ألردوغان
يف تلك الفــرة ،نرش "حزب
التي يريدها .حتى اآلن ،يبدو
العدالة والتنميــة" "خطة عمل طارئة"
أن املعارضة السياســية املتحفظة هي
شــملت قائمة باألولويات التي يُفرتض
التي تساعد أردوغان عىل البقاء يف سدة
تطبيقها فور اســتالم السلطة .تراوحت
الرئاسة لخمس سنوات أخرى.
سينان جيدي هو مسؤول بارز
وغــر مقيم يف "مؤسســة الدفاع
عن الديمقراطيات" ،حيث يشارك
يف "برنامــج تركيا" و"مركز القوة
العسكرية والسياسية" .هو أستاذ
مســاعد يف الدراسات األمنية أيضا ً
ِ
يف "كلية القيــادة وهيئة األركان"
يف جامعــة مشــاة البحرية ،ويف
كلية الخدمــة الخارجية يف جامعة
"جورج تاون".

اقــــتصــــاد
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اليونيسف 38% :من ُ
األسر اللبنانية خفضت نفقات التعليم مقارنة بـ  26%في نيسان 2021

دولرة قسم من األقساط المدرسية" ...شر ال بدّ منه"
أصبح كل شيء في لبنان مس ّعرًا بالدوالر ،ما عدا راتب المواطن اللبناني .ومع اقتراب
موعد العام الدراسي ،تبرز أزمة جديدة تثقل كاهل األهالي الذين ما زالوا يتقاضون
رواتبهم بالليرة اللبنانية .فمن أين لهم أن يسددوا أقساط المدارس الخاصة ،التي فرضت
تقاضي قسم منها بالدوالر األميركي؟ وهل سيتخلى األهل عن أهم عامل يحرر
اإلنسان من الفقر والجوع والجهل؟
جهة ،ومن جهة أخرى لتســديد رواتب
جــــويــــل الفــــغــــالــــي
األســاتذة واملعلمني ،عىل أن يكون هذا
الدعــم الزامياً .وتكون هــذه الصناديق
كشف تقرير جديد ملنظمة اليونيسف
تحت عنوان "الطفولة املحرومة" أرقاما ً
مســتقلة بالكامل عــن املوازنة باللرية
اللبنانيــة" .علما ً أن فرض األقســاط
جديدة وثّقها تقييم أجــري يف حزيران
بالدوالر األمريكــي يخالف القانون 515
 ،2022أن "هنــاك  84يف املئة من األرس
الذي ينص عىل دفع األقســاط املدرسية
اللبنانيــة ال تملــك ما يكفــي من املال
باللرية اللبنانية" ،يقول رئيس مدرســة
لتغطيــة رضورات الحياة ،كما أن  38يف
املئة من العائالت ّ
فرير فرن الشــباك املهنــدس إبراهيم
خفضت نفقات التعليم
نحلــة" ،كان من املفرتض أن تكون هذه
مقارنة بنســبة  26يف املئة يف نيســان
الصناديق اختيارية من دون الزام االهل
 .2021فكيــف ســيتمكن اهايل طالب
بدفع مبالغ بالدوالر ،حيث تســاهم يف
املدارس الخاصة من دفع االقساط ؟ واىل
دعمهــا األرس امليســورة ،فهناك  20اىل
جانب االرضاب يف القطاع الرســمي ،ويف
 25باملئة من األهايل يف مدرستنا قادرون
حال نزوح الطالب من املدارس الخاصة
عىل الدفع بالــدوالر ،أما البقية فما زالوا
اىل الرسمية ،فهل هذه األخرية قادرة عىل
يتقاضون رواتبهم باللرية ويعجزون عن
استيعاب هذه األعداد الهائلة؟
تأمني الفريش" ،مشريا ً اىل أن "حواىل 75
باملئة من الشعب اللبناني يرزح تحت خط
صناديق الدعم مستقلة
الفقر" .ويرى نحلــة أن "هذه الزيادات
عن الموازنة
مربرة بما أن املوازنة تقســم اىل قسمني:
زفت املدارس الخاصة الواحدة تلوى
 65باملئة أجــور ورواتب
االخرى خرب تقايض قسم
االســاتذة واملعلمني و35
مــن األقســاط بالدوالر،
إذ تبني ان هنــاك تفاوتا ً
باملئة تعــود للمصاريف
يف األقســاط بني مدرسة مطالبة بتفعيل دور التشــغيلية والتي تدفع
وأخرى .وهــذه الدوالرات المؤسسات اإلجتماعية بالدوالر النقــدي ،ولكن
ال يمكــن زيــادة أجور
ستذهب اىل صناديق الدعم
لمساعدة المدارس
االســاتذة بالــدوالر عىل
كي تتمكن املــدارس من
االستمرار والقيام بمهامها على تأمين مداخيل
حســاب األهايل الذين ما
زالــوا يتقاضون رواتبهم
كما كانت عليه من قبل من
من خارج األقساط

باللــرة اللبنانية يف غياب تــام لتعديل
األجــور والرواتــب ،اضافــة اىل أموال
املودعني العالقة يف املصارف".

نزوح من الخاص الى الرسمي؟

"يف الســنة املاضية ،وعىل عكس كل
التوقعات ،لم ينزح عدد كبري من الطالب
فنسبة أعداد الطالب يف جبل لبنان وبريوت
من املدارس الخاصة اىل الرسمية ،وبقيت
واملتن وكرسوان أعىل من تلك املوجودة يف
األعــداد يف املدارس الخاصــة مرتفعة"،
الجنوب وطرابلس وعكار".
يقول رئيس "اتحــاد هيئات لجان االهل
يف املــدارس الخاصة" ،ريمــون فغايل،
حال األساتذة
"وذلك بسبب إرضاب األساتذة يف املدارس
وكانــت الدولة قد أعطت أســاتذة
الرســمية .أما بالنسبة لهذا العام ،أتوقع
القطاع العام  90دوالرا ً "فريش" شهرياً،
ّأل نشــهد ترسبا ً من الخاص اىل الرسمي
فماذا عن أساتذة القطاع الخاص؟ وكيف
بعد إعالن أســاتذة الرســمي عن عدم
ســيتم إرضاؤهم؟ "صحيــح أن دولرة
بدء العــام الدرايس الجديــد ،إال يف حال
قسم من األقســاط هو رشّ ال ب ّد منه"،
تمكنت الدولة من الوصول اىل حل وفتح
يقول فغــايل" ،ومن الــروري العمل
املدارس الرســمية بطريقــة منظمة.
عىل ارضاء األســاتذة للحفاظ عىل جودة
ولكن تبقى املشكلة يف عدم إمكانية هذه
التعليم الخــاص" .ويرى فغايل أن "دفع
االخرية اســتيعاب هذه األعــداد الهائلة
قسم من القسط بالدوالر أدق وأقل كلفة
مــن الطالب .ومــن جهة
من الدفــع باللرية اللبنانية
أخرى ،يتوجه العدد األكرب
وعىل سعر دوالر أعىل .ألنه
نحو التعليم الخاص ،رغم
علميــاً ،ويف حال ســتدفع
ارتفاع األقســاط ودولرة
االقساط باللرية اللبنانية،
دفع قسم من
قســم منها ،نظرا ً لنوعية القسط بالدوالر أدق ستزيد املدارس حواىل  10اىل
ّ
التعليم وضمان استمراره.
 15باملئة القيمة كي تحمي
وأقل كلفة من
ويمكننا تقسيم نسبة أعداد
نفسها من تخبطات سعر
الطالب يف الخاص بحسب الدفع بالليرة اللبنانية الرصف .عىل ســبيل املثال:
التفاوتــات املناطقيــة ،على سعر دوالر أعلى بدال ً من أن يتم دفع 1000

رأي جديد بـ"الدوالر الجمركي" :اعتماده على "صيرفة"
يؤمن التمويل ويساعد على توحيد سعر الصرف
أكد نائب رئيــس حكومة ترصيف
األعمال سعادة الشــامي ،أن "السجال
الدائر حول ســعر الــرف الذي يجب
اعتماده لتحديد رسوم االسترياد ،أو ما
يعرف بـ"الدوالر الجمركي" ،تشــعب
بشــكل واســع النطاق ودخــل حلبة
الكباش الســيايس الحــاد .مضيفا ً يف
بيان أن معظم هذه املواقف صدرت عن
قطاعات وجهات تعتقد أنها ستترضر
من هكذا زيادة ،ولكــن من دون األخذ
باالعتبار ما الســتمرار تطبيق ســعر
الرصف الرســمي من وقع سلبي عىل
إيرادات املوازنــة والوضع املايل عموماً،
ومــن عواقــب وخيمة عــى الوضع
االقتصادي بشكل أشمل .واعترب الشامي
ان "معظــم املعامــات يف لبنان ال تتم
عىل ســعر الرصف الرســمي ،بل عىل
سعر رصف السوق باستثناء الرضائب
والرسوم الجمركية التي تشكل السواد
األعظم من موارد الخزينــة مما ينتج
فجوة شاسعة بني اإليرادات والنفقات.
باإلضافة لذلك ،فإن وجود أسعار رصف
متعددة يفســح مجاالت وفرية للتالعب
ويخلق تشــوهات كبــرة يف االقتصاد
الوطني .يف هذا اإلطار ،من املفضل ربط

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0035
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

ال واردات من دون سعر صرف حقيقي يفرض على الرسوم والضرائب

"الدوالر الجمركي" بسعر صريفة والذي
سيصبح السعر الرسمي الوحيد عندما
تلغى جميع أســعار الــرف األخرى،
لتتحول منصة صريفة إىل منصة فعلية
لتلقي العــرض والطلب عــى الدوالر
والعمالت األجنبية األساســية األخرى،
وذلك تبعا ً لربنامج اإلصالح االقتصادي
الذي أق َّرته الحكومة اللبنانية" .مشددا
عــى أهميــة توحيد أســعار الرصف
مرن
تمهيــدا ً العتمــاد ســعر رصف ِ
يعكس األساسيات االقتصادية واملالية

االسترليني
$ 1.1809
الين الياباني
$ 0.0073

دولرة األقساط المدرسية تثير خشية األهالي على مستقبل أوالدهم

والنقدية .كما أن ربط الدوالر الجمركي
بسعر رصف املنصة سيؤدي اىل تحركه
بشكل تلقائي ويغني عن اللجوء دوريا ً
اىل نقاش وســجاالت تــؤدي اىل ضياع
املزيد من الوقت الذي نحن بأشد الحاجة
اليه .أما إذا نتج عن مســتوى الرسوم
الجمركية املستوفاة رضر باالقتصاد و/
أو بالفئات ذات الدخل املحدود ،فيمكن
عندها عرب السياســة الرضيبية تعديل
نسبة الرضيبة من دون املس والتالعب
بسعر الرصف املعتمد.

بيـتـكـوين
$ 21338
الذهب
$ 1745

CMC crypto
$ 504
الفـضـة
$ 19.03

دوالر فريش عىل ســعر السوق السوداء
الذي يــراوح بني  32000و 33000لرية،
من املرجح ان يطلب تســديد االقســاط
باللرية اللبنانية عىل أساس  35000لرية".

تفعيل األجهزة االجتماعية

"اىل جانب حال األساتذة ،ال يمكننا
غض النظر عن العائالت التي تعاني من
ضيقة مادية ،وهي يف الوقت نفسه ترغب
بتعليم اوالدها يف املدارس الخاصة" ،يقول
فغايل" ،لذلك نحــن كلجان أهل ،نطالب
بوجود أجهزة اجتماعية قادرة عىل خدمة
املدارس بشفافية كاملة وتأمني مداخيل
من خارج األقساط ملساعدة أهايل الطالب
ذوي الدخل املحدود".
يهــدف العلم اىل زيــادة الوعي لدى
الفرد ،كما يعترب اساسا ً لتحقيق التنمية
املستدامة وانشاء مجتمعات آمنة ،وهو
املفتاح للحصــول عىل وظيفة والحد من
البطالة .وإذا لم تؤخذ هذه املشــكلة يف
لبنان عىل محمل الجد ،فنحن أمام كارثة
تربويــة حيث يتجه فيهــا الطالب نحو
املجهول.

