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ليحصلوا على الجنسية

وفد رئاسي إلى نيويورك لتحضير مشاركة عون في الجمعية العمومية

آخر "سكرات" العهد :تخليص
"حزب الله" من القرارات الدولية!

بعدما تن ّكر لكل عقيدة ســيادية ،ورشيعة تأسيسية،
قام ونشــأ عليها تياره ،من انقالب مبدأ تحرير لبنان من
النظام الســوري إىل ارتهان لهذا النظام ومحوره يف الداخل
واإلقليم ،واالنقالب عىل مبادئ "الكتاب الربتقايل" الذي كان
بمثابة دستور "التيار الوطني الحر" قبل سحبه من التداول
بغية تحوير مبدأ مجابهة ســاح "حــزب الله" بوصفه
سالحا ً ميليشيويا ً غري رشعي كما ّ
نص "الكتاب" ،وتحويله

إىل "مبدأ" تغطية هذا السالح والتحالف العضوي معه ...ها
هو العهد العوني يف آخر أيامه و"سكراته" يسعى إىل شطب
القــرار الـ 1559من املعادلة الوطنيــة بعد أن كان العماد
ميشال عون يتباهى يف بداية أيامه بأنه "أبو الـ "1559وأنه
كان وراء التحريض يف الكونغرس األمريكي عىل إصداره.
ويف هذا املجال ،علمت "نــداء الوطن" ّ
أن فريق العهد
وتياره ســعى إىل تخليص "حزب الله" من عبء القرارات

المبادالت النفطية تخرج
من "جلباب" الدوالر تدريجيًا
إقــتـصـــاد 9

 24صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة
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خالد أبو شقرا
ه ّزت "روبلة" عقود رشاء النفط الــرويس عرش الدوالر .فبعدما فرض
الرئيــس فالديمري بوتني يف آذار املايض عىل الدول غــر الصديقة رشاء الغاز
بالعملة الروســية" ،تطوّعت" الصني لتسديد ثمن شحناتها بالروبل واليوان
بدال ً من الدوالر .العملية التي وصفت من الرئيس التنفيذي لرشكة "غازبروم"
أليكيس ميلر بأنها "نقلة" تحقق فائدة متبادلة لكل من رشكة الغاز الروسية
ورشكة البرتول الوطنية الصينية ،أثارت أســئلة عن إمكانية خسارة أمريكا
رافعة تأثريها االسرتاتيجية املتمثلة بالدوالر .فاألخري لطاملا كان عملة التداول
األساسية يف األسواق العاملية ،وكربيات املبادالت التجارية.
16

الدولية قبل انتهاء الوالية العونية ،عرب دفع وزارة الخارجية
إىل طلب شــطب الفقرة التي تشــر إىل مرجعية القرارين
 1559و 1681يف قرار التمديد لقوات الـ"يونيفيل" بموجب
الـ ،1701كما شمل االقرتاح اللبناني طلب إلغاء عبارتني يف
الفقرتني ( 15و )16اللتــن وردتا يف قرار التمديد وتنصان
عىل حرية حركة الـ"يونيفيل" وإدانة أي تقييد لحرية هذه
الحركة يف جنوب الليطاني.
16

ّ
محقق عدلي رديف "سابقة قضائية ومخالفة قانونية"
تعيين

البيطار يُض َرب "من بيت أبيه"
قفــز ملــف التحقيق يف جريمــة تفجري
مرفأ بريوت اىل الواجهة مجــدداً ،رغم توقفه
ّ
كــف يد املحقق العــديل القايض
قــرا ً بفعل
طارق البيطار وتحت وطــأة عدد من دعاوى
الرد ونقل امللــف من عهدته املقدمة من مدعى
عليهم وموقوفني يف القضية ،إذ ســجل أمس
تطور قضائي جديــد ،تمثل يف موافقة مجلس
القضــاء األعىل عىل طلب وزيــر العدل هنري

الخوري تعيني محقق عــديل رديف" ،ملعالجة
األمور الرضوريــة وامللحة طيلة فــرة تع ّذر
قيــام املحقق العديل األصيــل يف قضية تفجري
مرفأ بريوت ،القايض طارق البيطار ،بمهامه–
كطلبات إخالء الســبيل والدفوع الشكلية عىل
ســبيل املثال– إىل حني زوال املانع الذي يحول
دون ممارسة األخري مهامه لحسن سري العمل
القضائي وإحقاقا ً للحق".
16

البيد يهدّد إيران بـ"يد إسرائيل الطويلة"
مــــدارات

15

نساء أفغانستان
ّ
متروكات
لمصيرهن

العـــالـــم 21

تراس تتسلّم رئاسة
الحكومة البريطانية
وتحدّد أولويات واليتها

طهران تحدّد " 4قضايا" إلحياء النووي
وواشنطن تؤ ّكد وجود "فجوات"

مع تراجع املؤرشات اإليجابية بشــأن وصول امللف النووي إىل خواتيمه
املرجوة ،أكدت الواليات املتحدة أن لديها "فجوات عالقة مع ايران" ،إذ أوضح
البيت األبيض يف بيان أمس ،أن "الرئيس جو بايدن لن يوقع عىل أي اتفاق مع
إيران ال يأخذ باالعتبار مصالح أمريكا األمنية" ،مضيفاً" :كنا واضحني للغاية
بشأن ما نعتزمه هنا ،وهو التأكد من أن طهران ال تمتلك سالحا ً نووياً ،وهذا
هو هدفنا النهائي" ،مع إشــارة واشنطن يف الوقت نفسه إىل أنها "مستعدة
لكل السيناريوات املرتبطة بنجاح أو فشل االتفاق النووي".
يف املقابل ،لفتت إيــران أمس إىل أنها تويل أهميــة لـ"أربع قضايا" يف
مباحثات إحيــاء االتفاق مع القــوى الكربى بشــأن برنامجها .وأوضح
املتحدث باســم الحكومة اإليرانية عيل بهــادري جهرمي أن "هذه القضايا
ترتبط بالضمانات ،ورفع العقوبات والتحقق من ذلك ،وإغالق ملف املزاعم
السياسية" ،يف إشــارة إىل ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم
املتحدة ،بشأن املواقع غري املرصّ ح عنها.
16

مناورة عسكرية
لمظليّين إسرائيليين
في قاعدة "بلماخيم"
الجوية أمس (أ ف ب)

الكرملين يشيد برفض بايدن تصنيف روسيا "راعية لإلرهاب"

زابوريجيا :الوكالة الذر ّية تطالب
بـ"منطقة أمنية نووية"

الريــاضــية 22
ّ
حسون لـ"نداء الوطن":
نبني للمستقبل لنصل
إلى أهدافنا

من آثار الهجوم الروسي الصاروخي في خاركيف (أ ف ب)

بعد انشــغال الرأي العــام األوكراني والعاملي
بمصري محطة زابوريجيا النووية ،أصدرت الوكالة
الدولية للطاقــة الذريّة ،تقريرهــا أمس ،مطالبة
بإقامة "منطقة أمنية نووية فوراً" لتجنب احتمال
وقوع أي حادث نووي يف املحطة التي يحتلها الروس.
وقالت الهيئــة األممية يف التقرير إن "الوضع
الحايل ال يمكن أن يستمر" ،مشدد ًة عىل ّ
أن "اتخاذ
إجراءات موقتة أمر ملح".
ورأت الوكالــة أن "عمليات القصف يف املوقع
ومحيطه يجب أن تتوقف لتجنب التسبب بأرضار
ً
مبدية اســتعدادها "ملبارشة
جديدة باملنشآت"،

املشاورات" .وأشارت من جهة أخرى إىل "ظروف
التوتر القصــوى" التي يعمــل يف ظلها الطاقم
األوكراني يف املحطة تحت إرشاف القوات الروسية.
وأضافت أنه "منــذ بداية الرصاع ،كان هناك
نقص يف الوسائل وقنوات االتصال .وال يؤدي هذا
القصور الخطري ّإل إىل تفاقم املشــاكل القائمة يف
املحافظة عىل التشــغيل اآلمــن واملوثوق ملحطة
الطاقة النووية مع اإلرشاف التنظيمي السليم ،ويف
ضمان االســتجابة الفعالة ،يف املستويات املحلية
واإلقليمية والوطنية والدولية ،ألي حدث يف مجال
السالمة النووية".
16
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فرنسا تبنّت ثم تراجعت أمام صياغة إماراتية بعد رفض بريطاني ـ أميركي

لبنان طلب شطب مرجعية الـ 1559و1680
بقرار التجديد لـ»"اليونيفيل"»
ولــيــد شــقــيــر
رافقت إجراءات التجديد لوالية قوات
األمم املتحدة يف جنوب لبنان لســنة أخرى
حتى آخر شــهر آب  2023بناء لطلبه ،يف
مجلــس األمن ،اســتنادا ً إىل القرار الدويل
الرقم  ،1701وقائع غري مســبوقة ،أثارت
ســجاال ً يف نيويورك آخر الشهر املايض ،إذ
اقرتحت الســلطات اللبنانيــة العليا نصا ً
لقرار التمديــد لـ»اليونيفيل» يشــطب
الفقرة التي تشــر إىل مرجعية القرارين
( 1559ســنة  )2004و2006( 1680
ويتناول الســاح غري الرشعــي وتحديد
الحدود مع ســوريا) اللذين تنص عليهما
القرارات والبيانات الدولية الصادرة حول
لبنان ،حسبما أفاد تقرير دبلومايس غربي
ورد إىل بريوت.
فهــذان القــراران هما جــزء من
مرجعيــات األمــم املتحدة التــي تتناول
معالجة مســألة الســاح غري الخاضع
للســلطة الرشعية حتى الحــدود ،ومن
القرارات كافة الصادرة بعد العام ،2006
ومن بيانات مجلس األمــن و»مجموعة
الدعم الدوليــة للبنان ،التي تض ّم األعضاء
الدائمــن يف املجلس واالتحــاد األوروبي
والجامعــة العربية واألمم املتحدة ،وأملانيا
وإيطاليا».
وتسبّب االقرتاح اللبناني بانزعاج دول
أعضاء يف مجلس األمــن ،أثناء التحضري
لصدور قرار التمديــد .واملعلوم أن القرار
 1701نفســه صدر يف العام  2006إلنهاء
الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان ،مســتندا ً يف
نصه إىل جملة قرارات دولية منها القراران
 1559و ،1680وذلك يف إطار تأكيد «أهمية
بسط ســيطرة حكومة لبنان عىل كامل
األرايض اللبنانيــة واألحــكام ذات الصلة
الــواردة يف اتفاق الطائــف» .وكان إلغاء
هذه الفقرة يعني شــطب مرجعية اتفاق
الطائف كوثيقة تتعلق بمبدأ بسط سيطرة
الحكومة عىل أراضيها.
وفق التقارير الدبلوماســية الغربية
شــمل االقرتاح اللبناني إلغــاء عبارتني
يف الفقرتــن ( 15و )16اللتــن وردتا يف

قرار التمديــد للقوات الدولية للعام 2021
–  2022وتنصــان عــى حريــة حركة
«اليونيفيل» وإدانــة تقييد حرية الحركة
هذه .وهي املــرة األوىل التي يطلب لبنان
شطب القرارين املذكورين من قرار التمديد
لـ»اليونيفيــل» ،واملعطوفــن عىل اتفاق
الطائف ،الذي يســتند إليه القرار 1559
نفسه.
وما أثار جدال ً يف مــداوالت التحضري
لقــرار التجديد ،أن البعثة الفرنســية يف
األمم املتحدة تبنــت التعديل اللبناني عىل
نص القرار الذي كان يصدر يف كل ســنة
«اليونيفيل» في الناقورة
ويشــر إىل مرجعية القرارين املذكورين،
خرق للفقــرة  15من القرار
يف
اللبنانيــة
وإىل اتفاق الطائف (كونه يتضمن الفقرة
ٍ
 1701الذي يلزم «كافــة الدول أن تحول
التي تنص عىل نزع سالح امليليشيات.)...
دون تزويــد أو نقل الســاح أو أي مواد
وأثار املوقف الفرنــي حفيظة البعثات
مرتبطة بــه ...إىل أي جهة أو فرد يف لبنان
الدبلوماســية لكل من بريطانيا والواليات
ما عدا ما تسمح به الحكومة اللبنانية»...
املتحــدة األمريكية ،فيما عملت بعثة دولة
وتناول القــرار الجديد هذه املســألة يف
اإلمــارات العربية املتحدة عــى صياغة
الفقرتني  21و.22
مختلفة عن االقــراح اللبناني الذي تبنته
كمــا أن الصياغــة
فرنسا.
النهائيــة لنــص القرار
وأفاد التقرير الغربي
أنه جرى تدارك األمر الحقا ً
أشــارت ،خالفا ً للصياغة
ّ
تحفظ عدد من أعضاء اللبنانيــة املقرتحــة،
بعد تداول مســودات عدة
ويف فقــرات عــدة إىل
نصــت عىل وجــوب منع
مجلس األمن بمن
إدانــة عمليــات التعرض
السالح يف منطقة عمليات فيهم المندوب الصيني
لوحــدات «اليونيفيــل»،
«يونيفيــل» ،باإلبقاء عىل
مرجعيــة القرارين  1559على طلب لبنان إدانة مفندة تواريخها والوعود
و 1680يف الفقــرة األوىل إسرائيل باالسم لقيامها بالتحقيق مــع مرتكبيها
وجلبهــم إىل العدالــة (يف
من مقدمة قــرار التجديد
بخرق القرار 1701
ســنوات ســابقة) ،مع
الــذي صــدر يف  31آب
التأكيد عىل حرية حركة قواتها داعية كل
(أغســطس) املايض ،كما هــي العادة يف
األطراف إىل ضمان وصول هذه القوات إىل
القرارات الســابقة ،وأعيــد التذكري بهما
كافة أجزاء الخط األزرق ،مع التشديد عىل
يف الفقرة من املقدمة التي تتناول بســط
أن االتفاق بني األمــم املتحدة والحكومة
ســيطرة الحكومة عىل األرايض اللبنانية
اللبنانيــة ال يتطلب الحصــول عىل إذن
كافة ،وكذلك يف الفقــرات التنفيذية التي
مسبق من أجل القيام بمهماتها .ويف هذا
تتناول وجوب االنتقال يف تطبيق القرار من
السياق أشــار القرار إىل «الرتكيب األخري
وقف األعمال العدائية بني لبنان وإرسائيل
لحاويات تقيّد وصول قوات حفظ السالم
إىل وقف دائم إلطالق النار وحل مســتدام.
إىل أجزاء من الخط األزرق أو قدرتهم عىل
وانشــغل أعضاء مجلس األمن بالتوافق
رؤيته .وهو أمر كان مدار نقاش يف مجلس
عىل فقرات شملت إدانة أعضائه استمرار
األمن أثناء مناقشــة تقرير األمني العام
االحتفاظ بأســلحة من قبــل مجموعات
لألمم املتحدة يف شهر حزيران املايض حول
مســلحة خارج إطــار ســيطرة الدولة

خفــايـــا
يرتدّد أن نائبــا ً حزبيا ً يف
منطقــة بقاعيــة ،يعاني من
مشاكل مع أكثرية القرى بسبب
وظيفته األساســية قبل النيابة
اضطر النتظــار انتهاء قداس يف
منطقته بســبب رفض الكهنة
وبعــض املصلني ،مشــاركته يف
القداس.

تنفيذ القرار  ،1701حيث سأل ممثلو دول
تشارك قواتها يف «اليونيفيل» عما تتضمنه
هذه الحاويات ،وعــن هدف تركيزها عىل
الخط األزرق ،وإذا كانت تحوي أســلحة
أم ال .وذكرت املعلومات الدبلوماســية أن
البعثات األمريكية والفرنسية واإلرسائيلية
هــي التــي أرصت عــى إثارة مســألة
الحاويات ،فيما أثــارت بعثات بريطانيا
وأمــركا ودولة اإلمارات مســألة وجود
السالح جنوب نهر الليطاني خالفا ً للقرار
.1701
يذكر أنــه يف العام املايض ،ويف القرار
 ،)2021( 2591الــذي تــم التجديد فيه
لـ»اليونيفيــل» حتى نهايــة آب املايض،
طلــب مجلس األمــن مــن «اليونيفيل»
اتخاذ «تدابري موقتة وخاصة» ملســاعدة
القوات املسلحة اللبنانية يف الغذاء والوقود
واألدوية والدعم اللوجستي وملدة سنة.
لكن يف القرار الجديــد (الرقم 2650
) اقترص تمديد هذا الدعم عىل مدة ســتة
أشــهر أخرى فقط .وجاء ذلك بعد سجال
طويل بني البعثــة اللبنانية وبني البعثتني
الروســية والصينية ،اللتني رفضتا النص
عىل مواصلة قوات األمــم املتحدة تقديم
هذا الدعم للجيش بحجة أن ذلك سيصبح
سابقة قد تطلب دول أخرى ،استنادا ً إليها،
وتتواجد عىل أراضيها قوات حفظ ســام
دوليــة ،أن تتم معاملة جيوشــها باملثل
وهذا يقود إىل رفــع موازنات هذه القوات
حول العالم يف وقت تعاني املنظمة الدولية

قالت مصادر متابعة إنه
إذا كان الرئيــس نجيب ميقاتي
يراهن عىل أن تبقــى الحكومة
خاضعة له يف حال الفراغ الرئايس
وأن الوزراء سيلبون دعواته لعقد
جلســات حكومية موســعة أو
ضيقة فهو واهم.
أعربت جهات قانونية عن
اعتقادها أن توقيف نائب رئيس
«التيار الوطنــي الحر» منصور
فاضل يف مطار بريوت بســبب
نقله ماكينة لفرم املخدرات معه
إىل فرنسا والســماح له بمتابعة
الســفر بعد تدخالت سياسية،
يشــكل فضيحة قانونية وأمنية
وذكرت بموضــوع الترسيبات
الســابقة حول توقيف ابنه ثم
تركه أيضــا ً بســبب تدخالت.
والحظــت أن فاضــل هــدد
باإلقتصاص ممن تعرضوا له.

من أزمــة مالية .ولعبــت صياغة البعثة
اإلماراتية دورا ً يف إقنــاع البعثة الصينية
التي كانت أكثر املتحفظني ،ال سيما بعد أن
قبلت البعثة الروسية باالقرتاح اإلماراتي.
فالفقــرة املتعلقة باملســاعدات للجيش
نصت عىل أال يكون ذلك سابقة ،وعىل عدم
تسبب املساعدة برفع موازنة «اليونيفيل».
املفارقــة كانت أنه مــع إدانة القرار
لالنتهاكات للخط األزرق ،تحفظ عدد من
أعضاء مجلس األمن بمــن فيهم املندوب
الصينــي عىل طلب لبنــان إدانة إرسائيل
باإلسم لقيامها بخرق القرار  1701معتربا ً
أن تلك اإلدانة «غري متوازنة».

مجموعة الـ  ...13أقرب إلى «"حزب الله"» منه إلى السياديين؟
 أوالً ،طالبــوا برئيــس يدافع عــن القضيةأالن ســـركــيــس
الفلسطينية .فماذا عن القضية اللبنانية أوالً؟ هل
كالمهم لتطمني من اتخذ من القضية الفلسطينية
يوم توجّ ه قسم من الشــعب اللبناني ،املقيم
ســببا ً لتنفيذ األجندة اإليرانية يف رشق املتوســط
واملغرتب إىل صناديق االقــراع النتخاب من أطلق
وتصدير الثورة اإلسالمية إىل لبنان؟
عليهم نــواب الثورة ،ظنوا أنهم انتخبوا نهاية زمن
ثانيــاً ،مطالبتهــم برئيس ســيادي داخليا ًتدوير الزوايا واملهادنة مع الدويلة.
وخارجيــاً .فما هو املقصــود؟ إذا كانت حرصية
وأخرياً ،أكد النواب التغيرييون ما كان يخشاه
السالح مع الســلطات الرشعية فلماذا ال يقولون
الكثريون .فبوضعهم مواصفات رئيس الجمهورية
ذلك بوضوح؟ فـ»حزب الله» يعترب نفســه مدافعا ً
أوضحــوا الكثري مما كان يشــوبه الغموض حول
عن السيادة اللبنانية ضد أعدائها يف الخارج وأعدائه
أهدافهم وانتماءاتهم العقائدية واإليديولوجية التي
يف الداخل.
لم تكن واضحة يف األشهر األوىل قبل
 ثالثــاً ،رئيــس مــن خارجاالنتخابات ،والتي أثارت أسئلة أكثر
االصطفافــات؟ فمــا هــي
مما أعطت إجابات حول تطلعاتهم
هل سيكون هذا
االصطفافات املقصودة؟ هل يعني
للرئاســة األوىل .فعىل عكس موقف
«القوات اللبنانية“ والقوى السيادية التموضع بمثابة إعالن ذلــك أن يكون رئيســا ً ال هو ضد
ا ُملطالب برئيــس مواجهة ،واضح أن السياديين الفعليين الســاح وال هو معه؟ ليس حزبياً؟
فاالصطفافــات اليوم معروفة ،إما
الرؤية حول حرصية الســاح بيد في الثورة ليسوا من
ضد السالح الخارج عن الرشعية أو
الدولة وإعادة بنائها وضبط مصادر
ضمن الـ 13؟
مواردها ولجم الفساد ،أتى غموض
معه ،ضد هيمنة األجندات الخارجية
مواصفات التغيرييــن بعيدا ً كل البعد عن تطلعات
أو معها .فهل هناك موقع آخر يف منتصف الطريق؟
الثــوار واملواطنني املحبطني الذيــن ال يريدون أن
وهل هذا املوقع هو الذي طالبت به الثورة؟
 رابعــاً ،رئيس يحافظ عىل أصــول الدولة.يساوم أحد بالسياسة عىل حسابهم.
هل هــذا يعني أنكــم تريدون رئيســا ً يُبقي عىل
من املواصفات األساسية التي وضعوها لرئيس
االتصاالت والكهربــاء وامليــاه واملرافئ بترصف
الجمهورية يمكن اســتخالص التايل ،وهنا يطرح
السلطة السياسية تحت شــعار ملكية الدولة لها
معارضون بعض األســئلة من باب االســتيضاح
باسم الشعب ،ويستمر نهج التحاصص والفساد،
والتأكيد:

هل أصبحوا من جماعة فن الممكن؟

لكــن مع «تغيــر» الوجوه؟ هل هــذا يعني أنكم
تريدون تحميل الخسائر ومفاعيل النهب للمودعني
واملصارف بدل الدولة؟
هل هذا ما ّ
توقعه الثوار ممن يقول إنه يمثلهم
اليوم؟ وهل هذا فعالً الطريــق الصحيح لإلصالح
والتعايف؟ وأي تموضع يف الوســط ،يخدم األجندة
الخارجة عن الرشعية واالستمرار باألزمة؟
هل ســيكون هذا التموضــع بمثابة إعالن أن

الســياديني الفعليني يف الثورة ليسوا من ضمن الـ
 13وهذه املجموعة تلتقــي اقتصاديا ً مع مرشوع
«حزب الله» وسياســيا ً تغض النظر عن سالحه.
وهل أصبح هؤالء من جماعــة فن املمكن وتدوير
الزوايا والتســويات مثلهم مثل من ثار اللبنانيون
ضدهم؟ هل ما ســنراه منهم يف املســتقبل أيضا ً
رصاعات عىل الســلطة وفساد يف املمارسات باسم
التغيري ،كما حصل يف التاريخ املعارص؟

محـــــليـــــات
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بري وميقاتي وجنبالط أنهوا عهد عون قبل أوانه
غـادة حــالوي
كأن الحكومة صارت يف خرب كان.
الدليل اىل مثل هذا االستنتاج املساعي
الجاريــة او التحضــرات القائمــة
للمرحلة املقبلــة اســتعدادا ً للفراغ
الرئايس املس َّلم بوقوعه.
من خــال زيارة رئيــس الحزب
التقدمي وليد جنبالط اىل رئيس حكومة
ترصيــف االعمال نجيــب ميقاتي اىل
زيارة االخري للقاء رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،املقصــود بمثل هذا الحراك
التحضري للمرحلة املقبلة واالستعداد
لها حيث ستتســلم الحكومة الحالية
اي حكومة ترصيف االعمال املستقيلة
صالحيات رئاسة الجمهورية بالتوافق
واالتفاق مع رئاســة املجلس النيابي
ورئيس االشــراكي .مجــرد الفكرة
ستضع الرئيســن والزعيم يف قفص
االنتقاص من مقــام الرئيس املاروني
والقبول بتســلم ثالثي مســلم زمام
املبادرة والحكم فيما الرشيك املسيحي
غائب ومهمــش .واقع ســيضعهم
مجتمعني يف قفــص االتهام وموضع
هجوم من رئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيــس التيــار الوطني الحر.
خروج عون من بعبــدا يعني ترشيع
ابواب املعارضة بوجه حكومة ميقاتي
وبــدء مرحلة الحديث عــن انتقاص
بالصالحيــات واملثالثــة وغريها من
مواقف تصب يف هذا االتجاه.
منــذ الخطاب الشــهري لربي يف
ذكرى  31آب انكرست الجرة بينه وبني
العهد .لم يســتلزم مُفاتِحه بموضوع
تعيني ســت وزراء يف حكومة ميقاتي
لتعويمها فائض تفكري حتى ســارع
اىل رفضها من اساســها وص ّد الباب
بوجه مقرتحات باسيل ومَن خلفه واىل
جانبه .وتلميحــه ان االجتماع االخري
الذي جمع عون وميقاتي كان ســلبيا ً

نبيه بري

نجيب ميقاتي

وليد جنبالط

يصب يف خانة القــول ان التفاهم مع
عهد عون مستحيل .اقفل بري باالتفاق
مع جنبالط وميقاتي ابواب العهد قبل
الواحد والثالثــن من ترشين وان كان
عاجزا ً عن تحديد جلسة انتخاب رئيس
للجمهورية ولو عىل سبيل جس النبض
الن ال مرشحني وال اسماء جدية تطرح
يف االفق .املرشــح الوحيد وهو رئيس
تيار املردة سليمان فرنجية الذي غادر
يف رحلة خــارج لبنان تســتمر اياما ً
عرشة اصطدم ترشيحه برفض جربان
باسيل حيث ال قدرة لـ»حزب الله» عىل
تبني ترشــيح ال يحظى بغطاء تكتل
مسيحي وازن .فما العمل اذاً؟
ال حل وال من يعملون عىل بلورته.
املعني االول واالسايس اي «حزب الله»
يقول انه ســبق وبــادر وتواصل مع
االطراف املعنية وقــدم ما يكفي من
املبادرات لعل احداها تســلك طريقها
حيــث يجب لكن االبــواب ِ
أوصدت يف
وجهه حتى بات عاجزا ً عن التوفيق بني
الجهتني املعنيتني اي باسيل وميقاتي.
ليس «حزب اللــه» طرفا يف تكتل بري
ميقاتي وجنبالط وال لديه ادنى فكرة
عــن ما يســعون اليه .لــم يعد يجد
امكانية لحكومة جديدة وال الرئاســة
تباشريها قريبة.
واقعا ،بلــغ لبنان االنهيار الجدي
وسط تعطل املؤسسات وتداعيها .الحل

من وجهة نظر الثالثي بري وميقاتي
وجنبالط البحث عن آلية تؤمن تسيري
امور الناس وضمان شــؤون الدولة
بحدهــا االدنى وذلك مــن خالل قيام
كل وزير بدوره املنوط به فيمكن مثالً
رفع الدوالر الجمركي بقرار من الوزير
املعنــي ومثله رفع تعرفــة الكهرباء
اي ان هنــاك امورا ً يمكن تســيريها
بقــرارات وزارية ،باملقابل ســيرشع
بري ابــواب مجلس النــواب الصدار
قرارات وترشيعات تسهل عمل حكومة
ترصيف االعمال وكله تحت ســقف
القانون والدستور وتحت مظلة فتوى
املرشع حســن الرفاعي واملادتني 62
و 75من الدستور .
يرص بري عىل تفعيل عمل املجلس
الترشيعــي منطلقا ً مــن ان املجلس
سيد نفسه طاملا ال مرشحني لرئاسة
الجمهورية بعــد واالجــواء املحلية
تنجــل بعد .اما ميقاتي
واالقليمية لم
ِ
فيعتــر ان التفاهم مع عــون بات
مستحيالً والدســتور يكفل لحكومته
ترصيف االعمال ولــه ان يقوم بذلك.
اما جنبالط فتحليله يقــول طاملا ان
«حزب الله» لم يتدخل بعد فذلك يعني
ان االزمة مفتوحة عىل كل االحتماالت
وهو سبق وطالب «حزب الله» بالتدخل
ملعالجــة وضع الحكومــة والضغط
من اجل تشــكيل حكومة جديدة .ويف

املوضوع الرئايس ينزعج جنبالط من
الضبابية املحيطة بامللف الرئايس حيث
ال مرشحني جديني باستثناء فرنجية.
الخطر يف ما نشهده اليوم ان افق
اللعبة السياسية ممكن ان يودي بالبلد
اىل الهاوية فيما اي طرف غري مستعد
للتنازل او لقاء الطــرف اآلخر ولو اىل
منتصف الطريــق .الفكرة ان املواطن
هو الوحيــد الذي يدفــع الثمن فيما
املســؤولون عن البلد يف معركة اثبات
وجــود وكباش ســيايس غري واضح
املعالم .الواقع الحايل قد ينتهي بانفجار
سيايس او امني .يف السابق كانت الدول
الصديقة تتلقف املوضوع وتأخذ الحل
عىل عاتقها .اما اليوم فكل الدول تتلهى
بهمومها حتى األم الحنون.
هو اذا ً حــراك ثالثــي االبعاد يف
الوقت الضائع لتخفيــف االعباء قدر
املستطاع الن ال بري وال ميقاتي يريان
وجود ولو امل ضئيل بتشكيل حكومة.
اذا ً لـ»نجود مــن املوجود» ولو كانت
حكومة ترصيف اعمال ومســتقيلة
وليقم كل وزير بعمله .لكن الســؤال
هل سريىض عون ،بأيامه املتبقية ،ان
يتجاوزوه ليحكموا وكيف سيكون رد
فعل بقية القوى املسيحية يف حال خرج
الطرف املســيحي من املعادلة؟ وكيف
لربي وميقاتــي وجنبالط ان يواجهوا
مثل هذا الهجوم ضدهم؟
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تقرير لجنة المال قيد اإلنجاز والدوالر الجمركي
بين  10و 14ألفًا
أكـــرم حــمــدان
عىل الرغم من مرور أكثر من أسبوع عىل عقد آخر
جلســة للجنة املال واملوازنة ملناقشــة مرشوع قانون
موازنة العــام  ،2022إال أن املعلومات املتوافرة لـ»نداء
الوطن» تُشري إىل أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان
بات عىل وشــك اإلنتهاء من وضع اللمســات األخرية
عىل تقريره ،الذي يُفــرض أن يتضمن املواد التي تمت
جلسة إنتخاب الرئيس ما زال موعدها مجهو ً
ال
املوافقة عليها وتلك التي ت ّم تعليقها واإليرادات بموجب
عما يمكن أن يتضمنه ،وبانتظار أن يُحدد بري جلســة
سيناريوات وزارة املال.
لهيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا ً لتحديد موعد جلسة
وعطفــا ً عىل ما تقدم وإنطالقــا ً مما أعلنه أمس
املوازنة ،فإنــه ال بد من التذكري بأن لجنة املال كانت قد
رئيس حكومة ترصيــف األعمال الرئيس املكلف نجيب
إنتهت خالل النقــاش يف املوازنة إىل جملة من املعطيات
ميقاتي بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه
أهمها أن النقاش يتم عىل قاعدة اإلختيار بني الســيئ
بري يف مقر الرئاسة الثانية ،فإن موعد الجلسة النيابية
واألسوأ ،وأن هذه املوازنة هي ملدة ال
العامة ملناقشــة وإقــرار املوازنة
تتجاوز األربعة أشــهر واملطلوب أن
مرجح األسبوع املقبل.
يتم التحضري ملوازنة حقيقية ترتافق
ميقاتي الذي نفى ردا ً عىل سؤال
دعت مصادر نيابية إلى
مع خطــة إصالحية للعــام 2023
لـ»نداء الوطــن» أن يكون قد بحث
وليس فقط إحتساب أرقام وإعداد
الحكومة
مع بري يف ملف تشــكيل
التفتيش في األماكن
موازنة دفرتية.
تناول
البحــث
العتيــدة ،أكــد أن
المظلمة لتأمين مصادر
كما ســيتضمن تقرير اللجنة
موضوع املوازنة وإمكانية أن تكون
أمام مجلس النواب األسبوع املقبل .تمويل وإيرادات للخزينة من املقرتحات التي تقدم بها وزير املال
هذا املوقــف تقاطع مع تأكيد مثل األمالك البحرية وضبط حول ســعر الــدوالر الجمركي بني
مصادر نيابيــة مختلفة زارت عني الجمارك والتهرب الضريبي  10و 12و 14ألــف لرية عىل أن تبت
الهيئــة العامة للمجلــس يف األمر،
التينــة والتقت بــري ويف مقدمها
علما ً أن هذه املسألة هي من صالحيات الحكومة ووزير
نائب رئيس املجلس الياس بو صعب ،الذي أكد لـ»نداء
املالية.
الوطن» أن األجواء توحي بالتوجه نحو جلسة للموازنة
وسيتضمن التقرير أيضاً ،إيرادات ونفقات جديدة،
األسبوع املقبل.
إضافة إىل كل املالحظات والتحفظــات التي تقدم بها
وبانتظار أن يُعلن رئيس لجنة املال خالل الساعات
النواب عــى قاعدة أن املطلوب تحمل املســؤولية من
املقبلة عن إنهاء تقريره وتسليمه لربي وبالتايل الكشف
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قبل الجميــع ،وعدم التهرب والتلهــي بجنس املالئكة
واملشاركة يف إتخاذ القرارات الالزمة لتأمني الحد األدنى
من التوازن بني النفقات والواردات ،لكي تستطيع مالية
الدولة تأمني املطلوب عىل الصعيــد الصحي والرتبوي
والوظيفي وغريه.
ويف وقت دعت مصادر نيابية إىل التفتيش يف األماكن
املظلمة لتأمني مصادر تمويــل وإيرادات للخزينة من
مثل األمالك البحرية وضبط الجمارك والتهرب الرضيبي
والتفتيش عن نسب أرباح بعض الرشكات الكربى من
مثل رشكات النفط ،ألن البلد يمر يف ظروف إســتثنائية
ولكنه بحاجة إىل موازنة لكي تنتظم إدارة الدولة ،هناك
بعض القوى والكتل التي سبق وأعلنت رفضها للموازنة
مثل تكتل «الجمهورية القوية» الذي أعلن بإسمه النائب
غســان حاصباني ،رفض «القوات اللبنانية» السري يف
موازنة خالية من الوضوح يف األرقام واإلصالحات.
إذن ،نحن أمام ســاعات وأيام تفصلنا عن جلسة
ملناقشة وإقرار املوازنة العامة للعام  2022وبالتايل ،فإن
هذا املســار يؤرش عىل أن ملف تشكيل الحكومة ما زال
معلقا ً كما أن البدء يف تحديد مواعيد ودعوات لجلسات
إنتخاب رئيس للجمهورية ،مــا زال مجهوال ً أقله حتى
اآلن.

