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ال شك يف ّ
أن  31ترشين األول ســيكون يوما ً مفصليا ً يف
تاريــخ لبنان واللبنانيني ،فهم بأغلبيتهم الســاحقة ،ما عدا
العونيون و"حزب الله" ،ينتظرون بفارغ الصرب واألمل انتهاء
وطي صفحة عهده املشؤوم باملعنى
والية الرئيس ميشال عون
ّ
امللموس لواقع الشؤم والبؤس الذي وصل إليه البلد تحت حكمه
ويف ظل واليته.
صحيح أن عون ال يتحمل وحده مسؤولية ما آلت إليه أحوال
البالد ،لكنّــه وبمعزل عن مظلومية "ما خ ّلوني" التي اتخذها

ّ
شمّ اعة لتربير فشل عهده ،ال يستطيع
التنصل من مسؤوليته
الوازنة يف جردة حســاب الخراب الذي تســببت به منظومته
الحاكمة باسم محور املمانعة ،ال سيما وأنه تشارك وأركانها
مغانم الســلطة قرابة عقدين من الزمن ،وتحاصص معهم
املناصب واملقاعد حتى التخمة ،ليصبح عىل مدى السنوات التي
تلت عودته من باريس ،وانقالبه عىل مرشوع  14آذار السيادي،
رأس الحربة املســيحية يف مرشوع  8آذار واستحق عن جدارة
لقب مرشح "حزب الله" األول واألمثل لرئاسة الجمهورية...

وزارة اإلقتصاد ّ
تركز راهنًا على "الكتب المدرسية"
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بــاتــريــســــيــا جــــالد

الصدر ينزع فتيل
"الحرب األهلية"
في أقل ّ من ساعة

تحت وطأة العتمة الشاملة وعدم وجود
اإلمكانات لدى وزارة اإلقتصاد لوضع أصحاب
املولــدات الكهربائية الخاصــة عند حدّهم،
زادت حدّة استبداد أصحاب املولدات بالشعب
اللبنانــي الفقري ،فعمــدوا إىل دولرة الفواتري
جهارا ً عىل أن تحتسب وفق سعر رصف الدوالر
يف السوق السوداء بتاريخ الدفع.
وليس هذا فحســب بل عمد بعضهم اىل

الريــاضــية 22
"فالشينغ ميدوز" :سيرينا
"ملكة" اليوم األول
وفوز سهل لمدفيديف
"البطل" وموراي

تحديد تاريخ الدفع يف أول الشهر عىل سبيل
املثال وإال ســيقطع صاحب املو ّلد الكهرباء
عن املتقاعــس عن الدفع ،عىل أن يرتتب عىل
املشــرك غرامة بقيمة  200ألــف لرية عند
إعادة وصل الخــط بعد تســديد الفاتورة،
و"ريض مــن ريض وأبى من أبى" .عدا طبعا ً
عن فرض مبلغ إضايف يرتاوح بني  400و600
الف لرية خدمات وصيانة للمو ّلد الكهربائي،
علما ً أن متوســط الفواتري التي يتقاضونها
يرتاوح بني  3و  6ماليني لرية.
١٦

إىل أن تحوّل الحلــم العوني الرئايس الذي تحقق يف  31ترشين
األول من العام  2016كابوسا ً ّ
قض مضاجع عموم اللبنانيني
ّ
الست العجاف يعدّون أيامه الستني
فأضحوا بعد سنوات العهد
األخرية بالصــاة والرجاء واألمل بصحوة ضمري وطنية تدفع
نواب األمة إىل انتخاب رئيس جديد قادر عىل إخراج الجمهورية
من قعر "جهنّم" فتكون التجربة الرئاسية العونية املريرة يف
قيادة دفة البالد نحو االنهيار ،عربة من املايض ومجرد ذكرى
"تنذكر وما تنعاد" يف املستقبل.
١٦

الفاتيكان يجدّد التنديد بـ"الحرب الهمجية" الروسية

زيلينسكي مستقب ً
ال "البعثة الدولية":
إلخالء "زابوريجيا" من الروس

عىل وقع املعارك الدائرة يف مدينة خريســون اإلسرتاتيجية يف جنوب البالد ،حيث
ّ
تشن القوّات األوكرانية هجوما ً مضاداً ،التقى الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي،
يف كييف أمس ،بعثــة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي وصلت تمهيدا ً لزيارة محطة
زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروســية ،وفق ما أفادت الرئاسة األوكرانية.
وخالل اللقاء قال زيلينسكي" :نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية بقيادة رافاييل غرويس
عىل طريق عرب ممرات آمنة لتصل إىل املحطة ،وأن تقوم بكل ما يمكن فعله" ،مضيفاً:
"إنها إحدى أولويات األمن يف أوكرانيا والعالم أجمع بسبب احتالل محطتنا يف زابوريجيا
من جانب العسكريني الروس والخطر الكبري لوقوع انفجار وكارثة نووية"١٦ .

األسطول األميركي يتصدّى للقرصنة اإليرانية في الخليج

طهران ترفض مطالب الوكالة الذرية "المفرطة"

فيما يواصل التفــاوض الغربي اإليراني
بشأن إحياء االتفاق النووي مساره التصاعدي
إىل مرحلة توصف بالحاســمة ،عىل الرغم من
دورانــه يف حلقة من التعقيــدات بني مطالب
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذريّــة والرشوط
اإليرانية املضادة ،برزت أمس محاولة قرصنة
إيرانيــة جديــدة يف مياه الخليــج ،من خالل
محاولة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري
اإلستيالء عىل سفينة ســطحية غري مأهولة،

يديرها األسطول الخامس األمريكي .وبحسب
ما كشف األســطول يف بيانه أن الحادث وقع
أمس األول ،بحيث جرى رصد السفينة التابعة
للحرس الثوري اإليراني وهي تسحب السفينة
غري املأهولة "يف محاولة الحتجازها" .ووصف
قائد القيــادة املركزية للبحرية واألســطول
األمريكي ،براد كوبر ،ترصفات الحرس الثوري
اإليراني بأنها "صارخة وغري مربرة ،وتتعارض
مع سلوك القوات البحرية املحرتفة"١٦ .

صورة نشرها األسطول األميركي الخامس إلحباط المحاولة اإليرانية
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ولـــيـــد شـــقــيــر

الفراغ الرئاسي ويأس الخارج
تتن ّ
طح الدول الغربية لمهمة إنقاذ لبنان من الفراغ
الرئاسي مع اقتراب مهلة الستين يوما ً الدستورية التي تبدأ
غدا ً الخميس ،قبل نهاية العهد الرئاسي الحالي منتصف ليل
 31تشرين األول المقبل ،من دون أن تملك وسائل تحقيق
ذلك حتى إشعار آخر.
ال تملك هذه الدول سوى إصدار البيانات التي تلحّ على
أن تجرى االنتخابات الرئاسية في موعدها ،مثلما ألحت
على إجراء االنتخابات النيابية في أيار الماضي فاستجاب
المعنيون ،وفي اعتقاد المسؤولين فيها أن القوى السياسية
المحلية ستستجيب لضغوط انتخاب الرئيس الجديد قبل
نهاية العهد .لكن اختيار رئيس الجمهورية شأن مختلف عن
االنتخابات النيابية ألسباب عدة.
االستحقاق النيابي جرى في وقت كانت حسابات
قادة األكثرية السابقة بقيادة «حزب الله» تقول إنهم
سيستعيدون تلك األكثرية كما حصل في انتخابات العام
 ،2018فلم ِ
تأت النتيجة كما كانوا يتوقعون .وعلى رغم
أن األكثرية المقابلة لم ِ
تأت وفق تحالف مكوناتها كافة،
والدليل أنه ما زالت هذه المكونات غير متجانسة ،بل مشتتة
التوجهات واآلراء ،فإن النتائج عكست تبدال ً في المزاج
الشعبي العام حيال الطبقة السياسية عموما ً فاجأ القوى
السياسية التقليدية في بعض الدوائر االنتخابية .التغيير في
المزاج الشعبي العام يعود بالطبع إلى الخيبة الكبرى لدى
قطاع واسع من المقترعين اللبنانيين ،من القوى التقليدية
الحاكمة منذ سنوات ،ومن أداء العهد الرئاسي الذي تمتع
عند بدايته وقبلها بشعبية مسيحية راجحة كان من الطبيعي
أن تتناقص بعد إخفاقاته ،وإمعانه في إخضاع السلطة
ومواقف لبنان لتحالفه العميق مع «حزب الله» مع ما جلبه
ذلك من أضرار للبلد في عالقاته الدولية وخصوصا ً العربية.
أما االنتخابات الرئاسية فمسرحها البرلمان غير
المتجانس ،وليس االستفتاء الشعبي ،ما يتيح المجال
للمساومات ،مع تمتع أكثر من طرف بالقدرة على عرقلة
انعقاد البرلمان الختيار الرئيس العتيد عبر الثلث المعطل
الذي يحول دون تأمين نصاب الثلثين الذي يوجبه الدستور
كي يلتئم النتخاب الرئيس .ونتيجة تعطيل النصاب هي
الفراغ الرئاسي حكماً ،مثلما حصل في العام  ،2008ثم بين
العامين  2014و.2016
يصعب توقع انعقاد البرلمان النتخاب الرئيس طالما لم
يتأمن النصاب ،الذي يستحيل ضمانه من دون اتفاق كتل
يساوي عدد نوابها الثلثين ،ما يعني أن هذه الكتل توافق
على اسم المرشح المحظوظ ،األمر المتعذر حتى اآلن أيضاً.
كثرت أسماء المرشحين المطروحة في سوق الترشيحات،
من دون أن يعلن أي منهم ترشحه سوى سليمان فرنجية
وتريسي شمعون حتى اآلن ،بينما يتردد منذ مدة طويلة
اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح جدي.
يضج الوسط السياسي بالحديث عن الحاجة إلى مرشحين
وسطيين ،أو غير مستفزين وال يكونون تحديا ً ألي فريق.
وبلغت الئحة هؤالء حوالى الـ  15اسما ً وبعضهم ال لون وال
رائحة وال طعم له ،والبعض اآلخر إما قريب من قوى  8آذار
والبعض اآلخر من قوى  14آذار ،فيما الباقي تنفي عواصم
الدول التي يتردد أنها اقترحت أسماءهم ،ومنها باريس،
أن تكون فعلت ذلك .هذا فضالً عن أن هناك من يرفض
المنصب من بينهم ،وال يبدو أن أيا ً منهم يحظى بدعم أي
من الكتل النيابية المعنية.
تصطدم رغبات الدول التي تريد الحؤول دون شغور
موقع الرئاسة بالوقائع اللبنانية المعقدة التي تحتم
حتى إشعار آخر شغور الرئاسة .وإذا كانت تستند إلى
ما يب ّلغها إياه الفرقاء بأنهم ضد أي فراغ ،فإن الكثير
من الوقائع تدل على أن هؤالء الفرقاء يقولون شيئا ً
ويتصرفون في شكل آخر ،ويعرفون كيف يتملصون من
وعود قطعوها لعواصم كبرى ،مثلما حصل حين وافقت
أحزاب الطيف السياسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون في أيلول عام  2020على تشكيل حكومة من
مستقلين اختصاصيين غير حزبيين ،وفور إدارته ظهره
جرى إفشال هذا الهدف من قبل «التيار الوطني الحر»
ومن «حزب الله» ،وجيء بحكومة كيفما كان برئاسة
نجيب ميقاتي في  10أيلول  ،2021تحت ضغط الفراغ
الحكومي ،يتبع الوزراء فيها لألحزاب.
أقصى الممكن في تقطيع المرحلة هو ما يسعى إليه
رئيس البرلمان نبيه بري من تعويم لحكومة ميقاتي الراهنة
مع تعديل في أسماء وزيري االقتصاد والمهجرين ،بهدف
تحصين ميقاتي بمشروعية تسلم حكومته صالحيات
الرئاسة.
أما الدول الرافضة للفراغ ،فإن انكشاف أوهامها
سيدفعها إلى التعايش معه بحكم تعايشها مع دور «حزب
الله» ،ومنها فرنسا ،التي تترك لها أميركا تدبير شؤون
البلد .وقد تيأس وتترك لبنان يتخبط بأزمته ،إلى أن تظهر
قابلية فرقائه لتسوية رئاسية ...فلسائر الدول انشغاالتها
الكبرى األكثر أهمية وستقتصر متابعتها لتعقيداته ،على
تجميع المعلومات حول أوضاعه األمنية ،إذا تدهورت.
وهذا يعني أن اللبنانيين قد يجدون أنفسهم وحيدين أكثر
من أي وقت.

األربــعــاء  ٣١آب 2022

بناء على حسابات واليات الرؤساء السابقين قبل الطائف وبعده

والية الرئيس ميشال عون تنتهي في  30تشرين األول
أكــــرم حـــمـــدان
بمعزل عن السيناريوات والفتاوى
واإلجتهــادات الدســتورية وحتــى
السياســية التي تُطلق من هنا وهناك
حول الخطوات التــي يمكن أن يقدم
عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون عنــد انتهاء واليته الرئاســية،
وبعيدا ً من الســجاالت التي تدور بني
القوى السياســية ،فإن سؤاال ً يفرض
نفســه ربما للمــرة األوىل وهو متى
تنتهي والية رئيس الجمهورية لجهة
التوقيت بالساعة والدقيقة ،ويف حالة
الرئيس عون :متــى تنتهي الوالية يف
منتصف ليل  30ترشين األول من العام
 2022أو منتصف ليل 31ترشين األول؟
فقط يف لبنان يُمكــن أن تُطرح
أسئلة وفرضيات كهذه عىل خلفية أن
اإلستثناء قد يصبح هو القاعدة وليس
العكس وتحديــدا ً يف مواعيد وأوقات
اإلستحقاقات الدستورية ويف مقدمها
إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية.
فالقاعــدة يف كل منظومــات
العالم ودســاتريها وقوانينها ،هي أن
تجري اإلنتخابات يف مواعيدها وليس
العكس ،إال يف حاالت خارجة عن اإلرادة
كحاالت الحرب والكوارث وغريها .أما
يف لبنان وربما بعض الدول الشــبيهة
التي تُســتعمل كصندوق بريد وترفع
شعارات السيادة واإلستقالل وغريها،
فإن الفتاوى واإلجتهادات الدستورية
التي تخدم السياســة تكون جاهزة
دائما ً لتطيــر وتعديل وتغيري املواعيد
الدستورية بما يتناســب مع القوى
السياسية التي تُدير اللعبة يف البالد.
وكي ال نســتطرد ،فإن يف لبنان
فقط تتكرر تجربة إنتهاء والية رئيس
الجمهوريــة مــن دون أن تتم عملية
التسليم والتســلم بني رئيس منتهية
واليته ورئيس منتخب ،علما ً أن لبنان
كان يتغنى دائمــا ً بأنه البلد الوحيد أو
شــبه الوحيد يف املنطقة الذي تجري
فيه عملية اإلنتخابات وتداول السلطة
بشــكل منتظــم رغم كل مــا م ّر به

خفــايـــا
بعد أحداث العراق
األخرية ذكرت معلومات
أن بعــض قياديي حزب
الدعوة العراقي انتقلوا اىل
بريوت وقد شــوهد عدد
منهم يف فنــادق املدينة
ومطاعــم يف وســط
العاصمة.

عون في قصر بعبدا بعد انتخابه في 31تشرين األول 2016

مــآس ويوجد فيه رئيس ســابق
من
ٍ
للجمهورية أو أكثر يذهب من القرص
إىل بيته بدل أن يذهب إما إىل القرب أو إىل
السجن بعد انقالب عسكري.
وبالعودة إىل السؤال املطروح ،فإن
السوابق تُشري إىل أن ّ
كلً من الرئيسني
إميل لحود وميشال ســليمان وهما
الرئيسان اللذان لم يس ّلما من بعدهما
قد غادرا القرص الجمهوري عند انتهاء
الوالية عىل قاعدة الست سنوات.
فالرئيــس لحود إنتخــب يف 24
ترشين الثاني عام  1998وتم التمديد
له ملدة ثالث سنوات إنتهت منتصف ليل
 23ترشين الثاني عام .2007
أما الرئيس ميشال سليمان الذي
غادر من دون أن يس ّلم خلفه ،فكانت
واليته من  25أيار عام  2008حتى 24
أيار من عام .2014
وســبق ذلك والية الرئيس الراحل
إلياس الهــراوي التي بــدأت من 24
ترشين الثاني عــام  1989وحتى 23
ترشين الثاني عــام  1995ثم مدّدت

الرئيس ميشال سليمان غادر
من دون أن يسلّم خ َلفه
فكانت واليته من  25أيار
 2008حتى  24أيار 2014
وهكذا احتسبت واليات
الرؤساء السابقين

ثالث ســنوات حتى  23ترشين الثاني
عام  ،1998ومن الســوابق أيضا ً والية
الرئيس الراحل سليمان فرنجية التي
بدأت من  23أيلول عام  1970حتى 22
أيلول عــام  1976ووالية الرئيس أمني
الجميل التي بــدأت يف  22أيلول 1982
وانتهت ليل  22أيلول بمرسوم تشكيل
الحكومة العسكرية الساعة  11و45
دقيقة .ويف حالة الرئيس ميشال عون
تختلــف آراء بعض أســاتذة وفقهاء
القانون الدســتوري بني من يرى أنها
تنتهي منتصف ليــل  30ترشين األول
املقبل وبني من يرى أنها تستمر حتى
منتصف ليل  31ترشين األول املقبل.
وبانتظار أن تبدأ املهلة الدستورية
النتخــاب الرئيس العتيــد ،ال بد من
التذكري بنص املادة  73من الدســتور
التي تقول« :قبل موعــد إنتهاء والية
رئيس الجمهورية بمدة شهر عىل األقل
أو شــهرين عىل األكثر يلتئم املجلس
بناء عىل دعوة من رئيســه النتخاب
الرئيس الجديد وإذا لم يدع املجلس لهذا
الغرض فإنه يجتمــع حكما ً يف اليوم
العارش الذي يسبق أجل إنتهاء الوالية».
وهنا قد يؤثر توقيت أو إحتساب
إنتهاء الوالية الرئاســية التي حدّدها
الدستور بست ســنوات ،لجهة اليوم
والســاعة إذا ما دخلنا يف مرحلة بدء
الشــهرين وكذلك فرتة األيام العرشة
التي تسبق إنتهاء الوالية.
وككل يشء يف لبنــان ،يبقــى
اإلجتهاد واختالف الرأي سائدين طاملا

أوســاط سياسية
تقول إن لديها معطيات
تفيد بأن أحــد املتمولني
من نواب التغيري مالحق
بقضايا جنائية وتهريب
ممنوعات يف دول أمريكا
الالتينية.
ال تــزال بعــض
املصارف تقوم باحتساب
رواتب مدير عام صندوق
كبري عىل سعر  8000لرية
باعتبــار ان أمــوال
الصندوق مودعة لديها.
أن التفســر ينطلق من خلفيات
سياسية وليس من خلفيات علمية
وقانونية ،إال من رحم ربي وهم قلة
يف هذا الزمن.
تبقى اإلشارة إىل أنه إذا صحت
املعلومــات التي يتــم تداولها عىل
ألسنة زوار الرئيس عون بأنه يؤكد
أمامهم أنه سيُغادر قرص بعبدا عند
انتهاء واليتــه ليل 31ترشين األول،
فسيكون الرئيس األول الذي يكرس
موعدا ً جديدا ً النتهاء والية الرئيس.
فهــو انتخــب يف  31ترشين األول
وبالتايل يكون يوم  30ترشين األول
آخر يوم من واليته حيث يفرتض به
مغادرة القــر قبل منتصف هذه
الليلة.

زار مولوي وأعلن عن ضبط  700مليون حبة كبتاغون منذ 2015

البخاري يطالب الحكومة بترجمة
التزامها منع التحريض ضد المملكة
طالب السفري السعودي يف لبنان وليد البخاري
من مقر وزارة الداخلية ،الحكومة اللبنانية برتجمة
التزاماتها السياســية إىل واقــع ملموس والقيام
بكل واجباتها يف منع ووقف األنشــطة السياسية
والتحريضية تجاه اململكــة ودول الخليج «والتي
تهدّد منظومة األمن القومي العربي».
كالم البخاري جاء بعد زيارته وزير الداخلية
والبلديــات يف حكومة ترصيــف األعمال القايض
بســام مولوي ،حيث بحثا يف قضايا مشرتكة تهم
البلدين .وأوضح مولوي أنه تكلم مع السفري»يف كل
االمور التــي ته ّم لبنان والتي فيها مصلحة للبنان
والتي تؤدي إىل قيــام الدولة الفعلية يف لبنان ،إنما
عىل لبنان ان يرتجم كل السياســات التي التزمها
تجاه املجموعة العربية وعىل رأسها اململكة العربية
الســعودية أفعــاال ً فعلية ،وأفعــاال ً وليس فقط
سياسات» .وأضاف مولوي« :نحن ملتزمون منع
أي تعرض أو أذى من أي نوع كان قد يلحق بإخوتنا
العرب وباململكة العربية الســعودية ودول الخليج
وبكل املجتمعات التي هــي مجتمعاتنا ونحرص
عىل األمن واألمان يف إطار رؤية موحدة ألمن عربي
مشرتك».

البخاري

بدوره ،قال البخاري« :ال يسعني يف هذا اللقاء
إال أن أتقــدم بجزيل الشــكر والتقدير ملعايل وزير

الداخلية ملا يبذله من جهود انعكســت ايجابا ً عىل
آلية التعاون والتنسيق املشرتك بني البلدين ،بخاصة
يف املجال األمني».
وأعلن البخاري «أن الجهود الديبلوماســية
املبذولة تهــدف اىل تأمني شــبكة أمــان دولية
مستدامة يف مواجهة التحديات واملخاطر التي تهدد
أمن واستقرار لبنان ووحدته» ،منبها ً من «خطورة
وتداعيات السياســات العدائيــة التي تنطلق من
لبنان تجاه اململكة العربية السعودية ودول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي والتي تتناىف كليا ً مع
القيم واملبادئ األخالقية واألعراف الدولية».
وتوجه البخاري اىل الحكومة اللبنانية ودعاها
«اىل ترجمة االلتزامات السياسية اىل واقع ملموس
والقيام بــكل واجباتها يف منع ووقف األنشــطة
السياســية والتحريضية تجــاه اململكة العربية
السعودية ودول الخليج والتي تهدد منظومة األمن
القومي العربي .ويف هذا الصــدد نهيب باألجهزة
األمنية املختصة باســتكمال اإلجراءات القانونية
واألمنية الالزمة حيال ما نرشه املدعو عيل هاشــم
مــن تهديدات إرهابيــة ،وضبطه وتســليمه اىل
الســلطات األمنية يف اململكة العربية الســعودية
كونه مطلوبــا ً أمنيا ً لديها وقــد تقدمنا بمذكرة
أمنية رســمية اىل مقام وزارة الخارجية استكماال ً
لإلجراءات بهذا الصدد».
وأكد أن جهود بــاده «يف مجال مكافحة آفة

حرص لبناني على أمن وأمان الدول العربية

املخدرات تكشــف حقيقة عن حجم التحدي الذي
تواجهه الســعودية حفاظا ً عىل أمن املجتمعات
وحماية اإلنســان .وأذكر إحصائية رسمية ،لقد
تجاوز إجمايل مــا تم ضبطه من املــواد املخدرة
واملؤثرات العقلية من قبــل مهربي املخدرات التي
كان مصدرها الجمهوريــة اللبنانية او تم عربها
 700مليون حبــة مخدر ومئــات الكيلوات من
الحشــيش املخدر خالل السنوات الثماني املاضية
أي منذ العام  .»2015وقــال البخاري« :وإذ نقدر
الجهــود املبذولة من الجيــش اللبناني واألجهزة
األمنية املختصة وشــعبة املعلومات يف قوى األمن
الداخــي وبمتابعــة وزير الداخلية ،ملســنا فعالً
عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة
يف مجــال مكافحة املخدرات» ،داعيا ً «الســلطات
اللبنانية اىل مزيد من تعزيز آليات التعاون املشرتك
يف مجاالت مكافحة االتجــار باملخدرات واملؤثرات
العقلية والجرائم املنظمة املرتبطة بها».
ويف نهاية اللقاء ،تبادل كل من الوزير مولوي
والسفري البخاري الدروع التقديرية.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢١السنــــة الـرابـعـة
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لبنان يحبس أنفاسه"« :راقبوا العراق وانتظروا»"
غــادة حــالوي
قالهــا رئيــس الجمهوريــة
اللبنانية األســبق كميل شــمعون
سنة  1976عندما سئل عن الوضع
يف لبنان «راقبوا العراق وانتظروا».
ليس جديدا ً الربط بــن التطورات
يف العــراق وانعكاســاتها يف لبنان.
لطاملا كانت الظروف مشــابهة بني
البلديــن وكذلك القــوى الخارجية
ذات التأثــر الفاعل .طاملا ان التمر
العراقي لم ينضج فذلك يعد مؤرشا ً
اىل تأخــر الحــل يف املنطقة .بطلب
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
سحب أنصاره من الشارع يعني ان
االوضاع االمنية يف العراق ســتكون
تحت السيطرة بعدما سطرت نهاية
الصدر الــذي أعلن انســحابه من
الحياة السياسية.
الصورة لــم تتوضــح بعد يف
العراق رغم حسم املوضوع الشيعي
بعــد إخــراج الصدر من املشــهد
العراقي نهائياً ،عىل اعتبار انه كان
سببا ً يف خروج الشيعة عىل االتفاق
ووحــدة الصف وتشــكيل حكومة
وحدة وطنية .عىل الصعيد االقليمي،
للعراق حساسية لدى ايران التي لن
ترىض حكما ً بحصــول اضطرابات
عىل حدودها خاصة يف ظل معلومات
عن وجود اطراف ستستغل الخالف
الشــيعي وهو ما حاولت تطويقه.
القرار اتخذ وأجرب الصدر عىل سحب
قواته لوقف املشاكل وسفك الدماء
واالمور قد تكون متجهة نحو توافق
سيايس.
يرتبــط قرار مغــادرة الصدر
حلبة السياســة العراقية بالســيد
الحائــري وهو من رفــاق وتالمذة
والد مقتدى الصــدر والرعيل االول
الــذي كان معه ويتخــذه مرجعاً.
أصدر بيانا ً يقول سحبت مرجعيتي
وأطلب مــن كل انصاري أن يتجهوا
باتجاه مرجعيــة خامنئي ،ويفتي

بأن كل طرف عراقي يساهم بسفك
الدم الشيعي ال يمت بصلة اىل الصدر
ولو كان اقرب املقربني يف اشارة اىل
ابنه مقتــدى الصدر ،ما دفع االخري
للتنحي واعتزال العمل الســيايس
كلياً.
يف تقييمها تقول مصادر عراقية
ان االداء الــذي قدمه مقتدى الصدر
لم يكن صحيحا ً وهو سبق واعتزل
العمل السيايس مرات عدة ثم اعلن
عن انشاء جيش املهدي وحله واراد
االستئثار بحصة الشيعة يف الحكومة
علما ً ان نتيجة االنتخابات لم تمنحه
أنصار مقتدى الصدر في الشارع قبل اإلنسحاب
رقما ً يخوله ذلك .كان التخلص من
واحتمــال االتفــاق ،والوســيط
العراقيني عىل اراضيه ومســاعدة
الصدر رشطا ً اساســيا ً ومؤرشا ً اىل
االمريكــي آموس هوكشــتاين لم
الفيول .وسياسيا ً فان اهمية العراق
الجهة التي كســبت معركة العراق
يحمل جوابا ً بعد .كان املطلوب فصل
بالنسبة ملحور املمانعة هي بموازاة
والتي لها مؤرشاتها عىل مســتوى
العراق عن ملفات اخرى يف املنطقة
ســوريا وربما االهم عىل املستوى
املنطقة ككل ،لكن من السابق ألوانه
كســوريا ولبنــان لكــن املحاولة
االسرتاتيجي.
التنبؤ بسياق التطورات التي ستيل
انتهت ولم تنجح محاوالت ســحب
وحول ملــف العــراق وقرب
وهــل ان االوضاع مرتبطة باالتفاق
الورقة العراقية مــن ايران وتأخري
التوقيع عىل االتفاق النووي تختلف
النووي وقــرب التوقيع عليه .وهل
االتفاق النووي ومفاوضات الحدود.
اآلراء وتتفاوت بني من يتوقع قرب
ما حصل تسببت به جهات مترضرة
اصحاب هذا الرأي يعتقدون ان اي
انعكاس ذلك متى حصل عىل امللفات
مــن االتفاق؟ ام ان امــركا ارادت
تفاهم يف العراق ســينعكس حتما ً
يف املنطقــة تباعــا ً وضمنها لبنان
التأكيــد عــى فصل االتفــاق عن
عىل لبنان والخط من املتوســط اىل
حكومــة ورئاســة
االحداث يف االقليم؟
وترســيماً ،وبــن
ايران سوف يعاد فتحه يف السياسة
وهل الهدف الضغط
واالقتصاد وحينها سيكون مستبعدا ً
من يقــول ان حجم
عىل العراق لتخفيف
أي تفاهم في العراق
االزمــات يف املنطقة
انتخاب رئيس خارج هذا الخط.
الرشوط او للقول ان
الوصول اىل اتفاق لن سينعكس حتمًا على
عــال ومســتوى
لكن الدفــع باتجاه تشــكيل
ٍ
التعقيدات كبري ولذا
حكومة ييش بان الفــراغ الرئايس
يؤدي اىل تهدئة؟
لبنان والخط من
ليس منتظرا ً ان يكون
ســيكون ســيدا ً وان ال انتخابات
لبنــان
أمــا يف
المتوسط إلى إيران
لالتفاق ارتــدادات
رئاسية تلوح يف االفق .ولذا فاملطلوب
فال انصــار للصدر،
سوف يُعاد فتحه في
عاليــة .قــد يخلق
الدفع باتجــاه تعويــم الحكومة
وموقــف الثنائــي
السياسة واإلقتصاد
انطباعا ً ايجابيا ً لكنه
الحالية بتطعيمهــا ببعض الوزراء
الشــيعي واضــح
الجدد وهو ما يتم العمل عليه حاليا ً
لن يحل االزمات املرتاكمة من سوريا
منذ البدايــة اىل جانب وحدة العراق
اىل اليمــن .لكن اي هدوء يف املنطقة
فيما الحصص ســتبقى هي ذاتها.
والدعــوة اىل التهدئــة ومعارضة
سيلفح االزمات حكماً.
فهل تنجح مســاعي الفاعلني عىل
موقف مقتــدى الصــدر ،خاصة
أما يف لبنــان فامللفات متعددة
تحقيق هذا الهدف ومن قصد نائب
لناحية حركة «أمل» وحساســية
وشــائكة وقد دخلنا يف شهر ايلول
«حزب الله» بقوله ان الدلع ال مكان
االمــر لناحية تأييد موقف الســيد
اي آخر ما تبقى من شــهر دخول
له اآلن؟ بالتأكيد لن يكون املقصود
سيستاني ضد الصدر الذي اصطدم
حليفهم رئيس الجمهورية فمن اذا ً
الدوالرات اىل اراضيــه ،بينما املهل
معه مؤخراً .للبنان مصلحة بعودة
املتعلقة برتسيم الحدود تقرتب من
وما الرتجمة العملية من قبل الحزب
الهــدوء اىل العراق وهو املســتفيد
نهايتها وحظوظ الحرب متساوية
ملثل هذا الكالم؟
مــن النســبة االكرب من الســياح

كلمة مفصلية لبري :حكومة وترسيم ومواقف من «"قضايا حساسة"»

في ذكرى اإلمام الصدر الذي حارب الحرمان...
تعم لبنان
حركة المحرومين ّ
الـنـبـطـيـة  -رمــال جــونــي
تعود ذكرى االمام املغيب الســيد
موىس الصدر ورفيقيه الشيخ محمد
يعقوب والصحــايف عباس بدر الدين،
والبلــد يعيش عىل فوهــة الربكان،
يواجه رضبات اقتصادية واهتزازات
مالية ووضعا ً انسانيا ً ال يحسد عليه،
لطاملا كان االمــام الصدر حذر منها،
وحارب الفاسدين الذين نهبوا خريات
البلد ،ونــادى بالعدالــة املجتمعية
والغاء الطائفية السياســية وغريها
من قضايا ترهق البلــد اليوم ونادى
بمحاربة الفســاد والفاسدين النهم
الشيطان الذي يدمر الوطن.
 44سنة عىل تغييب االمام موىس
الصدر ،السيد الذي زرع افكارا ً ومبادئ
وقيما ً ورسم دســتورا ً واضحا ً للدولة
اللبنانية ،الرجل الذي نبه من مفاعيل
الفساد عىل املجتمع والوطن ،ها هو
الوطن كله محروم من أبسط اموره.
مياهه مفقــوده ،كهرباؤه مقطوعة،
النفايات تزين الطرقات ،الغالء يجتاح
املتاجر والفساد يسيطر عىل مفاصل
السلطة ،وكأننا شــعب لم يتعلم من
مدرســته يوماً ،لم يفهم فكره جيدا ً

رغم أنه وضع اللبنــة االوىل ملحاربة
الفساد لبناء لبنان الكرامة ،اين نحن
من فكره ونهجه؟ «مع االسف نعشق
فكره ولكن ال نرتجمه واقعاً» ،يقول
عباس يف حــن يؤكد محمد «نتوق اىل
رؤيــاه ولكن ال نقدم شــيئا ً لتطوير
نهجه واصالح ذات البني يف هذا الوطن
وقد مزقته شــهوة الســلطة وعشق
الفساد وسطوة االنانية عىل مقدرات
البلد ،وفرطتــه الطائفية املقيتة التي
لطاملا نادى بالغائها».
يؤكد ابناء مدرســة الصدر قيمة
هذه الشخصية التي خرسها الوطن،
ووفق زهــراء« ،زرع فينا حب الوطن
لكننا لــم نرتجمه حقيقة» ،وال ترتدد
شــيماء يف القول «الوطن هو الصدر
والصدر هو الوطن ،ليت فكره يصبح
الدستور الذي يحكمنا ،لطاملا دعا اىل

كل التحضيرات اكتملت إلحياء
المناسبة في ساحة القسم
في صور الساحة التي أطلق
منها السيد الصدر القسم
العام 1974

3

محاسبة الفاســدين ،اين الفاسدون
اليوم؟ يف الســلطة ،والناس يف سجن
الفقــر والحرمــان .حــارب لرفع
الحرمان ونغرق يف الحرمان اليوم».
اما فاطمة فتقــول «ما احوجنا
اىل االمام مــوىس اليوم النــه بوابة
خالصنــا» ،أثــر الصــدر يف نفوس
الشــبابّ ،
غي بعضا ً مــن افكارهم
ولكن لم تخرج اىل الواقع بقيت حربا ً
عىل ورق ،وبحسب يوسف «لو تعلمنا
منه كنا بالف خري ولكننا شعب يعشق
الكالم ويكــره الفعل والنتيجة ازمات
وفقر وجوع».
كل التحضــرات اكتملت الحياء
املناسبة يف ســاحة القسم يف صور،
الساحة التي اطلق منها السيد الصدر
القســم عام  ،1974ورسم من خالله
خارطة طريق لبنــاء وطن التعايش
والحضــارة ،وشــكل نقطــة عبور
رئيســية اىل كل الطوائف فكان رجل
دولة وقانون ودين وسياسة ونضال،
ما زال فكــره حارضا ً يف الوجدان لدى
آالف الشــبان لكنه مع األسف غائب
عن التطبيق عىل االرض.
ويتوقع ان تشهد الساحة حشدا ً
كبــرا ً من عشــاق االمــام الصدر،

اإلمام موسى الصدر

والذي ســيكون خالله كلمة لرئيس
مجلس النواب نبيه بري تؤكد مصادر
مواكبة انها ســتكون مفصلية حيث
ســيكون له سلســلة مواقف تتعلق
بشتى القضايا الداخلية والخارجية،
وسرتســم خريطة طريــق للمرحلة
املقبلة وسيكون له موقف واضح من
تشكيل الحكومة ومن ملف الرتسيم
وغريها من القضايا الحساسة.
وعادة ما تشــكل ذكرى الصدر
بوابة لتناول معظم امللفات الحساسة
ومــن بينها ملــف الصــدر الذي لم
ّ
يتكشــف حتى الســاعة ،رغم مرور
ســنوات عىل انهيار نظام القذايف يف
ليبيا ،ودخول البلد بعدها يف فوىض.