مساعدات "أمان" ال تصل بوقتها
وإجراءات لتصويب التقديمات
أ ّكدت اللجنة التسيريية لربنامج أمان
أن "الفريــق التقني يعمل من أجل إنجاز
تحويل املساعدات للمستفيدين يف وقتها،
دون أي تأخري ،أي بحدود األسبوع املقبل
(آخر شهر آب الجاري) ،علما ً أن الحواالت
ستطال املستفيدين القدامى من برنامج
أمان باإلضافــة إىل مجموعة جديدة من
األرس التي ستحصل عىل املساعدة للم ّرة
األوىل هذا الشــهر" .تأكيدات اللجنة أتت
عقب إجتماعها التقني األســبوعي الذي
عقدته يف الرساي الحكومي ،برئاسة وزير
الشؤون اإلجتماعية يف حكومة ترصيف
االعمال هكتور الحجّ ار ،وحضور ممثّلني
عن وحــدة اإلدارة املركزيــة للربنامج يف
رئاسة مجلس الوزراء ،التفتيش املركزي،
البنــك الدويل ،برنامج الغــذاء العاملي الـ
 WFPوالرشكــة املربمجة  Sirenاملعنيني
بتنفيذ هذا الربنامج .وقد شددت "اللجنة"
جار عىل ح ّل مشكلة األرس
عىل أن "العمل ٍ

التي ت ّم تعليق إســتفادتها بعدما كانت
قد قبضت مســاعدات عن شــهرين أو
ثالثة ،وسيت ّم اإلنتهاء من العمل عىل هذه
املشكلة منتصف شهر أيلول املقبل" ،الفتة
بشكل
اىل أن "مشكلة األسماء التي وردت
ٍ
خاطئ يف الرسالة النصيّة ،قد ُ
صحّ ح العدد
األكــر منها والعمل مســتمر لتصحيح
ّ
املتبقي".
القسم
وأعلنت أنه "بالنســبة لألسماء التي
تعاني من تقييد لعمليّة إجراء سحوبات
وال يُســمح لهــا بإســتالم حواالتها،
سنســتمر بالتواصل مع رشكات تحويل
األموال املعنيّــة باملوضوع ملحاولة إيجاد
مخرج قانوني لهذه املشكلة" .وختمت:
"لإلستفســارات والشــكاوى املتع ّلقة
بربنامج أمــان ،يمكنكم اإلتصال بالخ ّ
ط
الســاخن املجانــي  1747بــن اإلثنني
والجمعــة بني الســاعة الثامنة صباحا ً
والخامسة عرصاً".

البلد ّيات تحصل على عائداتها المتأ ّ
خرة
ّ
وقع رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي مرســوم توزيع عائدات
الصندوق البلدي املستقل عن العام .2020

الروبل
$ 0.0167

اليوان الصيني
$ 0.1457

الليرة التركية
$ 0.0551

بــرنــت
$ 98.95

خام WTI
$ 91.88

طن القمح
$ 332.5
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أيام المنتجات الزراعية مستمرة في الداخل والخارج

أخبار سريعة

أكد املدير العام لــوزارة الزراعة لويس لحــود أن «وزارة الزراعة
مستمرة يف تنظيم أيام للمنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية واملونة
واملطبخ اللبناني يف لبنان والخارج» ،الفتا ً يف ترصيح اىل أن «هدف هذه
االيام ،مواكبة املزارع اللبناني يف تســويق إنتاجه يف االســواق املحلية
والخارجية ،بعد احرتامه النوعية واملواصفات املطلوبة» .وأشار لحود اىل
أن وزير الزراعة يف حكومة ترصيف االعمال عباس الحاج حسن وفريق
عمل الوزارة« ،قاموا بكل االتصاالت والجهود الالزمة لزيادة الصادرات
الزراعية اىل األسواق الخارجية وإزالة العراقيل أمام ذلك ،وسيستمرون
بفتح اسواق جديدة للصادرات اللبنانية الدخال العملة الصعبة ،وتحفيز
املزارعني عىل الصمود يف قراهم يف ظل االزمة االقتصادية واالجتماعية»،
داعيا ً االنتشار اللبناني اىل «التكامل والتعاون مع وزارة الزراعة لتسويق
االنتاج اللبناني».
كما أعلن لحود يف الســياق أن الوزارة «تنظــم يوما ً جديدا ً للتفاح
اللبنانــي يف ترشين االول املقبــل ،بعد تنظيمها أيــام التفاح اللبناني
يف عامــي  2019و ،2021كما تنظم يوما ً للعســل اللبناني يف ترشين
الثاني املقبل ،وأياما ً متنقلــة لزيت الزيتون اللبناني يف كل املحافظات،
بعد تنظيمها أيام زيت الزيتون يف لبنان وكندا .كما أعلن عن اســتمرار
الوزارة يف تنظيم أيام املونة واملطبــخ اللبناني يف لبنان والخارج .وذلك
بعد أن نظمت أياما ً يف كل املناطق اللبنانية والربازيل وهنغاريا واالمارات
العربية املتحدة».

منتجات زراعية لبنانية

تراجع ملحوظ
في سعر صرف الدوالر
تراجع ســعر رصف الدوالر يف السوق املوازية إىل
ما بني  32100لرية للمبيــع و 32200لرية للرشاء .يف
املقابل بلغ حجم التداول عىل منصة « »Sayrafaليوم
أمــس  20مليون دوالر ،بمعــدل  27200لرية لبنانية
للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي نُفذت
من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.

البنزين يتراجع بالتوازي
مع انخفاض دوالر السوق

شهدت السوق املحلية إنخفاضا ً يف سعر صفيحة
البنزين بنوعيــه  95و 98أوكتان  8000لرية ،واملازوت
 1000لــرة ،والغاز  5000لرية .وأصبحت األســعار
كاآلتــي :البنزين  95أوكتــان  584000لرية ،املازوت
 709000لرية ،والغــاز  330000لرية .وقد أ ّكد عضو
نقابة أصحاب محطات املحروقــات الدكتور جورج
الرباكس أن مرصف لبنان ما زال يؤمن  55يف املئة من
دوالر االسترياد عىل سعر صريفة ،و 45يف املئة بحسب
سعر السوق .وقد ر ّد تراجع األسعار إىل انخفاض سعر
رصف الدوالر يف الســوق املوازية بقيمة  700لرية من
 34100إىل  33400لــرة ،وبقاء ســعر رصف الدوالر
وفقا ً ملنصة صريفة ثابتا ً عىل  27200لرية.

أصدرت وزارة الصناعة بيانا ً
حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن
الترابة السوداء (باب المصنع)
بمليونين وأربعمائة وخمسين
ألف ليرة لبنانية« ،على أن يعمل
بهذا السعر اعتبارا ً من اليوم
السبت  2022/8/27ولغاية
الثالثاء  2022/8/30ضمناً.
ال يشمل السعر المذكور أعاله
الضريبة على القيمة المضافة».
وستحدّد وزارة الصناعة سعر
طن الترابة ببيانات تصدرها
أسبوعياً.

هبات سعودية لجمعية
العناية بالطفل واألم
تس ّلمت «جمعية العناية بالطفل
واألم» ،التي ترعى عددا ً كبيرا ً
من العائالت البيروتية من خالل
مراكزها الصحية واإلجتماعية،
مساعدة من المملكة العربية
السعودية تكفي حاجات 400
مستفيد لمدة شهرين .وقد
أتت المساعدة بحسب بيان
«الجمعية» على شكل هبات
عينية بمبادرة من سفارة
المملكة العربية السعودية ممثلة
بالسفير وليد البخاري ،ومركز
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية .وتأتي هذه المباردة
من ضمن مذكرة التفاهم التي
وقعها مركز الملك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية مع
صندوق الزكاة في دار الفتوى.

اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب يُغيّر اسم
المجموعة الخاصة بالمرأة التابعة له
أعلن االتحاد الدويل للمرصفيني
العــرب موافقته عىل تعديل اســم
املجموعــة الخاصة باملــرأة التابعة
لــه لتصبح «مجموعــة التنوّ ع بني
الجنســن عــى مســتوى القيادة
التنفيذيــة Gender Diversity .
.»Group of Executive Level
وأشــار االتحاد ،يف بيان ،اىل أن «هذا
التغيري أتــى بناء عــى اقرتاح من
رئيســة املجموعة الدكتــورة نهال
بو ديــاب ،علما ً أن مجلــس إدارة
اإلتحاد كان قــد أق ّر خالل اجتماعه
يف  29نيسان  2018برئاسة الدكتور
جــوزف طربيه نظــام التنوع بني
الجنســن األول من نوعه يف القطاع
املرصيف العربي والتي كانت قد أعدّته
وطرحتــه للموافقــة ،الدكتورة بو
دياب» ،موضحا ً «ان اقرتاح الدكتورة
بو دياب اســتند إىل عرض منطقي
لألدلة التي تظهر أن مفهوم تمكني
املرأة قد يثري مشاعر الضعف وردود
الفعل الســلوكية التي ال تخدم املرأة
والتنظيم واملجتمعات».
أضاف البيان« :بنا ًء عىل ما سبق،
أعلن االتحاد رسميا ً تغيري اسم هيئة
تمكني املــرأة التابعة له إىل مجموعة
التنوع بني الجنســن عىل مستوى
القيادة التنفيذية ،حيث يعمل االتحاد
الدويل عىل أهمية تمكني املرأة العربية

سعر الترابة يرتفع

"حماية المستهلك" تجول
على أسواق النبطية

بو دياب وفتوح

اقتصاديــا ً واجتماعيــاً ،وإرســاء
قيــم العدالة االجتماعيــة وتدعيم
دورهــا يف تحقيق أهــداف التنمية
املســتدامة ودعم تنفيذ أهداف هذه
التنمية ،وتعزيز مشاركتها يف الحياة
االقتصادية يف املنطقة العربية وذلك
ضمن االســراتيجية التي وضعها
رئيس االتحاد الدكتور طربيه».
من جهته ،أشــار األمني العام
لالتحاد الــدويل للمرصفيني العرب
الدكتور وســام فتــوح إىل «أهمية

تكافــؤ الفرص بني الرجــل واملرأة
يف عاملنا العربي ،وبــدا واضحا ً من
خالل اعتمــاد ميثــاق التنوع بني
الجنســن الذي وضعته الدكتورة بو
ديــاب بصفتها «رئيســة مجموعة
التنوع بني الجنســن عىل مستوى
القيــادة التنفيذية» يف االتحاد الدويل
للمرصفيــن العــرب» مبديا ً دعمه
الكامــل لرؤية املجموعــة ،ومؤكدا ً
أنه سيواصل تقديم كل الدعم الالزم
لتحقيق أهدافها.

نفذ مراقبو هيئة حماية
المستهلك في وزارة االقتصاد
جولة في أسواق النبطية،
لمراقبة االسعار والتحقق من
جودة المنتجات .وقد وجّ ه
المراقبون عددا ً من االنذارات
للعديد من الميني ماركت
المخالفة ألصول التسعير ،والتي
ال تضع االسعار علناً .كما جرى
تلف بعض السلع المخ ّزنة
المنتهية الصالحية في أحد
المحال.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض لتجهيز مجموعــات اإلنتاج يف
معمل الذوق بوحدات ضخ مواد كيماوية
“ ”additivesلتكييــف الفيــول أويل
“ ”HFO conditioningلتخفيــض
االنبعاثــات الغازية امللوثــة ،موضوع
اســتدراج العروض رقــم ث4د5079/
تاريخ  ،2020/7/15قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2022/9/30عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
من دفرت الــروط من مصلحة الديوان –
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /400.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى

املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض لتأهيــل نظــام الحماية من
الحريق ( )Sergiعىل محوالت القدرة لزوم
محطة التحويل الرئيســية كسارة 220
ك.ف ،.موضوع اســتدراج العروض رقم
ث4د 3487/تاريــخ  ،2021/6/3قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/9/30
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
من دفرت الــروط من مصلحة الديوان –
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.

علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض لتشغيل وصيانة معميل دير عمار
والزهراني ملدة خمس ســنوات ،موضوع
اســتدراج العروض رقــم ث4د1617/
تاريخ  ،2021/4/21قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2022/9/30عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة

الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمه ،مبنــى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/1.500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العــروض لتأهيل خزان ســعة 20000
م 3ملــادة الفيول أويــل يف معمل الذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم

ث4د 1994/تاريــخ  ،2021/5/11قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/9/30
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
من دفرت الــروط من مصلحة الديوان –
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
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ّ
يوقع مع نظيره الجزائري اليوم إتفاق "شراكة متجدّدة"

ماكرون :لننظر إلى الماضي بشجاعة
يف اليوم الثاني من زيارته الرســمية للجزائر ،التي
ســاهمت يف إعطاء زخم للعالقات الثنائية ،أعلن قرص
ّ
سيوقع اليوم مع
اإلليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون
نظريه عبد املجيد تبون يف العاصمــة الجزائرية اتفاق
"رشاكة متجددة ،ملموسة وطموحة".
ودعا ماكرون خالل زيارة مقربة "ســانت أوجني"
األوروبية أمــس ،تكريما ً للجنود الذين "ســقطوا من
أجل فرنســا" ،للنظر إىل مايض فرنســا االستعماري
"بشجاعة" والبحث عن "الحقيقة" بدال ً من "الندم".
وح ّذر الرئيــس الفرنــي ،الشــباب الجزائري
واألفريقي من "االنجــرار" وراء "التالعب الهائل" الذي
تقف وراءه عرب الشــبكات االجتماعيــة "يف الخفاء"
قوى تُصوّر فرنسا "عدواً" لبلدانهم ،يف إشارة إىل تركيا
وروسيا والصني.
ويف ما يتعلــق بالغاز والطلب الكبــر عليه ،نفى
ماكرون أن يكون جاء إىل الجزائر لـ"يستعطي" الغاز،
مؤكدا ً حصتــه الضئيلة يف مصــادر الطاقة اإلجمالية
الفرنسية (حوايل .)20%
لكنه يف املقابل "شكر الجزائر" عىل زيادة إمداداتها

عرب خط أنابيب الغاز "ترانســميد" الذي يغذي إيطاليا،
مشــرا ً إىل أن هذا يســمح بـ"تعزيز تنويع املصادر يف
أوروبا" بعدما كانت تعتمد إىل حد بعيد عىل الغاز الرويس.
ويف ّ
ملف الهجرة ،بعد أن خفضت باريس بنســبة
 50%عدد التأشريات املمنوحة للجزائر ،رأى ماكرون أن
املطلوب هو "أن نكافح معا ً الهجرة غري الرشعية" مع
اعتماد "مقاربة أكثر مرونة للهجرة االنتقائية".
ّ
ووقعــت مجموعــات "ســوناطراك" الجزائرية
و"إيني" اإليطالية و"أوكسيدنتال" األمريكية و"توتال"
الفرنسية منتصف تموز الفائت ،عقدا ً ضخما ً بقيمة 4
مليارات دوالر وملدة  25عاماً ،من أجل "تقاســم" إنتاج
النفط والغاز يف حقل يف جنوب رشق الجزائر.
ويف خطوة الفتة ،اعتــر ماكرون أمس ،أن مباراة
ودية يف كرة القدم بني منتخبــي "الديوك" و"محاربي
الصحراء"" ،ســتكون أمــرا ً جيدا ً لتجــاوز املايض"،
خصوصــا ً وأن املباراة األخرية التــي جمعت املنتخبني
كانت قبل أكثر من  20عاما ً وتحديدا ً يف  6ترشين ،2001
وانتهت باقتحام الجماهــر الجزائرية امللعب قبل ربع
ساعة من صافرة النهاية.

ماكرون أمام مقبرة "سانت أوجين" تكريمًا للجنود الفرنسيين (أ ف ب)

ّ
يحث الديمقراطيين على هزيمة "شبه الفاشية" في اإلنتخابات النصفية
بايدن

أحد الحاضرين لبايدن :أنت سرقت اإلنتخابات (أ ف ب)

ّ
حث الرئيس األمريكي جو بايدن ،الديمقراطيني
عىل إنقاذ البالد من "شبه فاشية" جمهوريي الرئيس
السابق دونالد ترامب يف انتخابات منتصف الوالية التي
ستجرى يف ترشين الثاني.
وخالل تجمّ ع لجمع تربّعات يف أحد املنازل الفخمة
يف ضواحي واشنطن ،انتقد بايدن بشدّة الجانب األكثر
تط ّرفا ً يف املعســكر املحافظ وفلسفة "لنجعل أمريكا
عظيمة من جديد" التي أطلقها ترامب.
ورأى أن "ما نشهده اليوم هو إما والدة أو موت
الفلسفة املتط ّرفة" ،مضيفا ً أن "األمر ال يتع ّلق برتامب
وحده بل بفلسفة كاملة شبه فاشية".
ويف وقت الحق ،خاطب بايدن حشــدا ً انتخابيا ً
للحزب الديمقراطي قائــاً" :يجب أن تصوّتوا إلنقاذ
الديمقراطية بكل معنى الكلمة مرة أخرى".
ومع أن اســتطالعات الرأي قد ال تكون دقيقة،
كشــف موقع "فايف ثريتي إيــت" أن عدد الناخبني

"كان عضوًا في لجنة الموت ومتّهم بالتعذيب والقتل"

معارِضون إيرانيون يُقاضون رئيسي في نيويورك
أعلنت مجموعــة من املعارضــن اإليرانيني يف
املنفى ،وجود إجراءات قانونية يف نيويورك ضد رئيس
"الجمهورية اإلسالمية يف إيران" إبراهيم رئييس ،الذي
يُفرتض أن يتوجّ ه الشــهر املقبل إىل مدينة نيويورك
لحضور اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة.
من جهّ تــه ،لفت "املجلس الوطنــي للمقاومة
اإليرانية" إىل أن الشــكوى التي لم يتقدم بها بنفسه،
تتهــم رئييس بالتعذيــب والقتل خــال اإلعدامات
الجماعية ملعارضني يف  .1988وتؤكد هذه الشــكوى
املدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت يف بريطانيا،
أن رئيــي كان عضوا ً يف "لجنة املــوت" التي كانت

منظمة العفو الدولية تتّهم رئيسي بالمشاركة
في القمع العنيف عام ( 1988أ ف ب)

تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ اآلالف من عمليات
اإلعدام وتعذيب أعضــاء يف حركة "مجاهدي خلق"
املحظورة ،وهي رشيك أســايس لـ"املجلس الوطني
للمقاومة".
وقال محامي املدعني ستيفن شنيبوم يف مؤتمر
صحايف ن ّ
ظمه املجلس الوطني يف واشنطن" :ال ش ّك يف
أن ابراهيم رئيــي كان عضوا ً يف لجنة املوت بصفته
مساعدا ً للمدعي العام ملحافظة طهران".
ورفعت الدعوى القضائية يف نيويورك األســبوع
املايض نيابة عن شــخصني تع ّرضا للتعذيب يف ذلك
الوقت وثالث أُعدم شقيقه .وهي تستند خصوصا ً إىل
ترصيحات ملنظمة العفو الدولية وعقوبات أمريكية،
تتّهم رئييس باملشــاركة يف القمــع العنيف يف العام
 .1988وكانــت الواليات املتحدة قــد أدرجت مطلع
ترشين الثاني  ،2019اسم رئييس عىل قائمتها السوداء
للمســؤولني اإليرانيني الذين فرضت عليهم عقوبات
عىل خلفية "التواطؤ يف انتهاكات جســيمة لحقوق
االنسان" .وربطت واشنطن بني حملة إعدامات طالت
سجناء ماركسيني ويساريني معارضني عام ،1988
ورئييس الذي كان يشغل حينها منصب معاون املدعي
العام للمحكمة الثورية يف طهران .ويطالب املدعيان
بتعويضات لم تكشــف قيمتها ،عــن أعمال تعذيب
وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد
اإلنسانية.
وكان رئييس قد نفى ضلوعه يف هذه اإلعدامات،
لكنه أبــدى تقديره لـ"األمر" الذي أصدره مؤســس
"الجمهورية اإلسالمية" اإلمام الخميني ،لتنفيذ هذه
اإلجراءات.

الراغبني يف فــوز الديمقراطيني يف انتخابات منتصف
الوالية كان يف  24آب أكرب بقليــل ( )44%من الذين
يأملون يف نجاح الجمهوريني (.)43.6%
وبينما تؤيّد غالبية األمريكيني الحق يف اإلجهاض،
وعد بايدن بأن يق ّر الديمقراطيــون يف حال فوزهم
الحق باإلجهاض عرب قانون فيدرايل ســيكون ملزما ً
يف الواليات املحافظة التي ح ّ
ظرت اإلجهاض أو حدّته
بشدّة.
كذلك ،يمكن للحــزب الديمقراطي أن يعوّل عىل
التقــدّم الذي حققه الربنامــج الرئايس ،وخصوصا ً
التصويت عىل اإلنفــاق الهائل لصالح مكافحة ّ
تغي
املناخ واالبتكار التكنولوجي.
وقال العضو يف إحدى جماعات الضغط جوناثان
ماكولــوم" :ال يمكن إنكار ّ
أن املكاســب الترشيعية
ترتاكم لصالــح الرئيس بايدن ،وهذا يعيد تنشــيط
الحزب الديمقراطي".

تُضاف إىل مــا تقدّم ،اإلعالنات القوية ،ســواء
املتع ّلقــة بمقتل زعيــم تنظيم "القاعــدة" ،أيمن
الظواهري ،إثر رضبة أمريكية ،أو بإلغاء جزئي لديون
الطالب.
ومن جهــة "الجمهوريــن" ،رصح زعيمهم
ّ
بــأن احتمال
يف مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل
استعادتهم لألغلبية يف هذا املجلس الذي يسيطر عليه
الديمقراطيون بفارق صوت واحد ال يتجاوز الـ.50%
وقال" :أعتقــد ّ
أن هناك احتماال ً أكرب بأن ينقلب
مجلس النواب لصالح الجمهوريني أكثر من مجلس
الشيوخ".
ويف ســياق آخر ،تع ّرض الرئيــس األمريكي إىل
موقف محرج جديد أثنــاء إلقاء كلمة يف حفل بوالية
ماريالنــد ،إذ قاطعه أحد الحارضيــن ،واتهمه أمام
الجميع وبصوت مرتفع برسقــة االنتخابات ،وقال
لبايدن" ،أنت رسقت االنتخابات" مراراً.

"التيار الصدري" يُطالب بحل ّ البرلمان:
لن نترك ّ
حقنا
دعا التيار الصدري أمس ،وللمرة الثانية يف أقل من
شهر ،أعىل ســلطة قضائية يف العراق ،إىل ح ّل الربملان،
يف إطار ضغط عىل خصومه السياســيني ،فيما يعيش
العراق أزمة سياسية خانقة.
ويف خطبة الجمعة ،التي أقيمت يف ساحة محاذية
للربملان العراقي ،وألقاها املقــ ّرب من مقتدى الصدر،
مهنّد املوســوي ،طالب املحكمة اإلتحادية العليا ،بح ّل
الربملان وإجراء انتخابات ترشيعية مبكرة.
وقال املوســوي مخاطبا ً القضاء" :إذا كان الحكم
بيدكــم والقانون تحت ســلطتكم والدســتور تحت
انظاركم ،تقررون ما تشاؤون" وتابع" :خذوها نصيحة
مني ،لن نرتك حقنا ولو بعد حني".
ومن املقرر ان تعقد املحكمة الثلثاء املقبل جلسة
للنظر يف الدعوى املقدمة من أمني عام الكتلة الصدرية

خالل تظاهرة للصدريين في محيط البرلمان (أ ف ب)

نصار الربيعي ،حسبما أكد مصدر يف املحكمة لـ"فرانس
برس" .وعىل رغم مرور عرشة أشــهر عىل االنتخابات
الترشيعية ،ال تزال القوى السياسية عاجزة عن االتفاق
عىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة
جديدة .وارتفع منسوب التصعيد بني "التيار الصدري"
و"اإلطار التنســيقي" منذ أواخر تمــوز ،مع تبادل
الطرفني الضغط يف الشارع ويف الترصيحات ،من دون
أن تتطوّر األمور إىل عنف.
وفيما يقيم الصدريّون منذ نحو شــهر اعتصاما ً
داخل وحول مبنى مجلس النواب ،يواصل أنصار "اإلطار
التنسيقي" املوايل إليران منذ  12آب اعتصاما ً عىل طريق
يؤدي إىل املنطقة الخرضاء املحصنة يف بغداد .ويف  10آب،
طالب الصدر القضاء بح ّل الربملان خالل أســبوع ،لكن
القضاء اعترب يف وقت الحق أنه ال يملك هذه الصالحية.
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سيناتورة أميركية في تايوان...