رامــــي الريــــــــس

العراق الجريح
ولبنان الكسيح!
لبنان والعراق بلدان عربيّان يتشابهان في
العديد من المجاالت ،كما ويختلفان في العديد
من المجاالت أيضاً .لطالما كان العراق يشكل
وزنا ً عربيّا ً كبيراً ،ولطالما كان لبنان يعتبر
متنفسا ً عربيّا ً أساسيّاً .وبين هذا وذاك ،تتقاطع
القدرات البشريّة التي كانت وال تزال ميزة
لبنانيّة مع إمكانيّات العراق في الثقافة والكتب
والقراءة.
ولكن ،بعيدا ً عن التقاطعات الثقافيّة ،ال يمكن
إغفال المشاكل السياسيّة المشابهة التي يعاني
منها لبنان والعراق ،ولعل أبرزها الطائفيّة
السياسيّة التي أخذت أبعادا ً خطيرة في العراق
بعد غزو بغداد وسقوطها في نيسان  ،2003وما
تالها من فوضى سياسيّة ودستوريّة ومؤسساتيّة
وأمنيّة .لقد طفت اإلنتماءات الطائفيّة إلى
السطح بعدما كانت في حقبة النظام السابق
خافتة بفعل القمع والتسلط.
طبعاً ،ال يمكن تمجيد أي نظام ديكتاتوري
مقابل توفيره االستقرار ،ألن االستقرار إياه
ال يعدو كونه استقرارا ً هشا ً غير ثابت وغير
متجذر ،قابل لالهتزاز والسقوط عند أول
منعطف كبير .وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر،
فإن رحيل الزعيم السوفياتي األخير ميخائيل
غورباتشوف أعاد فتح النقاش حول تجربته في
اإلصالح وإنعكاسها المدوي في سقوط «الكتلة
اإلشتراكيّة» أو ما عُ رف بمسمّ ى «المعسكر
الشرقي».
من كان ليتصوّر أن ينهار االتحاد السوفياتي
ويتالشى بالطريقة التي حصلت فيها قبل عقود
قليلة ،وهو الدولة التي واجهت األحاديّة األميركيّة
عقب اإلنهاك األوروبي الذي حصل بفعل
الحرب العالميّة الثانية .وإذ بموسكو تنخرط
في مجابهة على كل المستويات مع واشنطن
وتنطلق الحرب الباردة وحرب النجوم وسواهما
من النزاعات التي حصلت بالواسطة في بقع
جغرافيّة عديدة حول العالم.
الطائفيّة السياسيّة ال تصنع االستقرار ،بل
ٍ
درجات متفاوتة بحسب
تفرز المواطنين إلى
إنتماءاتهم ،وتفسح المجال أمام تغلغل النفوذ
الخارجي عبر الطوائف ضد الدولة المركزيّة.
هذا ما حصل في العراق ،وهنا أوجه الشبه مع
لبنان .االنقسام الطائفي العميق يوفر أرضيّة
ممتازة لالعبين اإلقليميين الذين يريدون تحقيق
أحالمهم اإلمبراطوريّة القديمة من خالل بسط
نفوذهم عبر تنظيمات محليّة تدين لهم بالوالء.
من خالل تلك التنظيمات ،يتم إضعاف
السلطة المركزيّة عبر تشويه الممارسة
الدستوريّة وشل المؤسسات عند الحاجة عبر
تقديم تفسيرات غير دستوريّة للدستور أو إعادة
تعريف مفاهيم أساسيّة وبديهيّة بما يصب
بمصالحها الفئويّة والمباشرة أم عبر تكريس
أعراف سياسيّة جديدة تك ّرس الطابع «القبائلي»
للعمليّة السياسيّة وينزع عنها أي مسارات
تحديثيّة من الممكن أن ترفع من مستوى معيشة
السكان أو طريقة عيشهم.
ال بل على العكس تماماً .الشعبان اللبناني
والعراقي يعيشان أزمة واحدة في الفساد
واإلفساد ،في سوء اإلدارة ،في تشتت القرار
السياسي المركزي وبعثرته المتعمدة ،في تغلغل
النفوذ الخارجي لمصلحة أطراف محليّة على
حساب الحكومة ،في األداء السياسي الذي ال
يمت إلى الديمقراطيّة بصلة ،في تفاقم المشاكل
اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة والماليّة (الكهرباء
مثالً) ،وفي العديد من المجاالت األخرى.
ال يمكن اإلنتقاص من أهميّة الخالصات
السياسيّة التي يمكن أن تتوفر من خالل هذه
المقارنة البدائيّة التي تحدّد بوضوح ،ومن
دون أي إلتباس ،مسؤوليّة المحاور اإلقليميّة
عن تدهور األوضاع السياسيّة والمعيشيّة في
البلدين .هذه المقاربة ال تعفي قطعا ً المسؤولين
السياسيين في كال البلدين ،أي أولئك الذين تولوا
السلطة السياسيّة بمختلف مؤسساتها ومرافقها.
ولكن المسار العام ال يحتمل الكثير من النقاش.
إذا كان إنزالق لبنان إلى الحرب األهليّة مجددا ً
دونه صعوبات موضعيّة وسياسيّة وميدانيّة،
فإن ذلك قد ال يكون متوفرا ً في العراق الذي
كادت أن تشتعل النزاعات المحليّة فيه بشكل
خطير .في الحالتين ،إبحثوا عن المح ّرك األول
والمستفيد األول!
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ســنـــاء الــجـــاك

حروب «الشغور والفراغ»
يعيش اللبنانيون على إيقاع حروب المصطلحات
والصالحيات المتعلقة بما ينتظرهم بعد انتهاء
والية العهد القوي.
يستمعون إلى المحللين المتخصصين وهم
يشرحون نصوص الدستور.
يذهلون من قدرة هؤالء على الغوص والتبحر
والتمعن والتدقيق في كل كلمة ونقطة وفاصلة...
ويتساءلون عن كل هذا الغنى في المتن والبنود.
ينبهرون باإلعجاز الذي جمع بين «أرض لبنان
أرض واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق
في اإلقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل
سيادة القانون ،فال فرز للشعب على أساس أي
انتماء كان ،وال تجزئة وال تقسيم وال توطين»،
وبين «ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش
المشترك».
ويحتارون عندما يفحمهم اللعب على وتر
«الميثاقية» بين فريق وآخر من ديناصورات
المنظومة أو من المنظرين لفصيلة الديناصورات.
يتابعون القراءات الدستورية بغية قولبتها وفق
المصالح والتحالفات.
لعلهم ال ينتبهون إلى أن غالبية الديناصورات
تجتهد تحت راية الحاكم بأمره ،وترضى بمخالفة
الدستور واالمتناع عن انتخاب رئيس جديد في
المهل الدستورية المحددة ،وذلك ألن حدود مساحة
اللعب واضحة بالنسبة لها.
بالتالي ،يمكن القول إن الحمل ثقيل على وعي
اللبنانيين الذين يتأرجحون بين هموم الدنيا
واآلخرة .فالمعضلة تكمن في هذا الفيض من
الثقافة الدستورية والقانونية التي تغرق الهواء،
في حين تتفاقم فوق رؤوسهم مشكالت سببها
تفاصيل تافهة كالكهرباء والمازوت وأدوية
السرطان وأقساط المدارس.
ويتابعون بشغف آخر اإلصدارات للفذلكات
الدستورية المتعلقة باألزمة المرتقبة مع حلول 31
تشرين األول المقبل ،وكأنهم يتابعون مباريات كرة
القدم بين «ريال مدريد» و»نادي برشلونة».
والمفارقة أنهم حاضرون ليغرقوا في شبر ماء،
وينسوا التفاصيل التافهة التي يتعايشون معها،
ليتحمسوا لكل ما يساهم في انقسامهم وانعزالهم،
ويواصلون بناء خنادق المذهبية القاتلة.
يغفل اللبنانيون ان التحالفات التي تتوضح
مالمحها مع بداية العد العكسي لالستحقاق
الرئاسي ،هي متاريس طائفية جديدة تفرزهم
وتعيدهم إلى بدايات الحرب األهلية ،مع تغيير في
الترتيب لجهة حقوق الطوائف.
ففي حين يؤكد رئيس حكومة تصريف األعمال
ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن
«صالحيات رئيس الدولة ستنتقل مباشرة إلى
الحكومة الحالية في حال شغور منصب رئاسي»،
تستنفر جوقة الزجل التابعة للعهد القوي ،وتنتابها
حساسية مفرطة من مصطلح «شغور».
فهي ترى في هذه استخدام المصطلح مؤامرة
على المسيحيين ،لمصادرة صالحياتهم وحقوقهم
في السلطة ،وذلك بغاية للتخفيف من وقع
مصطلح «الفراغ» المهول الذي ستسقط فيه
الجمهورية اللبنانية بعد مغادرة الرئيس الماروني
قصر بعبدا ،ليتولى رئيس حكومة تصريف االعمال
السني السلطة كاملة ويصادر موقع الرئاسة
ويغتصب حقوق المسيحيين.
وهذا االستخدام المغرض باب للمؤامرة التي
ال يتصدى لها ولن يتصدى لها إال العهد القوي،
حتى بعد وقوع الفراغ الرئاسي المرتقب ،الذي
يفضل عليه الحلف الجديد/القديم بين رئاسة
الحكومة ورئاسة مجلس النواب ،ومعهما «زعيم
الدروز» وليد جنبالط ،تفسيرا ً مغايرا ً ألن «ال فراغ
رئاسي ،بل شغور» ...و»الدستور واضح بشأن
هذه النقطة».
بعبارة أخرى ،وطبعا ً وفق جوقة الزجل
التابعة للعهد القوي ،المسلمون يتحالفون ضد
المسيحيين ،»...وتلك قمة المؤامرة ويا غيرة الدين.
على أي حال ،جوقة الزجل ترفض جملة
وتفصيالً هذا «الدستور الذي يرفض الفراغ» .وهي
ال تخفي سعيها إلى تغييره ،ولعل هذا السعي
سيترجم بعد انتهاء الوالية ،بما يخدم قطعا ً
استراتيجية الحاكم بأمره ومحوره.
وكما سبقت اإلشارة ،جميع المتخاصمين
يلعبون تحت الراية.
وهل يجد هذا الحاكم فرصة مناسبة أكثر من
حروب «الشغور والفراغ» ليستثمر بها ،ويصل
من خاللها إلى االنقالب على الطائف والدستور
المنتهك والمنهوك بالتفسيرات؟؟
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رواتب القطاع العام :تخبّط في األرقام...
»رعب» من فرض ضرائب
و ٌ
كــلــيــر شــكــر
جمع رئيــس حكومة ترصيــف األعمال نجيب
ميقاتي عــرة وزراء وأربعــة مديرين عامني خالل
اجتمــاع «اللجنة الوزارية املكلفــة معالجة تداعيات
األزمة املالية عىل ســر املرفق العــام» ،ليخلصوا إىل
االتفاق «عىل تطوير وتحسني اإليرادات للخزينة ،الطلب
ّ
مفصل باملالية العامة
اىل وزارة املالية ،وضع تقريــر
وأوضــاع الخزينة ،الطلب اىل مجلــس الخدمة املدنية
عرض تقرير مفصل عن أوضاع اإلدارة العامة» ،وذلك
يف ســبيل تفعيل اإلنتاجية واتّخاذ القرار الالزم لتأمني
استمراريّة عمل اإلدارات العامة.
ميقاتي خالل ترؤسه اللجنة (داالتي ونهرا)
قبله بأيام ،أصدر ميقاتي تعميما ًطلب فيه من «كل
قبل اعتماده ،يف ســبيل توضيح انعكاساته عىل املالية
اإلدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات واتحادات
العامة تمهيدا ً التخاذ القرار املناسب بنا ًء عىل املعطيات
البلديات واملجالس والصناديق والهيئات واإلدارات ذات
الواضحة والكاملة وبعد تحديد أويل ألثره املايل».
املوازنات امللحقة ،تحديد كامل التقديمات واملنافع التي
ثالثاً ،غياب األرقــام الدقيقة حول حجم القطاع
يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة إلزامية أخرى
العام بعد التخبّط الذي عكسته سلسلة الرتب والرواتب
مرتبط احتســابها بالح ّد األدنى الرسمي لألجور ،عىل
التي أق ّرت عىل أساس تكلفة مقدرة بحواىل  1200مليار
أن تكون املعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعىل
لرية وإذ بها تبلغ حواىل  3000مليار.
مسؤولية من أعدّها ،وعىل أن ترفع املعلومات املطلوبة
يف الواقعّ ،
فإن الفجــوة يف تحديد أعداد العاملني
إىل املديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خالل مهلة
واملتعاقدين مع القطاع العام ،تنبع من
أقصاها عرشون يوماً».
ّ
العشــوائية التي تتّسم بها توظيفات
فــإن هــذه اللجنة
يف الواقــع،
املؤسسات العامة التي يبلغ عددها 91
الوزارية بدأت عملها منذ أشهر ،وهي
ّ
مؤسســة عامة تتمتع باستقالليتها
لم تتم ّكن حتى اآلن سوى من التفاهم
ثمة من اقترح الذهاب
ّ
عىل حلول ترقيعيّة تســ ّد انهيار قيمة إلى مجلس النواب حيث (الكهرباء ،مصالح املياه ،املستشفيات
الحكومية )...ملا تحويه من توظيفات
رواتب القطاع العام ،ســواء من خالل
املســاعدة االجتماعية ،أو بدل اإلنتاج تناقش الموازنة العامة سياسية ،عىل أشكال قانونية مختلفة،
ليكون مصير الرواتب
تحول دون قدرة السلطة املركزية عىل
أو بدل النقل ،وهي حلول لم تسهم يف
تحديد أرقامها الفعلية والحقيقية.
ح ّل أزمة اعتكاف موظفي هذا القطاع
ضمن الموازنة على
وفــق الباحــث يف «الدوليــة
للعودة إىل وظائفهم ،وســط تحديات
أساس خطة شاملة
للمعلومات» محمد شمس الدين ّ
فإن
تكاد تكون قاتلة:
عديد القطاع العام بني اإلدارات العامة واملؤسســات
أوالً ،تدني إيــرادات الخزينة العامــة إن لم نقل
العامــة والبلديات ( 1055بلدية تضــ ّم حواىل  15ألف
انعدامها ما يحول دون ســ ّد حاجات تمويل أي زيادة
موظــف) واألجهزة األمنية والعســكرية ،كانت تقدّر
عىل رواتب القطاع العام.
يف العام  2019بحــواىل  320ألفاً ،وهــي تبلغ حاليا ً
ثانياً ،ال تزال مشهدية رفع سلسلة الرواتب ماثلة
حواىل  300ألف بعــد إحالة حواىل  7آالف إىل التقاعد أو
أمام الجميــع وهي التي أظهرت حجم إخفاق الطبقة
االســتقالة ،فيما يبلغ عدد املتقاعدين أو املستفيدين
السياسية يف وضع سلســلة مدروسة ماليا ً عىل نحو
منهم ،حواىل  124ألفا ً ومعظمهم من األجهزة األمنية
ســليم .وبهذا املعنى ذكر تعميم رئاسة الحكومة أنّه
والعسكرية.
«لكون زيادة الح ّد األدنى لألجور سريتّب أثرا ً ماليا ً عىل
ويشري إىل ّ
أن كلفة القطاع العام كانت تقدّر بحواىل
العديد من التقديمــات والتعويضات واملنافع األخرى
 12ألف مليار لرية سنويا ً ( 8مليارات دوالر قبل وقوع
التي يســتفيد منها املوظف يف القطــاع العام وغريه،
األزمة) ،أي حواىل  1000مليار شــهرياً .ويفرتض أن
ما يوجب إعداد دراسة إســتباقية ألي إجراء مرتقب

تك ّلف املساعدة االجتماعية التي دفعت عىل شهرين إىل
جانب بــدل اإلنتاجية وبدل النقل حواىل ألف مليار لرية
(أي  500مليار كل شهر) ،ولكن يف حال ض ّم املؤسسات
العامة لإلدارات العامة كجهات مستفيدة ،فقد يرتفع
الرقم بشكل كبري ومجهول.
فاللجنــة الوزاريــة ،وبعد سلســلة اجتماعات
اعتمدت خاللها سياسة الحلول املجتزأة املوضعية التي
تتناول ك ّل وزارة أو قطاع ،عــى طريقة رشاء الوقت
واللجوء إىل املعالجات «عىل القطعة» ،ق ّررت البحث عن
إطار شــامل ألزمة رواتب القطاع العام بعد الحصول
عىل دراستني ،أوال ً حول واقع اإلدارة العام وثانيا ً حول
مدى قدرة وزارة املال عىل تأمني التمويل.
لكن الع ّلة األساســية تكمــن يف كيفية تأمني
إيرادات لتغطية هذه النفقات حيث بيّنت مســألة
الدوالر الجمركي ّ
أن وزير املال يوســف خليل يحاذر
اتّخاذ أي قرار غري شــعبي من شأنه أن يثري نقمة
الرأي العام ،بطلب واضح من رئيس مجلس النواب
نبيه بري الذي يح ّ
ظر عليه اتخاذ أي خطوة قد تؤدي
إىل زيادة الرســوم أو الرضائب ،حتى أن رفع تعرفة
الكهرباء ال تزال موضع رفض مــن جانب الثنائي
الشــيعي .ولهذا ثمّ ة من اقرتح يف اللجنــة الوزارية
الذهاب إىل مجلس النواب حيث تناقش املوازنة العامة
ليكون مصري الرواتب ضمن املوازنة عىل أساس خطة
ّ
مفصلة للموارد
شاملة ،بعد أن تع ّد وزارة املال دراسة
التي ستغ ّ
طي الزيادات يف الرواتب ،وبعد تقديرها عىل
ّ
مفصل.
نحو دقيق بعد دراســة واقع اإلدارة بشــكل
واملقصود بالتوجّ ه إىل مجلس النواب لفرض أمر واقع
وليتحمّ ل النواب مســؤوليتهم إزاء هذا امللف املعييش
الضاغــط والحؤول دون تمادي لعبــة املزايدات التي
صارت سمة الربملان الجديد.

إفتتح مؤتمر المدارس الكاثوليكيّة وتحدّث عن رسالتها السينودسيّة والتزامها

الراعي :تد ّ
خل هدّام في عدم تشكيل حكومة
وفي إدارة الشغور الرئاسي ّ

أكــد البطريرك الكردينال مار بشــارة بطرس
الراعــي ،يف كلمته خــال افتتاح مؤتمــر املدارس
الكاثوليكيّة الثامــن والعرشين يف ثانويّة مار الياس
للراهبات األنطونيّات  -غزير تحت عنوان «الحوكمة
يف املــدارس الكاثوليكيّــة من منظــور الديناميّة
الجماعيّة» ّ
أن املدرســة الكاثوليكيّة ،بحكم صفتها
«كاثوليكيّة» تحمل بعدين :األوّل ،التزامها برســالة
الكنيســة؛ والثاني ،جامعيّتهــا أي إنفتاحها أمام
الجميــع ،دونما تمييز .فهي ،كما نقرأ يف اإلرشــاد
الرســويل ّ «رجاء جديد للبنان» ،مدعوّة لتكون مربّية
نوعي ذي أسس
األشخاص والشعوب ،ولتقديم تعليم
ّ
علميّة وروحيّة وأخالقيّة ،تجعل منهم مســيحيّني
ناشطني ،وشــهودا ً لإلنجيل ،ومواطنني يف بالدهم.
ومن هذا املنطلق ،تعرض الشؤون الزمنيّة ،والنظرة
إىل اإلنســان والتاريخ ،مستنرية باإلنجيل ،وشخص
يسوع املســيح بما يمثّل من مثال أعىل يف إنسانيّته
(راجع الفقرة  .)106وشــدّد الراعــي عىل أنه لكي
تقوم املدرسة الكاثوليكيّة برسالتها ،تحتاج إىل رشكة
بحيث يضع ك ّل واحد مــن مكوّنات األرسة الرتبويّة
 بدءا ً مــن اإلدارة ،الهيئة التعليميّة ،أولياء التالمذة،املوظفني الرتبويّــن ،الطالب ،املجتمع ،والدولة – ما
عنده من نظرة ورأي ورؤيــة يف القضايا التعليميّة
والرتبويّة املطروحة.
وحياة الرشكة تعطي املدرسة الكاثوليكيّة وجه
السينودسيّة التي تعني السري معاً ،واإلصغاء املتبادل،

بحيث يعود لك ّل واحد أن يتع ّلم شــيئاً .وقال الراعي
إن هــذه األعمدة الثالثة ،التي تبنى عليها املدرســة
الكاثوليكيّة ،هي وحدة متكاملة :رشكة سينودسيّة
رساليّة .وعىل أساسها يت ّم إصالح الحوكمة الرتبويّة
واإلداريّة .وكم نتمنّى أن يســر يف موازاتها إصالح
الحوكمة يف املدرســة الرســميّة ،من أجل ضمانة
رفعة مستوى التعليم والثقافة يف لبنان ،املشهود له
يف العالم .فموهبة العلم عندنا هي ثروتنا الطبيعيّة.
وأكد أن إصالح الحوكمة عرب الرشكة السينودســيّة
الرســاليّة مدع ٌو ليت ّم من جهة يف داخل ك ّل مدرسة
كاثوليكيّة ،ومن جهة أخرى بني املدارس الكاثوليكيّة
عىل مستويني :مســتوى مجموعة املدارس التابعة
لألبرشــيّة أو للرهبانيّة الواحدة مــن خالل املكتب
الرتبويّ فيها ،ومســتوى املدارس الكاثوليكيّة كك ّل
من خالل أمانتها العامّ ــة .وكذلك من جهة املدارس
الرسمية من خالل وزارة الرتبية والتعليم العايل.
وأضــاف :وتقتيض الحوكمــة الرتبويّة الجمع
املتوازن بني التقليد والحداثة ،مع السهر عىل ّأل يذوب
التقليد يف الحداثــة ،و ّأل تهيمن الحداثة عىل التقليد.
تهدف الحوكمة إىل غاية أساسيّة هي تكوين نوعيّة
اإلنسان املواطن بوسائل أربع :أ ّوالً ،تربيته الشاملة
روحيّا ً وأخالقيّا ً وعلميّــا ً ووال ًء لوطنه؛ ثانياً ،تأمني
النوعي له؛ ثالثاً ،توفري التع ّلم للجميع لكونه
التعليم
ّ
ثروتنا الطبيعيّــة؛ رابعاً ،الجودة الشــاملة (راجع
املجمــع البطريركي :املارونيّــة والرتبية :يف التعليم

العام والتقنــي ،الفقرة  .)64وتابــع الراعي« :من
هذا املنطلق ،تأتي ورشــة «تحديث وتطوير املنهج
الرتبويّ » التي أطلقها معــايل وزير الرتبية والتعليم
العايل القايض عبّاس الحلبــي يف أوائل آب من العام
املايض  .2021وبارشوا العمل بهذه الورشة يف الشهر
عينه يف املركز الرتبويّ للبحوث واإلنماء بمشــاركة
القطاع الخاص .وقد شاء الوزير مع القطاع الخاص
بالتعــاون مع خرباء علميّــن وتربويّني ،وهذا كان
حديثنا منذ أربعة ايام ،أن يكون هذا العمل بعيدا ً عن
والسيايس ،لئال يتع ّ
طل تحقيق هذه
الحزبي
التمثيل
ّ
ّ
الورشة ،ولئال تُفسد يف جوهرها ،إذا ما ّ
تحققت تحت
هذا التمثيل .فيكفينا أن النزاعات الحزبيّة والسياسيّة
أفسدت اإلدارة يف الدولة ،وع ّ
طلت القضاء وفكفكت
ّ
التدخل الحزبي
أوصال الجمهوريّة .وآخر مظهر لهذا،
والسيايس الهدّام نراه يف عدم تشكيل حكومة كاملة
الصالحيّــات لكي تمارس ســلطتها اإلجرائيّة ،ويف
الرئايس ،وكأنّه أمر حاصل.
فذلكات إدارة الشــغور
ّ
والك ّل يناقض ك ّليّا ً الدستور ،املوضوع جانبا ً واملخالف
يوميّاً ،تأمينا ً للمصالح الشخصيّة والفئويّة.
أنتم تدركون ،يا معايل الوزير ،خطورة هذا األمر
وصعوبة تجنّبه .لكن ثقوا مع معاونيكم أنّنا معكم يف
هذا السعي ومدارسنا الكاثوليكيّة واللجنة األسقفيّة
واألمانة العامّ ة تناضل معكم من أجل تحقيق مرشوع
«تحديث وتطوير املناهــج الرتبويّة» ،ونصب أعيننا
اللبناني بك ّل أبعاده».
جميعا ً حماية نم ّو اإلنسان
ّ
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وافق على تعيين محقق عدلي رديف للحاالت الضرور ّية والمل ّ
حة

مجلس القضاء األعلى يؤكد على تشكيالت الغرف العشر
من دون تعديل
خــــاص « -نــــداء الوطـــن»
وافق مجلس القضاء األعىل عىل طلب
وزير العدل هنري الخوري «تعيني محقق
عديل ملعالجة األمــور الرضورية وامللحة
طيلة فرتة تع ّذر قيام املحقق العديل األصيل
يف قضيــة تفجري مرفأ بــروت ،القايض
طارق البيطار ،بمهامه – كطلبات إخالء
السبيل والدفوع الشكلية عىل سبيل املثال
– إىل حــن زوال املانع الــذي يحول دون
ممارسة األخري مهامه لحسن سري العمل
القضائي وإحقاقا ً للحق».
واســتند الوزير يف طلبه إىل ســابقة
قضائية قضت بتعيني محقق عديل بسبب
تع ّذر قيــام األصيل بمهامه تعود إىل العام
 ،2006حيث عمد الوزير شارل رزق حينها
إىل «انتداب القايض جهاد الوادي ،الرئيس
األول ملحكمة اســتئناف بــروت محققا ً
عدليا ً يف قضيــة اغتيــال الرئيس رفيق
الحريري ورفاقه وذلك أثناء فرتة ســفر
املحقق العديل يف القضية املذكورة القايض
الياس عيد خــال العطلة القضائية لعام
.»2006
وكان رئيس مجلــس القضاء األعىل
القايض سهيل عبود ناقش قضيّة املوقوفني
يف امللف ،مع النواب رشبل مارون ،جيمي
جبور ،ندى بســتاني ،جــورج عطاالله،

سامر توم وسيزار أبي خليل ،الذين رافقوا
تحركا ً ألهــايل املوقوفني يف قضية تفجري
املرفأ ،وجدّدوا أمامــه مطالبتهم بتعيني
قاض ّ
يبت بإخالءات الســبيل .وبعد هذه
ٍ
املوافقة ،سيعمد وزير العدل إىل رفع اسم
أحد القضاة إىل مجلس القضاء األعىل الذي
يعود إليه املوافقة عىل االسم من عدمه.
مصادر مجلس القضاء األعىل أكدت
لـ»نداء الوطن» املوافقة عىل تعيني محقق
عديل رديف ولكنّها أ ّكدت أن املسألة تتع ّلق
بالقضايــا الرضورية وامللحــة .وأكدت
يف املقابــل أن الرئيس األول ســهيل عبود
رئيس مجلــس القضاء األعىل ر ّد مرشوع
التعديــات الجزئية عىل غــرف محاكم
التمييز وأبقى عىل قراره السابق كما هو
أي عرش غرف .ولم تع ّلق هذه املصادر عىل
تهديد نائب رئيــس مجلس النواب الياس
بو صعب الذي اعترب أمس أن املسألة عند
الرئيس عبود.
جدير بالذكر أن وزيــر العدل ذكر يف
كتابه املوجّ ه إىل مجلــس القضاء األعىل
أن الحاالت الرضورية وامللحّ ة تشمل عىل
سبيل املثال طلبات إخالء السبيل والدفوع
الشــكلية .ولم يعرف ما إذا كان مجلس
القضاء األعىل وافق عىل مــا ذكره وزير
العدل أم أنه سيحدّد بالضبط ما هي هذه
الحاالت الرضورية وامللحّ ة.

القاضي طارق البيطار

جدير بالذكر أيضــا ً أن طلب وزير
العدل تاريخه  5أيلول وهو التاريخ نفسه
للقرار الذي استند إليه وقال إنه صدر عن
وزير العدل السابق شارل رزق يف قضية
اغتيال الرئيس رفيــق الحريري .ولكن
ما غاب عــن بال الوزيــر وفق مصادر
متابعــة أن الحالتني غري متشــابهتني.
ففي قضية الرئيــس رفيق الحريري لم
تكن هناك ظروف قاهرة منعت املحقق
العديل الياس عيــد من متابعة عمله ولم
يكن هنــاك من يهدّد بقبعــه ولم تكن
هناك دعاوى مرفوعة ضده ولكنه أراد أن
يسافر خالل العطلة القضائية وانتداب
محقــق عديل بديل منــه كان بموافقته
ولم يت ّم تحديد صالحيات املحقق البديل

ولم يذكر أنّه يقرر يف الحاالت الرضورية
وامللحّ ة فقط .ولكن لم يعرف بعد موقف
املحقق العديل طارق البيطار وما إذا كان
قاض آخر
سيتســاهل يف قبول إدخــال ٍ
ّ
البت بطلبات
عىل التحقيق خصوصا ً أن
إخالء الســبيل وبالدفوع الشكلية يعترب
تدخالً يف صالحياته ويف امللف وبالتايل من
يحدّد ما يمكن أن يفعله القايض اآلخر؟
وهل يمكن أن يصل األمــر بالبيطار إىل
ح ّد الخروج من امللف وتقديم استقالته
وهذا األمــر يجعل مــن الواجب تعيني
محقــق عديل جديد ويعيــد التحقيق إىل
نقطة الصفــر حيث عىل هذا القايض أن
يعيد التحقيق من جديد ما يعني أيضا ً أن
يتوقف التحقيق نهائيا ً ويبقى معلقاً.

«الفوضى الدستورية تبرّر فوضى دستورية مقابلة»

باسيل :لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة
و"ما تجرّونا الى ما ال نريده"
ّ
التمســك بوحدة لبنان
«من باب
والحرص عىل الدولة وتشــبثنا بلبنان
الكبري ورفضنــا لتصغري لبنان» ،جدّد
رئيس «التيار الوطنــي الحر» النائب
جربان باســيل دعوة التيــار اىل حوار
وطني ينتج عنه مرشوع وطني جامع
لتطوير النظام اللبناني.
ويف مؤتمر صحــايف بعد اجتماع
املجلس الســيايس لـ»التيــار» اعترب
باســيل ان «نظامنا الحايل هو مصدر
ضعف لوحــدة لبنان ولقيــام الدولة
ويولد املشاكل ال الحلول ،ونحن لدينا
مرشوع مكتوب نطرحه للنقاش ،وهو
يولد الحلول ،ولألسف نعيش اليوم يف
نظام «ما خلونا» ونريد ان ننتقل منه
لنظام «يخلينــا» ،ورأس هذا النظام
واملنظومة املتحكمة فيه ،يمارســون
سياســة الـ»ما خلونا» ،وبدال ً من أن
يخجلوا ،يتباهــون ويرمون ما فيهم
علينا بكل وقاحة».
وأكــد باســيل ان كل املنظومة
متفقــة عىل عــدم اقــرار الكابيتال
كونــرول «ألنها ال تــزال حتى اليوم
ته ّرب األموال اىل الخارج وتعترب األمر
رشعيا ً ألن ال قانــون يمنع ذلك ،وغدا
يقولون بأن «التيار» ال يريد الكابيتال
كونرتول».
ويف موضوع انفجار مرفأ بريوت،
حمّ ل باســيل املجلس األعىل للقضاء
ورئيســه تحديدا ً وبعــض القضاة،
مســؤولية وقف ســر العدالة ،ودعا
اىل انهــاء التحقيق واصــدار القرار
الظني ،ووقف عملية غض النظر عن
تجارة األمونيوم ومن املســتفيد منها
والعمل التخريبــي املحتمل ومن قام
فيه ،مشددا ً عىل انه ال يجوز االكتفاء
بالتقصــر الوظيفي الذي اصبح كيدا ً
سياسيا ً يطال فئات سياسية محددة».
ويف موضوع رسقة اموال الشعب

اللبناني ،اعلن باســيل انه «ســنلجأ
اكثر اىل القضاء يف الخارج ألن القضاء
اللبنانــي خائف أو متــورط وبعضه
مرتــش ،وكذلك هنــاك رأس القضاء
التمييزي هو ســاكت ،ووزير العدل
مدعــو اىل اجــراء تحقيــق من قبل
التفتيش القضائي حــول عدم إلقاء
الحجوزات وعدم التعــاون القضائي
الالزم».
ويف الشــأن الحكومي ،أكد باسيل
ان رئيــس الحكومة املكلف كشــف
عــن نيته ســابقا ً لبعض الــوزراء،
ً
ّ
رصاحة بــأن
وامــس اعلنهــا
يتول
(مــع الحكومة) صالحيّــات رئيس
الجمهورية يف حال الفــراغ .وك ّرر ان
حكومة فاقدة لثقــة املجلس النيابي
الجديد ،وحكومة ناقصة الصالحيات،
ال يمكنها ان تجتمع وترصّ ف األعمال
باملعنى الضيق ،ال يمكنها ان تمارس
صالحيّــات اضافية هــي صالحيّات
الرئيس ...اليوم نقــولّ :
«إن الفراغ ال
يمأله فراغ ،والفوىض الدستورية تربّر
فوىض دستورية مقابلة .ونقول اكثر:
نحن لــن نعرتف برشعيــة الحكومة
املســتقيلة بعد انتهــاء والية رئيس
الجمهورية ،وسنعترب الحكومة عندها
مغتصبة ســلطة وفاقــدة للرشعية
وساقطة مجلسيا ً ودستوريا ً وميثاقيا ً
وشعبياً ،ولو اجتمع معها من اجتمع،
ولــو اجتمع العالم كلــه عىل دعمها
ضدّنا».
أضاف« :ما تج ّرونا اىل ما ال نريده!
ّ
ويتفضــل رئيس الحكومــة لتأليف
حكومة بحسب األصول بالرشاكة مع
رئيس الجمهورية ،وليس بالفرض او
برتك وزيــر ووزيرين له» ،مؤكدا ً ان ال
احد يســتطيع ان يتطاول ويترصّ ف
هكذا مــع رئيس جمهورية اســمه
ميشال عون .وأكد ان الحكومة بحال
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باسيل

الفراغ ،أكان عددها  24او  30او  ،4كل
ّ
«ويل
وزير فيها هو رئيس جمهورية
فكره انّو بيخلص من ميشــال عون
بالرئاسة ،رح يالقي اكثر من ميشال
عون بالحكومة ّملا بيجي الجدّ ،شو ما
كانت وكيف ما كانت الحكومة».
وقــال ان «عدم تأليــف حكومة
ملمارسة الضغط علينا النتخاب رئيس
يحدث مفعوال ً عكسياً ،نحنا أعلنّا اننا
ال نريد الفراغ ،واننا غري متمســكني
بأحد للرئاسة ومستعدين لالتفاق عىل
اسم» ،ودعا اىل تأليف حكومة وانتخاب
رئيس ،مؤكدا ً ان تأليف الحكومة هو
ضمانة بحــال الفراغ ،وتبقى االولوية
النتخاب رئيس وهذا ما يجنّبنا اي فراغ
واي فوىض دستورية».
ويف الشــأن الرئايس ،شدد باسيل
عــى ان «الرئيس املارونــي يجب ان
يكــون عنــده اوال ً حيثيــة تمثيلية
مســيحية وينطلق منهــا للحصول
عىل الحيثية االســامية» .وهنا هاجم
باسيل رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمري جعجع من دون ان يسميه ،عىل
خلفية مواقف االخري يف ذكرى شهداء
املقاومة اللبنانية.
وأعلــن ان «التيار» ســيتعامل

بايجابية مع مســعى النواب الـ ،13
وثمّ ن دعوتهــم للحوار ،ودعا اىل حوار
وطني النتخــاب رئيس وعدم الدخول
بالفراغ« ،ورئيــس الجمهورية بيقدر
يدعي لهيك حــوار اذا رغب ،ألن عليه
ايضا ً مسؤولية محاولة عدم ترك فراغ
وراءه».
وأخرياً ،أكد باسيل رضورة تأليف
حكومة وانتخاب رئيس «بهالشهرين
ويطلع رئيس الجمهورية بكرامة بـ
 31ترشيــن ،وننتقل لحــوار وطني
خاليص نطــرح فيه موقــع لبنان
ونظامــه والنمــوذج االقتصــادي
واملــايل الحر واملنتــج ... ،ونموذجا ً
مدعومــا ً دعمــة كبــرة بثرواتنا
النفطية والغازية واملائية والشمسية
والهوائيــة والبرشيــة واالغرتابية
وبكل مرافقنا ومســاحاتنا وبحرنا
وهوانا ،فثرواتنا كثــرة وال نتخىل
عنها ،ولنحافــظ عليها ألنها وطنية
وشجاعة وقوة ،ومعادالت قوة مهما
كلفت ألنهــا تحفظنا بوجه ارسائيل
واي معتــد علينا .قبــل انتخابات
ارسائيــل او بعدها ،قبل نهاية العهد
او بعده ،صربنــا طويل وارادتنا «ما
بتتزحزح» عىل اإلطالق».

