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أين نحن من تقاليد
المحترمين؟
على الطريقة اإلنكليزية التي تفضل
اللغة مصاغة باإليحاء أكثر من التصريح،
والناجمة عن تراك ٍم ثقافي مديد ،كان
إعالن أطباء الملكة اليزابيث الثانية ظهر
الخميس أن وضعها "مثير للقلق" بمثابة
إشارة مسبقة لوفاة متوقعة ال تحتاج الى
لبيب.
ولوهلة سرت في وسائل التواصل
االجتماعي في لبنان أفكار تآمرية خ َّلفها
االحتكاك الطويل بالممارسات السياسية
االنقالبية المنحرفة من نوع ان "الملكة
ماتت فعالً لكنهم يؤجلون الخبر حتى
يحسم اسم الوريث" ليتبين سريعا ً
للمشككين وهواة األخبار المزيفة أن
ليس لدى االنكليز مَن يشبه الع َّم ويملك
أطماع الصهر العزيز وينتظر استحقاقا ً
دستوريا ً بغية التخريب ووضع العصي
في الدواليب.
ماتت اليزابيث في قصرها االسكتلندي
بهدوء .صار تشارلز الثالث ملكا ً
بوقار
ٍ
شديد .ال فجيعة ّ
ألن الموت قدر طبيعي،
وال خشية على المملكة ّ
ألن بريطانيا دولة
مؤسسات وليست ديكتاتورية قائمة
على عبادة االشخاص ،وال خلل يستدعي
تغيير ترتيب التوارث .في مثل هذه
الديموقراطية المؤسسة قبل نحو 500
عام ال محل لالهتزازات حتى لو تع ّرض
حاكم لمفاجأة اغتيال ،فكيف اذا كانت
اليزابيث قد قاربت المئة عام واستنفدت
ما استطاعت من قدرة على الحياة؟
ال مجال لمقارنة سالسة انتقال
مقاليد الحكم في ملكية دستورية
راسخة ،مع اضطرابه في دول تُجري
انتخابات وتتوسل صناديق االقتراع
لترسخ ديكتاتورية ،أو نظاما ً تيوقراطيا ً
يؤ ّله الحاكم ،أو زعيما ً مطلقا ً لجمهورية
مافياوية س َمتها العنف والشعبوية .أمثلة
التكتم عن وفاة قادة بانتظار البديل أو
حسم صراع السلطة بين األجنحة كثير ٌة
َ
في
التاريخيْن القديم والحديث .وللراغب
أن يراجع سج ّل الساعات االستثنائية
التالية لوفاة ستالين ،أو المؤامرات
قبل جنازة ك ّل أمناء الحزب الشيوعي
السوفياتي ،أو ان يرجع بالذاكرة القصيرة
الى تكهنات رافقت آخر أيام الخميني
وحافظ األسد.
ال يُطرح ،مثالً ،السؤال عما سيح ُّل
ببريطانيا لو اختفى تشارلز الثالث ملك
البالد ورأس الكنيسة االنغليكانية فجأة
عن المسرح السياسي .لكنه سيكون
مثيرا ً وقاطعا ً لألنفاس لو حصل ذلك
لبشار األسد او فالديمير بوتين أو
الرفيق كيم .فمزاوجة استقرار الحكم
الملكي بالديموقراطية وحكم المؤسسات
هي وصفة بريطانية نادرة وفائقة
النجاح ،خصوصا ً أنها احتكمت طوال
عهد اليزابيث الى رضا أكثرية الشعب
واطمئنانه الى توازن بين ثبات العرش
وتداول السلطة الشعبي.
هو تمري ٌن مؤلم وغير عادل ان نقارن
بين وقائع انتقال التاج من اليزابيث
الثانية الى تشارلز الثالث وما يرافقه من
مراسم تكريم واحترام للتقاليد يجدد الثقة
بالنظام ،وبين السيناريوات الكابوسية
ليوم  31تشرين ،وبينها تلويح ميشال
عون وجبران باسيل بخطوة انقالبية
تجعل نهاية الوالية بداية أزمة إضافية.
مؤسفة خسارة ملكة أحبَّها شعبُها
وقدَّم لها ك ّل احترام على مدى  74عاما ً
واكبت خاللها تحدياته وأمانيه ،بقدر
ما يريح أن تزخر ردود فعل اللبنانيين
بالرغبة في "كسر ج ّرة" وراء "العهد
القوي".
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نديم الجميل:
وزير العدل
"حرتقجي" وسنقبع من
يبقى بال حيثية في بعبدا