رامــــي الريــــــــس

أنشط «"مكتب »"
في الجمهور ّية!
«يعطيهم العافية» جميع «الزمالء» في
مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهوريّة .يصلون
الليل بالنهار ،يتابعون صحف الكرة األرضيّة
من نيويورك وباريس ولندن وصوال ً إلى
أصغر موقع مغمور يتناول الرئيس في لبنان.
يس ّ
طرون بيانات بليغة في األدب وال تخلو
أحيانا ً من نكهات مسمومة يوحي بها ،أو يخ ّ
طها
ّ
مرصع بالذهب ،جهابذة العهد من كبار
بقلم
الدستوريين الذين يجعلون الدستور مطواعا ً بين
أيديهم كـ»العجين».
من بين جميع غرف القصر الرئاسي التي
تنعم بالتكييف البارد في آب اللهّ اب وبالتدفئة
الحميمة في برد كانون الثاني القارس ،يبقى
مكتب اإلعالم -بإدارة الجهابذة إيّاهم -األكثر
نشاطا ً من بين جميع المكاتب المضاءة ليالً
نهارا ً (قيل إن الكهرباء في القصر ومحيطه
متوفرة على مدار  22ساعة يوميا ً وطبعا ً ثمة
مولد كهربائي كبير خزانه ممتلئ بشكل دائم
بالمازوت يغطي الوقت المتبقي من النهار).
أساساً ،من الضروري أن يبقى القصر
مشعشعا ً لسكانه .هو إفتقد كبار الضيوف
والشخصيات .الرؤساء والملوك واألمراء قطعوا
فوق عتباته في هذا العهد .باستثناء زيارتين
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرضتهما
اللياقات والبروتوكول ،لبقي القصر شاغرا ً من
الزوّار .حتى أن رئيس الجمهوريّة لم يرافق
ماكرون في زيارته إلى أحياء األشرفيّة والمدور
ّ
لتفقد السكان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي
قال إنه علم بوجود «النيترات» فيه ،ولكن ال
صالحيّات له في هذا الملف .غريب ،مع أنه
«الرئيس القوي».
سكون غرف القصر المب ّردة ال تقطعه سوى
مواظبة مكتب اإلعالم على إصدار البيانات.
ٌ
بيانات إتهاميّة في كل اإلتجاهات .يُصنّف فيها
الناس بين «أوالد حرام» و»أوالد حالل»! مخاطبة
تُذ ّكر بخطابات وأدبيّات «أشرف الناس» .النهج
ذاته والطريقة ذاتها .كل من هو ليس معي
هو ضدي ،وتح ّل عليه صفات العمالة والخيانة
ويصبح إنزال الشتائم بحقه مباحا ً صبحا ً
ومساءً.
ترى ،ماذا كان ليفعل رئيس الجمهوريّة لوال
ألهمه الله اإلستعانة بمكتب اإلعالم وأن يُك ّلف
«جهبوذ» (يحق للصحافي ما ال يحق لغيره!)
الجمهوريّة والدستور اإلشراف عليه وسكب
قدراته اللغويّة الرفيعة على بياناته وتطويع
الكلمات لتلميع صورة الرئيس أمام الرأي العام
حتى ولو اقتضى األمر نفي كالم سابق نُشر
مكتوبا ً في وسائل اإلعالم ،وتلي من على منبر
القصر الجمهوري الذي تزيّن خلفيته صورة
القصر ونافورة مياهه بما يزيد الحضور أمام
عدسات اإلعالم مهابة ووقاراً؟
نادرا ً ما يغادر الرئيس القصر الجمهوري.
ال زيارات خارجيّة ،وال جوالت داخليّة .حتى
المشاركة الرئاسيّة التقليديّة في القداديس
اإللهيّة لم تكن منتظمة .وإذا حصلت ،فكان تُع ّد
مسبقا ً لدخول الرئيس إلى الكنيسة مجموعة
من المصفقين الذين كانوا يحلمون أن يحملوا
الرئيس على األكتاف لوال عناصر الحرس
الجمهوري المولجة بحماية الرئيس ،وبعضها
قادر على الدوس على البشر لتأمين مرور سلس
لفخامته.
لم يُفكر الرئيس يوما ً في زيارة وزارة أو
إدارة عامة ،قبل أن تخلو من موظفيها طبعا ً
بفعل اإلنهيار الذي حصل في عهده .لم
يُبادر لـ»كبسة» معيّنة على طابور المعاينة
الميكانيكيّة مثالً ،أو على محطة بنزين كانت
تُخ ّزن في باطنها مئات اآلالف من الليترات فيما
الطوابير أمامها كانت تمتّد على مئات األمتار.
حلم الرئيس بدخول القصر منذ أيّام قيادة
الجيش .وعندما تو ّلى رئاسة الحكومة العسكريّة
سنة ( 1988التي إفتقدت للميثاقيّة تذكيراً) لم
يقم بتنظيم االنتخابات الرئاسيّة ألنها لم تكن
لتفضي إلى بقائه في بعبدا .وفي العام ،2016
وبعد تعطيل دام نحو عامين ونصف ،دخل
الرئيس إلى القصر وتحقق الحلم.
المهم اآلن ،باإلذن من أنشط مكتب في
الجمهوريّة ،مكتب اإلعالم ،أن يغادر الرئيس
في  30تشرين األول  ،2022دون فلسفات
وهرطقات من «جهبوذ» الجمهوريّة أو سواه!
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٢١السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

لمن؟ ولماذا؟
سفارات َ
يقول الخبر إن الدولة اللبنانية ومنذ ثمانية أشهر
لم تحوّل النفقات التشغيلية للبعثات الدبلوماسية،
والتي تشمل بدالت إيجار الشقق والمباني التي
تستخدم كسفارات وقنصليات عامة ،ومنذ أربعة
أشهر لم َّ
يتلق الدبلوماسيون رواتبهم ،ولم يتح ّرك
المسؤولون لح ّل هذه األزمة التي تض ّر بسمعة لبنان.
متن الخبر ال يتنافر وصلب يوميات الواقع
اللبناني ،وكما يستحيل تحويل دوالرات المودعين
من لبنان إلى الخارج ،أو حتى الحصول عليها في
الداخل ،كذلك يستحيل تحويل رواتب الدبلوماسيين
بالعملة الصعبة .ما يعني أننا في أزمة ال تختلف
عن غيرها من األزمات المرتبطة بالواقع الزفت الذي
نحن فيه.
أما المثير لالستغراب وربما للسخرية والضحك،
فهو الخاتمة التي تتحدث عن سمعة لبنان.
ويا سالم!!
أي سمعة بقيت وينبغي المحافظة عليها...
أو كأن المسك كان ليفوح منها لوال أزمة رواتب
الدبلوماسيين ،والخوف عليهم من التحول إلى
 homelessفي بالد الله الواسعة ،ألن دولتهم العلية
باتت عاجزة عن تسديد بدالت السكن لهم.
أو كأن اإلضراب التحذيري الذي يلوِّحون به يقدم
أو يؤخر ،فالالدولة التي تربض على أنفاسنا يزدري
المتحكمون بها السفارات والسفراء والسياسات
الخارجية التي يفترض أن تربط لبنان بمحيطه
العربي وتؤمن له االمتداد الدولي ،وتفضل االنغالق
حتى يسرحوا ويمرحوا بال تشويش او انزعاج من
خارج ما يوفد عمالءه لينال من عزتها وكرامتها
ويتآمر عليهم ويتدخل في شؤونهم السيادية
ويكشف ارتهانهم الحتالل يتباهى بسيطرته على
قرارنا.
ونحن في واقع انتفاء الحاجة إلى مثل هذا
الترف ،ألن كله ٌ
الحق ببعضه .والسلك الدبلوماسي
برمته أصبح لزوم ما ال يلزم في الصيغة اللبنانية
الممسك بها من يصرخ وبهستيريا على كل منبر
مناديا ً بالعداء للعالم ،والوفاء لمحور الشر الممسك
بخناقنا في احتالل ال يفهم إال لغة الدم على ما تظهر
المشاهد المستوردة من العراق.
في األساس ،سفارات لمن؟؟ ولماذا؟؟ فنحن في
غنى عنها ما دام وزراء خارجيتنا ،ومنذ عهد الوصاية
السورية تابعين لغير بالدهم .وكلنا نذكر مقولة
األمين العام السابق للجامعة العربية عندما نَهَ َر وزير
خارجيتنا المتردد في موقف بالده بانتظار إشارة
من وزير خارجية الدولة الوصية ،بقوله« :ما تبصش
لفاروق (الشرع) يا محمود (حمود).»..
وكلنا نذكر كيف تحولت وزارة خارجيتنا بعد ذلك
إلى ذراع ثانوية للذراع الرئيسية للمحور ،فكنا ننفذ
مطالب الولي الفقيه ،وال ندين العدوان المبين على
السعودية مثالً ،ونخرج عن إطار التوافق العربي،
لنلتحق بالعزة والكرامة التي تبيح نهب مقدّرات
البالد والعباد شرط البقاء في المحور.
بالتالي هل يحتاج لبنان سفارات لتحتفل بعيد
االستقالل فقط؟؟ وكيف ستؤمن هذا العام ثمن
االعالم اللبنانية؟؟ أو انها لن تحتفل؟؟
هل يمكن للسفارات متابعة شؤون اللبنانيين حيث
توجد؟؟ ماذا يمكن أن يقول سفير لبنان في الواليات
المتحدة عن هادي مطر الذي حاول اغتيال سلمان
رشدي؟
ماذا عن شبكات اإلرهاب واالغتياالت وتهريب
المخدرات؟؟
وهل بقي للسفراء أي دور حتى لترتيب عقد
معاهدات تربوية ،وهم ينتمون إلى بلد تسرب نحو
 50%من طالبه ،ألن المدارس الخاصة تفرض
تسديد رسومها بالدوالر النقدي ،وألن المدارس
الرسمية ال تملك ثمن الطبشور؟؟
أما عن التجارة واالقتصاد ،فحدث بال حرج...
تولتها المافيات وبات سعي الدولة في هذا اإلطار
مشكوراً.
ّ
فليفسر لنا أي مسؤول سبب ارتفاع سعر
وإال
الليمون الحامض إلى أكثر من ستين ألف ليرة؟؟
هل يمكن للسفراء أن يتقصوا لنا في الدول التي
يعملون فيها عن مصير ليموننا الحامض؟؟
األرجح أنهم يعجزون عن هذه المهمة العسيرة.
فمن في الداخل من مسؤولين يعجزون عنها
وعن غيرها ،وال يملكون الجرأة لمراقبة عمليات
التصدير ...فالمطار والمرافئ والحدود الفالتة ال
تخضع إال للحاكم بأمر وليِّه.
بالتالي يبقى تهريب الكبتاغون أشد فتكا ً بسمعة
لبنان من تهريب الليمون الحامض ...ومن إفالس
الالدولة المتمنعة عن دفع تكاليف سفارات ورواتب
سفراء!!

األربــعــاء  ٣١آب 2022

مؤتمر في دار الفتوى لدعم القضايا الوجود ّية وأ ّولها رئاسة الجمهور ّية

مخزومي :السنّة شريك أساسي في البلد
حب
عريمط :النواب يتداعون للقاء والمفتي ير ّ
الــشــمـاعــي
د .مــيــشــال
ّ
ّ
تتحض لجمع السنّة
دار الفتوى
يف املرحلــة املقبلة .وكالم الســفري
اإليراني مجتبى أماني حول تصنيفه
مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشــيخ
عبد اللطيف دريان بأنّه مفتي السنة
فقط ،هو رســالة مقصــودة بعدما
أدرك الالعــب اإليراني يف السياســة
الدّاخليّــة اللبنانيّة نيّــة دار الفتوى
ّ
الصف الســنّي يف
وعزمها عىل توحيد
مواجهــة ك ّل مَ ن ال يريد الخري للبنان
الجديد .وســيأتي هذا املؤتمر لتثبيت
املرجعيّة اللبنانيّة ال الطائفيّة الضيّقة
لدار الفتوى .فبنهاية املطاف ،الوجود
الســنّي هو من مرتكزات قيام دولة
لبنان الكبري ،وال يمكن للبنان الجديد
أن يقوم من دون هــذا الدّور الفاعل
للوجود السنّي فيه.

رسائل إقليميّة من لبنان

فهذا الكالم الذي صدر عىل لسان
السفري اإليراني ،مجتبى أماني ،ومن
عىل منــر دار الفتــوى بالذات ليس
بالطبع ز ّلة لســان ،بل فيه رســالة
مقصودة بتحجيــم دور دار الفتوى
وجعلها مرجعيّة دينيّة فقط ال غري.
وامللفت يف هذا الســياق ،ردّة الفعل
التي تلت هــذا الترصيح .وهذا ما لم
َّ
متوقعا ً من قبل الديبلوماســيّة
يكن
اإليرانيّــة العتقادهــا ّ
بأن الســنيّة
السياســيّة يف لبنان قــد انتهت مع
عزوف دولة الرئيس ســعد الحريري
عن العمل الســيايس .ولعــ ّل هذا ما
دفع بالسفري اإليراني إىل اعتذار علني
وواضح عــر موقع تويرت مر ّكزا ً عىل
تسمية املفتي عبد اللطيف دريان كما
ّ
املؤسســاتيّة اللبنانيّة
تجيز األصول
املتعا َرف عليها ديبلوماسيّا ً وجاء فيه:
«صاحب السماحة مفتي الجمهورية
اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان
الذي تجمعنا بــه وبما يمثل من قيم
إســامية ووطنية أصيلــة ،عالقة
أخويــة طيبــة ،ال يمكــن أن يعكر
صفوها مَ ن يتســ ّلل بني الكلمات من
دون األخــذ باملعنى واملضمون» .ولم
ّ
يوفر يف اعتذاره الغمز من قناة أولئك
الذين يسعون إىل توتري العالقات بني
ّ
لكأن هــذه العالقات هي
الطرفني،
عىل أفضل ما يــرام مح ّليّا ً وإقليميّاً.
وباملقابــل أقفلــت دار الفتوى هذا
ّ
امللف وسارت قدما ً يف طريقها لجمع
اللبنانيّني عموما ً واملســلمني السنّة
خصوصاً.
ويلفت يف إطار الر ّد عىل ما قاله
الســفري اإليراني أيضا ً تأكيد النائب
فؤاد مخزومي «أن ســماحة املفتي
الشيخ عبد اللطيف دريان هو مفتي
الجمهورية اللبنانية» .وهو أي النائب
مخزومــي مــن باب الحــرص عىل
الوحدة اإلسالمية بل الوحدة الوطنية
يقول «ال نميّز بني مذهب ومذهب ويف
العرف اللبناني يع ّد ســماحة املفتي

المفتي دريان

النائب فؤاد مخزومي

مفتي لبنــان ».ويتابــع «بالقانون
اإلطار الوطني العام وليس يف اإلطار
سماحة املفتي هو مفتي الجمهورية
السيايس الضيّق .هكذا كانت خطوة
اللبنانية .فعدا عــن الوظيفة الدينية
املفتي الشــهيد حســن خالد وقبله
التي نحرتم ونج ّل ،فهذا موقع وطني
الشيخ مصطفى نجا عند إعالن دولة
حني نجتمع حوله نجتمع حول رمز
لبنان الكبري .فالســنّة حارضون يف
انتخابات رئاسة الجمهوريّة انطالقا ً
وطنــي .أما دار الفتــوى فهي املنرب
الجامع لقضايانا الوطنية».
من كونهم من صانعي لبنان الكبري،
ويف رسالة واضحة تثبّت اإلنتماء
ولن يقبلوا بــأن يتحوّلوا إىل ملحقني
العربــي اللبنانــي ،ناشــد املجلس
يتبعــون القرار اإليرانــي يف صناعة
اإلســامي الرشعي األعــى يف بيانه
السياســة اللبنانيّة تحــت إرشاف
من ّ
األخري «خادم الحرمني الرشيفني امللك
ظمة «حزب الله».
أمّ ا النائب مخزومي فريى أيضا ً
ســلمان بن عبد العزيــز وويل عهده
ّ
األمري محمد بن سلمان ودول مجلس
أن «بيان املجلس الرشعي اإلســامي
التعاون الخليجي عــدم التخيل عن
بيــان وطنــي بامتيــاز ،إذ يعرض
لبنان وتركــه يف محنته فلبنان عربي
ملختلــف القضايــا الوطنية من باب
الهوية واالنتماء ولــن يكون إال مع
الجمع الوطني تحت سقف القانون،
ومن باب ّ
إخوانه العرب».
حق الوطن عىل مرجعياته
الدينية ،ومن باب حفظ ّ
حق املواطن
يف العيــش الكريم» .فبالنســبة إىل
مؤتمر سنّي للوصول
مخزومي قراءتــه واضحة لبيان دار
إلى رئيس إنقاذي
اإلفتاء ،وهكذا هو موقع املجلس ودار
ويف ضوء نتائج انتخابات 2022
الفتوى التاريخي لم ولن يتبدل».
التي تركت ترشذما ً واضحا ً يف الشارع
ويلفت يف هذا الســياق سماحة
الســنّي ،وعــى أبــواب االنتخابات
الشــيخ القايض خلــدون عريمط
الرئاسيّة ،تتح ّرك دار الفتوى باتّجاه
رئيس املركز اإلسالمي
توحيد القرار السنّي.
للدراســات واإلعالم
مــن هنــا ،وجود
إىل ّ
أن «مجموعــة من
اتّصــاالت تشــمل
سيأتي هذا المؤتمر
النــواب أو بعضهم،
غالبيّة النوّاب السنّة،
لتثبيت المرجعيّة
من الشــمال وبريوت
بهدف عقــد مؤتمر
والبقــاع يتداعــون
ســني يبــدأ بهؤالء
اللبنانيّة ال الطائفيّة
ّ
موســع يف
لعقد لقاء
النواب ،عىل أن ينض ّم
الضيّقة لدار الفتوى
دار الفتوى» .وأوضح
إليه عدد من القيادات
سماحته ّ
أن «هذه الدعوة ليست من
السنية ،مع احتمال مشاركة رؤساء
الدار ،وإنّمــا تداعى بعض النواب إىل
الحكومات السابقني.
اللقاء تحت كنفها».
ويلفــت يف هذا اإلطــار النائب
مخزومي إىل ّ
ويرى ســماحته أنّه «طبيعي أن
أن «االنتخابات النيابية
قد فــرزت عدّة مجموعــات لكن ال
يرحّ ب ســماحة املفتي عبد اللطيف
دريان بأي لقاء يف الدارّ .
وحدة حال بينها .وهــو يرى ّ
أن دار
ألن اللقاءات
الفتوى قــادرة عىل احتضان الجميع
يف الدار ذات طابع وطني وليس فئوياً،
ليتمكنوا مــن التحاور ووضع خطة
فاملواقف واللقاءات منطلقاتها وطنية
واضحة» .ويتابــع يف حديثه لـ»نداء
وإن كان ســيكون للســنة فحسب،
لكنّــه بالتأكيد لن ينتــج إال مواقف
الوطن»« :فالســنّة رشيك أسايس يف
ّ
بمؤسســات
وطنية ت ّؤكد النهوض
البلد ولن نــرىض أن تطبخ املواضيع
بعيدا ً من الطائفــة ،فلدينا  27نائبا ً
الدولة ،وقيام الدولة الحرة املستق ّلة،
الباسطة ســيادتها ورشعيتها عىل
يف الربملان ونشكل  25%من الرتكيبة
كافة املناطق اللبنانية بال استثناء».
القائمة».
ويتابع سماحته «هذا اللقاء من
ويف مراجعــة تاريخيّــة ملواقف
املرحّ ب به وهنــاك اتّصاالت لبلورته،
دار الفتــوى نالحظ أنّهــا تتح ّرك يف

الشيخ خلدون عريمط

وبالتأكيد حتــى اآلن لم تحدّد الفئات
التــي ستشــارك لكنّه تــرك تحديد
األشــخاص املشــاركني للنواب لكي
يقــ ّرروا مَ ــن يرونه مناســبا ً تحت
مظ ّلــة دار الفتوى» .وأ ّكد ّ
أن «اإلطار
العام هو التمســك بالوحدة الوطنية
وااللتزام بالدستور وامليثاق الوطني،
أي وثيقة اتفاق الطائف».

رئيس إنقاذي ّ

ويلفــت ســماحة الشــيخ
القــايض خلــدون عريمــط إىل ّ
أن
لقاء النــواب الســنة يف دار الفتوى
«ســيقارب االســتحقاقات القادمة
وأوّلها اســتحقاق انتخابات رئاسة
الجمهوريّة ،من منظار وطني شامل،
عىل أن يكون الرئيس رئيس اللبنانيني
جميعــاً ،ويحرص عــى مصالحهم
ويتحمل املسؤولية أمام الله والناس
مــن دون تمييز بني طائفة وأخرى».
ويرى سماحة الشــيخ ّ
أن «الرئيس
املقبل يجب أن يكــون ممثالً للبنان
وليس لهذه الطائفــة أو تلك أو لهذه
املنطقة أو تلك» .ويختــم مثبتا ً ّ
«أن
السنوات العجاف التي عاشها لبنان
ّ
الست أكدت
عىل مدى هذه الســنوات
ّ
أن الرئيس املنحاز لفريق ما ،ال يمكن
أن يكون رئيســا ً صالحا ً لبناء الدولة
الوطنية الحديثــة املحتضنة لجميع
أبنائها من أقىص الشمال إىل الجنوب
مرورا ً بالبقاع والعاصمة بريوت».
ّ
املحصلة ،املطلوب اليوم رئيس
يف
إنقاذي يت ّم التوافق عليه بني اإلنقاذيّني
الذين يريــدون إنقــاذ الجمهوريّة
الثانيــة بهدف إعــادة إطالقها نحو
عمليّة تطويريّة نهضويّة يقوم عليها
لبنان الجديد .وللســنّة دور كبري يف
هذه الديناميّة الجديدة التي ستحملها
رئاسة الجمهوريّة يف املرحلة القادمة.
وأيّ فشــل يف إطالق هذه الديناميّة
فهذا يعني حتما ً تحوّل لبنان ك ّليّا ً إىل
حديقة خلفيّة للنظام اإليراني ،يدرك
العرب عموما ً واململكة خصوصاًّ ،
أن
ّ
منصة إضافيّة
هذه الحديقة ستكون
لإلنطالق منها نحو العالم العربي ك ّله
بهدف تصديــر الثورة اإليرانويّة التي
تحمل مرشوع التشــيّع تحت عباءة
والية الفقيه.

علوي من دار الفتوى :ال مخرج إل ّ بالتزام الطائف
تســ ّلم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس من السفري
املــري يارس علوي دعوة لزيارة القاهرة الشــهر املقبل للمشــاركة يف
املؤتمر السنوي الكبري الذي تقيمه دار اإلفتاء يف مرص.
وعما إذا كان متفائالً أجاب علوي« :نحن محكومون بالتفاؤل ،نحن
يف أزمــة ال مخرج منها إال بالتكاتف وااللتزام بالدســتور واتفاق الطائف
وبتنفيذ االستحقاقات الدستورية يف مواعيدها ،أي حديث غري ذلك ال يعوَّل
عليه ،وال مخرج غري هذا ،املخرج معروف وك ّلنا ثقة بأن الكل ســيتحمّ ل
مسؤوليته وسيتم إنجاز االستحقاقات الدستورية يف مواعيدها».

المفتي دريان مستقب ً
ال السفير علوي

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢١السنــــة الـرابـعـة
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بعد إستفحال ظاهرة السرقات في زحلة وتعويضًا عن غياب هيبة الدولة

مالمح أمن ذاتي واألهالي :دفاعًا عن كراماتنا
قبل أرزاقنا
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
عىل مدخل حي الســيدة يف مدينة زحلة ،من
حيث تنطلــق منطقتها الصناعيــة ،رفعت منذ
أيام الفتة ،حملت اإلعالن التــايل« :تعلن الهيئات
اإلقتصادية والحرفية يف حي السيدة ،بالتعاون مع
بلدية زحلة – معلقة وتعنايل ،عن املبارشة بتنفيذ
مرشوع الحراسة الليلية ملكافحة ظاهرة الرسقات
املتكررة ،نأمل مــن أهايل الحي واملحالت املوجودة
ضمنها التعاون».
لوهلة ،يقرأ اإلعــان كإفصاح عن أمن ذاتي
ســتلجأ اليه املنطقة تعويضا ً عن هيبة مفقودة
الفتة في حي السيدة
يشكو منها معظم القاطنني يف مدن االطراف .وهم
التنميط السائد يف املقابل هو أن يكون السارق
قد بدأوا يلمســون غياب هيبة الدولة ،من خالل
إما من النازحني الســوريني أو من بعلبك وبيئاتها
تفيش ظاهرة الرسقات ،بعد إستفحالها يف أكثر من
الحاضنــة يف بعض املجتمعــات .وبالتايل صارت
منطقة لتطال عملياتها حتى أبسط املقتنيات.
حماية األرزاق يف هذه املنطقة بنظر أبنائها ،جزءا ً
وقد إشتكى العديد من األشخاص من عمليات
من مواجهة للبيئة السياسية التي تحضن برأيهم
إســتيالء عىل املقتنيات ،خصوصا ً يف فرتة إنقطاع
السارقني ،قبل أن تكون حقوقية.
التيار الكهربائــي ليالً ،والذي يمنح الســارقني
وكان مــن الطبيعــي أن ينشــط عىل خط
وفقا ً لهؤالء وقتــا ً كافيا ً ليقتحموا املؤسســات
إستيعاب املشكلة نائبا «القوات
بواسطة الكرس والخلع احياناً،
اللبنانيــة» جــورج عقيص
مستهدفني ليس فقط أمواال ً يف
والياس إســطفان ،اللذان كثفا
الخزنات ،وإنمــا كل ما تطاله
تم مع
التوافق الذي ّ
اللقــاءات واإلتصــاالت مــع
أياديهم مــن دراجــات نارية
صغــرة وهوائية ،ســيارات ،البلدية يمنع حمل السالح االجهزة املعنية ومع الفاعليات
املحلية واملركزيــة ،وإنما من
كابالت كهرباء ومحوالت ،وحتى
وإنما يقضي بتزويد
دون التوصل اىل حل عن طريق
مقتنيات صغرية.
الشباب الذين سيتطوعون
السلطة الرشعية.
وبعدما إســتجابت بلدية
بأحيائهم بأجهزة إتصال
فاالجهزة األمنية التي من
زحلة ملناشــدات األهــايل عرب
املفرتض أن تسهر عىل سالمة
تربطهم مباشرة مع
نوابهــم بالرتاجع عــن إطفاء
املواطنــن وامالكهــم تعمل
مصابيح االنــارة العامة باكراً،
الشرطة البلدية
باللحم الحــي ،واحيانا ً ال تملك
فرضت الظلمة عــى الطرقات
قدرة تزويد آلياتها بكميات البنزين الكافية لتسيري
لفرتة طويلة مجددا ً إثر لجوء رشكة كهرباء زحلة
الدوريات ،فيمــا عديد الرشطة البلدية التي طالب
لتمديد فرتة التقنني خالل ساعات الليل.
املعنيون أيضا ً بتدخلها ،ال يسمح بتواجدها بكثافة
إال أن تكرار ظاهرة الرسقة يف حي الســيدة،
يف أي من احياء املدينــة ،خصوصا ً أننا نتحدث يف
بمحيط محــدد منذ فرتة ،جعــل رصخة االهايل
زحلة عن منطقة واسعة جدا ً عقارياً.
ترتفع ،بعدما وجدوا يف ذلك إنتهاكا ً لكراماتهم قبل
هذا الواقع دفع للبحث عن حل بديل ،تداركا ً
ممتلكاتهم.
ملا أطلق من دعوات اىل حمل الســاح ،وتوجيهه
فحي السيدة هو حي من أحياء مدينة زحلة،
مبارشة عىل كل من يشتبه بتعديه عىل ممتلكات
يضم املدينة الصناعية القديمة قبل توسعها بإتجاه
الناس ،لتأتي الحراســة الليلية كحل وسطي بني
الســهل .يتوزع النشاط الصناعي يف هذه املنطقة
الغياب الكيل للروادع والدعوة اىل حمل الســاح
ويتآخى مع البيوت السكنية .معظم سكان الحي
عشــوائياً .ورشح النائب جورج عقيص أنه تم
هم من الطائفة الرسيانية ،وهم سياسيا ً مؤيدون
إيجاد املخارج القانونيــة لذلك ،بحيث أنه تناط
بغالبيتهم لـ»القوات اللبنانية».

عملية الحراسة بشباب من الحي تحت غطاء ما
سمي بالهيئات اإلقتصادية وبالتعاون مع بلدية
زحلة.
علمــا ً أن التوافق الذي تــ ّم مع البلدية يمنع
حمل الســاح ،وإنما يقيض بتزويد الشباب الذين
ســيتطوعون بأحيائهم بأجهزة إتصال تربطهم
مبارشة مع الرشطة البلدية لتتدخل عند اإلشتباه
بأي عملية رسقة ،وتتخذ حينها اإلجراءات الالزمة
لجهة إبالغ القوى األمنية.
هذا الحل ال يبــدو أنه قارب مطالبات األهايل،
الذيــن ال يزال جزء منهم يرى بأن الحراســة من
دون تزويد الحراس بالســاح ،لــن تؤدي لقمع
عمليــات الرسقة .وبرأي هــؤالء أن «الحرامي ال
ينتظر» ،وبالتايل إذا لم يوقف فوراً ،فهو قادر عىل
تنفيذ عمليته واملغادرة قبل وصول أي من عنارص
األجهزة الرسمية .ومن هنا يقول أحد أبناء املنطقة
املطلعني ،بأن املوضوع عاد اىل نقطة الصفر لجهة
مناقشــة آلية إختيار الحــراس الليليني واملعدات
التي يجب أن يزودوا بها ،وكيفية تمويل نفقاتهم،
والتي ال يمانع العديد من أصحاب املؤسسات من
أن تكون من جيوبهم ،رشط أن يتأكدوا من فعالية
هؤالء املتطوعني بمنع التعديات عليهم.
يعكس الكالم مع أهايل الحي يف املقابل ،يأسا ً
من الحال املرتهلة للدولة ،فهــم كما يؤكدون لم
يعودوا يشعرون بوجودها أو حتى بهيبة أجهزتها،
وهو ما يعــزز القناعات لديهــم يوميا ً برضورة
حمايــة ممتلكاتهم بأيديهم ،االمــر الذي يخىش
بعض العقالء أن يؤســس لسابقة ال يمكن تقدير
تردداتها الســلبية عىل املجتمعات وروابط القرى
وأهاليها ،طاملا أن الدولة بدورها الراعي والحامي
هي الغائب األكرب.

إجتماع تنسيقي بين «"الكتائب"» و"»تجدد"» في الصيفي:
يدنا ممدودة لكل سيادي إصالحي إليصال رئيس إنقاذي
عقد اجتماع يف بيت «الكتائب»
املركزي يف الصيفي ضم كتلة نواب
«الكتائــب اللبنانيــة» املؤلفة من
النواب ســامي الجميّــل ،الدكتور
سليم الصايغ ،نديم الجميّل والياس
حنكش ،وكتلة «تجدد» املؤلفة من
النواب ،أرشف ريفي ،فؤاد مخزومي،
ميشــال معوض واديب عبد املسيح
وجرى عرض آلخر التطورات وعىل
رأسها االستحقاق الرئايس.
بعــد االجتماع رحــب رئيس
«الكتائب» بالحارضين وقال« :انه
من الرضوري بالنسبة لكتلة نواب
الكتائــب التواصل مع من يحملون
اولوية الســيادة واالصالح لنشكل
ســدا ً منيعا ً امام استمرارية النهج
القائم ،وبالنسبة لنا تبقى األولوية
ان تشــكل االنتخابات الرئاســية
املقبلة مفصــاً لالنتقال من حالة
االهــراء والتبعيــة واالســتقواء
والالعدالة اىل مرحلة جديدة يعيش
فيها اللبنانيون باملســاواة ،ال يقرر
احد مســتقبلهم نيابــة عنهم او
يجــر لبنان اىل مأســاة جديدة ،او

يمنع اصــاح كل ما يجب اصالحه
مــن اقتصاد وتربيــة وصحة وكل
ما يتســبب يف املعاناة التي يعيشها
اللبنانيون يوميــاً ،واكثر ما نريده
هو ان ننتقل بلبنان اىل مكان آخر.
تابــع الجميّل يقول« :ال يمكن
ان نســتمر عىل ما نحن عليه اليوم
واألكيد اننا لن نستسلم لألمر الواقع
وســنمد يدنا لكل مــن يملك هذه
النظرة اىل لبنــان ،ونحن نتواصل
مع كل األفرقــاء يف املجلس النيابي
والذين يريــدون ان تشــكل هذه
املحطــة صفحة جديــدة للبنان،
فنطــوي الصفحة الســوداء التي
ســودت حياة الجميع والتي يعيش
فيها اللبنانيون رصاعــا ً للبقاء ال
ســيما عىل ابواب املــدارس ،وهذه
حالة ال تشبهنا وليس من املفرتض
ان نواجهها.
وأردف« :لبنــان يملك مقدرات
كبرية وهو يستطيع ان ينهض من
جديــد برسعة واملهــم اليوم ال بل
املطلوب ان يتــم تحرير قرار لبنان
والدفع بالكفــاءات التي تحب البلد

ألن تتسلم القيادة وتنقله اىل مكان
افضل ،وهذا مــا نعمل عىل اتمامه
وســنبقى عىل تواصل مع الجميع
دون استثناء ،انطالقا ً من مصلحة
البلد التــي هي فــوق كل اعتبار،
فنحــن ال نملك اعتبــارات حزبية
او طموحــات عىل حســاب البلد
وما يهمنا هو ان يســتعيد الشعب
اللبناني عافيته.

معوض

كما تحــدث النائب ميشــال
معــوض فقــال« :ان اللقــاء بني
الكتلتني طبيعي ملا يجمع الطرفني
مــن قناعــات مشــركة وتاريخ
ونضــال وهــو يصــب يف خانة
التنســيق» ،مشــرا ً اىل «مجموعة
من التحديــات تنتظــر اللبنانيني
عىل رأســها االســتحقاق الرئايس
املفصيل الذي سريسم مستقبل البلد
للسنوات الست املقبلة ،وربما تبقى
آثاره اىل سنوات عديدة اىل األمام».
وتابع« :ناقشنا كيفية الوصول
اىل مقاربة مشرتكة لهذا االستحقاق
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لناحية االتفاق عىل برنامج املرشح
واملواصفات ،ولكــن األهم االتفاق
عــى خريطــة الطريــق وكيفية
ايصال رئيــس للجمهورية يكون
انقاذياً ،سياديا ً واصالحياً» .وأردف:
«االستحقاق الرئايس ليس التحدي
الوحيد املوضــوع امامنا بل هناك
تحديات اصالحية ،والجميع رأى ما
حصل يف مجلــس النواب بموضوع
الكابيتــال كونــرول وغريها من
املواضيــع االصالحية التي يجب ان
تنقذ البلد».
وأضاف« :وضعنا اطارا ً ملتابعة
عملنا املشرتك ونكون نواة تتعاون
مع كل القوى املعارضة عىل تنوعها،
مــع كل مــا يجمعنا مــن نقاط
مشــركة او نقاط اختالف ،ولكن
االساس يبقى يف ان نجتمع حتى ال
يسقط البلد لصالح مرشوع السالح
او اقتصاديا ً ومالياً ،لذلك ســيتكرر
هذا املشــهد املشرتك ويدنا ممدودة
لكل القوى الســيادية واالصالحية
لننقذ البلد معا ً ألن ما هو مؤكد اننا
باملف ّرق ال يمكن ان نصنع فرقاً.