بسـام أبو زيـد

الخشبة في عيونهم
لم تنكر القوّات اللبنانية يوما ً أنها
ساهمت في وصول العماد عون إلى
رئاسة الجمهورية ،ولم تكن هي الطرف
الوحيد الذي ساهم في ذلك فهناك أيضا ً
تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس سعد
الحريري وكان قد باشر اتّصاالته مع
ّ
ولكن
العماد عون قبل القوّات اللبنانية،
المساهم األكبر في وصول الجنرال إلى
سدّة الرئاسة كان «حزب الله» الذي
فرض شغورا ً رئاسيا ً استم ّر لسنتين
ونصف السنة.
اليوم يحاول كثيرون رمي مسؤولية
ما وصلت إليه البالد على القوّات
اللبنانية ،متناسين عمدا ً األطراف األخرى
التي ساهمت في وصول العماد ميشال
عون إلى سدّة الرئاسة ،ومتّخذين من
هذه المقولة ذريعة ألنفسهم من أجل
تبرير ما سيقدمون عليه في المستقبل
القريب من تأييد لمرشحين رئاسيين
يناقضون ك ّل العناوين التي ّ
غشوا
أنصارهم بها في خالل االنتخابات
النيابية تحت يافطة السيادة واإلصالح.
في داخل المجتمع المسيحي
كانت المصالحة بين القوّات اللبنانية
والعماد ميشال عون ،مطلبا ً أساسيا ً
يردّده الصغير والكبير ،وقد أتى
تفاهم معراب تكريسا ً لهذه المصالحة
حتى ولو تضمّ ن تقاسم نفوذ وكأن
األطراف األخرى والطوائف األخرى ال
تتقاسم النفوذ والمصالح بين أحزابها
وقياداتها فتبيح لنفسها ما تنكره على
المسيحيّين ،ورغم ذلك لم تدم تلك
المصالحة طويالً وسقطت في عملية
استفراد وإلغاء جديدة.
ال تتحمّ ل القوّات اللبنانية وزر
فشل عهد العماد ميشال عون فهي
في خالل السنوات الـ 6لهذا العهد لم
تكن مشاركة في كل الحكومات ،وحين
شاركت لم تشكل أكثرية في داخل أي
حكومة ولم تكن صاحبة القرار على
مستوى مجلس الوزراء ولم يكن لها
القدرة على خرق التسوية التي نسجها
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
مع رئيس التيار الوطني الحر النائب
جبران باسيل والتي عاشت أطول بكثير
مما عاشه تفاهم معراب وعليها بنيت
االنتخابات النيابية في العام 2018
و»صوتي لصديقي جبران» ،واألهم لم
يكن لها القدرة على تعطيل تشكيل
الحكومات والمشاريع ،ولم تكن القوّات
من اتّهم الرئيس نبيه ب ّري بالفساد
ثم خاضت االنتخابات النيابية معه،
ولم تكن القوّات من أرسلت نائبا ً من
الصقور لتمثيلها في ذكرى تغييب اإلمام
الصدر وجلس في حضرة الرئيس نبيه
ب ّري يستمع لهجاء في العهد والتيار
ويستم ّر حاضرا ً من دون أن ّ
يرف له
جفن.
ليست القوّات اللبنانية من تتحمّ ل
مسؤولية فشل العهد في خالفه الدائم
مع كل األطراف السياسية وتحديدا ً
حركة أمل ،وتسجيل امتعاض من وقوف
حليفه «حزب الله» إلى جانب الحركة.
يخيّل للبعض أن القوّات اللبنانية
هي التي كانت طوال هذه السنوات
الست وفي السنوات الماضية منذ
العام  2005في قصر بعبدا ،ويخيّل
لهذا البعض أيضا ً أن القوّات اللبنانية
هي التي شكلت الحكومات منذ العام
 2005حتى اليوم وكانت تتح ّكم
بعرش السراي الحكومي ،ويخيّل
للبعض من مسيحيين وتيار مستقبل
وحزب تقدمي إشتراكي أن ال مسؤولية
عليهم في ما وصل إليه لبنان وكل
تقلباتهم وصفقاتهم وسياساتهم
ساهمت في إيصال لبنان إلى االنهيار
الحالي حتى صحّ فيهم قول السيد
المسيح« :يَا ُم َرائِي ،أ َ ْخ ِرجْ أَو ًَّل ا ْل َخ َشب ََة
ِم ْن عَ يْ ِن َك ،وَحِ ين َ ِئ ٍذ تُب ِْص ُر جَ يِّدًا أ َ ْن
تُ ْخ ِرجَ ا ْل َقذَى ِم ْن عَ ي ِْن أَخِ ي َك!» (مت
.)5 :7
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وزارة الصحة تتكتّم على إصابة عائلة بأكملها خشية الهلع

جــان الــفــغــالــي

إذا كانت سوريا قادرة على تعليم
أبنائها فلماذا يبقون في لبنان؟
نشرت وكالة األنباء الرسمية السورية «سانا»
في مطلع هذا الشهر أن السنة الدراسية في سوريا
بدأت وأن ما يقارب  3651923تلميذا ً وطالبا ً من
مختلف المراحل التعليمية ،توجهوا إلى مدارسهم
مع بدء العام الدراسي  2023-2022موزعين على
 13660مدرسة ومعهدا ً في كل المحافظات.
وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع كشف
أن الحكومة السورية أخذت على عاتقها االستمرار
في التعليم رغم الظروف المفروضة عليها .وبيَّن
الوزير طباع أن التعليم في سورية لم يتوقف خالل
سنوات الحرب فكانت التجربة التربوية السورية
نموذجا ً يحتذى به في دول العالم.
كال ٌم جدير بالتوقف عنده :مدارس سوريا
تفتح ألكثر من ثالثة ماليين ونصف مليون طالب،
فيما مدارس لبنان تتحمَّ ل عبء قرابة مئتي ألف
طالب من النازحين السوريين .السؤال هنا :إذا
كانت مدارس سوريا قادرة على فتح ابوابها
لتعليم طالبها من دون استثناء ،فلماذا ال «تُ ِ
كمل
معروفها» وتع ِّلم المئتي ألف الموجودين في
لبنان؟ لماذا على المئتي الف طالب سوري البقاء
في لبنان فيما زمالؤهم الثالثة ماليين والنصف
مليون سوري يتعلمون في سوريا.
هناك قرار يفترض بلبنان أن يتخذه ،إن
مسألة النازحين السوريين في لبنان يجب ان
يتم التعاطي معها في لبنان بشكل أكثر جدية،
وأن توضع لها مهلة زمنية لعودتهم ،ال أن يصبح
وضعهم شبيها ً بوضع الالجئين الفلسطينيين
الذين م َّر على وجودهم في لبنان ما يقارب ثالثة
أرباع القرن ،من العام  1948مرورا ً بالعام 1967
وصوال ً إلى العام .1970
المسألة أبعد من مسألة إدماج في المجتمع
عبر االختالط في المدارس ،وفي هذا السياق يؤ ِّكد
مدير عام وزارة التربية األستاذ عماد األشقر أن
ليس صحيحا ً على اإلطالق أن هناك عملية دمج
بين الطالب اللبنانيين والطالب األجانب ،اللبنانيون
يدرسون قبل الظهر واألجانب بعض الظهر بمن
فيهم الطالب السوريون.
العقدة الحقيقية تكمن في غياب القرار الواحد
للدولة ،بين مَ ن يحابي المنظمات الدولية التي
تطالب بإبقائهم وبدمجهم بالمجتمع اللبناني،
وبين مَ ن يريد إعادتهم إلى بالدهم ،هذا التباين
يبقي الوضع على ما هو عليه من فوضى ويبقي
قضية النازحين السوريين ،بمن فيهم الطالب،
قنبلة موقوتة ال يُع َرف متى تنفجر ،لكن هناك
إجماعا ً على أن انفجارها لم يعد بعيداً.

الك َلب"» يعود :طفل يحتضر واثنان ّ
«داء َ
توفيا
في شهرين
الـنـبــطــيــة  -رمــال جــونــي
عــاد «داء الكلب» لالنتشــار يف
لبنان ،مرض اختفى منذ زمن بعيد،
غري ّ
أن عــودة النفايات اىل الطرقات
ومعها الكالب الشــاردة أعادت أحد
أخطر األمراض اىل الواجهة ،فـ»داء
الكلب» ال عالج لــه ،ونتيجته املوت
الحتمي.
ّ
منذ أيام ،يرقــد الطفل م .عىل
جهاز التنفس ،ينتظر أهله وفاته بني
لحظة وأخرى ،فالطفل أصيب بـ»داء
ال َكلب» جــ ّراء ّ
عضة كلب يف منزله يف
إحدى القــرى الجنوبية ،ال خالص
البن العام ســوى املوت ،لريتفع عدد
وفيات األطفال بهــذا الداء يف لبنان
اىل اثنني يف غضون شــهرين .الرقم
معلــن ،ووزارة الصحة لم تعر األمر
عناية الفتة ،ما زالــت تتعاطى مع
ملف الكالب الشاردة ومخاطرها عىل
أنّه مرحلة عابرة ،رغم يقينها املسبق
بحجم الخطــر املحدق باألهايل ج ّراء
هذه الظاهرة التــي يصفها البعض
«بالقاتل الذي يعيــش بيننا» ،ولوال
خطــورة األمر ملا ســارعت لتأمني
اللقاحات بعدما فقدت ألشهر.
«عىل أعصابهــا» تميض عائلة
الطفل املؤلفة من عرشة أشــخاص
يومياتها ،فعوارض «الرشاسة» بدأت
تظهر عــى عدد منهــم ،وما كانت
العائلة لتكتشف إصابتها بهذا الداء،
لوال نفور الطفــل م .من املياه ،التي
تش ّكل بحســب مصادر طبية إحدى
عالمات اإلصابة بـ»داء الكلب».
قبل شــهر تقريبــا ً «خربش»
كلب العائلــة البيتي الطفل وأفرادها
العــرة ،لم تبال باألمــر ولم تبادر
اىل أخذ «لقاح الكلب» عىل اعتبار أن
الكلب «بيتي» ،رغم علمها أنه يلتقي
أحيانا ً الكالب الشاردة املنترشة عىل
مزابــل الطرقات هــذه األيام ،إال أن
عوارض «الكلب» بــدأت تظهر عىل
الطفل قبــل أيام ،فنقل عىل عجل اىل
مستشفى رفيق الحريري الجامعي،

النفايات والكالب الشاردة و»"داء الكَ َلب"»

ووضع عىل جهــاز التنفس بانتظار
عالمات الرشاســة عىل أحد أفرادها،
وفاته خالل يومني أو أكثر.
وعدا ذلك لم تتخــذ أيّ إجراء وقائي
هو الطفل الثانــي بعد الطفل
يبدأ بدفع البلديــات لرفع النفايات
الســوري يف صور يف غضون شهرين
من الطرقات ،أو دفع جمعيات الرفق
يموت بـ»داء الكلب» الذي عاد ليظهر
بالحيوانات اىل التحرك للجم خطورة
اىل الواجهــة ج ّراء انتشــار الكالب
هذا املوضوع».
الشاردة يف القرى والبلدات الجنوبية،
أكثر من  10حاالت «عضة كلب»
والتي تتغ ّذى من النفايات ،التي باتت
تســجّ ل يوميا ً يف منطقــة النبطية،
تشــكل فسيفســاء
ومثلهــا يف صور وبنت
القرى ،ومــا تحمله
جبيل ومرجعيون ،تزايد
ّ
من آثــار وخيمة عىل
بعضة
أعــداد املصابني
وزارة الصحة لم ُتعر
الصحة والبيئة معاً.
كلب بــدأ يقلق املراجع
األمر عناية الفتة
حتى الســاعة لم
الطبيــة ،التــي تنظر
يصدر أي بيــان عن وما زالت تتعاطى مع بعني القلق والريبة اىل
وزارة الصحة بشــأن
ملف الكالب الشاردة هذا امللف ،ال ســيما أن
ّ
إصابــة عائلــة بداء
هناك نقصــا ً يف الوعي
ّ
الكلب ،تتكتم األخرية ومخاطرها على أنه يف مواجهة األمر .تؤكد
مرحلة عابرة
عىل املوضوع خشــية
مصــادر طبية متابعة
الهلع الذي قد يصيب
«أن املريــض الــذي
ّ
الناس ،فتحاول ،وفق مصادر مطلعة
لعضة كلب عليه أن يسارع
يتع ّرض
ّ
«تغض الطرف نظــرا ً اىل عجزها
أن
اىل أخذ لقاح الكلــب ،كي ال يصاب
عن مواجهة األزمة املستجدة» .ووفق
بـ»داء الكلب» الذي ال عالج له ،فهو
املصادر نفسها ،فـ»إن الوزارة فتحت
ينتقل من كلب شــارد اىل كلب آخر،
ّ
تحقيقا ً وأخذت عيّنــات من املناعة
العض
ومنها اىل اإلنســان عن طريق
لدى العائلة املصابة وقد بدأت تظهر
أو الخربشــة» ،وال تظهــر عوارض

مقتل صرّاف من عرسال على طريق عام مقنة  -يونين

ال َك َلب إال بعد عرشين يوما ً اىل شهر،
تماما ً كما حصل مع الطفل م.».
وحده لقــاح الكلــب متوفر يف
لبنــان بعد انقطاع ألشــهر ،بعدما
ملست وزارة الصحة خطورة الوضع
مع استفحال أزمة النفايات ،وتعجز
بلديات الجنوب بمعظمها عن رفعها
من الطرقات ،وبالتايل الكالب الشاردة
تــرح وتمــرح ،تهاجــم الناس،
وتســبب لهم الخطر ،وفيما ال بوادر
حلحلة لهذه األزمة عىل خط البلديات
«املفلسة» حالياً ،فإن جمعيات الرفق
بالحيوان تعارض فكــرة قتلها وقد
بدأت تشكل خطرا ً عىل حياة الناس.
ال أعداد واضحة حــول وفيات
«داء الكلب» يف لبنــان يف ظل تعتيم
وزارة الصحة عىل هــذا امللف ،رغم
أن املعلومات تقــول إن األعداد بدأت
ترتفــع ،نتيجــة هجمــات الكالب
الشــاردة عــى األهايل مــن ناحية
وتجاهل عدد منهــم أخذ اللقاح من
ناحية أخــرى .وبني هذا وذاك ،طفل
آخر سيموت بهذا الداء يف لبنان ،وقد
يلحق به أي شخص إذا لم يتم التعامل
مع هذه اآلفة الخطرية بوعي.

طريق بعلبك الدولية مسرح للتشليح :العصابات تضرب بي ٍد من حديد
بـعـلـبــك "« -نــداء الــوطــن"»
كأنه قد ُر شــباب بلدة عرسال وأهلها أن
يقتلــوا عىل الطرقات ويف الجــرود عىل أيدي
عصابات الخطف والتشــليح وقطاع الطرق،
حيث بات الســعي يف ســبيل الرزق ولقمة
العيش مهددا ً بفعل السالح املتفلت بني أيدي
الخارجني عــن القانون الذين ال يحســبون
أي حســاب ملنطق الدولــة وطبيعة املنطقة
العشائرية وتقاليدها.
يمض شهران عىل مقتل شقيقني من
لم ِ
آل عــز الدين من بلدة عرســال يف جرود أفقا
بســبب فرض خوة عىل املاشية التي يتنقلون
بها يف الجــرود ،من قبل عصابــات معروفة
وأوقف أحد أفرادها ،حتى التحق محمد نايف
رايد ،وهو يعمــل يف مجال الصريفة ،بالقافلة
بعد تعرضه إلطالق نار عىل طريق عام بعلبك
بني بلدتي مقنة ويونني.
ويف التفاصيل ،وأثنــاء عودة محمد عند
التاســعة ليل االثنني ،يرافقه نايف حســن
رايد وحســن صالح رايــد ،وجميعهم من

بلدة عرســال ويعملون يف مجــال الصريفة،
اعرتض طريقهم مسلحون ملثمون يستقلون
سيارتني رباعيتي الدفع بهدف سلبهم مبلغا ً
من املال كان بحوزتهم ،وأطلقوا النار عليهم
ما ادى إىل مقتل الشــاب محمد رايد وإصابة
نايف بطلق ناري يف ساقه ،وف ّر الجناة إىل جهة
مجهولة .وعىل الفور ،بدأت التحريات للقبض
عىل املجرمني.

مصدر أمني

وأوضح مصدر أمني لـ»نداء الوطن» أن
الطريق الدولية هناك باتت مرسحا ً لعصابات
التشــليح التي تراقب املــا ّرة يوميا ً وتجمع
املعلومات عن عملهم وأوضاعهم املادية ،وما
حدث مع شــباب بلدة عرسال الذين يعملون
يف الصريفة جاء ضمن هذا األســلوب» ،وشدد
«عىل رضورة تسيري دوريات هناك رغم وجود
حاجزين للجيش اللبنانــي ،األول عند مفرق
بلدة يونني والثاني عنــد مفرق بلدة حربتا»،
مؤكدا ً أن البحث مســتمر عن العصابة حتى
توقيف املجرمني.

بيان النعي

ويف بيان نعى أهايل بلدة مقنة وعموم عشائر
وعائالت بعلبك الهرمل «شهيد لقمة العيش محمد
عيل رايد الذي قيض أمس بسالح الغدر والفتنة».
وجاء يف البيان« :إن أهايل بلــدة مقنة وجوارها
وعموم أهايل بعلبك الهرمل بعشائرهم وعائالتهم،
شيوخهم وأطفالهم ،نساء ورجاالً ،يدينون هذا
العمل الجبان الغادر ويطلبون من الدولة تحمل
مسؤوليتها بحزم ،والرضب بيد من حديد أوكار
هذه العصابات التي أصبحت خطرا ً يهدد الحياة
االجتماعية ،ويهدد امن وسالمة األفراد ،وتخطت
هذه العصابات بجرائمها كل الحدود».
وختم البيان« :يعترب أهايل بلدة مقنة بعموم
عائالتهــا وفاعلياتها أن هــذا االعتداء وقع عىل
بيوتهم وعىل أنفســهم وعىل كل شخص منهم،
ويطلبون من األجهزة األمنيــة التحرك الفوري
تالفيا ً لفتنــة قتلت مواطنا ً ابنــا ً لهم ،قتل عىل
أرضهم ،انتهــك الفاعل حرمة وجودهم بجريمة
يجب أن ينال مرتكبها أشــد العقاب أيا كان .كل
التعازي ألهلنا يف عرســال وإلخواننا ورشكائنا يف
الوطن،عائلة رايد ،ونحن رشكاؤهم بالدم».

الصرّاف محمد رايد
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nidaalwatan.com
العـــدد  - 927السنــــة الـرابـعـة

٧

األربــعــاء  ٧أيلول 2022

هل غاب نواب المنطقة عن الجولة ألنهم لم يعلموا بها؟

«"شبعت حكي»"
وزير اإلقتصاد في عكار :هذه المحافظة ِ

سالم خالل لقاء مع محافظ عكار واتحادات البلديات

الـشـمـال  -مــايــز عــبــيــد

ثم لبّى سالم دعوة الحاج محمود حدارة اىل لقاء
ّ
موسع عىل رشفه أقيم يف دارته ،ورحب حدارة بالوزير
مشــرا ً إىل أن هذا البيت يستقبله كما كان يستقبل
والده من قبله ،معتربا ً انه «وزير أصيل وشــجاع ال
يهادن بالسياســة أحدا ً عىل حساب مصلحة البلد».
وتحدث عن مشــاكل عكار «التي تختزن الكثري من
املقومات لكنها تفتقر إىل اهتمام الدولة بشكل دائم
ومن كل الحكومات» .وحمّ ــل الوزير هذه املطالب
لتصل إىل حيث يجب أن تصل يف الدولة ،وأكد الوقوف
إىل جانبه إزاء ما يتعرض له من حمالت.
وقال الوزير ســام« :عــكار يف قلبي ويل فيها

إســته ّل وزير اإلقتصاد والتجــارة يف حكومة
ترصيف األعمال أمني سالم زيارة إىل عكار يوم أمس
من مرفأ العبدة حيث استقبله مختار ببنني محمد
البستاني والصيادون وا ّ
طلع منهم عىل وضع املرفأ
فكان الرأي متطابقا ً لجهة رضورة بناء سنســول
صخري لحماية الشاطئ.
ثم انتقل ســام إىل مطــار القليعات وجال يف
أرجائه؛ وأكد أن «هذا املرفق الحيوي للبنان بحاجة
كبرية إىل إعــادة تأهيله وتشــغيله ،لتأمني آالف
فرص العمل للبنانيني وألهايل املنطقة ســيما وأنه
إىل جانب البلوك  1للنفط والغاز يتكامالن إلنشــاء
دورة اقتصادية كاملة للبلد ...هذا املطار ليس فقط
تجاريا ً ويمكن أن يتوسع يف البحر واألرض ويحاط
بمناطق تخزيــن وهناك العديد مــن الدول زارت
املطار وأكدت عىل أهميته اإلسرتاتيجية».

سالم :عكار في قلبي ولي فيها جذور
فجدّي من عكار وأهلها أهلي ومعروف
عني أنني أضع عكار في أولوية اعتباراتي

جذور فجدّي من عكار وأهلها أهيل ،ومعروف عني
أنني أضع عكار يف أولوية اعتباراتي».
واســتعرض حدارة وســام الخيل العربي ثم
ألبس حدارة الوزير سالم العباءة العربية تأكيدا ً عىل
متانة الروابط بني العائلتني وعىل تقدير العكاريني
لسالم ومواقفه.

جمعية تجار عكار

وإىل مقر جمعية تجار عكار انتقل سالم حيث
عقد اجتماعا ً مع رئيسها إبراهيم الضهر بحضور
هيئــات اقتصاديــة وتجارية عكاريــة .ووضع
الضهر ســام يف صورة مشاكل عكار ومؤسساتها
اإلقتصادية واعترب أنه آن األوان أن تضع الحكومات
املتعاقبة سياسة اقتصادية واضحة لعكار للنهوض
بها .بدوره شدد ســام عىل أن عكار م ّلت الوعود
والكالم والــدور اآلن للعمل عــى إنصافها ،فهذه
املحافظة «شبعت حكي».

مســـاحة حـــرّة

نهاية اليوتوبيا العونيّة
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
عمل القايض الربيطاني توماس مور املولود
يف العام  1478بالســلك الدبلومــايس والربملاني
حتى أن امللك هنري الثامن ّ
رقاه ملنصب ســفري.
و ّملا لم يصدر فتوى ببطــان زواج امللك ليتزوّ ج
عشيقته آن بولني ،مقابل تنصيبه رئيسا ً للكنيسة
الربيطانيّة ،ســجنه وع ّذبه وأعدمه بعد محاكمة
صوَريَّةٍ يف العام .1535
والسري توماس مور هو واضع كتاب Utopia
يف العــام  1516الذي يصف فيه جزيرة خياليّة يف
املحيط األطليس .ويف لبنان ،كثر اليوتوبيّون الذين
ما زالوا عىل جزيرتهم الرابضة يف املحيط اللبناني.
وهــم حتّى الســاعة ال يريدون االعــراف ّ
بأن
جزيرتهم تغرق ،وهي أساساً ،من نسج خيالهم.
ومنهــم النائب جربان باســيل الذي ما زال
مرصّ ا ً عىل ال ّر ّد عىل ما تناول به تيّاره ،رئيس حزب
القوات اللبنانية الدكتور ســمري جعجع يف قدّاس
شــهداء املقاومة اللبنانيّة يوم األحد يف الرابع من
أيلول املنرصم .وخطاب باسيل املمجوج هو عينه
منذ والدته سياسيّا ً عىل حساب مواجهة خصمه
يف الشارع املســيحي أي حزب القوات اللبنانيّة.
النفايــات واملقابر وأســطوانة العمالة والعداء
للغرب وأمريكا ،واالتّهامــات بالخيانة والطعن
بالظهر التي يمارسها يوميّا ً ّ
بحق رفقائه يف التيّار
أوّ الً .والالئحة تطول ...ألنّه فاقد الحجّ ة واملنطق،
وال يستطيع مقارعتها باملثل .حتّى بات أيّ متابع
يطرح اإلشــكاليّة اآلتية :ماذا لو لم يكن هنالك
حزب اســمه قوّات لبنانيّة ،هــل بقي هذا التيار
موجوداً؟
ّ
للتّاريخ فقط ،علة وجود التيّار العوني كانت
عداءه لسوريا الذي وحده أمّ ن دخولها إىل املنطقة
الح ّرة ،وســاهم معها بتدمريها .وبعد متابعته
مسرية نضاله من وراء الحدود ،أعلن أبوّته للقرار
الدّويل  ،1559وبالطبع رسعان ما كشف التاريخ
زيف ادّعائه هذا ،وبعد إبرامه صفقة العودة مع

االحتالل الســوري ،وخوضه االنتخابات النيابيّة
وجعلوا منــه صاحب الكتلة النيابيّة األكرب .ولع ّل
عىل أساس العداء له ،وبعد االنسحاب السوري يف
ما نعيشه اليوم هو نتيجة خيارات هؤالء الخطأة.
 26نيسان  ،2005بعدما ت ّم اغتيال دولة الرئيس
وشــتيمتهم الصهر وتيار البواخر والفساد ،كما
الشهيد رفيق الحريري من قبل أعضاء منتسبني
أسموه يف  17ترشين ،ليست كافية لتربير خطئهم
ملنظمة «حزب الله» ،تحالــف مع هذه املنظمة،
التاريخي .ومــا نتج عن هذا التربير من تصحيح
وأهداها لبنــان من عىل مذبح رئيس املالئكة مار
تحــت ذريعة « ك ّلن يعني ك ّلن» رسعان ما انقلب
ميخائيل يف منطقة الشــياح يف  6شباط ،2006
عىل هؤالء ،وبات معظــم الذين أولوهم ثقتهم يف
واملؤسسات ،ممارسا ً
ّ
مقابل هيمنته عىل الدّولة
انتخابــات  2022يعيدون حســابات خياراتهم
فيها تربيته يف العمل بالشأن العام ،عاثّا ً الفساد
املترسعة هذه .وها هم اليوم مطالبون بأن يقولوا
ّ
ّ
والزبائنيّة والكيديّة أينما ح ّل.
الحق يف انتخابات رئاسة الجمهوريّة بهدف
كلمة
ّ
وبعد هذه املرحلة ،اســتنهض خطاب الحقد
إيصال رئيــس إنقاذي يُعي ُد إىل لبنــان كله دولة
ّ
والكراهيــة ،ليتحوّل عــداؤه للقــوّات اللبنانيّة
املؤسســات التي ت ّم التنازل عنها لصالح دويلة
الع ّلــة القديمة لوجوده التــي جدّدها يف مرحلة
املنظمة.
 ،2005عاطفا ً عليها مقولة
وهذه املطالعات الدّستوريّة
من جهابذة هذا العهد ليســت
اسرتجاع حقوق املسيحيّني
إال دليــاً إضافيّا ً عىل فشــل
التي ما فتئ يتّهــم القوّات
المطالعات الدّستور ّية من
ّ
حكمــه .ألنــه بك ّل بســاطة
بتنازلها عنها بموافقتها عىل
جهابذة هذا العهد ليست
يحاول استغالل الدّستور لتربير
اتّفاق الطائف مع البطريرك
ً
فشل
على
ًا
ي
إضاف
ال
دلي
إال
ّ
إستمراريّته يف هذا الحكم ،ولو
الكاردينــال مــار نرصالله
بطرس صفري ،متناســيا ً أنّه حكمه ألنّه بكل ّ بساطة يحاول حتّى ليس عرب الرئاسة األوىل.
ولو حتّى أيضا ً ســبّب الفراغ
بنفسه ســبب حصول هذا
استغالل الدّستور لتبرير
غري املوجود أساسا ً يف الدّستور.
االتّفاق بهدف إسكات املدافع
السوريّة بعد حربه التحريريّة استمرار ّيته في هذا الحكم
امله ّم أن يبقــى يف الحكم ،ألنهّ
يعيــش وك ّل أتباعه حالــة يوتوبيّة عىل الجزيرة
العبثيّة التي أدّت إىل تدمري املنطقة الح ّرة.
ّ
مؤسس تيّارهم يف املحيط
الخياليّة التي بناها لهم
وهذا الك ّم الهائل من الحقــد أورثه ألجيال
اللبناني ،وأغرق املحيط يف جزيرته يوتوبيّاً .هذه
وأجيال قادها من بعده صهره الذي كرمى لعيونه
ع ّ
الحالة اليوتوبيّة انتهت ألنّها يف األســاس هيوىل
طل تشــكيل الحكومات ليؤمّ ن له وظيفة تد ّر
عليه ّ
خياليّة فلسفتها الوحيدة الحقدولوجيا.
املن والسلوى.
يكفينا فخراً ،إن متنا يوما ً يف نضالنا أن نقول
واستم ّرت مســرة الحقد املتوا َرث حتّى بعد
كما قال الســر توماس مور فيما هو يتقدم إىل
اتّفاق معــراب يف العام  2016الــذي جعل منه
ّ
ّ
ً
ً
املقصلة منفذا حكم اإلعدام بحقه ،الفظا أنفاسه
مطيّة ليهدي عربه رئاسة الجمهوريّة إىل منظمة
األخرية ،نتيجة لتعذيبه الشديد يف السجن ،عبارته
«حزب الله» .ولم يوقف يوما ً التهجّ م عىل القوّات.
الشــهرية« :هأنذا أموت يف سبيل الكنيسة ،خادم
وعندما تــر ّد القوّات يطالعنا بعض املتســ ّلقني
ً
امللك األمني ،ولكن خــادم الله أوال» .وهكذا نحن
عىل أقدام جبــال السياســة بقحطهم وقرفهم
نعيش ونموت عىل رجاء القيامة ،خدّام اإلنسان
من هذا الواقع .وتناىس هؤالء أنفســهم أنّهم هم
والدولة والله.
مَ ن صنعوا أكثريّتــه يف انتخابات  2005و2009

سراي حلبا

أما يف رساي حلبا فكان لسالم لقاء مع محافظ
عكار عماد لبكي ورؤســاء اتحــادات البلديات يف
عــكار ،بحضور رئيس قســم املحافظــة لقمان
الكردي.
ورشح لبكي للوزير ســام عمــل املحافظة
والدور الذي تضطلع به عىل مختلف املســتويات.
وأكد سالم ان «هناك اهتماما ً دوليا ً بلبنان وبعكار
ومرافقها الحيوية ،من املطار إىل الســاحل واملرفأ
وغريها ،وعلينــا أن نقتنص هذه الفرصة ،لنعطي
عكار جزءا ً من حقوقها عىل الدولة ألنها تستحق».
وكان الفتا ً يف زيارة الوزير سالم عدم مشاركة
أي نائب من نواب املنطقة فيها ،حيث ّ
فس البعض
األمر أنه محاولة من النواب لعــدم إثارة حفيظة
ميقاتي ،يف حــن رد بعض النــواب األمر إىل عدم
معرفتهم بموعد الزيارة من أساسها ألن الوزير لم
يطلعهم عليها.

«"الكتائب" يدعو
للمشاركة في ذكرى
استشهاد بشير الجميل
رحب املكتب السيايس الكتائبي يف بيان اصدره بعد
اجتماعه األســبوعي بـ»املبادرات الرئاسية التي بدأت
تطرح بشكل جدي من قبل عدد من األفرقاء ،خصوصا ً
تلك التي تحمل برنامجا ً بعيدا ً عن املنظومة الحالية التي
ما زالت تحاول فرض رئيس من حاشــية «حزب الله»
وفريقه السيايس الذي فشل يف الحكم مراراً».
وإذ شدد عىل «أهمية إيصال رئيس إنقاذي سيادي
إصالحي واضح الخط واملواقــف ،انتماؤه فقط للبنان
ويعمل بك ّد الســتنهاض ما تم تدمــره» ،قال« :يف هذا
االطار ،يســتمر حزب الكتائب يف مســاعيه ولقاءاته
التي بدأها مــع جميع األصدقــاء والحلفاء يف مجلس
النواب ،للوصول إىل مقاربة جامعة ومشــركة تتوافق
عليها مختلف القوى السيادية واإلصالحية لخوض هذا
االستحقاق وانتشال البلد من االنهيار الشامل» ،وأكد أن
«هذه املهمة ليست مستحيلة ،وتحقيقها ليس بعيداً ،ال
ســيما أن هناك الكثري من النقاط املشرتكة بني معظم
هذه القوى» .وحمّ ل حــزب الكتائب رئييس الجمهورية
والحكومة «مســؤولية ما يحصل ،عــر تخاذلهما يف
تشكيل حكومة وتفضيلهما مصالحهما الشخصية ،عرب
تطييف عملية التشكيل وإعطائها أبعادا ً مذهبية مقيتة
واســتعمال أســلوب التحريض الذي يؤدي إىل الهاوية
ملصالح ضيقة وآنية».
وطالب املكتب «عشــية عودة املفــاوض األمريكي
لرتســيم الحدود أموس هوكشــتاين إىل لبنان ،جميع
األفرقاء بإدارة هذا امللف االســراتيجي بما يؤمن فقط
مصالح لبنان واستفادته من ثرواته املدفونة ،واالبتعاد
عن حفلة املزايــدات والتهديدات التي ترض بالشــعب
اللبناني» .كمــا طالب «بإبعاد هــذا امللف عن الرصاع
اإلقليمي واملؤتمرات الدولية وعــدم جعله ورقة ضغط
يســتفيد منها «حزب الله» وإيران عىل حســاب لبنان
وشعبه».
ودعا حزب الكتائب «جميــع الحزبيني واملنارصين
واألصدقــاء واللبنانيني كافة إىل املشــاركة الكثيفة يف
الذكــرى األربعني الستشــهاد الرئيس بشــر الجميّل
ورفاقه ،والتي ينظمها يوم األربعاء  14أيلول الســاعة
السادسة مساء يف ساحة ساسني يف األرشفية».

٨

تحـــت المجـــهر
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القوانين الذكورية وهواجس اللبنانيين

لبنانيّات يس ّج َ
ّ
أطفالهن «
لن
لقطاء» ليحصلوا على الجنسية
«إن الله حين أراد أن يخلق حواء من آدم لم يخلقها من
عظام رجليه حتى ال يدوسها ،وال من عظام رأسه حتى
ال تسيطر عليه ،وإنّما خلقها من أحد أضالعه لتكون
مساوية له قريبة من قلبه» .التوقيع :طاغور .في
لبنان ،في القرن الواحد والعشرين ،ما زلنا نعيش على
الشمعة ،بال مياه ،بال إتصاالت ،بال إنترنت ،بال دواء ،بال
ضمان ،بال حياة وبعضنا «بال جنسيّة» أيضًا .فهل نقول لمن
ولدوا من ّ
أمهات لبنانيات ولم ينالوا الجنسية اللبنانية:
نيالكم؟ أم نقول للنساء اللبنانيات ،أبًا عن جدّ ،ممن
ّ
أنجبن من غير لبناني :دافعن عن
حقوقكن وحق ّ
ّ
ّ
ّ
اللهم أن يبقى
بجنسيتكن حتى آخر نفس؟
أوالدكن
في لبنان ،الوطنَ ،
نفس...
نــــوال نـــصـــر
رسه وهو يتابع «النقاش»
هناك من كان يبتسم يف ّ
الذي دعت إليه رئيســة الهيئة الوطنية لشــؤون املرأة
اللبنانية كلودين عون تحت عنوان :جنسيّة مش تجنيس.
الشــكل ،جاهزا ً للقول :نحن فعلنا
فاملؤتمر بدا ،أق ّله يف
ِ
وأنجزنا وحققنا ونعمل .املؤتمرون يدركون (لألسف) أن
املسائل تتبدّل مع ّ
تغي العهود وقد يأتي عهد إمّ ا ينهي ما
بدأه العهد الذي سبقه أو ينسب ما أنجزه «عهد سالف»
له .لذا إنتظروا مؤتمرات خالل خمسني يوما ً مضمونها
«ال يشء».