وكيل خامنئي يحرّض على الـ"يونيفل" :قوات احتالل دورها حماية العدو

الترسيم "مكانك راوح":
نقاط عالقة وحلول "ملغومة"!
تأكيدا ً عىل التزام الواليات املتحدة
وتصميمها عــى إيصال مفاوضات
الرتسيم البحري بني لبنان وإرسائيل
إىل "بــ ّر األمان" ،حرص الوســيط
األمريكي آموس هوكشــتاين عىل أن
يصبغ أجــواء زيارته "القصرية" إىل
بريوت أمس بنفحة تفاؤلية ،عىل أمل
بأن يواصل مســار املفاوضات شق
طريقه نحــو إحراز مزيد من التقدّم
وتحقيــق "يشء ملمــوس للتوصل
إىل اتفاق ينعــش االقتصاد يف لبنان
ويحقق االســتقرار يف املنطقة" كما
ّ
عب يف ترصيحه املقتضب من مطار
رفيق الحريري الدويل يف ختام الزيارة،
مصارحا ً اللبنانيني بوجوب "القيام
باملزيد من العمل من أجل ح ّل الثغرات
املتبقية ،ملعرفة مــا إذا كان يمكننا
التوصل إىل االتفاق" املنشود.
فبخالف الضخ اإلعالمي "املفرط
يف التفاؤل" من قبل أروقة السلطة،
جاء ترصيح هوكشــتاين رصيحا ً
ومتوازنا ً يرهن األمــور بخواتيمها
بعد جولة محادثاتــه املكوكية عىل
الرؤساء الثالثة ،ميشال عون ونبيه
بــري ونجيب ميقاتي ،ســيما ّ
وأن
مصادر مواكبة للجولة أكدت لـ"نداء
الوطن" ّ
أن مفاوضات الرتســيم ال
تزال "مكانك راوح" يف ظل استمرار
النقــاط العالقــة "عالقة" وتحت
وطأة "إدخــال اإلرسائيليني حلوال ً
ملغومــة عىل طاولــة الطروحات،
خصوصا ً يف ما يتصل بمحاولة ربط
املســارات البحرية والربية يف عملية
الرتسيم".
١٨

الوسيط األميركي لدى دخوله "عين التينة" للقاء رئيس المجلس النيابي أمس (فضل عيتاني)

نداء عاجل لـ"الطاقة الذرية" بشأن زابوريجيا :أوقفوا القصف فورًا

بلينكن :خسائر هائلة لبوتين في خاركيف
يف ظ ّل العمليات العسكرية امللتهبة عىل الساحة
األوكرانية وما شــهدته من تطــورات ميدانية مع
اعالن كييف تحقيق مكاســب كبرية يف األيام األخرية
يف منطقة خاركيف املتاخمة لروســيا ،اعترب وزير
الخارجية األمريكي أنتوني بلينكــن أمس ،أن قرار
الرئيس الــرويس فالديمري بوتني إرســال تعزيزات

واشنطن :ر ّد إيران النووي
خطوة "إلى الوراء"

إىل خاركيف يؤكد الخســائر الهائلــة التي تتكبدها
القوات الروســية يف الحرب .وقال" :هناك عدد هائل
من القوات الروســية املتواجدة يف أوكرانيا ولألسف،
أظهر الرئيس الرويس بوتني بأنه ســيزجّ بعدد كبري
من األشخاص يف الحرب وبكلفة هائلة لروسيا ،وهو
أمر مأسوي ومروع".
١٨

بلينكن خالل توجهه
أمس إلى بروكسيل إلجراء
محادثات أطلسية (أ ف ب)