أخبار سريعة

الصين تح ّ
ذر من تقويض استقرار المنطقة
قالت رئيسة تايوان تســاي إنج وين أمس ،إن «زيارة
املســؤولني األمريكيني تقوي عزمنا يف الدفاع عن أنفسنا»،
وذلك أثناء لقائها بأحدث مرشعة أمريكية تصل إىل الجزيرة.
ووصلت الســيناتورة األمريكية مارشــا بالكبورن إىل
تايوان مســاء أمس األول لتصبح رابع شخصية سياسية
أمريكية تزور الجزيرة هذا الشهر ،يف خطوة تثري قلق بكني.
ُ
وكتبت بالكبــورن عرب «تويرت»« :لقــد
هبطت للتوّ يف
تايوان إلرسال رسالة إىل بكني ،لن نخاف».
من جهتها ،أشــارت وزارة الخارجية التايوانية إىل أنها
«ممتنّة ّ
ألن أعضاء الكونغــرس األمريكي لقد أظهروا مرة
أخرى دعمهم القــوي والتزامهم تجاه تايــوان من خالل
زيارتها» يف وقت «تواصل فيه الصني زيادة تهديدها».
بــدوره ،أكد الناطق باســم وزارة الخارجية األمريكية
فيدانت باتيل لدى ســؤاله عن زيارة بالكبورنّ ،
أن «أعضاء

الكونغرس واملسؤولني املنتخبني يزورون تايوان منذ عقود
وسيواصلون القيام بذلك .وهذه الزيارة تتماىش مع سياستنا
القديمة الداعمة لصني واحدة».
يف الغضون ،ســجّ لت وزارة الدّفــاع التايوانيّة أمس،
الصيني من
اقرتاب  35طائرة و 8سفن حربيّة تابعة للجيش
ّ
الجزيرة.
وأشــارت إىل أن « 18طائر ًة عربت ما يُسمَّ ى بـ «الخ ّ
ط
ا ُمل ّ
توســط» ملضيق تايوان ،منها  8مقاتالت من طراز «سو-
 ،»30وثالث طائرات من طراز «جي 11 -اس» ،وأربع طائرات
«جي 16 -اس» ،وثالث طائرات «جي -10اس».
فإن تايوان أرســلت دوري ً
ووفقا ً لهاّ ،
ّــة جويّة ملراقبة
ٍ
تحذيرات السلكيّة.
الوضع ،وأصدرت
وتعترب بكني تايوان جزءا ً ال يتج ّزأ من أراضيها وتؤ ّكد ّ
أن
الجزيرة ستعود إىل سيادتها يوما ً ما ،وبالقوة إن لزم األمر.

بغداد :عبوة تستهدف
دبلوماسيين أستراليين

تايوان :زيارة األميركيين تق ّوي عزمنا في الدفاع عن أنفسنا (ا ف ب)

وبلــغ التوتر ذروته يف أعقاب زيــارة قامت بها مطلع
آب الجاري رئيســة مجلس النواب األمريكي نانيس بيلويس
لتايبيه ،ما أثــار غضب بكني التي أطلقــت عىل األثر أكرب
تمارين عسكرية لها يف محيط الجزيرة.

تـتـمـــات
أسبوع حكومي "حاسم" :هل تخرج مراسيم التأليف...

ولتحقيق هذه الغاية ،أكدت األوساط ّ
أن «االتصاالت واملشاورات الراهنة عىل خط حارة
حريك – مرينا الشالوحي ترتكز عىل محاولة إقناع رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل
ّ
بأن الصدام الدستوري حول تســ ّلم صالحيات الرئاسة األوىل يف حال بقاء حكومة ترصيف
ً
ً
األعمال قائمة يف مرحلة الشغور ســيأتي بنتائج عكسية ألنه سيشكل عامال ضاغطا عىل
املســتويني الداخيل والخارجي بغية ترسيع انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وذلك بخالف
الحال يف حال وجود حكومة أصيلة يمكن أن تتوىل مجتمعة صالحيات الرئاسة األوىل وتقوم
باملهام املطلوبة منها عىل صعيد اتخاذ القرارات املطلوبة من املجتمع الدويل لتمرير مرحلة
الفراغ الرئايس مهما طــال أمده بانتظار توافر الرشوط املطلوبة من باســيل وحلفائه يف
ً
الفتة إىل ّ
مواصفات الرئيس الجديد»،
أن مســاعي «حزب الله» تتمحور من هذا املنطلق عىل
الدفع قدما ً بصيغة «التعديل الوزاري» عىل تشكيلة حكومة ترصيف األعمال ،خصوصا ً وأنّها
«تضمن إبقاء التوازن يف الحصص قائما ً لصالح مختلف األطراف يف قوى الســلطة ،سيّما
ّ
وأن ميقاتي أبدى خالل اللقاء األخري مع عون استعداده للتعاون يف مسألة استبدال األسماء
الوزارية املطروحة يف التشكيلة الجديدة».
وأمس ،انخفض منســوب التجاذب والرتاشق بني الرئاستني األوىل والثالثة ،مع تسجيل
محاولة دوائر القرص الجمهوري «زكزكة» الرئيس املكلف من خالل خطوة استحضار وزير
املهجرين يف حكومة ترصيف األعمال عصام رشف الدين إىل القرص للقاء عون ،ال سيما ّ
وأن
رشف الدين دخل يف اآلونة األخرية يف اشتباك علني مبارش مع ميقاتي بلغ مستوى التجريح
الشخيص برئيس حكومته عرب وسائل اإلعالم.
أما يف ما يتصل بإرصار رئيس الجمهورية عىل أن يتوىل تسمية الوزير الدرزي البديل عن
رشف الدين يف الحكومة الجديدة وحجبه هذا الحق عن رئيس «الحزب التقدمي االشرتاكي»
باعتبار أنه كان محسوبا ً من ضمن حصة عون الوزارية يف الحكومة الحالية ،فرأى مراقبون
يف تغريدة جنبالط النارية أمس والتي استهدف من خاللها «سيل الحقد والتزوير من سلطة
فاشــلة» ردا ً غري مبارش منه «عىل طريقته» يف مقابل محاولة االلتفاف العوني عىل نتائج
االنتخابات النيابية التي ك ّرست زعامة املختارة املطلقة عىل الساحة الدرزية.

تعرفة الضمان الى ارتفاع والمستشفيات "غير راضية"

من جهتهم ،يعترب اصحاب املستشــفيات الزيادة الجديــدة يف تعرفة الضمان رمزية
مقارنة مع ارتفاع الكلفة اإلستشفائية  12مرة ،فريد كركي قائالًَ« :هذه الزيادة هي البداية،
طبعا ً طموحنا أكرب ولكن ليس لدينا ايرادات لتمويــل زيادة التعرفات ،علما ً ّ
أن تلك الكلفة
اإلستشفائية التي تتحدّث عنها املسشتفيات مبالغ فيها».
ولفت اىل أن «زيادة تعرفة الضمان تأتي بعد تأمني التمويل من رفع الحد األدنى لألجور
اىل مليون و 325الف لرية وتعزيز ســقف املرض واألمومة من مليونني ونصف املليون اىل 5
ماليني لرية .كل تلك اإليرادات اإلضافية وهــي بحدود الـ 800مليار لرية ت ّم توزيعها لزيادة
التعرفات فتمكنا من التوصل اىل رفع تعرفة الضمان اىل مرتني ونصف للمعاينات والطبابة
خارج املستشفى ،اما داخل املستشفى فقمنا بتدبريين:
بالنسبة اىل املبالغ الجراحية املقطوعة ،زادت التعرفات  3أضعاف عىل غرار تعرفة وزارة
الصحة مثل عمليات الزايدة ،املرارة والعمليات الجراحية .اما الدخول اىل املستشفى من دون
إجراء أي عمليات جراحية فسترضب التعرفة عندها بمرتني ونصف».
وأ ّكد أنه «ستكون هناك متابعة من قبل الضمان للفروقات التي تتقاضاها املستشفيات،
اذ لن نقبل ان تكون كبرية ومبالغا ً فيها كالوالدة عىل ســبيل املثال اذ تتقاىض املستشفيات
فروقات بقيمة  10أو  12مليون لرية بدل أن تكون بني  3و  4ماليني لرية.
وأضاف« :أحد املستشفيات يحصل عىل فرق ضمان لعملية الزايدة بقيمة  7آالف دوالر،
هذا الرقم خيايل كون تلك الجراحات ال تتطلب مستلزمات طبية».
وذ ّكر كركي أن «مرســوم زيادة األجور بقيمة  600ألف لرية الذي تم توقيعه ولم ينرش
بعد يف الجريدة الرسمية ،سيد ّر عىل الضمان نحو  400مليار لرية ستستخدم لجولة جديدة
من رفع التعرفات الحقاً .أما بالنســبة اىل جلسة غسيل الكىل التي يغطيها الضمان بنسبة
 ،100%فزادت وزارة الصحة التعرفة وسنرفعها من مليون اىل مليون و 200ألف لرية ولكن
هذا األمر يتوقف عىل ّ
توفر اإليرادات».
وشــدّد عىل ان «هذا أقىص ما يمكن القيام به ،علما ً أن تلك التدابري لن تحل املشــكلة
ولكنها خطوة ايجابية عىل الطريق الصحيح يجب اســتتباعها بخطوات مثل استقرار سعر
الرصف».
لكن كيف يعــرف املضمون فور اصــدار املذكرات التطبيقية بــن  10و  15أيلول أن
الفروقات مبالغ فيهــا؟ يجيب كركي« :لدى الضمان  50طبيبــا ً مراقبا ً و 50جهازا ً اداريا ً
مراقبا ً عىل املستشــفيات ،وكل مواطن مضمون يشــعر أن الفروقــات مبالغ فيها يتقدم
بشــكوى ونتخذ إجراءات بناء عىل ذلك فنوجّ ه انذارات او نفسخ عقودا ً او نوقف السلفات
املالية كما فعلت إدارة الضمان سابقا ً مع أعرق املستشفيات.
وع ّلقت املديرة املالية يف مستشــفى جبل لبنان روال ّ
زهــار لـ»نداء الوطن»عىل زيادة
تســعرية الضمان مرتني ونصفا ً بالتشــديد عىل انها «غري كافية يف ظــ ّل ارتفاع التكلفة
اإلستشفائية بني  12و  15م ّرة» .موضحة أن «تسعرية الضمان اإلجتماعي إلقامة املريض
يف املستشــفى لليلة واحدة وتتضمن منامة وعناية كانت تبلغ  90ألف لرية أي ما يعادل 60
دوالرا ً أمريكياً ،قبل بدء مرحلة انهيار ســعر العملة الوطنية ،اليوم تدنت تلك التعرفة اىل 3
دوالرات وفق سعر رصف السوق الســوداء ما يعني أنها باتت شبه منعدمة» .وحول أعداد
مرىض الضمان داخل املستشفى قالت إنها تراجعت بنسبة ترتاوح بني  30و .40%

إسرائيل تتع ّهد من واشنطن بالتصدي إليران "النووية"

واألربعاء ،شــدّد رئيس الوزراء اإلرسائييل ،يائري البيد ،عــى أن بالده «تعارض االتفاق

النووي» مع إيران ،واصفا ً إياه بـ»السيئ» ،ألنه «يعطي طهران امتيازات بالجملة» .وقال:
«نعارض هذا االتفاق مع إيران ألنه ســيئ وال يمكن القبول بنصه الحايل» ،متعهدا ً بالتحرك
من أجل منع إيران من التحول إىل دولة نوويــة .وأوضح أن تل أبيب «لن تكون ملزمة بهذا
االتفاق ،يف حــال التوقيع عليه» .كما وصف رئيس جهاز املوســاد اإلرسائييل دافيد برنياع
االتفاق النووي الوشــيك مع إيران بأنه «كارثة اســراتيجية» ،باعتباره «سيمنح طهران
مليارات الدوالرات بعد رفع العقوبات وســيجرى تحويلها إىل تنظيمات (عســكرية موالية
لها) يف لبنان وفلسطني».
أما يف املقلب اآلخر ،فكررت إيران مطلبها بإغــاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف
مواقع غري معلنة ،يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية ،للسماح بالتوصل إىل اتفاق.
وقال وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبد اللهيان« :نحن جادون للغاية بشــأن
القضايا العالقة يف إطار اتفاق الضمانات ،ولسنا مستعدين إلبقاء بعض االتهامات الواهية
من جانب الوكالة الدولية ليتم تكرار هذه املزاعم».
وأضاف« :بذلنا جهودا كبرية يف الحكومة الجديدة لرفع الحظر عن إيران ونمر باملراحل
النهائية من العمل» ،معتربا ً أنه «إذا ما تحلت واشنطن بالواقعية فيمكننا التوصل اىل حل يف
سبيل تحقيق االتفاق النووي» .يف حني رجّ حت لجنة األمن القومي اإليرانية أمس إبرام اتفاق
نووي مع الواليات املتحدة «خالل أسبوع إىل  10أيام».
ومن الجزائر ،رأى الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكــرون أن «الكرة يف ملعب اإليرانيني»
بشــأن إحياء االتفاق النووي ،مؤكدا ً أنه ســيكون يف حال إبرامه «مفيدا ً وإن كان ال يعالج
كل املسائل».
وردا ً عىل ســؤال حول احتمال إحياء االتفاق املربم العــام  2015بني طهران والقوى
الدوليــة الكربى ،لم يعلق ماكرون عىل إمكان النجاح .لكنه قال إنه بعد «نقاشــات مهمة
أجريت خصوصا ً مع الواليات املتحدة ،باتت الكرة يف ملعب اإليرانيني».
وأضــاف ماكرون خالل زيــارة للجزائر أمس« :ال يعود يل أن أقــوم بتكهنات لكن كنّا
حريصني للغاية عىل ضمان الحفاظ عىل التوازنات ضمن اتفاق جاد خالل النقاشات املهمة
مع الرئيس األمريكي جو بايدن ،واملستشار األملاني أوالف شولتس ورئيس الوزراء الربيطاني
بوريس جونسون للميض قدماً».
وتابع« :أعتقد أنه اتفاق إذا تم إبرامه بالرشوط املعروضة اليوم فسيكون مفيدا ً وأفضل
من عدم وجــود اتفاق» ،وأردف« :لكنه أيضا ً اتفاق ال يعالج كل املســائل ،نحن ندرك ذلك،
وبالتايل ســيتطلب التحدث مع إيران بشأن الصواريخ الباليستية والنفوذ اإلقليمي وزعزعة
االستقرار يف مواقع عدة».