قوانين ذكورية

فلنعد اىل حلقة «جنسية مش تجنيس» النقاشية.
كانت املشــاركة كثيفة .نائب رئيس الحكومة سعادة
الشامي حرض .نائبا التيار الوطني الح ّر :ندى بستاني،
فريد البستاني .وزير السياحة وليد نصار .قضاة وأمن
عام ونساء ورجال وأمّ هات وأوالد وه ّم مشرتكّ :
حق املرأة
اللبنانية يف املواطنية الكاملة ويف منح جنسيّتها ألوالدها.
يف املضمــون ،تنتقص القوانني بشــكل فادح من
حقوق املرأة اللبنانية .إنها قوانني ذكورية بشعة .أما يف
الشــكل ،فهناك من يرى أن توقيت «النقاش» هو خارج
ِ
حدب وصوب،
كل
مــن
بثقلها
ترخي
فاألزمات
الزمن.
ٍ
ّ
كحق وبني التجنيس
وهناك من يربطون بني الجنســية
كأمر مرفوض .وبالتايل ،ك ّلما ُ
طرحت املســألة ربطها
ٍ
بشــكل تلقائي ،بأعــدا ٍد مخيفة من الالجئني
كثريون،
ٍ
الفلســطينيني والنازحني السوريني يف لبنان .هو أم ٌر قد
يفهمه البعض غري أن فتيات  -صحافيات  -شــاركن يف
ّ
اللقاء ّ
معاناتهن .كلودين عون أفشــت
عبن بوجع عن
برس :عدد الصحافيني والصحافيــات يف لبنان ،ممّ ن ال
ٍ
يحملون جنسية لبنانية ،كبري .وواحدة من الصحافيات
ُ
ولدت من أب فلســطيني،
 -عمرهــا  29عاما ً  -قالت:

الذكور يتحايلون على القانون والنساء
يدفعن ثمن قوانين قديمة بالية

ال مساواة وال من يحزنون

سؤال بال جواب

عمري  29عاماً ،وعبثا ً ســعيت للحصول عىل الجنسية
اللبنانية .فشــلت دائمــا ً يف ذلك اىل أن تزوّجــت لبنانيّا ً
ُ
فحصلت عىل الجنسية التي حُ رمت منها طوال  29عاماً.
صحافية أخرى -عمرهــا  32عاماً -تعمل يف بلومبريغ
ولدت أيضا ً هنا ،يف لبنان ،من أم لبنانية وأب فلسطيني.
تويف والدها وأورثها منزال ً ال يمكنها تسجيله عىل اسمها.
فماذا لو ّ
توفيت والدتها؟ من ســيأخذ املنزل الذي أوىص
والدهــا بتوريثها إيّاه؟ كثريون مثلها ال يعرفون ماذا قد
ّ
والحق والعدالة...
يفعلون ...اىل الجنسية يخرسون األمان

رسالة إلى بي ّ الكل

إرتدت كلودين ميشال عون األحمر واألبيض وتكلمت
بإرصار عىل اإلنجاز -اآلن اآلن وليس غداً -فاإلنجاز اليوم
ٍ
 إذا حصل  -سيوضع تحت خانة «إنجازات فخامتو».وواحدة من الرســائل التي ألقيــت يف اللقاء وصلت اىل
بي الكل ،وفيها حالة إمرأة لبنانية تقول:
قرص بعبدا ،اىل ّ
«تزو ُ
ّجت من شخص غري لبناني وأوالدي لم يحصلوا عىل
الجنسيّة فذهبنا اىل كندا ونحن نعيش هناك اآلن .أرجو
«بي الكل» أن نحصل عىل الجنسية اللبنانية .إمرأة
منك ّ
أخرى كانت موجودة تحدثت :تزوّجت من عراقي وأنجبنا
ســتة أطفال ،لم أستطع منحهم الجنســية اللبنانية،

مستقبل ضبابي

فغادرنا اىل السويد ولدينا اآلن الجنسية السويدية .لكن
أوالدي يحبّــون لبنان كثريا ً كثرياً ...إمرأة أخرى تحدثت:
تزوّجــت من بريطاني وابنتــي الوحيدة لم تحصل عىل
الجنســية اللبنانية ،وهي ولدت هنا وكربت هنا وتتعلم
خبت قصتها :تزو ُ
هنا ...إمرأة رابعة أو خامسة ّ
ّجت من
أجنبي ولم أستطع أن أمنح ولدي جنسيتي اللبنانية ،عىل
الرغم من حبّه لبنان ...قصص قصص نســمعها فنه ّز
برؤوسنا ونحن نقلب هواتفنا بني أكفنا بال «حرارة» وال
«فور جي» وال رمق .نشفق عىل هؤالء النسوة أم نشفق
عىل حالنا يف بل ٍد ال يعرف قيمة ناسه وال يبايل بهم؟ نعود
وننظر يف عيون كل هؤالء النسوة فندرك وجوب الفصل
بني ما نعيش وبني ما هو ّ
حق من حقوقهن .فالجنسية
مش تجنيس وهي ّ
حق لكل هؤالء.

ماذا في جديد حق ّ المرأة
في إعطاء الجنسية الى أوالدها؟

دراســة جديدة أصدرتها «الهيئة الوطنية لشؤون
املرأة اللبنانية» أعادت التذكري فيهــا بالتمييز الواضح
يف قانون الجنســية اللبنانية ويف األرقــام «عدد إقامات
املجاملة املمنوحــة ألزواج وأوالد اللبنانيات املتزوجات
من غري اللبنانيني يف مركز الكورة مثال ،6159 :ويف مركز
ضهور الشــوير ،3665 :ويف مركز زحلة ،30,051 :ويف
مركز شمسطار ،3265 :ويف مركز طرابلس ،59,394 :ويف
مركز بريوت ،59,280 :ويف مركز الشــويفات،27,113 :
ويف مركز صور ...10,304 :أرقام أرقام وطلبات طلبات
قد تيش ببعض الحقائق يف املوضوع .فما حال كل هؤالء؟
ما مصــر أوالد اللبنانيات الذين يضطــ ّرون اىل تجديد
ّ
إحداهن؟
إقاماتهم والتعرض «اىل الذ ّل» كمــا وصفته
مســؤول يف األمن العام شــارك يف اللقاء إنتفض لكلمة
«الذ ّل» مؤ ّكدا ً «أن األمن العام يفرض أقل عدد من األوراق
واملســتندات حني تكون املعاملة «مجاملة» (أي إقامة
لــزوج وأوالد املرأة اللبنانية غري الحائزين الجنســية):
ويقول «ال نطلب منذ  12عاماً ،وتحديدا ً منذ العام ،2010
أي تعهد من هؤالء بعدم العمل».
هل علينا أن نقول لألمن العام شكراً؟ فلنتابع...

رابطة الدم األبوية

تناولت الدراســة طرق إكتساب الجنسية األصلية يف
القانون اللبنانــي وتوقفت عند البنوة أو رابطة الدم ،التي
تمنح الجنســية بموجبها بالنظر اىل األصل الذي يتحدّر
منه الولد ،فيعطى جنسية أبيه .وقانون الجنسية اللبنانية
يرتكز عــى رابطة الــدم األبوية ،ما يعني أن اكتســاب
الجنسية اللبنانية مربوط بنســب األب وليس نسب األم.
وهناك الجنســية التي تعطى بحكم رابط األرض .يف هذا
اإلطار ورد يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة األوىل من
القرار  125/15عىل أنه يع ّد لبنانيا ً كل شــخص مولود يف
أرايض لبنان الكبري ولم ّ
يتبي أنه اكتسب بالبنوة عند الوالدة
تابعية أجنبية .وكل شخص يولد يف أرايض لبنان الكبري من
والدين مجهولني أو والدين مجهويل التابعية .ماذا قد يعني
ذلك؟ باختصار ،ذلك يعني أن األم اللبنانية غري قادرة عىل
منح جنسيتها اىل أطفالها من أجانب ،أما إذا سجّ لتهم عىل
أنهم غري رشعيني ،أو لقطــاء ،فيمكن أن يحصلوا حينها
عىل الجنسية .أتتصوّرون ذلك؟ هل تتخيّلون أن تُسجل أ ّم
طفلها لقيطا ً لتتم ّكن من إعطائه الجنسية؟
قانون الجنسيّة ذكوري بامتياز .واألنكى ،ما قيل إن
هناك «ذكوراً» يســتفيدون منه بحسب ما ذُكر يف اللقاء

األم اللبنانية

لقاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
اللبنانية تحت عنوان :جنسيّة مش تجنيس
«هناك رجال ،يف الســتني من عمرهم ،يتزوّجون فتيات
قارصات سوريات من أجل التحايل عىل القانون فتطلب
ل ّم الشمل وتأتي بأهلها .الذكور يتحايلون عىل القانون
والنســاء يدفعن ثمن قوانني قديمة ،أصبحت بالية ،ما
عادت تصلح ليشء.

ماذا طالبوا به في اللقاء؟

إعطاء الجنســية اىل كل من يولد من إمرأة لبنانية،
وكل مــن هــم دون الثامنة عرشة من العمــر ،أما من
ّ
الســن عند صدور القانون
سيكونون قد تجاوزوا هذه
فيمنحون بطاقة خرضاء ،تصنفهم لبنانيني لكن تمنع
عليهم الرتشــح واإلنتخاب وما اىل ذلــك ،طوال خمس
ســنوات ،عىل أن يحصلوا عىل كامــل حقوقهم بعدها.
ملاذا هذه املهلة بالــذات؟ من أجل أن تتمكن الدولة ،عىل
ما قالــت كلودين عون ،مــن درس كل حالة عىل حدة
وأضافت« :بوضع البطاقة الخرضاء نتيح للدولة وضع
رشوطها ومعايريها ،فابــن  40مثالً ،الذي أقصينا عنه
ّ
حقه يف الجنسية أربعني عاما ً قد يكون إرهابيا ً أو مجرما ً
أو ربما ال يريد الجنســية .يمكن التحقق من كل ذلك يف
غضون خمسة أعوام».

مراعاة الهواجس

الثابت أن مرشوع قانون الجنســية املقرتح أراد أن
يراعــي الهواجس الكثرية ،ال ســيما «تروما» تفاصيل
الحرب اللبنانية مع الفلسطيني والسوري ،التي تطغى
يف بال كثري مــن اللبنانيني .والثابت أن أكثرية النســاء
اللواتي يطالبن بجنســيات ألوالدهن إرتبطن برجال من
هاتني الجنسيتني ،وهذا طبيعي لقرب الجغرافيا واللغة
الواحدة والعادات الواحدة ،مع معلومة لفتت لها األنظار
خالل النقاش« :أن النســاء اللواتي ارتبطن بســوريني
ال يرغبن يف تســمية جنسية الزوج ويستعضن عن ذلك
بالقول «أجنبي» .هؤالء النساء أكثر من يعرفن الهواجس
الكثرية لــدى اللبنانيني تجاه جنســيات معينة .هذا ال
ّ
حقهن أن يطالبن «بحقوقهن»
يعني طبعا ً أن ليس من
إسوة بالرجال الذين تزوجوا من سوريات وفلسطينيات
وعراقيات وأمريكيات وفرنسيات...
وتبقى كلمة تك ّررت عىل لسان النساء اللواتي يعانني
إجحاف القانون« :حقي حبّ وإتزوج مني ما بدي وحقي
أعطي جنسيتي ألوالدي .متيل ...متلك».

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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تو ّ
جس من عدم انطالق العام الدراسي ومطالب بتحويل أموال الدول المانحة مباشرة إلى الطاقم التعليمي

خريف المدرسة الرسمية يحتاج إلى أكثر من المساعدات
الدولية ليزهر
بدأ أساتذة التعليم الرسمي األساسي العام الدراسي
بإضراب مفتوح .استبصروا باكرًا مشهدية زيف الوعود
ّ
واشتموا رائحة "حريق" الدوالر لمداخيلهم،
المتكررة،
حتى لو تضاعفت ،فقرروا التصعيد باكرًا .مئات آالف
التالمذة مهددون أكثر من أي وقت مضى بالبقاء هذا
العام خارج الصفوف .وإن قدّر لهم ودخلوا ،فسيكون
عامهم محفوفًا بالعجز عن تأمين أول حقوقهم من
إنارة وتدفئة ،مرورًا بالتجهيزات اللوجستية ،ووصو ًال إلى
القدرة على طباعة ورقة.
خالـــد أبـــو شقـــــرا
إنهــا األزمــة بأخطــر تجلياتها،
وأبشــعها .جيل بأكملــه وقع مصريه
بقبضة منظومة مرصّ ة عىل عدم فرملة
االنهيار املتسارع منذ  4سنوات .مجافاة
االصالحــات االقتصاديــة والنقديــة،
واســتبدالها باالجراءات الرتقيعية التي
تعوزها الشــفافية ،والتسول عىل أبواب
الدول املانحة ،حوّال الحلول إىل مشــاكل.
وهذا ما يحصد نتائجة اليوم  30ألف معلم
ومعلمة يف التعليم الرســمي االسايس،
ونحو  420ألف تلميذ يشكلون  37يف املئة
من مجمل عدد التالمذة يف لبنان.

العودة المستحيلة

"النية باطالق العام الدرايس موجودة"،
تقول رئيســة اللجنة الفاعلة لالســاتذة
املتعاقدين يف التعليم الرســمي االســايس
نرسين شــاهني .لكــن العــودة مرهونة
بالقرارات التي ســتتخذها وزارة الرتبية،
ومن خلفها الحكومة من جهة ،وقدرتهما
عىل تطبيق املقررات عىل ارض الواقع بشكل
شفاف وعادل ومنظم من جهة ثانية".
عدا عن كون الوزارة لم تبدأ إال مؤخرا ً
بالتواصل مع الــدول املانحة والتفاوض
مع االساتذة عىل مطالبهم ،فان "تجربة
العام املايض معها لم تكن مشــجعة"،
بحســب ما يفيد أفراد الهيئة التعلمية
ســواء كانوا يف املالك أو من املتعاقدين
واملســتعان بهم .فاملتعاقــدون الذين
يشكلون حواىل  70يف املئة من مجمل عدد
االســاتذة يف التعليم الرسمي االسايس،
لم يتقاضوا كامل مســتحقاتهم املق ّرة.

حيث رفع قســم منهم مــع املتعاقدين
ســقف املطالب إىل رضورة احتســاب
رواتبهم عىل أساس  8000لرية.

فهناك رواتب فصل كامل ما زالت لغاية
اللحظة يف ذمــة الدولة .وحرموا من بدل
النقل املخصص لهم ،مــع العلم أنه أق ّر
يف شباط الفائت بمرسوم من الحكومة.
كلفة النقل تستنزف الرواتب
كما أن أجرة الساعة التي رفعت من 20
يظهــر مســح جديد حــول تأثري
ألف لرية إىل  40الفاً ،لم تعد كافية يف ظل
األزمة عىل القطــاع التعليمي يف لبنان،
االرتفاع الهائل بســعر رصف الدوالر .إذ
صادر عن "مركز الدراســات اللبنانية"
أن قيمتهــا أصبحت تعــادل  1.1دوالر،
مرشحة لالنخفاض أكثر مع كل ارتفاع
أن متوسط الدخل الشــهري للمعلم(ة)
يبلــغ  131دوالراً ،يف حــن ّ
يف سعر الرصف ،وذلك بعدما كانت 13.3
أن تكاليف
دوالرا ً يف أعــوام ما قبل
النقــل الشــهرية تبلغ
االزمة .أما املســاعدات
 128دوالراً ،فــا يتبقى
االجتماعية املؤمنة من
لــه ســوى  3دوالرات
الدول املانحة بقيمة  37تطبيق اإلصالحات المالية لتلبية احتياجاته طوال
مليــون دوالر ،وبمقدار والنقدية يؤدي إلى حل الشــهر .بالتــايل ،دفع
ّ
 90دوالرا ً لالســتاذ،
هذا الوضــع  66يف املئة
مشكلة رواتب القطاع
فــا تدفــع بانتظام،
مــن املعلمني واملعلمات
العام تلقائيًا
للعمــل يف وظيفة ثانية
ونحو ثلث أفراد الهيئة
من أجل تغطية نفقات
التعليمية لم يستفيدوا
منهــا .واالخطر أنه لم َ
معيشــتهم .كما أجربت تكاليف النقل
يص إىل تســديد
املرتفعة  60يف املئة من املعلمني واملعلمات
املستحقات لالســاتذة املتعاقدين بشكل
عىل التغيب عن أيام التدريس يف املدرسة.
شــهري ،بل قســمت املدفوعات عىل 3
ونتيجــة لذلك ،واجــه  20يف املئة منهم
فصول .االمر الذي أفقد الرواتب قيمتها
إجراءات تأديبية عن الغياب وحُ رموا من
الرشائية يف ظل استمرار التضخم وارتفاع
التعويض اإلضــايف البالغ  90دوالراً .وقد
سعر رصف الدوالر.
أثرت هذه الصعوبات سلبا ً عىل حماسة
مــن جهتهم يظهر أن االســاتذة يف
املعلمني واملعلمات للعمل وعىل سالمتهم
املالك ليســوا أفضل حاالً ،فاملســاعدة
النفســية ،كما أدّت إىل تدهور عالقتهم
االجتماعيــة التي يتقاضونها بشــكل
بإدارات مدارسهم.
متقطع وغري منتظم ال تتجاوز  40دوالراً،
ومستحقاتهم من بدل النقل متوقفة منذ
إنطالق مؤجل للعام الدراسي
شباط الفائت .وعليه ما كان يصح العام
أمام كل هــذه التحديــات التي ال
املايض لجهة القبول بنصف راتب إضايف
يُعمل بشكل جدي عىل تذليلها ،يظهر أن
عىل االجر الشــهري ،لــم يعد يصح هذا
التوجس من عدم انطالق العام الدرايس
العام حتى مع الوعد باعطاء راتب كامل.

تصريف التفاح اللبناني
في "سلّة" العائالت األكثر فقرًا
كشــف وزير الزراعة يف حكومــة ترصيف األعمال عباس
الحاج حســن الحاج أمــام وفد نيابي وبلــدي من عكار عن
حلحلة يف موضــوع ترصيف التفاح .إذ أشــار الوزير إىل أنه
"ســيتم رشاء كميات لصالح القوى األمنية والجيش اللبناني
من قبل الحكومة اللبنانية عــر آلية يتم وضعها قريبا ً جداً"،
مشــرا ً اىل أن "عددا ً من الهيئات املانحــة بصدد رشاء كمية
ضخمة من اإلنتاج اللبناني .وســيتم اعتمــاد التفاح كمنتج
ّ
الســات الغذائية التي سيتم توزيعها باسم هذه
أسايس داخل
الهيئــات يف الربامج التي ّ
تنفذها لدعــم العائالت األكثر فقرا ً
املعتمدة لديها".

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9897
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

بعد حسم بدل النقل ال يبقى لألستاذ إال  3دوالرات من راتبه

االسترليني
$ 1.1534
الين الياباني
$ 0,0070

الدوالر يحافظ على ارتفاعه
وصيرفة تستقر ّ على  28ألفًا
استم ّر الدوالر متجاوزا ً عتبة  35ألف لرية يف
تداوالت السوق املوازية يوم أمس.
حيث ســجّ ل  35200لرية للرشاء و35100
لــرة للمبيع .يف املقابل بلــغ حجم التداول عىل
منصة صريفة  41مليون دوالر ،بمعدل 28000
لرية لبنانيــة للــدوالر الواحد وفقا ً ألســعار
رصف العمليات التي ن ُ ّفــذت من قبل املصارف
ومؤسسات الرصافة عىل املنصة .وجرى تسليم
الحواالت الخارجية الواصلة عرب رشكات تحويل
األموال عىل أساس ســعر  34500لرية مقابل
الدوالر الواحد.

بيـتـكـوين
$ 19800
الذهب
$ 1709

CMC crypto
$ 477
الفـضـة
$ 18.14

حقيقي .فال أحد مســتعد من االساتذة،
أقله بالنسبة للمتعاقدين ،أن يغامر هذا
العام بالرضوخ للوعود ،من دون التيقن
إن كانت ســتتحول إىل حقيقة .وهذا ما
دفع بوزارة الرتبية إىل تأجيل التســجيل
للعام الدرايس الحايل من  5إىل  15أيلول،
عىل أن تفتح املدارس أبوابها يف  3ترشين
االول .إال أن املشــكلة بحســب شاهني
تتمثل بعدم تنفيذ الخطط الخمسية وغري
الخمسية التي وضعت يف اآلونة االخرية.
والتي اقترصت الغايــة منها برأيها عىل
اســماع الجهات املانحة الكلمات الرنانة
لنيل املســاعدات املادية .ومع هذا تأتي
املســاعدات ناقصة وتوزع بطريقة غري
شفافة .وبحســب شاهني فان "تحقيق
الغاية من املســاعدات يفرتض توزيعها
مبارشة إىل االســاتذة مــن قبل الجهات
والصناديــق املانحة عرب رشكات تحويل
االموال وليس عرب اجهزة الدولة الرسمية
التي انعدمت الثقة بها .وذلك عىل غرار ما
حصل يف املساعدة التي تلقاها االساتذة
لتنفيذهم االمتحانات الرسمية.

المدارس غير مجهزة

التســليم بامكانية تأمني متطلبات
االســاتذة كما يشــتهون قــد ال يعني
انطالق العام الدرايس .فصناديق املدارس
الرســمية ،البالغ عددهــا حواىل 1200
مدرســة ،فارغة ،وهي تعاني من عجز
هائل عن تأمني االكالف التشــغيلية من
كهرباء ومازوت للتدفئة وبقية املتطلبات
اللوجســتية مــن أوراق وقرطاســية
ومحابر وخالفــه .وكل ما تحصل عليه
هو تحويالت بقيمة  20إىل  25مليون لرية

شهريا ً ال تكفي لرشاء نصف طن مازوت.
فما بالــك باالنارة وبقيــة التجهيزات
الرضورية.

اإلصالحات أو ً
ال

فشــل الجهات املعنية يف االستجابة
لألزمة بشكل مناسب أدى بحسب املسح
اآلنف الذكر إىل يــأس الكثري من املعلمني
واملعلمات ،حيث يخطط  73يف املئة منهم
ملغادرة القطاع التعليمي .وعىل الرغم من
العالوة املعطاة بقيمة  90دوالرا ً للتعويض
عن انخفاض قيمــة الرواتب فقد وصف
 86يف املئة مــن االســاتذة أداء الوزارة
بالضعيف .وعليه فان مســاعدات الدول
املانحــة لن تكون فعالة إن لم تشــرط
بوجود هيكليــة ونظام واضــح إلدارة
املنح وميزانيات املشاريع وتوفري تدقيق
مايل للمســاءلة والشــفافية .إىل جانب
إصــدار تقارير حول النتائــج املحققة
من املشاريع ومشــاركتها بشفافية مع
املجتمــع الرتبوي واملدنــي .ولعل االهم
تطبيق االصالحات عىل صعيد السياستني
املاليــة والنقديــة والذي يــؤدي إىل حل
مشكلة رواتب القطاع العام تلقائيا ً ويعيد
االقتصاد إىل سكة التعايف والنمو.
املسؤولون "يأكلون حرصم" تغييب
االصالحــات ،والتالميذ "يرضســون"،
حيث يظهر أن مســتقبل أطفال لبنان
ممن يعجــزون عن تحمل أكالف التعليم
الخاص مهدد بالتدمــر .فلغاية االمس
القريب تــرك  10يف املئة مــن التالميذ
املــدارس ،و 15يف املئة اضطروا إىل إعادة
صفوفهــم .وهذه أرقــام خطرية وتنذر
باالسوأ .فهل من يتحرك؟!

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العــروض إلدارة الخدمــات الطبيــة
واإلستشــفائية للمســتخدمني واألجراء
الحاليني والقدامى عن الفرتة املمتدة ما بني
 2022/10/16لغايــة 2023/10/15
ضمناً ،موضوع اســتدراج العروض رقم
ث4د 2549/تاريــخ  ،2022/7/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/9/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
مــن دفرت الرشوط من مصلحــة الديوان
– امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من

املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 453

الروبل
$ 0.0165

اليوان الصيني
$ 0.1436

الليرة التركية
$ 0.0548

بــرنــت
$ 95.05

خام WTI
$ 87.9

طن القمح
$ 323
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شون أغسطين :عزفت مع كبار الموسيقيين
والبيانو شغفي منذ عمر الثالثة

من الصعب جدًا إيجاد صفة محددة تعطي شون أغسطين
حقه في اإلبداع والموهبة النادرة .هو العازف الذي ألّف ّ
أول
مقطوعة موسيقية في الثامنة من عمره وبدأ مشواره على
البيانو في الثالثة منه.
ّ
تنقل بين أرقى الحفالت الموسيقية من نيويورك إلى دبي،

في سن العاشرة في دبي

ســـــيـــــلـــــفـــــانـــــا أبـــــي رمـــــيـــــا
متى وكيف بدأت العزف على البيانو؟
كان عمري  3ســنوات ،حني تأثرت
بعزف إخوتــي األكرب مني ســنا ً خوان
ولونا ( 8و 5سنوات حينها) عىل البيانو
الذي كان يزيّن غرفة جلوس منزل أهيل.
حينها ،طلبت من والــديّ تع ّلم العزف،
فبدأت مدربة إخوتــي تعطيني حصصا ً
عىل البيانو ،وهكذا انطلقت.
ما الحلم الذي راودك منذ الصغر
والذي أفصحت عنه على منصة
""Ted Talk؟
كنــت كلمــا شــاهدت فيلمــا ً ما
تستهويني املوسيقى فيه ،وأبدأ عند انتهائه
بتأليف موسيقى أراها تليق به .وبدأ حلمي
يكرب بأن أصبح مؤلف موسيقى سينمائية
تمنح جماال ً للقصة وتو ّلد املشــاعر عند
املشاهد .هذا الحلم شــاركته مع املاليني
عــر منصــة " ،"Ted Talkكاشــفا ً عن
شغفي بتأليف موســيقى لسيناريو حياة
األشــخاص اليومية الواقعية ،فمثالً لدي
مقطوعة اســمها " "Sunsetأ ّلفتها يوم
كنت أشاهد غروب شــمس لم أ َر مثيالً له
وعلــق يف ذاكرتي ،ومقطوعة "Letters to
 "my Momأيضا ً واقعية ومســتوحاة من
مشاعر لطاملا أردت البوح بها ألمي.
من هو داعمك األساسي؟
لطاملا شــجعتني امّ ي ورافقتني اىل
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لندن ،البرازيل ،ميونخ ،الس فيغاس ،روما وباريس .أدهش كبار
ّ
ولقبوه بـ"بيتهوفن
المؤلفين العالميين وحصد جوائز عدة
المستقبل" و"شوبان العصر الحديث" .شون البالغ من العمر اليوم
 20عامًا يدخل العالمية من بابها العريض وكان لـ"نداء الوطن"
لقاء خاص معه.

جائزة  the genius of musicالس فيغاس

كل حفلة واىل كل صف شاركت فيه ،ولوال
دعمها املستمر يل ملا وصلت اىل ما انا عليه
اليــوم .وال انكر وقــوف عائلتي كلها اىل
جانبي ،اال ان امي هي مصدر طاقتي.
اخبرنا عن تجربتك مع العازف العالمي
راوول دي بالسيو؟
لعبت والعــازف األرجنتيني العاملي
راوول دي بالســيو ( )Four Handsعىل
البيانو نفسه مقطوعة موسيقية يل.
ويف التفاصيل ،كنت أتــد ّرب لحفلة
موسيقية حني سمع راوول عزيف وأُعجب
بأدائي .وخــال انتهائي من العزف امام
جمهور ضخم ،يف امســية اليــوم التايل،
اعتىل راوول املــرح مثنيا ً عىل موهبتي
مشريا ً امام الجميع اىل انني مرشوع مؤلف
موسيقي عاملي ،طالبا ً مني مرافقته عىل
البيانو لنعزف معا ً مقطوعتي املوسيقية
الخاصة التي نالت اعجابه.

غير الموسيقى ،ما هــــــي هواياتك
األخرى؟
ً
أحب الرياضة كثريا ً
وخاصة التزلج
والسباحة ،وسباق السيارات ايضاً .كذلك
أحب السفر كثريا ً والتعرف عىل ثقافات
العالم املختلفة.
ما الجوائز التي حصدتها حتى اليوم؟
أنا ممتن ومحظــوظ لحصويل عىل
الكثري مــن الجوائز العامليــة والوطنية
واألكاديمية ،منها جائــزة "Genius of
 "Musicيف الس فيغــاسAlmaty" ،
 "Symphony Orchestraيف دبي ،وجوائز
عاملية يف الربازيل وروما وميونخ وغريها.
كما مثلت يف عمر الـ 8سنوات قارة
آســيا يف "festival international du
 "cirqueيف موناكــو وأصبحت عضوا ً يف
اللجنة التحكيمية.
ناهيك عــن الجوائــز املحلية التي

أصغر شخص حاصل على ميدالية بكركي

حصدتها لعــ ّل أبرزها ميدالية البطريرك
مار بشــارة بطرس الراعي ألكون بذلك
الشــخص األصغر سنا ً الذي يحصد هذه
الجائزة يف تاريخ بكركي.
تم لعب مقطوعاتك الخاصة؟
أين ّ
يف أفــام وثائقيــة وطنيــة ،عىل
محطات تلفزيونيــة محلية وعاملية ويف
احتفاالت عاملية كموسيقى افتتاحية.
اخبرنا عن لحظة لن تنساها؟
كنت أبلغ من العمر 14عاماً ،أعزف
ليلتي يف القرص الحكومي يف ساو باولو يف
الربازيل ،بحضور آالف األشخاص الذين
يحيطون بي محاولــن االقرتاب مني
قدر اإلمكان لسماع ومشاهدة تفاصيل
عزيف .للحظــة رفعت نظــري فرأيت
جدرانا ً من النــاس تحيط بي ما صعّ ب
عيل ّ الرتكيز وأشــعرني ببعض الرهبة

والخــوف ،ولكن أنهيــت مقطوعاتي
عينــي م ّر ًة أخرى ألرى
بنجاح ورفعت
ّ
نفيس محاطا ً بوجوه تعتليها الدهشــة
ّ
يصفق يل بحرارة .لحظة جميلة
والكل
ومميزة ال تُمحى أبدا ً من ذاكرتي.
كم مؤلّفة لشون حتى اليوم؟ وأيها
المفضلة لديك؟
يف رصيــدي حوالــة  80معزوفــة
جاهزة ،و  6ألبومات 3 ،منها سجلتها يف
" "Abbey Road Studiosيف لندن .وتبقى
" "Letters To My Momاألقرب اىل قلبي.
لمن تقول شكرًا؟
الشــكر األول للرب الــذي أنعم عيل
بموهبة اســتطيع من خاللها الوصول
اىل كل العالــم من دون اي حواجز .كذلك
اشكره عىل وجود امي املستمر اىل جانبي،
وعىل دعم اهيل الدائم ملوهبتي.
وال بد ان اشكر ايضا ً كل من يتابعني
ويشــجعني ،عــى امل ان أطــ ّل قريبا ً
بأعمال عاملية جديدة.
هل ستعود قريبًا إلى لبنان؟ وهل
ستحيي اي حفلة في بلدك؟
اعيــش حاليــا ً يف كاليفورنيا حيث
أكمل تخصيص الجامعي ،وســأعود يف
منتصــف كانون األول املقبــل إىل لبنان
حيث سأحيي حفلتني ،األوىل يف الجامعة
"األمريكية يف بريوت" والثانية يف مهرجان
"البرتون امليالدي".

مقطوعة مع أوركسترا Almaty

AGENDA
مهرجان "قافلة بين سينمائيات"
املكان :معرض رشيد كرامي الدويل -طرابلس
الزمان :من اليوم حتى  9أيلول 8:30 -مسا ًء
لالستعالم06600426 :

مسرحية "آخر سيجارة"
املكان :مرسح مونو
الزمان :من اليوم حتى  2ترشين األول-
لالستعالم01421870 :

توقيع كتاب بربارا مسعد "Forever
"Beirut
املكان :الجميزةAaliya›s Books -
الزمان 8 :أيلول 7 -مسا ًء
لالستعالم01566375 :

مهرجان "حرش بيروت "2022
املكان :حرش بريوت
الزمان 10 :و 11أيلول 4 -بعد الظهر
لالستعالم01280474 :
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MOVIES

...Under Her Control

OUR RATING

الفكرة مدهشة ّ
لكن التنفيذ سيّئ

جـــــــــــاد حـــــــــداد
أول ما يلفت النظر يف فيلم التشــويق اإلسباني،
( Under Her Controlتحت ســيطرتها) ،هو بطء
اإليقاع وضعف الســيناريو .لكنه يحمل أيضا ً بعض
الجوانب اإليجابية.
حني تكتشف "صوفيا" أنها حامل ،تقرر إجهاض
الجنــن يف أرسع وقت .لكن رسعان ما تنقلب حياتها
رأســا ً عىل عقب بســبب اتفاق غري مألوف مع ربة
عملها .هل ستنجو من املأساة التي تنتظرها؟
يطرح هذا املسلســل اإلســباني عىل شــبكة
"نتفلكــس" فكرة مثرية لالهتمــام يف البداية .قد
ال يكون االتفاق ألخذ طفل مــن والدته الحقيقية
مفهومــا ً جديداًّ ،
لكن مشــاعر العجــز بعد هذه
التجربة تحمل طابعا ً مختلفــاً .هذه الفكرة ترتك
لدى املشاهدين ترقبا ً هائالً ملعرفة األحداث الالحقة.
قد تنذر الحبكة األساســية بأحداث مشــوّقة
واستثنائيةّ ،
لكن طريقة عرض هذه الفكرة تنعكس
سلبا ً عىل مستوى العمل.
تُســتعمل معظم أجزاء الفصل األول من الفيلم
لبناء القصة وتحضري األجواء للفصول الالحقة .ثم

تحتدم األحداث يف النصف الثاني ،فيتعلق املشاهدون
بالقصة وبالشخصيات حتى النهاية.
بشكل الفت يف نصفه
يتحسن مستوى الفيلم
ٍ
الثانــي ،عىل وقع موســيقى تصاعدية يف خلفية
املشاهد وتحت تأثري التقلبات العاطفية املتالحقة.
تقدّم املمثلة كومولني ســانز أدا ًء ممتازا ً بدور
"صوفيا" ،فتحافــظ عىل خصائص شــخصيتها
وتترصف بما يتمــاىش مع أجــواء الحبكة .يبقى
أداؤها هادئا ً بشكل عام ،لكنها تتقن مشاهدها حني
يتطلب الفيلم أدا ًء مشحونا ً ومبارشاً.
أمــا أيتانا سانشــيز جيغون ،فتــؤدي دور
"بياتريس" ،وهي تتمتع بكاريزما عالية لتقديم
شــخصية امرأة ثرية وناجحة .تبــدو تعابريها
وحواراتهــا مقصودة ومتقنة ،وتقــدم أيتانا يف
هذا الــدور أدا ًء ال غبار عليــه .كان يُفرتض أن
تكون هذه الشخصية مشــينة بدرجة إضافية،
ّ
لكن السيناريو كان كفيال ً بكبح جزء من املالمح
الجامحة للشخصية.
عىل صعيد آخــر ،يقدّم أليكس باســرانا أدا ًء
صادقا ً بدور "ناتشو" ،ويتّسم تمثيله عموما ً بدرجة
هائلة من االتزان يف هــذا الفيلم .لكن كانت القصة
تتطلب عىل األرجح تطوير شخصية باسرتانا بدرجة
إضافية لتحسني طريقة عرض الحبكة.
باختصار ،ال تتماىش فكــرة الفيلم املميزة مع
طريقة تنفيذها السيئة ،إذ يصعب أن تجذب القصة
املشــاهدين يف جميع اللحظات .كان صانعو العمل
يســتطيعون إضافة عنارص أخرى مثل املحادثات
العميقة ،والرصاعات األخالقية ،والنزعة إىل الشعور
بالعذاب ،وميول صائبة أخرى لدى بطلة القصة.
يســهل أن ينجذب املشــاهدون إىل الحبكة يف
البداية ،لكــن يجب أن تكون طريقة تطوير األحداث

جاذبة بالقدر نفسه للحفاظ عىل اهتمامهم .يفشل
الفيلم إذا ً يف إثارة اهتمام الجمهور بســبب طريقة
الرسد الباهتة ،مع أن عنارص القصة تحمل جوانب
بشكل مختلف.
المعة كان يمكن استغاللها
ٍ
يعجز الفيلم عن فرض نفسه يف خانة القصص
املشــوقة التي تحمل عنارص النجاح بسبب إيقاعه
البطيء .أوالً ،يفتقر العمل إىل الزخم منذ البداية وال
تتضح مختلف جوانبه أو وجهتــه النهائية إال بعد
مرور فرتة معينة .ثانياً ،يفتقــر الفيلم إىل لحظات
مؤثرة يف ذروة األحداث.
يأتي النصف الثاني ليعــوّض عن بطء الفصل
األول ،لكنه ليــس كافياً .كان يُفرتض أن يشــمل
الفيلــم املزيد من املشــاهد العنيفــة واملؤثرة كي
يتعاطف املشاهدون مع الشــخصية الرئيسية .لو

توقع صانعو العمل غياب هذا التأثري مسبقاً ،كانوا
ليقدموا عىل األرجح محتوىً أرسع وأكثر حيوية يف
النصف األول من الفيلم.
تضع شــبكة "نتفليكس" هــذا العمل يف خانة
أفالم التشــويق ،لكن ال تنطبق عليه مواصفات هذه
الفئة من األعمال ،فهو أقــرب إىل الدراما الغامضة.
حتى أننا قد نشكك بآفاق القصة منذ البداية بسبب
األحداث الرتيبة وبطء اإليقاع.
من الناحية اإليجابية ،تحتدم األحداث بالشــكل
املناســب يف آخــر  10أو  15دقيقة ،لكن ســيخرس
املشــاهدون اهتمامهم بالقصة بحلول تلك املرحلة ،أو
ربما يستمتعون بهذه اللحظات األخرية إذا قرروا متابعة
العمل حتى النهاية .باختصار ،يمكنك أن تستمتع بهذا
الفيلم إذا َ
كنت ال تمانع يف حضور األحداث البطيئة.