بريطانيا تتأهب لوداع
الملكة ...وتنصيب
"تشارلز الثالث" اليوم
20 +

ال تزال غيمة التشــاؤم تخيّم فــوق امللف النووي
اإليراني املتعثّــر ،واملهدّد بالســقوط من عىل طاولة
املحادثــات ،إذ أكد وزير الخارجيــة األمريكي أنتوني
بلينكن أمس أن "رد إيران األخري يف شأن احياء االتفاق
حول برنامجهــا النووي يمثّل خطــوة "إىل الوراء"،
مشددا ً عىل أن واشنطن "لن تســارع لالنضمام إليه
مجددا ً بأي ثمن".
وبــدا أن املفاوضني األوروبيــن يحققون تقدّما ً
باتّجاه إحياء اتفاق العام  2015بعدما طرح مسؤول
السياســة الخارجية لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل
نص املقــرح النهائيّ .
لكن درجــة التفاؤل تراجعت
وطلبت إيران تعديالت عىل مســودة االتفاق ،ورفضت
الواليات املتحدة طلبات طهران.
١٨

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٠السنــــة الـرابـعـة
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ال وعد رئاسيًا من «"حزب الله"» ...ألي مرشح
كــلــيــر شــكـــر
يــردّد بعض من يلتقي مســؤولني
يف «حــزب الله» ّ
أن األخــر يتعامل مع
االســتحقاق الرئايس ،عــى أنّه مؤجّ ل
ألشــهر وأســابيع ،رغــم بــدء املهلة
الدستورية النتخاب رئيس جديد ،ولهذا
تسارعت وترية االتصاالت يف األيام األخرية
يف محاولــة إلعادة انعاش مشــاورات
التأليف منعا ً للغرق يف جدل دســتوري
عقيم قــد يُدخل البالد يف مزيد من التوتر
والشلل واألزمات.
وفق هؤالءّ ،
فإن الضغط الدويل وحده
قد ينقذ االســتحقاق الرئايس من سبات
عميق قد يغرق فيه يف حال بقيت مواقف
القوى اللبنانية عــى حالها ،وقد يقطع
الطريق أمام شــغور طويــل ال تعرف
مواعيد نهايتــه .والضغط يعني حصول
تفاهم اقليمي -دويل من شأنه أن يسهم
يف إجراء االنتخابــات يف مواعيدها وعىل
نحو ســلس .ولكن هذا االحتمال مرتبط
بالتطورات الدولية ،وتحديدا ً املفاوضات
األمريكية  -االيرانية التــي لم تبلغ بعد
خواتيهما.
أمّ ا الســيناريو الثانــي فيتجىل يف
استســام رئيس «التيار الوطني الح ّر»
جربان باسيل وجلوســه ،استطراداً ،إىل
طاولة التفاهم مع «حزب الله» لالتفاق
عىل اسم من ســيخلف الرئيس ميشال
عون يف الرئاســة األوىل .وهو احتمال ال
يزال مســتحيالً يف هذه املرحلة .إىل اآلن،
باســيل يضع العيص يف الدواليب بحجة
انعدام وجود ترشــيحات تنطبق عليها
املواصفات التي ســبق لــه أن عددها يف
أكثر من مناسبة ،والتي اخترصها تقريبا ً
بمعيار واحد وهو التمثيل الشــعبي .ويف
هذا الســياق ،يقول رئيس الجمهورية
ميشــال عون إنه «ال يجــد بني معظم
اسماء السياسيني املتداولة للرئاسة حتى
اآلن من يستحق ان يدعمه» ،الفتا ً اىل ّ
ان
«جربان باسيل غري مرشح ،واآلخرين ال
تتوافر فيهم الــروط الرضورية لتويل
املنصب» .ما يعني ّ
أن الباب العوني مقفل
أمام الرتشيحات املتداولة ،ومنها ترشيح

خفــايـــا
ألغى رئيــس كتلة نيابية
زيارة كانــت مقررة إىل مرجعية
دينية يف بريوت قبل ربع ســاعة
تقريبا ً من موعدهــا بحجة أنه
تعرض لوعكــة صحية مفاجئة
مــن دون معرفة مــا إذا كانت
املرجعية اقتنعت بهذا التربير.
تعتقد أوساط متابعة أنه
سيكون من الصعب عىل أي نائب
سني أن يتحمل قرار التغيّب عن
اللقاء الذي دعت إليه دار الفتوى
خصوصا ً عىل من يعترب منهم أنه
ترشــح عىل املســتوى الوطني
وليــس عىل املســتوى الطائفي
بحيث يمكن أن ينعكس هذا األمر
سلبا ً عىل هؤالء.