أوروبا تتنفس الصعداء بعد إعادة التيار لـ"زابوريجيا"

وقال املشغل إن املفاعل الذي أعيد ربطه «ينتج الكهرباء لسد حاجات أوكرانيا ،ويجرى
العمل حاليا ً عىل زيادة قوة املفاعل».
وأضاف أن «العاملني يف محطة زابوريجيا هم حقا ً أبطال» يسهرون عىل «األمن النووي
يف أوكرانيا خصوصاً ،ويف أوروبا عموماً».
من جهته ،شدّد مســؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األوروبي ،جوزيب بوريل ،عىل
«رضورة الســماح لخرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد محطة زابوريجيا» .واعترب
أن «الوضــع مقلق للغاية» ،مضيفا أنه «عىل روســيا إصالح األرضار وإعادة وصل املحطة
بالشبكة الكهربائية األوكرانية».
ويأتي إعراب بوريــل عن القلق األوروبي فيما يرتقب أن تزور بعثة من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،التابعة لألمم املتحدة ،محطة زابوريجيا للطاقة النووية األسبوع املقبل.
وتســببت األرضار التي لحقت بخــط نقل يف أكرب محطة للطاقــة النووية يف أوروبا،
بانقطاع التيــار الكهربائي يف جميع أنحاء املنطقة ،الخميــس ،وزادت املخاوف من وقوع
كارثة يف بلد ما زالت تطارده كارثة تشرينوبيل يف العام .1986
وسيطرت القوات الروسية يف آذار عىل املحطة التي تض ّم ستة مفاعالت تبلغ طاقة ك ّل
منها ألف ميغاوات.
وتتبادل موسكو وكييف االتهامات منذ أسابيع بقصف موقع املحطة ،ما أثار مخاوف
من حدوث كارثة نووية.
ودعت األمم املتحدة إىل إقامة منطقة منزوعة الســاح حــول املحطة من أجل ضمان
أمنها ،والسماح بإرسال بعثة تفتيش دولية.
وعىل خ ّ
ط آخر من األزمة األوكرانية ،كشفت مجلة «دير شبيغل» األملانية أن االستخبارات
ّ
الروسية
تجسســت عىل دورات لتدريب الجنود األوكرانيني عىل استخدام أسلحة جديدة يف
قواعد عسكرية يف أملانيا ،من بينها واحدة تابعة للجيش األمريكي.
وأشــارت االســتخبارات األملانية خصوصا ً إىل وجود مركبات عــى مقربة من مداخل
مخيّمات التدريب العسكري.
وكان الجيش األملاني يد ّرب جنودا ً أوكرانيني عىل اســتخدام مدافع «بانترسهاوبيتسيه
 ،»2000يف حــن كان الجيش األمريكــي يم ّرن األوكرانيني عىل اســتعمال أنظمة املدفعية
الغربية يف غرافينفور.
وبحســب «خدمة مكافحة التجسس العســكري يف أملانيا» (أم آ دي) ،ح ّلقت طائرات
ّ
مسية فوق ميادين التمرينات م ّرات عدّة .وتشتبه االستخبارات األملانية يف أن روسيا حاولت
التجسس عىل هواتف محمولة تابعة ألوكرانيني خالل ّ
ّ
تلقيهم التدريب يف فرنسا.
وهي تخىش أن تكون االســتخبارات الروسية تحاول اغتيال معارضني ف ّروا من روسيا
ّ
الجئني إىل أملانيا ،أو عنارص يف ّكرون يف االنشــقاق عن القوات األمنية الروسية أو
منشقني
انضمّ وا إىل املعسكر اآلخر.
ّ
وشهدت أملانيا يف السنوات األخرية عمليات
تجســس نُسبت إىل االستخبارات الروسية
التي يشتبه يف أنها دبّرت اغتيال معارض شيشاني يحمل الجنسية الجورجية يف برلني.

انفجرت عبوة ناسفة صغيرة
محلية الصنع أمس ،بالقرب من
المنطقة الخضراء في بغداد بينما
كان موكب ديبلوماسي أسترالي
يشق طريقه إلى المنطقة ،حسبما
قال مسؤوالن أمنيان لوكالة
«أسوشيتد برس» .ووقع االنفجار
وسط جهود البعثة الدبلوماسية
األسترالية للتوسط بين زعيم التيار
الصدري ،مقتدى الصدر ،والتحالف
السياسي المقرب من إيران ،وفقا ً
لمسؤولين أمنيين .ولم ترد أنباء عن
وقوع إصابات ،إذ تمكن الموكب
األسترالي من دخول المنطقة
الخضراء في العاصمة بغداد.
ولم ينجح رئيس الوزراء العراقي
الموقت مصطفى الكاظمي في
محاولة ّ
حث الجماعات المتنازعة
على تسوية ،فيما امتنع حزب
الصدر عن حضور اجتماع عقده
الكاظمي األسبوع الماضي.

إعتقال "دواعش"
في المنطقة الكردية
أوقفت القوات الكردية في شمال
شرق سوريا عشرات األشخاص
على صلة بتنظيم «الدولة
اإلسالمية» في مخيّم الهول
لالجئين .وتهدف العملية التي
أطلقتها القوات الكردية الخميس
إلى «اعتقال العقول المدبرة لداعش
في هذا المخيم والذين يقومون
بعمليات إرهابية ،باإلضافة إلى
أخذ البصمات والحصول على
اإلحصائيات الجديدة للقاطنين
في المخيم» ،على ما قال سيامند
علي من وحدات حماية الشعب
الكردية لـ»فرانس برس» .ويقع
هذا المخيّم الخاضع إلدارة «قوات
سوريا الديموقراطية» التي يع ّد
األكراد عمودها الفقري على بعد
أق ّل من  10كيلومترات من الحدود
العراقية .ويض ّم المخيّم الذي
يعاني من اكتظاط وسوء حال
نحو  56ألف شخص ،من بينهم
 10آالف أجنبي ،بحسب معطيات
األمم المتحدة ،هم بغالبيتهم أقرباء
لعناصر من «داعش» إضافة إلى
نازحين سوريين والجئين عراقيين.

غارات إثيوبية على تيغراي
قصف الطيران اإلثيوبي أمس،
ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي
الواقع في شمال البالد .وقال
الناطق باسم متم ّردي تيغراي
كينديا غيبريهيوت إن «طائرة
ألقت قنابل على منطقة سكنية
وروضة أطفال ما أدى إلى مقتل
وجرح العديد من المدنيين».
وأعلنت الحكومة اإلثيوبية في بيان
ّ
أنها
ستشن عمليات ض ّد أهداف
«عسكرية» في تيغراي ،بعد يومين
من عودة المعارك مع المتمردين
في اإلقليم .من جهتها ،أكدت
الحكومة اإلثيوبية أن طيرانها ال
يستهدف «سوى مواقع عسكرية»
في تيغراي ،واصفة إعالن السلطات
المتمردة في اإلقليم عن ضربة
جوية أودت بأربعة مدنيين بأنها
اتهامات «واهية» .وتابعت« :تبقى
الحكومة الفدرالية على استعداد
تام لنقاش غير مشروط ،لكنها
ستشن عمليات تستهدف القوّات
ً
العسكرية المناوئة للسالم»،
داعية
«األشخاص المقيمين في تيغراي
إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع
التي تض ّم معدّات عسكرية أو
منشآت تدريب».

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
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 – 1ملك فرنسي راحل ل ّقب بـ “الملك الرضيع”
أو “ اليتيم”  -اتهمها وحكم عليها.
 - 2محافظة عراقية  -ملك فرنسي راحل ل ّقب
بـ “األسد”.
 - 3نشأ الولد  -ملك فرنسي راحل ل ّقب بـ
“المغرم” حكم فرنسا أكثر من ثمانية وأربعون
عاما ً وهي من أطول فترات الحكم بين ملوك
فرنسا.
بالسياط  -فضاء  -فق َد عقله وتمييزه.
 - 4ضارب ِّ
 - 5قول أو فعل يستبشر به  -للتعريف  -نهر
إيطالي.
ألح على  -مدينة فرنسية  -نعم باألجنبية
ّ -6
 عندي. - 7شواطئ  -دولة أفريقية  -أسد.
الطف  -متأ سف
سا هل
َ
 - 8حا جة  -الين َ
باألجنبية.
السير  -عسل التمر  -مقول  -جرى
َ - 9د َّب في َّ
الماء.
 - 10رقصة برازيلية  -كسول  -رقصة عالمية.
 - 11اشت ّد في العداوة  -أمسيا ت  -نظ َر فيها
مل ّياً.
ومتك ِّبر  -من
 - 12شقيق  -سنور ُ -متبخ ِتر ُ
الفواكه.
 - 13ملك فرنسي راحل ل ّقب بـ “المحبوب” و
“المجنون”  -مانع وزاجر.
 - 14غاية ونهاية  -أغلظ أوتار العود  -منطقة
مفتوحة في الهواء الطلق للَّعب واالستمتاع  -قط
باألجنبية.
 - 15طاف بالليل يحرس الناس ويكشف عن
اللصوص ونحوهم  -يخالفه ويمانعه  -القبر.

المربعات الذهبية

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

3

أفقي ًا
 – 1ملك إنكليزي راحل هو والد الملكة الحالية
إلنكلترا  -أذاع الخبر.
وش َّدة  -ملك إنكليزي راحل
بغزارة
 - 2ما َيتساقط
ِ
تميزت فترة حكمة بخروج بريطانيا منتصرة من
الحرب العالمية األولى.
اكرة  -أحد الوالدين  -بسط  -أرجع.
 - 3فقدان ال َّذ ِ
 - 4جاع  -تردد صوته في صدره  -حيوان ضخم
 لإلستفهام. - 5ملك فرنسي راحل ل ّقب بـ “الوسيم” و “الملك
الحديدي”.
 - 6الحمام البري  -أصل البناء  -حرف جزم.
 - 7صوف باألجنبية  -جنون  -ما بين رابع
وسادس.
 - 8مدينة بلجيكية  -ملك إسبانيا وإمبراطور
ا إلمبرا طورية ا لروما نية ا لمقد سة ل ّقب بـ
“الحكيم”.
 - 9شتموا ولعنوا  -مادة قاتلة  -ترشده.
 - 10أحرف متشابهة  -ملك فرنسي راحل ل ّقب
بـ “القديس”.
 - 11غ ّنجه ود ّلعه  -ضعف  -عائلة  -منخفض
باألجنبية.
 - 12أواظب على عملي وأداوم  -جوهر  -ثغر.
 - 13أعطى باليد  -ملك فرنسي راحل ل ّقب بـ
“الشرس” أو “المستبد” أو “العنيد”.
 - 14متروك ليالً ونها ًرا بال رعاية وال عناية  -ظهر
 ُح ْسن الق ِّد واعتداله وتنظيم المالبس. - 15أداة نصب  -ملك فرنسي راحل ل ّقب بـ
“الشاب” أو “الصغير”.
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

9 1

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

8
4
6

الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 – 1إتقان وإجادة.
 - 2ناعم في استواء.
 - 3قبعة من حديد تغطي الــرأس اتقاء
الضربات.
 - 4را ٍم بقوة.
 - 5لمعان ،تأنق.
 - 6أصدقاء.
 - 7مأذون له بـ.
 - 8التحم والتصق.
 - 9خاضع وذليل.
 - 10ميزة ما يصلح ألن يكون عبرة وتحذيراً.
 - 11دقة اإلحساس وح ّدته.
 - 12من يثني على شيء.
 - 13قام بعمل إثم.
 - 14د ّقق النظر ودرس درسا ً وافياً.
 - 15شاغل.
 - 16انقطاع التنفس.
 - 17أكثر حظاً.
 - 18تأجيل وتأخير وإرجاء.
 - 19أهمد وأطفأ.
 - 20بائد.
 - 21تعظيم وثناء.
 - 22توقف من حين إلى حين نتيجة حيرة
أو جهل.
 - 23متفكك الروابط.
 - 24عصيان الوالدين.
 - 25جروح بطيئة اإلندمال.