فــي الــصــاالت

 Top Gun: Maverickيعود إلى صدارة السينما األميركية
بعد خمســة عرش أسبوعا ً عىل بدء عرضه يف صاالت السينما ،عاد
" ،"Top Gun: Maverickالذي يشــ ّكل تتمّ ة للفيلم األســايس ويتوىل
بطولته توم كروز ،إىل صدارة شــباك التذاكر يف أمريكا الشــمالية ،يف
مؤرش عىل نهاية موسم صيفي غري المع لهوليوود.
وحقق الفيلــم الذي تولــت إنتاجه رشكتــا "Paramount
 "Picturesو" "Skydance Mediaإيــرادات بلغــت  7,9ماليني
دوالر يف الواليات املتحدة وكندا بــن الجمعة واالثنني ،ويُعترب هذا
املبلغ صغريا ً نسبياً .وتزامنا ً مع عدد قليل من اإلصدارات الجديدة،
ّ
فضل األمريكيون مشــاهدة أعمال مطروحة أساساً ،مستفيدين
من أســعار منخفضة بيعت بها التذاكر (نحو  3دوالرات للتذكرة

شــــــــاهــــــــد

جمال
يمين ورزان ّ
بيتي توتل وفؤاد ّ
في "عالم التلفزيون"
إنطلق عرض الفيلم
"عالــم التلفزيــون"
" "TV Societyعــى
ّ
منصة "شــاهد "VIP
بعــد افتتاحه رســميّا ً

يف مهرجــان "القاهرة
السينمائي الدّويل" ،كتابة
وبطولة فــؤاد يمّ ني اىل
جانب رزان جمّ ال وبيتي
توتل ومن إخراج روبري

كريمونا .يتناول الفيلم
ّ
قصة مبنيّة عىل أحداث
حقيقيّــة رشخت ال ّرأي
العام العربي ويتمحوَر
حــول ممثّــل ومقدّم
برامج تلفزيونيـة (الدور
الـــذي يؤديـــهفـؤاد
يمني) محبوب جماهريّاً،
يتحـــوّل إىل عـــــدو
الرأي العام بسبــــب
اســتضافته النســخة
العربيــة مــن برنامج
مواعدة يســمح للنساء
باختيار عريس محتمل.

الواحدة) الســبت املايض ملناسبة يوم الســينما الوطني .وبرز يف
املرتبــة الثانية فيلم الحركــة " "Bullet Trainمع إيرادات بـ7,3
ماليني دوالر .وح ّل ثالثا ً فيلم " "Spiderman: No Way Homeالذي
بدأ عرضه يف كانون األول الفائت إال ّ
أن رشكة " "Sonyأعادت طرح
نسخة أطول من األصلية بـ 11دقيقة .وحقق العمل إيرادات بـ6,6
ماليني دوالر.
وجاء يف املرتبة الرابعة فيلــم " "DC league of Super-Petsمع
إيرادات بلغت  6,4ماليني دوالر ،بينما ح ّل خامســا ً فيلم الرعب "The
 "Invitationمحققا ً ستة ماليني دوالر.
(أ ف ب)

مروان خوري عريس هذا الشهر
ظهر مروان خوري برفقة خطيبته السابقة ندى رمال خالل حفل
زفاف اإلعالمــي جاد غصن ،بعد فرتة انفصــال قصرية ،وغ ّرد خوري
كاتباً" :أو ّد أن أوضح للمحبني وللصحافة الكريمة أن الزواج ســيكون
خالل شهر أيلول انشاءالله ولكم مني كل الحب والشكر".
وأحدث الخــر تفاعال ً كبريا ً بني املتابعني الذين شــاركوه عرب
صفحاتهم الخاصةّ ،
وعبوا عــن محبتهم الكبرية ملروان وتمنّوا له
كل التوفيق.

فادي أندراوس في عمل جديد
شــوّق النجم فادي اندراوس متابعيه للفيديو كليب الجديد
الــذي قام بتصويره يف منطقة البــرون وا ُمل ّ
توقع أن يبرص النور
قريباً ،ونرش صورا ً جديدة من الكليب ا ُملنتظر عرب حســابه عىل
"انستغرام" ،تظهر فيها بطلة العمل وهي الشابة دالل حب الله
التي نالت لقب الوصيفة الخامســة يف مسابقة ملكة جمــــال
لبنان .2022
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"إشبيلية" من سينما مقفلة إلى مركز ثقافي في صيدا
هبة الزيباوي :هدفنا تنشيط الثقافة ودعم المستقلين
مــــــــحــــــــمــــــــد دهــــــــشــــــــة
بعد عرصهــا الذهبــي ،أفل نجم
دور الســينما يف صيدا مع بــدء تطور
التكنولوجيا وثــورة اإلنرتنت ،فأقفلت
الواحــدة تلو األخرى تدريجيــا ً وتحوّل
بعضها ملحال أحذية أو ثياب أو معارض،
وبقي بعضهــا اآلخر مهجــورا ً إال من
الذكريــات الجميلــة ،باملقابل افتتحت
صاالت ســينمائية صغــرة يف املوالت
التجارية التي شهدتها صيدا منذ سنوات.
ويتذكــر الصيداويون باعتــزاز دور
السينما التي كانت تتنافس يف عرض األفالم
املختلفــة ،حيث تركت ذاكــرة جماعية يف
الزمان واملكان ،وأبرزها "أمبري" الســينما
األوىل يف العــام " ،1922ريفــويل" يف العام
 ،1953و"شــهرزاد" يف العــام  1970ثم
"غراناد" و"اشبيلية" يف العام  ،1979فضالً
عن سينما "الحمرا" يف صيدا القديمة.
غري أن اإلقفال القرسي وألســباب
مختلفــة ،لــم يمنع كريمتــي عدنان
الزيباوي القيادي الســابق يف "منظمة
العمل الشــيوعي" وصاحــب صالتي
"غرانــاد" و"اشــبيلية" ،هبــة ونهال
الزيباوي مــن خوض مغامــرة إعادة
الحياة بأســلوب جديد ،فق ّررتا تحويل
"اشــبيلية" اىل مركز مســتقل للثقافة
والفنون واملرسح والســينما منذ أربع
ســنوات ( 15ايلــول  ،)2018بهــدف
تنشــيط الثقافة والفــن يف املدينة بعد

الفنّان أحمد قعبور

من أحد النشاطات

تراجعها بشــكل الفت ،إضافة اىل تقديم
عروض سينمائية جديدة.
اليــوم ،تمــ ّر أربع ســنوات عىل
االفتتاح ،وتســتعيد املديــرة الفنية
للمركز هبة الزيباوي الفرح الذي غمر
أبناء املدينة بهذا املركز الذي جرى فيه
تدشني قاعة األنشطة الثقافية والفنية
بعرض خاص للعمل املرسحي الدرامي
الهادف "تاء ســاكنة" من إخراج ندى
ثابت ،ثم بعــرض الفيلــم الوثائقي
"نبيهة لطفــي ــ العدســة العربية
 "2005للمخرجة اليان الراهب ليكون
باكورة العروض فيهــا وذلك تكريما ً
للمخرجة اللبنانيــة ابنة مدينة صيدا
نبيهة لطفي ( 1937ــ .)2015

وتقــول هبة لـ"نــداء الوطن" ّ
إن:
"مرسح وفضاء "إشــبيلية" الثقايف ،هو
محاولة لنرش ثقافة الالمركزية وإتاحة
أنماط وأنواع فنية مختلفة للجمهور يف
صيدا والجنوب .هو مســاحة مستقلة
وآمنة للتعبــر واإلنتاج اإلبداعي والفني
ولدعم مواهب الشــباب والشــابات يف
املدينة .يشــمل الفضاء مرسحا ً وسينما
وقاعة لورش العمل".
وأكدت أن "اشبيلية" مركز ثقايف
فني مستقل لصيدا وهو إعادة إحياء
لسينما "اشــبيلية" التي ّ
أسست عام
 1979وكانت من أهم دور السينما يف
املدينة ولكثريين من أبنائها ومنطقتها
ذكريات فيهــا ،لتعود لكــن بفكرة

جديدة تجمع بــن الثقافة والفنون
واملرسح والسينما".
وأوضحت أنــه "منذ إعادة االفتتاح
يف العام  2018عرضت اشــبيلية أعماال ً
ومهرجانــات ســينمائية ومرسحية
وفنيــة عديدة ،منها عىل ســبيل املثال
ال الحــر حفل للفنــان امللتزم احمد
قعبور ،مرسحيــة "جوغن" للمرسحية
الرائــدة حنان الحاج عــي ،ومهرجان
"أيام بريوت السينمائية" ،ونحن بصدد
االحتفال بالذكرى السنوية الرابعة يوم
الخميس  15ايلول الجاري ،عرب تنظيم
معرض للفنان التشــكييل وسيم قمّ وع
يليه عرض مرسحي من إعداد وإخراج
رشــيد حنينة ،وهو األول من نوعه ،إذ

يض ّم شبّانا ً وشــابات من صيدا لديهم
مواهب يف التمثيل سيســتعرضون فيه
دور الســينما يف صيدا وأسباب اإلقفال
والتحوالت التي عاشــتها املدينة نتيجة
ذلك وانعكاساتها عىل املشهد الثقايف...
إنه عمل مميز من املركز ونحن واثقون
بنجاحه وإيصال الرسالة".
ويؤدّي املركز دورا ً بارزا ً يف تنشــيط
الحركــة الفنيــة والثقافيــة يف املدينة
اىل جانــب مراكز تأسســت منذ عقود
وســاهمت يف تعزيــز هــذه الحركــة
وانتشــارها ومنها مركــز صيدا الثقايف
التابع ملؤسسة الحريري ،مركز معروف
ســعد الثقايف وجمعيــة األدب والثقافة
ومركز التنمية والحوار وسواها.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
فنجان العمر

ابــــــــراهــــــــيـــــــــم شـــــــــحـــــــــرور

عا عيد ميالدي
عْ َز ِم ْ
ت خمسني:

ْ
وف َر ْشت باقي العمر
سجّ ادِ ہ ...

مش ناس
َهوْدي عْ ياد ميالدي

معهن لِعَ ب
ْ
وقالم للتلوين

فاتو َع قلبي
رساقني
متل ّ

وضحكات رفقاتي
بأعيادي ...

الرسقه بشهر شباط
يش عادي ...

كل عيد ع ّرفني
َع حالو مني

من ب َّن أيّامي
طحَ نْت ْ
سنني

استقبلتهن
بتْياب ُِن الحلوين

وط ْلبو القهوه
س ّكر ْزيادِ ہ

وتا ينكرس بالب َّن
طعم ا ُمل ّر

ّ
رشيْت فوقو ...
ِ
ضحكة وْالدي

إصــــــــــــــدارات

"من المدينة القرمزية المح َّرمة إلى القصر العتيق"
يش ّكل "من املدينة القرمزية املح َّرمة إىل القرص العتيق"،
من تأليف دان شــيوان وترجمة محمد عبد الحميد حســن
ومراجعة وتحرير مركز "التعريب والربمجة يف بريوت" ،كتابا ً
فريدا ً من نوعه يف املكتبة العربية والذي يغطي مرحلة مهمة
من تاريخ فن العمارة الصيني القديم ،حيث استمرت املدينة
القرمزية املح َّرمة رسا ً مســتغلقا ً عىل العالم أجمع ملئات بل

لـدان شيوان عن الدار "العربية للعلوم ناشرون"

آلالف الســنني ،ومن هنا تأتي خصوصية وأهمية موضوع
الكتاب ومضامينه التي تحوي أرشيفات التخطيط والتصميم
والبناء للقصور اإلمرباطورية ألرستي مينغ وتشينغ والوثائق
واملواد التاريخية لألرستني ،وذلك كله بقلم دان شيوان ،الخبري
واملتخصص الذي قىض أكثر من ســبعني عاما ً داخل املدينة
املح َّرمة كمدير ملتحف القرص العتيق.

من خالل الكتاب سيكون بمقدور القارئ ركوب آلة الزمن
ليستطلع بدايات بناء املدينة القرمزية املح َّرمة ،ويعايش بنفسه
ظروف البناء وعملياته ومراحله املختلفة ،ويتعرف عىل التخطيط
الفني املعمــاري للقصور ،واألحــداث التاريخية التي وقعت يف
املدينة القرمزية املح َّرمة .ال شــك أنه إضافة قوية لوعي القارئ
وهدية قيّمة من الحضارة الصينية العريقة إىل املكتبة العربية.
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 Beyrouth sur Seineمرشحة لـ
أدرجــت أكاديميــة ""Goncourt
رواية الفرنيس اللبناني ســبيل غصوب
ضمن القائمة األولية لألعمال املرشــحة
هذه الســنة لنيل جائزتهــا التي تعترب
األعرق بني الجوائز األدبية الفرنســية،
لكن الالئحة التي أعلنتها لجنة التحكيم
استبعدت كتاب فريجيني ديبانت "Cher
 "Connardرغم تحقيقه املبيعات األعىل
يف بداية املوسم األدبي الحايل.
وشــملت األعمال التــي اختارها
أعضاء األكاديمية االثنا عرش  15رواية،
كان من املتوقع ترشــيح عدد منها عىل

غــرار " "La Vie Clandestineملونيكا
ســابولو أو " "Le Coeur Ne cède Pas
لغريغــوار بوييه .ومن املقــرر أن يُعلن
الفائز يف  3ترشين الثاني املقبل.
وتُعترب الروائية الفرنسية فريجيني
ديبانت نجمة املوســم األدبي الحايل ،إذ
قوبلــت روايتها باستحســان كبري من
النقاد ،ووصلــت مبيعاتها إىل حواىل 65
ألف نســخة .وكانت ديبانت التي فازت
بجائزة " "Renaudotعــام  2010عن
" "Apocalypse bébéعضــوا ً يف لجنة
تحكيم " "Goncourtملدة أربع ســنوات

قبل أن تســتقيل يف مطلــع عام 2020
لتتف ّرغ للكتابة.
واملؤلفون الخمســة عــر الذين
أدرجــت رواياتهم ضمــن الالئحة هم
مورييل باربريي وغريغوار بوييه وناتان
دوفــر وجوليانو دي إمبــويل وكارول
فيف وســبيل غصوب وبريجيت جريو
وساره جوليان فارديل وكلويه كورمان
وماكنزي أورسيل وأيف رافيه وباسكال
روبــر ديار وإيمانويــل روبن ومونيكا
سابولو وآن سريّ.
(أ ف ب)

مـــهـــرجـــان

هاري ستايلز يسرق األضواء في مهرجان البندقية
رسق نجم البوب هاري ستايلز أضواء مهرجان
"البندقية الســينمائي" ،بحضوره إىل جزيرة ليدو
ملواكبة عرض فيلم التشــويق الســوداوي "Don't
 "Worry Darlingالذي تدور أحداثه يف خمســينات
القرن العرشين ،ويشــ ّكل أحد أبــرز األعمال التي
تعرض خالل "املوسرتا".
وع َلــت هتافات املعجبني عند مــرور عضو فرقة
" "One Directionالسابق البالغ  28عاما ً عىل السجادة

الحمراء ،مرتديا ً بدلة باللون األزرق الداكن تظهر فوقها
ياقتا قميصــه الكبريتان ،مصحوبــا ً برشيكة حياته
مخرجة الفيلم أوليفيا وايلد بفســتان أصفر كناري.
وض ّم الحشــد عددا ً كبريا ً من املراهقات اللواتي ب ّكرن
ّ
نجمهن
يف الحضور منذ الصباح كــي ال تفوتهن رؤية
ّ
املفضل الذي وصــل إىل البندقية بتاكيس مائي ،قبل أن
يشارك يف املؤتمر الصحايف عن الفيلم.
الريس الذي ســيحصل قريبا ً عىل الدور األسايس

يف " "My Policemanعىل "،"Amazon Prime Video
يأمل يف أن يساهم الفيلم املعروض يف البندقية يف دفعه
إىل األمام يف عالم الفن الســابع .وردا ً عىل سؤال عن
إمكان الجمع بني املوســيقى والسينما قال" :ال أريد
أن أفكر كثريا ً يف املســتقبلّ .
إن صنع املوســيقى أمر
شخيص جداً ،فيما يف املقابل ،نتقمص شخصية أحد
ّ
املسل".
آخر ،وهذا الجانب
(أ ف ب)

مهرجانات الثيران تثير جد ً
ال في إسبانيا
لم يكــن تقليد إطالق الثــران خالل
املهرجانــات املحلية يومــا ً موضع إجماع
يف إســبانيا ،لكن وفاة عرشة أشــخاص
عــى األقل هــذا الصيف أعطــت حججا ً
جديدة لناقدي هذه العادة الذين استنكروا
خطورتها وإساءة معاملة الحيوانات فيها.
ففي األسابيع األخرية ،قىض سبعة
أشــخاص يف منطقة فالنســيا (رشق)
خــال فعاليــات ""Bous al Carrer
(ثريان يف الشــارع) ،وهــي مهرجانات
شعبية يركض خاللها السكان املحليون
والســياح أمام ثريان طليقة .وتراوحت

أعمار الضحايا بني  18و 73عاماً ،جراء
التعــرض للنطح أو الدهــس ،ومن بني
هؤالء رجل وامرأة فرنسيان.
ويف بقية إسبانيا ،لقي ثالثة أشخاص
آخرين عىل األقل مرصعهم خالل مهرجانات
مصارعة الثريان يف مناطق نافارا (شمال)،
قشــتالة وليون (وســط البالد الشمايل)
ومدريد .وتضاف إىل هذه الوفيات إصابات
ّ
القص .ويف منطقة
كثرية ،خصوصا ً لــدى
فالنسيا ،إرتفع عدد ضحايا هذه الفعاليات
إىل أكثر من ثالثني يف سبع سنوات.
وأحيا ذلك الجدل حول هذا التقليد الذي

ال يــزال حارضا ً بقوة يف مناطق إســبانية
كثرية ،وأشــهر مثال عىل ذلك هو بامبلونا
(شــمال) ،حيث تجتــذب فعاليات إطالق
الثريان يف مهرجان " "San Ferminكل عام
عرشات اآلالف من األشخاص.
وينقسم الخالف بني مؤيدين للفعاليات
التــي يرونها ممارســة أصيلــة متوارثة
عرب األجيال تنقل هوية ســكان اســبانيا
وتقاليدها ،وآخريــن معارضني يعتربونها
مصدر تعذيب وسوء معاملة للحيوانات عدا
عن األرواح التي تحصدها يف ك ّل مرة.
(أ ف ب)

غرامة أوروبية قياسية ضد
أعلنت "املفوضية اإليرلندية لحماية البيانات" أنّها فرضت باســم
االتّحاد األوروبي عىل "إنســتغرام" غرامة قياســية قدرها  405ماليني
يورو بســبب عدم حماية تطبيق التواصــل االجتماعي التابع ملجموعة
"بيتا" ،الرشكة األ ّم لـ"فيسبوك" ،بيانات القارصين كما ينبغي.
وهذه أضخم غرامة تفرضها منذ  2018حني منحت "الالئحة العامة
لحماية البيانات" مزيدا ً من السلطات للهيئات الناظمة يف سبيل حماية
املســتهلكني من هيمنة عمالقة اإلنرتنت األربعة" :فيسبوك" و"غوغل"
و"آبل" و"تويرت".
ويف أواخــر  2020فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقا ً لتحديد ما
إذا كانت "إنســتغرام" قد وضعت الضمانات الالزمة لحماية بيانات
املستخدمني ،وال سيّما أولئك الذين تق ّل أعمارهم عن  18عاماً ،كونها

تســمح لكل من يبلغ عمره  13عاما ً فما فوق فتح حساب .وأبدت
قلقها لجهة إمكانية أن يبدّل املستخدمون القارصون حساباتهم إىل
أخرى احرتافية بســهولة كبرية .ويتط ّلب هذا النوع من الحسابات
من املســتخدمني جعل تفاصيل االتّصال بهم عامة ،ممّ ا يعني أنّها
مرئية للجميع.
ومن مآخذ الهيئة عىل "إنســتغرام" أيضا ً ّ
أن محتويات حســابات
القارصين كانت مفتوحة يف أوقات معينة أمام جميع املستخدمني وليس
حرصا ً أمام املشــركني املعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.
وتعتزم مجموعة "بيتا" اســتئناف قرار الهيئة حيث ّ
أن التحقيق اعتمد
عىل إعدادات ّ
تغيت منذ عام.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

فرتة مناسبة للتسوية
والتفاوض.أصغ اىل اآلخرين
ِ
وال تكن عنيدا ً أيها الحمل.

تكثر الزيارات واملفاوضات وربما
تقدم عىل توقيع عقد عمل مع
أحد األصدقاء أو املقربني.

حاذر املخاطر واملجازفات.
املنافسة رشسة ال ترحم.
القضاء قد يكون لك باملرصاد.

حاذر املواجهة ومخالفة
القوانني .تشتد وطأة الضغوط
فتشعر بالتوتر الشديد ،لكنها
فرتة وستزول قريباً.

قد تقلق بشأن عطل طارئ أو
وعكة صحية .ال تهلع بل حافظ
عىل هدوئك.

تبدو متحمسا ً ومليئا ً
بالشغف والحب والعواطف
الجياشة .إغتنم الفرص
فهذه فرتة ذهبية.

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

مزاجك صعب وربما تقلق
بشأن مسألة عائلية أو
اجتماعية .ال تسمح للضغوط
بالنيل من برودة أعصابك.

تفرح النفراج مسألة قرض أو
دين .نظم اقساطك وفواتريك وال
تدعها ترتاكم.

قد تهتم بعملية ترميم للمنزل أو
بموضوع شخيص .فرتة حافلة
باملسؤوليات الثقيلة والضاغطة.

تستعيد كامل حيويتك
وتدوراألحداث برسعة ونشاط
وتمارس عملك بحماسة.

تتحمس لإلنطالق يف تنفيذ
مرشوع جديد او حسم قضية ما.
فرتة إيجابية جدا ً لك أيها الدلو.

تنتظر صداقة أو دعما ً أو لقا ًء
مطمئنا ً من شخص ما .بادر
اىل املصالحة أو التعارف.
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Health Matters

تجنّب السقوط بمعالجة هبوط الضغط
يصيب هبوط ضغط الدم االنتصابي (انخفاض
الضغط عند الوقوف) شــخصا ً واحدا ً من كل ثالثة
كبار يف الســن ،وتعتربه "جمعية القلب األمريكية"
سببا ً شائعا ً لحوادث السقوط.
يقــول الدكتور روي فريمــان ،طبيب أعصاب
متخصــص يف معالجة هبوط ضغط الدم االنتصابي
يف مركــز "بيث ديكونيس" الطبــي التابع لجامعة
"هارفــارد"" :ترتافق هذه الحالة مع عواقب جدّية.
قد يسقط الناس ويتعرضون للكسور عىل مستوى
الورك أو عظام أخرى .حتــى أن البعض يعجز عن
النهوض مــن الرسير من دون الشــعور بالدوار أو
التعرض لإلغماء .باختصار ،قد تعيق هذه املشــكلة
الحياة اليومية".
يصعب التحكــم بهبوط ضغط الــدم االنتصابي
أحيانــاً ،لكن من الرضوري أن يبــذل املريض قصارى
جهده للسيطرة عىل حالته نظرا ً إىل املخاطر املرافقة لها.

أسباب هبوط ضغط الدم االنتصابي

عند النهوض من وضعية الجلوس ،تسحب قوة
الجاذبية الدم نحو األسفل ،بعيدا ً عن الدماغ والقلب.
لهذا السبب ،يرتاجع ضغط الدم ويدق الجسم ناقوس
الخطر .يف الحــاالت العادية ،يطلق هذا الوضع ردود
رسع
أفعال تلقائية ،فريسل الدماغ إشارات عصبية تُ ّ
رضبات القلب وترفع ضغــط الدم ،ثم يتجدد تدفق
بشكل طبيعي.
الدم نحو القلب والدماغ
ٍ
تتعدد العوامل املسؤولة عن اختالل هذا النظام،
منها الشــيخوخة التي تجعل أجهزة االستشــعار
املك ّلفة بمراقبة ضغط الدم أقل تجاوباً ،ما يعني أنها
ال تالحظ تراجع ضغط الدم رسيعاً.
يمكن تقسيم أبرز العوامل املؤثرة عىل فئتني:
مشــاكل عصبية :قد تترضر األعصاب الالإرادية
املرتبطة بالســيطرة عىل ضغط الدم بســبب حاالت
متعددة ،مثل السكري ومرض الباركنسون .إذا حصل
هبوط يف ضغط الدم االنتصابي ،تكون املشكلة عصبية.
يُعترب هذا النوع من املرض حادا ً وقد يُسبب اإلعاقة.
مشــاكل يف الدورة الدموية :قد يرتاجع ضغط
الــدم أكثر من اللزوم أثناء الوقوف بســبب العوامل

التي تُ ّ
خفض كمية السوائل يف األوعية الدموية ،مثل
جفاف الجســم ،وبعض األدوية ،ومشاكل القلب .يف
الحــاالت العادية ،يكون هذا النوع من هبوط ضغط
الدم االنتصابي أقل خطورة مــن النوع الناجم عن
املشاكل العصبية.

خطوات مفيدة

إذا كانت املشــكلة تتعلق بفقدان السوائل من
الجســم بســبب أدوية مثل مضادات االكتئاب أو
مد ّرات البول ،قد ّ
يغي طبيبــك الدواء الذي تأخذه.
وإذا كانت املشكلة الكامنة عصبية بطبيعتها ،مثل
الســكري طويل األمد ،قد يوصيك الطبيب بخليط
من العالجات.
يف ما يــي بعض الخطوات لتخفيف جميع أنواع
هبوط ضغط الدم االنتصابي:

حافظ عىل حجم الدم املناسب :ارشب  3ليرتات
من السوائل يوميا ً عىل األقل ،واحرص عىل تناول بني
 4و 6غرامات من امللح يومياً .تسمح هذه الخطوات
بزيادة حجم الدم .كذلك ،يجب أن تراقب ضغط دمك
للتأكد من عدم ارتفاعه أكثر من اللزوم بســبب هذه
املقاربة إال يف لحظات الوقوف.
خــذ دوا ًء لتخفيف الدوار :قد تســاعدك أدوية

معينــة ،مثل ميدودريــن (أورفاتــن ،بروأماتني)
أو دروكســيدوبا (نورثــرا) ،لتضييــق األوعيــة
الدمويــة ورفع ضغــط الدم .أو يمكنــك أخذ دواء
فلودروكورتيــزون (فلورينيــف) لزيــادة كميــة
الصوديوم يف الجسم وحبس املاء فيه ،ما يزيد حجم
الدم ويرفع الضغط.
تجنّب البيئات الســاخنة :األجــواء الدافئة قد
تجعل األوعية الدموية تتوســع ،ما يؤدي إىل تراجع
ضغط الدم بدرجة إضافية عند الوقوف.
انهض ببطء من وضعية الجلــوس أو التمدد:
هكذا يحصل الجســم عىل الوقت الكايف الســرجاع
تدفق دم طبيعي.
اســتعمل الجوارب الضاغطة :قــد تكون هذه
الخطوة مفيــدة يف بعض الظــروف (أثناء الوقوف
لفرتات طويلة مثالً) لتحســن الدورة الدموية .لكن
من األفضــل أال ترتدي الجوارب باســتمرار لتجنب
هبوط ضغط الدم االنتصابي.
اجلس لثالثني دقيقة بعد األكل :األكل يجعل األوعية
الدموية تتوسع ،لذا حذار من الوقوف بعد تناول الطعام
مبارش ًة .وإذا كنت تصاب بهبوط ضغط الدم االنتصابي،
قد تستفيد من تناول وجبات صغرية ومتكررة.
ن َ ْم عىل رسير مائل :يرتفع ضغط دم الكثريين
حني يتمددون .هذه الوضعيــة تدفع الكىل إىل نقل
الســوائل من الدم إىل البول ،فيرتاجع حجم الدم يف
فرتة الصبــاح .ضع قطعة إســفني خاصة تحت
الفــراش أو مســاند تحت أرجل الرسيــر العلوية
لرفع رأس الرسير بمعدل  6إنش تقريباً .يمكنك أن
تســتعمل قوة الجاذبية حينها ملنع ضغط دمك من
االرتفاع أثناء الليل.

مـــــنـــــاورات طـــــارئـــــة
َ
شــعرت بالدوار عند الوقوف ،اجلس يف أرسع وقت ممكن .وإذا كنــت تعجز عن الجلوس يف تلك
إذا
اللحظة ،ج ّرب مناورة الطوارئ :ابدأ بشــ ّد قبضة يديك ،وعضالت ذراعيك ،وساقيك ،ومؤخرتك ،وبطنك.
تسمح هذه الحركة بتضييق أوعيتك الدموية.

إكتشف أسباب األصوات الصادرة من كتفك
ً
فجأة صوت طقطقة أو نقر أو قرقعة في كتفك؟ هل يعطيك الكتف في هذه
هل تسمع
الحالة إنذارًا مقلقًا أم أن هذه األصوات هي جزء طبيعي من الشيخوخة؟ يتوقف الجواب على
عدد من العوامل المؤثرة...
تركيبة الكتف

يتألــف الكتف من  3عظــام (عظم الذراع العلــوي ،الرتقوة ،وعظم
الكتف) ،وعدد من األنسجة اللينة (بما يف ذلك العضالت ،واألربطة ،واألوتار).
ثمة أربعة مفاصل داخل الكتف ،ويشــمل املفصل األسايس بنية
"الكرة واملقبس" :تكون الجهة العليا من عظم الذراع العلوي عىل شكل
"كرة" تقبع يف "مقبس" سطحي يف عظم الكتف.
قد تُسبب الشــيخوخة والنتوءات العظمية واإلصابات ّ
تغيات يف
الكتف ،ما يؤدي إىل صدور أصوات متنوعة من ٍ
وقت آلخر.

أصوات مقلقة؟

ال يشــر صوت محدد إىل مشــكلة معينة يف الكتــف ،لذا يصعب
التأكيد عىل طبيعة هذه األصوات .تتعدد األسباب املحتملة:
إلتهاب املفاصل :عند اســتنزاف الغــروف الذي يغ ّلف مفاصل
الكتــف ،قد تحتك العظام ببعضها البعض .يقول الدكتور جايســون
ســايمون ،جراح عظام يف مستشفى "نيوتن ويلسيل" التابع لجامعة
"هارفارد"" :أحياناً ،يتفتت الغرضوف بســبب اســتنزافه مع مرور
الوقت .وعندمــا يحتك به املفصل الكروي ،يُصــدِر صوتا ً معيّناً" .قد
يرتافق التهاب املفاصل مع التصلب واأللم.
كرس العظام :قد تحتك العظام املكســورة ببعضها وتصدر صوتا ً
ّ
وتغي لون البرشة
مسموعاً .ترتافق الكسور عموما ً مع األلم ،والتورم،
يف منطقة الكتف ،والتصلب.
تمزق الكفة املدورة :تتألف الكفة املدورة من أوتار تســاعدنا عىل
رفع الذراع وتدويرها .تســمح األوتار أيضا ً بإبقاء "الكرة" يف وســط
"املقبس" .إذا كنت مصابا ً بتمزق يف الوتر ،قد يتحرك املفصل الكروي
بشــكل غري طبيعي ،أو قد تصبح األنســجة فضفاضة وعالقة أثناء
ٍ
تحريك الذراع .تَصدُر أصوات من الكتــف يف هاتني الحالتني ،ويرتافق
التمزق مع أل ٍم يزداد سوءا ً عند تحريك الكتف.

فقاعات الغاز :قد يطلق الكتف عنــد تحريكه غازات ترتاكم عىل
شــكل فقاعة يف املفصل .ال تكون هذه العملية مؤملة ،بل إن إطالقها
مشابه لطقطقة مفاصل األصابع.
نتوءات العظام :تظهر نتوءات متك ّلسة يف الكتف أحياناً ،وقد يحتك
النتوء األكثر شيوعا ً بالكفة املدورة ،ما يؤدي إىل صدور أصوات معينة
أو الشعور باأللم ،ال سيما عند رفع الذراع فوق الرأس.
مشاكل العنق :يف بعض الحاالت ،يشتق الصوت من العنق مع أنك
قــد تعتربه صادرا ً من الكتف .يصدر ذلك الصوت مثالً من عظام العنق
التي تحتك ببعضها بسبب استنزاف الغرضوف .قد تكون هذه الحالة
مؤملة أو غري مؤملة.

خـــطـــوات مـــفـــيـــدة

مشــكلة يف تحريك الكتف :قف باســتقامة ومدّد ساقك اليمنى
ــن ركبتك اليرسى قليالً وحــ ّرك ور َكيك إىل األمام .ضع يدك
وراءك .احْ ِ
اليرسى عىل فخذك األيرس لتثبيت نفسك .ثم ح ّرك جسمك نحو األمام
والخلف بوترية بطيئــة إىل أن تتأرجح ذراعك اليمنــى بهدوء وكأنها
رقاص الساعة .تابع أرجحة ذراعك نحو األمام والخلف عرش مرات ،ثم
كرر التمرين عرب تشــغيل الجهة األخرى .احمل وزنا ً أثناء تطبيق هذا
التمرين إذا سمح لك الطبيب بذلك.
االلتهاب الكييس :يشمل مفصل الكتف عددا ً من األكياس الصغرية
واملليئة بالســائل ،وهي تحمي األوتار من العظام واألربطة التي تنزلق
فوقها .عندما يتورم أحد األكياس أو يلتهب ،رسعان ما ينضغط أثناء
تحريك املفاصل ،فيُصدِر صوتا ً معيّناً.
ليونة يف الكتف :قد ال تشعر بوجود قطع صغرية من املخلفات
يف كتفــك (أجزاء من الغــروف املفكك أو ُغــ َرز منفصلة من
جراحات سابقة يف الكتف) ،لكنها قد تُص ِدر األصوات أثناء تحركها
داخل املفصل.