جــان الــفــغــالــي

هل تضيع الفرصة «"الذهبية »"
على طالبي الجواز «"الذهبي»"
في قبرص؟
ليس منذ اليوم بل منذ ثمانينيات القرن الماضي،
أصبحت قبرص مالذًا للبنانيين ،ولم يكن اللبنانيون
وحدهم الذين يتخذون قبرص مالذًا ،بل هناك اآلالف من
جنسيات متعددة اتخذوا الجزيرة مالذًا لهم ،ومن هؤالء
مواطنون روس ،ومما ضاعف من التوجه إلى قبرص،
البرنامج الذي وضعته السلطات في الجزيرة للتشجيع
على الحصول على «جوازات السفر الذهبية» في مقابل
االستثمار.
لكن جزءًا من هذا البرنامج أسيئ استعماله ،ما دفع
بالسلطات القبرصية إلى تعليقه.
األسبوع الفائت ،مكتب التدقيق وضع تقريره عن
«جوازات السفر الذهبية» والذي يوضح أوجه القصور في
خطة الجنسية من طريق االستثمار التي تم إلغاؤها اآلن.
تم نشر هذا التقرير على موقع مكتب التدقيق على الرابط
التاليhttps://t.co/WAkF0y0aZS :
المدقق العام «أوديسيز ميكايليدس» في تغريدة له على
«تويتر» ،كتب أن «التقرير كان بمثابة مساهمة من المكتب
في التدقيق في البرنامج الذي وصم قبرص في العالم
أجمع» .وكان الغرض من التقرير هو المساءلة وإلقاء
المسؤوليات .كما كان من الممكن حصول هذا التدقيق
بالتوازي مع تدقيق تقوم به لجنة تحقيق مستقلة.
وأتت النتائج الرئيسة للتدقيق كالتالي:
1بقيت خطة االستثمار فضفاضة حتى تعليقها.
 2أخفت وزارة الداخلية البيانات عن مجلس الوزراء.
 3بلغت الخسارة من ضريبة القيمة المضافة 200
مليون يورو.
 4خسارة  25مليون يورو من عدم تحصيل الرسوم.
5تم الغاء عقود بقيمة  1مليار يورو.
 6هناك عقود بقيمة  3.5مليار يورو ال تزال معلقة.
ً
تحقيقا في خطة الجنسية
وكان المدقق العام قد اطلق
من طريق االستثمار في تموز من العام  ،2019طالبًا
معلومات من السجل المدني وإدارة الهجرة.
وقد تلقى ردا ً بعد خمسة أشهر بأن المعلومات التي كان
يسعى إليها محفوظة في وزارة الداخلية.
بنا ًء على مشورة قانونية قدمها النائب العام ،رفضت
وزارة الداخلية بعد ذلك تزويد مكتب التدقيق الملفات
المطلوبة مشيرة إلى مخاوف بشأن التداخل مع تحقيقات
أخرى كانت جارية.
كلف ايقاف قبرص لخطة المال مقابل جوازات السفر
في العام  ،2020بعد ضجة سياسية ،الدولة مئات الماليين
من اليورو من عائدات ضائعة من إعفاءات ضريبية
موجهة بشكل خاطئ.
وبحسب صحيفة « ، »Philenewsيلقي هذا األمر
بظالله على الحجج الرسمية المتكررة بأن الخطة مفيدة
للبالد.
وقد استفاد أكثر من  7000مستثمر مع أفراد عائالتهم
من خطة الجنسية والتي تتطلب في شكلها النهائي
استثمار مليوني يورو على األقل للحصول على جواز سفر
قبرصي.
وبما أن الدولة هي عضو في االتحاد األوروبي ،توفر
جوازات السفر القبرصية امكان السفر بدون تأشيرة
والوصول إلى جميع دول االتحاد االوروبي.
يذكر انه تم إلغاء الخطة في شهر تشرين األول من
العام  ،2020بعد وابل من التقارير اإلخبارية التي تشير
إلى أن محتالين وهاربين من العدالة قد استفادوا من هذه
الخطة باإلضافة الى المستثمرين الحقيقيين.
وبنا ًء على النتائج التي توصلت إليها دائرة التدقيق،
تم تقدير أن الخطة ستجلب ما مجموعه سبعة مليارات
يورو إلى السوق القبرصية ،لكن استثمارات تبلغ مجموع
قيمتها  4.5مليار ( )٪ 64قد تضمنت تعقيدات عدة.
كما أن هناك عددًا كبي ًرا من وثائق شراء وبيع عقارات
بقيمة  3.5مليار يورو معلقة والتي تعتبر شرطا أساسيًا
للحصول على الجنسية القبرصية.
وتبقى هذه الوثائق معلقة لمدة تتراوح بين سنتين
وثماني سنوات .باإلضافة إلى ذلك ،تم إلغاء عدد كبير من
عقود شراء العقارات تبلغ قيمتها مليار يورو.
ً
شخصا بين عامي
منحت قبرص الجنسية لـ 6779
 2007و  ،2020الغالبية العظمى منهم من الروس،
بموجب هذا البرنامج.
هل يتأثر اللبنانيون في الجزيرة بقرار السلطات
القبرصية؟ لبنانيو الجزيرة سمعتهم حسنة ،ويش ِّكلون
عامل استثمار جيِّد فيها ،لكن التاثير األكبر قد يطاول
مواطنين ً
روسا وصينيين ،وفي مطلق األحوال يجب
االنتظار حتى الثاني عشر من أيلول موعد بدء محاكمة
رئيس مجلس النواب السابق «ديميتريس سيلوريس» في
ما يتعلق ببرنامج «المال مقابل الجوازات».
في قبرص دولة ِّ
تدقق في منح الجنسيات ،أما في لبنان
فال...
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األسمر لـ "نداء الوطن" :دعم المبادرات الفردية للشباب ساهم في نجاح النشاطات

شرف الدين والقائم
باألعمال الكويتي
في وزارة الدفاع

عروس الشالل تستعيد تألّقها السياحي
بإطالق مهرجانات الصيف

سليم مستقب ً
ال الشاهين

ليال صاخبة
مهرجانات جزين صيف 2022
ٍ

صيـــدا ـ محمـــد دهشـــة
لــم يكن موســم الســياحة يف
عروس الشــال هذا العــام عادياً،
اذ تميــز باطــاق مهرجانات جزين
الســياحية للعــام  2022برعايــة
وزير الســياحة املهندس وليد ّ
نصار،
ومشاركة وزير الشؤون اإلجتماعية
هكتور حجار والنــواب غادة أيوب،
رشبل مسعد ،وسعيد األسمر ،ونواب
سابقني ورؤســاء بلديات ومنسقي
األحزاب وعاملني يف القطاع التجاري
ومؤسســات ســياحية يف منطقــة
جزين.
ومع إطــاق املهرجانات عادت
جزين اىل تألقها كعاصمة للســياحة
يف الجنــوب ،بعــد انكفــاء لعامني
بســبب تداعيات االزمة االقتصادية
من جهة ،وتفــي جائحة «كورونا»
من جهة أخــرى ،واالهم منهما ارادة
ابناء املدينة بوضع االختالفات جانبا ً
بعد االنتخابات النيابية والدفع قدما ً

حول مقام السيدة العذراء

لتنشيط الحركة السياحية والتجارية
فيها والقرى املجاورة للصمود يف وجه
االزمة املعيشــية والركود االقتصادي
التي دفعت اىل االفالس او االقفال.
ورشح الوزيــر نصــار خطط
الوزارة للنهوض بالسياحة عىل املدى
القريب واملتوسط والبعيد عىل صعيد
الوطــن ويف جزيــن ويف كل املناطق،
قائال «عملنا يف الــوزارة عىل إطالق
ورشــة تحديث القوانني واملراســيم
والترشيعات الســياحية لتتناســب
مــع التطورات العامليــة يف الصناعة
الســياحية وتطوير آليات السياحة
والتي بــدأ العمل بهــا بالتعاون مع
القطاع الخاص والنقابات وعدد من
املحامــن االختصاصيــن» ،عارضا ً
لألرقام املشــجعة للوافدين اىل لبنان
وأشــاد بعمــل االتحاد عــى صعيد
الســياحة والتعــاون مــع القطاع
الخاص.
وقال عضو «تكتــل الجمهورية
القوية» النائب ســعيد األســمر لـ

«نداء الوطن» ان «انتشار «كورونا»
أسهم يف السنوات املاضية يف الح ّد من
النشــاطات واملهرجانات االحتفالية
يف جزيــن ومنطقتها إضافة اىل تردي
االوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية
بسبب االنهيار املايل الذي يشهده البلد
منذ العــام  ،2019لكنّنــا يف القوات
اللبنانيــة آثرنا تحــدّي الوباء وك ّل
الظــروف االخرى ونظمنا يف شــهر
آب من العــام الفائــت مهرجانات
بمناسبة عيد السيدة ،أدخلت الفرح
والبهجة اىل نفوس االهايل الذين عانوا
من تداعيات الحجر الصحي ونتائجه
عىل حياتهم االجتماعية .وهذه السنة
استعادت مدينة جزين رونقها فتمّ ت
إعادة تنظيم زياح عيد الســيدة بعد
ّ
وغصت
غياب سنتني بســبب الوباء
مدينة جزين بــآالف املؤمنني ليل 14
آب للمشــاركة يف التطواف يف مشهد
مهيب وصلت أصداؤه اىل مختلف دول
العالم».
وعن املهرجانات الصيفية أوضح

األســمر أنهــا «لم تكــن بضخامة
املهرجانات التي كانت تنظم ســابقا ً
يف جزين بســبب عوامل عدة أبرزها
مادية ،لكنّها أتت ناجحة وتو ّزعت يف
شــوارع املدينة الرئيسية التي ّ
غصت
بالســاهرين يف ك ّل نهاية أسبوع»،
كاشــفا ً «أن دعم املبادرات الفردية
للشــباب يف محطات متنوعة أقيمت
عــى الطريق العام أســهم بشــكل
أســايس بنجــاح هذه النشــاطات
واســتقطاب الزوّار الذين استمتعوا
بأجواء مميزة».
ودعا رئيس اتحاد بلديات قضاء
جزين خليــل حرفوش اىل العمل معا ً
بعيــدا ً من اإلختالفات السياســية،
وتلبيــة حاجات املنطقة كي تحافظ
عىل دورها املميز يف الجنوب ،وشكر
كل من دعم النشاطات واملهرجانات
الســياحية :األســتاذ أمل بوزيد و
 ،OMTالفنان عامر زيان واإلعالمية
هيفــا رشبــل ،والفنــان غســان
محفوظ.

أكد وزير الدفــاع الوطني موريس
ســليم أن لبنــان «يســعى اىل افضل
العالقــات بينــه وبــن دول مجلس
التعــاون الخليجــي إذ ال بديل له عن
الحضن العربي ولطاملا كان قِ بلة الدول
العربية» .وشــدّد يف خالل اســتقباله
القائــم بأعمال الســفارة الكويتية يف
لبنان عبدالله ســليمان الشاهني عىل
عمق العالقات األخوية التي تربط بني
لبنان والكويــت ،مقدّرا ً وقوفها الدائم،
ً
أمريا ً
وحكومة وشعباً ،اىل جانب لبنان
ال ســيما يف الظروف الصعبة التي يمر
بها الشعب اللبناني.
بــدوره ،لفــت شــاهني اىل عمق
العالقات التاريخية بني لبنان والكويت،
ّ
ّ
يمسنا جميعاً»،
يمس لبنان
واىل ان «ما
متطلعا ً اىل أفضل العالقات بني البلدين.
وا ّ
طلــع وزيــر الدفاع مــن وزير
املهجرين عصام رشف الدين عىل نتائج
زيارته اىل ســوريا واملحادثــات التي
اجراها مع املســؤولني الســوريني ،يف
إطار الخطة التــي يجري العمل عليها
إلعادة النازحني الســوريني اىل بالدهم.
وتحــدث رشف الديــن عــن األجواء
اإليجابية التي ملسها لناحية التسهيالت
التي أبدت الدولة الســورية استعدادها
لتقديمهــا لعودة النازحــن من دون
وضع أي ســقف ألعداد العائدين .وأ ّ
كد
املســؤولون السوريون اســتعدادهم
لتنظيم مســار عــودة مواطنيهم اىل
بالدهم وتوفري كل ما يلزم لهذه العودة.

قرى دير سريان والجوار تعرف أبو حسين الذي صبغت الشمس وجهه

"البوظجي" الشخصية األكثر شعبية التي بقيت تترنّح على عرش المهن

رمــــال جـــــوني
يصوغ بائع البوظــة قصة مكافح
من بــاد االرز ،قرر ان يعمــل يف مهنته
العتيقة التي طواها الزمن لسنني طويلة،
نفض الغبار عن دراجته الناريه وصندوق
البوظة املثلج وقرر العودة اىل مهنه الفرح
كما يســميها «البوظجي» الشــخصية
االكثر شعبية التي بقيت ترتنح عىل عرش
املهن القديم حتى التسعينات قبل ان يأفل
نجمها لصالح البوظــة الحديثة ،غري أن
ابو حسني ابن بلدة دير رسيان قرر العودة
ملهنة «البوظجي» متكئا عىل حاجة الناس
«لبوظة ايام زمــان» ،يكفي انه صانع
الفرحة ،يف زمن بات الفرح فيه محدوداً،
فـ»قمع» البوظه يرتك الطفل سعيداً.
«وصل بياع البوظة» ،يسبقه زموره
الشــهري الذي يصدح عــى طرقات دير
رسيان والجــوار ،انه أبو حســن طه،
الرجل الســتيني الذي قــرر اعادة املجد
«للبوظجــي» الجوال الــذي كان يجول
القرى عىل دراجته النارية مطلقا ً العنان
لزموره معلنا ً قدومه.
ما زال ابو حسني مواظبا ً عىل عمله
يف اعــداد البوظة العربيــة التي ما زالت

«طعمتها» تحت كل لسان كما يؤكد من
تذوقها ،فهي بحســب االطفال «اطيب
بوظة مناكلها».
قرى دير رسيــان والجوار تعرف ابو
حسني الذي صبغت الشمس وجهه ،عادة
ما يتحلق حولــه االطفال والكبار لتناول
بوظته العربية ،فهو اعــاد احياء الرتاث
عىل حد قول احدهم ،وهو الذي يؤكد انه
ماض يف عمله حتى النهاية.
وابو حســن له بــاع طويل يف عمل
البوظــه ،فهــو عتيــق ،يتذكــره جيل
التسعينات وجيل االلفني وما بعده ،كان
من اشــهر بائعي البوظة الجوالني ،كان
حينها «بوظــة ع أصولهــا» كما يقول
احدهم ،غري ان التطــور والحداثة رسقا
من قيمتها لصالح البوظة الثلج والبوظة
العربيــة «اشــكال والــوان» التي باتت
باهظة الثمن ،وبالتــايل العودة اىل بوظة
ابو حسني جاءت بســبب الظروف اوالً،
وبســبب «مذاقها الطيــب ثانياً» واالهم
كما يقول فادي أنها «طبيعية بتاكل وما
بتشبع منها».
احد ال ينكر ان االزمــة االقتصادية
الراهنــة اعادت للقديم مجــده ،وبوظة
العم حسني واحدة من هذا القديم ،ويعود

الســبب وفقه اىل بحث الناس عن بوظة
طيبــة ورخيصة ،يحتفظ العم حســن
بارسار بوظته ،الــذي اعتاد اعدادها منذ
سنوات خلت ،وربما شــكل قدومه عىل
دراجته احد اسباب شهرته البسيطة ،ما
دفع كثرا ً للبحث عنــه ،لتناول « كورنيه
بوظة».
وفق ابو حســن «الناس تبحث عن
البســاطة حتى يف االكل ،هذه البساطة
التي كانت قيمتها كبرية زمان الثمانينات
والتســعينات ،حيث كان «بياع البوظة»
يبيع الفــرح لالطفال ،تماما كما يحصل
اليوم ،كانــت البوظة وفق ابو حســن
«مصدر بهجة االطفال ،كانوا ينتظرونني
لســاعات ،واليوم املشــهد مماثل ،كثر
ينتظروننــي ،فهــم اشــتاقوا للبوظة
البسيطة الطيبة» ،ال ينكر ابو حسني ان
سعرها ارتفع بســبب غالء املواد االولية،
غري انه ابقى عىل شــعبيتها وارخص من
غريها».
مــا ان يصل اىل ســاحة دير رسيان
حتــى يتهافت االطفال اليــه ،كل يريد «
قرن بوظة» ،يأكلونها برشاهة وكانهم لم
يتذوقوا مثيالً لها» وفق تأكيد محمد أحد
عشــاق هذا النوع من البوظة ،النه كما

أبو حسين"البوظجي" ودراجته

يقول «كانت رفيقة طفولتنا الحلوة ،وكنا
نشعر بسعادة عند تناولها».
يؤكــد ابو حســن قيمــة مهنته
البســيطة ،فهي «مهنة الفرح» عىل حد
تعبريه ،ويفرح كثريا ً باقبال الناس عليه.
بابتسامته البســيطة وكلمة «كول
وادعييل» يستقبل االطفال ،ويكمن الرس
يف بوظتــه «بالخلطة الســحرية» والتي
تختلف كثريا ً عن بوظــه هذه االيام كما
يؤكد اكثر يقــول «بوظة زمان ما بيقدر
حدا يقاومها».

ال يخفي ابو حسني ســعادته هذه
االيام ،فهو أعاد املجد ملهنته الشعبية جداً،
ويقول «صناعة البوظة باتت بالنسبة يل
كصناعة واقع جديــد لحياتنا ،واقع بات
يحتاج اىل من يعيد ترميمه».
يكافح ابو حســن يف ميدان العمل،
ال يأبــه لعمره الذي تجاوز الســتني ،وال
لحرمانه قانون الشيخوخة وال الضمان،
جل مــا يحتاجه ان يعمــل ليؤمن قوت
يومه ،الذي بات بالنســبة اليه الشــغل
الشاغل.

محـــــليـــــات
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السيارات التي تستهلك بنزينًا أسعارها باألرض

الراتب ال يكفي لتصليح سيارة ...ف ِّتش عن األرخص

ريتــا بولـــس شهــــوان
«جيب قطع الســيارة ،وتعا» ،هذه
نصيحة املعلم امليكانيكي يف كل من املدينة
الصناعية يف جرس الباشا ،الذوق ،ووادي
حنتوش (جونية) .لكن ل َم هذه النصيحة؟
فما الذي يجــري يف الكاراجات ،وما هي
معاناة املواطن مع تصليح السيارات؟
لتصليح سيارته يحاول أحد الزبائن
تجميع خمسني دوالراً ،وهي ثمن قطعة
صغرية يف ســيارته ،منذ  7اشــهر وهو
عــى دراية بالعطــل ،وان لــم يصلحه
ستبقى تكلفة البنزين عىل ارتفاعها ،الن
هذه القطعة تدوزن املــروف .جميل،
وهو اســم هذا الزبونّ ،
تنقــل بني عدة
كاراجات ،فصل القطعة ،واختار النوعية
األرخص .هذه ليســت القصة الوحيدة يف
املــدن الصناعية ،فهناك عرشات مثل هذا
الزبون غري القادرين عن االســتغناء عن
ســياراتهم ،ويتأثرون بـ»دولرة» قطع
الغيار ،حتى بات املوظف يطلب سلفة عىل
الراتب لتصليح السيارة.

ما أحوال الكاراجات؟

يعــرف دانــي (صاحــب كاراج يف
منطقة يســوع امللــك) ان العمل تغريت
وتريته ،فلم يعد هناك «فائض» ،ال عرب بيع
قطع السيارات وال عرب التصليحات ،فقد
يمر أسبوع دون أي رضبة (أي تصليحة).
حتى ان هنــاك زبائن عــى حد وصفه،
يفضلون هــم تأمني أغراض الســيارة،
ونحن فقط نعيد وصلها ،العتقاد الزبون

تغيير موتور

حدادة وبويا

بذلك انه فقط سيدفع «اجرة يد» العامل،
ويفاوض عىل العرشة دوالرات التي تعادل
 300الف لرية .يطلب بعض الزبائن القطع
القديمة ،التــي فككناها عىل حد تعبريه،
لبيعها بالحديد الكــر ،فيعوض بعضا ً
مما دفعه .داني ،خفف عدد املوظفني لديه
لتأمني مرصوف محله اال ان طوني (جرس
الباشا) رسح الجميع واكتفى هو بعملية
التصليح للتوفري ،وان استمر الوضع كما
هو عليه سيقفل.
قلة التصليح وزيارات الزبائن تعتمد
عىل الــدوالر ،حتى ان العمــال يتناقلون

مهنة تبحث عن دوالرات

خربيات انخفاض أسعار الرانج وكل أنواع
آخذين معهم زبائن الرشكات بأسعار أقل،
السيارات التي تستهلك بنزيناً ،ليصل سعر
مع قطع غيار اما مســتعملة او تقليد.
الواحدة اىل الخمسة آالف دوالر ،وهو رقم
هذا هو املنفذ الوحيد للذين يدرســون أي
صادم نسبة اىل عام تصنيعها.
تخصــص قريب من تصليح الســيارات
هكذا تغري كل يشء عىل ريان (عامل
والذي يــدرس يف املعاهــد ال الجامعات.
يف كاراج يف جرس الباشــا) فالعمل تغريت
كـــ إييل الذي عمل يف رشكة مرســيدس
وتريته ،فلم يعد هنــاك «فائض» ،ال عرب
والذي يصف نفسه بـ»محب» املخاطرة،
ً
بيع قطع السيارات وال عرب التصليحات،
متكل عىل اســتقدام «جديد» من أساليب
اذ اقــل قطعة ســعرها  30دوالرا ً فيأتي
التصليح .يخرب قصصا ً وروايات وكيف انه
جواب الزبــون «ما معــي» .ومع وترية
لم يعد يف السوق أي قطعة غيار اصلية.
العمل املنخفضة أي سيارة يوميا ً انخفض
وبني كل هــذه املصاعب وحده فريد
الراتب ،فالــذي كان يتقاىض  300دوالر
حجيــي (ميكانيكي) من ســكان رصبا
من العمال ،اليوم ال يصل
ويتخــذ من الشــارع
راتبــه اىل املئــة .ويرسد
«كاراجاً» لــه ،صامد
حبيب كيــف تقلص عدد
عىل الرغــم من عمره
زمالئه يف الــكاراج ،ينام العمل تغيّرت وتيرته فلم املتقدم .إســتاجر منذ
زمن كاراجــا ً يف وادي
الرجل يف املحل نفسه مع يعد هناك «فائض» ال عبر
زميلــه فال قــدرة مادية
حنتــوش (جونيــة)،
لديه ليذهــب يوميا ً ال اىل بيع قطع السيارات وال عبر
وهو فعال يشبه الوادي،
التصليحات
عــكار ،وال اىل أي مكان
يفصل بني شقيه نفق،
آخر ،فحتى ال رفاهية لديه
آخره سلســلة محالت
ليشرتي سندويشــا ً اال بـ  35الف لرية،
لتصليح السيارات واملوتوسيكالت .وألنه
وأحيانًأ ينتظر طبخة الوالدة التي ترسلها
مريض ربــو ،والروائح هناك تؤمله ،انتقل
مع جريان يحملون نمط حياة التضحية،
اىل تصليح السيارات قرب منزله يف رصبا.
اي الذين «يقطنــون» يف كاراجات تقفل
هنــا يتجمهر يوميا مــن يريد ان يصلح
ً
خوفا من
أبوابها عليهم ،عند نهاية الدوام
ســيارته ،تســأل الزبون ِلمَ؟ يخربك عن
رسقة السيارات.
قصــة «الثقة» هذه التــي تجمعه بالع ّم
مع نمــط العمل البطــيء ،اصبح
املتقدم يف العمــر ،الذي يأخذ نصف أجرة
الخريجــون الجدد يكتســبون خربة من
يد ،باعتباره يوفر سعر االيجار وتكاليف
رشكات الســيارات الكــرى ،وبعدهــا
اخــرى .امــا يف وادي حنتــوش فتكثر
ينتقلون اىل افتتــاح «كاراجات» صغرية،
الشكاوى من السوريني الذين يتعدون عىل

املهنة ،خصوصا ً لتصليح املوتوسيكالت،
ويروي احد أصحاب محال الحدادة كيف
ان الزبون اليوم يــرىض «باملعجون» الن
العمل بالحديد اغىل.

كيف اصبح سعر قطع الغيار؟

ننتقل اىل محل لبيع قطع الســيارات
لســؤاله عن األســعار ،يوضح غابي ان
التقليد (لفظة متداولــة لكل ما هو غري
أوروبي أو مزور باسم الرشكات االصلية)
ارخص من االصيل بـــ  80%ويكون بلد
املنشــأ اما الصني او تايــوان او الهند،
وحتى تلك فيها أنــواع تتدرج من االغىل
اىل االرخــص مخفضا بــكل األحوال من
هامش الربح .يستورد غابي القطع هذه
ولكن يتوقع مع رفع الدوالر الجمركي ان
«يخبز باالفراح» ،مقننا بما يستورده فال
يستقدم اال ما يطلبه املواطن من دون أن
يخ ِّزن .يــرح ان عمله تراجع  70%عن
الســابق ،فرشكات التأمني تقلص عملها
وتلك كانت الزبون األكــر لديه ،فاصبح
يعتمــد عىل املواطن فقــط والذي قدرته
محدودة ،وارخص قطعة لديه بدوالرين،
وهي برغي الدوالب.
امــام هــذا الواقع ،عــدد كبري من
املواطنــن نقلــوا الينــا اقاصيص بيع
سياراتهم ،او اعتمادهم عىل النقل العام،
الــذي ما زالــت الدولــة ،ال تعرف كيف
تنظمه ،ولم تنصف العمــال ببدل النقل
اليومي ،فكيف مفرتض باملواطن ان يصل
اىل عمله؟

مســـاحة حـــرّة

جورج الراسي حبة في عنقود
ريمـــون بولـــس

(*)

لن يكون حــادث مرصع الفنان جورج الرايس
الحادث االخري يف سلسلة اغتيال اللبنانيني من قبل
مسؤوليهم املرتبعني عىل مناصبهم كشهود الزور.
ان طرقات لبنان مصيدة للبرش ومنها تســر
قوافل املوت واالصابات الخطرة كل يوم.
أمران اساسيان هما السبب واملسؤول واحد!؟
 1ســوء الطرقات وانتفاء ادنــى مقوماتالسالمة العامة ،الحفر املزمنة واملستجدة ،املزمنة،
عليك ان تكون قد وقعت فيها مرة او مرتني سابقا ً
ونجوت لتحفــظ موقعها ان كنت نبيها فتتالفاها،
امــا الجديدة فال مفــر لك مــن تجربتها فتكون
املكتشف السباق ...أما مســؤولونا فال يشعرون
بيشء البتة ألنهم يركبون جيبات حديثة ال تجعلهم
يشــعرون بحفرة ...ثم انهم من ركاب السيارات
داكنة الزجاج ،الفوميه ،وهم ان أحسوا فال يرون!
و الحفر املســببة للحوادث تفرض أن يهرب
ســائق من حفرة تباغته فينحرف يمينا ً او يسارا ً
ويصطدم او يسبب باصطدام سيارة او اكثر به او
باألعمدة او االرصفة!

وكمــا الحفر ،ما اكثــر النتــوءات والربازخ
ومكعبات الباطون والفواصل االسمنتية املرفوعة
هكذا بارادة مهندس طريق ما او رئيس بلدية ما او
حتى شخص ما اراد رد صدمات عن منزله او محله
مثال او دكان خضــار او ميكانيكي محله مالصق
للطريق وتصليح الســيارات يتم باحتالل قسم من
الطريق ...او محــات (ناولني) املنترشة عىل طول
االوتوسرتادات واملالصقة لطرف الطريق ورسعان
ما ينعطف ويتوقف ســائق لتنــاول قنينة ماء او
عصري ويحصل الحادث  -املفجع!
ثم يحل الليل وما ادراك مــا الليل ،ال انارة وال
رؤية لريى الســائق بوضــوح وال بصاصات وهنا
املصيبــة بجوانــب االوتوســرادات حيث يصبح
االوتوسرتاد كالصحراء .طريق بال جوانب!
ثــم يأتيك وانت تقود يف الظلمة رتل ســيارات
متواصل من الجهة االخرى لألوتوسرتاد ويف الظلمة
عينها ترضب املصابيــح العالية االضاءة بعينيك...
ليكتمــل النقل بالزعرور ،وهنا تســتعني بالله ان
ينقذك لتصل اىل بيتك او حيث تقصد.
 2نتحدث عن عدد هائل من الشبان املغمورين،خصوصا مــن اعمارهم بني الـــ  18والـ  .28كل

واحد يظن نفسه نابوليون ...وفوق البرش ...ويطري
لنســمع بحوادث بني وقت وآخر ومنها مات فيها
عسكريان وثالثة وأو تسببت بموت اخرين.
النتيجة:
ال يعتقدن احد ان بامكانــه جعل طرقات ،او
طريق واحد ،يف لبنــان آمنا ،فمن أين نأتي بالوعي
ومن اين نأتي بالحــرص؟ أممّ ن تركوا النيرتات يف
املرفأ سنوات ،ســواء كمادة لقتل اطفال سوريا!
او كمادة متبقيــة لتفجري بريوت! وما تكبدناه من
ضحايــا ومعاقني ودمار؟ أو ممن تســبب بدمار
لبنــان يف تموز ثم قال :لو كنت اعلم؟ أم من زعماء
يذهبون اىل دفنك للوجاهة وااللتقاء بالناخبني! وال
يهمهم كيف تموت وعىل أي طريق!
يلزمنا:
 مسح رسيع لكل طرقات لبنان. تحديــد الحفر والربازخ والحيطان وســطالطرقات.
 مســح لييل لتحديد أماكن وضع بصاصاتوانــارة رضورية لتبيــان امكنة فيهــا تفرعات
وحيطان يف الوســط كالتي تســببت بقتل جورج
الرايس.

 أخذ البلديات دورها الفــوري لهذه الناحيةوالكف عن النشاطات الفنية السخيفة واملهرجانات
التطبيلية اللهاء الناس عن مشاكلهم الرئيسية...
والباقي يتم عند وجود دولــة ال زعامات وال نواب
دفن موتى فيها بل نواب مســتعدين إلزاحة حجر
من الطريق بأيديهم ،نواب يركبون سيارات عادية
ليشعروا بخطورة الطرقات ولريوا الحفر وحيطان
الباطون ،نــواب يقومون بواجباتهــم يف معاقبة
املتعهدين واملهندســن املرتكبني ال مشاركتهم يف
الرسقات عــر االلتزامات وغــض النظر عن كل
االخطاء ،نواب يرشعون وينشئون بقانون مرجعية
لكل محافظة تكون ذات ســلطة فورية بهدم كل
حائط يشــكل خطرا ً وانارة كل موقع يسبب خطرا ً
لرياه السائق ووضع اشارات التنبيه ...وردم الحفر
وتزفيتها بشكل فوري ...ال بقاء (السطلنة والغباء)
وتقاذف املسؤوليات...ان هذا الطريق من اختصاص
وزارة االشغال وذلك من اختصاص مجلس االنماء
واالعمار وآخر من اختصــاص البلديات ..والتاس
تظل الضحية ...اذ ال قيمة لالنســان وال لحياته يف
لبنان يف ظل وجود هكذا سلطة.
(*) صحايف

٨

اقــــتصــــاد
ســامــي نــادر

قانون لتجهيل الفاعل
ال تع ّد وال تحصى مشاريع ومسودات
قانون «الكابيتال كونترول» المطروحة
من قبل السلطة .غالبيتها تكون طارئة
ومستعجلة وال تحتمل التأخير ،وتقدّم على
أنها التشريع الوحيد الذي ال بد منه لحماية
حقوق المودعين .رغم ذلك لم يم ّر أيّ منها
في السابق ،وربما لن يكون آخرها ذاك
المشروع الذي ناقشته البارحة ( 30آب
 )2022اللجان النيابية المشتركة تحت قبة
البرلمان .المضحك المبكي هنا هو أن يعاد
مشروع القانون إلى الواجهة من جديد ،بعد
عامين من اإلنهيار ،وبعدما «ضرب من ضرب
وهرب من هرب» ،وخروج ما يُعادل الـ 9,5
مليارات دوالر من لبنان في الفترة الممتدة
ما بين تشرين الثاني  2019وتشرين الثاني
( 2021موديز كانون األول  ،)2021وبعدما
«ذاب» إحتياطي مصرف لبنان نتيجة ما
يسمى سياسات الدعم .فهل من يتذكر أن
عشية األزمة كان إحتياطي مصرف لبنان
يفوق الـ 34مليار دوالر ،بينما ال يتعدى اليوم
الـ 10مليارات دوالر.
فلو كانت السلطة -وبكل مكوناتها
األساسية التي لم تتغير وما زالت حتى الساعة
ممسكة بمفاصل القرار -حريصة على أموال
المودعين كما تدعي ،لكانت أوقفت النزيف
منذ بدايته ،وذلك قبل أن يتمكن أصحاب
النفوذ من إخراج مبالغ طائلة وبشكل
إستنسابي من المصارف اللبنانية ،بينما
أموال صغار المودعين محتجزة؛ وقبل أن
تنتقل الثروات من إحتياطي مصرف لبنان،
أي عمليا ً من أموال المودعين ،إلى جيوب
المهربين والكارتيالت المستفيدين األولين من
سياسات الدعم.
ولكن لماذا اإلصرار على تمرير القانون
اليوم؟ هل المطلوب اليوم تشريع كل ما
سبق من تحويالت إستنسابية إلى الخارج،
وقيود فرضت على الودائع في الداخل،
وبالتالي تشريع ليلرة هذه األخيرة على
قاعدة تعاميم فرضت أسعار صرف على
القطعة؟ هل المطلوب إذن تشريع اإلستنساب
وتكريس قاعدة ّ
عفا الله عما مضى ،خاصة
أن المالحقات القضائية للمصارف تتوالى في
الداخل والخارج ،واألحكام التي تصدر تأتي
معظمها لصالح المودعين؟
هناك من يقول قانون «الكابيتال كونترول»
هو من الشروط المطلوبة من قبل صندوق
النقد .أما الحقيقة هي أنه لم تتم اإلشارة إليه
في اإلتفاق اإلطار الموقع بينه وبين الحكومة
اللبنانية (نيسان  )2022سوى بشكل ثانوي
تحت عنوان ضرورة توحيد سعر الصرف،
وهو اإلصالح األساس الذي يطالب به صندوق
النقد كخطوة ضرورية وشرط أساسي
إلصالح السياسة النقدية ووضع حد للهدر
والمضاربات.
ويبقى السؤال األهم ،والذي ال بد من طرحه
قبل أي تشريع ،أال وهو من يطرحه ومن يقره
وألي غاية؟ وهل تؤتمن الطبقة السياسية
نفسها المسؤولة عن إنهيار البلد وإغراقه في
الفساد على إقرار اإلصالحات؟
باإلضافة إلى القطب المخفية تلكّ ،
إن
تقنين حركة الرساميل في الوقت الراهن
ومن قبل سلطة أقل ما يقال فيها انها فاقدة
للمشروعية ،سوف تؤدي حتما ً إلى ضرب
ما تبقى من إنتاج في لحظة بالغة الدقة
يحتاج فيها لبنان إلى اي دوالر فريش يأتيه
من الخارج .فأولى تداعيات قانون من هذا
النوع هو تقلص الصادرات نتيجة القيود
المفروضة ،وتقلص العائدات باإلضافة
إلى إمكانية نفخ فواتير اإلستيراد كمحاولة
لإللتفاف على القيود المفروضة ،وتنامي
اإلقتصاد األسود ،طبعا ً لمصلحة المهربين
ومن يحميهم.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0007
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

العـــدد  - ٩٢١الســـنة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٣١آب 2022

دخول لبنان «"الكونسورتيوم"» قنبلة صوتية مثله مثل التأمل
باآلبار الجنوبية قبل إتمام العملية االستكشافية

خروج «"نوفاتيك"» ّ
عقد المسار النفطي سواء كان السبب
عقابًا منها أو عليها
لم تلبث اآلمال التي أشيعت في حفل توقيع
لبنان عقودًا مع شركات «الكونسورتيوم» النفطي
الثالث في العام  ،2018للتنقيب عن «الذهب
االسود» في البحر ،أن بدأت تتبخر الواحدة تلو
االخرى .وعلى عكس عملية التبخر الطبيعية
التي تشكل جزءًا أساسيًا في استمرار دورة الماء
في الطبيعة ،فان بخار اآلمال والوعود الفارغة،
تفاعل مع غيوم الترسيم ،واالزمة االقتصادية،
والمشاكل الدولية ليتساقط على رؤوس
اللبنانيين واقتصادهم المنهار «زخات» يأس وإحباط.
خــالــد أبــو شــقــرا
منــذ شــباط  2018تاريــخ
توقيع لبنــان للمــرة األوىل عقدا ً مع
الكونســورتيوم النفطي بقيادة توتال
الفرنسية والذي يضم إىل جانبها ّ
كلً من
«ايني» االيطالية و»نوفاتيك» الروسية
للتنقيب عن النفط والغاز يف الرقعتني
رقم  4و 9يف مياهه اإلقليمية ،واملشاكل
تتواىل .أعمــال التنقيب لم تبدأ يف العام
 2019كما نصت الوعــود ،بل تأخرت
إىل شباط  .2020نتائج الحفر يف حقل
«بيبلوس» يف البلوك رقم  4أتت سلبية،
والحقل لم يتضمن كميــات تجارية.
من بعدهــا توقفت أعمــال التنقيب
واستفادت الرشكات من قانون تمديد
املهل ملرتني وتمديــد العقد لغاية العام
 ،2025بســبب جائحة كورونا .ليليها
تعاظــم الخالف عىل ترســيم الحدود
البحرية ،ودخول البلوك رقم  9يف بازار
املفاوضات الدولية .لنصل قبل أيام إىل
انســحاب رشكة «نوفاتيك» الروسية
من االئتالف النفطي.

المزيد من التأخير

التطــور األخري املتمثــل بخروج
الرشكة الروســية «نوفاتيك» قد يكون
سببا ً جديدا ً تتذرع به «توتال» و»إيني»
لتأخري عمليات الحفر واالستكشاف»،
بحسب الخبري النفطي د .ربيع ياغي.
وقد تربط هاتان الرشكتان البدء بحفر
برئ جديدة يف البلــوك رقم  9بانضمام
رشكة جديــدة إىل االئتــاف تعوض
الحصة املكتتبة بها الرشكة املنسحبة
نوفاتيك» .وبحســب ياغي «ليس من
الرضوري أن تكــون الرشكة الجديدة
متخصصة بالتنقيب ،أو الحفر ،أو حتى
القيام باملهام التقنيــة ،إنما أن تكون
برتولية تعمل يف القطاع ،وتمتلك مالءة

بعد خمس سنوات من الوعد لم يبدأ التنقيب في البلوك رقم  9وقد ال يبدأ قريبًا

مالية تعوض خســارة الكونسورتيوم
الحصة املكتتبة بها «نوفاتيك» بنسبة
 20يف املئة .وذلــك باملقارنة مع حصة
بنسبة  40يف املئة لكل من توتال وإيني».
إال أنه قبل حســم ملف ترسيم الحدود
وتســجيلها رســميا ً يف االمم املتحدة،
فـ»من املستبعد أن تقدم أي رشكة يف
العالم عىل الحلول مــكان «نوفاتيك»
واملخاطرة بالتنقيب يف مناطق متنازع
عليها» ،من وجهة نظــر ياغي .و»ما
عىل لبنان إال الصرب واالنتهاء من واجبه
برتسيم الحدود ،انطالقا ً من الخط رقم
 23الذي ســبق للمفاوض اللبناني ان
تنازل عنه بغباء يف مفاوضات الرتسيم
مع قربص يف العام  ،2007وأبدى مرونة
بالرتاجع شماال ً إىل الخط رقم  .1وهذا
ما اســتغلته ارسائيل بعد ثالث سنوات
عند مفاوضات ترســيم حدودها مع
قربص».