الباب العوني مقفل أمام ترشيح فرنجية وغيره

يشــعر ّ
بأن كل الخيارات الرئاسية التي
رئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية.
تســتثنيه كمرشح ،ســتقود حتما ً إىل
عىل طاولة «الحزب» ال يزال فرنجية
محارصتــه يف املســتقبل ،ويخىش أنه
يف طليعة القائمة الرئاسية .وهو ينطلق
سيكون مطوقا ً بمعادلة  loose- looseيف
يف سباقه إىل «القرص» بحواىل  40صوتاً،
كل االحتماالت الرئاسية،
أي الثنائــي الشــيعي
سواء وصل أحد خصومه
وبعض األصوات الســنيّة
أو حلفائه .ولهذا يسعى
القريبــة من رئيس «تيار
لكســب الوقت عىس أن
املستقبل» -سعد الحريري الظروف الصعبة التي
وأصوات نواب مسيحيني تمر ّ بها البالد هي التي تأتيه األيــام بما هو غري
مســتقلني ،وبالتــايل ّ
متوقع.
إن
ّ
تتحكم بتحديد
قد
ولهــذا ال يمــارس
انضمــام «التيار» إىل هذا
«السكور» سيسهّ ل مهمة هوية من سيكون َخ َلف الحــزب أي نــوع من
الضغــط عىل باســيل
تحصيــل  65صوتاً .لكن
الرئيس ميشال عون
ويرتكه للوقــت ليفعل
هــذا الســيناريو ال يزال
فعله عــى خياراتــه الرئاســية منعا ً
فرضية صعبة للغاية.
لالصطدام بــه خصوصــا ً ّ
وأن تجارب
ولكن «الحزب» ليس بوارد االشتباك
مع جربان باسيل ،وهو املتأكد ّ
أن األخري
االبتزاز الســيايس الذي مارســه رئيس
مقتنــع ّ
أن حظوظه ليســت معدومة
«التيار الوطني الحر» طــوال  16عاماً،
ويمكــن للظروف أن تقلبها رأســا ً عىل
وهي عمــر تفاهم مــار مخايل ،تدفع
عقب ،لتبعثها مــن جديد .أو لنقل ،بأنّه
الحزب إىل الع ّد للمئة وليس للعرشة قبل

أن يفاتح باســيل جديا ً بمصري الرئاسة
األوىل ،ومصريه السيايس.
يف الواقعّ ،
إن التواصل بني «الحزب»
وفرنجية من جهة ،والحزب وباسيل من
جهة أخرى مســتمر .ولكــن ال لقاءات
تــرع عقارب
جدية أو حاســمة قد
ّ
االســتحقاق الرئايس أو تجعله بمتناول
اليــد .بمعنى أنّه ال وجــود ملؤرشات قد
تــي بامكانية تكرار مشــهدية اللقاء
الذي عقده أمني عام الحزب السيد حسن
نرص الله مع باســيل وفرنجية عشــية
االنتخابــات النيابية ،ال عىل املســتوى
الثالثي وال الثنائي .ويف حال انعقاده ،هذا
يعنــي ّ
أن ثمة تقدما ً يف امللف وهو أمر لم
يحصل إىل اآلن.
إذاً ،ال يبــدو ّ
أن «الحــزب» يف وارد
تكرار تجربة الوعد الذي اطلقه نرص الله
ازاء ترشيح عون يف العام  ،2014ليطلق
عشية استحقاق العام  2022وعدا ً جديدا ً
ليكون فرنجية مرشــحه الرئايس ،ليس