يوصيك الخرباء باستكشاف أســباب األصوات الصادرة من
الكتف إذا كنت تشعر باأللم أو الضعف يف هذه املنطقة ،أو أصبحت
حركة الكتف محدودة ،أو بدأ الصوت بعد الخضوع لجراحة .من
املفيد أيضا ً أن تســتفرس من طبيبك عن أصــوات الكتف التي ال
ترتافق مع أعراض أخــرى ،لكن ال تُعترب هذه الخطوة عاجلة .يف
مطلق األحوال ،من األفضل دوما ً أن تحافظ عىل سالمتك وتُحدد
املشكلة قبل أن تتفاقم لتسهيل العالج.
أطلب املساعدة من الطبيب العام أوالً ،وقد يحيلك هذا األخري
إىل جراح عظام الحقاً .لتشــخيص الحالة ،يجري الطبيب فحصا ً
جسديا ً ويطلب فحوصات بتقنيات التصوير ،مثل األشعة السينية
أو التصوير بالرنني املغناطييس.
ال يكون العالج مرادفا ً للجراحة بالرضورة .تتطلب الحالة أحيانا ً
عالجا ً فيزيائيا ً أو أدوية أو حقنا ً مضادة لاللتهاب .لكن يف حال وجود
تمزق أو كســور أو استنزاف تام ،قد يفكر الطبيب بالجراحة .لكن
يبقى هذا الخيار امللجأ األخري .باختصار ،ال تعني األصوات الصادرة
من كتفك أنك ستحتاج إىل جراحة حتمية مستقبالً.

تمارين سلسة لتحمية الكتف

مـــــدارات
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ّ
لمصيرهن
نساء أفغانستان متروكات
قد تكون الحياة تحت ُ
حكم "طالبان" أسوأ أزمة عالمية في مجال حقوق المرأة .فرضت هذه الحركة قيودًا فورية
ووحشية منذ عودتها إلى السلطة في شهر آب الماضي ،وقد استهدفت التدابير األكثر صرامة فئة النساءُ .منِعت
الفتيات سريعًا من التعليم الثانوي ،وال يزال هذا القرار ساري المفعول رغم المطالبات المحلية والدولية بإلغائه .كذلك،
فرضت "طالبان" قيودًا على تنقل النساء ،ما يعني اضطرار المرأة لمرافقة رجل من أفراد عائلتها أثناء السفر وإجبارها
سمح للنساء والفتيات بعد اآلن بممارسة الرياضة.
على تغطية وجهها في األماكن العامة .كذلك ،ال ُي َ
شـــــهـــــرزاد أكـــــبـــــر

كان رد املجتمع الــدويل عىل هذه
التطــورات محدودا ً عــى نحو مريع.
اكتفى أعضاء مجلــس األمم املتحدة
لحقــوق اإلنســان ،أو البلــدان التي
تطبّــق سياســات خارجية نســوية
علنية مثل كنــدا ،وفرنســا ،وأملانيا،
والســويد ،بإصدار بيانــات تدين ما
يحصــل .ينطبق الوضع نفســه عىل
قادة العالم اإلســامي .يف غضون ذلك،
يتابع الدبلوماســيون ،بما يف ذلك عدد
من املسؤولني األمريكيني ،التواصل مع
قادة "طالبان" خالل املؤتمرات الدولية
واملحادثات الثنائية التي تستبعد النساء
األفغانيــات وأعضــاء املجتمع املدني
ً
نتيجة لذلــك ،أصبحت املرأة
األفغاني.
األفغانية يف طليعة املقاومة الســلمية
لحركة "طالبــان" ورسعان ما أدركت
واقعها املرير اليوم :باتت النساء يف هذا
ّ
ملصريهن.
البلد مرتوكات
هذه ليســت املرة األوىل التي ال تلقى
فيهــا مطالبات املــرأة األفغانيــة آذانا ً
صاغية .عىل مــر املحادثات التي قادتها
الواليات املتحــدة مع "طالبان" ،أطلقت
نســاء أفغانســتان حمالت متالحقة،
طفلة في كابول وسط حشد من النساء | أفغانستان ،كانون الثاني 2022
وضعهــن ،ون ّ
ّ
ظمن
وكتبــن مقاالت عن
األفغان أو نشــوء أزمة إنسانية كربى.
لم تحرض ولو امــرأة أفغانية واحدة
تجمعات حاشدة للمطالبة بعملية سالم
لكن يجــب أن تتعامل القوى واملنظمات
عىل طاولة املفاوضات.
شاملة .لكن لم يهتم أحد بهذه املطالب.
الخارجيــة مــع "طالبــان" بطريقة
باإلضافة إىل التصدي لطالبان ومحاربة
يف غضــون ذلــك ،انترش خطاب
محدودة عىل األقل.
النزعة الذكورية داخل أفغانستان ،اضطر
معاكــس من جانب الدبلوماســيني
كانــت أحكام املســؤولني الغربيني
املدافعون عن حقوق املرأة
واملع ّلقني الرجال ،فقد
عند اختيار محاوريهــم من "طالبان"
األفغانية أيضا ً للتعامل مع
زعم هؤالء أن مطالبات
ســيئة ،حتى أنهــم فشــلوا يف اختيار
مظاهر الفوقية والتالعب
الناشــطني األفغان يف
النربة املناسبة يف هذا الحوار .عىل سبيل
النفــي والتهميــش من
مجال حقــوق املرأة ال
املثال تتابع الحكومــات الغربية ،وحتى
جانب املسؤولني الغربيني
تمثّل النساء األفغانيات
األمم املتحدة ،التعامــل مع رساج الدين
الريفيات ،بل إنها أفكار يتكلم القادة الغربيون وخــراء مزعومــن يف
حقاني ،وزيــر الداخلية األفغاني وزعيم
فرضها الغرب وهذا ما في آخر عقدين عن دعم الشــؤون األفغانية .يتكلم
"شــبكة حقاني" التي ال تزال واردة عىل
القــادة الغربيــون يف آخر
يجعلها غــر رشعية.
المرأة األفغانية في
قائمة املطلوبني يف مكتــب التحقيقات
عقديــن عن دعــم املرأة
يف النهايــة ،لــم يذكر
الفــدرايل ،نظرا ً إىل تورطهــا يف عدد من
اتفاق الدوحة شيئا ً عن المراحل المفصلية أي األفغانيــة يف املراحــل
أكثــر االعتداءات اإلرهابية وحشــية يف
حقوق املرأة واإلنسان حين تصبح حقوق النساء املفصليــة ،أي حني تصبح
أفغانســتان يف آخر عرشين ســنة .لقد
أو حماية املدنيني ،مع والناشطين على المحك حقوق النساء والناشطني
تذ ّكر العالم ارتبــاط ذلك الوزير بتنظيم
عىل املحــك ،لكن بقي دعم
أنها من أبرز اهتمامات
"القاعدة" يف ٍ
وقت سابق من هذا الصيف،
الدول الغربية محدودا ً لنســاء أفغانستان
الشــعب األفغاني كلــه .وعندما أدىل
ّ
ّ
مســرة زعيم
حني قتلت طائرة أمريكية
وقضيتهن ،ويكشــف هــذا الوضع حجم
األمريكيــون وحلفاؤهم بترصيحات
"القاعدة" ،أيمــن الظواهري ،الذي كان
النفاق يف املواقف الغربية.
يلتزمــون فيهــا بحمايــة نســاء
يقيم يف منــزل يملكه واحــد من كبار
ال يعني ذلك أن الوضع يف أفغانستان
أفغانســتان ،عادوا وسمحوا ألعضاء
مساعدي حقاني يف كابول ،وفق مصادر
يطرح تحديا ً بسيطاً .لقد فازت "طالبان"
"طالبان" بتحديد رشوط املحادثات.
االستخبارات األمريكية.
يف الحــرب ،وال أحد يريــد أن يقف عىل
لقد شاركوا يف عملية تهدف إىل تحديد
قــد يضطر املســؤولون الغربيون
الهامش ويراقب انتشــار املجاعة وسط
مصري ماليني النساء األفغانيات ،لكن
يف الوقت نفســه ،تؤكــد ردة الفعل الدولية
الضعيفة عىل أزمة نســاء أفغانستان عىل عدم
فاعلية نظــام حقوق اإلنســان العامليّ .
وقعت
أفغانســتان عىل معاهدات كثــرة ،بما يف ذلك
"اتفاقية القضــاء عىل جميع أشــكال التمييز
ضد املــرأة" ،لكن ال يخدم أيٌّ من هذه االلتزامات
حاجات النســاء والفتيــات األفغانيات يف عهد
"طالبــان" .غالبا ً ما ترتكــز االتفاقيات الدولية
املرتبطة بحقوق اإلنســان عىل تسمية املرتكبني
والتشــهري بهم .لكن يكشــف الوضع الراهن يف
أفغانســتان حدود هذه املقاربــة ،فقد اعرتف
عنارص "طالبان" بأنفســهم بحصول انتهاكات
واســعة لحقوق املــرأة .هم ال يشــعرون بأي
خجل .ما لم تُف َرض عقوبات ملموســة ضدهم،

مثل منعهم من السفر أو اســتبعاد قادتهم من
املنصات اإلقليمية والدوليــة ،ال نفع من تحديد
هوية املرتكبني.
لكن يُفرتض أال يوقف الناشــطون األفغان يف
مجال حقوق املرأة نضالهم ملج ّرد أنهم أدركوا تراجع
التزام املجتمع الدويل بحقوق اإلنسان .بل يجب أن
يتابعوا مســاعيهم للفت أنظار العالم ،ويحاولوا
تأمني مساعدات إنســانية متزايدة ،ويتجاوبوا مع
األزمة االقتصادية بطريقة عاجلة ،ويتابعوا انتقاد
قادة العالم والدول التي تتعامل مع قمع "طالبان"
لحقوق املرأة وكأنه وضع طبيعي.
لكن يجب أن يتذكروا أيضا ً أن هذه الخطوات
هي نصف املعركــة ،وال يمكن تحقيق الكثري من
دون تكثيــف الضغوط اإلقليميــة واملحلية عىل

عن طريق منظمات أفغانية ودولية غري
حكومية ،ومن دون التقرب من أشــهر
اإلرهابيــن املطلوبــن يف العالم .يُعترب
االتحاد األوروبي من أكرب املســاهمني يف
املساعدات اإلنسانية يف أفغانستان ،وقد
تابع مبعوث االتحــاد الخاص ،توماس
نيكالســون ،رفع الصوت حول مسائل
حقوق اإلنسان واالنتهاكات التي ترتكبها
"طالبان" .حتى أنه تواصل مع نســاء
ورجال أفغان من خارج قيادة "طالبان".
يجب أال يفرتض الناشطون األفغان
يف مجال حقوق املــرأة إذا ً أن قادة العالم
الديمقراطي ســيقفون إىل جانبهم .لم
يعد هــؤالء القادة أو املؤسســات التي
يمثلونهــا قادرين عىل حماية نســاء
أفغانستان ،أو ربما ال يهتمون بتحقيق
هذا الهدف أصالً .كذلك ،يجب أال يفرتض
الناشــطون أن قادة البلدان ذات األغلبية
املســلمة ســيضغطون عىل "طالبان"
لحماية أبسط الحقوق ،مثل حق الفتيات
يف التع ّلــم .لقــد م ّرت ســنة منذ عودة
"طالبان" إىل الســلطة ،ولم يُصدِر ولو
رئيس حكومة واحد من العالم اإلسالمي
إدانة شديدة اللهجة ضد قمع "طالبان"
للنســاء أو يفرض ضغوطا ً سياســية
مؤثرة .تابع القادة الباكســتانيون مثالً
تواصلهم مع "طالبــان" وكأن الوضع
لم يتغري .يف غضــون ذلك ،أصبحت املرأة
األفغانية أسرية منزلها بسبب سياسات
"طالبــان" الكارهة للنســاء واملنافية
ملبادئ اإلسالم.
ملقابلة حقاني ،لكن يجب أن يدركوا أن
تبقى هــذه االســتنتاجات مريرة
منحى
هذا النوع مــن التبادالت يضفي
بالنســبة إىل الحركة األفغانية الداعمة
ً
طبيعيا ً عــى خلفيته املثرية للجدل وقد
للنســاء .بعد هجوم  11أيلول ،تكلم عدد
يُسهّ ل تلميع صورته .يف شهر حزيران
كبري مــن السياســيني األمريكيني عن
املــايض ،اســتعملت األمم
حماية نســاء أفغانستان يف
املتحــدة مصطلح "الحاج"
إطار "الحرب عىل اإلرهاب"،
للتكلم عن حقاني يف تغريدة
وقد اتكل جزء كبري من التقدم
تشــر إىل "لقــاء وداعي"
الذي أحرزتــه املرأة األفغانية
َ
بني حقاني وديــرا اليونز،
الالحقني عىل
خالل العقدَين
ممثلــة أمــن عــام األمم
الواليــات املتحــدة .تع ّلمت
إعترف عناصر
املتحدة املنتهيــة واليتها يف
النساء األفغانيات القياديات
"طالبان"
أفغانســتان ،علما ً أن هذه
كيفية الضغط عىل السفارات
الكلمة تُستعمَ ل للداللة عىل بأنفسهم بحصول األجنبية والسياسيني الغربيني
أشــخاص ذهبوا للحج يف انتهاكات واسعة لحــث الحكومــة األفغانية
مكة وتحمل مســتوىً من
عىل تحســن القوانني التي
لحقوق المرأة
االحرتام .كانت تلك التغريدة
تحمي النساء وتطوير أدائها
تشري إىل النقاشات التي جمعت حقاني
لتعزيز املســاواة بني الجنسني .لكن يف
واليونز حول مســائل مثــل مكافحة
بعض الحاالت ،خصصت املرأة األفغانية
اإلرهــاب ،فثارت حفيظة الناشــطني
وقتا ً مضاعفــا ً لتطويــر عالقاتها مع
األفغان يف مجال حقوق اإلنسان ألنهم
الجهات املانحة والحلفاء يف الغرب أكثر
كانوا قد تعاونوا مع ضحايا االعتداءات
من املجتمعات التــي تنوي خدمتها .إنه
اإلرهابية التي نفذتها "شبكة حقاني"
جزء من املقاربات التي تحتاج إىل تعديل
طوال سنوات.
كي تحافظ هــذه الحركة الحقوقية عىل
يمكن تقديم املســاعدات الخارجية
أهميتها ميدانياً.

"طالبان" .يُفرتض أن تتعاون نســاء أفغانستان
يف الشــتات مع املجتمع املدني داخل أفغانستان
لتقوية هذه الجهود .ولتوســيع نطاق التحالف
املحيل دعما ً لحقوق املــرأة ،تربز الحاجة إىل أعىل
درجات الصرب واالبتكار .كذلــك ،يجب أن تح ّرك
نساء أفغانســتان املجتمع املدني يف املنطقة ويف
البلدان اإلســامية لدفعه إىل اتخاذ مواقف أقوى
دعما ً لحقوق املــرأة األفغانية .يمكن تحقيق هذا
الهدف عرب تشجيع النساء األفغانيات القياديات
يف الشــتات عىل تخصيــص املزيد مــن الوقت
واملوارد لدعم االلتزامات اإلقليمية وبناء رشاكات
اســراتيجية يف املنطقة .ويُفــرض أن تتضامن
ّ
إخوتهن يف الوطن،
النساء يف الشتات األفغاني مع
ّ
مطالبهن عرب تقديم املنصات للناشــطني
فينقلن

يف أفغانســتان وتســهيل وصولهم إىل الشبكات
واملوارد الفاعلة خارج البلد .يجب أن يتعلق الهدف
االســراتيجي من هذه الحركة عىل املدى الطويل
بإحداث تغيري ثقــايف واجتماعي واســع دعما ً
لحقوق املرأة وسط األفغان ،بدل االكتفاء بفرض
ضغوط خارجية عىل "طالبان".
من املتوقع أن يرتافق القمع املنهجي للنســاء
من جانب "طالبــان" مع تداعيــات كارثية عىل
األجيال املقبلة .لتغيري الوضع القائم يف أفغانستان،
يجب أال يكتفي الناشــطون بقرع األبواب نفسها
أو ســماع بيانات الدعم الفاترة .وإذا أرصّ املجتمع
الدويل عىل مقاربتهم املفككة للتعامل مع مســألة
حقوق املرأة يف أفغانســتان ،ال مفر من أن يخرس
مصداقيته يف هذا امللف يف جميع أنحاء العالم.
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آخر "سكرات" العهد :تخليص "حزب الله"...

ً
واملفارقة ّ
بداية خالل املداوالت
أن البعثة الفرنسية يف األمم املتحدة تبنت
األولية طلــب التعديل اللبناني عىل نص القرار الذي كان يصدر يف كل ســنة
ويشري إىل مرجعية القرارين  1559و ،1681وإىل اتفاق الطائف (كونه يتضمن
الفقرة التي تنص عىل نزع ســاح امليليشــيات )...ما أثار حفيظة البعثتني
الدبلوماسية الربيطانية واألمريكية ،فانتهى األمر إىل مبادرة البعثة اإلماراتية
إىل إعداد صياغــة مختلفة عن االقرتاح اللبناني وعــادت باريس إىل تبنيها.
(التفاصيل ص )2
تزامناً ،كشــفت مصادر معنية بالتحضريات الجارية ملشــاركة رئيس
الجمهورية يف أعمال الجمعيــة العمومية لألمم املتحدة يف النصف الثاني من
شهر أيلول الجاريّ ،
أن وفدا ً رئاسيا ً توجه إىل نيويورك الستطالع إمكانية عقد
لقاءات محتملة بني عون وقادة دوليني ،مشــر ًة إىل أنه ال يوجد قرار نهائي
برتؤس رئيس الجمهورية وفد لبنان الرسمي إىل الجمعية العمومية ،ويف حال
قيامه بذلك فستكون مشاركته عىل رأس «وفد مصغر جداً».

المبادالت النفطية تخرج من "جلباب" الدوالر...

االتفاق الذي بدا يف الظاهر عىل أنه حدث جديد« ،هو يف الواقع قديم ،جرى
إعالنه بصيغة رســمية يوم أمس» ،بحسب الباحث االقتصادي املتخصص يف
شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي .و»هو يعود إىل بداية الحرب الروسية
عىل أوكرانيا ،وما تبعها من فرض الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية
عقوبات إقتصادية عىل موسكو» .وبحسب الشوبكي فإن «تعامل الدولتني منذ
شباط الفائت بالروبل واليوان ،يؤثر حكما ً عىل الدوالر بوصفه عملة مهيمنة
يف العالم ،ويضعف تأثري الواليات املتحدة عموماً ،وعقوباتها خصوصاً ،إذا ما
تبعت هذه الخطوة دول أخرى عدا الصني».
االتفاق بني روسيا والصني عىل التبادل بالعمالت املحلية ما زال مقترصا ً
لغاية اآلن عىل مبيعات الطاقة ،ولــم يتعدّها بعد إىل بقية املبادالت التجارية.
ويف حال ّ
توسعه قد يشــكل خطرا ً حقيقيا ً عىل الدوالر .ذلك أن حجم التجارة
البينية بني روســيا والصني نما إىل  200مليار دوالر مؤخراً ،ومن املتوقع أن
يتجاوز  400مليار يف السنوات الخمس املقبلة .وبحسب الشوبكي فإن «إعالن
روســيا عن التبادل باليوان والروبل بينها وبني الصني يعترب ردا ً رسميا ً عىل
السقوف السعرية املؤملة لالقتصاد الرويس التي ينوي الغرب تطبيقها ،وأيضا ً
عىل بدء تنفيذ العقوبات االوروبية عىل النفط الرويس ابتدا ًء من كانون األول
املقبل .وعليه أرادت روســيا اإلعالن أن يكون خطوة استباقية إلظهار قدرتها
عىل تحويل جزء كبري من مبيعاتها النفطية اىل الصني ،واســتبدال الواردات
األوروبية بتصدير الغاز عرب خط أنابيب قوة سيبرييا واحد إىل الرشق الصيني.
وهذه الصادرات ستشهد ارتفاعا ً كبريا ً مع بدء تنفيذ مخطط «خط سيبرييا
 »2الذي يقطــع منغوليا وصوال ً إىل الصني .وما يزيد من أهمية هذا الخط أنه
يصــدر الغاز من املنابع التي كانت تورد الغاز إىل أوروبا .وبالتايل ســيعوّض
بشكل كبري تراجع الطلب الغربي .خصوصا ً مع ما تعتزمه الدول األوروبية من
قطع إمداداتها كليا ً من الغاز الرويس خالل السنوات املقبلة.

البيطار يُض َرب "من بيت أبيه"

ويف انتظار ترقب ردة فعل املحقق العديل «األصيل» عىل تعيني محقق عديل
«رديف» ،يُطرح سؤال كبري :هل خضع القضاء أخريا ً للضغوطات السياسية؟
واذا ت ّم إخالء ســبيل املوقوفني يف جريمة  4آب ،ما هو مصري التحقيق؟ ومن
سينترص لدماء الشهداء والضحايا؟
ويف انتظار معرفة الجواب يف قابل األيام ،علمت «نداء الوطن» من مصادر
قضائية رفيعة ان البيطار لم يتبلغ بعد بأي قرار ،وانه عرف به عرب وســائل
االعالم ،وقد أبدى اســتغرابه الشــديد من قرار عدّه سابقة غريبة يف تاريخ
القضاء ومخالفة قانونية بامتياز .وتشــر املصادر اىل ان من يعرف البيطار
عن كثب يدرك جيدا ً انه ظل صامدا ً طيلة فرتة كف يده ،من دون ان يتزحزح،
مؤكد ًة أنه «بيحمل بعد» ،اال انها لم تخف استغرابه الشديد من اقدام القضاء
عىل خطوة غري قانونية تمثلت بتعيني محقق عديل رديف.
وعليه ،تشــر املصادر اىل ان املحقق «االصيل» ســيبحث عن الخيارات
املتاحة أمامه ،وســيعكف عىل درســها تباعاً ،علما ً أنه متمسك بالذهاب يف
تحقيقاته اىل النهاية ،وال يشء ســيدفعه اىل التنحــي عن امللف ،إال ّ
أن تعيني
محقق «رديف» هو خطوة غري قانونية أصالً وتُع ّد ســابقة خطرية ،وبمثابة
كف يد «مقنّع» والقرار يبرت من صالحياته كثريا ً ويريح السياسيني يف الوقت
نفسه ،وقد ينتهي به األمر إىل تقديم استقالته من السلك القضائي كلياً.
فهل تدفعه الســلطة القضائية إىل هذا الخيار؟ الجواب رهن ما تحمله
الساعات املقبلة.
وتســأل املصادر أخرياً :ملاذا ت ّم نقل املعركة اىل قلب القضاء بدل الذهاب
اىل مساءلة املرجع السيايس الذي يعرقل إقرار التشكيالت القضائية؟ فهل هو
زمن انكسار السلطة القضائية أمام السلطة السياسية؟
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طهران تحدّد " 4قضايا" إلحياء النووي...

وشــدد املتحدث عىل أهمية أن تكون «الضمانات مطمئنة» بالنسبة اىل
الجمهورية اإلسالمية ،وأن يتم «لحظ ّ
تحقق موضوعي وعميل يف االتفاق».
وأكد أن «رفع الحظر يجب أن يكون ذا مغزى ومســتداماً» ،الفتا ً إىل أن
طهران «لم ولن تغــادر طاولة مفاوضات إحياء االتفاق النووي» .واعترب أنه
عىل «الجانب اآلخر أن يتوقف عن مطالبه التوسعية».
بدوره ،قال رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،محمد إســامي ،إن
«املنظمة تعتزم تحويل البالد إىل مركز لبناء محطات الطاقة النووية» ،مشدّدا ً
عىل استخدام االقتصاد النووي والحصول عىل املوارد املالية ،وفق ما نقل موقع
«إيران انرتناشيونال».
وأضاف أن املنظمة «وضعت تطوير وبناء محطات الطاقة النووية عىل
جدول األعمال» ،مشريا ً إىل «اســتهداف إنتاج  10000ميغاوات من الكهرباء
النووية».
وقدمت إيران األســبوع املايض ردها األخري عــى مرشوع نص االتحاد
األوروبي الذي كان من شــأنه أن يحد من برنامجهــا النووي مقابل تعليق
عقوبات الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي واألمم املتحدة.
أما عىل الصعيد اإلرسائييل ،فاعتــر رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد
أمس أن «الوقت ال يــزال مبكرا ً ملعرفة ما إذا كانت إرسائيل نجحت بالفعل يف
وقف االتفاق النووي» ،لكنه شدد يف كلمة ألقاها ،خالل زيارة للقاعدة الجوية
«نفاتيم» ،عىل أن تل أبيب مســتعدة «ألي تهديد وأي ســيناريو» ،وقال« :إذا
اســتمرت إيران يف محاوالت تهديدنا ،فسوف تكتشف ذراع إرسائيل الطويلة
وقدراتها» ،مؤكدا ً مواصلة العمل «عىل جميــع الجبهات ضد اإلرهاب وضد
أولئك الذين يســعون إللحاق األذى» بإرسائيل ،التي جدد اإلشارة إىل ّ
أن «لها
حرية الترصف تجــاه إيران وغري ملزمة بأي اتفاق معها» .وأضاف« :كما تم
االتفاق بيني وبني الرئيس األمريكي جو بايدن سابقاً ،فلدينا الحرية الكاملة
يف الترصف للقيام بكل ما هو مناســب ملنع احتمال أن تصبح طهران تهديدا ً
نووياً».

زابوريجيا :الوكالة الذر ّية تطالب بـ"منطقة...

وتم ّكن وفــد من الوكالة الذرية الخميس املايض من تفقد موقع املحطة
وتقرر أن يبقى مفتشان بشكل دائم فيها.
وكان الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي أمل قبل نرش التقرير «أن
يكون موضوعياً» ،بعد أن أخذ األســبوع املايض عىل الوكالة تجاهلها مسألة
جعل املوقع «منزوع السالح».
إىل ذلك ،اتهمت وزارة الدفاع الروســية أمس ،الجيش األوكراني بقصف
محطة زابوريجيا النووية.
وبعد ساعات من نرش تقرير الوكالة الذرية ،تعرضت مدينة إنرغودار التي
تقع فيها محطة زابوريجيا يف جنوب رشق أوكرانيا للقصف مساء أمس.
وقــال رئيس البلدية املــوايل لكييف يف املنفى دميــرو اورلوف« :هناك
انفجارات يف مدينة انرغودار .االســتفزازات مستمرة .هناك قصف من قبل
املحتلني».
ودعا أورلوف سكان املدينة إىل «البقاء يف مالجئهم» لحماية أنفسهم.
وأكد رئيس اإلدارة الرئاســية األوكرانية أندري يريماك ،عرب «تويرت»ّ ،
أن
«االستفزازات الروســية يف إنرغودار ،حول موقع محطة الطاقة النووية ،لن
تنجح» ،مشــرا ً إىل أنه «يجب الرد بقوة عىل التالعبات (الروســية) القائلة:
إرفعوا العقوبات تحصلون عىل الغاز».
أما عىل مستوى العالقات األمريكية  -الروسية ،ورغم التوتر الحاد الذي
خيّم عىل البلدين منذ إطالق موســكو عملياتها العسكرية يف أوكرانيا ،رفض
الرئيس األمريكي جو بايدن تصنيف روسيا «دولة راعية لإلرهاب».
وأعلنت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان -بيري ،أن «بايدن اتخذ
قرارا ً نهائيا ً ض ّد تصنيف روسيا دولة راعية لإلرهاب» ،معترب ًة أن هذا التصنيف
«قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عرب البحر األسود».
يف املقابل ،وصف املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف ،موقف بايدن
الرافض لتصنيف روسيا «دولة راعية لإلرهاب» باملوقف اإليجابي.
ورأى بيســكوف يف ترصيح صحايف أمس أن «طرح الســؤال يف حد ذاته
أمر شــنيع» ،وأردف« :من الجيد أن الرئيس األمريكــي أجاب بهذه الطريقة
(بالرفض)».
أتى ذلك ،بعد أن حذرت موســكو أمس من أن هكذا تصنيف قد يؤدي إىل
انهيار العالقات بني واشنطن وموسكو .وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروســية ،ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إىل قطع العالقات
الدبلوماسية ،مضيفة أن بالدها مســتعدة ألي تطور يف املوقف األمريكي .يف
حني يضغط بعض النواب األمريكيني من الحزبني الديمقراطي والجمهوري،
منذ أشهر من أجل ضم روسيا إىل الئحة الدول الراعية لإلرهاب.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1مقدم برامج لبناني.
 - 2مقدمة برامج لبنانية.
 - 3صفحة من الفوالذ مستديرة أو
بيضية الشكل ُتحمل لوقاية الوجه
والرأس من الضربات  -هرب  -بئر
باألجنبية.
 - 4حرف عطف  -أحد المحيطات.
 - 5صوت الذهب  -أتى وحضر.
 - 6لصوص  -للنداء.
 - 7برز في مكانه من غير أن ينفصل
عن محيطه  -انكشف السحاب.
 - 8والية أميركية  -أحد الوالدين.
 - 9شحذ السكين َ -ن ُح َف َه َز َل جسمه.

عموديا :

 – 1وحدة مساحة مترية -
متذكر.
غير
ّ
 - 2ممثلة أميركية.
 - 3إله الحرب اإلغريقي -
يشارط.
 - 4سئم وضجر  -ضمير
منفصل.
 - 5ممتلئ  -بادل.
بعنف وطر َدها
 - 6د َف َعها
ٍ
 رقاد. - 7أمر فظيع  -صوت
الضفدع.
 - 8أ حد متصرفي جبل
لبنان.
 - 9برهان وحجة  -بنى
وش ّيد.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :كولومب  -ين  - 2 -وائل عرقجي  - 3 -بريد  -وان 4 -
 نسم  -تكسير  - 5 -هو  -كالم  - 6 -البيادر  - 7 -غانا  -نمق - 8 -نيامي  -يوم  - 9 -فر  -دينار.
عموديا - 1 :كوبنهاغن  - 2 -وارسو  -ايف  - 3 -لئيم  -انار - 4 -
ولد  -كالم  - 5 -مع  -تاب  -يد  - 6 -بروكلين  - 7 -قاسم امين 8 -
 -يجني  -دقوا  - 9 -ني  -رير  -مر.

سودوكو

سفير الواليات المتحدة للشؤون السياسية جيفري ديلورينتيس خالل اجتماع مجلس األمن بشأن محطة زابوريجيا أمس (أ ف ب)
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أفقي ًا
 – 1أديب لبناني راحل من مؤلفاته “قلب العراق”-
غير ناضج.
 - 2رئيس وزراء لبناني سابق.
 - 3ما تراكم من الثمر في أصل واحد  -ظفر يغطي
آخر سالمي األصابع من الحيوان  -قامة اإلنسان.
 - 4حيوان ضخم  -مدينة فرنسية  -يبدو ويبرز
بعد خفاء  -جوابك.
 - 5بشر  -عائلة رئيس فرنسي راحل  -طالء
لألحذية.
 - 6مدينة في األرجنتين عاصمة محافظة بوينس
أيرس  -اكتدح في العمل  -ال يباح به.
 - 7وهكذا باألجنبية  -إله السماء في حضارة بالد
ما بين النهرين  -هروب.
 - 8بلدة لبنانية في قضاء عاليه  -دولة أوروبية.
 - 9يوضحه  -شاع ٌر ملحمي إغريقي.
 - 10عاصمة دولة أميركية  -رجوع  -مدينة
إيرانية.
 - 11أوطان وأقطار  -نبادر إلى.
 - 12بلدة لبنانية في قضاء زغرتا  -بحر ِ -هجرة
ورحيل.
 - 13دولة أوروبية  -يكرر القول.
 - 14ذكور المعز والظباء والوعول  -أداة جزم -
نوع من الذاكرة مؤقت يستعمل في الحواسيب
 دهر. - 15بركة  -صاحب السم ّو  -محافظة تركية.

األرقام والحروف
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 - 1المحتويات والمكونات.
 - 2إعالمية ومقدمة برامج سعودية.
 - 3أمعاء وهي ما ينتقل إليها الطعام
بعد المعدة  -مشى خلف.
 - 4صوف اإلبل واألرانب ونحوها  -رياء.
 - 5صاح ذكر النعام  -للنفي  -ظريف
حسن الكالم.
 - 6هزم وغلب العد ّو ُ -م َن ِّبه للنظر.
 - 7بعد اليوم  -كل مرض شديد العدوى
سريع االنتشار  -نعم باألجنبية.
 - 8ما يشم سواء كان طيبا أو نتنا -
صفة للذهب.
 - 9أمر فظيع  -إلحاق.
سخن الماء  -إصغا ء واستماع
ّ - 10
باهتمام.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18

األرقام المتقاطعة

أفقيا – 1 :البير الثاني  -غني  - 2 -محمود عبد العزيز  - 3 -يو  -موت
 يا  -ايران  - 4 -نمط  -دمر  -اهدن  -رم  - 5 -نب  -اقع  -بيارق 6 - لف  -لبد  -مناهل  -با  - 7 -جانين  -اراء  -دوال  - 8 -ميل غيبسون حي  -نس  - 9 -يسيح  -البتر  -ناين  - 10 -همد  -من  -فرزت 11 - دال  -كورسيكا  - 12 -باري  -اسالف  -دالي  - 13 -ابن  -تكاثر -سالمه  - 14 -بواسل  -موازين  -اد  - 15 -الناقة  -مهرج  -امم.
عموديا - 1 :امين الجميل  -بابا  - 2 -لحوم  -فايس  -كابول  - 3 -بم
 طن  -نليه  -رنان  - 4 -يوم  -بليغ حمدي  -سا  - 5 -ردود  -بني  -دا تلق  - 6 -اعتماد  -با  -الك  - 7 -لب  -رق  -اسلم  -سام  - 8 -ثدي عمرو بن كلثوم  - 9 -أ أ أ أ  -نانت  -واراه  - 10 -نل  -هباء  -رفرف زر  - 11 -يعاديه  -رس  -سيج  - 12 -زين الدين زيدان  - 13 -غير -اتكال  - 14 -نزار قباني  -المام  - 15 -نم  -السند  -يهدم.

ترفع ( )10ــ ترفيه ( )23ــ مرقب ( )2ــ متناظر ( )7ــ ملوخية ()9
غفلة ( )15ـــ تغطية ( )6ــ مغفرة ( )19ــ تغلب ( )1ــ بالغ ()24
شراهة ( )18ــ انشرم ( )17ــ انشطار ( )22ــ شذرة ( )11ــ شحاذة ()8
اسهم ( )21ــ سهولة ( )5ــ اسمى ( )16ــ اصغاء ( )25ــ مسلوخ ()20
استقر ( )12ــ غباوة ( )13ــ ملتزم ( )4ــ مارس ( )3ــ نقاء ()14
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 – 1فيلم للفنان المصري الراحل عبد
الحليم حافظ.
 - 2أغنية ألم كلثوم.
ُ - 3مساير.
 - 4مغنية وممثلة أميركية  -أُ ْل َفة
و ِو َفاق.
 - 5أحد االنواع الحساسة من االسماك.
 - 6مو ِّبخ والئم بشدة  -متشابهان -
نوتة موسيقية.
 - 7أداة جزم  -حيوانات من رتبة
القوارض.
ض.
 - 8تو َّقعت وانتظرت  -ق َّل أو ا ِ ْن َخ َف َ
 - 9ندم وتحسر  -للندبة.
 - 10سرير الميت ُ -ح َج ٌج واضحة.

1

3

الدوائر السحرية

1
3
5 9

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

عمودي ًا

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

7

 – 1شاعر لبناني راحل من مؤلفاته “طل
الصباح”  -جيء به.
 - 2شاعر عربي  -عارف باألمور.
 - 3يقرع الباب  -شتم ولعن  -أقدم بطولة في
رياضة كرة المضرب تقام في بريطانيا.
 - 4أعطى باليد  -مدينة في إسبانيا.
 - 5بلدة لبنانية في قضاء بشري  -اتهم وحكم.
مطلع على
 - 6اشت ّد في العداوة  -دولة أوروبية ّ -
األمور دون تعمق.
 - 7هواء شديد  -خاصتك باألجنبية  -خاصته -
عاصمة دولة أفريقية.
 - 8شهر عربي  -متشابهان  -طعم الحنظل.
 - 9شاعر مصري راحل ل ّقب بـ “شاعر النيل”
 رجع وعطف.بحق ل ُيستوفى منه عند تع ُّذر
الشيء
س
ٍّ
َ - 10ح ْب ُ
وفا ِئه  -جاؤوا  -أحد الوالدين.
 - 11تردد صوته في صدره  -العب كرة قدم
فرنسي.
 - 12يشفق ويحن  -مناص  -آخر الدواء  -سياج.
 - 13عملة عالمية  -مقدمة برامج لبنانية.
 - 14أماكن خصيبة  -اسم لشهر ايار  -إمارة
عربية.
 - 15ممثل أميركي من أفالمه “- ”Yes Man
َع َجلة  -وعاء الخمر.