سيناريوات اإلنسحاب

ّ
املحي لـ»نوفاتيك»
اإلنســحاب
الروسية يحتمل  4سيناريوات:
االول ،أن اســتمرارها يف االئتالف
يشــكل ضغطا ً معنويــا ً وإداريا ً عىل
الرشكتني املتبقيتني بحكم العقوبات
املفروضة عــى انشــطة الرشكات
الروسية .وبالتايل من املمكن أن يكون
خروجها قد أتى يف هذا االطار ،أي كي
ال تؤثر عىل رشيكتيها بسبب الضغوط
االوروبية والعقوبات االمريكية.
الثاني ،إمكانيــة تصاعد الخالف
عىل البلوك رقــم  9يف حال لم تتوصل
مفاوضات ترســيم الحدود إىل الحل
املرجــو ،وتفضيل الجانــب الرويس
البقاء بمنأى عن هذا الرصاع.
الثالث ،يتعلق باعادة تقييم روسيا
لوجودهــا يف لبنان ،وعــدم رغبتها
بتغطيــة إطــاق جولــة جديدة من

االستكشافات برعاية أمريكية يف حال
التوصل التفاق عىل ترســيم الحدود.
خصوصا ً أن الغاز املنتج من املتوسط
سيكون البديل الفعال الوروبا عن الغاز
الرويس .حيث تعمد القارة العجوز إىل
تقليل وارداتها تدريجيــا ً للوصول إىل
رقم صفر بعد العام .2030
الرابــع ،تصعيــب عمليــة
االستكشــاف عىل لبنان ،نظرا ً ملوقفه
من الحرب الروسية عىل أوكرانيا .وال
سيما ان روسيا تتوقع استحالة دخول
رشكة جديدة عىل االئتالف بسبب كل
التعقيدات.

دخول الدولة اإلئتالف هرطقة

أمام هذا الواقع بدأت تربز أصوات
تنادي بدخول الدولة اللبنانية كطرف
ثالث بـ»الكونســورتيوم» .إذ كل ما
يتطلبه االمــر هو تأســيس رشكة
وطنية للنفط واملساهمة ،باالئتالف.
وبهذه الطريقــة يضمن لبنان حصة
أكرب من العائــدات املخصصة لها يف
حال التوصل إىل اكتشــافات تجارية.
«هذه النظرية هي محض هرطقة»،
من وجهة نظر ياغي« .فعدا عن كون
الدولة اللبنانية مفلسة ،وال تستطيع
تأمــن التمويل بنســبة  20يف املئة،
فان التســليم بامكانية دخول الدولة
رشيكا ً باالئتالف يتطلب تغيري العقد.
حيث ال يعــود العقد املوقع بني الدولة
والكونسورتيوم عقد «اتفاقية تقاسم
اإلنتاج» أو ما يعرف بـ Production-
 .)Sharing Agreements (PSAsوهو
العقد الذي تمنــح الحكومة بموجبه
تنفيذ أنشــطة االستكشاف واإلنتاج
لرشكة أو إئتالف نفط ،لالستكشــاف
والتطوير واالنتاج وتحمل كل املخاطر.
ويف حال النجاح باســتخراج كميات
تجارية يُســمح للرشكة باســتخدام

األمــوال من النفط املنتج الســرداد
النفقات الرأســمالية والتشــغيلية،
واملعروفة باسم «تكلفة النفط».

تقديم العروض

مــن جهتهــا تقــول املحامية
املتخصصة يف قوانــن النفط والغاز
ملى حريــز ،إن «الرشكة الجديدة التي
ستدخل «الكونســورتيوم» يجب أن
تخضع لنفس الرشوط التي خضعت
لها «نوفاتيك» لجهة التمتع باملؤهالت
املطلوبة والــروط التقنية واملالية.
وعليهــا أخذ موافقــة وزارة الطاقة
عرب طلب يرفع بواســطة هيئة إدارة
قطاع البرتول .أما يف ما يتعلق بالنسب
إذا كانــت موازية لتلــك املكتتبة بها
«نوفاتيــك» ،أو أكثــر أو أقــل ،فهذا
يعود لالئتالف ،وال دخــل فيه للدولة
اللبنانية» .وبــرأي حريز ،فان االتراك
والقطريني يملــكان املصلحة االكرب
يف الدخول برشاكــة للتنقيب وتصدير
الغاز من لبنان .إال أن املوضوع يبقى
رهن االتفاقات والتسويات السياسية
الخارجيــة التي تجــري بمعزل عن
االرادة اللبنانية وتفرض عليها.
يف مطلــق االحــوال فــان أكثر
االحتمــاالت تفــاؤال ً باماكانيــة
ترســيم قريب للحدود واســتكمال
الكونسورتيوم عدده والبدء بالتنقيب
يف البلوك رقم  ،9قــد ال يخرج بنتائج
جدية عىل ارض الواقــع« .فمن دون
«دق» اآلبــار االستكشــافية تبقــى
كل التوقعــات مجــرد فرضيات غري
مؤكدة» ،يقول ياغي .وال يسمح إطالق
تسميات عىل الحقول وال وضع اآلمال
عليها من دون عمليات استكشــاف
جدية .ولعل ما حصل يف البلوك رقم 4
خري مثال عن نفخ الوهم الذي تتعامل
فيه املنظومة مع اللبنانيني.

الضمان يقدّم للمستشفيات سلفات بـ 37مليار ليرة
أصدر مدير عــام الصنــدوق الوطني للضمان
االجتماعــي د .محمد كركي قــرارا ً حمل الرقم 865
تاريخ  2022/8/30أعطى بموجبه للمستشــفيات
املتعاقدة مع الصندوق ســلفات مالية عن شهر آب
 2022بلغت قيمتها حواىل  37مليار لرية لبنانية تو ّزع

االسترليني
$ 1.1636
الين الياباني
$ 0.0072

بيـتـكـوين
$ 19837
الذهب
$ 1733

بني املستشفيات واألطباء وســتحوّل هذه املبالغ اىل
حسابات املستشــفيات واللجان الطبيّة فيها خالل
األيّــام القليلة املقبلة .من جهة أخرى التقى كركي يف
مكتبهّ ،
املنسق العام للعالقات العامة يف هيئة الرئاسة
يف «تيار املستقبل» ســامر حدّارة ،وت ّم البحث يف أبرز

CMC crypto
$ 467.87
الفـضـة
$ 18.26

الروبل
$ 0.0164
بــرنــت
$ 100.10

ّ
وبخاصة تلك املتع ّلقة بالشأن الصحّ ي
قضايا الساعة
واالستشــفائي .وكذلك تطرقــا اىل رضورة تفعيل
الــواردات يف الصندوق وإذا أمكــن بالدوالر األمريكي
وذلك لزيادة تقديمات الصندوق للمضمونني وتعزيز
صمود مستخدميه.

اليوان الصيني
$ 0.1447

الليرة التركية
$ 0.0550

خام WTI
$ 92.46

طن القمح
$ 333

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢١السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٣١آب 2022

اللجان النيابية تعلّق المناقشات بـ"الكابيتال كونترول"
كانت جلســة لجــان املــال واملوازنة
واإلدارة والعدل واالقتصاد الوطني والتجارة
والصناعة والتخطيط املشرتكة التي عقدت
ّ
وخصصت ملناقشــة قانون
أمس ،ماراتونية
وضــع ضوابط موقتــة واســتثنائية لكل
التحاويل والســحوبات املرصفية املعروف
بالكابيتال كونرتول.
ترأس الجلســة نائــب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعــب ،وحرض اإلجتماع
نائب رئيس حكومة ترصيف األعمال سعادة
الشــامي ،ووزيرا املال والعــدل يف حكومة
ترصيف األعمال يوسف خليل وهنري خوري
وعدد من النــواب ،إضافــة اىل ممثلني عن
اإلدارات املعنية.
وقال بو صعب «حصلت اختالفات حول
مقاربة قانون الكابيتال كونرتول ،فالبعض
يرى وجوب أن يوضع اليوم قبل الغد ،وهناك
دعاوى تقام يف الخارج وتأخذ ســرها ألن
املصارف شبه ملتزمة بها .وهذه تذهب من
أمام من ال يســتطيع رفع دعــوى يف لبنان
واملودع ال إمكانية لديه للوصول إىل املحامني
يف الخارج ودفع التكاليف».
وقــال« :اتفق النــواب يف االجتماع عىل
أننا ك ّلنا نريد حالً وأن يوضع قانون كابيتال
كونرتول يحفــظ حقوق املودعني ويف الوقت
نفســه نحافــظ بالحد األدنــى عىل وجود
مصارف ،فإذا ســمحنا بنســف املصارف
وإفالسها نكون وصلنا إىل ما يريده البعض،
وتذهــب أمــوال املودعني ،ومــن هنا تأتي
صعوبة ما يعمل به يف املجلس النيابي».
وتابع« :ارتأينــا يف املجلس النيابي ويف
اللجان املشــركة ،أن نعلق اليوم املناقشات
بالكابيتال كونرتول وبمرشوع القانون الوارد

ٍ
تعاف
من الحكومة والطلب إليها إرسال خطة
اقتصاديــة نقدية مالية وجميــع القوانني
املرتبطــة بها رزمة واحدة ،مع االســتعداد
الكامل للمجلس ملناقشــتها وإقرارها ولو
عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده.
وعندما سمعنا من دولة نائب رئيس مجلس
الوزراء أن هذا االمر أصبح متاحا ً وقريباً ،ال
يمنع أن تشــعر الحكومة بهذا الضغط وأن
املوضوع طــارئ ،ونحن نوافقهم أنه طارئ
كي ال تكون هناك استنسابية بالتحاويل».
من جهته ،قــال النائب عــي فياض:
«تباطؤ الحكومة غري مقبول سواء يف خطة
التعــايف أو مــن حيث تحويــل الترشيعات
املطلوبة املتصلة بالخطــة ،لكن يف ظل ذلك
الكابيتال كونرتول لم يق ّر ويتم تأجيله ومن
يدفع الثمن الحقيقي هو املودع».

مواقف رافضة للقانون

من جهة أخرى عقد اجتماع تشــاوري
طارئ بــن النــواب التغيرييــن ورابطة
املودعــن ،حرضه النــواب :حليمة قعقور،
ابراهيم منيمنة ،نجــاة عون ،وملحم خلف
وفراس حمدان ،وحرض مارك جعارة ممثالً
النائبة بوال يعقوبيان.
وأكــدت الرابطــة «رفضهــا املطلق
قانون الكابيتال كونــرول املطروح الذي
يأتي خارج إطار خطــة متكاملة للتعايف،
ويتضمن األلغام اآلتية :رضب اســتقاللية
القضاء ،منع املودعــن من حق التقايض
املكفــول بكافة مواثيق حقوق اإلنســان،
إعطاء عفو عام للمصــارف ،رضب مبدأ
فصل الســلطات ،حمايــة املرصفيني عىل
حســاب الدولة والناس واملودعني ،قانون

بوصعب متحدثًا بعد اجتماع اللجان المشتركة

ال يتناســب مع متطلبــات حلحلة األزمة
وصندوق النقد الدويل».
واعترب النائب ميشال ضاهر أننا «أمام
مرشوع كابيتال كونرتول ،وهناك من يطالب
بحفظ حقــوق املودعني وهذا حقهم ،والبند
يسقط اتفاقنا مع صندوق النقد الذي يطالب
بإعادة هيكلة املصارف والخســائر ،وأعتقد
أننا لسنا ذاهبني اىل اتفاق مع صندوق النقد
ضمن ما نراه من الشــعبوية .وبرأيي أموال
املودعني ســتذهب جميعهــا اذا بقينا بهذا
التكابر وعدم االعرتاف باملشكلة .وانا طلبت
بأن نعرتف باملشكلة ونضع لها حالً».
من جهته اعتــر النائب مروان حمادة
يف ترصيــح يف مجلس النواب عىل الجلســة
املخصصة للكابيتال كونــرول أن «البلد لم
يعد بحاجة اىل قوانني ،فالقوانني مكدسة يف
مكتب الرئيــس بري» .وتابع« :قبل أن نضع
قوانني ونكدســها كرمى لعيــون صندوق
النقد ،لنعد بنــاء الدولة ،ألن القانون يحتاج
اىل مــن يطبقه .نحن عىل أبــواب انتخابات

واتفقنا عىل اضافة تغذية محطة جب جنني لغاية 8
ميغاوات لتغذية خمسة مخارج من جب جنني ،ولكننا
لم نصل اىل نتيجة .ثم اجتمعنا مع الرئيس واتفقنا مع
كل االفرقاء عىل البدء بتغذية منطقة البقاع الغربي،
كما وافــق حايك عىل تغذية مكــب النفايات الواقع
بني جب جنني ،كامد اللوز والســلطان يعقوب وغزة
بالكهرباء من خط عيتنيت من أجل تشــغيل الفالتر
إلزالــة الروائح املنبعثة منه» .وردا ً عىل ســؤال قال:
«تزود قرى البقاع الغربي حاليا ً بساعة كهرباء ،ولدى
محطة جب جنني  9مخارج وبالتايل يمكن من خالل
ما اتفقنا عليه الحصول من  3اىل  5ســاعات إضافية
يف اليوم».

رقم اليوم

%10.4

نسبة التض ّ
خم في ألمانيا
تباطأت وترية التضخم يف إســبانيا يف آب لتصل إىل 10,4%
بمعدل سنوي يف مقابل  10,8%يف تموز يف تقديرات أولية نرشها
املعهد الوطني لالحصاءات.
والتضخم املدعوم خصوصا ً بارتفاع أســعار الطاقة ال يزال
فوق عتبة  10%منذ حزيران يف مستوى غري مسبوق منذ منتصف
الثمانينات .وهو لم يكن قد شهد تباطؤا ً منذ نيسان املايض .يعود
تباطؤ التضخم خصوصا ً إىل تراجع يف أسعار املحروقات عىل ما
أوضح املعهد يف حني أن أســعار الكهرباء واملواد الغذائية تستمر
باالرتفاع.
وقالــت وزيرة االقتصــاد ناديا كاليفنيو إن أســعار املواد
االستهالكية ستتواصل «عىل منحى تنازيل» «خالل األشهر املقبلة»
داعية يف ترصيــح رغم ذلك إىل «الحــذر» ألن «عدم اليقني كبري
جدا ً بسبب الحرب» يف أوكرانيا .وتباطأ مؤرش أسعار االستهالك
املنسق الذي يســمح باملقارنة مع دول أخرى يف منطقة اليورو
كذلك ،مسجالً  10,3%يف مقابل  10,7%يف تموز وفق املعهد.

أخبار سريعة
الدوالر  32300ليرة
و"»صيرفة"»  27200ليرة

تغذية البقاع الغربي وراشيا بالكهرباء
إلى خمس ساعات يوميًا
عقد رئيــس حكومة ترصيــف األعمال نجيب
ميقاتــي إجتماعا ً مع نواب منطقــة البقاع الغربي
وراشــيا وت ّم البحث يف أوضاع الكهرباء .شــارك يف
اإلجتماع النــواب :وائل أبو فاعــور ،رشبل مارون،
غسان سكاف ،ياســن ياسني ،رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام ملؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ،ورئيس
مجلس االدارة واملدير العام ملصلحة مياه نهر الليطاني
سامي علوية .وأعلن سكاف أنه تم اإلتفاق عىل تغذية
منطقة البقاع الغربي وراشــيا بالكهرباء من  3اىل 5
ساعات يف اليوم» .وقال ياسني «كان قد تداعى نواب
البقاع الغربي قبل نحو أقل من شهر اىل اجتماع لبحث
املشكلة املتفاقمة للكهرباء يف البقاع الغربي وراشيا،

٩

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعادة إعالن
تعيــد مصلحة األبحاث العلميــة الزراعية
إجــراء مناقصة عامة وبواســطة الظرف
املختوم لتلزيم تقديم مــواد كيميائية وآلة
مخربية لزوم مخترب الحليب يف محطة الفنار
التابعة للمصلحة.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية – رياق
– البقاع.
الزمان :الســاعة العارشة صباحا ً من يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2022/9/6
فعىل مــن يهمّ ه األمر الحصــول عىل دفرت
الرشوط الخاص املودع نسخا ً عنه يف محطة
تل العمــارة – رياق – البقاع لدى قســم
املناقصات ويف محطة الفنار– جديدة املتن
لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام
الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفرت
الرشوط هو خمسون ألف لرية لبنانية.
ترســل العروض مبارشة باليــد إىل إدارة
مصلحــة األبحاث العلميــة يف محطة تل
العمــارة – رياق – البقاع خــال الدوام
الرسمي عىل أن تصل العروض قبل الساعة
الثالثة عرش من آخر يوم عمل يسبق تاريخ
إجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي
تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة يف  24آب 2022
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام

رئاســية وبعدها حكومية جدية بعيدة عن
املطروحة حاليــاً ،تليق بلبنان ،ورئيس يليق
بلبنان .عندها ينتظم عمل املجلس».
قال النائب هادي ابو الحسن يف ترصيح
يف مجلــس النواب أنه صحيــح اننا نحرص
عىل النظام املــريف أو عىل ما تبقى منه يف
لبنان ولكن ليس عىل حساب ضمان حقوق
املودعني وليس عىل حساب ضبط السحوبات
للمودعــن .وكما هــو وارد يف القانون ألف
دوالر او ما يعادلها ،وهذا أمر مريب ومعيب،
يف الوقت نفسه.
ال قيمة للكابيتال كونرتول أن يق ّر وحيدا ً
اذا لم يكن مقرونا ً بالقوانني اإلصالحية أوّلها
خطة التعايف االقتصادي واملادي .وسأل أين
هو قانون إعادة هيكلة القطاع املرصيف؟
واعترب النائب ابراهيم منيمنة «أن إقرار
الكابيتال كونرتول بات خطوة عبثية وخطرة
ال تخدم أي مســار للنهوض أو التصحيح،
خصوصا ً بعد أن تعثرت مسارات الحل خوفا ً
عىل املصالح».

إرتفع سعر صرف الدوالر
في السوق السوداء أمس نحو
 200ليرة لبنانية الى 32200
ليرة لبنانية للشراء و32300
ليرة لبنانية لبيع الدوالر
الواحد.
ّ
منصة «صيرفة»
وعلى صعيد
بلغ حجم التداول عليها ليوم
أمس 31,000,000 ،دوالر
أميركي بمعدل  27200ليرة
لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألسعار صرف العمليات التي
نُفذت من قبل المصارف
ومؤسسات الصرافة على
المنصة.

 2.5مليون ليرة
سعر طن الترابة
أصدرت وزارة الصناعة بيانا ً
حدّدت فيه سقف سعر مبيع
طن الترابة السوداء (باب
المصنع) بمليونين وخمسماية
ألف ليرة لبنانية« ،على أن يعمل
بهذا السعر اعتبارا ً من اليوم
ولغاية الثالثاء 2022/9/6
ضمناً .ال يشمل السعر المذكور
أعاله الضريبة على القيمة
المضافة».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحــة املالية اإلقليمية يف محافظة عكار –
الدائرة االدارية املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركــز الدائرة الكائن يف مبنى مالية
عكار-حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم خالل مهلــة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال
يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها أعاله ،علما ً أنه ســيتم نرش هذا
اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
1

ساندرا ميشال حنا

تاريخ الزيارة
رقم املكلف رقم الربيد املضمون
الثانية
05/08/2022 28/03/2022 RR195789439LB 3666496
تاريخ اللصق

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 445
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحــة املالية اإلقليمية يف محافظة عكار –
الدائرة االدارية املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركــز الدائرة الكائن يف مبنى مالية
عكار-حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم خالل مهلــة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال
يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها أعاله ،علما ً أنه ســيتم نرش هذا
اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

1

محمد احمد كمال الحسن

رقم املكلف رقم الربيد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

6/23/2022 RR195790817LB 2161149

تاريخ اللصق

8/3/2022

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية يف عكار
د .كارلوس عريضة
التكليف 445
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحــة املالية اإلقليمية يف محافظة عكار –
الدائرة االدارية املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركــز الدائرة الكائن يف مبنى مالية
عكار-حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم خالل مهلــة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال
يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها أعاله ،علما ً أنه ســيتم نرش هذا
اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

1

انطوان سعدالله تامر

رقم املكلف رقم الربيد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

08/06/2022 21/04/2022 RR195789853LB 302028

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 445

١٠

Life

العـــدد  - ٩٢١السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٣١آب 2022

بجدول حافل
ينطلق غدًا
ٍ

غوتييه رعد :مهرجاننا محطة لإلضاءة
على السينما اللبنانية
في األيام الثالثة األولى من ايلول سيكون عشاق الفن السابع على
موعد مع المهرجان "اللبناني لألفالم المستقلة"  ،LIFFبنسخته
السادسة في  ،Beirut Stationبرعاية السفارتين الكندية والسويدية
في بيروت .تتميز دورة  2022باألفالم اللبنانية التي تعرض للمرة األولى
جــــــــنــــــــى جــــــــبـــــــــور
ما المميز بالنسخة السادسة؟
تتميز نســخة هذه السنة بمشاركة
افالم مســتقلة بأعداد هائلة ،غري افالم
ً
اضافة اىل عرض أول لكل األفالم
الطالب،
اللبنانية املشاركة ،ما يضفي قيمة فنية
بالنسبة للمهرجان.
كذلك ،ينضــم اىل لجنــة التحكيم
اعضاء سيحرضون خصيصا ً اىل بريوت
من دبي ومرص وأمــركا وكندا ،وبالتايل
سيشــكل املهرجان محطة لقاء عاملية
ما يعــزز موقع لبنان عــى الخريطتني
الثقافية والفنية رغم كل األزمات.
وبما ّ
أن هدفنا األســايس من تنظيم
هذا النشاط الســنوي يكمن باالضاءة
عىل الســينما اللبنانية ،سيتخلل امسية
االفتتاح مرور أشخاص من لجنة تنظيم
املهرجان بني الحضــور ،إلطالعهم عىل
تاريخ السينما اللبنانية.
ما عدد األفالم المتنافسة في
المسابقة الرسمية وعن أي فئات؟
تقدم أكثر من  500فيلم من  80دولة
حول العالم ،بينما وقع االختيار عىل نحو
 103أفالم من  30دولة ،للمشــاركة يف
هذه الدورة.
وتتنافس األفالم هذه ضمن ثماني
وعرشيــن فئة مختلفــة تتوزع عىل
الشكل التايل :أفضل فيلم أجنبي طويل،
أفضل فيلم روائي أجنبي قصري ،أفضل
فيلــم وثائقي أجنبــي قصري ،أفضل
فيلــم وثائقي أجنبــي طويل ،أفضل
فيلــم أنمي قصري ،أفضل ســيناريو

طويل ،أفضل سيناريو قصري ،أفضل
فيلــم روائي أجنبي متوســط املدة،
أفضل فيلم وثائقي أجنبي متوســط،
أفضل ســيناريو للمسلسالتWeb- ،
 fictionأفضل فيلم Web-doc ،املدة،
أفضل فيلــم تلفزيوني ،جائزة البحر
املتوســط ،جائزة التنوع ،أفضل فيلم
روائي عربي قصري ،أفضل فيلم روائي
عربي طويل ،أفضل فيلم روائي لبناني
قصــر ،أفضل فيلــم وثائقي لبناني
قصــر ،أفضل فيلــم وثائقي لبناني
طويــل ،أفضل حبكة فيلــم ،أفضل
مونتاج ،أفضل ممثل/ممثلة ،أفضل
مخرج ،أفضل إضاءة ،جائزة الصحة
النفسية ،مسابقة السيناريو للطالب
ومسابقة التصوير الفوتوغرايف.
يفتتح المهرجان بثالثة افالم لبنانية
قصيرة .أخبرنا أكثر عنها.
رغم أنّنا لم نحــدد موضوعا ً موحدا ً
لهذه الســنة ،الحظنا ّ
أن األفالم اللبنانية
بغالبيتها ارتكزت مواضيعها عىل تفجري
" 4آب" ومــا تبعه من أزمات نفســية
والتفكري بالهجرة...
اىل ذلك ،يبدأ املهرجان بحفل افتتاح
رســمي يف األول من أيلول ،تعرض فيه
ثالثة أفالم قصرية لبنانية مستقلة:
""Conversation With An Actress
الســطفان خطارThe Sun Sets On" ،
 "Beirutلدانييال اســطفان و" قلقاس"
لســمري قواس ،عىل أن يســتمر عرض
األفالم األجنبية واملحلية املشاركة طيلة
أيام املهرجان الثالثة.
اخرتنــا األفالم الثالثــة لتميزها

أمام لجنة تحكيم تضم اعضاء من مختلف انحاء العالم ،ما يؤكد مرّة
جديدة ّ
أن لبنان كان وما زال نقطة لقاء عالمية في الفضاءين الثقافي
والفني .ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الحدث ،حاورت "نداء الوطن"
مدير المهرجان المخرج غوتييه رعد.

وبراعة مخرجيها ومستواهم العاملي،
والنها غري معروضة ســابقا ً وتعالج
مواضيع حساســة وجديــدة؛ فمثال ً
يعالج اسطفان خطار عالقتنا الغريبة
مع بــروت .أمّ ــا دانييال اســطفان
فتبحث يف فيلمها عن حيوانها األليف
بعد تفجري املرفأ ،ما يصدم من حولها،
بينما نفذ سمري قواس فيلما ً موسيقيا ً
كوميديا ً ممتازاً.
مِ َمن تتشكل لجنة التحكيم؟
تضــم أســماء لبنانيــة ،عربية
وعاملية وهم :املمثل طــال الجردي،
مقدم الربامج شــادي ريشا ،املخرج
كاظم فياض ،املمثل والكاتب املرصي
محمد عطية ،املؤلف واملنتج املوسيقي
رامــي الشــافعي ،الصحافيــة ليندا
تميم ،املخرجــة والصحافية الكندية
ً
اضافــة اىل
اليكســاندرا ســيكوت،
املخرجــن املســتقلني اللبنانيني نور
املجرب ورامي عيدموني.
ينظم المهرجان ورشة عمل بالتعاون
مع المخرج كاظم فياض ،ما الهدف
منها؟
ال يقترص الهــدف وراء املهرجان
عىل عرض األفالم فحسب ،بل نسعى
اىل تشــجيع النــاس عىل التشــابك
والتعارف من خــال حلقات حوارية
بني املخرجني املشــاركني والحضور.
لذلك ،أدعــو الجميــع لالنضمام اىل
ورشة العمل مع املخرج كاظم فياض
الذي أتى من دبي لينقــل لنا تجربته
ولنتبادل الخربات.

افتتحت فعاليات المهرجان سينمـــــــا
دوما يومي السبت واالحد المنصرمين،
ما هدف هذه الخطوة؟
هذا الحدث فريد من نوعه اذ فتحت
ســينما دوما أبوابهــا املغلقة منذ وقت
طويل الســتقبال فعاليــات "املهرجان
اللبناني لألفالم املستقلة" حيث عرضنا
 17فيلما ً تلتها جلسات حوارية ملناقشة
مواضيعها بحضور مخرجيها.
خرجنــا من بــروت اىل دوما لنرش
الثقافــة البرصيــة خــارج العاصمة،

ايمانــا ً بأهمية تنظيم هكذا نشــاطات
يف كل املناطق اللبنانية لخلق مســاحة
للمخرجني املستقلني لعرض أفالمهم.
كذلــك ،يتميز أبناء دومــا باملواهب
املتنوعة مثل الكتابة والتصوير واالخراج
وصناعــة االفــامّ ،ال ّ
أن الصعوبــات
االقتصاديــة يف البــاد من غــاء كلفة
التنقل وغريها قد تمنعهم من املشــاركة
يف النشاطات الثقافية ...من هذا املنطلق
رأينا أنه من واجبنا التوجه اىل هذه املنطقة
الشمالية الرائعة للثناء عىل موهبة ابنائها.

ماذا تقول لجمهور الفن السابع الذي ينتظر فعاليات المهرجـــــــان
سنويًا؟
صحيح ،ينتظرنا جمهورنا من سنة اىل اخرى يف أيلول للمشاركة يف املهرجان،
وبالطبع الدعوة عامة ونحن بانتظار الجميع ،ويمكن زيارة موقعناliffofficial." :
 "comلالطالع أكثر عىل تفاصيل الربنامج.
ويهمني أن ألفت اىل ّ
أن املهرجان ،كســائر دوراته الســابقة ،يتعاون
مع جمعيات من املجتمع املدني إليمانه بأهميــة عملها ،جمعية "العناية
الصحية للتنمية املجتمعية الشــاملة" ،جمعية " "Embraceللدعم النفيس
وجمعية حماية.
وأخرياً ،أؤمن ّ
أن بريوت ستنهض من جديد من خالل مبادرات ابنائها الفردية
يف مختلف املجاالت ،وســيعود اليها رونقها الذي ال مثيل له ،وستبقى دائما ً رمزا ً
رسمديا ً للجمال والثقافة والحب.

أفالم االفتتاح

خالف بين ميريام فارس وفارس كرم
إشــتعل خالف جديد يف الوســط
الفني ،بــن النجمة مرييــام فارس
والنجــم فارس كــرم ،حيــث تبادال
ترصيحات حادة عىل خلفية حفلتهما
التي الغيت يف جدة يف حزيران املايض.
لكــن مرييــام نفت وجــود اي
مشــكلة مؤكد ًة أن هناك حفلة أخرى
يف انتظارهما معا ً قريباً ،وأوضحت أن

ملصق المهرجان

حجم صورتها يف البوســر الذي كان
أكرب من صورة كرم ،والذي أثار الجدل،
ليست هي املســؤولة عنه إنما الجهة
املنظمــة للحفلة .وع ّلق كرم ســاخرا ً
من صورته عىل البوسرت حيث وصفها
بأنها "مغايــرة للحقيقــة وصغرية
الحجم" ،قائالً" :السعودية اليل بتقرر؟
ما بدّي رد عىل نفسيات محمضة".

وأبدت مرييام اســتياءها من ردة
فعــل األخري حيــث كانــت تتوقع أن
يشكرها ألنها اختارته من بني عدد من
املطربني وع ّلقت بالقول" :أنا ســمعت
ّ
الل حــكاه ،وما فينــي ر ّد عىل هيدا
املســتوى .عندي فكرة عنه إنه إنسان
ّ
والقصة كلهــا صورة كبرية
محــرم،
وصورة صغرية ،عيب".
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جـوزفـيـن حـبـشـي

...Look Both Ways

اليك هالحكي

ليلي راينهارت تتألق في دو َرين متواز َيين

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
يعــرض فيلــم ( Look Both Waysطريــق
َ
باتجاهني) ،من إخراج وانــوري كاهيو وكتابة أبريل
بروسري ،خ َّ
طني زمنيَّني متوازيَني لكنه يستعمل أسلوبا ً
سلســا ً لتقديم محتواه .يبقى تأثري هذه املقاربة وديا ً
ّ
تحسن
ومُطمئنا ً بشكل عام ،فتؤكد أجواء العمل عىل
الوضع يف نهاية املطاف ،ال ســيما يف موضوع األمومة
يف عمر مبكر .ال يتعلق العامل الذي يربر عرض زمنَني
متوازيَني بقرار «ناتايل بينيت» (لييل راينهارت) املرتبط
باالحتفاظ بالطفل الذي تحمل به من صديقها «غيب»
(داني رامريز) خالل ليلة تخ ّرجها من جامعة تكساس
يف أوستن ،بل يتعامل صانعو العمل مع هذا الجانب من
القصة برسعة وبساطة.
بل تتمحور إحدى املسائل األساسية يف هذا الفيلم،
الذي يمتد عىل ســاعة و 50دقيقة ،حول حقيقة حمل
«ناتايل» عىل اعتبار أن «غيب» استعمل واقيا ً ذكريا ً وقام
بكل ما يلزم لتجنب هذه النتيجة .يف الخط الزمني األول،
يكون اختبار الحمل ســلبيا ً وتذهــب «ناتايل» إىل لوس
أنجلوس مع صديقتها املق ّربة «كارا» (آيشا دي) سعيا ً
لتحقيق أحالمها يف عالم الرسوم املتحركة يف هوليوود.
لكن يف الخــط الزمني الثاني ،تكــون نتيجة االختبار
خب «ناتايل» صديقهــا بحملها ،فيتخذ هذا
إيجابية وتُ ِ
األخري املوقف املناسب ويخربها بأنه يحرتم قرارها .ثم
تقتنع «ناتايل» بأن ما أصابها هو قدرها وتقرر العودة
إىل منزل والديها (لوك ويلسون وأندريا سافاج).
ثمــة خلل واضح بــن الخ َّ
طني الزمنيَّــن اللذين
يمتدان عىل خمس ســنوات ثم يتقاطعان بسالســة:
يحمل الخط الزمني يف لوس أنجلــوس طابعا ً واقعياً،

منحى خياليا ً بدرجة معينة.
بينما تتخذ حبكة األمومة
ً
تشــق «ناتايل» طريقهــا يف لوس أنجلــوس وتصبح
مســاعِ دة قدوتها «لويس» (نيا لونغ) ،رئيســة رشكة
إنتاج رســوم متحركة ،ثم تبدأ بمواعدة زميلها الوسيم
واألكرب ســنا ً «جايك» (ديفيد كورينسويت الذي يشبه
املمثل هنري كافيل إىل حد كبري) ،لكنها تجد صعوبة يف
«إيجاد صوتها» يف عالم الرسوم املتحركة ،كما تقول لها
ً
رصاحة يف أحد املشاهد .قد تبدو هذه األحداث
«لويس»
تفاؤليــة أكثر من اللزوم ،لكنها تحمــل طابعا ً مألوفا ً
يمكن رصده يف طموحات الناس يف شــبابهم ،وتُع َرض
تفاصيل كافية حول وضع املساعدين يف لوس أنجلوس.
يف املقابــل ،يبدو الخط الزمنــي املرتبط بالحمل
ركيكاً .ال يشــمل سيناريو بروسري تفاصيل كثرية عن
شــخصية «ناتايل» قبل الحمل .كل ما نعرفه هو أنها
ّ
مفصلة حول حياتها
كانت فتاة مجتهدة ولديها خطة
خالل الســنوات الخمس الالحقــة ،لكننا لن نعرف ما
يدفعها إىل إنجاب طفل يف عمر الثاني والعرشين .تشعر
«ناتــايل» الغارقة يف عالم األمومــة بأنها وحيدة حني
تراقــب صفحات صديقاتها عىل «إنســتغرام» ،وتجد
صعوبــة يف تحديد ما تريده ،وال يتســنى لها أن ترتك
فسحة للرسم الذي كان هدفها األسايس .لكن يتجنب
صانعو العمل التطرق إىل أي مسائل شائكة أو عملية:
لن نشاهد أي نقاشــات حقيقية حول وضعها املايل،
أو إمكانية أن يســتمر الود مع «غيب» حني يضطران

لرتبية الطفل معاً .ينشأ رصاع مثمر مع «كارا» ،وهو
خالف منطقي بالنســبة إىل صديقتَني كانتا مقربتَني
سابقا ً يف مجاالت مختلفة من الحياة ،لكن رسعان ما
ينتهي هذا الصدام باعتذار قصري وعابر.
مع ذلك ،يســهل أن يستمتع املشاهدون بالفيلم.
يســتعمل املخرج ألوانا ً دافئة وموســيقى سلســة،
ويقســم فصول القصة عرب رشائــح متحركة تحمل
عنوان كل فصل جديد .تتمتــع املمثلة لييل راينهارت
بعينني واسعتَني وساطعتَني ،ويحمل وجهها خصائص
شخصيات الرسوم املتحركة :تتّضح نقطة قوتها هذه
حني تطلب «لــويس» من «ناتــايل» أن تفتعل تعابري
وجه مشــابهة لتلك الشخصيات خالل مقابلة العمل.
بشكل عام ،يتّسم أداء راينهارت بأعىل درجات الصدق
والعفوية ويسهل تصديق الشخصية التي تقدمها عىل
الشاشة ،حتى لو تعثرت القصة املحيطة بها.
لكن ال يمنحها الفيلم املواد الالزمة لتقوية أدائها.
ال داعي كي تصبح تجربة األمومة عبئا ً يف الحياة ،لكن
تربز الحاجة إىل إقامة توازن ّ
معي بني واجبات األمومة
والسعادة التي ترافق هذه التجربة ،تزامنا ً مع الحفاظ
عىل أجواء مرحة .لكن تحمــل هذه القصة توازنا ً من
نوع آخر ،وترتاوح بني الراحة التي يشــعر بها الفرد
حني يدرك أن الحياة قد تتخذ مسارات مختلفة وتصل
إىل نهاية إيجابية من جهة ،وفراغ األهداف التي ترتكز
بكل بساطة عىل األمنيات من جهة أخرى.

مـــــــــعـــــــــرض

""Gulene... The Journey Continues
يكرّم الن ّحاتة بوغوصيان

تحت عنوان " ،"Gulene… The Journey Continuesنظم منتدى صانعي الفنون معرضا ً
جماعيا ً يف صالة غالريي "اكســود" يف األرشفية ،تكريما ً للفنانة النحّ اتة غولني طوروسيان
دير بوغوصيان بمناســبة مرور أربعني يوما ً عىل رحيلها ،تضمن تسعة من أعمالها الفنية
ً
اضافة اىل مجموعة من 33
لإلضاءة عىل انتاجها الفني ومســرتها اإلبداعية وفا ًء لذكراها،
عمالً لثمانية من فناني وفنانات املنتدى وهم :شــاهي دير بوغوصيان ،لوتشيا غربياال ،لينا
ايدانيان ،مارال دير بوغوصيان ،مها أبو شقرا ،مها جماس ،نوبار اسكدجيان ونورا ديبان.