تتخوف مصادر أمنية من
حصــول إشــكاالت محلية مع
قوات «اليونيفيــل» لتعطيل ما
جاء يف قــرار التمديد الجديد لها
وهو أنها ال تحتاج اىل إذن مسبق
أو إذن من أي شخص لإلضطالع
باملهام املوكلة إليها ،وأنه يسمح
لها بإجــراء عملياتها بشــكل
مستقل.
ألنه غري مقتنع برئيس «تيار املردة» ،بل
ّ
ألن الظروف الراهنة ال تشبه أبدا ً ظروف
االستحقاق املايض بفعل التحلل املتمادي
للدولة اللبنانية التي باتت أشــبه بهيكل
عظمي ،حيــث قد تفــرض التطورات
التوصل إىل تفاهم عىل غري اســم القطب
وأن للحزب رشطا ً
الزغرتــاوي خصوصا ً ّ
أساسيا ً من هذا االستحقاق وهو انتخاب
رئيــس يرتاح له وال يقلقــه يف خياراته
االســراتيجة .أمّ ا غري ذلــك ،فالظروف
الصعبة التــي تم ّر بها البالد هي التي قد
تتح ّكم بتحديد هوية من ســيكون خلف
الرئيس ميشال عون ...أو أن يقرر باسيل
أن يكون رشيــك رئيس «تيــار املردة»
لرتئيسه ،أو معربه اإللزامي.

التد ّ
خالت سمة «"الرئاسيات"» ...هل ينتفض النواب
و»"يلبننون"» اإلنتخاب؟
فؤاد شهاب إىل سدّة الحكم العام 1958
أالن ســـركــيـــس
بتوافــق أمريكي  -مــري بعد الثورة
الشــهرية عىل شــمعون ،وكذلك حصل
عىل رغم أن الشــعب ينتخب النواب
بالنســبة إىل خلفه الرئيس شارل حلو
للقيام بالواجب ،إال أن اإلســتحقاقات
الذي انتُخب العام .1964
الداخلية ومن ضمنها الرئاســية كانت
ّ
تتوقف آلــة التدخل الخارجي،
ولم
تتأثــر بالعوامل الخارجية وتســويات
حتى ان انتخابات  1970الشــهرية التي
الدول الكربى.
دارت بني «الحلــف» و»النهج» وأوصلت
لو كان انتخاب الرئيس يت ّم مبارشة
الرئيس ســليمان فرنجية بصوت واحد
من الشــعب ملا لعبت العوامل الخارجية
عــى حســاب مرشــح
دورها بهذا الشــكلّ ،
لكن
«النهــج» الياس رسكيس
غيــاب النظــام الرئايس
حصلــت بعــد محاولــة
وإيــكال مهمــة إنتخاب
لو كان انتخاب
اإلنتقام الســوفياتية من
الرئيــس إىل مجلس نواب
يتم مباشرة «الشــهابية» وأدواتهــا
يتأثّر بالسفارات ،جعل من الرئيس ّ
ّ
األمنية ،أي املكتب الثاني.
اإلستحقاق الرئايس محطة من الشعب لما لعبت
مــن جهتــه ،إنتُخب
لعرض عضالت الدول عىل
العوامل الخارجية
الياس رسكيس العام 1976
أرض لبنان.
منــذ الرئيــس األول دورها بهذا الشكل بتوافق أمريكي  -ســوري
من أجل إنهــاء الحرب ،يف
لإلستقالل بشارة الخوري،
حني أن انتخاب كل من الرئيس الشهيد
والرئاســة تُصنع يف الخارج ،فالخوري
بشري الجميل وشقيقه أمني حصل بعدما
دُعم من الربيطاني عىل حساب منافسه
كانت الدفة مائلة لألمريكيني.
الفرنيس الهــوا الرئيس إميل إده ،يومها
وبعد توقيع «إتفاق الطائف» وصل
كانت بريطانيــا األقوى وقــ ّد أثّرت يف
الرئيس رينيه معوض إىل الرئاسة األوىل
الرس
انتخابات  1952حيث أعطت كلمة
ّ
بتوافق أمريكي  -سعودي  -سوري ،لكنه
النتخاب حليفها الرئيس كميل شمعون.
استشهد قبل اســتالمه زمام الحكم ،يف
واستكمل تأثّر اإلستحقاق الرئايس
حني أن كالً من الرئيسني الياس الهراوي
بالتوازنــات الخارجية ،ووصــل اللواء