شبكة األذكياء

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.
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عمودي ًا
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 - 2ممثل مصري راحل.
 - 3أنت باألجنبية  -منية  -للنداء  -دولة آسيوية.
 - 4طريقة وطراز  -خ ّر ب  -مصيف لبناني
شمالي  -ثرى.

 - 5صاح التيس  -أسقط على األرض  -أعالم.
 - 6ص ّر  -أقام بالمكان  -مصادر يستقي منها
اإلنسان المعرفة ونحوها  -منخفض باألجنبية.

 - 7جبل في السعودية  -أفكار الشخص التي تعبر
عنه  -انتفاخ في األوردة يمنع رجوع الدم للوراء
وكثيرا ما يصيب األطراف السفلية والمريء.
 - 8ممثل أميركي من أفالمه “”Lethal Weapon
 عائش  -يبس الخبز. - 9يذوب ويسيل  -القطع  -تسعة باألجنبية.
الشي َء
ف  -حرف جر  -عزلت َّ
وض ُع َ
َ - 10خ َم َد َ
عن غيره.
 - 11حرف هجاء  -جزيرة في فرنسا.
 - 12مدينة إيطالية  -أجداد الشخص وآباؤه -
رسام إسباني راحل.
تناسل وتوا ُلد  -صالحه.
 - 13نجل -
ُ

 - 14شجعان  -آالت توزن بها األشياء لمعرفة
مقدارها من الثقل  -أمر فظيع.

ألنثى من اإلِبل  -بهلوان  -أوطان.
 - 15ا ُ

ب

أ

ج

د
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هـ

ب
ج
د

9

هـ
و
أفقياً:
أ4 :
ب 17 - 16 :
ج 29 :
د 22 :
هـ 36 :
و 15 - 11 :

سودوكو

8

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

9

5

4

4
6

2

 – 1قوي على وأخضع.
 - 2مرصد.
 - 3شهر عربي.
 - 4من يتعهد القيام بعمل.
 - 5صفة ما ينال بدون
صعوبة.
 - 6ستر شيء وإخفاؤه
بوضع غطاء عليه.
 - 7متقابل ومتماثل.
 - 8تس ّول.
 - 9من األطعمة المفضلة.
 - 10تر ّقى.
 - 11نبذة ،فقرة.
وتمكن
 - 12ثبت بمكان
ّ
فيه.
 - 13جهل وقلّة فطنة.
 - 14صفاء تام.
 - 15ما يحدث فجأة وبمهلة
قصيرة.
 - 16أعلى وأرفع.
 - 17انشق األنف من جانبه.
 - 18نهم.
 - 19إعفاء من عقوبة.
 - 20مكشوط الجلد.
 - 2 1ا شتر ك في عمل
وساعد في إنجازه.
 - 22انقسام إلى جزءين.
 - 23ترويح عن النفس.
 - 24غالى.
 - 25استماع.
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أفقيا – 1 :امين الريحاني  -فج  - 2 -سعد الدين الحريري
  - 3عنقود  -حافر  -قوام  - 4 -دب  -ليل  -يظهر  -ردك  - 5انس  -ميتران  -بويا  - 6 -البالتا  -كد  -سر 7 - سو  -انو  -فرار  - 8 -بسوس  -الفاتيكان  - 9 -يبينه -هوميروس  - 10 -ليما  -اياب  -الر  - 11 -بلدان  -نسارع
  - 12علما  -يم  -نزوح  - 13 -الدانمارك  -يردد 14 - تيوس  -لم  -رام  -ابد  - 15 -يمن  -امير  -ماردين.عموديا - 1 :اسعد السبعلي  -اتي  - 2 -معن بن اوس
 عليم  - 3 -يدق  -سب  -ويمبلدون  - 4 -ناول  -السبالماس  - 5 -الديمان  -دان  - 6 -لد  -ليتوانيا  -ملم - 7 -
ريح  -تا  -له  -نيامي  - 8 -يناير  -ف ف  -مر  - 9 -حافظ
ابراهيم  -كر  - 10 -الرهن  -اتوا  -ام  - 11 -نح  -كريم
بنزيما  - 12 -يرق  -بد  -كي  -سور  - 13 -يورو  -كارال
حداد  - 14 -فراديس  -نوار  -دبي  - 15 -جيم كاري -
سرعة  -دن.

شبكة األذكياء

7

عمودياً:
أ4 :
ب 24 - 12 :
ج 31 :
د 24 :
هـ 14 - 16 :
و 12 - 13 :

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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األرقام والحروف

ن ث =  4؛خ =  3؛ ر =  7؛ ش =  9؛ ظ =  6؛
ع =  5؛ ف =  1؛ ك =  2؛ و = .8

سودوكو

8
9

3

 – 1رئيس لبناني سابق  -تقال للوالد.
 - 2مواد حمراء في الحيوانات تصلُح لألكل  -وجه
باألجنبية  -عاصمة دولة آسيوية.
 - 3أغلظ أوتار العود  -وحدة وزن  -نأتي بعده
 صفة للذهب. - 4نهار وليل  -ملحن مصري راحل  -خاصته
باألجنبية.
 - 5أجوبة  -من األلوان  -نعم بالروسية -
استقبال.
 - 6استناد واتكال على  -منخفض باألجنبية -
مضغ وعلك.
 - 7قلب  -عبودية  -انقاد  -رفيع جليل.
 - 8نهد  -شاعر وفارس عربي أحد فرسان حرب
البسوس.
 - 9أحرف متشابهة  -مدينة فرنسية  -أخفاه.
 - 10إحصل  -ما تطاير في البيت وتراه في ضوء
الشمس شبي ًها بال ُّدخان و ُيضرب به المثل لما ال
َّ
ُيعت ّد به  -تح ّرك واضطرب العلم  -في القميص.
 - 11يخاصمه  -بئر قديمة  -أحاط المدينة
بسور.
 - 12العب ومدرب كرة قدم فرنسي.
 - 13ب ّدل الشيء  -استناد على.
 - 14شارع سوري راحل  -اطالع دون تعمق فيه.
 - 15وشى  -إحدى أقاليم باكستان األربع  -يه ّد
البناء.

الدوائر السحرية

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

4

أفقي ًا
 – 1أمير موناكو منذ نيسان  - 2005ثري.

األرقام المتقاطعة
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الكلمات المتقاطعة
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 1م ح 2ي

4

3

7

16

15

17

18

29

31

أفق ًيا:

19

11 7 16
10 5
6

20

13
5 15

27

26

32

33

28

34

36

35
37

14

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.

22
25

30

5

13

12

21
24

6

8
11

10

 – 1عاصمة دولة أوروبية  -إنشاء
الشيء على أسس وقواعد يقوم عليها.
 - 2مد ينة أ ميركية عا صمة والية
أوكالهوما.
 - 3عملة دولة آسيوية  -يفاجئه  -رحم
أشد الرحمة.
 - 4بقرة باألجنبية  -خصم شديد
الخصومة  -برد.
 - 5تكلّم بال فائدة  -كان ذا رأفة ولين
أكثر من غيره.
 - 6نائب لبناني ووزير سابق  -ماركة
حليب مجفف.
 - 7إحصل  -رتبة عسكرية  -سطا
على وقهر.
 - 8رئيس وزراء هندي راحل.
 - 9ح ّركوا بق ّوة  -احترم.
 - 10أبيض باألجنبية  -محبوب -
جماعة من الناس.
 - 11وعاء كبير للسوائل َ -ف ْقد ِذ ْكر
الشيء.
ُ - 12فرص مالئمة  -طعم الحنظل -
ربط وش ّد.
قسمها وف ّرقها  -للنفي  -من
ّ - 13
األزهار.
 - 1 4سقي  -كــا تــب و مفكر
فلسطيني أميركي راحل من مؤلفاته
“االستشراق”.
 - 15ش ّيع المسافر  -مدينة كندية في
مقاطعة أونتاريو  -ظهر.
 - 16جائزة سنوية عالمية ُ -ح ْسن الق ِّد
واعتداله وتنظيم المالبس  -أداة نصب.
 - 17يقتلعون الشيء من أصله -
عاصمة دولة أوروبية.

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
 – 1نحات إيطالي راحل من أعماله
“تمثال داود”  -عاصمة دولة عربية.
 - 2نحات إيطالي راحل من أعماله
“تمثال على صهوة جواد للجنرال
غاتامالتا ”  -وزير وشاعر أندلسي ُعرف
بحبه لوالدة بنت المستكفي.
ورق  -أ غنية للمطرب
 - 3ضعف
ّ
قطب
اللبناني وديع الصافي  -القلم َّ -
ما بين عينيه وتج َّهم.
 - 4يأتي بعد  -حذا َح ْذ َوه  -تلمسها
 ص ّر.ماض وغابر  -استصغره واستهان
-5
ٍ
به  -يقايض.
 - 6ضمير متصل  -كاتب فرنسي راحل
من مؤلفاته “- ”Thérèse Raquin
ضعيف.
 - 7تغلغل في أقاصي البالد  -يواظب
على األمر ويثابر  -عراك كالمي.
 - 8استطالة  -سطر باألجنبية  -أحبه
ورغب فيه.
 - 9قمر  -وعاء الخمر  -شعبة  -غنج.
 - 10نعم باألجنبية  -وارى الميت في
التراب  -لإلستفهام  -يركل في صدره
 جنون. - 11مشي  -من األلقاب  -نوتة
موسيقية  -مرح ولها.
 - 12اشتاق  -مؤشر صناعي في
بورصة نيويورك وهو أقدم مؤشر في
ويعرك ويفرك الجسد.
العالم  -يدعك
َ
ألح على  -من
 - 13مدينة بريطانية ّ -
يشتغل في موقع العمل.

الثالثية

9

عمودي ًا

38

عمود ًيا:

2 5
12
9
16 1
14
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األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :فرديناند فوش  -الكامن  - 2 -جون فوستر
داالس  -بالي  - 3 -يباركه  -سحر  -لمس  -برو  - 4 -علن
 يبته  -نيكاراغوا  - 5 -يناول  -ابتاع  -دينر  - 6 -حرس اقاصي  -ميسم  -ك ك  - 7 -ال  -فت  -المتخيل  -ابر 8 - لبس  -حائل  -رصه  -لما  - 9 -المتيقن  -سودوكو 10 - المعلم  -الم  -نقاب  -ات  - 11 -بيانو  -يونين  -يجامله  - 12قفر  -االقاليم  -سرداب.عموديا - 1 :فجيعة  -الطابق  - 2 -روبل  -حلب  -ليف -
 - 3دنانير  -سامار  - 4 -يفر  -نسف  -لعن  - 5 -نوكيا
 تحملوا  - 6 -اسهبوا  -اتم  - 7 -نت  -تلقائي  -يا 8 - درسه  -اللقلوق  - 9 -فدح  -اصم  -نانا  - 10 -وارنبيتي  -ميل  - 11 -شل  -يت  -ني  - 12 -الكاميرون 6 13 -
 اسماعيل صدقي  - 14 -سر  -هواجس  - 15 -كب  -ادما كبار  - 16 -البغي  -بلو  -مد  - 17 -مارون كرم  -اال 1 - - 18نيوارك  -التهب.
9

15
1
12 11
4
16
8
14

6
3
9 12
11
7

15 13
16

صوري ( )18ــ تصوير ( )15ــ انصاع ( )22ــ صيغة ( )7ــ صائح ()16
انضبط ( )10ـــ مضاد ( )24ــ تنافى ( )3ــ مضار ( )23ــ اضطرام ()12
ضالعة ( )14ــ اضمار ( )1ــ ضنين ( )17ــ اضاءة ( )8ــ مضاف ()11
طابق ( )25ــ طارح ( )9ــ اطراد ( )2ــ طوايا ( )4ــ ظريف ()20
ظاهري ( )5ــ عبادة ( )19ــ عابث ( )21ــ متعسف ( )13ــ عصبة ()6
ق

ف 1

الرباعية

 - 1فترات زمنية محددة.
 - 2أصفر باألجنبية.
ش ْعره مل َّبد وغير ممشط.
 - 3من َ
 - 4مجال عمل أو نفوذ.
 - 5ص ّوت الغراب.
 - 6تائه.
 - 1 0فن شعري يتغنى فيه
الشاعر بامرأة وجمال صفاتها.
وضحه.
وم ِّ
ُ - 12مظ ِهر األمر ُ
سيل.
ُ - 14م ِ
 - 15انتقال من درجة أو مرتبة
وظيفية إلى درجة وظيفية أعلى.
َ - 16ق َّش َر ال ُّر َّما َنة.
 - 17إنصاف.
وأفرط في العبوس من
َ - 18عبَس
َ
ضيق أو حزن.
 - 19دلو.
 - 20خسيس دنيء.
ومع َّقد.
 - 24عسير ُ
 - 26إقامة.
 - 28م ْنع ،وتحريم.
 - 29شبكة ،ومصيدة.
 - 30وافر وزائد.
 - 31كان أكثر اكتماال وتماما
من غيره.
وأخذ.
 - 32ق ْبضْ ،
 - 33عسل استخرج من مواضعه.
 - 3 4نبا ت سو قه منتصبة
مصقولة.
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8x8

ومج ِّدد.
باعثُ ،
ِ –1
 - 3تباعد واسترسل في القول.
َ - 5د َّقات ال َقلْب.
 - 7ألم ،وجع.
َ - 8ز ْجر و َر ْدعَ ،ق ْهر وإذالل.
 - 9ما ال ُيعت ّد به من كالم وغيره.
 - 11سكران.
 - 13من الحشرات.
 - 15استقبال.
لوكا شدي ًدا.
 - 17الك اللقمة ً
 - 19إحصاء الشيء وعرضه.
 - 21قطع الزرع بالمنجل ونحوه.
 - 22أخذ من األرض بال تعب.
 - 23إطالق القذائف على األهداف
التي ُيراد تدميرها.
 - 25اختلس النظر.
 - 27نغم.
وتداخل.
 - 29ر ْبط،
ُ
 - 31ذنب ومعصية.
 - 33جهة شروق الشمس.
 - 35اس َت َق َّر في م َكانه ال َي َتح َّرك.
 - 36غفلة ،نسيان.
 - 37قرية صغيرة.
 - 38عاهل.
 - 39شهر هجري.

39
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 – 1نكبة  -الدور في العمارة.
 - 2عملة دولة كبرى  -مدينة سورية
 قشر النخل. - 3فيلم ألم كلثوم  -جزيرة في
الفلبين.
 - 4يهرب  -اقتلع الشيء من أصله
وسب.
 شتمّ
 - 5نوع من الهواتف الذكية  -تجلَّدوا
وصبروا.
َ
 - 6أطالوا في الكالم  -كان أكثر
اكتماال وتماما من غيره.
 - 7شبكة باألجنبية  -ما يجيء
نتيجة استجابة مباشرة وبشكل
عفوي بدون إلزام وإكراه  -للنداء.
ّ
 - 8ك ّرر قراءته ليحفظه (الكتاب) -
بلدة لبنانية في قضاء جبيل.
 - 9أثقل وأبهظ األمر  -فاقد السمع
 من مؤلفات إميل زوال. - 10ممثل ومخرج أميركي من
أفالمه “ - ”Bugsyانحراف.
 - 11أصيب في أحد أعضائه فبطلت
حرك ُته أو ضعفت  -بعد باألجنبية
 شحم. - 12دولة أفريقية.
 - 13رئيس وزراء مصري راحل.
 - 14ال يباح به  -وساوس.
 - 15قلب اإلناء على رأسه  -بلدة
لبنانية في قضاء كسروان  -ذوو
أحجام ضخمة.
 - 16الجور  -أزرق باألجنبية -
بسط.
 - 17شاعر لبناني راحل  -أداة
استثناء.
 - 18مدينة أميركية في والية نيو
جيرسي  -تح َّرق وتض َّرم.

األرقام المفقودة

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

6

أفقي ًا
 – 1قائد عسكري فرنسي راحل
القائد األعلى للحلفاء في نيسان عام
 - 1918المختفي والمتواري.
 - 2وزير خارجية أميركي راحل وزير
الخارجية في عهد الرئيس دوايت
أيزنهاور  -لعب باألجنبية.
 - 3ي َق ّد سه ويط َّهره  -سلب عقله
مس بيده  -كلمة مشتقة من
ّ
“ ”brotherأي أخ.
 - 4وضوح وظهور  -يصدره بال تر ُّدد
(الحكم)  -دولة أميركية.
 - 5يعطي باليد  -اشترى  -عشاء
باألجنبية.
الح ْسن
 - 6خفراء  -أبعد حدود  -أَث ُر ُ
والجمال  -متشابهان.
 - 7عائلة َ -ك َّسر الخبز قطعا ً صغيرة
توهم  -مخايط.
والم َّ
المتص َّور ُ
 ُ - 8ارتدى الثوب  -منطقة سعودية
ألص َق بعضه إلى َبعض وأحكمه -
 َحرف جزم.
لمتح ِّقق وا لمتأ كد  -لعبة
 -9ا ُ
شهيرة .
 - 10المدرس  -عتب برفق  -حجاب
 قادم. - 11آلة موسيقية  -بلدة لبنانية
في قضاء بعلبك  -يحسن عشر َته
ومعاملته.
 - 12خالء من األَرض ال ما َء فيه وال
ناس وال َكألَ  -المقاطعات  -نفق
َ
تحت األرض.

8x8

5

عمودي ًا

5
15

19

13

5
14

3

21

5
19

5
11

16

20

21

17

5

15

15

19

5
21

5
21

18

135

5
13

5
16

5
20

17

16

5
17

21

15

15

17

5

12

5
14

19

23

5
20

5
18

15

18

5
21

5
18

18

5
19

5
22

7
4

3

4

2
7

18
5

5

5

6

20

18

5
23

5
28

5

4
3

21

5
18

2

1
6
3

18

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

= 18

=

14

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.
 – 1كتم وإخفاء.
 - 2إنتظام.
 - 3اختلف وتناقض.
 - 4ن ّيات.
 - 5خارجي.
 - 6جماعة من الناس.
 - 7بناء الكالم وإنشاؤه.
 - 8إنارة.
 - 9بادل وحاور.
 - 10انتظمت حركته.
 - 11ما زيد.
 - 12تل ّهب وتو ّقد.
 - 13مستب ّد.
 - 14ق ّوة وش ّدة.
 - 15فن تمثيل األشخاص واألشياء
باأللوان.
 - 16صارخ.
 - 17شديد البخل.
 - 18ال يطابق ظاهره الحقيقة.
 - 19ممارسة دينية.
 - 20ممتع فيه فكاهة ودعابة.
 - 21مازح والعب.
 - 22أذعن لـ.
 - 23مساوئ.
 - 24معاكس.
 - 25ساوى ووافق في كل شيء.

صوريت

وريص

غةصي

صإعان

= 78

صيغة
ضإنطب

ادضم

نافىت

ارضم

ضإطرما

لاعةض

ماضإر

ننيض

اءةإض

ضافم

= 72
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ابقط

ارحط

واياط

طإردا

ريفظ

= 60
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ابعدة

ابثع

عسفمت

صبةع
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72
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65
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55
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حلول ألعاب صفحة رقم 19

سودوكو 16

أفقيا – 1 :مايكل انجلو  -موروني  - 2 -دوناتيلو  -ابن
زيدون  - 3 -رك  -ولو  -اليراع  -عبس  - 4 -يلي  -تبعه
 تمسها  -لف  - 5 -دابر  -حقره  -يبادل  - 6 -ها  -اميلزوال  -واهن  - 7 -توغل  -يداوم  -تالسن  - 8 -امتداد  -الين
 اراده  - 9 -ساهور  -دن  -قسم  -دالل  - 10 -يس  -دفن هل  -يرفس  -مس  - 11 -سير  -قيصر  -فا  -لعب 12 - تاق  -داو جونز  -يدلك  - 13 -ليفربول  -لج  -ميداني.عموديا - 1 :مدريد  -تاسيس  - 2 -اوكالهوما سيتي 3 -
 ين  -يباغته  -راف  - 4 -كاو  -لدود  -قر  - 5 -لتلت -ارفق  - 6 -ايوب حميد  -نيدو  - 7 -نل  -عقيد  -صال 8 -
 جواهر الل نهرو  - 9 -هزوا  -جل  - 10 -وايت  -وميق فوج  - 11 -برميل  -نسيان  - 12 -مناسبات  -مر  -زم  - 13وزعها  -ال  -فل  - 14 -ري  -ادوارد سعيد 15 - ودع  -السال  -بدا  - 16 -نوبل  -هندام  -لن - 17 -ينسفون  -هلسنكي.

ا ئـ ح ص

7

16
5
12
13
14
10
6
3
11
7
4
9
8
2
1
15

7
10
1
9
13
15
11
2
6
8
5
12
4
3
16
14

11
3
14
6
4
5
16
8
13
15
2
1
9
10
7
12

8
4
15
2
12
1
9
7
16
10
3
14
5
13
11
6

3
13
4
8
11
2
7
10
5
6
14
15
1
16
12
9

10
2
7
14
16
3
1
12
4
9
13
8
15
6
5
11

12
1
9
16
15
6
5
4
2
3
11
7
13
14
8
10

5
15
6
11
9
14
8
13
10
12
1
16
3
4
2
7

9
7
8
1
2
4
12
11
14
13
6
10
16
15
3
5

2
16
3
12
10
13
14
1
9
11
15
5
6
7
4
8

15
11
10
5
6
8
3
9
1
16
7
4
2
12
14
13

6
14
13
4
7
16
15
5
12
2
8
3
10
11
9
1

1
9
11
10
8
7
2
14
15
4
16
13
12
5
6
3

14
8
16
15
5
11
13
6
3
1
12
2
7
9
10
4

4
6
2
3
1
12
10
15
7
5
9
11
14
8
13
16

13
12
5
7
3
9
4
16
8
14
10
6
11
1
15
2

الثالثية

 - 1دا ِفع ،را ٍم.
 - 2عائد.
 - 3عاهد.
 - 4نائم في منتصف النهار.
 - 5إنذار ،وعالمة.
وضع فيها النقود
 - 6ما ُت َ
وغيرها من األشياء.
ِ - 7ع َوض.
 - 8مصيبة ،محنة.

ِ - 9ف َراق ونزوح.
 - 10ش ْوق ،وحنين.
 - 11لسعة.
 - 12مدينة صغيرة.
 - 13تالميذ.
 - 14صغار دون الغلمان.
 - 15ثرية.
 - 16جنس شجر.

ضع داخل المربعات
األرقام من  1إلى 9
لتحصل على المجموع
المسجل عند آخر كل
خط أفقي وعمودي.
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أفق ًيا – 1:محي  - 3 -شطح 5 -
 نبض  - 7 -لذع  - 8 -قمع - 9 -لغو  - 11 -ثمل  - 13 -قمل 15 -
 تلق  - 17 -علك  - 19 -سرد 21 - حصد  - 22 -لقط  - 23 -قصف - - 25لمح  - 27 -لحن  - 29 -شبك
  - 31اثم  - 33 -شرق  - 35 -ثبت  - 36سهو  - 37 -كفر  - 38 -ملك  - 39رجب.عمود ًيا - 1 :مهل  - 2 -يلو 3 -
 شعث  - 4 -حقل  - 5 -نعق - 6 -ضال  - 10 -غزل  - 12 -مجل 14 -
 مجر  - 15 -ترق  - 16 -قحف - - 17عدل  - 18 -كلح  - 19 -سطل
  - 20دون  - 24 -صعب - 26 -مكث  - 28 -حظر  - 29 -شرك 30 -
 كثر  - 31 -اتم  - 32 -مسك 33 - -شور  -34 -قصب.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٧السنــــة الـرابـعـة

ّ
نتوقع تغييرًا في عالقتنا «"الفاترة"» مع لندن
موسكو :ال

تراس تتسلّم رئاسة الحكومة البريطانية
وتحدّد أولويات واليتها
بعــد اعالن فوزهــا بزعامــة حزب
املحافظني ورئاســة الحكومة الربيطانية
خلفــا ً لبوريس جونســون أمــس األول،
أصبحت ليز تراس رســميا ً أمس الرئيسة
الجديدة للحكومة الربيطانية خالل اجتماع
مع امللكة إليزابيث الثانية.
ويف أول خطاب لها كرئيســة للوزراء
أعلنــت تراس  3أولويات ســتعكف عليها
خالل الفرتة القادمة.
وقالت إن هذه األولويــات هي «دفع
عجلة االقتصاد ،والتعامل مع أزمة الطاقة
التي تسبب فيها الرئيس الرويس فالديمري
بوتني بحربه عىل أوكرانيا ،وتعزيز الخدمات
الصحية يف البــاد» ،متعهد ًة اخراج بالدها
من «العاصفة» التي تمر بها بســبب أزمة
غالء املعيشة.
وأضافــت« :إننا نواجه تحديات عاملية
تسببت فيها حرب روســيا عىل أوكرانيا،
وســنقف متحدين مع حلفائنا للدفاع عن
الديمقراطية يف العالــم» .وتابعت« :أثق يف
قدرتنا عىل مواجهة العواصف وإعادة بناء
اقتصادنا» .وحيت سلفها جونسون ،مثنية

عىل أدائه خالل فرتتــه يف الحكم .وظهرت
تراس يف صورة رسمية وهي تصافح امللكة
التي ستطلب منها تشكيل حكومة جديدة
وتصبح رئيســة الوزراء الخامسة عرشة
خالل عهدها املمتد منذ أكثر من  70عاماً.
وجرت املراســم الربوتوكولية يف قرص
باملورال يف اسكتلندا ،إذ اختارت امللكة عدم
العودة إىل لندن ملشكالت صحية.
وقال قــر باكينغهــام يف بيان إن
«امللكة اســتقبلت حضوريا ً عضو الربملان
ّ
املوقرة إليزابيث تراس وطلبت منها تشكيل
حكومة جديدة» .أضاف« :قبلت تراس طلب
جاللتها وقبّلت يدها لدى تعيينها رئيســة
للوزراء».
وتعود املراسم األخرية لتسليم السلطة
يف باملــورال إىل العــام  1885يف عهد امللكة
فيكتوريا.
ويف وقت ســابق تعهّ د جونسون ،الذي
شهدت واليته لحظات مفصلية عىل رأسها
«بريكســت» و»كوفيد» وانتهت قبل أوانها
بســبب الفضائح ،دعــم خليفته تراس يف
كلمة يف داونينغ سرتيت آلخر مرة بصفته

للحكومة ليز تراس.
وقال الناطق باسم الكرملني ديميرتي
بيســكوف« :بالنظر إىل الترصيحات التي
صدرت عن الســيدة تراس عندما كانت ال
تزال وزيرة للخارجيــة ،يمكن القول بقدر
كبري من التأكيد أنه من غري املتوقع حدوث
أي تغيريات نحو األفضل».

السيسي ّ
أكد لعباس أهمية «"الحفاظ على التهدئة"» في غزّة

مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بسبب ليبيا
إنطلقت أمس ،جلســات الــدورة  158الجتماع وزراء
الخارجية العرب يف القاهرة برئاســة وزيــرة الخارجية يف
حكومة «الوحدة» الليبية نجالء املنقوش ،خلفا ً للبنان .وتأتي
األوضاع يف ليبيا واليمن وسوريا عىل رأس القضايا املطروحة
كما أنه من املقرر أيضا ً بحث «التدخالت االيرانية والرتكية يف
الشؤون الداخلية للدول العربية» ،بحسب جدول االجتماع.
ويف خطــوة الفتة ،انســحب وفد مرص برئاســة وزير
الخارجية سامح شكري من الجلسة االفتتاحية للمجلس عىل
مستوى وزراء الخارجية ،احتجاجا ً عىل ترؤس املنقوش لها،
إذ أعلن املتحدث باسم الخارجية املرصية أن االنسحاب «جاء
تحفظا ً عىل تويل املنقوش رئاسة الدورة ،وهي وزيرة خارجية
حكومة منتهية واليتها» .وبالنظــر إىل انتهاء والية حكومة
الدبيبة يف حزيران ،وفقا ً لخريطة الطريقّ ،
عي الربملان فتحي
باشاغا رئيسا ً للوزراء يف شباط .ومع ذلك ،فإن الدبيبة يرصّ
عىل تسليم السلطة لحكومة تأتي عرب االنتخابات.
ودعــت املنقوش يف كلمتها «لعقد االجتماع التشــاوري
ً
معربة عن شكرها
املقبل لوزراء الخارجية العرب يف طرابلس»،
للوزراء العرب عىل دعم استعادة ليبيا لقيادة اجتماع الوزراء
العرب بعد سنوات من االعتذار واالنقسام والحروب يف بالدها.

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة برئاسة ليبيا (أ ف ب)

ويف سياق آخر ،عقد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس
لقاء قمّ ة مع نظريه الفلســطيني محمــود عبّاس ،أمس يف
القاهرة ،للتباحث يف آخر «تطورات القضية الفلســطينية»
والوضع يف قطاع غ ّزة .وأفادت الرئاسة املرصية ،أن السييس
شــدّد عىل «أهمية تكاتف كافة الجهود خالل املرحلة الحالية
من أجل دعم املوقف الفلســطيني والحفــاظ عىل التهدئة،
ً
خاصة يف غزة» ،مؤكدا ً «اســتمرار مرص يف تقديم كل الدعم

املمكن للقضية الفلســطينية ،بما يضمن تحقيق التطلعات
املرشوعة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت القائمة عىل مبدأ
حل الدولتني وإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس
الرشقية» .وقالت إن «عبّاس أعرب عن تقديره لجهود مرص
الحثيثة ومساعيها املقدرة يف دعم القضية الفلسطينية ،مشيدا ً
بــدور مرص التاريخي يف هذا الصدد ومــا يتميز به من ثبات
بهدف التوصل إىل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

واشنطن دعت تل أبيب إلى تحديد المسؤولين في قضية أبو عاقلة

مقتل فلسطيني وإصابة  16في عملية إسرائيلية في جنين
ُقتل فلســطيني وأصيب  16آخرون يف
عملية ّ
نفذها الجيــش اإلرسائييل أمس ،يف
جنني يف الضفة الغربية ،تهدف إىل هدم منزل
منفــذ هجوم وقع يف نيســان املايض يف تل
أبيب.
وقالــت وزارة الصحّ ة الفلســطينية،
يف رســالة مقتضبة للصحافة إن «حصيلة
العدوان اإلرسائييل عىل جنــن فجر اليوم:
شــهيد ( 29عاماً) و 16إصابة بالرصاص
والشــظايا أدخلت للمستشفيات» .وأفادت
مصادر أمنية وطبية بــأن الرجل الذي ُقتل
يدعى محمد سباعنة وقد أصيب برصاصة
يف الرأس.
ووفقا ً لوكالة األنباء الفلسطينية ،فقد
اقتحمت قوة إرسائيليــة كبرية تقدّر بنحو
 100آلية عســكرية ترافقها ج ّرافة مدينة
جنني من محاور عــدّة ،وأغلقت مداخلها،
يف إطار عمليــة أطلق عليها اســم «كرس
األمواج» .وانترشت القوات يف عدد من أحياء

املدينة ،ونرشت قنّاصتها عىل أسطح بعض
البنايات املرتفعة .وحارصت قوات االحتالل
بنايــة يف الحي الرشقي مــن مدينة جنني،
وأجربت ســ ّكانها عىل الخروج من شققهم
الســكنية واحتجزتهم يف العراء ،بمن فيهم
األطفال والنساء.

من جهته أعلن الجيش اإلرسائييل أمس،
أنه يُجــري عملية يف جنني لهدم منزل ّ
منفذ
هجوم أســفر عن ثالثة قتىل يف السابع من
نيسان املايض يف تل أبيبّ .
ونفذ الهجوم آنذاك
الفلســطيني رعد حازم الذي «لم يكن لديه
انتماء معروف» لجماعة مســلحة بحسب

خالل تشييع الفلسطيني محمد سباعنة في مخيم جنين (أ ف ب)
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أخبار سريعة
غرق "« 100جهادي"»
خالل فرارهم من
هجوم للجيش النيجيري

تراس تتسلّم الحكومة رسميًا خالل اجتماع بالملكة إليزابيث (أ ف ب)

ّ
وحض حزبــه املحافظ
رئيســا ً للوزراء.
الحاكم عىل تنحية الخالفات داخل صفوفه
للتعامل مع أزمة الطاقة.
أما عىل مســتوى العالقات الروســية
ـ الربيطانية ،فقد أكــد الكرملني أمس أن
موســكو ال تتوقع أي تغيريات يف عالقاتها
الفاترة مع لندن ،يف عهد الرئيسة الجديدة

٢١

االستخبارات اإلرسائيلية .وقد أردته الرشطة
اإلرسائيلية بعد مطاردة اســتم ّرت ساعات
عدة يف شوارع تل أبيب.
ويف تعليق عىل إقرار الجيش اإلرسائييل
أمــس األول بمســؤولية جنــوده عن قتل
الصحافية الفلسطينية األمريكية شريين أبو
عاقلة ،رصّ ح املتحدث باسم وزارة الخارجية
األمريكيــة نيــد برايس يف بيــان« :نرحّ ب
بالتحقيق اإلرسائيــي يف مقتل أبو عاقلة»،
مشددا ً عىل «أهمية تحديد املسؤولني يف هذه
الحالــة» ،مضيفا ً ّ
أن «تحديد املســؤوليات
يجب أن يشمل عىل سبيل املثال «السياسات
واإلجــراءات ،وذلــك ملنع وقــوع حوادث
مماثلة يف املســتقبل» .وجدّد البيان التنويه
بالصحافية الراحلة ،مؤ ّكدا ً ّ
أن «شــرين لم
تكــن مواطنة أمريكية فحســب ،بل كانت
أيضا ً مراســلة شجاعة أكســبتها مهنيتها
الصحافية وســعيها وراء الحقيقة احرتام
الجماهري يف جميع أنحاء العالم».

غرق حوالى  100مقاتل من
تنظيمي «بوكو حرام» و»داعش»
في نهر في شمال شرق نيجيريا
أثناء محاولتهم الفرار من هجوم
للجيش النيجيري.
وأفاد الجيش بأنّه «إثر الهجوم
حاول الجهاديون الفرار سباحة
فألقوا بأنفسهم في النهرّ ،
لكن
كثيرين منهم قضوا غرقاً».
وأوضح ضابط كبير في الجيش
ّ
أن «جنودنا قضوا على اإلرهابيين
بهجمات جوّية وب ّرية وأجبروهم
على الفرار من مواقعهم».
بدوره ،قال بوكار غريما الذي
ينتمي إلى ميليشيا مناهضة
إن الجيش ّ
لإلرهابيينّ ،
نفذ،
بإسناد جوي من طائرات من
طرازي «سوبر توكانو» و»ألفا
جيت»« ،عمليات تطهير في قرى
بوسوا ومالوم فاتاري وداغانغاري
وغالتاوا وبارام كاما».

بوركينا فاسو :مقتل
 35مدنيًا بانفجار عبوة
ُقتل  35مدنيا ً على األق ّل وأصيب
 37آخرون بجروح في شمال
بوركينا فاسو بانفجار عبوة
ناسفة لدى مرور قافلة تموين.
وقال حاكم منطقة الساحل
حيث وقع الهجوم في بيان ّ
إن
القافلة كانت تم ّر على الطريق
بين مدينتي دجيبو وبورزانغا
و»إحدى المركبات كانت تق ّل
مدنيين وقد انفجرت عند
مرورها فوق عبوة ناسفة منزليه
الصنع».
وهذه القوافل التي تسير بمواكبة
من الجيش تزوّد بالمؤن مدن
شمال البالد التي تحاصرها
جماعات «جهادية» مس ّلحة.
وبحسب البيان ،فقد «قامت
عناصر الحراسة بسرعة بتأمين
المحيط واتّخذت إجراءات
لتقديم المساعدة .لقد تمّ ت
رعاية الجرحى ونقلت الحاالت
الصعبة من بينهم إلى منشآت
مناسبة».