خبطة إعالمية على حساب
"مخبوطين" على رؤوسهم
متى أصبح "بعض اإلعالم" هكذا؟
متى أصبح قاسيا ً وسادياً ،ال يبالي
بوجع ومأساة ومصيبة أشخاص مفجوعين
و"مخبوطين" على رؤوسهم ،مثل أسرة الفنان
الراحل جورج الراسي ،بحجة أن كل شيء مبرر
ويهون في سبيل تحقيق خبطة صحافية ،ورفع
نسب المشاهدة والاليكات والتعليقات؟
متى نسي ٌ
بعض ِممَ ن يطلقون على
أنفسهم صفة إعالميينّ ،
أن لكل مهنة
أخالقياتها ،وتأتي في مقدم هذه المهن
مهنة الصحافة واالعالم؟ متى نسوا أن حرية
االعالم يجب أن تقف عند حرمة االشخاص
وكراماتهم ،فال تتخطاها قبل ان تقرع باب
االخالقيات ،وتمتنع من تلقاء نفسها عن نقل
الوجع ،حتى في حال لم تجد من يمنعها؟
اعذرنا يا هذا "االعالم" تحديداً ،ولكننا لن
ّ
نصفق لك ونرفع لك قبعاتنا احتراماً ،ألنك لم
تقتحم البارحة وخالل جنازة الفنان جورج
الراسي ،جبهات تشتعل بحروب كونية
وتمتلئ بالجثث والضحايا وتغرق بالدماء،
بحثا ً عن حقيقة تهز ضمائر العالم.
أعذرنا لن نقول لك "برافو" ألنك لم
تخترق تظاهرة سياسة ممنوعة أو حريقا ً
ضخما ً أو عملية تهريب غير شرعية على
حدودنا ،أو انفجارا ً دمّ ر عاصمة لنقل
الحدث الخطير ،ولم تضع نفسك تحت خطر
الموت او الخطف أو التهديد الدائم لحياتك
وأمنك واستقرارك وصحتك وانت تطارد
االنظمة الفاسدة ،واالوبئة واالنقالبات و…
و… اعذرنا يا بعض هذا "االعالم" تحديداً،
فنحن لن نهنئك ولن نقول لك "أحسنت"
وتستحق جائزة ،ولن نش ّد على يدك التي
حملت البارحة الميكروفون والكاميرا،
واقحمتهما في دموع العيون وارتعاشة
الفم وسقوط االجساد مغشيا ً عليها من كثرة
ّ
نصفق لك ،وانت تراقب من بعيد،
الوجع .لن
كوحش يستعد لالنقضاض على فريسته،
متمنيا ً في س ّرك أن تقع نادين مغشيا ً
عليها ،وتصرخ راشيل وتم ّزق قميصها،
وتنتفض أم جورج كطائر مذبوح ،وتمتنع
الفنانة "الفالنية" عن مصافحة عدوتها
اللدودة الفنانة "العلتانية" ،فتخ ّلد اللحظة
"العظيمة" وترفع نسب القراء والمشاهدين
على موقعك ،غير مبال بنسب من يسبّك
لعدم احترامك حرمة الموت والوجع وأقل
معايير أخالقيات االنسان قبل االعالم.
ما حصل البارحة خالل جنازة الفنان
جورج الراسي من انتهاكات لعائلة
مفجوعة ،معيب جدا ً في حق بعض هذا
االعالم تحديداً.
متى توقف "االعالم" عن وضع االنسان
في أعلى سلم اولوياته ،سقط من أعلى سلم
اخالقيات المهنة الى قاع القاع.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتخلص اليوم من أزمة مهنية
مستجدة سببها أحد الزمالء،
وتستعيد نشاطك املعهود
وقابليتك عىل العمل.

يسعدك الرشيك بأفكاره البنّاءة،
ويساعدك لتتجاوز املشاكل التي
تخىش تأثريها يف العالقة.

حاول أن تتق ّرب أكثر من الرشيك
اليوم وامنحه املزيد من الحنان
والعطف وتفهم وضعه املحرج.

قد يكون مزاجك متعكراً،
لذلك من املستحسن أال ّ ترتبط
بمواعيد مهمّ ة ّ
لئل تخرس
ثقة اآلخرين.

حاول أن ّ
توضح وجهة نظرك
للرشيك ّ
ألن الغرية بدأت تطرق
بابه بقوة غري مسبوقة.

حاول أن تكون أكثر جدية يف
العمل ،وحافظ هىل هدوئك
املعتاد لتتجاوز بعض العقبات
التي تعرتض تقدمك.

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

تصطدم ببعض العراقيل التي
تجعلك محبطاً ،لكن ساعة
الحقيقة مع الرشيك باتت
قريبة فكن مستعداً.

تلتقي أشخاصا ً متعددين وتطلع
عىل معلومات قد تذهلك ،وتط ّل
عىل تغيريات وتسمع عن أزمات
مالية تخص بعض املقربني.

يوم مثمر ونشيط لك أيها
املجتهد واملثابر ،ال تُهمل
عملك وال ترتدد يف اإلقدام
عىل خطوات جريئة.

ال تقف عند املحطة األوىل من
الخيبةّ ،
ألن األفق يبدو أكثر
نجاحا ً وفائدة وال سيما يف مجال
املشاريع املستقبلية.

ال تتخذ قراراتك املهمة فردياً،
وللرشيك كامل الحق بمناقشتك
ومساعدتك يف بعض األحيان.

عليك أن تمنح الرشيك
مزيدا ً من الوقت واإلهتمام،
فهو يشعر بأنه مهمّ ش
عىل نحو كبري.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
النهر الجارف
ٌ
صاروخ ِ
به انفجَ را
يقتل النه َر
لم
ِ
َ
رميت عىل طري الربى حجَ را
وال

مــــحــــمــــود عــــثــــمـــــان

ْ
سقطت
برق هنا
وال قناب َل من ٍ
َ
فيض ق ِد انهمَ را
وال
صواعق من ٍ
هل تذكرين عصافريي ملو ً
َّنة
يوم التقطنا عىل سفح الهوى ُّ
الصوَرا ؟
ُ
أزرق واألمواجُ مزبد ٌة
النه ُر
ويف الحقيقة َّ
َ
وانحسا
جف املا ُء
ٌ
أظنُّه الهج َر  ...ال ريحٌ
معاتبة
وينخر الهج ُر مثل الدود ِة الشجَ را

ٌ
الزه ُر صوَّحَ واألعشابُ
يابسة
َ
انكسا
الخاطر
والغص ُن ما الغص ُن مثل
ِ

لو يفحصون ،أطبَّاء الهوى  ،جسدي
أنا مدا ُد رشاييني َد ُم ُ
الف َقرا

ٌ
وساقية
ملن يغ ِّر ُد عصفو ٌر
أهدابه امل َ
ِ
طرا
و يسكبُ الغي ُم من

ُ
هتفت يا سي ُل دحرجْ ني عىل عجَ ٍل
يف هوَّة املوت َّ
لكن الصدى اعتذَرا

لو صوَّروا القلبَ يف نبيض تج ْد وتَدًا
أو رشَّحوا البا َل يف بايل تج ْد قمَ را

فرنسا تستضيف سينمائيين محرومين من حرية التعبير
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنســية ريما عبد
امللك إطالق برنامج لدعم املخرجني السينمائيني
ً
قائلة
املحرومني من حرية التعبــر يف بلدانهم،
إن "الربنامج الذي يحمل اسم "كامريات حرة"
ســيتيح اســتضافة هؤالء املخرجني يف فرنسا
لستة أشهر عىل األقل".
وأشــارت إىل أن "اتفاقا ً ســيُربم بني املدينة
الدولية للفنون واملركز الوطني للســينما يف نهاية

الشــهر الحايل إلطالق هذا املــروع ولكي تبقى
فرنسا األرض املضيفة للفنانني الذين يحتاجون إىل
التعبري واإلبداع بحرية" .ولفتت معلومات قدّمها
مكتبها إىل أن الربنامج موجّ ه إىل السينمائيني الذين
يعملون عىل مرشوع فيلم طويل (وثائقي أو روائي
أو رسوم متحركة) مع توجّ ه نحو العاملية.
ويتيح الربنامج اســتضافة هؤالء لســتة
أشــهر داخل مق ّر خاص يف فرنسا ،مع تغطية

كاملة ملصاريــف التنقل واإلقامــة والنفقات
َّ
ستخصص ميزانية
الرتبوية خالل اإلقامة ،كما
قدرها مئتــا ألف يورو خالل ســنته األوىل ،ما
سيتيح استضافة نحو عرشة سينمائيني.
وأكدت الوزيرة أن "الســينما الفرنســية
ً
متحدثة عن
هي األكثر انفتاحا ً عــى العالم"،
اتفاقات لالنتاج املشــرك عــن طريق املركز
الوطني للسينما مع بلدان أخرى( .أ ف ب)

مـــــــهـــــــرجـــــــان

 Ganesh Chaturthiيعود إلى بومباي
ينهي عــدد من الحرفيني املكســوّين بالجص إنجــاز تماثيلهم
الضخمة التي تجســد اإلله الهندويس ذا رأس الفيل ،تحضريا ً إلحياء
مهرجان " "Ganesh Chaturthiالذي ينطلق اليوم يف بومباي ويُشكل
أحد أبرز االحتفاالت الدينية يف الهند.
ويف إطار التدابــر املرتبطة بالجائحة ،ق ّلصت الســلطات خالل
الســنتني الفائتتني حجم الحضور يف املهرجان ،وكذلك حجم التماثيل.
إال أن هذه السنة ،تستعيد تماثيل اإلله حجمها الضخم الذي يصل أقله
إىل تســعة أمتار ،فيما تحتاج إىل عرشات األشــخاص لرفعها والسري
بها يف أرجاء املدينة .ويســتقطب املهرجان الذي يُقام عىل  11يوما ً يف
شوارع املدينة الهندية الساحلية عرشات اآلالف من املؤمنني الهندوس.
ويف زاوية أحد الشــوارع ،ينجز عمال موســميون عملهم تحت
خيمة ُ
خصصت لتصنيع التماثيل الضخمة وهم يقفون عىل سقاالت

خشبية .ويُســتخدم يف تصنيعها الجص البارييس ،وهو مادة متينة
وخفيفة الوزن من شــأنها جعل عملية نقل التماثيل عرب الشــوارع
سهلة .ويوضح هؤالء ّ
أن الطني وزنه ثقيل جدا ً وهش لدرجة أنه غري
مناســب لتصنيع تماثيل غانيش الضخمة .أما املعجون الورقي ،فال
يُستخدم لتصنيع التماثيل خالل موسم الرياح املوسمية السائد حالياً.
وينهي املهرجان فعالياته بمواكــب تتجه نحو بحر العرب إلغراق
التماثيــل يف مياهه .أما املعجــون الورقي فال يــذوب يف املياه وتُرصد
التماثيل املصنوعة منه الحقا ً عىل الشواطئ ،عىل ما يوضح علماء البيئة
الذين يؤكدون ّ
أن هذه املادة تلوّث املياه وتُحدث أرضارا ً بالحياة البحرية.
ويشــكل األثر البيئي للتماثيل املصنوعــة من الجص مصدر قلق
بدوره ،وهو ما دفع سلطات بومباي إىل حظر استخدام هذه املادة بدءا ً
من السنة املقبلة( .أ ف ب)

ّ
توقف القطارات من لندن إلى  Disneylandباريس
قــررت رشكة " "Eurostarاملشــغلة
للقطارات عاليــة الرسعة إيقاف الخدمات
املبارشة من لندن إىل مجمع ""Disneyland
باريس اعتبارا ً من الصيــف املقبل ،عازية
ذلــك إىل التداعيات الناجمــة عن خروج
بريطانيــا من االتحــاد األوروبي وجائحة
"كوفيد ."19 -
وقالت إنها" :ستلغي هذه الرحالت التي
تنطلق من العاصمة الربيطانية إىل املجمع

الواقع بمنطقة مــارن ال فاليه يف ضواحي
باريس الرشقية" .وأضافت" :اتخذنا قرارا ً
بوقف تشــغيل الخدمة املبارشة إىل مجمع
ديزني يف صيف ."2023
وبينما تواصل الرشكــة تعافيها
ماليا ً من الجائحة ومراقبة التطورات
يف نظام الخروج من االتحاد األوروبي
املقرتح ،تحتاج حاليــا ً إىل الرتكيز عىل
طرقها األساسية وخطوطها الرئيسة

لضمان استمراريتها يف تقديم مستوى
عــال من الخدمــة والخربة التــــي
ٍ
يتوقعها العمالء.
ولفتــت " "Eurostarالتي تدير خدمة
ســكك الحديد التي تربط لنــدن بباريس
وبروكســل ،إىل أنها ســراجع الخيارات
املرتبطــة بالخط إىل مجمــع ديزني لعام
 2024خالل العام املقبل.
(أ ف ب)

lic
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كتب تنقلك إلى عالم آخر
يحمل الهوس جانبًا أدبيًا بامتياز .غالبًا ما تكون تجربة قراءة الروايات
مرادفة لالنغماس في أفكار اآلخرين وحصر التركيز بصفحات الكتاب
أمامنا .سواء كانت الشخصيات التي نتابعها مهووسة بالمعرفة أو
الحب ،ال مفر من أن ينجذب القراء إلى ما ّ
سماه الكاتب جيمس بالدوين
"قوة نياغارا" ،فنتخبط ونندفع ونغوص في عمق القصة إلى أن نصل

إلى العبارة األخيرة .تستكشف الكتب الثمانية التالية أبعادًا مختلفة
للهوس ،منها التعنّت ُ
المسبّب لتدمير الذات .تستنتج هذه الكتب أن
الهوس قد يصبح في الوقت نفسه عادة محفوفة بالمخاطر وأداة
بشكل
ضرورية للتحكم بأحداث قد تخرج عن السيطرة ،لكنها تكشف
ٍ
أساسي أن القصص ال يمكن سردها من دون درجة معينة من الهوس.

 Michael Kohlhaasبقلم هاينريش فون كاليست

 Zamaبقلم أنتونيو دي بينيديتو

كان كاليست شاعرا ً رومانسياً ،وكاتبا ً مرسحياً ،وروائياً ،وفيلسوفاً،
وصحفياً ،وقد أشاد به كتّاب حداثيون من أمثال فرانس كافكا وروبرت
والســر .يعجّ كتابه بتناقضات قدرية ،ومفارقات قاسية ،ومحاوالت
عقيمة لفهم واقع غري متماسك .يكون "مايكل كولهاس" ،بطل روايته
العظيمة ،تاجر خيول يتعرض اثنان من حيواناته للرسقة وسوء املعاملة
عىل يد أحد النبالء الفاســدين .يطالب "كولهاس" بمبلغ للتعويض عن
ســوء وضع الحيوانَني ،لكن يرفض الرجل النبيل طلبه .ثم ي َ
ُصعّ د تاجر
الخيول املشــكلة ويرفع دعوى ضده لكن ي َ
ُرفض طلبه أيضاً .ثم يهاجم
قرص املعتدي ،ويقتل أفرادا ً من أرسته ،ويجمع جيشــا ً ويســر نحو
"فيتنربغ" .بفضل األسلوب الساخر النموذجي الذي عُ ِرف به كاليست،
تتحول رسقة بسيطة إىل حركة تمرد فوضوية وسط الفالحني .لكن ألم
يكن "كولهاس" محقا ً يف ما فعله؟ لقد رسقوا أحصنته يف نهاية املطاف.
يكتب كاليست أن "مفهومه عن العدالة هو الذي حوّله إىل سارق وقاتل".

( The Face of Anotherالوجه اآلخر) بقلم كوبو آبي

ّ
يخصص الكاتب األرجنتيني أنتونيــو دي بينيديتو روايته األوىل
لـ»ضحايا التوقعات» ،ثم يســتنتج أن الحياة التي يعيشــها الناس
سعيا ً لتأمني مستقبلهم ليست حياة حقيقية .تدور األحداث يف القرن
الثامن عرش ،حيث يريد الضابط االســتعماري اإلسباني «دون دييغو
دي زاما» أمرا ً بســيطاً :أن يتم نقله من مركزه املعزول يف باراغواي إىل
حياة جديدة ومعارصة يف إحدى املدن .ســنقرأ مناجاة فردية طويلة
حيث ي ّ
ُعــر «زاما» عن مكنوناته ويُحدد خطته املضمونة للتحرر من
املســتعمرة .لكن حاملا يتخذ أول خطوة للمغادرة ،تنهار الخطة كلها
دوماً .يف تلك املرحلــة ،تتخذ الجوانب الكوميدية يف قصة دي بينيديتو
منحى مأسويا ً قبل أن تتصاعد األحداث يف الفصول األخرية وتصل إىل
ً
رؤية مفجعة عــن الوضع البرشي .يف النهاية ،يعكس تركيزه املفرط
عىل مهمة واحدة وبســيطة ورغبته غري ا ُملحققة يف إتمامها تجربة
شائعة جدا ً ومأسوية ألقىص حد.

( Season of Migration to the Northموسم الهجرة
إلى الشمال) بقلم الطيب صالح

تتّسم أعمال كوبو آبي بتحوالت متالحقة .يف هذه الرواية ،يتعرض
السيد «أوكوياما» ،عالِم يف مجال البالستيك ،لحروق مريعة خالل حادث
صناعي ،فيتشــوّه وجهه بالكامل .يف املرحلة الالحقــة ،يبدأ زمالؤه
بتجنبه وتشعر زوجته بالنفور منه ،ويكون رفضه جنسيا ً آخر مرحلة
من زوال هويته القديمة .رسعان ما يبدأ بابتكار وجه جديد لنفســه،
فيجمع املواد التي يحتاج إليها بأصعب الطرق ،ويقيم يف شقة جديدة،
ويخترب القناع الذي اخرتعه يف أنحاء املدينة .وعندما يقرر «أوكوياما»
بطرق مفاجئة ،وكأن وجهه الجديد
وضعه عىل وجهه ،يبدأ بالترصف
ٍ
منحه هوية جديدة ،فأصبح شخصا ً مختلفا ً بالكامل .يتأثر «أوكوياما»
باالحتماالت الجديدة التــي يقدمها له هذا الوجه لدرجة أن يبدأ بعيش
حيــاة موازية ويقــرر يف النهاية إغواء زوجتــه الحقيقية ،فيخدعها
ويســتبدل نفســه بنفســه .لكن ال مفر من أن يندهش القراء بهذه
األحداث ويتساءلوا :هل يمكن أن يتغري الناس بهذه السهولة.

يف هذه الرواية للكاتب واملذيع السوداني الطيب صالح ،يعود شاب من
جامعة إنكليزية إىل بلدته املطلة عىل نهر النيل .هو «رجل متجوّل» ،وقد عاد
إىل دياره وهو مُحَ مّ ل باملعارف وبثقة عارمة بالنفس بعد حقبة االستعمار.
لكنه يتزعزع بالكامل حني يقابل «مصطفى ســعيد» الذي اتخذ املســار
نفســه ،فانتقل من وطنه إىل عاصمة اســتعمارية قبل أن يعود إىل دياره
مجدداً .كانت الفرتة التي أمضاها «مصطفى» يف إنكلرتا كارثية ،فقد اضطر
لتغيري شــخصيته كي يتماىش مع قيم اإلمربيالية اإلنكليزية ،وقد ترك هذا
التحول ندوبا ً روحية فائقة لديه .هو يعترب حياته «كذبة» ويقرر االنتقام
إغوائهن والتالعب ّ
ّ
بهن قبل أن
من مجموعة نســاء إنكليزيات ،فيعمد إىل
ّ
ّ
ويدفعهن إىل االنتحار .لكن لتنفيذ هذه العملية ،سيضطر لتحقري
يتجاهلهن
ّ
رغباتهن االستعمارية ويتخىل عن هويته الحقيقية.
نفسه مجدداً ،فيُحقق

( In the Eye of the Wildفي عين البرية)
بقلم ناستاسيا مارتن

( Atmospheric Disturbancesاضطرابات جوية)
بقلم ريفكا غالشين

يف العام  ،2015هاجم دب عالِمة األنثروبولوجيا الفرنسية،
ناستاســيا مارتن ،حني كانت تجري األبحاث عن شبه جزيرة
«كامتشــاتكا» الروســية وكاد الهجوم يودي بحياتها .هذه
املذكرات هي أشبه بهلوسات شخصية ،وتقدّمها الكاتبة بصيغة
املتكلم .تبدأ األحداث يف تلك اللحظة العنيفة وتُرافق مارتن خالل
الجراحة التي خضعت لها ثم مرحلة تعافيها ،حيث حاولت أن
تفهم الشخص الذي أصبحت عليه .تتكل مارتن عىل خلفيتها يف
علم األنثروبولوجيا وصداقاتها يف «كامتشاتكا» ،لكنها ترتكز
شــعور يؤكد لها أنها تغريت بدرجة معينة بعد ذلك
أيضا ً عىل
ٍ
الهجوم .هي تغوص يف أعماق حالتها الجديدة ،فتتحول إىل امرأة
تعيش بني عا َملني :عالم البــر والدببة .ال تكف راوية القصة
املهووسة عن البحث عن معنى ما أصابها ،لكن من الواضح أن
الدب الذي هاجم مارتن هو من اختار الوضع الذي وصلت إليه.

( Sweet Days of Disciplineأجمل أيام االنضباط)
بقلم فلور جايغي
الهوس يُوجّ ه انتباهنا ،فيدفعنا إىل الرتكيز عىل شــخص واحد،
أو فكرة واحدة ،أو قصة معينة ،لدرجــة أن نتجاهل جميع العوامل
األخرى .يف هذه الرواية املدهشــة التي كتبتها جايغي عن االنتقال إىل
مرحلة النضج ،يدرس الراوي الذي ال يحمل اســما ً محددا ً يف «معهد
باوسلر» .يف أحد األيام ،تصل فتاة جديدة اسمها «فريديريك» ،فينجذب
الراوي إليها نظرا ً إىل دقة تركيزها ،وخط يدها املميز ،واســتعدادها
للبقاء وحيدة .تعجّ الرواية بأوصاف دقيقة عىل نحو صاخب .تحافظ
«فريديريك» عىل مسافة من الراوي طوال الوقت .ثم يتّضح يف الفصول
األخرية من الكتاب أن تلك الفتاة أخفت حياتها الداخلية بالكامل عنه.
هو يكتشــف الحقيقة حني يقابل صديقها املقرب يف شوارع باريس
بعد مرور سنوات عدة.

يف أول روايــة كتبتهــا ريفكا غالشــن ،يعــود الدكتور «ليو
ليبنشتاين» إىل منزله ويكتشف أن زوجته «ريما» استُبدِلت بنسخة
مطابقة عنها .قد تترصف «ريما» املزيفة مثل الزوجة األصلية عىل
جميع املستويات وقد تُ ِ
قسم أنها زوجته فعالً ،لكنه يعرف أنها ليست
لسبب ما .إنه مج ّرد شــعور ينتابه .رسعان ما يبحر «ليو» يف
هي
ٍ
رحلة مشــينة إىل «بوينس آيرس» ،ثم يتجه إىل جنوب «باتاغونيا»
الكتشــاف حقيقة ما أصاب «ريما» .لقد ّ
تغي جانب من زواجهما
ّ
فرتسخ برود طفيف يف عالقتهما وزادت املسافة بينهما .مع
طبعاً،
ذلك ،يرفض «ليبنشــتاين» تقبّل فكرة شائعة ومدمّ رة عن احتمال
ابتعاده عن زوجته .تُغ ّلف غالشني هذا الرفض بأجواء من التشويق
ثم الكوميديا ،لكن من دون اإلغفال عن حجم اليأس الكامن وراء هذه
ُص بطل القصة عىل أكثر االحتماالت خياال ً ودراماتيكية،
األحداث .ي ِ ّ
فيفعل كل ما يلزم لتجاهل احتمال أن يخرس حب زوجته.

( The Longcutالمسار الطويل) بقلم إيميلي هول
قد يكون األدب أفضل قناة الستكشاف الهوس ،لكن تكثر املواضيع
التي يســتطيع الفنانون من جميع القطاعات أن ينهوسوا بها ،بما يف
ذلك طبيعة الفن الذي يقدمونه .ينطبق ذلك عىل الشخصية الرئيسية
يف أول رواية كتبتها إيمييل هول .تكون الراوية هذه املرة فنانة برصية
يف طريقها ملقابلة مُن ّ
ظم معارض وتفسري طبيعة أعمالها .إنه موضوع
شــائك ،وهي تعرتف منذ البداية بأنها تتســاءل دوما ً عن حقيقة ما
تفعله .ترتكز رواية هول عىل سلسلة من العبارات الطويلة واملتكررة
واملفصلة التي تحمل إشــارة إىل الذات ،فتعود إىل السؤال نفسه مرارا ً
ّ
وتُكرر تفاصيل متشــابهة لكن من زوايا مختلفــة ،وتُردّد العبارات
نفســها لكنها تُ ّ
غي الجوانب التي تُر ّكز عليها يف كل مرة .رسعان ما
يطغى هذا الرصاع يف طريقة صياغة األفكار عىل الكتاب كله ،ويتّضح
ذلك يف املواقف التي تستعمل العبارات نفسها .لكن مع اقرتاب النهاية،
تتوصل الراوية إىل جانب مختلف بالكامل وتُر ّكز عىل أسلوب النفي.
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Science

الحيتان النافقة تكشف حقائق مثيرة
قد يجتمع الفن والعلم أحيانًا لتوعيتنا حول مسائل مهمة .يدخل معرض الوسائل المتعددة( On Sonorous Seas،في البحار
الرنانة) ،في هذه الخانةّ .
نظمت الفنانة مهيري كيلين هذا المعرض انطالقًا من تجربتها مع الجنوح الجماعي للحيتان النافقة.
يف مركــز "آن توبار" عــى جزيرة
"مــول" ،يف جزر "هربيــدس" الداخلية
يف بريطانيا ،تستكشــف كيلني العالقة
املعقدة بني التنوع البيولوجي وعسكرة
املياه االســكتلندية عرب استعمال العلوم
والنحــت واألصــوات إلثبــات امتالء
محيطاتنا بضجة تقتل الحيتان.
استعملت كيلني بيانات علمية كانت
قد جمعتها عىل شــكل "قنــاة نحو عالم
آخر" :إنه عالــم رسي يجمع بني الحيتان
والجيــوش .يظهر هذا العالــم يف قطعة
فنية ابتكرتهــا كيلني مع امللحن فريغوس
هال من غالسكو .تشــمل هذه املوسيقى
التصويرية تسجيالت من تحت املاء ملرافقة
معرضA Constellation of Strandings
(مجموعــة الجنوح) :إنــه عرض متعدد
الوسائط مدته  45دقيقة ،وقد تم ابتكاره
بالتعاون مع الفنان الرقمي توم ديماجو.
تعكس هــذه التجربة عالم الحيتان
التي تغوص عىل عمق شديد وتحتل أكرب
جزء مــن قاعات معــرض "آن توبار"،
فتخلق مساحة مظلمة وشبيهة بالفراغ
ومليئة بأصوات النقــر واألنني والهدير
املنبثقة مــن التســجيالت .يقول هال
إن معظم تجــارب الحيتان تحصل عرب
األصوات ،لــذا قد تُســبب الضجة التي
ينتجها البرش أرضارا ً كــرى" :إذا كان
الحيوان يخترب عامله عن طريق األصوات،
يمكن اعتباره شبه أعمى".

الفنانة مهيري كيلين تحمل عظمة من عظام الحوت

اســتعمل باحثــون مــن "صندوق
هربيديــن للحيتــان والدالفــن" أداة
الهيدروفون (ســماعة مائية) لتســجيل
األصوات تحت املاء .هم يدرسون التغريات
يف الضجة مع مرور الوقت .غالبا ً ما تشمل
التســجيالت نقرات الخنازيــر البحرية،
وصفري الدالفني ،وأغاني الحيتان .لكن بدأت
األصوات املنبعثة من املراكــب ،أو أجهزة
الردع الصوتية (تُستعمَل لتخويف الحيتان
يف مزارع األســماك) ،أو عمليات التجريف
والصيد بشــباك الجــر ،تزداد شــيوعاً.
لقد أعطينا طابعا ً صناعيــا ً للمحيطات،
فأصبحــت أكثــر صخبا ً وخطــورة عىل
الحيوانات البحرية برأي أنــدرو براونلو،
اختصايص يف علم األمــراض يف "الربنامج
االســكتلندي لجنوح الحيوانات البحرية"
الذي ح ّلل حاالت الجنوح يف العام .2018
قد تــؤدي أي ضجة من صنع البرش
يف املحيطــات إىل تغيــر الســلوكيات،
ُ
فت ِبــك الحيتــان وتجعلها عاجزة
عن التواصل أو تجربها عىل
التوجــه إىل مناطق أكثر

خطورة .يف بعــض الحاالت املتطرفة ،قد
تعود الحيتان إىل السطح برسعة فائقة،
فتصاب بداء تخفيف الضغط.
الحيتان املنقارية هي فصيلة تغوص
عىل عمق شديد يف املحيطات ،وتتواصل يف ما
بينها ،وتصطاد فرائسها عرب ترددات صوتية
متوسطة املدى .لكن تنطبق هذه املواصفات
عىل الجيوش أيضا ً لألسف .من خالل خلط
النتائج ا َمل َرضية الخاصة بالحيتان املنقارية
النافقة مع بيانات صوتية جمعها "صندوق
هربيدين للحيتان والدالفني" ،رصد براونلو
وفريقه موقع الحيتــان املحتمل يف العام
 :2018يُفرتض أن تقع يف منطقة "رواكول
تــرو" وحوض "بوركوباين ســيبايت" يف
شمال غرب اسكتلندا.
يف العــام  ،2021اعرتفــت البحرية
الربيطانيــة بتواجدها يف تلــك املنطقة
يف العام  .2018يوضــح براونلو" :ثمة
تداخل بــن املناطق التــي تُعترب مهمة
لالستعماالت العسكرية التكتيكية ،وتلك
التي تحمل أهمية بالنســبة إىل الحيتان
املنقارية عىل ما يبدو".

من معرض ( A Constellation of Strandingsمجموعة الجنوح)

يف العــام  ،2004بعد سلســلة من
حاالت جنوح الحيتــان يف جزر الكناري
بســبب التدريبــات البحريــة ،فرضت
الحكومة اإلســبانية قرارا ً بوقف بعض
الرتددات الصوتية مؤقتاً .منذ ذلك الحني،
لم يُسجَّ ل أي جنوح جماعي.
بالعــودة إىل املعــرض ،تُذ ّكرنــا
النبضــات الظاهرة عىل الشاشــة يف
معرض "مجموعة النزوح" بشاشــات
الســونار العاملــة باملوجــات فوق
الصوتية .تبدأ كوكبــة نجمية متّصلة
بخطوط رفيعة بالظهــور ،وال تتّضح
أهمية هذه النقاط إال بعد عرض خارطة
جزر "هربيدس" :تمثّل نقاط البيانات
هــذه مواقع جنوح الحيتــان يف العام
 .2018يتكرر هذا النمــط عىل الجدار
املعاكس ،لكن عىل شــكل قوالب فضية
من عظام أذن الحــوت هذه املرة ،وهو
يشتق من مسوحات ثالثية األبعاد من
ابتكار "املتحف الوطني االسكتلندي".
تعــرض غرفة أكثر هــدوءا ً قصيدة
بقلم ميك زوامبورن ،إىل جانب أعمال فنية

خطية ابتكرتها سوزي ليرب عرب استعمال
مخطط الطيف (تمثيل برصي للتسجيالت
الصوتية) .وتتدىل من الســقف جمجمة
حوت كوفييــه املنقاري بعدمــا جرفته
األمواج إىل جزيرة هاريس يف العام .2018
كانت موجة الجنوح واســعة وغري
عابرة يف العام  ،2018لكن ال يعرف معظم
الناس حتى اآلن معلومات كثرية عن آثار
األصوات برشية الصنع .من املســتغرب
أال نخصص الوقت الــكايف لتأمّ ل العالم
الشاســع يف البحار والحيوانات الجميلة
التي تنفق جماعيا ً بســبب نشــاطات
برشية يمكن تجنبها.
تربز الحاجة إذا ً إىل إقامة توازن بني
النشــاطات املربرة يف محيطاتنا ،سواء
كانت عسكرية أو غري ذلك ،وآثارها عىل
هذه األجناس املهمة .يستكشف معرض
 On Sonorous Seasعالم الحيتان الخفي
بطريقة جاذبة ،فيُحوّل األبحاث العلمية
إىل قصة قوية وبســيطة .هو يكشف لنا
ما يجب أن نعرفه كي نبدأ بتقاسم كوكب
األرض مع الحيوانات األخرى.

Astronomy

كوكب من نوع "األرض الهائلة"؟
عالم مائي ّ في
ٍ

قد يكون كوكب خارج المجموعة الشمسية ،على ُبعد مئة سنة ضوئية عن األرض ،أفضل ّ
مرشح
حتى اآلن للتأكيد على نشوء عالم ٍ مائي ومليء بالمحيطات .يحمل هذا الكوكب اسم TOI-
 ،1452bوتشير قياسات حجمه وكتلته إلى كثافة تتماشى مع محيط عالمي سائل .يظن العلماء
بشكل قاطع بعد.
أن وجود هذا النوع من العوالم ممكن ،لكنهم لم يتأكدوا من وجوده
ٍ
يجب أن يتابع العلماء مالحظات "مقــراب جيمس ويب الفضائي"
لدراسة الغالف الجوي للكوكب الخارجي ويطلقوا أحكاما ً أكثر مصداقية
حول طبيعة الكوكب الجديد .مع ذلك ،تبقى النتائج األولية مثرية لالهتمام.
كان الكوكب الخارجي يــدور حول ثنائي قريب من نجوم األقزام
الحمراء الصغــرة والخافتة ،تفصل بينها  97وحدة فلكية فقط .إنها
مسافة قريبة لدرجة أن يبدو النجمان وكأنهما نجم واحد.
من خالل قياس كمية الضوء التي يبثها النجم وإىل أي حد يصبح
خافتــا ً حني يم ّر الكوكب الخارجي أمامــه ،تأكد الباحثون من صغر
حجم الكوكب الخارجي الذي يبدو أكــر من كوكب األرض بـ1.672
مرة ،وهو يدخل يف خانة كواكب "األرض الهائلة" (.)Super-Earth
يف املرحلــة الالحقة ،ألقــى الباحثون نظرة فاحصــة عىل النجم،
فدرســوا رسعته الشــعاعية ،أي طريقة تنقله تحــت تأثري جاذبية
الكوكب الخارجي ،ألن أي جســمَني يف نظام ّ
معي يدوران حول مركز
جاذبية مشرتك ،ما يعني أن النجم يتحرك ،ولو بدرجة بسيطة ،يف إطار
ترتيبه املداري مــع كوكب  .TOI-1452bتكشــف التغريات الحاصلة
يف ضوء النجم هذه الحركة ،حتى أنها تســمح لعلماء الفلك باحتساب
ً
نتيجة لذلك ،استنتج
كتلة الجســم املدارية عرب تحديد قوة تلك الحركة.
الباحثون أن كتلة كوكب  TOI-1452bهي أكرب من األرض بمعدل 4.82
منحى مثريا ً لالهتمام يف هذه املرحلة بالذات.
مرات .يتخذ االكتشاف
ً

ّ
متوسط كثافته.
بعد معرفة حجم الجسم وكتلته ،يمكن استنتاج
يف ما يخص كوكــب  ،TOI-1452bتبلغ تلك الكثافة  5.6غرامات لكل
سنتيمرت مربّع :إنه رقم قريب جدا ً من كثافة األرض ( .)5.5لكن يظن
الباحثون أن الكثافة املشابهة لكوكب األرض يف جس ٍم يحمل كتلة أكرب
حجما ً تشري إىل تكوين ذلك الجسم من مواد أخف وزناً.
يقول عالِم الفلك ،شارل كاديو ،من جامعة مونرتيال يف كندا" :يُعترب
ّ
املرشحة لتكون مليئة باملحيطات حتى
 TOI-1452bمن أفضل الكواكب
اآلن .تشــر كتلته ورسعته الشــعاعية إىل كثافة أقل بكثري مما يمكن
ّ
بشكل أسايس من معادن وصخور مثل األرض".
كوكب يتألف
توقعه يف
ٍ
ٍ
صمّ ــم العلماء نموذجا ً عــن الرتكيبة الداخليــة للكوكب الخارجي
واســتنتجوا أن  30%من كتلته قد يتألف من املاء .إنها نســبة هائلة من
املساحات الرطبة .يش ّكل املاء مثالً أقل من  1%من كتلة األرض .أما تركيبة
كوكــب  ،TOI-1452bفهي تبدو أقرب إىل قمر "أوروبا" املائي يف املدار مع
كوكب املشرتي ،أو قمر "إنسيالدوس" يف املدار مع زحل .لكن يستحيل أن
يؤكد العلماء عىل تركيبة  TOI-1452bالدقيقة استنادا ً إىل القياسات التي
يملكونها حتى اآلن .يلعب "مقراب ويب" دورا ً أساسيا ً يف هذا املجال بالذات.
يم ّر الكوكب الخارجي بني األرض ونجمه ،ويم ّر جزء من ضوء النجم
بالغــاف الجوي للكوكب الخارجي ،إذا كان مــزوّدا ً بغالف مماثل .يُعترب
"مقراب ويب" دقيقا ً بما يكفي لرصــد االختالف يف ذلك الضوء بتفاصيل

كوكب TOI-1452 b

وافية ،ما يسمح للعلماء بتحديد محتوى الغالف الجوي للكوكب الخارجي.
إذا كان كوكب  TOI-1452bعاملا ً مائيا ً فعالً ،ســيكون "مقراب
ويب" أفضل أداة للتوصل إىل هذا االكتشاف.
يقول عالِم الفلك ،رينيه دويون ،من جامعة مونرتيال" :ســتكون
املالحظات التي نســتخلصها عرب "مقراب ويب" أساســية لتحسني
طريقة فهمنا لكوكــب  .TOI-1452bوحاملا نصــل إىل تلك املرحلة،
سنستخدم التلسكوب نفســه ملراقبة هذا العالم الغريب واملدهش".
نُرشت نتائج البحث يف "املجلة الفلكية".
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نظرية العالقات الدولية
تنذر باقتراب الحرب بين القوى العظمى
سيبدأ آالف طالب الجامعات حول العالم التعرّف على دورات العالقات
الدولية للمرة األولى هذا األسبوع .إذا كان أساتذتهم ّ
مطلعين على
التغيرات التي يشهدها العالم في السنوات األخيرة ،سيعلّمونهم
حتمًا أن نظريات العالقات الدولية األساسية تنذر باندالع صراع كبير بين
القوى العظمى .طوال عقود ،طرحت نظرية العالقات الدولية أسبابًا
تدعو إلى التفاؤل ،ما يعني أن القوى العظمى قد تقيم عالقات
مبنية على التعاون وتحل ّ خالفاتها من دون خوض صراع مسلّح.
في الوقت نفسه ،يوضح المحللون البنائيون أن األفكار والمعايير

والهويات الجديدة غيّرت معالم السياسة الدولية بطريقة أكثر إيجابية.
في الماضي ،كانت مظاهر القرصنة ،والعبودية ،والتعذيب ،وحروب
العدوان ،ممارسات شائعة .ثم أدى ترسيخ معايير حقوق اإلنسان
ومنع استعمال أسلحة الدمار الشامل على مر السنين إلى إنشاء حواجز
حماية لتجنب الصراع الدولي .لكن بدأت هذه القوى المهدّئة كلها
تتفكك أمام أنظارنا لألسف .وفق نظرية العالقات الدولية ،توحي
أبرز العوامل الدافعة للسياسة العالمية بأن الحرب الباردة الجديدة بين
الواليات المتحدة والصين وروسيا لن تكون سلمية على األرجح.