فرصة النتخاب رئيس ُصنع في لبنان

وإميل لحود إنتُخبــا بعد وضع الرئيس
حافظ األســد يده عىل لبنان ،بينما كان
انتخاب الرئيس ميشــال سليمان العام
 2008نتاج «اتفاق الدوحة» ،يف حني أن
العماد ميشال عون وصل إىل بعبدا العام
 2016بعدما ســيطر «حزب الله» ومن
خلفه إيران عىل القرار السيايس.
وال يبدو املشــهد اليوم مختلفا ً عن
قبل ،فالالعب األسايس ال يزال األمريكي،
ويدخــل اإليرانــي كرشيك أســايس يف
اإلســتحقاق الرئايس ،بينما ّ
خف وهج
الدور السوري ال بل انعدم لحساب الدور
اإليراني.

وتبقى هنــاك عالمات اســتفهام
أساســية تُطرح عن الدور الســعودي،
فاململكــة ورثت قوة مرص السياســية
وخصوصا ً بعد رحيل الرئيس التاريخي
جمال عبــد النارص ،وكان لهــا التأثري
األكرب منذ رعايتها «إتفاق الطائف» ،لكن
الغضب السعودي عىل لبنان ال يزال عىل
حاله ،وإن كان قد ّ
خف يف الشكل.
ويف الســياق ،فإن واشــنطن التي
تدير امللف اللبنانــي باملبارش ،تنظر إىل
نتائــج املفاوضات النوويــة مع إيران،
بينما املوقف السعودي ثابت تجاه «حزب
اللــه» ،لكن هذا األمر لــم يدفعها حتى

الساعة لدخول الحلبة الرئاسية.
وإذا كان الفرنيس هو اآلخر ينتظر
نتائج املفاوضــات النووية ،إال أنه يبدو
أكثر نشاطا ً من السعودي ،ودوره يأتي
مكمالً للدور األمريكي ال أكثر ،لذلك يجب
معرفة إىل أين ســتتجه الرياح اإلقليمية
والدولية ملعرفة من هو رئيس جمهورية
لبنــان ،إال يف حالة واحــدة وهي قدرة
النواب عىل لبننة اإلستحقاق وعزله عن
الرغبات الخارجية وهذه فرصة متاحة
خصوصا ً عند من يدعون أنهم ترشحوا
حفاظا ً عىل مصالح الشعب وضد الطبقة
التي تدار من الخارج.

محـــــليـــــات
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فارس سعيد :على الرئيس الجديد تنفيذها أو إخضاعه للعقوبات

اإلنقالب الفاشل على القرارات الدوليّة
 1559و 1701و1680
يســتند املجتمع الــدويل إىل القرار
 1701للتجديــد لوالية قوات «اليونيفيل»
يف جنوب لبنان لســنة جديــدة ،أي حتّى
آخر شــهر آب  .2023وما أثار الجدل يف
هذا املوضوع الــذي كان يعترب روتينيًّا ّ
أن
السلطات اللبنانيّة قد اقرتحت ّ
نصا ً لقرار
التمديد يشــطب الفقرة التي تشــر إىل
مرجعيّة القرارين  1559و  .1680فلماذا
هذا االســتقتال يف االلتفاف عىل القرارات
الدّوليّة من قبل أهل الحكم اليوم؟ وما هو
السبيل للمواجهة من قبل السياديّني؟

كيفيّة والدة القرارات
 1559و  1701و 1680

خطورة االنقالب على القرارات
الدوليّة من بوابة الدستور اللبناني

ومع كثــرة الحديث عــن املؤتمرات
التأسيسيّة للبنان نتيجة األزمة السياسيّة
التي نجــح بافتعالها دويتّــو املنظومة

حرب تموز  2006والقرار  1701بموافقة «حزب الله»