لئما

عسأد

لمسأ

نحلم

= 58
كبإرت

دردت

انلخ

ا ف ة ر هـ

مدخأ

= 71

11

رهافة
نإختاق

انعخ

ولخم

ذوةخ

وققع

= 59
روحق

اذقف

أللأة

قنمرض

تأمال

= 62
جتميد

اليمثة

=
90

=
62

ماطلةم

مدحمت

=
48

منعت

=
59

= 75

=
66
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 49
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 129
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 112
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 135
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 97
أن يكون 511

كامإح

72

117

71

الكلمات المتقاطعة
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103
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74
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أفقيا – 1 :استرسال  - 2 -ملحم بركات
  - 3يير  -اوم  - 4 -نم  -تبع  -ال 5 - نعامة  -بلح  - 6 -خوفه  -راسب 7 - لن  -ياسرها  - 8 -يدنو  -اي - 9 -عد  -االدب.
عموديا - 1 :امين نخلة  - 2 -سليم عون
  - 3تحر  -اف  -يد  - 4 -رم  -تمهيد  - 5سبابة  -انا  - 6 -اروع  -رسول - - 7لكم  -بار  - 8 -السهاد  - 9 -ست
الحبايب.
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فورمـــوال واحـــد

أودي تدخل على خط المنافسة بمحرّكاتها

غران بري بلجيكا :فيرشتابن ولوكلير
ينطلقان من المراكز األخيرة غدًا
سينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ،حامل اللقب ومتصدر بطولة العالم في
الفورموال واحد ،ومطارده سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ،من آخر الترتيب في سباق جائزة
بلجيكا الكبرى غدًا ،بعد عقوبة جراء إدخال أجزاء جديدة على محركي سيارتيهما.
ساينز ...فيرشتابن ...أودي

ســيكون فريشــتابن الذي يتصدر بفارق  80نقطة قبل هذه املرحلة
الرابعة عرشة من بطولة العالم ،ولوكلري ،إىل جانب الربيطاني الندو نوريس
ويف التجارب الحرة التي اقيمت امس ،فرض فريق فرياري سيطرته
ً
(ماكالرن) ،الفرنيس إستيبان أوكون (ألبني) ،الفنلندي فالتريي بوتاس (ألفا
عىل الفرتة االوىل بفضل ساينز ،الذي حقق أفضل زمن مسجال 1.46.538
روميو) واألملاني ميك شــوماخر (هاس) الذين عوقبوا أيضا ً بسبب إضافة
دقيقة ،امام زميله لوكلري الثاني وفريشــتابن الثالث ،فيما حل راسل يف
أجزاء جديدة عىل املحرك أو علبة غيار الرسعة خارج الحصة املسموح بها.
املركز الرابع.
لثالثة
وجُ هّ ز فريشــتابن بمحرك رابع ،باإلضافــة إىل الحد األقىص
ويف الفرتة الثانية من التجارب الحرة ،كان فريشتابن االرسع ،امام
به.
ح
محركات مسموح بها لكل موسم ،ومكوّن علبة الغيار غري املرصّ
لوكلري ونوريس.
كندا،
يف
أما لوكلري الذي ســبق أن تع ّرض لعقوبة متع ّلقة باملح ّرك
عــى صعيد آخر ،أعلــن الصانع األملاني أودي عىل لســان الرئيس
ساينز خالل تبديل إطاراته في التجارب الحرة الثانية (أ ف ب)
وعلبة
للمحرك
فأجرى تعديــات أيضا ً عىل عنارص تتجاوز الحد األقىص
التنفيــذي للرشكــة ماركوس دويســمان ،عن دخول بطولــة العالم
ً
ويأتي االعالن عن انضمــام أودي اىل بطولة الفئة األوىل ،بعد أيام
غيار سيارته فرياري.
للفورموال واحد للمرة االوىل ،كمزود للمحركات اعتبارا من موسم .2026
عىل موافقة املجلس العاملي لرياضة الســيارات التابع لالتحاد الدويل
نتيجتهم
فإن
الطريقة،
بهذه
السائقني
من
العديد
العقوبة
وحينما تطال
وســيقوم الصانع األملاني بتطوير محركه الهجني يف نويبورغ،
(فيا) عىل اللوائح الجديدة املتعلقة باملحركات والتي ســتطبق اعتبارا ً
ً
اليوم
سيخوضون
وبالتايل،
الفارق،
تصنع
التي
هي
التأهيلية
أثناء التجارب
بافاريا ،تحضــرا لالنضمام اىل أحد الفــرق يف رشاكة من املتوقع
من موسم .2026
األسطورية
فرانكورشان"
"سبا
حلبة
يف
الرسمية
التجارب
اإلعالن عنها بحلول نهاية هذا العام،
ً
وستستخدم محركات ســيارات الفورموال واحد
.
ا
سوء
أقل
مركز
من
االنطالق
عىل
وقد تكون مع ســاوبر الذي يشارك
التي باتــت هجينة منذ العام  ،2014وقودا ً مســتداما ً
ً
سبع
العالم
بطل
غرار
عىل
اآلخرون،
السائقون
أما
حاليا تحت اســم ألفــا روميو مع
بنســبة  100باملئة اســتنادا ً للوائح  ،2026وستشهد
مرات الربيطاني لويــس هاميلتون ومواطنه جورج
محرك فرياري.
ّ
تتوقع تعزيز
أودي
فرض فيراري سيطرته
زيادة يف استخدام الطاقة الكهربائية تصل اىل  50باملئة
راســل (مرســيدس) ،فقاموا أيضا ً برتكيب عنارص
وقــال دويســمان يف بيــان إن
مبيعاتها للسيارات التجارية
جديدة خالل املرحلــة األوىل من التجارب الحرة امس ،على التجارب الحرة األولى
مقارنة باملستويات الحالية ،وفق ما أوضح "فيا".
"الفورموال واحد هــي يف الوقت ذاته
ومن أجل املحافظة عىل "االســتعراض" ،ستتمتع املحركات بأداء
لكنهم ما زالوا ضمن نطاق اللوائح ويمكنهم السعي إىل املركز األول.
مرسح عاملي لعالمتنا التجارية ومخترب تطوير ميلء بالتحدي".
ً
مشابه للطرازات الحالية "باســتخدام محركات احرتاق داخيل +يف 6+
واإلسباني
ويمكن أيضا ً للمكســيكي ســرجيو برييز (ريد بول)
وبانتظار أن تنضم املاركة األملانية الشهرية األخرى بورشه أيضا اىل
عالية القوة وعالية الرسعة" لكن مع انخفاض يف استهالك الوقود .وقال
يف
والخامس
كارلوس ســاينز (فرياري) اللذين يحتالن املركزين الثالث
ســباقات الفئة األوىل ،تنضم رشكة أودي اىل مرسيدس وفرياري ورينو
ً
رئيس "فيا" اإلماراتي محمد بن ســليم" :إن إدخال تكنولوجيا متقدّمة
.
ا
وغد
بطولة العالم ولم يُعاقبا ،أن ينتهزا الفرصة للتألق اليوم
وريد بول (بتكنولوجيا هوندا) كصانعني مزودين للمحركات يف البطولة.

قرعة متوازنة في "يوروبا ليغ"

نشاط نادي هوليداي بيتش الصيفي
يواصل نادي هوليــدي بيتش تنفيذ
روزنامة نشــاطاته الصيفية الســنوية
يف مختلف األلعــاب ،كان آخرها تنظيمه
دورتني داخليتَني يف التنس والكرة الطائرة

الشــاطئية ،ومشــاركته يف بطولة لبنان
لكرة اليد .ويستأنف النادي بطوالته اليوم
الســبت حيث ين ّ
ظم دورة يف "الســريت
بول" بمشــاركة  12فريقا ً بالتساوي بني
الرجال والسيدات ،ويبلغ مجموع جوائزها
 7ماليني لرية مو ّزعة عىل  4ماليني للرجال
و 3للســيدات .ويف  3و 4أيلــول املقبــل
يقيــم الدور النهائي لدورتــه الداخلية يف
الكرة الطائرة الشــاطئية ،وتليها الدورة
املفتوحة يف اللعبــة ذاتها ( )3x3من  5اىل
 11أيلول تحت إرشاف االتحــاد اللبناني
للكرة الطائــرة ،وتتخ ّللها دورة داخلية يف
السباحة يف  8أيلول.

أما يف  9أيلول فينظــم نادي هوليدي
بيتش ســباقا ً لأللواح الرشاعيــة ،يتبعه
سباق آخر مماثل يف اليوم التايل من تنظيم
"مارينا يخت كلوب" وتحت إرشاف املد ّرب
مارك هادو.
ويســتكمل النادي تطبيــق روزنامته
الرياضية ،فينظم دورته السنوية املفتوحة
بالتنس لكافة الفئات واألعمار عىل مالعبه
من  8اىل  23أيلول تحت إرشاف إتحاد اللعبة.
إشــارة اىل ّ
أن فريق النــادي لكرة املاء
(واتر بولو) سيشارك يف بطولة لبنان للعبة
بني  29و 31آب الجاري عىل مســبح مجمّ ع
طربجا بيتش.

إتحاد المبارزة يختتم روزنامة بطوالته لعام 2022
إختتم اإلتحــاد اللبناني للمبارزة روزنامته ملوســم  2022بتنظيم
بطوالت لبنان يف الحســام ،وبطوالت لبنان للقدامى ولفئة دون الـ11
*سالح الشيش (إناث  11سنة وما دون):
 - 1ليانا منيمنه (الربج عينطورة)
 - 2إيما كرم (سبورتينغ هاي)
*سالح الشيش (ذكور  11سنة وما دون):
 - 1غربيال نعمه (الربج عينطورة)
 - 2ماثيو قاعي (الربج عينطورة)
*سيف املبارزة (إناث  11سنة وما دون):
 - 1اودري شمعون (التعاضد)
 - 2ماريا كريستي حدشيتي (سبورتينغ هاي)
*سيف املبارزة (ذكور  11سنة وما دون):
 - 1غربيال نعمه (الربج عينطورة)
 - 2ماثيو قاعي (الربج عينطورة)
*حسام إناث ( 20سنة وما دون):

سنة يف سيف املبارزة والشيش يف نادي املون السال عني سعادة ،وجاءت
النتائج الفنية كاآلتي:

 - 1كارن املرصي (املون السال)
 - 2آيا شقري (املون السال)
*حسام (ذكور  20سنة وما دون):
 - 1كارل بو خليل (املون السال)
 - 2كريستيان بو خليل (املون السال)
*حسام إناث (الفئة العامة):
 - 1ريتا أبو جودة (التعاضد)
 - 2ناي سالمة (املون السال)
*حسام (ذكور الفئة العامة):
 - 1أنطوان الشويري (الربج عينطورة)
 - 2كارل بو خليل (املون ال سال)
*حسام (فرق سيدات – الفئة العامة):
 - 1مون السال

وعند نهاية ك ّل فئة ،و ّزع رئيس إتحاد املبارزة جهاد سالمة ورئيس
الرشف زياد الشــويري وعضوا االتحاد ربيع رعيدي واميل كرم وعضو

 - 2الربج عينطورة
*حسام (فرق ذكور – الفئة العامة):
 - 1الربج عينطورة
 - 2مون ال سال "أ"
*حسام (ذكور قدامى):
 - 1محمود عيل أحمد (الربج عينطورة)
 - 2شفيق الخوري (املون السال)
*سالح شيش (ذكور قدامى):
 - 1محمود عيل أحمد (الربج عينطورة)
 - 2زياد جلبوط (الجيش)
*سيف املبارزة (ذكور قدامى):
 1زياد الجلبوط (الجيش) 2-شفيق الخوري (املون السال).