التجارة هي التي تنتج عالقات حســنة،
مــــــاثــــــيــــــو كــــــرونــــــيــــــغ
أم أن العالقات الحســنة تنتج التبادالت
التجارية؟ بدأ الجواب عىل هذا الســؤال
يتّضح أمامنا عىل أرض الواقع.
يــدرك العالــم الح ّر مــع مرور
الوقت أنه يتكل عىل أعدائه يف موســكو
وبكني أكثــر من اللزوم ،وقــد بدأ يفك
غالبــا ً مــا تندلع الحــروب املبنية
هذا االرتباط يف أرسع وقت .انســحبت
عىل ســوء التقدير حني تستخف الدول
الرشكات الغربية من روســيا بني ليلة
بالخصوم .قد تُشــكك الدول مثالً بقوة
وضحاها ،وتمنع ترشيعــات وقوانني
الخصم أو اســتعداده للقتــال ،فتقرر
جديدة يف الواليــات املتحــدة وأوروبا
اختبــاره .أحياناً ،يميــل العدو إىل خداع
واليابان أي نوع من التجارة واالستثمار
الطرف اآلخر ويعطي هذا التحدي النتائج
املنشــودة .لكن إذا كان العــدو مُصمّ ما ً
يف الصني .من غري املنطقي أن تســتثمر
"وول سرتيت" يف رشكات التكنولوجيا
عىل الدفاع عن مصالحه ،قد تندلع حرب
الصينية التي تتعاون مع جيش التحرير
كربى .أخطأ الرئيــس الرويس فالديمري
الشعبي الصيني لتطوير أسلحة تهدف
بوتني يف حساباته عىل األرجح حني أطلق
إىل قتل األمريكيني.
الغزو ضــد أوكرانيا ،فافرتض أن الحرب
لكــن بــدأت الصني بدورهــا تفك
ســتكون ســهلة .حذر بعض املحللني
ارتباطها عــن العالم الحــ ّر .يمنع يش
الواقعيني لفرتة من اقرتاب الغزو الرويس
جينبينغ أي نشاط لرشكات التكنولوجيا
ألوكرانيــا ،وال يزال احتمال أن تمتد هذه
الصينية يف "وول ســريت" مثالً ،ألنه ال
الحــرب إىل حدود دول الناتــو قائماً ،ما
يريد تقاســم أي معلومــات عن امللكية
يعني تحويل الرصاع إىل مواجهة مبارشة
بني الواليات املتحدة وروسيا.
مع القوى الغربيــة .باختصار ،يبدو أن
الرئيس
يخطئ
عىل صعيد آخــر ،قد
الرتابط االقتصــادي بني العا َملني الليربايل
قوات العمليات الخاصة الصينية في مناورة عسكرية في منطقة قوانغشي الذاتية الحكم | جنوب الصين ،في  17أيار ٢٠٢٢
الصينــي ،يش جينبينغ ،يف حســاباته
وغري الليربايل بدأ يتآكل اليوم بعدما كان
الصدع بني األنظمــة العاملية الليربالية
العســكرية .عــى غــرار الدبابــات
موســكو القيادة العاملية من الواليات
بشأن تايوان ،وتأتي سياسة "الغموض
عامل التوازن الذي يمنع الرصاع.
وغري الليربالية.
والطائرات عشية الحرب العاملية الثانية،
املتحدة يف أي وقت قريب نظرا ً إىل طبيعة
االســراتيجي" التي تتعلق باســتعداد
تفــرض نظريــة الســام
يف الحرب الباردة املعارصة ،أصبحت
قد تضمن هذه التقنيات الجديدة تفوّق
أنظمتهما االســتبدادية الشائبة ،لكن
واشــنطن للدفاع عن الجزيــرة لتزيد
الديمقراطي أن الديمقراطيات تتعاون
املؤسسات الديمقراطية مج ّرد ساحات
الجيوش التي تطلق عمليات هجومية،
تكشــف نظرة فاحصة عىل السجالت
االضطرابــات القائمة .أعلــن الرئيس
مع ديمقراطيــات أخرى .لكن أوضح
جديدة للمنافســة .بدأت روسيا والصني
ما يجعل الحرب أقرب إىل الواقع .يف الحد
التاريخية أن املنافسني يطلقون حروب
األمريكي جــو بايدن أنه ســيدافع عن
بايدن أن خــط الصــدع املحوري يف
تتسلالن إىل هذه املؤسســات وتَق ِلبَانها
األدنى ،قد تُر ِبك أنظمة التسلح الجديدة
العدوان أحيانا ً عنــد كبح طموحاتهم
تايوان ،لكن عارضه املسؤولون يف البيت
النظام الدويل اليــوم يتعلق "باملعركة
تقييمات ميــزان القوى ،فتزيد مخاطر
ضــد أهدافها املعلنة .من يســتطيع أن
التوســعية .عىل غــرار أملانيا يف الحرب
األبيض .ويشــعر عدد كبــر من القادة
بني الديمقراطية واالستبداد".
الحسابات الخاطئة.
ينىس ترؤس روســيا اجتماعا ً يف مجلس
العاملية األوىل واليابان يف الحرب العاملية
باالرتباك ،بما يف ذلك الرئيس الصيني .قد
ال تزال الواليــات املتحدة تحافظ
األمن فيمــا كانت الجيوش الروســية
تتفوق الصــن مثالً يف عدد من هذه
الثانية ،قد تســارع روســيا إىل عكس
يظن هذا األخري مثالً أنه قد يفلت بأفعاله
عىل عالقات ودّية مــع بعض األنظمة
تغزو أوكرانيا يف شــهر شباط املايض؟
التقنيــات ،بما يف ذلــك الصواريخ التي
مســار تراجعها ،وقــد تصبح الصني
إذا قرر مهاجمة تايــوان قبل أن يواجه
غري الديمقراطية ،منها اململكة العربية
ّ
كذلك ،اســتعملت الصني
تفوق رسعة الصوت ،وبعض تطبيقات
ضعيفة وخطرية.
الســعودية .لكن أصبح
تدخالً عنيفا ً من الجانب
نفوذها يف منظمة الصحة
الذكاء االصطناعي ،والحوسبة الكمّ ية.
قــد يظــن البعض
النظــام العاملــي أكثر
األمريكي لردعه.
يُر ّ
العامليــة لكبــح تحقيق
هــذه املزايا قــد تدفع الصــن إىل غزو
أن الــردع النــووي ال
انقســاما ً بني املعسكر
كز املحللـــــون
فاعل حول أصل فريوس
تايوان ،أو ربما تتخذ بكني هذه الخطوة
يــزال فاعالً ،لكــن بدأت
الــذي يشــمل الواليات
الواقعيــون أيضا ً عىل
يدرك العالم الحرّ مع
يشهد العالم
"كوفيــد ."-19يف الوقت
إذا اقتنعــت بتفوّقها يف هذه املجاالت مع
التكنولوجيا العســكرية
املتحــدة وحلفاءهــا
التحــوالت الحاصلة يف
أنه تحليل خاطئ.
تتغــر .يشــهد العالــم
الديمقراطيــن الذيــن
ميزان القوى ويشعرون
نفســه ،يتنافس الحكام مرور الوقت أنه يتّكل
"ثورة صناعية رابعة"
حتى النظرية الليربالية ،التي تحمل
بالقلق من صعود الصني إذ تنذر التقنيات الجديدة "ثورة صناعيــة رابعة"،
الدكتاتوريــون يف مجلس على أعدائه في موسكو يميلــون إىل التمســك
األمــم املتحــدة لحقوق
جوانب أكثر تفاؤال ً بشــكل عام ،تطرح
إذ تنذر التقنيات الجديدة
بالوضــع الراهــن يف
والرتاجــع األمريكـــي
وبكين أكثر من اللزوم
بتحويل اإلقتصاد
اإلنســان لتجنب التدقيق
أســبابا ً للتشــاؤم .يقول الليرباليون
بتحويل االقتصاد العاملي
الناتو ،واليابان ،وكوريا
النســبي .اســتنادا ً إىل
وقد بدأ يفك هذا
بانتهاكاتهم املشينة .بدل
إن املؤسســات ومظاهر الديمقراطية
نظرية نقل الســـلطة ،العالمي والمجتمعات واملجتمعات وســاحات
الجنوبية ،وأسرتاليا من
والرتابط االقتصادي ســهّ لت التعاون
املعــارك ،منهــا الذكاء
تسهيل التعاون إذاً ،بدأت اإلرتباط في أسرع وقت جهة ،واملعســكر املؤلف
غالبا ً ما يؤدي ســقوط
وساحات المعارك
املؤسسات الدولية تؤجّ ج
داخل النظــام العاملي الليــرايل ،وهم
االصطناعي ،والحوســبة
من أنظمة اســتبدادية
القوة العظمى الطاغية
الرصاع مع مرور الوقت.
محقون .أصبح األمريكيون وحلفاؤهم
الكمّ ية واالتصاالت ،والتصنيع التجميعي،
رجعيــة مثل الصني وروســيا وإيران
مقابل صعود القوة املنافِ سة إىل اندالع
الحرب .ي ّ
عىل صعيــد آخر ،يظــن املحللون
الديمقراطيــون يف أمريكا الشــمالية
وعلم الروبوتات ،والصواريخ التي تفوق
من جهة أخــرى .يســهل أن نراجع
ُعب بعض الخرباء عن قلقهم
الليرباليون أن الرتابط االقتصادي يُخفف
وأوروبا ورشق آســيا أكثــر وحدة من
رسعة الصوت ،والطاقة املوجّ هة.
انعكاسات الرصاع الذي نشأ بني العالم
إذا ً من وقوع واشــنطن وبكيــــن يف
حدة الرصاع املحتمل .لكن لطاملا طرحت
أي وقت مــى .لكن بدأت هذه العوامل
يظن عدد كبري من خــراء الدفاع
الحر وأملانيا النازية ،وإيطاليا الفاشية،
"فخ ثوقيديدس".
هــذه النظرية مشــكلة شــائكة :هل
نفســها تؤجج الرصاع عــى خطوط
أننا نقرتب من ثورة جديدة يف الشــؤون
من املســتبعد أن تنتــزع بكني أو
واليابان اإلمربيالية.
أخرياً ،لطاملا شككت الحجج البنائية حول اآلثار املهدئة للمعايري
العاملية بالطابع العاملــي الذي تحمله تلك املعايري .فيما ترتكب الصني
إبادة جماعية يف "شــينجيانغ" ،وتطلق روسيا تهديدات نووية مريعة
وتُخيص ســجناء الحرب يف أوكرانيا ،ها قد حصلنا عىل الجواب املشني
الذي نبحث عنه.
قد يذكر مؤيدو النظرية البنائية أن الرشخ املســتجد يف السياسة
الدولية بســبب تفاقم املواجهة بني الديمقراطية واالستبداد ال يتعلق
بالحوكمة بل بأســاليب الحياة .غالبا ً ما تحمــل خطابات وكتابات
بوتــن ويش جينبينغ طابعــا ً إيديولوجيا ً صاخبا ً وتشــر إىل تفوّق

األنظمة االســتبدادية مقابل إخفاقات الديمقراطية .بغض النظر عن
موقفنا مما يحصــل ،من الواضح أننا عدنا إىل املنافســة التي كانت
قائمة يف القرن العرشين ،حيث يحتــدم الجدل حول قدرة الحكومات
الديمقراطية أو االســتبدادية عىل خدمة شــعوبها ،ما يزيد خطورة
العنرص اإليديولوجي يف هذه املنافسة.
مع ذلك ،يحمل الوضــع الراهن جانبا ً إيجابيا ً لحســن الحظ.
يمكن فهم السياسة الدولية بأفضل طريقة عرب خليط من النظريات
ّ
يفضل معظم البرش النظام الــدويل الليربايل ،وال يمكن أن
املتنوعــة.
يصمد هذا النظام من دون القوة العســكرية الواقعية التي يملكها

األمريكيــون وحلفاؤهم الديمقراطيــون .كذلك ،تنــذر النظريات
والتجارب التاريخية عىل مر  2500سنة بأن الديمقراطيات تميل إىل
الفوز يف هذه املنافســات القوية ،بينما تخرس األنظمة االستبدادية
بطريقة كارثية يف نهاية املطاف.
ُ
وجّ
مسار
نحو
التاريخ
ه
ت
التي
الحاســمة
لكن ال تنشأ اللحظات
ٍ
عادل إال بعد اندالع الحروب بني القوى العظمى لألسف .نأمل إذا ً يف أال
يتذكر الطالب املعارصون ،يف حفل تخ ّرجهم بعد سنوات ،الوضع الذي
عاشــوه حني اندلعت الحرب العاملية الثالثة .يف مطلق األحوال ،تكثر
الجوانب املقلقة يف نظرية العالقات الدولية.
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ومع دخول االســتحقاق الرئايس يف مهلة االنتخاب الدستورية بدءا ً من
الغد يف األول من أيلول ،بدأت عالمات التخبط وفقدان التوازن تظهر بشــكل
متزايد ومتسارع عىل رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل ،ال سيما و ّ
أن
خياراتــه باتت أضيق يف مواجهة املرحلة املقبلة ،فأضحى كل رهانه معقودا ً
عىل أن تجدي سياســة «تهبيط الحيطان» نفعا ً لتحصني مواقعه الحكومية
والرئاســية ،فتار ًة يهوّل بإبقاء ميشــال عون يف قرص بعبــدا بعد انتهاء
واليته الدســتورية ،وتار ًة يلوّح بسحب التكليف من نجيب ميقاتي ،وأخرى
يهدد بتشــكيل حكومة مقابلة لحكومة ترصيف األعمال يف فرتة الشغور،
وذلك ضمن سياق مســار تصاعدي من حالة «الطهوجة» الدستورية يعمل
«حــزب الله» عىل كبح جماحها يف األيام القليلة املقبلة من خالل دفع رئيس
الجمهورية والرئيس املكلف باتجاه «إعــادة تأليف» الحكومة الحالية بعد
إجراء بعض التعديالت الوزارية عليها.
أما ميقاتي فيبدو أنه استشــعر الحاجة امللحة لتشكيل حكومة جديدة
تقي البالد رشّ الدخول يف رصاع دستوري عىل الصالحيات ،وعىل هذا األساس
يتجه إىل قرص بعبدا هذا األسبوع ملحاولة تدوير الزوايا الحادة مع عون حيال
طرح التعديل الوزاري بغية ترسيع الخطوات الهادفة إىل إعادة تعويم حكومته
لتكــون كاملة الصالحيات يف إدارة مرحلة الفراغ الرئايس .ومن هذا املنطلق،
أبدى أمس إرصاره عىل تشكيل الحكومة «يف أقرب وقت ممكن» ،مؤكدا ً عدم
ممانعته أن يبادر رئيس الجمهورية إىل «تسمية الوزيرين البديلني (لحقيبتي
االقتصاد واملهجرين) باعتبارهما من حصته» ،مع التذكري يف الوقت نفســه
بأنه «يف حاجة للحصول عىل دعم نواب عكار السنّة ورئيس «الحزب التقدمي
االشرتاكي» وليد جنبالط لتنال الحكومة الثقة املطلوبة».
ويف الغضون ،شــهدت اللجان النيابية املشرتكة أمس جلسة ماراتونية
خلصــت إىل إحباط محاولة رئيس «التيار الوطنــي الحر» حماية املصارف
وحقوقها عرب تمرير قانون الـ «كابيتال كونرتول» كإجراء مستقل عن خطة
ً
ترشيعيّة متكاملة للتعايف ،حســبما نوّهت مصادر نيابية،
موضحة لـ»نداء
الوطن» أنه «عىل الرغم من محاولة باســيل وضع إقرار هذا القانون كجزء
من املســار اإلصالحي املطلوب ،تالقى تكتل «الجمهورية القوية» والنواب
املستقلني والتغيرييني مع نواب آخرين عىل التصدّي لهذه املحاوالت املتكررة
يف مناقشة «الكابيتال كونرتول» ،قبل تبيان دوره كإجراء مؤقت وغري طبيعي
يرتافق وحزمة من القوانني املنبثقة عن خطة التعايف بشــكل يوضح كيفية
املحافظة عىل حقوق املودعني ويضمن إسرتجاعها عرب آلية واضحة».
وكشــفت املصادر ّ
أن «باسيل سعى خالل الجلســة إىل تمرير القانون
املطــروح ولو يف جملة واحدة ،بما يضمن منع تحويل األموال والترصف بها
بشكل رســمي وقانوني ،ما يؤدي عمليا ً إىل تربئة املصارف عىل األفعال التي
قامت وال تزال تقوم بها حتى اليوم من إجراءات مرصفية غري قانونية ،بما
يؤمن لها الحماية القانونية تجاه التزاماتها تجاه املودعني».
ويف هذا السياق ،شددت أوســاط اقتصادية متابعة عىل ّ
أن «املدخل إىل
تمرير القوانني اإلصالحية يجب أن يكون عرب تقديم الحكومة خطة متكاملة
للتعايف مع القوانني املرتبطة بها بما يضمن خطوات التعايف قبل مناقشة أي
مقرتح آخر ،خصوصا ً وأن هذا القانون يأتــي اليوم متأخرا ً ما يقارب الـ3
سنوات ،ما يسقط محاولة البعض التحجج بعدم إمكانية حكومة ترصيف
األعمال إقرار خطة التعايف ،يف حني كان من املفرتض أن يتم إقرار «الكابيتال
كونرتول» يف اليوم األول من األزمة بغية حماية أموال املودعني وتفادي الهلع
عرب ضبط حركة األموال يف الداخل ومنع تهريبها إىل الخارج».

منزوعة السالح حولها».
ويف التطورات امليدانية ،أفادت الرئاســة األوكرانية أن معارك كثيفة بني
القوات األوكرانية والجيش الرويس تدور يف معظم أرجاء منطقة خريســون
املحتلة .وأضافت« :شــنّت القوات األوكرانية املسلحة هجمات يف اتجاهات
عدة مؤكدة تدمري عدد من مخازن الذخرية وكل الجسور الكربى التي تسمح
لآلليات بعبور نهر دنيرب».
فيما أعلن الجيش األوكراني أن خط روسيا الدفاعي الخارجي يف منطقة
خريسون ،جرى اخرتاقه يف أماكن عديدة ،أكدت موسكو أن قواتها نجحت يف
ص ّد هجوم أوكراني واسع عىل مدينة خريسون.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية بأن قوات كييف «خرست أكثر
من  1200فرد وعرشات املدرعات عند تصدي القوات الروسية لهجوم مضاد
يف خريسون» .من جهتها ،أشارت وزارة الدفاع األمريكية أمس ،إىل ّ
أن روسيا
بدأت تتس ّلم طائرات مقاتلة من دون طيار أرسلتها إليها إيران الستخدامها يف
الحرب عىل أوكرانيا ،مضيفة ّ
أن الكثري منها يعاني خلالً».
ويف سياق متّصل ،كشفت وزارة الخارجية األمريكية أن «موسكو تستعد
إلجراء استفتاء زائف يف املناطق الخاضعة لســيطرتها يف أوكرانيا للتالعب
بالنتائج لالدعاء بأن الشعب األوكراني يريد االنضمام إىل روسيا».
وقال املتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل إن «بيانات استطالعات الرأي
تظهر أنه يف حال تم إجراء استفتاء حر ،سيختار األوكرانيون عدم االنضمام
إىل روسيا».
عىل الخ ّ
ط األوروبي ،اتفق وزراء الدفاع يف االتحاد الثالثاء خالل اجتماع
غري رســمي برباغ عىل بدء العمل التحضريي بشــأن خطة لتدريب القوات
األوكرانية.
بعد املحادثات ،قال مســؤول السياســة الخارجية يف االتحاد األوروبي
جوزيب بوريل «إن األمر ال يتعلق بالحرب فقط بل بكيفية خوضها وتدريب
الجنود».
وأضاف« :هناك العديد من املبادرات للتدريب ،ولكن االحتياجات هائلة.
يتعني علينا ضمان تنسيق هذه الجهود» ،مشريا ً إىل أن «جميع الدول األعضاء
اتفقت بوضوح عىل هذه النقطة وبدء العمل الرضوري لتحديد معايري مهمة
مساعدة االتحاد األوروبي العسكرية ألوكرانيا».
وعربت الوزيرة النمسوية كلوديا تانر عن مخاوفها بالقول إن «القضية
األوىل التي يجب توضيحها هي معرفة ما هي امكانية تنفيذ مثل هذه املهمة
بشكل جيد» ،مشرية إىل بعثات مماثلة تمت خارج االتحاد األوروبي.
وأشار الوزير السلوفاكي ياروســاف ناد ،املؤيد للمرشوع ،إىل أن بالده
مستعدة الستضافة التدريب.
وأكدت الوزيرة الهولندية كايســا أولونغرن أن بالدها «ســرد بشكل
إيجابــي للغاية» عىل مرشوع بوريل ،وأردفت« :إننــا نقوم بالفعل بتدريب
الجنود األوكرانيني يف اململكة املتحدة».
أما عىل صعيد العالقة بني أوكرانيا والفاتيكان ،أوضح الكريس الرسويل
أمس موقف البابا فرنســيس من النزاع يف أوكرانيا ،منددا ً بما اعتربه «حربا ً
همجية شــنتها روسيا» ،وذلك بعد ترصيح عن ابنة املفكر الرويس ألكسندر
دوجني ،داريا دوجني التي أطاحت بها قنبلة تحت مقعد سيارة يف موسكو ،ما
أزعج الدبلوماسية األوكرانية.
وقال الكريس الرسويل يف بيان إن «كلمات األب األقدس حول هذا املوضوع
املأســوي ينبغي قراءتها بوصفها صوتا ً يعلو دفاعا ً عن الحياة االنســانية
والقيم املرتبطة بها ،وليس بوصفها موقفا ً سياسياً».

المولّدات تدولر الفواتير والدولة تتفرّج

طهران ترفض مطالب الوكالة الذرية "المفرطة"

كل تلك املخالفات لم تعد للجهات املســؤولة ،أكانت البلدية أو مصلحة
حماية املســتهلك يف وزارة اإلقتصاد ،القدرة عىل وضع ح ّد لها يف ظ ّل وقوف
الدولة موقف املتفــ ّرج ودخول املوظفني العامني لفرتة شــهرين يف دوامة
اإلرضاب .وتقول مصادر معنية لـ»نداء الوطن» ّ
إن «املشــاكل مع أصحاب
املولدات يوميــة وال تعد وال تحىص ،وبعد إعالن املوظفني بدء اإلرضاب العام
ال يقوم املفتشــون والعاملون يف مديرية حماية املستهلك بعملهم كما يجب
وبالتــايل ال تقوم وزارة اإلقتصــاد بدوريات عىل أصحــاب املولدات إال عند
الــرورة وليس دوريا ً عىل غرار املرحلة الســابقة ،وإنمــا تويل جزءا ً من
املهمة اىل البلديات وهي الســلطة األقوى عــى األرض اذ يمكنها أن تتح ّرك
وتتخذ إجراءات قانونية بحــق املخالف» ،األمر الذي يحصل بخجل يف بعض
املناطق بســبب العجز عن ضبط مخالفات اصحــاب املولدات الذين يعترب
عملهم مخالفا ً للقانون وكان يتم تسطري محارض بحق املخالفني ،حتى أنه
ت ّم توقيف بعض منهم يف صيدا بعد الحصول عىل إشــارة من القايض رهيف
رمضان قبل أن يعاد ويخىل سبيلهم.
وتشري املصادر إىل ّ
أن وزارة اإلقتصاد تر ّكز يف الفرتة الراهنة عملها عىل
ضبط ســعر الكتاب املدريس مع بداية أيلول ،اذ قام وزير االقتصاد والتجارة
يف حكومة ترصيف االعمال أمني ســام ،أمس ،بجولة رقابية يف عدد من دور
النــر واملكتبات يف بريوت وجبل لبنان ،يرافقه مراقبون من مديرية حماية
املستهلك يف الوزارة ،حيث قاموا بتسطري محارض ضبط بحق املكتبات ودور
النرش املخالفة للتسعرية املحدّدة من وزارتي اإلقتصاد والرتبية.

زيلينسكي مستقب ً
ال "البعثة الدولية"...

وطالب املجتمع الدويل بأن يحصل من روسيا عىل «إخالء كامل للمحطة
من الســاح ورحيل جميع العســكريني الروس مــع كل متفجراتهم وكل
أســلحتهم ،وعودة هذه املنشأة اىل الســيطرة االوكرانية مع إقامة منطقة

زيلينسكي مستقب ً
ال غروسي في كييف أمس (أ ف ب)

وأشــار البيان إىل أن ســفينة الحرس الثوري غادرت املنطقة بعد أربع
ســاعات ،وأن البحرية األمريكية اســتأنفت عملياتها دون وقوع مزيد من
الحوادث.
وبالعودة إىل امللف النووي ،نقلت وكالة «تســنيم» اإليرانية عن املتحدث
باســم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي قوله إن طهران لن
تقبل املطالب «املفرطة» للوكالة الدولية التابعة لألمم املتحدة .وأضاف« :إذا
ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إىل التزاماتهم ،فإن طهران ستعود أيضا ً إىل
االلتزامات التي قبلتها بموجب االتفاق النووي».
وتعترب نقطة الخالف الرئيســية هي إرصار طهران عىل إغالق الوكالة
تحقيقاتهــا يف ما يتعلق بآثار يورانيوم عُ ثر عليها يف ثالثة مواقع غري معلنة
قبل إحياء االتفاق النووي.
املوقف اإليراني ،قابله احتجاج إرسائيل عىل طلب طهران إنهاء القضايا
ً
املفتوحة يف الوكالة الدولية،
داعية الدول الكربى إىل دعم «استقاللية» الوكالة
التابعة لألمــم املتحدة التي تحقق يف األبعاد العســكرية املحتملة للربنامج
النووي اإليراني.
ّ
وحث الرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتزوغ عىل هامش لقائه مع نظريه
الســويرسي إغناسيو كاســيس ،ســويرسا والدول الكربى عىل معارضة
الربنامج النووي اإليراني بعبارات «ال لبس فيها» .وأضاف« :لقد أقسمت إيران
عىل تدمري إرسائيل وتعمل بال كلل لزعزعة استقرار منطقتنا والعالم بأرسه».
ونقل موقع «جريوزاليم بوست» عن هرتسوغ قوله« :ال يمكن أن يقابل
ســلوك إيران بالصمت وال يمكن أن تمر أنشطتها من دون عقاب ،يجب أال
يُســمح ملثل هذه الدولة بامتالك قدرات نووية» .وتابع« :يجب حرمان إيران
من هذه القدرات بكل الوسائل الرضورية».
وكان رئيس الــوزراء اإلرسائييل يائري لبيد قد أطلــع زعيم املعارضة،
بنيامــن نتنياهو عىل االتفاق النووي مع إيران وعىل النشــاط الدبلومايس
واألمني الذي تمارســه تل أبيب من أجل التأثري عليه وتغيريه ،وقال لبيد« :ال
معارضة أو ائتالف يف إرسائيل بما يخص قضايا األمن القومي .إرسائيل قوية
وســتعمل يدا ً واحدة من أجل الحفاظ عىل مصالحها األمنية يف وجه هؤالء
الذين يحاولون املساس بنا».
من جهته ،ويف إطار زيارته إىل اليابانّ ،
عب وزير الدفاع يف حكومة لبيد،
بيني غانتس عن تحفظه عىل مجريات التفاوض إلحياء االتفاق النووي بني
إيران والغرب ،وقال« :ال أعرف إن كان ســيتم التوقيــع عىل اإلتفاق أو ال»،
وأضاف« :شددنا أمام االدارة األمريكية عىل الثغرات ونقاط الضعف الكثرية
يف االتفاق ،وكان هناك إصغاء كبري لدى واشنطن لهذا الشأن ،كما أن املصالح
أوسع من مجرد املوقف اإلرسائييل .أنا أعتقد بأننا نقوم باألمر الصحيح بأننا
نتحدث مع األمريكيني بصورة الئقة ونضع الحقائق عىل الطاولة كما هي».
ويف الســياق اإلرسائييل أيضاً ،أكد رئيس املوساد السابق يويس كوهني،
أمسّ ،
أن إرسائيل نفذت «عمليات ال حــر لها» ضد برنامج إيران النووي
عندما كان رئيسا ً لجهاز املخابرات الخارجية.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1إحدى مدن روسيا.
 - 2ممثل كوميدي إنكليزي
راحل.
 - 3ازدرد اللقمة  -فصح وبلغ.
 - 4حرف عطف  -جمع الكتاب
 يجري في العروق. - 5نذيع الخبر  -صار الغالم
فت ًيا.
َ - 6دا َر ُة ال َق َمر.
ُ - 7عني به وا هــتـ َّم له -
استرشد.
 - 8عاصمة دولة أفريقية.
 - 9ما ركة سيا را ت  -ل ّين
الملمس.

 – 1دولة أوروبية.
 - 2بلدة لبنانية في قضاء الشوف
 من األلوان. - 3ممول لمشروع أو حدث يقوم
به آخر بغرض الدعاية واإلعالن -
طائر من الجوارح.
 - 4عملة دولة آسيوية  -مدينة
فرنسية  -حرف عطف.
 - 5أحرف متشابهة  -رفيع جليل.
 - 6مخرج مصري راحل.
 - 7مخبز  -تعب و َد ِهش وتح َّير.
 - 8آخر الدواء  -هادئ وساكن.
 - 9اإلجاص.

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.

4 9 8
4 6
3
8 2
5
5 1
9
6
8
3
2
4
9
4 6
9
8 1
6
9 4
2 3 7
حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ابن سالم  - 2 -باترو طراد  - 3 -نسر  -دالئل  - 4 -ال
 ايا  -تي  - 5 -تحاليل  - 6 -جيران  -مان  - 7 -ود  -الن  -فا - 8 -زعله  -بم  - 9 -يوهان غوته.
عموديا - 1 :ابن الجوزي  - 2 -باسل  -يدعو  - 3 -نتر  -تر  -له 4 -
 سر  -احالها  - 5 -لوديانا  - 6 -اطالل  -نبغ  - 7 -مرا  -يم  -مو - - 8ائتالف  - 9 -يدلي  -ناله.

سودوكو
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الكلمات المتقاطعة

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

1
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4
5
6
7
8
9
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11
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15

أفقي ًا
 – 1كاتب لبناني راحل من مؤلفاته “كارن وحسن”
 طليق. - 2كاتب لبناني راحل من مؤلفاته “طعم الرماد”.
وحسن  -دعاه وصاح بأرفع األصوات
 - 3زخرف
ّ
 رقصة برازيلية. - 4بئر قديمة  -ماركة إطارات  -إشارة وإيماء
 أداة نصب. - 5استخف بـ  -عملة دولة آسيوية  -من األلوان
 مزج. - 6مدينة في اليابان  -نعم بالروسية  -صاح
التيس  -عاصفة بحرية.
 - 7جماعة القوم  -مادة قاتلة  -أوجز الكالم -
حبس.
المكان  -ا ألَ َج َم ُة ذات الشجر
الشجر
ل
ل
ظ
َ
َّ َ - 8
الكثير المتكاثف  -نعم باألجنبية.
شا ِرب الولد  -أصلح
بت َ
 - 9مدينة سورية َ -ن َ
البناء.
 - 10خنزير بري  -عاصمة دولة أفريقية  -تتألف
منها القصيدة.
 - 11مدينة في السودان  -أم َّده به  -صنوبر.
 - 12قط  -ربوع وأحياء  -بحر  -تض ّوع الطيب.
 - 13دعموا  -األمسيات.
 - 14يدخلون في المكان  -أخذه ُخ ْفية (المال)
 خاطر وذهن. - 15سطل  -زورق  -عاصمة دولة أميركية.

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :سعيد عقل  -جوزف حرب  - 2 -ابراهيم طوقان  -يو  - 3 -نيد
 درسه  -توزيع  - 4 -دروب  -ال  -لوماد  - 5 -رصن  -قطرة  -بهي  -نا  - 6اب  -مر  -حد  -لب  - 7 -بروس ويليس  -بارود  - 8 -ويل  -اس عل  -اال  - 9 -يد  -عن  -جد  -اميل  - 10 -ورم  -الغابون  -سما 11 - كاهل  -ماسا  -بم  -فن  - 12 -سان مارينو  -شروط  - 13 -الردع -ور  -دك  -عكا  - 14 -فنطاس  -البنك  - 15 -امي  -لح  -معاون  -ري.
عموديا  -ساندرا بولوك  -انا  - 2 -عبير صبري  -راسل  - 3 -يردون
 وليم هارفي  - 4 -دا  -مس  -لندن  - 5 -عهد  -قرون  -معطل - 6 -قيراط  -علما  -اح  - 7 -لمس  -روالن غاروس  - 8 -طهاة  -يس  -اسير
  - 9جو  -حس  -جبان  -رع  - 10 -وقت  -بد  -عدو  -ود  - 11 -زاوله بل  -نب  -كاو  - 12 -فنزويال  -مش  -لن  - 13 -يم  -برامس  -رعب - 14 -ريعان  -وليم فوكنر  - 15 -بو  -داود االنطاكي.