مسيّرة صينية تدخل
األجواء التايوانية
على وقع توتّر العالقات بين
الجارين اللدودين ،أعلنت
تايوان أمس أن طائرة استطالع
عسكرية صينية من دون طيار
دخلت منطقة الدفاع الجوي
التابعة لها برفقة  8طائرات
حربية صينية.
وتتجاوز منطقة «أديز» التايوانية
مجال الجزيرة الجوي وتتداخل
مع جزء من «أديز» الصينية بل
وتشمل قسما ً من البر الرئيسي.
وكثّفت الصين بشكل كبير
عمليات التوغل التي ّ
تنفذها
في منطقة «أديز» التايوانية
في العامين الماضيين ،إال أن
استخدام المسيّرات العسكرية
يُعد نادراً.
وتأتي عملية التوغل بعدما
أسقطت القوات التايوانية مسيّرة
تجارية غير محددة الهوية
على جزيرة صغيرة قبالة البر
الرئيسي الصيني .كما سجّ لت
تايوان عمليات توغل جوي
قياسية ّ
نفذتها مقاتالت صينية
في آب الفائت.

22

الريــــاضـــية

العـــدد  - ٩٢٧الســـنة الـرابـعـة األربــعــاء  ٧أيلول 2022

كـــرة قـــدم

أتلتيكو  -بورتو وتوتنهام  -مرسيليا في الواجهة

دوري أبطال أوروبا :اإلنتر  -بايرن األبرز
والمواجهة تتجدد بين نابولي وليفربول

يعود إنتر ميالن اإليطالي وضيفه بايرن ميونيخ األلماني في الذاكرة الى نهائي مدريد العام  ،2010حين يتواجهان اليوم
على ملعب "سان سيرو" في افتتاح "مجموعة الموت" من الموسم الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
صحيح أن الفريقني تواجها
يف الــدور ثمن النهائي ملوســم
 ،2011-2010حني حســم إنرت
املواجهة بفضل فــارق األهداف
املسجلة خارج الديار (فاز 2-3
إيابــا ً بعد خســارته ذهابا ً عىل
أرضــه صفر ،)-1لكــن نهائي
 2010يبقــى الحــدث األهم يف
تاريخ مواجهاتهما.
حينها ،خالف إنرت التوقعات
وأســقط العمــاق البافــاري
2صفر عىل ملعب "ســانتياغوبرنابيو" يف العاصمة االســبانية

مدريد ،بفضل ثنائية األرجنتيني
دييغو ميليتو ،ليكمــل الثالثية
التاريخية بقيادة املدرب الربتغايل
جوزيه مورينيــو ويحرز لقبه
األول يف املسابقة منذ العام 1965
حني توّ ج به مرتني عىل التوايل.
ومنــذ أن رفع إنــر الكأس
الغالية قبــل  12عاماً ،عجز أي
فريق إيطايل عــن الفوز باللقب،
فيما ناله بايرن مرتني يف العامني
 2013و ،2020رافعا ً رصيده اىل 6
ألقاب ،يف املركز الثالث بالتساوي
مع ليفربــول اإلنكليزي وخلف

مولر :المباراة االفتتاحية
مهمة جدًا
ريال مدريــد اإلســباني ()14
وميالن اإليطايل (.)7
ويف ظــل تواجد برشــلونة
اإلســباني ضمن هذه املجموعة
الثالثة النارية ،التــي يبدأ فيها
مشــواره عــى أرضــه اليوم
بمواجهــة املتواضــع فيكتوريا
بلزن التشيكي ،قد تكون موقعة

ميالنو حاســمة لــكل من إنرت
وبايرن يف الــراع عىل بطاقتي
ثمن النهائي.
ويأمل إنرت يف االستفادة من
عامــي األرض والجمهــور كي
يتمكن من وضع ح ّد لسلســلة
االنتصارات االفتتاحية لبايرن يف
املسابقة عند  18مباراة متتالية،
وإنهاء هــذا االنجــاز الذي لم
يحققه أي فريق يف التاريخ سوى
ضيفه البافاري.
وتعــود املرة األخــرة التي
فشل فيها بايرن بالخروج فائزا ً
مــن مباراته االفتتاحيــة ،التي
كانت مفتاح تأهله أيضا ً أق ّله اىل
ثمن النهائي خالل هذه السلسلة،
اىل أيلول  2002حني ســقط عىل
أرضه أمام ديبورتيفو ال كورونيا
اإلسباني  ،3-2يف خسارة مكلفة
ألنها تسبّبت بخروجه من الدور
األول للمرة األوىل يف تاريخه.

"المباراة االفتتاحية
مهمة"

العبو ليفربول خالل التمارين عشية مواجهة نابولي (أ ف ب)

ورأى النجــم املخــرم
توماس مولــر يف ترصيح ملوقع
النــادي البافــاري أن "املباراة
االفتتاحيــة مهمة جــدا ً يف دور
مجموعات مــن هذا النوع ،ألنها

دردشـــة

حسون لـ"نداء الوطن" :نبني للمستقبل
ّ
لنصل إلى أهدافنا
فـــادي سمعـــــان
أكد املدير الفني لنــادي التضامن صور
حســون لصحيفتنا ّ
مالك ّ
ان االســتعدادات
للموســم الكرويّ الحايل بدأت منذ شــهرين

أســبوعي واضح
تقريبا ً من خــال برنامج
ّ
وتمارين منتظمة تصل بالالعب اىل مســتوى
عال من الجهوزية .أضاف" :خضنا مســابقة
ٍ
كأس النخبــة وواجهنــا الفرق املرشــحة
للمنافســة عىل اللقب هذا املوسم وهي تعجّ
بكوكبــة من الالعبــن املحليــن والدوليني،
وقد إســتطعنا التغلب عــى النجمة وتعادلنا
بعدها مع األنصار ،قبــل ان نخرس بصعوبة
أمام العهد بطل لبنان" ،معتربا ً ّ
أن مســابقتي
التنشيطية والنخبة ليستا مقياسا ً ملنافسات
اللبنانــي ،فهناك فرق كبري بينهما ،إذ
الدوريّ
ّ
يف الدوري ال يمكن التفريط بأيّ نقطة ،ناهيك
عن الضغط الجماهــريّ الذي يطالب فريقه
دوما ً بالفوز.
وهــل بإمــكان التضامن صــور صنع
املفاجأة واملنافسة عىل اللقب ،أجاب ّ
حسون:
"التم ّكــن من صنع أيّ مفاجــأة أو الوصول
اىل مرحلة بعيــدة يف الدوريّ بحاجة اىل عوامل
كثرية ،أهمّ ها العنرصان الفني واملادي وهما
غري متوفرين لدينا لألســف ،فميزانيتنا
جيّدة لكننا نطمــح اىل األفضل ،وهذا
حقنا املــروع ،وأنا قلت لالعبني
ّ
إن كل مبــاراة ســنخوضها عىل
أرضنا أو خــارج أرضنا هي بمثابة
مبــاراة نهائيــة ،ويجــب أن نقدّم
مســتوى جيدا ً يليق بســمعة سفري
الجنوب ونجعل الجماهــر تتحدث عن أدائنا
وصالبتنا عــى أرض امللعب ،ومن هذا املنطلق

يجب أن نبني للمستقبل لكي نستطيع الدخول
يف دائرة املنافسة الجدّية عىل مراكز املقدّمة يف
أقرب فرصة".
ُ
"عملت جاهدا ً عىل ســ ّد معظم
وواصل:
الثغرات يف كافة املراكــز وعو ُ
ّلت عىل الوجوه
الشــابة التي يتميّز بهــا التضامن ،خصوصا ً
إهتمامه الجــدّي بك ّل الفئات العمرية ،إضافة
اىل اإلعتماد عىل الالعبني الذين دافعوا عن ألوان
الفريق املوسم الفائت" .وعن الالعبني األجانب
قال" :معظم األندية تستعني بالالعب األجنبي
لس ّد الثغرات يف خطوطها ،ونحن بدورنا إخرتنا
املناسب يف ثالثة مراكز ،وقد وصل العب واحد
حتى اآلن هــو االيفواري نيســمون بيافري،
عىل أن يلتحق بالفريق هذا األســبوع الالعبان
الســنغايل املدافــع داوودا ديــوب واملهاجم
النيجريي كريستيان اوبيزور".
حســون" :برصاحــة إذا ّ
وأردف ّ
تبي يل
ّ
أن املســتوى الفني لالعبني األجانب متقارب
مع زمالئهم املحليني ،فأنا ّ
أفضل اإلســتغناء
عنهم واملشاركة بالالعبني اللبنانيني ،وهذا ما
ُ
ُ
وأكدت لهم
صارحت به اإلدارة والالعبني معاً،
ّ
ّ
املحل".
بأن األولوية تبقى للعنرص
ّ
وتمنى ّ
تتحسن أوضاع
حســون أخريا ً أن
املالعــب يف القريب العاجل خاصة العشــبية
منهاّ ،
ألن هذه الخطوة ســرفع من املستوى
الفني لالعبني بنسبة كبرية ومتقدّمة ،كما أنها
تجنّب الالعبني رشّ الوقــوع يف اإلصابات غري
املتوقعة.

تســاعدك عىل تحديــد الوترية
للمباريات التالية وتجنبك وضع
نفسك تحت الضغط".
ويعــرف مولر تمامــا ً ما
يتحدث عنه ،إذ ســاهم بثمانية
أهداف افتتاحيــة لبايرن يف هذه
السلســلة التاريخيــة ،آخرها
املوسم املايض عىل ملعب "كامب
نو" حني قــاد فريقه لســحق
برشــلونة يف معقلــه 3-صفر،
لريفع العمــاق البافاري رصيده
يف املباريــات االفتتاحية لدوري
األبطــال منذ  2003اىل  45هدفاً،
فيما اهتزت شباكه مرتني فقط،
يف حني سجل  16هدفا ً خالل هذه
السلسلة يف املباريات االفتتاحية
خارج الديار مــن دون تلقي أي
هدف.
وإذا واصــل بايرن عىل هذا
املنوال وعاد منترصا ً من ميالنو،
سيأخذ األفضلية يف الرصاع عىل
بطاقتــي املجموعــة ،خصوصا ً
يف حال خــرج فائــزا ً أيضا ً من
مواجهــة املرحلــة الثانية التي
يخوضها عىل أرضه ضد برشلونة
الثالثاء املقبل.
وتجنبــا ً لتكرار ســيناريو
املوســم املــايض حــن انتهى
مشواره يف دور املجموعات للمرة

العبون من بايرن خالل التمارين لمواجهة

االوىل منذ موســم 2001-2000
بعد الخســارة بثالثية نظيفة يف
الجولة األخرية عىل أرض بايرن،
سيســعى برشــلونة جاهدا ً اىل
حســم النقاط الثالث يف مباراته
اليوم مع فيكتوريــا بلزن ،الذي
خرس مواجهتيه الســابقتني مع
العمالق البافاري يف العام 2011
يف دور املجموعــات (صفــر-2
وصفر.)-4

نابولي  -ليفربول مجددًا

ويف املجموعــة األوىل ،يتجدد
املوعد بني ليفربــول اإلنكليزي
ومضيفــه نابــويل اإليطايل حني
يتواجهــان عىل "ملعــب دييغو
أرماندو مارادونــا" يف نابويل ،يف
تكرار لدور املجموعات يف موسمي
و2020-2019
2019-2018
حني خرج "الحمــر" مهزومني
من زيارتيهما اىل الجنوب اإليطايل
(صفر -1وصفــر )-2واكتفوا
بفوز واحد يف أربع مباريات.

بطولة الجائزة الكبرى المفتوحة
لالتحاد اللبناني للجودو

من حفل تتويج الفائزين

تحت إرشاف رئيــس االتحاد
اللبناني للجــودو وفروعه املحامي
فرنسوا سعادة واألعضاء ،وبتنظيم
من غريــن هيل – لبنــان ،أقيمت
بطولة غران بري (الجائزة الكربى)
املفتوحة إلتحاد الجــودو للذكور
واالنــاث للعــام  2022يف القاعة
املقفلة لنادي بودا أدما املق ّر املوقت
لالتحاد ،وواكبهــا تنظيميا ً مدير
االتحاد فرنسوا سعادة جونيور.
شارك يف البطولة التي ّ
قسمت
اىل فئتــن ( -75كلــغ و +75كلغ
للذكــور) ووزن مفتــوح لالناث،
 78العبا ً والعبــة ينتمون اىل أندية
الجيش اللبناني ،الوطني الريايض،
مون السال ،الربج الريايض بعلبك،
اليوناني الريايض طرابلس ،بوشيدو
دوجو طرابلس وبودا أدما ،وجاءت
النتائج الفنية كاآلتي:
*إناث (وزن مفتوح):
 1اكويلينا الشايب  -بودا 2ناتاشا طربيه – بودا 3-ماريليس رايض – اليوناني

 3يارا طربيه – بودا 5ماريليز مارون – مون السال 5ريتا الصوري  -بوشيدو*ذكور ( -75كلغ):
 1جو حداد  -بودا 2كيفن كمون  -بودا 3وليد خوري – مون السال 3عيل اللقيس – الربج 5جان رسوجيان  -بودا 5مايكل كمون – بودا*ذكور ( +75كلغ):
 1غدي موىس – بودا 2الياس حداد – بودا 3شادي غلمية  -مون السال 3دومينيك مطر  -بودا 5أحمد النعمان – الجيش اللبناني 5محمد الحالتي – الجيش اللبنانيويف نهايــة املباريــات ،و ّزع
ســعادة وكبار الحضور الكؤوس
وامليداليات والشــهادات التقديرية
عىل الفائزين والفائزات ،كما س ّلم
جونيور ســعادة املكافــآت املالية
املرصودة لك ّل منهم.

الريــــاضيــــة
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"فالشينغ ميدوز" :تيافو يفاجئ نادال

األنتر (أ ف ب)

وتضــم املجموعــة ايضا ً
أجاكس أمســردام الهولندي،
بطل املســابقة أربع مرات لكن
آخرهــا يعود اىل العــام ،1995
والرينجرز االســكتلندي اللذين
يلتقيان عىل ملعب األول.
ويتجــدّد املوعــد أيضــا ً
وللموســم الثاني عىل التوايل بني
بورتو الربتغــايل وأتلتيكو مدريد
اإلســباني اللذيــن يتواجهان
عىل أرض األخري ،يف منافســات
املجموعة الثانية التي يحل فيها
باير ليفركــوزن األملاني املتعثر
جــدا ً محليا ً ضيفــا ً عىل كلوب
بروج بطل بلجيكا.
ويفتتح توتنهام اإلنكليزي
املجموعة الرابعة عىل أرضه ضد
مرســيليا ،الذي يبقى حتى اآلن
الفريق الفرنــي الوحيد الفائز
بلقب املســابقة ( ،)1993فيما
يلعــب أينرتاخــت فرانكفورت
االملاني مع ضيفه ســبورتينغ
الربتغايل.

هنا برنامــج مباريات اليوم
بتوقيت بريوت:
 املجموعة األوىل:أجاكس (هولنــدا)  -الرينجرز
(اسكتلندا) 19.45
( )19:00نابــويل (إيطاليــا) -
ليفربول (إنكلرتا) 22.00
 املجموعة الثانية:بروج (بلجيكا)  -باير ليفركوزن
(أملانيا) 22.00
أتلتيكو مدريد (إسبانيا)  -بورتو
(الربتغال) 22.00
 املجموعة الثالثة:إنرت (إيطاليــا)  -بايرن ميونيخ
(أملانيا) 22.00
برشلونة (إســبانيا)  -فيكتوريا
بلزن (تشيكيا) 22.00
 املجموعة الرابعة:فرانكفورت (أملانيا)  -سبورتينغ
(الربتغال) 19.45
( )19:00توتنهــام (إنكلرتا) -
مرسيليا (فرنسا) .22.00
(أ ف ب)

هل يعود كوستا إلى إنكلترا؟
باتت عودة املهاجم اإلســباني دييغو كوستا ،العب تشيليس
االنكليزي وأتلتيكو مدريد اإلسباني السابق ،إىل الدوري اإلنكليزي
املمتاز ،مهددة بالفشل.
فبعدمــا كان عدد مــن التقارير اإلعالمية ذكر أن كوســتا
سيتواجد يف إنكلرتا هذا األسبوع ،حيث يجري مع وولفرهامبتون
وونــدررز محادثات متقدمــة للتوقيع معــه يف صفقة مجانية،
أشــارت صحيفة "ذا صن" الربيطانية اىل أن الصفقة باتت مهددة
بالفشل ،بعد رفض الطلب املبدئي الستخراج ترصيح عمل لكوستا
يف بريطانيا.
وأشــارت الصحيفة إىل أن وزارة الداخلية الربيطانية رفضت
الطلــب ،ألن كوســتا لم يحقق
نقاطــا ً كافية تمنحه ترصيح
العمل.
وأكــدت الصحيفــة يف
املقابل أن املهاجم اإلسباني،
الــذي وصل أمــس إىل
إنكلــرا ،ســيخضع
اليوم للكشف الطبي
الروتيني ،رشط أن
تكون هذه املسألة
قد حُ ّلت بشــكل
رسمي وقانوني.
ومــن املقــ ّرر أن
يســتأنف وولفرهامبتون
اليوم قــرار رفض ترصيح
العمل ،ملعرفة ما إذا كان
سيكمل الصفقة أم
ّ
سيتخل عنها.
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خــرج اإلســباني رافايل نــادال املصنف
ثالثا ً من ثمن نهائي بطولة فالشــينغ ميدوز
االمريكية لكــرة املرضب ،آخر البطوالت االربع
الكربى ضمن "الغراند سالم" ،بخسارته أمام
االمريكي فرانســيس تيافو  6-4و 4-6و6-4
و.6-3
وهي املرة األوىل التي يبلغ فيها تيافو (24
عاما ً و 22عاملياً) ،ربع النهائي يف "فالشــينغ
ميدوز" حيث ســيلتقي مع الــرويس أندري
روبليف.
وبلغ الرويس أنــدري روبليف ربع النهائي
بفوزه الســهل عىل الربيطاني كامريون نوري
 4-6و 4-6و 4-6يف ســاعتني و 26دقيقــة،
وهو ســيلتقي تيافو يف مبــاراة ثأرية له ،ألن
االمريكي اقصاه من الدور الثالث يف "فالشينغ
ميدوز" العام املايض يف مباراة ماراثونية من 5
مجموعات.
وبلغ اإليطايل يانيك ســينر ربــع النهائي
بفوزه الصعب عىل البيالرويس إيليا إيفاشــكا
 1-6و 7-5و 2-6و 6-4و.3-6
ويواجه ســينر يف الدور التايل اإلســباني
كارلوس ألكاراز الفائز عــى الكرواتي مارين
سيليتش بطل  2013يف مباراة ماراثونية 4-6
و 6-3و 4-6و 6-4و.3-6
ويف فئة الســيدات ،تابعت البولونية إيغا
شــفياتيك املصنفة اوىل عامليــا ً زحفها نحو
املبــاراة النهائية بفوزها عىل االملانية املغمورة
يوله نيماير املصنفة  100عىل مســتوى العالم

 6-2و 4-6و6-صفــر ،لتصبح اول العبة من
بولونيا تبلغ ربع نهائي "فالشــينغ ميدوز".
وتلتقي شفياتيك يف ربع النهائي مع االمريكية
جيسيكا بيغوال الثامنة ،والفائزة عىل التشيكية
املخرضمة برتا كفيتوفا  3-6و.2-6
بدورها ،بلغت البيالروسية أرينا سابالينكا
السادســة عامليا ً ربع النهائــي بفوزها عىل
االمريكيــة دانيال كولينــز  6-3و 4-6و،2-6
حيث ستواجه التشــيكية كارولينا بليشكوفا،
الفائــزة عىل البيالروســية فيكتوريا أزارينكا
 5-7و 7-6و( .2-6أ ف ب)

أخبار سريعة
ربع نهائي الميني فوتبول

ينطلق غدا ً الخميس ذهاب الدور
ربع النهائي من بطولة لبنان
بالميني فوتبول للدرجة األولى،
فيلعب شباب الخرايب مع قوى
األمن الداخلي على ملعب عيناتا
الساعة ( ،)15.00وعيناتا
الرياضي مع شباب الطيبة على
الملعب عينه ( .)16.10أما الجمعة
فيلتقي فريق الجيش اللبناني
مع االتحاد العديسة على ملعب
النقاش ( ،)15.30وأنترانيك
انطلياس مع األصدقاء على
الملعب عينه ( .)16.40وتقام
مرحلة اإلياب يومَي السبت واألحد
المقبلين ،على أن تتأهل الفرق
األربعة التي تحقق النتيجة األفضل
في المباراتين (ذهابا ً وإياباً) الى
الدور نصف النهائي المق ّرر في
 16و 17الشهر الجاري.

ض عن األداء
الحافظ را ٍ

بيانيتش يرحل عن برشلونة
أعلــن مــدرب برشــلونة
اإلســباني تشــايف رحيل العب
وســطه البوســني مرياليــم
بيانيتش ،بعد سنتني يف صفوفه
قادمــا ً اليــه مــن جوفنتوس
اإليطايل ،يف حــن ذكرت تقارير
صحافية ان الشــارقة االماراتي
يقرتب من التعاقد معه.
ولــم يلعــب بيانيتش (32
عاماً) يف املباريــات االربع التي
خاضهــا برشــلونة يف الدوري
االسباني ،ليقرر الرحيل والبحث
عن تحد جديد للمرة االوىل خارج
اوروبا ،بعدما كشفت تقارير عن
اهتمام الشارقة بضمه.
ولــم يعلق الشــارقة عن
انباء املفاوضات ،لكن الصحف
االماراتية اكدت سعي وصيف
املوســم املــايض للتعاقد مع
نجم معــروف جديد ،بعد ضم
االسباني باكو الكاسري قادما ً

مــن مواطنه فياريــال .وكان
بيانيتش انتقل اىل برشــلونة يف
حزيران  2020يف عقد حتى 2024
مقابل  60مليون يــورو ،مع 5
ماليني من الحوافــز ،يف صفقة
شــهدت انتقال العب الوســط
الربازييل أرتــور (املعار حاليا ً اىل
ليفربول االنكليــزي) يف االتجاه
املعاكس لقاء  72مليون يورو إىل
 10ماليني من الحوافز واملكافآت.
لكــن بيانيتش لــم يفرض
نفسه أساسيا ً وخاض  30مباراة
يف كافة املســابقات يف موسمه
االول ،ثــم اعري اىل بشــيكتاش
الرتكي موسم .2022-2021
وبــدأ بيانيتش مســرته
االحرتافية مع نادي متز الفرنيس
يف العام  2007قبــل االنتقال اىل
ليون.
خاض يف فرنسا  115مباراة
ســجل خاللها  16هدفــاً ،قبل

االنتقال إىل روما يف العام ،2011
حيث أمىض خمســة مواســم،
خــاض خاللهــا  200مبــاراة
شملت تســجيله  30هدفا ً و40
تمريرة حاسمة ،قبل االنتقال إىل
جوفنتوس يف  178( 2016مباراة
و 22هدفاً)( .أ ف ب)

مالكمة استعراضيّة لباكياو في الرياض
أعلن املالكــم الفيليبيني مانــي باكياو،
املعتزل العام املايض للتف ّرغ للمنافســة ضمن
الســباق الرئايس يف بالده ،انــه يف ّكر بخوض
مباراة استعراضية يف السعودية يف كانون الثاني
املقبل.
وســيعقد بطل العالم السابق يف ست فئات
مختلفة والبالغ  43عاماً ،محادثات حول نزال
ضد زميله الســابق يف التمارين الفرنيس جابر
زياني يف الرياض.
باكياو الذي استبعد سابقا ً العودة إىل عالم
املالكمة االحرتافية ،قال عرب الهاتف من منزله
يف جنرال سانتوس ،حيث يستعد ملباراة خريية
ملصلحة أوكرانيا ضد أحد مســتخدمي يوتيوب
املعروفني" :سنستهل املفاوضات".
وكان باكياو قد أنهى مســرة امتدت 26
عاما ً بخسارة بالنقاط أمام الكوبي يوردينيس
أوغــاس يف الس فيغاس يف آب من العام ،2021
علما ً ان الســيناتور الســابق منذ العام 2016
اخفق مطلع السنة الحالية يف السباق عىل مركز
رئيس البالد.

وعن نزالــه الخريي املقبل مــن  6جوالت
ضد "الضخم" دي كاي يوو ،الخبري يف األلعاب
القتالية املقــرر يف  10كانــون األول املقبل يف
العاصمة الكورية الجنوبية سيول ،قال باكياو
الذي يســر عىل خطى اسطورة املالكمة فلويد
مايويذر جونيور بخوض النزاالت االستعراضية:
"سأستعد كما لو أني سأخوض نزاال ً حقيقياً".
(أ ف ب)

أ ّكد المدير الفني لنادي السالم
زغرتا أحمد الحافظ لصحيفتنا
راض تماما ً عن أداء فريقه
أنه ٍ
في مباراته األولى في الدوري
المحلي أمام فريق البرج القويّ
والذي يعجّ بكوكبة من الالعبين
الدوليين والمخضرمين ،على رغم
ّ
أن تحضيرات السالم الفعلية
لم تتع َّد األسبوع الواحد ،إال ّ
أن
العبيه أثبتوا وجودهم على أرض
الملعب خاصة الشباب منهم ،إلى
جانب الالعبين األجانب الذين
كانوا على قدر اآلمال .وتابع:
سننافس على المركز السادس
مع أندية تملك المستوى الفنّي
ألن باعتقادي ّ
نفسهّ ،
أن المراكز
الخمسة األولى في سداسية
األوائل شبه مضمونة.

بعثة األلعاب المائية

غادرت أمس بعثة منتخب لبنان
في السباحة للمشاركة في
البطولة العربية األولى لأللعاب
المائية للفئات العمرية التي
ستقام في العاصمة المصرية
القاهرة ،وتأ ّلفت من المد ّرب
فرنسوا غطاس ،والالعبين غاييل
خليل ،أحمد صفيا ،آدم سرور،
كولين شرتوني ،فريد ريدان،
محمد سويدان ،مايا الزين،
كارن إبراهيم ،لين الحاج ،تالين
مراد ،لنا حجازي ،هال حمود،
إليان سعادة ووفاء صبلوح .كما
سيشارك االتحاد للمرة األولى في
رياضة الغطس من خالل المد ّربة
بانا الزين والالعب سعيد دمج.
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لبنان الرسالة ...بدون إنترنت

رفــــــيـــــــق خـــــــوري

العجز عن تسوية
إلدارة األزمة
ال شيء يكشف مدى اإلنحدار السياسي
في لبنان أكثر من بقاء السباق الرئاسي
بال حركة جدية على الرغم من بدء المهلة
الدستورية النتخاب رئيس .وال أحد يتوقف
أمام مفارقة بالغة التعبير :أحاديث عن ثالثة
خيارات رئاسية ،وسط التصرف كأن الشغور
الرئاسي هو الخيار الوحيد الذي يراد له أن
يكون قدراً .الخيار األول في األحاديث هو أن
يتمكن "حزب الله" وحلفاؤه من إنتخاب رئيس
تح ٍد يكمل رئاسة الجنرال ميشال عون .الثاني
هو أن تتفق القوى السيادية والتغييرية على
انتخاب رئيس سيادي إصالحي شعاره "لبنان
أوال ً وأخيراً" .والثالث هو أن يصطدم الجميع
بالجدران في الواقع ،وتدفعهم الواقعية الى
التفاهم على رئيس تسوية ال يشكل أي تح ٍد
ألحد .وكلها ،حتى إشعار آخر داخلي وخارجي،
خيارات إفتراضية ،حيث تبادل األدوار في
تعطيل النصاب في جلسات اإلنتخاب هو اللعبة
الوحيدة في المدينة.
وليس ذلك جديداً ،بعدما عشناه غير مرة.
وال خارج المألوف أن تدار اللعبة من قوى
خارجية بقوى داخلية .فالتجارب والصراعات
تتكرر بشكل أو بآخر ،باردة أو حارة ،من
أيام اإلمارة الى القائمقاميتين فالمتصرفية
ولبنان الكبير .والخالصة أن لبنان بلد األزمة
الدائمة في العمق واألزمات المتبدلة على
السطح .ال حلول جذرية بل تسويات موقتة.
كل تسوية هي فاصل بين أزمتين أو حربين
أو صراعين ،وفرصة لبقاء رأس لبنان فوق
سطح المياه .وإذا كانت األزمة هي القاعدة،
فإن التسويات هي اإلستثناء .وكل التسويات
هي عمليا ً مرحلة من إدارة األزمة .مرحلة
متقدمة أو مرحلة عادية.
المشكلة اليوم أن األزمات المتبدلة على
السطح سياسيا ً وماليا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً
تفاقمت ،وانضمت الى األزمة الوطنية
الدائمة في العمق والتي صارت بدورها
أزمة وجودية مصيرية .وما يشغل األحزاب
والتيارات هو التراشق بالوحل من فوق بؤس
الناس ،وسط مخاطر المبارزة بالصواريخ
مع إسرائيل :مبارزة في حرب ال يريدها أحد،
وال يضمن أحد عدم اإلنزالق إليها على طريقة
"علي وعلى
شمشوم الجبار في األسطورة:
ّ
أعدائي يا رب".
وما وصلنا إليه هو أخطر معادلة :ال
حل ،ال تسوية ،وال قدرة على إدارة األزمة
حتى بالمعنى الضيّق لتصريف األعمال.
وما يزيد هذه المعادلة سوءا ً هو الجمع بين
فراغ حكومي وشغور رئاسي وصراعات
سياسية وإنهيار إقتصادي .فضال ً عن
أن أية حكومة تولد باإلضطرار في وقت
محشور وبالعقلية السياسية التي نعاني
بالياها لن تصنع فارقا ً مهماً .حتى انتخاب
رئيس للجمهورية ،فإنه لن يغيّر الكثير
من الصورة .وما عرقل العهد الحالي قادر
على عرقلة العهد الجديد .والعمل المستمر
لقيام "لبنان آخر" ضمن "جبهة المقاومة"
بقيادة إيران يقود الى أزمة أشد خطورة في
الداخل ومع الخارج .ويحدثونك عن الحاجة
الى "تدوير الزوايا" ،وهي ليست من المزايا
المهمة في السياسة.
لعل ما نحتاج اليه هو التذكير بقول الشاعر
العراقي الراحل مؤخرا ً مظفر النواب" :ما
لبعض الضحايا يناصر ذئبا ً على آخر".
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يتواجد أطول وادٍ مكتشف
يف الكون ،عىل كوكب املريخ
ويُطلق عليه اسم "وادي
مارينرز" (.)Valles Marineris
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ر ّواد الفضاء أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان
كشــفت دراســة حديثة ّ
أن دماء روّاد الفضاء
يمكــن أن تظهــر عالمات عىل حــدوث طفرات يف
الحمض النووي بعد رحالتهم ،ما يتط ّلب مراقبتهم
كونهم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالرسطان.
وشــارك يف الدراســة أربعة عرش رائد فضاء من
برنامج مكوك الفضاء التابع لـ"ناسا" والذين سافروا
بني عامــي  1998و 2001يف مهام بلغ متوســطها
 12يوماً .وجمع الباحثون عينات دم من املشــاركني
م ّرتني ،قبل رحلة الفضاء بعرشة أيام ويف يوم الهبوط،
باإلضافــة إىل خاليا الدم البيضــاء بعد ثالثة أيام من
الهبوط .وتــم حفظ هذه العينات عنــد  112درجة
فهرنهايت تحت الصفر ولم يت ّم ملسها ملدة  20عاماً.

ويعمل هؤالء يف بيئة قاســية حيــث يمكن أن
يؤدي الكثري من العوامل إىل طفرات جسدية ،وأهمّ ها
اإلشعاعات الفضائية .ولكن حدوث هذه الطفرات ال
يعني بالرضورة أنهم سوف يصابون بأمراض القلب
واألوعية الدموية أو الرسطانّ ،إل ّ
أن الخطر يمكن أن
يتطوّر بمرور الوقت ،ومع التعرض املستمر واملطوّل
للبيئة القاسية يف الفضاء.
وبينمــا تكثّــف "ناســا" رحــات برنامج
" "Artemisالذي طــال انتظارهّ ،
فإن هذا النوع من
األبحاث الصحية والتجــارب التي يت ّم تطبيقها عىل
روّاد الفضاء سيكون مفتاحا ً ملهمات ناجحة وخالية
من العوائق يف املستقبل.

تشابه أسماء يمنح فتاة بريطانية منصب ليز تراس
ّ
تلقت امرأة تحمل اسما ً مشابها ً لرئيسة الوزراء
الربيطانية الجديــدة ليز تراس بعــد فوز األخرية
بخالفة بوريس جونســون ،ســيالً من الرســائل
والتغريــدات عىل "تويرت" من مســتخدمي إنرتنت
عاديني ،ومــن آخرين بينهم نائبة وحتى رئيســة
الوزراء السويدية ،ردّت عليها بأسلوب الدعابة.
وكتبــت رئيســة وزراء الســويد ماغدالينا
أندرسون عىل "تويرت" بعد فوز تراس برئاسة حزب
"تهاني لـ @Liztrussبتو ّليها
املحافظني الحاكــم:
ّ
منصب رئيسة وزراء بريطانيا".
إال ّ ّ
أن الحســاب الذي أوردتــه ال يعود يف الواقع
لرئيسة الحكومة الربيطانية (حسابها الرسمي عىل
"تويرت" هو  ،)@trusslizبل هو لليز ِ
تراســل ،وهي

امرأة ال تتعاطى الشــأن العام ،وبالــكاد يبلغ عدد
متابعيها عىل الشبكة املئة ،ولم تنرش أي يشء عليها
منذ العام  .2018ولم يكن من األخرية إال أن اختارت
الدعابة للر ّد عىل سيل الرسائل املوجهة إليها بالخطأ.
وردّت عىل أندرســون التي حذفت منشورها
قبل نرش نســخة مصحّ حة منه موجّ هة إىل زعيمة
حزب املحافظني الجديدة" :أتح ّرق شــوقا ً لزيارتك
قريبــاً! جهّ زي كرات اللحم" ،يف إشــارة إىل الطبق
الشهري يف السويد.
وذ ّكر هذا االلتباس بآخر مشــابه شــهدته
الشــبكة االجتماعية قبل ســنوات ،عندما اعتقد
املستخدمون أن حســاب رجل يدعى جون لويس
عائد ملجموعة متاجر كربى يف بريطانيا( .أ ف ب)

كبسوالت قهوة من دون بالستيك وألمنيوم
أطلقت مجموعة " "Migrosالســويرسية نوعا ً
جديدا ً من كبســوالت القهوة عىل شكل كرات قابلة
للتســميد بالكامل ،قد تُحدث تحوّ ال ً كبريا ً يف ســوق
كبسوالت القهوة ،عىل أن تطرح الرشكة أجهزتها أوال ً
يف فرنسا وسويرسا.
وتأتي هذه الكبســوالت عىل شكل كرات قهوة
مضغوطة مغطاة بطبقــة رقيقة من الطحالب ،ما
يلغــي الحاجة إىل تغليفها باألملنيوم أو البالســتيك.
وتختلف األجهزة التي توضع فيها هذه الكبســوالت
عما هو سائد يف السوق ،إذ إنها مصنوعة جزئيا ً من
مواد معاد تدويرها ،وكذلك العلب التي توضع فيها،
إذ تشبه علب البَيض ،وذلك مراعا ًة للمتطلبات البيئية
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الجديدة للمستهلكني .وتنتقل هذه األجهزة تلقائيا ً
خالل دقيقة واحدة فحسب من وضعية التشغيل إىل
وضعية توفري الطاقة ،يف وقت يشــعر مستهلكون
كثر بالقلق يف شــأن فواتري الكهربــاء .وتتيح هذه
الكبسوالت القابلة للتسميد للمجموعة السويرسية
منافســة مواطنتها العمالقة " "Nestleالتي تنتج
كبسوالت " "Nespressoو" "Starbucksالتي أبرمت
معها رشاكة عام  2018من أجل تســويق عالمتها
التجارية للكبسوالت املعدة لالستخدام املنزيل.
تجــدر اإلشــارة إىل أن  63مليار كبســولة من
القهوة تباع كل ســنة يف العالم ،وتو ّلد مئة ألف طن
من النفايات( .أ ف ب)
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