الرشف سهيل ســعد الكؤوس وامليداليات والشــهادات التقديرية عىل
الفائزين والفائزات.

من عملية سحب القرعة (أ ف ب)

ســحبت أمس يف اسطنبول
قرعــة دور املجموعات يف بطولة
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" يف
كرة القدم ،وجاءت كالتايل:
 املجموعة األوىل :أرسنال (إنكلرتا)،أيندهوفــن (هولنــدا) ،غليمــت
(النروج) ،زوريخ (سويرسا)
 املجموعــة الثانيــة :ديناموكييف (أوكرانيا) ،رين (فرنسا)،
فنربغشه (تركيا) ،أيك (قربص)
 املجموعة الثالثة :روما (إيطاليا)،لودوغوريتــس (بلغاريا) ،بيتيس
(إسبانيا) ،هلسنكي (فنلندا)
 املجموعــة الرابعــة :براغــا(الربتغال) ،ماملو (السويد) ،أونيون
برلني (أملانيا) ،جيلواز (بلجيكا)
 املجموعة الخامسة :مانشسرتيونايتــد (إنكلرتا) ،سوســييداد
(إسبانيا) ،شــريف (مولدافيا)،
أومونيا (قربص)
 املجموعــة السادســة :الزيــو(إيطاليا)،فيينورد(هولندا)،ميدتيالند
(الدنمارك)،غراتس(النمسا)
 املجموعة السابعة :أوملبياكوس(اليونان) ،قره باغ (أذربيجان)،
فرايبورغ (أملانيا) ،نانت (فرنسا)
 املجموعة الثامنة :النجم األحمر(رصبيــا) ،موناكو (فرنســا)،
فريينتســفاروش (املجــر)،
طرابزون (تركيا)

كذلــك ســحبت قرعــة دور
املجموعات لبطولة "كونفرنس
ليغ" ،وأسفرت عن التايل:
 املجموعة األوىل :باشاك (تركيا)،فيورنتينــا (إيطاليــا) ،هارتس
(اسكتلندا) ،أف أس (التفيا)
 املجموعــة الثانية :وســت هام(إنكلرتا) ،أف يس (رومانيا) ،أندرلخت
(بلجيكا) ،سيلكيبورغ (الدنمارك)
 املجموعــة الثالثــة :فياريــال(إســبانيا) ،هبوعيــل (ارسائيل)،
أوسرتيا (النمسا) ،بوزنان (بولونيا)
 املجموعة الرابعــة :بارتيزان(رصبيا) ،كولــن (أملانيا) ،نيس
(فرنسا) ،سلوفاتسكو (تشيكيا)
 املجموعــة الخامســة :ألكمار(هولندا) ،أبولون (قربص) ،فادوتس
(ليشتنشتاين) ،دنيرب (أوكرانيا)
 املجموعــة السادســة :غنت(بلجيــكا) ،مولــده (النروج)،
شــامروك روفــرز (إيرلنــدا)،
ديورغاردن (السويد)
 املجموعة الســابعة :سالفيا(تشــيكيا) ،كلوج (رومانيا)،
سيفاســبور (تركيــــــا)،
بلقاني (كوسوفو)
 املجموعــة الثامنــة :بــال(سويرسا) ،سلوفان (سلوفاكيا)،
زالغرييــس (ليتوانيــا) ،بيونيك
(أرمينيا)( .أ ف ب)

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٨السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٧آب 2022

فينالدوم يعود في كانون الثاني
لن يعود الهولندي الدويل جورجينيو فينالدوم،
العب وسط روما اإليطايل الذي تعرض لكرس
يف ســاقه اليمنى األحد املايض ،إىل صفوف
فريقه قبل كانون الثانــي املقبل ،ما يعني
عىل االرجح غيابه عن مونديال قطر ،2022
بحسب ما أعلن ناديه امس.
وقال املدير العام لروما ،الربتغايل
تياغو بينتــو عرب موقــع النادي
اإللكرتوني عن فينالدوم ( 31عاماً)
وا ُملعار لعام من باريس ســان
جرمان الفرنيس" :أعتقد أنه
سيكون تعزيزنا الكبري يف
كانون الثاني .لقد أخذناه
طوال املوسم ونتوقعه يف
كانون الثاني".
وأضاف بينتو" :بالنسبة يل،
كانت  24ساعة صعبة ألننا عانينا
من أجل إحضــار فينالدوم إىل
روما .بعد أسبوع واحد فقط،
بدا كأنه متواجد هنا منذ عام".
وتع ّرض الالعب الهولندي
الذي وصل إىل العاصمة روما
لتوليد القوة واســتخدام وقود اصطناعي مستدام ،هما جزء من هدفنا
إلفادة مستخدمي الطرق ،اي املستهلك العادي ،وتحقيق هدفنا املتمثل يف
خفض انبعاثات الكربون بحلول العام ."2030
باإلضافة اىل ذلك ،سيتم أيضا ً تحديد حد أقىص لالنفاق عىل املحركات
بدءا ً من العام .2023
ويرى الصانع األملاني أن دخوله عام الفئة األوىل وإمكاناتها الهائلة،
سيعزز مبيعاته للسيارات التجارية عىل مستوى العالم ،وقال" :االهتمام
الكبري بالفورموال واحد عاملي وسلسلة ســباقاتها هي إحدى األحداث
الرياضية األكثر وصــوال ً اىل العالم" ،موضحاً" :يف  ،2021تابع أكثر من
 1.5مليار مشاهد السباقات عىل شاشات التلفزة".
ورأى أن "الفورموال واحد تحظى بشعبية يف األسواق الرئيسية مثل
الصني والواليات املتحدة ،وتستمر شعبيتها يف االرتفاع ،حتى بني الفئات
املستهدفة من الشباب"( .أ ف ب)

إيزاك إلى نيوكاسل
سينض ّم املهاجم السويدي الشاب ألكسندر إيزاك اىل نيوكاسل
يونايتد اإلنكليزي قادما ً من ريال سوسييداد االسباني ،يف مقابل 70
مليون يورو ،بحسب ما أعلن الناديان أمس.
وجاء يف بيان للنادي االنكليزي أن ايزاك ( 22عاماً) ّ
وقع "عىل
عقد طويل االمد" ليصبح الصفقة الرابعة للفريق هذا الصيف.
وقــال خواكني أبرييباي مدير النادي الباســكي" :انتهى بهم
األمر بتقديم مبلغ من املــال ال يمكن رفضه .نخرس العبا ً عظيماً.
اآلن علينا أن نجد بديالً له".
وأشــارت التقاريــر اىل أن الصفقة بلغــت  70مليون يورو
باإلضافة اىل خمســة ماليني مكافآت ،ليصبــح بالتايل أغىل العب
يبيعه سوسييداد يف تاريخه ،وأيضا ً أغىل صفقة يف تاريخ نيوكاسل.
ونقل نيوكاســل عن الالعب قوله" :أنا سعيد أني اتخذت هذا
القرار .كان قرارا ً كبريا ً جدا ً ولكن أنا سعيد بذلك".
بدأ إيزاك مســرته مع أيك الســويدي يف العام  ،2016قبل أن
ينتقل بعد عام اىل بوروســيا دورتموند األملانــي ومن ثم اىل ريال
سوسييداد يف  2019الذي سجل معه  44هدفا ً يف  132مباراة.
دولياً ،خاض مباراته األوىل مع املنتخب األول يف  2017وسجل
تسعة أهداف يف  37مباراة.
وبات ايزاك رابع صفقة لنيوكاســل هــذا الصيف بعد مات
تارغت ،الحارس نيك بوب والهولندي سفني بوتمان( .أ ف ب)

يف أوائل آب الجاري ،لهذه اإلصابة القاسية خالل
التمارين ،قبل ثالثة أشهر من مونديال قطر (20
ترشين الثاني  18 -كانون األول).
ووصل فينالدوم مجانا ً اىل سان جرمان
العــام املــايض يف
صفقــة تمتد حتى
 ،2024بعد انتهاء
عقده مــع ليفربول
اإلنكليزي ،إال أنه عجز
عن فرض نفسه أساسيا ً
يف تشــكيلة النادي البارييس ما دفعه
اىل االنتقال هذا الصيف اىل روما عىل
سبيل اإلعارة.
وخاض فينالدوم مباراته الرسمية
األوىل مع فريقه الجديد نهاية األسبوع
املايض ضد ســالرينيتانا (1-صفر) يف
املرحلة األوىل من الدوري اإليطايل.
وأراده املــدرب مورينيو يف صفوف
نــادي العاصمــة من أجــل تعزيز خط
وســطه ،اىل جانب الوافد الجديد
اآلخر الرصبي نيمانيا ماتيتش.
(أ ف ب)

تمسكه بسيلفا
غوارديوال يؤ ّكد
ّ
أكد اإلسباني بيب غوارديوال
مدرب مانشسرت سيتي اإلنكليزي
أن صانع ألعابه الربتغايل برناردو
سيلفا سيبقى يف صفوف الفريق
خــال النافذة الحالية لســوق
االنتقاالت الصيفية.
وكانت تقارير أشــارت إىل
رغبة سيلفا يف الرحيل عن الدوري
االنكليزي املمتاز ،وسط اهتمام
من ناديي برشــلونة اإلســباني
وباريس سان جرمان الفرنيس.
وشارك ســيلفا احتياطيا ً يف
أول مباراتــن يف الدوري املحيل،
قبل أن يشارك أساسيا ً يف الثالثة
ضد نيوكاسل وسجل فيها هدف
التعادل .3-3
وسئل غوارديوال عن مستقبل
ســيلفا بعد املبــاراة الودية ضد
برشــلونة األربعاء ،والتي ذهب
ريعهــا ألوكرانيا ،فأملح حينها اىل
إمكانية التخيل عــن خدماته يف
حال الحصول عــى عرض جيد،
لكن يف املؤتمر الصحايف التقليدي
أمس عشية املباراة ضد كريستال
باالس يف املرحلــة الرابعة ،كانت

سيلفا وغوارديوال

لهجته مختلفة بقوله" :سيبقى
هنا من دون أدنى شــك .لم نتلق
أي اتصال من أي ناد يف ما يتعلق
بربناردو سيلفا ،وبالتايل سيبقى.
أنا أقول لكم إنه سيبقى".
وتخىل ســيتي عــن ثالثة
العبــن يف الفــرة األخرية وهم
الظهــر األوكراني أولكســندر

زينتشــنكو واملهاجم الربازييل
غابريال جيزوس وكالهما انضمّ ا
اىل أرســنال ،والجنــاح رحيــم
سرتلينغ املنتقل اىل تشليس .لكنه
يف املقابل ،ض ّم املهاجم النروجي
إرلينــغ هاالند مــن دورتموند
األملاني وكالفن فيليس من جاره
ليدز( .أ ف ب)

ضم دي يونغ
ليفربول يسعى إلى ّ
انضــم ليفربــول إىل
سباق التعاقد مع الهولندي
فرانكي دي يونغ ،نجم خط
وسط برشــلونة االسباني،
قبل نهاية ســوق االنتقاالت
الصيفية الحالية.
وقالــت صحيفة "ذا صن"
اإلنكليزية" :يورغن كلوب مدرب
ليفربــول يســتهدف ضم دي
يونغ بعد البداية السيئة للريدز
يف املوســم الجديد" .وأضافت:
"اإلصابات التي لحقت بألكانتارا
وتشــامربلني أحدثــت نقصا ً
يف خيــارات خط الوســط ،اىل
جانب معانــاة فابينيو البدنية،
والشكوك حول مستقبل
نابي كيتا" .وأشارت
الصحيفــة إىل أن
ليفربول مســتعد
لتقديــم عــرض
بقيمــة  53مليون
جنيــه اســرليني،
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باإلضافــة إىل  7ماليــن أخرى
كمكافآت إضافية.