الدوائر السحرية

7
5

2

األرقام المتقاطعة

8
1
6 5 2
2
4
8
5 1

وعلَّته -
 – 1شفاه وأبرأه من مرضه ِ
اسم وكالة تابعة لحكومة الواليات
المتحدة األميركية وهي المسؤولة عن
البرنامج الفضائي.
 - 2صوت الحديد فيه رنين  -إخبار.
 - 3إله  -إمرار شيء على شيء آخر
مع الضغط عليه  -طلبت إحداث شيء.
 - 4شاعر عربي.
 - 5أكمل الشيء  -صديق وصاحب.
والشحم -
 - 6طرد ُ -د ْه ُن اللّ ْح ِم
َّ
للنفي.
 - 7شخص  -حرف جر  -خاصته.
 - 8صحيفة بريطانية.
 - 9العب كرة مضرب ألماني معتزل.
 - 10عاند في الخبر أ َو الحق  -ضد
غنى.
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حنظل ( )23ــ عالقة ( )16ــ عقدة ( )11ــ عقفاء ( )8ــ عقوبات ()3
عضال ( )17ـــ تأجل ( )19ــ تابعة ( )7ــ بينة ( )1ــ بلغاء ()24
بقاء ( )15ــ بغتة ( )20ــ مؤنث ( )2ــ افراط ( )18ــ مبتغى ()5
مبعثر ( )9ــ استنكر ( )10ــ استمهل ( )25ــ استغل ( )12ــ نطاق ()14
نصاب ( )4ــ نشيش ( )22ــ خلية ( )6ــ خالء ( )21ــ ثقيل ()13
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سودوكو

1 3
7
6
9
2 4 6
3
8
9

1

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

أفقي ًا

 - 1مدة زمنية طويلة  -الرابطة أو
الجماعة.
 - 2ممثل أميركي.
 - 3حرف جر  -متشابهان  -ف ِهم
واستوعب األمر.
 - 4الطليق  -نقائص وعيوب.
 - 5أقداح  -يشتم ويلعن.
المت ِعظ وآخذ ال ِعبرة.
ُ -6
 - 7نهتم ونكترث  -آلة طرب.
 - 8المغلق  -يرد ويصرف ويمنع.
 - 9لباس نسائي هندي  -الماء الذي
س ًما.
أُغلِ َي فيه اللحم فصار َد ِ
نظف بدنه بالماء  -ح ّرك بش ّدة.
ّ - 10

عمودي ًا

ض

سودوكو

7
9

 – 1نبات سريع النمو قضبانه لينة وعيدانه ملس
يستعمل في بعض الصناعات الخشبية  -نائب
لبناني سابق.
 - 2سائق سيارات بريطاني بطل العالم في
سباقات الـ "فورموال وان" أعوام ع ّد ة  -من
األمراض.
 - 3يشترع القوانين  -إقفال  -عاصمة دولة
أوروبية.
 - 4ص ّر  -اقتربوا  -من مؤلفات الروائي المصري
نجيب محفوظ.
وتعطف  -نبات بري أو بستاني له حب
ترحم
ُّ
ُّ - 5
يستعمل تابال وفي الصيدلة  -من األلقاب.
 - 6بلدة لبنانية في قضاء زحلة  -استنشق  -لقب
مجاملة للنساء في إسبانيا.
 - 7يربطون ويعقدون  -دولة آسيوية.
 - 8رجوع  -خاصتي  -للندبة  -شتم ولعن.
ومتس ٍّل  -مدرك  -إكثار الرزق.
العب ُ
ِ -9
 - 10أرشد  -قرع الجرس  -كال َم ُه وحادثه  -اس ٌم
اإلنسان غير اسمه األ ّول.
ُيس َّمى به
ُ
 - 11ممثلة مصرية  -يمرح ويلعب.
 - 12مختلف ومتعارض مع ما حوله من أشياء
 وجعي. - 13محافظة إيرانية  -نسق ونظم  -والد فالن.
 - 14سلسلة أفالم للمخرج األميركي جورج
لوكاس  -تخلّص وهروب.
 - 15مخرج بريطاني نال جائزة أوسكار أفضل
مخرج لعام  1996عن فيلم “ The English
.”Patient

شبكة األذكياء

األرقام والحروف

ت

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا
 – 1شاعر لبناني راحل غنت من شعره السيدة
فيروز العديد من األغاني منها «مر بي» من ألحان
محمد عبد الوهاب  -شاعر لبناني راحل غنت من
ولحن له رياض السنباطي
شعره السيدة فيروز َّ
«بيني وبينك» و«أصابعي».
 - 2شاعر فلسطيني راحل من أشهر قصائده
“موطني” التي انتشرت في جميع أرجاء الوطن
العربي  -أنت باألجنبية.
 - 3حاجة باألجنبية  -ك ّر ر قراءته ليحفظه
(الكتاب)  -تفريق وتقسيم.
 - 4من مؤلفات ميخائيل نعيمة  -عائلة  -اسم
السكان األصليين في الفلبين.
 - 5كان جا ًّد ا ُم َّت ِز ًنا وقو ًرا  -نقطة من سائل -
وج ُم َل وظ ُرف  -ضمير متصل.
َح ُس َن َ
 - 6أحد الوالدين  -طعم الحنظل  -فاصل  -قلب.
 - 7ممثل أميركي من أفالمه “The Last Boy
 - ”Scoutيكون في قذائف األسلحة ال َّنار َّية.
 - 8كلمة لل ُّدعاء بالهالك والعذاب  -أصل البناء -
باعا  -أداة استثناء.
ش ِر َب ثانية أو ِت ً
َ
 - 9من أعضاء الجسم  -حرف جر  -والد األب أو
األم  -من مؤلفات جان جاك روسو.
 - 10انتفاخ الجلد من مرض أو ألم  -دولة أفريقية
 عال وارتفع. - 11ما بين الكتف والعنق  -بلدة لبنانية في قضاء
زحلة  -أغلظ أوتار العود  -اسم لكل عمل مبدع.
 - 12دولة أوروبية  -ما يوضع ل ُيلت َزم به في بيع
أو نحوه.
 - 13ال َق ْمع  -ورك  -هدم الحائط  -مدينة في
فلسطين.
 - 14وعاء أسطواني كبير لحفظ السوائل -
المصرف.
 - 15غير متعلم  -الصق النسب ُ -مساعد  -سقي.

تشبه هذه اللعبة الى حد كبير الكلمات المتقاطعة ،إذ ُت َح ْل باستخدام
االرقام من  1الى  9بدال ً من االحرف .كل رقم م ّدون على خط األحرف (أ
ب ج د هـ و ) أفقيا وعموديا هو جواب جمع االرقام ضمن المربعات.
المربع الرمادي هو الفاصل بين كل جواب.
 في كل مجموع ال يمكن ان يظهر الرقم أكثر من مرة واحدة مثالً  :إذاكان لدينا رقم  8ال يمكن تكرار  8 = 4+4إنما  8 =5+3أو ... 8=6+2
 نفس مجموعة االرقام ( مهما كان ترتيبها ) ال يمكن ان تظهر مرتينفي الشبكة ،وضعنا بعض األرقام في مكانها الصحيح لمساعدتك.
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سودوكو
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وحجة.
 – 1دليل
ّ
مذكر.
 - 2خالف ّ
 - 3تدابير تأديبية.
 - 4مقبض السكين.
 - 5مطلب ومراد.
 - 6مــاد ة أ سا سية لكل
الكائنات الح ّية.
 - 7تالية.
 - 8حديدة أو نحوها في
طرفها انحناء وانعقاف.
 - 9مش ّتت.
 - 10اعترض بش ّدة عليه.
 - 11وحدة سرعة.
 - 12اعتنم واستفاد.
 - 13ضد خفيف.
 - 14ح ّد ومدى ومجال.
 - 15خلود.
وصلة.
 - 16ارتباط ِ
معي غالب.
 - 17داء
ٍّ
 - 18مبالغة ومغاالة.
رجئ.
 - 19أُ َ
 - 20مفاجأة.
 - 21مكان فارغ.
 - 22صوت الماء وغيره
إذا غلى.
 - 23علقم.
 - 24فصحاء.
 - 25استنظر.

ظ

ن

ل

23

ل

ا
ع
ة ق

ح
حنظل
ع
أ
ت
ل
ج
ض
ل
ا
ا

ء

ب

م ب
ع
ر
ث

ر

ق

ا

ب

غ
ة

ب

ن

ص

=
68

ت

ا س
ك ن

ش

ن
ي

ت

ع

ة

د

ب
ع
ا
ت ة
م

ا
ل

ش ل

=
87

ق

ؤ
ث
س
هـ
ي
خ

ا ء
ف
ع
ق
ب

ة

ن

ف

ت
م

ا

ة

=
51

ل

أفقيا – 1 :خليل تقي الدين  -حر  - 2 -يوسف حبشي
األشقر  - 3 -زين  -ناداه  -سامبا  - 4 -رس  -دنلوب  -رمز
 ان  - 5 -اهان  -ين  -بني  -خلط  - 6 -ناغويا  -دا  -نب نو  - 7 -مال  -سم  -لخص  -سجن  - 8 -فيأ  -الغابة وي  - 9 -القامشلي  -طر  -رمم  - 10 -رت  -لومي -ابيات  - 11 -سواكن  -زوده  -لبان  - 12 -سنور  -ديار
 يم  -فغ  - 13 -سندوا  -الليالي  - 14 -يسلكون  -سرقه بال  - 15 -دلو  -قارب  -بوغوتا.عموديا - 1 :خيزران  -فارس سعيد  - 2 -لويس هاميلتون
 سل  - 3 -يسن  -اغالق  -اوسلو  - 4 -لف  -دنوا  -الكرنك  - 5تحنن  -كمون  -دوق  - 6 -قب الياس  -شم  -دونا  - 7يشدون  -ماليزيا  - 8 -اياب  -لي  -وا  -سب - 9 -اله  -بالغ  -ادرار  - 10 -دل  -رن  -خاطبه  -لقب 11 -
 ياسمين صبري  -يلهو  - 12 -نشاز  -المي  - 13 -قم رتب  -ابو  - 14 -حرب النجوم  -افالت  - 15 -انطونيمينغيال.
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األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب
معرفة الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات
داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.
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 – 1ممثلة أميركية نالت جائزة أوسكار أفضل
ممثلة لعام  2009عن فيلم “”The Blind Side
 ضمير منفصل. - 2فنانة مصرية  -كاتب.
 - 3يجاوبون على السؤال  -طبيب إنكليزي راحل
مكتشف حقيقة الدورة الدموية وعمل القلب
كمضخة.
ّ
 - 4نعم بالروسية  -جنون  -عاصمة دولة
أوروبية.
ومع َّوق.
 - 5ميثاق  -مئات السنين ُ -مو َقف ُ
 - 6مقياس نقاوة الذهب  -بلدة لبنانية في قضاء
زغرتا  -سعل.
مس بيده  -من بطوالت الغراند سالم لكرة
ّ -7
المضرب تقام سنويا في مدينة باريس الفرنسية.
 - 8ط ّباخون  -نعم باألجنبية  -من قبض عليه
وأخذ.
 - 9فضاء  -شعور  -شديد الخوف  -إله مصري.
 - 10أوان وحين  -مناص  -خصم  -حب.
 - 11مارسه (العمل)  -لإلستدراك  -صاح التيس
 بقرة باألجنبية.رع
الض ِ
 - 12دولة أميركية َ -حل َ َب ال َّنا َق َة َو َترك في َّ
بعض ل َبنها  -أداة نصب.
 - 13بحر  -مؤلف موسيقي ألماني راحل  -فزع.
 - 14أ ّول الشباب  -روائي أميركي راحل من
مؤلفاته “.”The Sound and the Fury
 - 15نهر إيطالي  -طبيب وصيدلي وفلكي عربي
ل ّقب بـ “الرئيس الضرير” من مؤلفاته “تذكرة
أولي األلباب والجامع للعجب العجاب”.

الدوائر السحرية

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

8
11

10

 – 1من مؤلفات األديب اللبناني أمين
الريحاني  -سلّم.
 - 2جنرا ل وقا ئد سيا سي وكا تب
روماني  -ضمير متصل.
وهم أو مظهر
 - 3نعم باإلسبانية ْ -
ُمغ ٍر وخادع  -نهار وليل.
 - 4حسن وجهه  -وعاء الخمر  -أدا ٌة
تهت ّز براكبها.
 - 5خادعه  -أداة  -حرف عطف.
 - 6عتب برفق  -يشق ويخرق  -ألقى
في السجن.
 - 7انخفضت حرارته  -ممثل مصري
راحل.
 - 8للنداء  -أحرف متشابهة  -فسد
الجوف أو العرق  -بعد اليوم.
 - 9مطرب كويتي  -رتبة عسكرية.
 - 10أفعال  -ما بعد الثاني وقبل الرابع.
 - 11كان أصيال ذا أصول أكثر من غيره
 الفتحات الضيقة. - 12طرد  -رفيع وجليل  -جاهل قليل
ال ِفطنة  -ح ّرك بق ّوة.
 - 13طائ ٌر من الفصيلة الحماميّ ِة  -أحد
المحيطات.
 - 14جعله منحن ًيا  -نفعه.
 - 15خرج الزرع من األرض وأخذ ينمو
 حصل عليه  -نهر أميركي يعتبر أصغرنهر في العالم.
 - 16عاصمة أرمينيا  -الحمام البري.
 - 17اتفاق كلمتين في كل الحروف أو
أكثرها مع اختالف المعنى  -كسب -
تن َفض وتف ّرق الماء.

سودوكو 16

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

23

أفقي ًا
 – 1مدينة هندية تل ّقب بـ “مدينة
القصور”  -قصر شهير في البرتغال
يلقب بـ “القصر الرومانسي”.
 - 2ملك فر نسي يلقب بـ “ ملك
الشمس”  -حصن.
 - 3بئر باألجنبية  -بنود وفقرات
قانونية  -يعبر ويجتاز  -بلدة لبنانية
في قضاء البترون.
 - 4فطن ذ كي  -حزن  -ا لفرو ع
والشعب  -نوتة موسيقية.
صه ( ا لخب َر عليه )  -خا ئب
َ - 5ق َّ
ومخفق  -من الفواكه.
 - 6مقول  -قلم  -أحد الوالدين  -صار
رقي ًقا ناعم الملمس.
 - 7عظم م َؤ َّخر ا لقد م وهو أ َ كبر
عظامها  -مترفع عن الدنايا  -جامعة
أميركية  -أقارب.
 - 8سقي  -القائمة التي تضم أهم
الموضوعات المطروحة في اجتماع
ما  -عمل  -حذر واتقى.
 - 9قوة اإلدراك والفطنة  -مكروه -
خرمها (البطاقة)  -الصق النسب.
الطلب
 - 10جعل الشيء منتش ًرا يكثر َّ
عليه  -مقدمة برامج أميركية.
ُ - 11مؤت َمن  -اضطرا ب انزعاج -
واظبت على العمل وثابرت عليه.
 - 12قرع الجرس  -ممثل مصري راحل
 أحمر باألجنبية  -للمساحة. - 13جزيرة في إندونيسيا  -حيوان
ضخم  -اضطرم  -حاشي ُة الكتاب.

الثالثية

9

عمودي ًا

38

عمود ًيا:
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موضوع ( )24ــ اتضح ( )16ــ وضيع ( )7ــ تواطؤ ( )19ــ وطيد ()2
وطأة ( )12ـــ توصل ( )6ــ وصمة ( )17ــ اوصى ( )3ــ اتصف ()11
اتسم ( )15ــ متوجب ( )1ــ موجود ( )4ــ ايجاب ( )10ــ توثيق ()8
تواتر ( )22ــ مهيب ( )23ــ تهلل ( )5ــ مهلكة ( )9ــ هضبة ()13
مهزلة ( )25ــ متهدل ( )18ــ تهديد ( )21ــ مستهجن ( )14ــ تهتك ()20
و
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ط
ا
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ف
ر
ة
خ
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المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :عبد الله االول  -تمام  - 2 -ما  -عبد العزيز ال
سعود  - 3 -رمال  -غل  -اللمس  -اتان  - 4 -كامارو  -وب
 سهير رمزي  - 5 -ركام  -اما  -ام  -ري  -دي  - 6 -اول الجميل  -فش  -نا  - 7 -هارفرد  -يثابرون  - 8 -يبادلون با  -حر  -قاتل  - 9 -ميل  -سالف  -عج  -باي  - 10 -برم عار  -قس  -را  -وا  - 11 -لدود  -اوليفر كرومويل 12 - اوتو فون بسمارك  -ريلي.عموديا - 1 :عمر كرامي  -بال  - 2 -باماكو  -بوردو - 3 -
امالها  -موت  - 4 -اعالم  -ادم  -دو  - 5 -لب  -برلين 6 -
 لدغوا  -فول  -او  - 7 -هال  -مارن  -عون  - 8 -ال  -والد سالب  - 9 -لعاب  -باريس  - 10 -ازل  -اميال  -فم 11 - ويل سميث  -فقرا  - 12 -لزمه  -الح  -سكر  - 13 -اسير 5 برع  -رك  - 14 -تل  -ريفر  -جرو  - 15 -مسار  -شوق امر  - 16 -اعتمد  -ناب  -وي  - 17 -موازين  -تاويل 9 - - 18دني  -الليالي.
7

2
15

الرباعية

 - 1ا ِّدعاء ،وا ِّتهام.
ُ - 2مف ِرط الشهوة.
 - 3إبداع ،إيجاد من عدم.
وضيق.
َ - 4ت َب ُّرم ِ
 - 5محافظة أردنية.
َ - 6ن ْهب ،سرقة.
 - 1 0ظفر مشقو ق للبقر
كاألظفار عند اإلنسان.
 - 12خوف وفزع.
َ - 14م ْحو وإزالة.
 - 15الذي عليه اللحم في جسم
اإلنسان أو الحيوان.
 - 16أزال صدأ اإلناء.
 - 17مستويات.
 - 18تقييد ،وتضييق.
 - 19اقتراح.
وراغب.
آمل،
ِ
ِ - 20
 - 24مجموع ما ينفق من مال.
 - 26ما يتب َّقى من الما َّد ِة بعد
ص ِرها.
َع ْ
 - 28ندي ،ومبتل.
كسر.
ّ - 29
َ - 30ت ْرك الدنيا والتف ُّرغ للعبادة.
ليفي
زراعي
حولي
 - 31نبات
ّ
ّ
ّ
ُيف َتل لِحاؤه حباالً.
 - 32نهار وليل.
ش َي عليه.
 - 33مات أو ُغ ِ
 - 34غزال.

11 9
1 7 14
12
11
4 2
8 13
5
8
12 16
6 12
13
10
4 2 6
5 1

12 5
4 8 11
9
6
15 9
11 14
2
1
7 2
8 10
5
14
16 13 10
14 4

8x8

 – 1انعطاف ،تل ٍّو.
 - 3إنزال.
 - 5من مواد البناء.
 - 7تساقط المطر متتاب ًعا.
 - 8عالنية.
 - 9تأليف الشعر.
سخ.
ُ - 11م َّت ِ
 - 13حذف اسمه من الالئحة.
شج َر ُة ال َبلُّوط.
 - 15ثم ُر َ
 - 17قصر وبناء عا ٍل.
ش َّدة ،و َف ْقر.
ِ - 19
 - 21أيبس وق َّبض الب ْر ُد أصا ِب َعه.
 - 22إذابة المعادن بالتسخين
الشديد.
ُ - 23م ْف ِرغ.
امحى البناء.
 - 25انهد َم،
تالشىَّ ،
َ
الثوب بال َّدم.
 - 27لطخ
َ
 - 29اعتقال ،واحتجاز.
 - 31إنضاج الطعام في المقالة
بالزيت أو السمن.
 - 33ترك الشكوى من ألم البلوى
لغير الله.
 - 3 5كل كا ئن حي ينتج عن
تــزاوج نوعين أو ساللتين أو
صنفين مختلفين.
 - 36هيئة الشيء التي يكون
عليها.
 - 37من يقدم إلى شخص آخر
إكراما له وح ًّبا.
هدية
ً
 - 38فتل الحبل.
 - 39يراع.
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 – 1رئيس وزراء لبناني راحل  -اختبر
وامتحن.
 - 2عاصمة دولة أفريقية  -مدينة
فرنسية.
 - 3جعلها منحنية  -منية.
 - 4بيا رق  -أ بو ا لبشر  -نوتة
موسيقية.
 - 5قلب  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 6لسعوا  -من الحبوب  -حرف
عطف.
 - 7نبات عطري يعرف بالح َّبهان  -ما
الن من األنف  -مساعدة.
ناهب
 - 8عائلة  -رب األسرة ِ -
وسا ِرق.
 - 9ريق  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 10ما ال أ َّول له  -مقاييس للطول
 ثغر. - 11ممثل أميركي  -منطقة في
كسروان لبنان.
 - 12لم يفارقه  -بدا وظهر  -ثمل.
 - 13من قبض عليه وأخذ  -تم ّيز
وفاق نظراءه -
وتف ّوق في مجاله
َ
ورق.
ضعف ّ
 - 14مرتفع  -نهر باألجنبية  -صغير
الكلب.
 - 15خط سير  -حنين  -طلب يجب
تنفيذه.
 - 16استند على  -قام مقام  -نعم
باألجنبية.
 - 17آالت توزن بها األشياء لمعرفة
مقدارها من الثقل  -تفسير.
قطا -
 - 1 8صــا ر ضعي ًفا سا ً
األمسيات.

األرقام المفقودة

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

8

أفقي ًا
 – 1مؤسس ا لمملكة ا ألرد نية
الهاشمية وأول ملوكها  -اكتمال.
 - 2اسم موصول  -مؤسس المملكة
العربية السعودية الحديثة وأول
ملوكها.
 - 3تكسو الشواطئ  -حقد كامن
الحواس الخمس  -أنثى
 إحدىّ
الحمار.
 - 4ماركة سيارات في مجموعة
شيفروليه  -تهيأ للحملة في الحرب
 ممثلة مصرية. - 5ما اجتمع من األشياء وتكوم
بعضه فوق بعض  -أداة شرط -
أحد الوالدين  -سقي  -عائلة ممثلة
أميركية راحلة.
خف
 - 6في الطليعة  -الوسيم َّ -
وهبط الورم  -ضمير متصل.
 - 7جا معة أ ميركية شهيرة -
يواظبون على العمل.
 - 8يقايضون  -منخفض باألجنبية
 طليق  -حارب.المواجه
ش ْعر الرأس
ِ
 - 9انحراف َ -
لألذنين  -امتأل وازدحــم المكان
بال ّناس  -لقب تونسي.
 - 10فتل الحبل  -عيب ونقيصة -
رتبة دينية  -جرذ باألجنبية  -للندبة.
 - 11خصم شديد الخصومة - قائد
وسياسي إنكليزي راحل جعل إنكلترا
جمهورية وقاد كومنولث إنكلترا.
 - 12سياسي ألماني راحل مؤسس
اإلمبراطورية األلمانية أو ما يسمى
بـ “الرايخ األلماني الثاني” وأصبح
أول مستشار لها  -حقا ً باألجنبية.

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

هـ  1ل 2
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16

ج
5

=

=
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 – 1مح ّدد ومفروض.
 - 2ثابت ال يعتريه ضعف.
 - 3أوكل وعهد إلى.
 - 4حاضر وماثل.
 - 5ابتهج وفاض سروراً.
 - 6بلغ ما يسعى إليه.
 - 7ضئيل القدر والقيمة.
 - 8تسجيل المعلومات بحسب طرق
علمية متفق عليها.
 - 9موضع خطر.
 - 10إثبات وقبول.
 - 11تم ّيز بـ.
 - 12موضع القدم.
 - 13أرض مشرفة واسعة.
 - 14مستقبح.
 - 15بدت عليه عالمة شعور وارتسمت
عليه دالئله.
 - 16زال تعقيده أو غموضه.
 - 17ما يعيب وينال من الشرف.
مسترخ.
- 18
ٍ
 - 19اتفاق على عمل خداع.
 - 20فساد األخالق وفجور.
 - 21تخويف وإنذار بالسوء.
 - 22تتابع تتخلله فترات.
 - 23جليل ووقور.
 - 24مادة بحث أو درس.
 - 25أمر يثير السخرية.

ضوعمو

ضإتح

اوتطؤ

يعضو

أةوط

وصتل

صمةو

صىوأ

صإتف

تإمس

وتجبم

جمودو

جإياب

ثقيتو

واترت

هـ ب ي م

ل هـ ت ل

ل ك ة م هـ

ض ة ب هـ

= 49
= 38
= 72

ز هـ م ل ة

د د ي ت هـ

هـ د ل م ت

هـ ج ن م س ت

هـ ت ت ك

14

=
64

=
98

مستهجن

=
55

=
54
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أفقيا – 1 :ميسور  -بينا الوطني  - 2 -لويس الرابع عشر
 برج  - 3 -ول  -مواد  -يمر  -شاتين  - 4 -كيس  -غم -االقسام  -فا  - 5 -اورده  -فاشل  -اناناس  - 6 -لسان  -يراع
 ام  -الن  - 7 -عقب  -ابي  -يال  -اهل  - 8 -ري  -الجدول شغل  -هاب  - 9 -بصيرة  -شر  -ثقبها  -لح  - 10 -روج اوبرا وينفري  - 11 -موثوق  -قلق  -داومت  - 12 -رن حمدي غيث  -ريد  -ار  - 13 -جاوة  -دب  -اج  -هامش.عموديا - 1 :ملوك العرب  -درج  - 2 -يوليوس قيصر  -نا
  - 3سي  -سراب  -يوم  - 4 -وسم  -دن  -ارجوحة 5 - راوغه  -الة  -ثم  - 6 -الم  -يبج  -اودع  - 7 -برد  -فريدشوقي  - 8 -يا  -أ أ أ  -ورب  -غد  - 9 -نبيل شعيل  -رقيب
  - 10اعمال  -ثالث  - 11 -اعرق  -الشقوق  - 12 -لش سام  -غبي  -رج  - 13 -ورشان  -الهندي  - 14 -اماله -افاده  - 15 -نبت  -ناله  -رو  - 16 -يريفان  -اليمام 17 -
 -جناس  -ربح  -ترش.

يدوط

= 68

سودوكو 16

 - 9صغار الكالب والسباع.
 - 10نائم.
 - 11برهان.
 - 12نهوض.
 - 13حجرة.
 - 14صحبة وعشرة.
 - 15أخت األم.
 - 16أول حروف األبجدية
اليونانية.

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.
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الثالثية

 - 1غير عا ِلمين بحقيقة
شيء ما.
 - 2نشء صغير.
 - 3صوت صياح القوم.
 - 4منازل.
 - 5أمل.
 - 6نقيض أيمن.
 - 7معارضة ،مفاخرة.
 - 8حزمة.
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المربعات الذهبية

الرباعية

ا

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

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢١السنــــة الـرابـعـة

الجيش رفع حظر التج ّول والكاظمي دعا إلى الحوار
فيما كاد العراق ينزلق إىل
حرب أهلية بعد انفجار األزمة
السياسية يف الشارع ،وتحوّلت
املحافظات إىل ســاحات رصاع
بــن الصدريّــن و»اإلطــار
التنســيقي» املــوايل إليران،
انسحب أنصار مقتدى الصدر
أمس من املنطقــة الخرضاء
يف بغــداد بعــد أن أمهلهــم
زعيمهــم  60دقيقة لوقف ك ّل
اإلحتجاجات ،مندّدا ً باستخدام
العنف بعد مواجهــات بينهم
وبــن القوى األمنيــة وأفراد
الحشد الشــعبي أسفرت عن
مقتــل  23منهــم وعرشات
الجرحى.
وأكــد الصــدر يف مؤتمر
صحايف عقده أمس يف النجف:
«إذا لــم ينســحب كل أعضاء
التيار الصدري خالل ســاعة
من كل مكان ،أنــا أبرأ منهم،
بغض النظر من كان البادئ»،
مضيفاً« :أميش مطأطأ الرأس
وأعتذر للشــعب العراقي الذي
هــو املتــرر الوحيــد مما
يحدث».
وردا ً عــى ســؤال قــال:
«اعتزايل رشعي ونهائي وليس
سياســيا ً « ،الفتــا ً إىل أن «ما

أنصار الصدر يشيّعون ضحاياهم بعد المعارك مع "اإلطار التنسيقي"(أ ف ب)

(الصــدر) تحمّ ــل الجميــع
مســؤولية أخالقيــة ووطنية
بحمايــة مقــدرات العــراق
والتوقــف عن لغــة التصعيد
الســيايس واألمني والرشوع
يف الحوار الرسيــع املثمر لح ّل
األزمات».
بدوره ،أثنى رئيس تحالف
الفتح (املوايل إليــران) هادي
العامري ،عــى مبادرة الصدر،
ووصفهــا بأنها «شــجاعة

وتستحق التقدير والثناء».
واعترب أن «املبادرة جاءت
يف لحظة حرجــة يراهن فيها
األعداء عىل توسيع االقتتال بني
اإلخوة» ،قبل أن يدعو «الجميع
إىل خطــوات مماثلــة لخطوة
الســيد الصدر لحقــن الدماء
وقطع دابر الفتنة».
ويف الســياق ،أعلنــت
اللجنــة املنظمــة لتظاهرات
اإلطار التنســيقي أمس ،إنهاء

االعتصام قــرب الجرس املع َّلق
وسط بغداد.
من جهتهــا ،أعربت وزارة
الخارجيــة الســعودية عــن
أسفها لوقوع ضحايا وإصابة
آخرين يف العراق .وقالتيف بيان
أمس إن «اململكة تدعو جميع
األطراف والقوى السياسية إىل
الوقوف صفــا ً واحدا ً للحفاظ
عىل مقــدرات ومكتســبات
العراق وشعبه الشقيق».

مسيّرات صينية فوق الجزر ُتغضب تايبيه

بايدن يعتزم بيع أسلحة لتايوان بمليار دوالر

وســط توتّر متصاعد للعالقات بني
واشــنطن وبكني عىل خلفية املســألة
التايوانية ،تعتزم إدارة الرئيس األمريكي
جو بايدن مطالبــة الكونغرس باملوافقة
عىل بيع أســلحة بقيمة  1.1مليار دوالر
لتايبيه ،تشمل  60صاروخا ً مضادا ً للسفن
و 100صاروخ «جوّ  -جوّ » ،وفق ما نقلت
صحيفة «بوليتيكــو» .وتتضمن الحزمة
كذلك تجديــد العقد للتزويــد برادارات
املراقبة بقيمة  655.4مليون دوالر.
وبعد التوجه الرسمي إىل الكونغرس
ّ
ســيتعي عىل لجنتي مجليس الشــيوخ
والنــواب التوقيــع عــى الصفقة قبل
إتمامها.
ومن املرجــح أن يوافق املرشّ عون
عىل بيع األسلحة لتايوان ،لكن العملية
قد تســتغرق وقتاً ،نظرا ً لفرتة العطلة
يف الكونغــرس الحاليــة .وتؤكد إدارة
بايــدن واملرشعــون األمريكيون عىل

دعمهــم املســتمر لحكومــة تايبيه.
وســينصبّ الرتكيز عىل دعــم أنظمة
تايوان العسكرية واملطالب الحالية ،بدال ً
من تزويد الجزيــرة بقدرات جديدة من
املرجح أن تؤجج التوتر الشديد بالفعل
مع الصني.
ويأتي ذلك عىل خلفية التوترات حول
تايــوان يف أعقاب زيارة رئيســة مجلس
النواب األمريكي نانيس بيلويس وعدد من
املرشعني األمريكيني للجزيرة ،وتحركات
الســفن والطائرات الصينية واألمريكية
بالقرب من الجزيرة.
ويف مستجدّات األزمة ،تبادلت تايبيه
وبكني ترصيحات الذعة بشــأن سلسلة
ّ
بمســرات صينية فــوق جزر
طلعات
كينمن التايوانية وقــام بعضها بمراقبة
مواقع عسكرية متقدمة.
ورفضت الصني شكاوى تايوان من
ّ
املســرة
تكرار تحليق الطائرات الصينية

رئيسة تايوان خالل زيارتها القاعدة العسكرية الجوية في جزيرة «بينغو» (أ ف ب)

بالقرب من جزر تســيطر عليها تايبيه،
وقال املتحــدث باســم وزارة الخارجية
الصينية تشاو ليجيان إنها ليست «قضية
ّ
املسيات
تســتحق كل هذا الجدل» ،ألن
«تُح ّلق فوق األرايض الصينية».
وأثار ذلك غضب تايبيــه التي ردت
قائلــة« :هنــاك مقولة صينيــة قديمة

مفادها أن األشخاص الذين لم توجه لهم
دعوة يطلق عليهم لصوص».
وأضافت« :لطاملــا جعلت الحكومة
التوسعية االســتبدادية للحزب الشيوعي
الصيني مــن مضايقة البلــدان األخرى
روتينا ً يوميا ً وبالتايل فإنها تســتحق عن
جدارة لقب «مثري الشغب اإلقليمي».

ّ
يتحضرون لمواصلة التقدّم شما ً
ال
إثيوبيا :متمرّدو تيغراي
أعلن املتمــردون يف منطقة تيغراي
اإلثيوبية أمس ،أنهم ال يزالون منفتحني
عىل إجــراء مفاوضات مــع الحكومة
الفدراليــة ،لكنهم عازمــون أيضا ً عىل
مواصلة التقدم يف شمال إثيوبيا ما دامت
التعزيزات العســكرية الحكومية تشكل
"تهديداً" ملنطقتهم.
وبعد هدنة اســتمرت خمسة أشهر،
تجددت املعــارك األســبوع الفائت بني
الجيش الفدرايل ومتمــردي تيغراي مع
تبــادل االتهامات بإشــعال املواجهات.
وتقدّم املتمردون يف األيام األخرية نحو50
كلم جنوب حــدود تيغراي ،داخل منطقة
أمهرة املجــاورة ،وكذلــك جنوب رشق
منطقة عفر.
وقــال املتحــدّث باســم املتم ّردين
غيتاشو رضا "إننا نخوض حربا ً دفاعية
ونبقى منفتحني عــى أي مفاوضات"،

مجددا ً اتهــام حكومة رئيــس الوزراء
أبيي أحمــد بأنها انتهكــت الهدنة التي
تم التزامها منذ نهايــة آذار .وأوضح أن
املتمردين شــنّوا هجوما ً مضــادا ً بعدما
"دافعوا عن مواقعهم".
ولفــت إىل أن "ابيــي ال يــزال يقوم
بحســابات خاطئة عرب مواصلة إرســال
تعزيــزات" .وتابــع" :لســنا مهتمــن
بالسيطرة عىل هذه املنطقة ،ولكن ما دامت
القوات التي تهاجمنا تستمر يف تهديد أمن
شعبنا ،ســنواصل اتخاذ التدابري املالئمة
لتحييدها ،وهذا االمر سيحدد أين نتوقف".
كذلك ،اتهم املتحدث باسم املتمردين
رئيس الوزراء اإلثيوبي بـ"خداع املجتمع
الــدويل ليعتقــد أنه جــديّ يف موضوع
السالم" .وأردف" :يبدو مؤكدا ً أنه ال يمكن
التعويل عىل املجتمع الدويل لضبط أبيي،
علينا أن نتكل دوما ً عىل قواتنا".

ّ
مدمرة في إقليم تيغراي (أ ف ب)
دبابة

يف املقابل ،ذ ّكرت الحكومة االثيوبية
بـ"جهودها من أجل السالم واالجراءات
امللموسة التي اتخذت عىل هذا الصعيد"،

األربــعــاء  ٣١آب 2022

أخبار سريعة

الصدر ينزع فتيل "الحرب األهلية" في أقل ّ من ساعة
يحــدث ليس ثــورة ألنه ليس
سلمياً» ،موجها ً الشكر لقوات
األمن عىل عدم االنحياز إىل أي
جانب يف أحداث العنف األخرية.
وقدّم اعتذاره للشعب العراقي
عىل العنف يف البالد.
وكان رئيــس الكتلــة
الصدرية املستقيلة من الربملان
العراقي حسن العذاري أفاد أن
زعيم التيــار الصدري ،مقتدى
الصــدر ،أعلــن إرضابــا ً عن
الطعام «حتــى يتوقف العنف
واستعمال السالح».
إىل ذلــك ،ذكــرت «وكالة
األنبــاء العراقيــة» أن قيادة
العمليات املشرتكة قررت رفع
حظــر التجول املفــروض يف
أنحاء البالد ،بعد أن دعا الصدر
مؤيديــه إىل االنســحاب من
الشوارع.
وثمــن رئيــس مجلــس
الــوزراء العراقــي مصطفى
الكاظمــي دعــوة الزعيــم
الصــدري إىل وقــف العنف،
مؤكدا ً أن «دعوتــه تمثل أعىل
مســتويات الوطنية والحرص
عىل حفظ الدم العراقي».
وقــال الكاظمــي عــر
«تويــر»« :كلمة ســماحته

٢١

مؤكدة "عزمها عىل حل النزاع املتجدد يف
شكل سلمي" ،محملة "إرهابيي" تيغراي
مسؤولية اندالعه.

جزر سليمان ُتعلّق
الرحالت البحرية
األميركية
ع ّلقت جزر سليمان جميع
زيارات البحرية األميركية للدولة
بشكل موقت ،في إشارة محتملة
إلى عالقات وثيقة أكثر من أي
وقت مضى لها مع بكين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" أمس
عن متحدث باسم السفارة
األميركية في أستراليا ،قوله ،إنه
تم إبالغ واشنطن أمس األول
"بوقف جميع الرحالت البحرية
حتى يتم تحديث إجراءات
البروتوكول".
وتوترت العالقات بين البلدين
منذ عقدت جزر سليمان اتفاقا ً
أمنيا ً مع الصين قبل أشهر ،رغم
الدعوات التي وجهتها نيوزيلندا
وأستراليا والواليات المتحدة
لرئيس وزراء جزر سليمان،
ماناسي سوجافاري ،بعدم
التوقيع.
وتصاعدت المخاوف حيال نفوذ
بكين المتنامي على الحكومة في
هونيارا ،ووجود عسكري محتمل
في الجزر.

سياج حدودي بين
ليتوانيا وبيالروسيا
أعلنت ليتوانيا أمس أنّها أكملت
بناء حاجز على طول حدودها مع
بيالروسيا بهدف مكافحة الهجرة
غير الشرعية.
والحاجز الذي بُني على شكل
سياج ارتفاعه أربعة أمتار وأسالك
شائكة ،يمت ّد بطول حوالى 550
كيلومترا ً من الحدود المشتركة
البالغة حوالى  700كيلومتر.
وأشارت رئيسة الحكومة الليتوانية
إنغريدا سيمونيت إلى أن "العمل
اكتمل في جميع األقسام بنسبة
 ."100%وأضافت أنّه في ما
يتعلق بباقي الحدود التي تعبر
المستنقعات والبحيرات واألنهار،
من "المستحيل تقنياً" بناء حاجز
مادّي.
وارتفعت الهجرة غير الشرعية
إلى ليتوانيا هذا العام ،حيث تم ّكن
نحو  4200مهاجر ،معظمهم من
الشرق األوسط وأفريقيا من عبور
الحدود من بيالروسيا.

باكستان :وتيرة اإلغاثة
تتسارع
تتسارع جهود اإلغاثة في المناطق
التي تضربها فيضانات عارمة
في باكستان لمساعدة ماليين
المتضررين من جراء تساقط
أمطار موسمية غزيرة أغرقت ثلث
مساحة البالد وأودت بحياة أكثر
من  1100شخص.
وتواجه السلطات والجمعيات
الخيرية صعوبة في تسريع تسليم
مواد اإلغاثة ألكثر من  33مليون
متضرر ،وخصوصا ً في مناطق
ال يمكن الوصول إليها النقطاع
الطرق ج ّراء الفيضانات.
وقال وزير التخطيط أحسان إقبال
إن باكستان بحاجة ألكثر من 10
مليارات دوالر إلعادة بناء البنى
التحتية.
ووصلت أولى رحالت اإلغاثة من
تركيا واإلمارات ،بينما وعدت دول
أخرى منها كندا وأستراليا واليابان
بالمساهمة .وأعلنت األمم المتحدة
أنها ستطلق نداء رسميا ً لجمع
التبرعات.
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كـــرة مضرب

سقوط مفاجئ لتسيتسيباس وهاليب وصعود جابر

"فالشينغ ميدوز" :سيرينا "ملكة" اليوم األ ّول
وفوز سهل لمدفيديف "البطل" وموراي
ّ
المظفرة ،بلغت األميركية المخضرمة سيرينا وليامس الدور الثاني من بطولة "فالشينغ
وسط اجواء احتفالية تليق بمسيرتها
ميدوز" االميركية ،آخر البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب ،بفوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش  3-6و.3-6
يف املقابــل ،ودّع اليونانــي
ستيفانوس تسيتسيباس املصنف
رابعا ً مبكرا ً بســقوطه املفاجئ
امــام العب كولومبــي مغمور،
والرومانيــة ســيمونا هاليــب
الســابعة عامليا ً امــام أوكرانية
مغمورة ايضاً.
وتواجه األمريكيــة الفائزة
بـ 23لقباً ،والساعية اىل معادلة
الرقــم القيــايس يف االلقــاب
الكبرية املسجل بإسم االسرتالية
مارغاريــت كــورت ،امتحانــا ً
صعبا ً يف الدور التايل حيث تالقي
االســتونية انيــت كونتافيــت
املصنفة ثانية عاملياً.
وحظيــت ســرينا (40
عاماً) التي ســتكون مشاركتها
يف "فالشــينغ ميــدوز" االخرية
عىل االرجح يف مســرتها ،بدعم
جماهريي منقطــع النظري ،كما
تابع مباراتها حشــد من نجوم
الرياضــة والســينما تقدمهم
املالكم مايك تايســون واسطورة
كرة املــرب مواطنتها مارتينا
نافراتيلوفا واملخــرج االمريكي
الشهري سبايك يل.
وقالت ســرينا" :ابذل دائما ً
قصــارى جهدي .وهنا اشــعر

دخلت سيرينا الملعب
وسط تصفيق متواصل
بالراحــة ،الجمهــور كان رائعا ً
وساعدني كثرياً".
ولدى سؤالها عن ترصيحاتها
التي اطلقتهــا مطلع آب الجاري
عــن اعتزالهــا اللعــب نهائيا ً
ومشاريعها املســتقبلية ،أجابت
ســرينا يف املؤتمر الصحايف الذي
تال املباراة" :بقيت غامضة يف ما
يتعلق بهذا املوضوع أليس كذلك؟
اريد ان أبقــى كذلك ألنه ال يمكن
ان نتنبأ بأي يشء".
وتابع املبــاراة نحو  24ألف
متفــرج عىل امللعب الذي شــهد
احراز وليامس باكــورة القابها
الكبرية يف العام  ،1999وبُثت عىل
الشاشات العمالقة يف امللعب صور
النجــازات وليامس مــع تعليق
املذيــع الذي كرر مــرارا ً وتكرارا ً
عبارة "ملكة" لوصف سريينا.

تصفيق متواصل

ودخلت سريينا أرضية امللعب
وســط تصفيــق متواصل من

الجمهور ،حيث تابــع مباراتها
ايضــا ً ابنتهــا أوملبيــا وزوجها
ألكسيس أوهانيان مؤسس موقع
التواصل االجتماعي "ريديت".
تقدمت سريينا 2-صفر ،لكن
املونتينيغرية ردّت التحية بفوزها
بثالثة اشــواط متتالية لتتقدم
 .2-3لكن االخرية ارتكبت خطأين
مزدوجني واالرســال يف حوزتها
لتمنح الفرصة امــام االمريكية
للتقدم  3-5ثم ارســلت لحسم
املجموعة االوىل.
ونجحــت ســرينا يف كرس
ارســال منافســتها مرتــن يف
املجموعــة الثانية يف الشــوطني
الخامس والتاسع لتفوز باملباراة.
وكانت ســرينا عــادت اىل
املالعــب بعد غياب عــام خالل
بطولة ويمبلــدون االنكليزية يف
اواخر حزيــران املايض وخرجت
من الدور االول.
وبلغت التونسية انس جابر
الخامســة عامليا ً الــدور الثاني
بفوزها عىل االمريكية ماديسون
برنغــل  5-7و ،2-6عــى رغم
خسارتها ارســالها اربع مرات
خالل املباراة.
وكان االرســال يف حوزتهــا

والنتيجــة  4-5يف مصلحتهــا
لكنها خرسته ،قبــل ان تعوّض
وتفوز بالشوطني التاليني لتحسم
املجموعة االوىل.
وبعد ان تعادلــت الالعبتان
 2-2يف الثانية ،فازت التونســية
التي بلغــت نهائــي ويمبلدون
الشهر املايض ،باالشواط االربعة
التالية لتحســم املباراة يف ساعة
و 10دقائق.
وتلتقي جابر يف الدور الثاني
االمريكيــة اليزابيــث ماندليك
املشــاركة ببطاقة دعــوة وابنة
التشــيكية االصل االســرالية
الجنســية هانــا ماندليكوفــا،
الفائزة بأربعــة القاب كربى يف
الثمانينات.

هاليب وتسيتسيباس

وخرجت الرومانية سيمونا
هاليب الســابعة عامليا ً من الدور
األوّل بخسارتها أمام األوكرانية
املغمورة داريا ســنيغور (124
عاملياً) بنتيجــة  6-2و6-صفر
و.6-4
وأصيبت املصنفة أوىل عامليا ً
ســابقا ً والفائزة بروالن غاروس
( )2018وويمبلــدون ()2019

"طاولة" :إختتام كأس لبنان للفئات العمر ّية 2022
يف اليــوم الثالــث واألخري من
منافســات كأس لبنــان للفئات
العمريــة بكــرة الطاولــة التي
اســتضافها نادي املون السال عني
ســعاده ،أقيمت مباريات الذكور
ألعمار ( 21-20ســنة)19-18( ،
ســنة) و ( 17-16سنة) ،وسجّ لت
النتائج التالية:
 فئــة  21-20ســنة :أحرزحسن شــبيب (الغدير جبشيت)
اللقب بفوزه يف املباراة النهائيّة عىل
محمد بديع (اللــواء صيدا) ،0-3
وح َّل ثالثا ً ك ّل مــن إييل عون (مار
يوســف بيت الككــو) وجان بول
سماحه (الريايض بعبدا).
 -فئة  19-18سنة :أحرز سعد

الديــن الهبش (أنرتانيــك بريوت)
اللقب بتغ ّلبه يف املباراة النهائيّة عىل
شقيقه وزميله يف النادي محمد نور
الهبــش  .0-3وأُصيب محمد خالل
الشوط األوّل ممّ ا حرمه من إكمال
املباراة .وحــ َّل ثالثا ً ك ّل من جيفري
د ّكاش وماركــو برونــو حميص
(األدب والرياضة كفرشيما).
 فئــة  17-16ســنة :أحرزمحمد بريوتي (الغدير جبشــبت)
اللقب بفوزه يف املباراة النهائية عىل
بسام صفدية (اللواء صيدا) ،0-3
وح َّل يف املركــز الثالث ك ّل من عالء
فحص وعباس فحص (منارة جبل
عامل).
أرشف عىل املباريــات الحكم

واخريا ً بدورة تورنتــو الكندية،
احدى دورات األلف للســيدات،
بنكسة يف سعيها للعودة إىل أفضل
مستوياتها بعد عام من خروجها
من العرش االوليات بسبب اصابات
متكررة يف الكتف والفخذ.
واطــاح الكولومبي املغمور
واملتأهــل مــن التصفيــات
دانيــال ايالهي غــاالن اليوناني
سيتفانوس تسيتسيباس املصنف
رابعاً ،بالحــاق هزيمة نكراء به
6صفــر و 1-6و 6-3و 5-7يفالدور االول.
واســتمرت بالتايل العروض
الســيئة التي يقدمهــا اليوناني
البالغ  24عامــا ً يف هذه البطولة
حيث لــم يتخط الــدور الثالث
اطالقاً.
وقال غــاالن" :انا ســعيد
للغاية .عندما بدأت العب بشكل
أفضــل أصبحت أكثــر عصبية،
لكنني نجحــت يف املحافظة عىل
تماســكي وحتى عندما خرست

املجموعة الثالثة شــعرت بأني
العب أفضل وافضل".
وحقق غاالن بداية صاروخية
ألنــه حســم املجموعــة االوىل
6صفــر ثــم تقــدم يف الثانية5صفر ايضاً ،قبل ان يخرس اولشوط يف املباراة.
وبعد ان حسم تسيتسيباس
املجموعة الثالثــة لينعش آماله
يف امكانية الفــوز باملباراة ،انقذ
اليونانــي ثماني كرات ســنحت
للكولومبي النهاء املباراة قبل ان
يفشل يف التاســعة ويخرج من
الباب الضيق.

تأهل حامل اللقب

وتأهــل الــرويس دانييــل
مدفيديف حامل اللقب واملصنف
أول عامليا ً بسهولة إىل الدور الثاني
بفــوزه عىل األمريكي ســتيفان
كوزلوف ( 111عامليــاً) بنتيجة
 2-6و 4-6و6-صفر.
ويواجــه مدفيديــف الذي
احتاج إىل ساعتني ودقيقة واحدة
للتخلــص من صاحــب األرض،
يف الدور الثانــي الفرنيس أرثور
ريندركنيــش ( 58عاملياً) الفائز
بصعوبة عىل مواطنــه كونتان

صورة من الماضي

الشانفيل بطل دورة
حسام الدين الحريري 2000

تتويج أبطال فئة  ٢١-٢٠سنة

العام رئيس لجنة الح ّكام جوزيف
العقيقي ،ورئيــس اللجنة الفنيّة
فادي قســيس ،وعضــوا اللجنة
الفنيّة ربيع حيــدر وإييل رحباني.

ويف الختــام ،و ّزع أمني عام اإلتحاد
الدكتور بيار هاني وعضو اإلتحاد
ناجي حالل والعقيقي وقســيس
الكؤوس وامليداليات عىل الفائزين.

توتنهام يُعير ريغيلون إلى أتلتيكو مدريد
أعلن نــادي توتنهام االنكليزي أن ظهريه
االيرس االسباني ســرجيو ريغيلون سينتقل
عىل ســبيل االعارة اىل أتلتيكــو مدريد حتى
نهاية املوسم الحايل ،باالضافة اىل تحويل إعارة
مدافعه االرجنتيني كريستيان رومريو اىل عقد
دائم لخمس سنوات.
وكتــب توتنهام عرب موقعه الرســمي:
"انضم ســرجيو ريغيلون اىل أتلتيكو مدريد
عىل سبيل االعارة ملوسم ."2023-2022
ووصل الظهــر االيــر ( 25عاماً) اىل
النــادي اللندني مــن ريال مدريــد يف صيف
 ،2020وخــاض  67مباراة مع الفريق يف آخر
موسمني يف جميع املســابقات ،من بينها 25

إرتكب مدفيديف  20خطأ
مباشرًا

منـظر عـام للملعب خـالل مباراة سيـرينا

يف الــدوري املمتاز املوســم املايض .ولكن مع
وصول الكرواتي إيفان برييسيتش هذا الصيف
تراجعت تراتبيته يف مركــز الظهري  -الجناح
املتقدم.
وقبل ذلك ،كان توتنهــام قد أعلن ايضا ً
أنه ثبّت إعارة رومريو اىل عقد دائم حتى العام
.2027
وكان رومريو ،أفضــل مدافع يف الدوري
االيطايل موسم  ،2021-2020وصل من أتاالنتا
عىل ســبيل االعارة يف صيف  2021الذي حقق
أيضا ً خالله لقــب "كوبا أمريكا" مع منتخب
بالده ،ولكنه رسعان مــا نجح يف التأقلم مع
كتيبة املدرب االيطايل أنتونيو كونتي( .أ ف ب)

أحرز نادي الشــانفيل لقب بطولة حسام الدين الحريري
العارشة لكرة الســلة التي أقيمت بــن  25ترشين األول و5
ترشين الثاني من العام  2000عىل ملعب نادي الفداء يف صيدا،
بعــد تغلبه يف املباراة النهائية عىل بطــل األندية العربية فريق
الجزيرة املرصي بنتيجة ( ،)73-79الشوط االول (.)42-43
شــارك يف البطولة ثمانية فرق ّ
قســمت اىل مجموعتني،
ضمّ ت األوىل الريــايض (لبنان) ،الجزيــرة (األردن) ،االتحاد
السكندري (مرص) واملح ّرق (البحرين) ،فيما ضمّ ت املجموعة
الثانية الشانفيل (لبنان) ،الخليج (السعودية) ،االتحاد الحلبي
(سوريا) والجزيرة (مرص).
واسته ّل الشــانفيل إنتصاراته يف الدور االول عىل االتحاد
الحلبــي ( ،)100-109ث ّم عىل الخليــج ( ،)79-82فالجزيرة
( .)86-88ويف الدور نصف نهائي تغلب عىل االتحاد السكندري
(.)92-104
وقاد الشــانفيل يف هذه البطولة املد ّرب الوطني فؤاد أبو
شــقرا ،ودافع عن الوانه ك ّل من الالعبني غازي بستاني (قائد
الفريــق) ،األمريكيني طوني ماديســون ومايــكل كامربالند
وتشاد سكوت ،فؤاد الحاج ،كريم معوّض ،عبدو شدياق ،داني
حاموش ،جورج رزق ،فؤاد مايض ونبيه مسلماني.
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أنتوني إلى يونايتد بصفقة قياسيّة

وكوفينيتش (أ ف ب)

اليــس ( )76بنتيجة  6-4و6-7
و 3-6و.2-6
وأحرز الرويس العام املايض
يف نيويورك لقبــه الكبري األوّل يف
مســرته عىل حســاب الرصبي
نوفاك ديوكوفيتش ،أبرز الغائبني
عن املنافســات هذا العام لعدم
تلقيــه اللقاح املضــاد لفريوس
كورونا ،قبــل أن يخرس الرويس
نهائي بطولة أســراليا املفتوحة
يف كانــون الثاني املــايض أمام
اإلسباني رافايل نادال.
ولم يكــن النجــاح حليف
مدفيديــف يف روالن غــاروس
الفرنســية هذا العام حيث خرج
من ثمن النهائــي ،يف حني غاب
عن بطولة ويمبلدون عىل خلفية
منع الالعبني الروس والبيالروس
من املشاركة بسبب غزو روسيا
لجارتها أوكرانيا.
وعىل ملعب آرثــر-آش ،ثأر
مدفيديــف من كوزلــوف الذي
ســبق أن فاز عليــه يف املواجهة
الوحيدة التــي جمعت بينهما يف
فئة الناشئني.
وقــال مدفيديف الذي اعتمد
عىل ارساله القوي ( 10ارساالت
ساحقة ونسبة نجاح  76يف املئة

من النقاط خــال كرته األوىل)
للفوز" :يف فئة الناشئني ،لم يكن
باالمكان مواجهته .أكربه بعامني،
فارق السن عادة ال يمكن التغلب
عليه يف فئــة الناشــئني ،لكنه
سحقني .أنا ســعيد ألنني ثأرت
منه".
وأق ّر الرويس الذي حقق 40
رضبة ناجحــة وارتكب  20خطأ
مبارشاً" :لم تكن الظروف سهلة
مع هذه الحرارة والرطوبة".
يف املقابل ،احتفل االسكتلندي
أندي مــوراي بأفضــل طريقة
ممكنة بالذكرى العارشة الحرازه
لقبه األوّل الكبري يف مســرته يف
بطولة الواليات املتحدة ،بتأهله إىل
الدور الثاني يف "فالشينغ ميدوز"
بالذات بفوزه عــى األرجنتيني
فرانشيسكو ســروندولو 5-7
و 3-6و .3-6ورضب موراي (35
عاماً) واملصنف أول عامليا ً سابقا ً
واملرتاجع اىل املركز  ،52موعدا ً يف
الدور الثاني مع األمريكي إميليو
نافا ( 203عاملياً) املشارك ببطاقة
دعوة والفائز يف مباراة ماراثونية
عىل األسرتايل جون ميلمان 6-7
و 6-4و 6-7و 6-1و.1-6
(أ ف ب)

كافاني إلى فالنسيا

تعاقد املهاجم املخرضم األوروغواياني إدينسون كافاني مع فالنسيا
بصفقة انتقال حر حتّى العام  ،2024بحسب ما أعلن النادي االسباني.
وذكر فالنسيا يف بيان انه توصل "إىل اتفاق للتعاقد مع إدينسون كافاني
للموسمني املقبلني حتى  13حزيران من العام ."2024
ووضع الهــداف التاريخي لنادي باريس ســان جرمان الفرنيس
واملتحــرر من أي عقد منذ رحيله عن مانشســر يونايتد االنكليزي يف
الصيف املايض ،نادي فالنســيا هدفا ً العادة اطالق مســرته عىل أعىل
املســتويات ،ليكون حارضا ً لخوض مونديال قطر  2022مع منتخب
بالده .وسيخوض املهاجم االوروغواياني ( 133مباراة دولية و 58هدفاً)
غمار الدوري االسباني للمرة األوىل يف مســرته ،بعد مروره يف إيطاليا
وفرنسا وانكلرتا.
وبات كافاني الهداف التاريخي لسان جرمان مع  200هدف يف 301
مباراة خاضها بقميص نادي العاصمة بني العامني  2013و.2020
وقبل انتقاله إىل فريق "الشــياطني الحمر" دافع كافاني عن نادي
بالريمو االيطايل خالل موســم  ،2011-2010وثــم مواطنه نابويل من
 2011حتّى .2013
وسيجد كافاني نفسه بمنافسه يف خط الهجوم مع كل من مواطنه
ماكيس غوميز والربازييل ماركوس أندريه والشــاب االســباني هوغو
دورو.
واستهل فالنسيا ،الذي يرشف عليه اإليطايل جينارو غاتوزو ،بطولة
الدوري االســباني بفوز عىل جريونا  1-صفر ،ثم خسارة أمام أتلتيك
بلباو بالنتيجة ذاتها يف املرحلة الثانية( .أ ف ب)
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انتقل الجناح الربازييل الدويل الشــاب أنتوني
من أجاكس أمســردام الهولندي إىل مانشســر
يونايتــد اإلنكليزي يف مقابل صفقة قياســية يف
هولندا قد تصل إىل  100مليون يورو.
وقال أجاكس" :يخضــع االنتقال للتفاصيل
الطبية والتعاقدية للناديني والالعب .وافق أجاكس
عىل انتقال بقيمة  95مليون يورو .مع اإلضافات،
قد ترتفع القيمة إىل  100مليون يورو".
أما يونايتد ،فقــال" :توصل يونايتد إىل اتفاق
مع أجاكس النتقــال أنتوني ،بعــد االنتهاء من
الرشوط الطبية والحصول عىل ترصيح دويل".
وهذه أكــر صفقة يف تاريخ الكرة الهولندية،
بعد انتقال فرانكي دي يونغ من أجاكس أيضا ً إىل
برشلونة اإلسباني يف مقابل  86مليون يورو.
وأنتونــي ( 22عاماً) هــو ثاني العب يلتحق
بمدربه السابق يف أجاكس الهولندي إريك تن هاغ،
بعد قلب الدفاع االرجنتيني ليســاندرو مارتينيز
( 67مليون يورو) .كما ضم يونايتد العب الوسط
الربازييل كازيمريو من ريال مدريد االسباني بأكثر
من  80مليون يورو ،والظهــر األيرس الهولندي
تايريل ماالســيا ( 17مليون يورو) من فيينورد
والدنماركي كريستيان إريكســن من برنتفورد
بعقد ح ّر.
ّ
يخفف قدوم أنتوني من تمســك يونايتد
وقد
بمهاجمه الربتغايل املخرضم كريستيانو رونالدو،
الراغــب يف الرحيــل للمشــاركة يف دوري أبطال

أوروبا ،فيمــا يخوض يونايتــد البطولة القارية
الرديفة "يوروبا ليغ".
خاض أنتوني  82مباراة مع أجاكس ســجل
فيها  24هدفــاً ،وأحرز لقب الــدوري الهولندي
مرتــن يف  2021و 2022باالضافــة إىل الكأس
املحلية يف .2021
كما ســجّ ل هدفني يف  9مباريــات دولية مع
منتخب الربازيل ،وأحرز امليدالية الذهبية يف أوملبياد
طوكيو األخري( .أ ف ب)

ينضم إلى وست هام
باكيتا
ّ
ّ
وقــع الربازييل الدويل لــوكاس باكيتا ،العب
وســط ليون الفرنــي ،عقدا ً مع وســت هام
اإلنكليزي ملدة  5ســنوات مــع إمكانية التجديد
لعام إضايف.
وبلغت قيمة صفقة الربازييل  61.630مليون
يورو حســب نادي ليون ،منها  18.690مليونا ً
مكافآت عىل مدى السنوات الخمس من العقد ،ما
يش ّكل صفقة قياسية يف تاريخ النادي اللندني.
وحدّد ليون أنه ســيتم دفع نسبة  15يف املئة
من مبلغ مكاسب رأس املال املحقق لنادي باكيتا
السابق ميالن اإليطايل.
ومن املتوقع أن يعزز باكيتا ( 25عاماً) الذي
خاض  81مباراة يف مختلف املسابقات يف غضون
عامني بقميــص ليون وســجل  21هدفاً ،خط
هجوم وســت هام الذي يعاني منذ بداية املوسم
الحايل.
وبــدأ باكيتا مســرته يف فالمنغــو ،النادي
األسطوري لوالية ريو دي جانريو ،قبل انتقاله إىل
ميالن يف العام  2019ومن ثــم إىل ليون يف العام
التايل.
وقال االســكتلندي ديفيد مويز مدرب وست
هام" :أنا سعيد الستقبال لوكاس يف وست هام"،
مضيفــاً" :هو العب يعجبني منــذ فرتة طويلة،
وموهوب جداً".

وبات باكيتا ثامن العب ينضم إىل وست هام
هذا املوسم ،حيث من املرجح أن يخوض مباراته
األوىل يف دربــي لندن اليوم أمــام توتنهام ضمن
املرحلة الخامسة.
ولن يخوض ليون ،الذي ح ّل ثامنا ً يف الدوري
الفرنــي العام املايض ،أي مســابقة قارية هذا
املوســم ،بخالف وســت هام الذي ح ّل سابعا ً يف
"الربيمريليغ" وسيشــارك يف منافسات مسابقة
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ"( .أ ف ب)

بورنموث يُقيل باركر
أقال نادي بورنموث العائد اىل الدرجة املمتازة
اإلنكليزية يف كرة القدم هذا املوسم ،مدربه سكوت
باركر امس ،بعد الخســارة الفادحــة التي تلقاها
فريقــه امام ليفربول بتســعة اهــداف نظيفة يوم
الســبت املايض ،ضمن املرحلة الرابعة من بطولة انكلرتا
"الربيمريليغ".
وسيرشف عىل تدريب الفريق بشــكل موقت غاري أونيل ،علما ً أن الفريق
خرس  3مباريات من أصل أربع خاضها يف املوســم الجديد ويحتل حاليا ً املركز
السابع عرش يف الرتتيب.
وقال مالك النادي ماكســيم ديمني" :أود ان اعرب عن امتناني اىل ســكوت
وجهازه الفني عىل الجهود التي بذلوها خالل فرتة تواجدهم معنا".
أضــاف" :عودتنا اىل مصاف أندية الدرجة املمتازة نهاية املوســم املايض
بإرشاف سكوت ستبقى عالقة يف االذهان عىل انها األكثر نجاحا ً يف تاريخنا".
وتابع" :لكــن من أجل مواصلة عملية تطورنــا كفريق وكناد ،كان من
الرضوري ان تكون اســراتيجيتنا متناســقة من أجل ادارة النادي بطريقة
متواصلة".
وكان باركــر ( 41عاماً) انتقد علنا ً ادارة النادي لعدم مبادرتها اىل تعزيز
صفوف الفريق بعد الصعود اىل الدرجة املمتازة( .أ ف ب)

أخبار سريعة
وسام جديد للحاج

دخل مد ّرب منتخب لبنان
لكرة السلة جاد الحاج التاريخ
من بابه الواسع ،حيث أصبح
اول مد ّرب لبناني يقود
منتخب األرز الى نهائيات
كأس العالم التي ستقام
صيف العام المقبل ،وهذا يُع ّد
وساما ً جديدا ً يُعلق على صدر
الحاج ألنه إنجا ٌز مش ّرف لم
يسبقه إليه أح ٌد من المد ّربين
المحليين .وسبق للبنان أن
تأهل للمرة األولى الى كأس
العالم في إنديانابوليس
 2002تحت إشراف المد ّرب
األميركي جون نيومان ،والمرة
الثانية في اليابان 2006
تحت إشراف األميركي بول
كافتر ،والم ّرة الثالثة في تركيا
 2010تحت إشراف األميركي
تاب بلدوين.

إجتماع كروي ّ تشاوري ّ

عقد االتحاد اللبناني لكرة
القدم اجتماعا ً مع رؤساء
وأمناء س ّر أندية الدرجة األولى
في مق ّر االتحاد بحضور
رئيس االتحاد هاشم حيدر
واألمين العام جهاد الشحف،
حيث تمّ ت مناقشة اإلجراءات
التنظيمية لبطولة الدوري
العام لموسم .2023-2022
وتق ّرر خالل اإلجتماع أن
تكون األندية مسؤولة عن
تصرفات جمهورها ،وأن
يقوم االتحاد اللبناني بتطبيق
ّ
بحق المخالفين
القوانين
بطريقة متساوية بين جميع
األندية .كما اتفق المجتمعون
على أن ّ
تبت اللجنة التنفيذية
لالتحاد بمصير مباراة كأس
"السوبر" وما يترتب عليها
من قرارات بعد األحداث التي
شهدتها.

المرداشية جاهز
بات في حكم المؤكد أن
يصبح ملعب المرداشية
في زغرتا جاهزا ً إبتدا ًء من
أواخر األسبوع الجاري
تمهيدا ً الستقبال المباريات
الرسمية لبطوالت لبنان لكرة
القدم لكافة الفئات ،إضافة
الى تمارين األندية ،وذلك
بعد إعادة صيانته من جديد
وفلشه بالعشب الصناعي
الحديث بدعم من االتحاد
الدولي "الفيفا" ،فيما تتواصل
األعمال في ملعب نادي العهد
الذي يلزمه نحو شهر لالنتهاء
من صيانته بالكامل ،لينض ّم
بعدها الى ملعب المرداشية،
إضافة الى ملعب الصفاء الذي
استعاد نشاطه مؤخراً.
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العر بي  -اإليراني

الرئاسة والجمهورية:
لعبة الوراثة المزدوجة
مشهد "التضاريس السياسية" في لبنان
تجاوز السوريالية :قمة البؤس السياسي ،أعمق
أودية البؤس المالي واإلقتصادي واإلجتماعي،
وأعلى األصوات في غطرسة القوة المهيمنة
على السلطة الضعيفة .وال شيء يوحي أن
المسؤولين الذين أوصلوا اللبنانيين الى هذا
المشهد يتخوفون من أية محاسبة أو يترددون
في إجبار الضحايا على دفع الثمن .فهم
يبحثون في كل المخارج غير الدستورية بدل
الذهاب مباشرة الى اإلستحقاق الدستوري .وما
يعملون له ليس الحل بل الهرب منه الى المزيد
واألخطر من األزمات.
والكل يعرف ما يصطدم به اللعب خارج
أصول اللعبة الدستورية :حكومة مستقيلة
محكومة بتصريف األعمال بالمعنى الضيق
بوجود رئيس للجمهورية ال تستطيع
ممارسة صالحيات رئيس غائب .رئيس
الجمهورية يصبح مغتصب سلطة إذا أصر
على البقاء في قصر بعبدا بعد نهاية واليته
الدستورية .وحكومة كاملة الصالحيات
قادرة على أن تمارس صالحيات الرئيس
ليست الحكومة المستقيلة التي يتم ترميمها،
وال الحكومة التي يتم تأليفها خارج
التوازنات النيابية الجديدة كأن اإلنتخابات
األخيرة لم تحدث.
والمشكلة ،فوق كل األزمات ،أن لبنان يبدو
أسير حسابات العبين يصران على شراء أو
استنزاف الوقت .واحد ال يرى في الدنيا ما هو
أهم من أن يرث الرئاسة .وآخر يعمل بهدوء
لكي يرث الجمهورية .لكن الظروف ليست
ناضجة وال مالئمة حالياً ،ال لوراثة الرئاسة،
وال لوراثة الجمهورية .ال في الجانب الداخلي،
وال في الجانب الخارجي من لعبة السلطة أو
من مخطط الذهاب الى لبنان آخر .فما العمل؟
الشغور الرئاسي هو "اإلنقاذ" .الشغور أفضل
من مجيء رئيس آخر بالنسبة الى من يريد
وراثة الرئاسة ألنه يعطيه فرصة لألمل في
تغيير الظروف والحظوظ .وأفضل بالنسبة الى
من يعمل لوراثة الجمهورية من مجيء رئيس
ليس من خياره ،على أمل أن تنضج الظروف
الداخلية والخارجية .لكن الفراغ الحكومي
ليس مالئما ً مع الشغور الرئاسي ،بحيث
يحتاج الالعبان الى حكومة كاملة األوصاف
يمسكان بالقرار فيها.
وتلك هي المسألة والمشكلة في آن .فاللعبة
ليست محصورة بالعبين فقط في الداخل.
وال هي مرتبطة بقوة إقليمية أو دولية واحدة
في إطار الصراع الجيوسياسي في المنطقة.
أطراف الداخل مختلفون على األعداء واألصدقاء
والجمهورية والرئاسة ،وسط اإلجماع في
الخطاب على أن إسرائيل عدو .أميركا عند
طرف مرتبط بإيران "عدو" والسعودية
"خصم" .إيران "عدو" عند طرف يراهن على
الصديق األميركي والشقيق السعودي .وأطراف
الخارج مختلفون على أمور أكبر من لبنان،
كما على دور لبنان وموقعه وإدارة النظام
فيه .وليس الحديث عن إدارة الفراغ سوى وهم
سيكتشف أصحابه عبثية الدوران في الفراغ.
يقول المؤرخ نيال فيرغوسون في كتاب
"أقدار مشؤومة :سياسة إدارة الكوارث" إنه
"نادرا ً ما نحصل على الكارثة التي نتوقعها".
غير أننا في لبنان حصلنا على الكارثة
التي نتوقعها ،وأغلق الذين صنعوها طريق
الخروج منها.

هــــــــــــــل ال يستطيع التمساح
تعـــــــــــلم أبدا ً إخراج لسانه
من بني ف ّكيه.

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

دار للمسنّين ّ
توظف أطفا ً
ال لرفع معنويات النزالء
ّ
تتول دار لرعاية املســنني يف كيتاكيوشو جنوب
اليابــان توظيف أطفــال مهمّ تهــم مرافقة كبار
ّ
السن وجعلهم ســعداء ،فيما تقدّم لهؤالء الصغار
الحفاضات والحليب.
وينبغي أن يكون األطفال الذين توكل اليهم هذه
املهمة دون األربع ســنوات ،كما عىل أولياء أمورهم
ّ
الرضع واألكرب سنّا ً
توقيع عقد ّ
ينص عىل أن األطفال
يمكنهم الحضور إىل العمــل عندما يرغبون يف ذلك.
ويذكر العقد ّ
أن األطفال يمكنهم أخذ اسرتاحة متى
شعروا بالجوع أو النعاس أو وفق مزاجهم.
وأشــارت مديرة الدار كيمي غوندو إىل توظيف

ثالثني طفالً حتى اليوم لرفع معنويات أكثر من مئة
ّ
مسن يف الدار ،ومعظمهم يف الثمانينات من عمرهم.
واملســؤولية الرئيســة وربما الوحيدة التي ستوكل
لألطفال هنــا ،هي التجوّل يف الــدار برفقة آبائهم.
أما كبار السن فبدوا ســعداء باملوظفني الصغار ،إذ
بعضهم كان يلقي التحيــة عليهم فيما كان آخرون
يتحدثون إليهم أو يعانقونهم.
وأكدت غوندو ّ
أن املرشوع حقق حتى اليوم نتائج
ممتازة .وقالت ّ
إن "بعض األطفال يتفاعلون مع املسنّني
بطريقة جيدة جداً ،وأصبحت العالقة يف ما بينهم جيدة
وكأنّهم أحفاد حقيقيون للمقيمني"( .أ ف ب)

صيد السالحف العمالقة موضوع تحقيق بجزر الغاالباغوس
إنطلق التحقيق يف عملية صيد مشتبه بها ألربع
ســاحف عمالقة يف جزر غاالباغــوس التي تضم
نظاما ً بيئيا ً هشا ً مدرجا ً ضمن قائمة مواقع الرتاث
العاملي .وكانت الوحــدة اإلكوادورية املتخصصة
يف الجرائــم ضد البيئة والطبيعــة قد ُكلفت جمع
الشــهادات من وكالء املنتزهات الوطنية وتعيني
خرباء إلجراء الترشيح عىل السالحف.
ويُشــتبه يف أن هذه السالحف األربع العمالقة
التي لم يُحــدَّد نوعها بعــد ،اصطيدت يف األرايض
الرطبــة لجزيــرة إيزابيال الواقعة عــى بعد ألف
كيلومرت من ســاحل اإلكوادور يف املحيط الهادئ.
وتصل عقوبة الضالعني يف صيد الحيوانات الربية يف
اإلكوادور إىل السجن حتى ثالث سنوات.

ويف العــام  ،2019فرضت الســلطات املحلية
عىل رجل صدم سلحفاة وألحق أرضارا ً بقوقعتها،
غرامة قدرهــا  11ألف دوالر .ويف العام نفســه،
اض ُ
طر سائق آخر إىل دفع أكثر من  15ألف دوالر إثر
دهسه وقتله نوعا ً من اإليغوانا.
ويُعتــر أرخبيل غاالباغوس (ويعني اســمه
"السالحف" باإلسبانية) محمية للمحيط الحيوي
بفضل نباتاته وحيواناته الفريدة يف العالم .وكان يف
السابق موطنا ً لـ 15نوعا ً من السالحف ،انقرضت
ثالثة منها قبــل قرون .ويف عــام ُ ،2019رصدت
ســلحفاة من نوع ""Chelonoidis Phantastica
يف الجزيرة ،بعد أكثر من مئــة عام من انقراضها
املفرتض( .أ ف ب)

وفاة آخر فرد من قبيلة األمازون المنقرضة
عُ ثر عىل رجل كان يعيــش يف عزلة طوعية منذ
نحو ثالثة عقود يف منطقة األمازون الربازيلية ميتاً،
ويُفرتض أنه كان آخر فرد تابع ملجموعة من السكان
األصليني تُعترب حاليا ً منقرضة.
الرجل املعــروف بلقب "تانــارو الهندي" وُجد
ميتا ً داخل كوخ يف أرض تابعة ملجموعة تانارو وهي
عبارة عن جزيرة من الغابات محاطة بمزارع كبرية
من املوايش ،يف إحدى أخطر املناطق بالربازيل بسبب
عمليات التعدين غري القانونية وإزالة الغابات فيها.
ّ
ســن الرجل أو سبب وفاته،
ولم تذكر السلطات
لكنها أكدت عــدم رصدها أي عالمات تدل عىل أنه تويف
نتيجة عنف تعرض له أو اعتداء حاول صدّه ،بل حصلت
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الوفاة ألســباب طبيعية .ويُعتقد أن الرجل أمىض 26
عاما ً وهو يعيش بمفرده ويتجول يف الغابات بعدما بدأ يف
منتصف تسعينات القرن الفائت يختفي تدريجيا ً أفراد
من مجموعته التي تُعد أصالً صغرية ،نتيجة اســتيالء
قاطعي األشجار ومربي املوايش عىل األرايض املحيطة.
واستنادا ً إىل تعداد أُجري سنة  ،2010أعلن أكثر
من  800ألف شــخص أنهم من الســكان األصليني
للربازيل التي تضم  212مليون نسمة .ويعيش أكثر
من نصف هؤالء يف األمازون فيمــا يُعترب عدد كبري
منهم مهددا ً نتيجة االستغالل غري القانوني والواسع
النطاق للموارد الطبيعية التي يعتمدون عليها للبقاء
عىل قيد الحياة( .أ ف ب)
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