وكان مانشسرت يونايتد
االنكليزي ،الغريم التقليدي
لليفربول ،من أبرز املهتمني
بضم دي يونغ ،لكن الهولندي
الدويل رفــض فكرة اللعب يف
صفوف يونايتــد نظرا ً لعدم
مشاركته يف مسابقة دوري
أبطال أوروبا هذا املوســم،
وهو الســاح الــذي يعتمد
عليــه ليفربــول إلغراء دي
يونغ وإقناعه باالنضمام
إىل ملعب "أنفيلد".
ورصح دي يونــغ يف
أكثر من مناســبة أنه يفضل
البقاء يف برشلونة ،لكن إدارة
الفريق الكاتالوني تســعى
للتخلص منه نظرا ً لراتبه
الكبري ،ولتسوية أمور
النادي يف ما يتعلق
بملف اللعب املايل
النظيف.

أخبار سريعة
كأس "السوبر" غدًا

يلتقي فريق العهد بطل لبنان
لكرة القدم مع النجمة حامل كأس
لبنان لموسم  2022عند الرابعة
من بعد ظهر غد األحد على ملعب
بلدية بحمدون في مسابقة كأس
"السوبر" .وقد حدّد االتحاد
اللبناني للعبة  300بطاقة دخول
لك ّل من مشجّ عي الفريقين ،وفي
حال إنتهى الوقت األصلي للمباراة
بالتعادل ستحدّد ركالت الترجيح
مباشرة هوية الفريق الفائز من
دون اللجوء الى وقت إضافي.
وسبق للفريقين أن التقيا أربع
مرات في نهائي كأس "السوبر"،
ففاز العهد مرتين والنجمة مثله.

شباب البرج
يشارك بـ"الشباب"

سيخوض نادي شباب البرج
الذي أسقط نفسه في الموسم
الفائت الى الدرجة الثانية لكرة
القدم الدوريّ المحلي بالعبيه
الشباب والناشئين بقيادة مد ّرب
الفئات العمرية في النادي غيثان
الصيامي .ويعود السبب الى ّ
ان
عقوبة االتحاد الدولي المفروضة
على شباب البرج تمنعه من القيام
بأيّ تعاقدات مع العبين جدد
بسبب الشكوى المقدّمة من الالعب
العاجي كريس ريمي الذي يطالب
بمستحقات مالية قديمة .وكانت
إدارة النادي قد اودعت منذ فترة
ّ
المستحق لالعب
"شيكاً" بالمبلغ
في مق ّر إتحاد كرة القدم تمهيدا ً
إلنهاء هذه المسألة.

تنس دولي في الـATCL

تُختتم اليوم الدورة الدولية
للناشئين بالتنس (ذكور وإناث
دون الـ 18سنة) التي ين ّ
ظمها
االتحاد اللبناني للعبة على مالعب
النادي اللبناني للسيارات والسياحة
في الكسليك تحت اشراف االتحاد
الدولي .وستقام عند الثانية من بعد
ّ
الظهر المباراة النهائية لفئة فردي
السيّدات ،على أن يليها نهائي
فردي الرجال ،وبعدها يقام حفل
تتويج الفائزين والفائزات .وتدخل
هذه الدورة التي شارك فيها أكثر
من مائة العب والعبة من جميع
انحاء العالم ،ضمن الدورات التي
يحصد فيها الالعبون والالعبات
النقاط لتضاف الى رصيدهم على
الئحة تصنيف االتحاد الدولي لفئة
دون الـ 18سنة.

٢٤
العـــدد  - ٩١٨السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٧آب 2022

رفــــــــــيق خــــــــــوري

مئوية وأربعينية
و"محدودية القوة"
ال مهرب من القراءة في مشهدين معبّرين
على مسرح واحد .مشهد اإلحتفال عام 2020
بمئوية لبنان الكبير الذي أعلن الجنرال غورو
والدته عام  1920أمام رجال الدين والدنيا في
شرفة قصر الصنوبر ،بعد سقوط السلطنة
العثمانية في الحرب العالمية األولى واحتالل
فرنسا دمشق والتخلي عن متصرفية الجبل.
ومشهد اإلحتفال عام  2022بأربعين ربيعا ً على
والدة "المقاومة اإلسالمية" عام  1982على
أيدي الحرس الثوري اإليراني بمباركة اإلمام
الخميني خالل اإلحتالل اإلسرائيلي للبنان .األول
بدا ،وسط األزمات الثقيلة على لبنان ،كأنه مجرد
بماض صار عليه أن يمضي.
إحتفال رمزي ٍ
والثاني أراد "حزب الله" تذكيرنا بأنه رمز
لمستقبل متّصل بالماضي والحاضر.
ذلك أن "المقاومة اإلسالمية" التي أخرجت
اإلحتالل اإلسرائيلي من لبنان تتصرف على
أساس أن دورها يتجاوز المقاومة الدائمة
إلسرائيل إلى صناعة التاريخ في المنطقة.
والظاهر أن المطلوب أن يصبح من التاريخ
ليس لبنان الكبير بل لبنان الصغير الذي
خسر دوره بعدما "هيمن" طويالً على لبنان
الكبير .فالدنيا تغيّرت .موازين القوى في لبنان
والمنطقة تبدلت .والترابط بين الديموغرافيا
واإليديولوجيا والسالح هو القوة الصاعدة.
والترجمة العملية لذلك تظهر على األرض
ضمن مسار على مراحل .شيء يعيد التذكير
بنظرية "القلب واألطراف ولكن في نسخة
متطورة .وشيء يوحي أن الجمهورية التي
صارت رئاستها مشكلة هي مج ّرد مرحلة
إنتقالية الى "الدولة العادلة القوية" كاسم
آخر لدولة دينية .فمنذ والدة لبنان الكبير وأهل
األطراف يشكون من إهمالهم وتح ّكم جبل لبنان
بهم ويحاولون تغيير الصورة .وهذا ما كان
ضمن أسباب داخلية وخارجية أدّت الى حروب
لبنان .إتفاق الطائف ّ
حقق تسوية تضمّ نت حالً
جزئيا ً خ ّربته الممارسة السياسية والوصاية
الخارجية .واليوم تقول "المقاومة اإلسالمية" إن
ساعة الح ّل الجذري ّ
دقت :األطراف هي القلب،
ومستقبل البلد لها وفي يدها ضمن اإليمان بأن
مستقبل المنطقة لوالية الفقيه.
ّ
لكن الحسابات ليست دقيقة .ال في قراءة
تاريخ لبنان ،وال في قراءة تاريخ المنطقة
ومستقبلها .وال في مفهوم القوة .فما
اصطدمت به روسيا في غزو أوكرانيا ،كما
اصطدمت به أميركا في غزو أفغانستان
والعراق ،وما اصطدمت به إسرائيل في
غزواتها ،هو "محدودية القوة العسكرية"
بصرف النظر عن ضخامة القوة حسب الخبير
اإلستراتيجي لورنس فريدمان .ومهما تكن
قوة إيران و"حزب الله" ،فإنها في النهاية
"محدودة" وتصطدم بحدود القوة.
والكل يعرف أو يجب أن يعرف أن لبنان
الكبير من دون روح لبنان الصغير هو مجرد
مساحة جغرافية في عالم عربي وإسالمي
واسع .ولبنان الصغير من دون هوية لبنان
الكبير يفقد "الرسالة" التي هي العيش
المشترك بالمعنى السياسي ال البيولوجي.
يقول كونفوشيوس" :الحكمة هي أن تميّز
بين ما تعرفه وما تجهله" .وما أحوجنا الى
الواقعية مع الحكمة.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

عندما تبحث يف غوغل
عن رقم 241543903
يف الصور سرتى كثريا ً
ألناس يضعون
منها
ٍ
رؤوسهم يف الثالجة.

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

حصاد الورود في بلدة "بنغالور" في الهند (أ ف ب)

خطوة أولى نحو ابتكار لقاح ضد التهاب القصيبات
أعطى لقــاح تجريبي نتائــج واعدة
عرب حماية الفرئان مــن الفريوس املخلوي
التنفيس الذي يُســبب التهاب القصيبات يف
الصدر لدى األطفال.
لتطوير اللقاح ،اســتعمل أوفري ليفي
وفريقه من مستشــفى بوسطن لألطفال
جزيئات لتحفيز املناعــة ،فضالً عن قطعة
بروتينية يســتعملها الفــروس املخلوي
التنفيس لدخول الخاليا.
ّ
ضخ
الختبــار الخليــط التجريبــي،

الباحثون اللقــاح أو محلــوال ً ملحيا ً لدى
فرئان حديثة الوالدة ،ثم ع ّرضوها للفريوس
املخلوي التنفيس بعد مرور ســبعة أسابيع.
وبعد أسبوعنيُ ،ر ِصد الفريوس يف رئة الفرئان
التي ّ
تلقت املحلول امللحــي ولم يظهر لدى
الفرئان ّ
امللقحة .كذلك ،كانت كمية الفريوس
املخلــوي التنفيس يف أنف الفــران ّ
امللقحة
أدنى من املجموعة الثانية بمئة مرة .يخطط
العلماء اآلن إلجــراء اختبارات إضافية عىل
حيوانات أخرى ثم عىل البرش.

للمرة األولى رصد ثاني أكسيد الكربون بالغالف الجوي لكوكب خارجي
رصــد التلســكوب الفضائي
"جيمس ويب" للمــرة األوىل وجود
ثاني أكســيد الكربــون يف الغالف
الجوي لكوكــب خارجي ،أي كوكب

خارج املجموعة الشمسية التي تضم
األرض ،وهو اكتشــاف ّ
يبي قدراته
الهائلة ويشــوّق العلمــاء ملتابعة
ّ
سيوفرها يف
البيانات اإلضافية التي

َ
املكتشف
هذا الشأن .ومع أن الكوكب
عمالق غازي وساخن يستحيل وجود
حيــاة عليه باملفهوم الــذي نعرفه،
يُظهر هذا االكتشاف إمكانية إجراء
عمليات مراقبــة للكواكب الصخرية
تهــدف يف نهاية املطــاف إىل معرفة
ما إذا كانت تتوافر يف أحدها ظروف
مؤاتية لنشوء أشكال من الحياة.
ورشحت وكالة الفضاء األمريكية
"ناسا" أن رصد ثاني أكسيد الكربون
ســيتيح معرفة املزيد عــن تكوين
هذا الكوكب املســمى "WASP-39
 "bواكتشــف عام  .2011ويقع هذا
الكوكب عىل بعد  700سنة ضوئية،
ويمثل نحو ربع كتلة كوكب املشرتي،

وهو قريب جدا ً من الشمس .واختري
هذا الكوكــب نظــرا ً إىل أن معايري
عدة تســهّ ل مراقبتــه ،فيما ال يزال
العلماء يقيّمون قدرات التلســكوب
الذي كشــف عن صــوره األوىل قبل
أقل من شهرين .ويم ّر "WASP-39
بشــكل منتظم جدا ً أمام شمسه
"b
ٍ
(يدور حولها يف أربعة أيام) ،وغالفه
الجوي متمدّد .وســبق للتلسكوبَني
"هابل" و"سبيتزر" أن رصدا وجود
بخار املاء والصوديوم والبوتاســيوم
يف الغالف الجوي لهذا الكوكب ،لكن
"جيمس ويب" تم ّكــن من التعمّ ق
أكثر بفضــل قدرته الكبرية يف مجال
األشعة تحت الحمراء( .أ ف ب)

الحمام!
علقت  3أيام في
ّ
أنقــذت الرشطــة التايالندية إمــرأة مقيمة يف
العاصمة بانكوك علقت لثالثة أيام يف حمّ ام منزلها،
من خالل خلع الباب .وقــد صمدت املرأة البالغة من
العمر  54عاما ً بفضل رشب مــاء الصنبور .وقالت
الرشطة" :إن املرأة خافت عــى حياتها لدرجة أنها
كتبت وصيّتها عىل جدران الحمام الضيّق باستخدام
مســتحرضات التجميل .وعلقــت الضحية يف حمّ ام
منزلها ،حيث تعيش بمفردها ،ومن املحتمل أن تكون
نوبة ذعر قد ساهمت يف كرس مقبض الباب .وأبلغت

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

شــقيقتها مركز الرشطة يف منطقة فرا خانونغ يف
بانكوك عن فقدان االتصال بها.
وأوضح النقيب يف رشطة فرا خانونغ تشانشاي
سونسيانغ أن شقيقتها لم تستطع االتصال بها ملدة
ثالثة أيام ،لذلك طلبت املساعدة من الرشطة للذهاب
لرؤية الضحية حيث كانــت األبواب األمامية مغلقة
من الداخل .ولفت إىل أن الضحيــة يف حالة جيّدة إىل
ح ٍّد ما ،ولــم تُضطر للذهاب إىل املستشــفى إلجراء
فحوصات طبية( .أ ف ب)
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