الفاسدة واملن ّ
ظمة املس ّلحة ،يلفت سعيد
إىل «رضورة التنبّه لهذه املســألة ال سيّما
عندما يستســهل بعضهــم الحديث عن
أزمة نظام وتجاوز اتّفاق الطائف وإعادة
النّظر به وبالدّستور اللبناني» .فبالنسبة
إىل سعيد أيّ تالعب بالدّســتور اللبناني
وبوثيقة الوفاق الوطني التي تسجلت يف
األمم املتّحدة يف العــام  ،1989أيّ تالعب
صني املرجعيّــن يعني «تالعبا ً
بهذين الن ّ ّ
بالنصوص املرجعيّة التي تكاملت معهما
والتي تتمثّل بالقرارات الدوليّة الثالثة».
ّ
لكن سعيد برغم اهميّة انضواء لبنان
يف العائلة الدّوليّة ّإل أنّه يرى «قبل الذهاب
إىل األمــم املتّحدة واملطالبــة بتنفيذ هذه
القرارات ،يجب املطالبــة داخليّا ً بتنفيذ
الدّستور اللبناني الذي يتحدّث عن بسط
ســيادة الدّولة عىل كامل الرتاب اللبناني،
كي ال تكون هناك أيّ بندقيّة خارج بندقيّة
الجيش والقــوى األمنيّة والعســكريّة
ّ
لكــن هذا الطــرح قد يبدو
اللبنانيــة».
يوتوبيّا ً بعض اليشء ّ
ألن القرار السيايس
ّ
املؤسسات العسكريّة واألمنيّة
الذي يوجّ ه
والقرار الحكومــي مهيمَ ن عليه من قبل
فريــق الحكم .وبالتّايل من املســتبعد أن
يطلق النّار عىل قدميه.

القرار  1701يجرّم «حزب الله»
ويفرض المحادثات
اللبنانية  -اإلسرائيليّة

يف تلك املرحلة ،هــذه الحكومة التي
أعدّت النقاط الســبع وذهبت إىل بكركي
ومنها إىل رومــا وبعدها إىل مجلس األمن
كان «حزب الله» مشاركا ً فيها عرب الوزير
محمّ د فنيش .ويســتنتج سعيد «عمليّاً،
ّ
بغض النظر عن «هوبرات حزب الله» ،هو
كان يطالب حكومة السنيورة حتّى حدود
الرتجي بابتــكار أيّ يشء إليقاف الحرب
املدمّ رة .يعني أنّه وافق عىل القرار 1701
ينص ببدايته عىل ّ
الذي ّ
أن الحرب قد بدأت
من لبنان وبالتحديد من قبل «حزب الله»
يف مزارع شــبعا» .ويتابع« :أي ّ
أن الوزير
محمّ د فنيش الوزيــر يف حكومة الرئيس
الســنيورة قد اعرتف ّ
أن حزبه قد اعتدى
وتجاوز الخ ّ
ط األزرق يف مزارع شبعا».

د .فارس سعيد

وبرغم ما لحظه ســعيد ،نشري إىل ّ
ان
البند العارش من القــرار  1701يتضمّ ن
رضورة اجتماع الحكومــة اللبنانيّة مع
الحكومــة اإلرسائيليّة تحت إرشاف األمم
املتّحــدة لح ّل األزمــات العالقة .ويتابع
ســعيد يف هذا الصدد قائالً« :من  14آب
 2006تاريخ صدور القــرار  1701حتّى
ّ
نتوصل إىل وقف إطالق نار،
اليوم نحن لم
بل ما زلنا يف مرحلة وقف اإلعتداءات من
قبل الطرفني .ولم نستطع بعد حتّى هذه
الساعة مالمســة البند العارش من القرار
املذكور الذي يقــول باجتماع الحكومتني
بإرشاف األمم املتّحدة».
أمّ ا بالنســبة إىل القرار  1680الذي
يتحدّث عن ترســيم الحــدود الربيّة مع
سوريا ونرش الجيش اللبناني عىل الحدود
الشــماليّة والرشقيّة ،فيستغرب سعيد
«كيف ال أحد يتك ّلم عنه برغم أنّه بأهميّة
القراريــن  1559و  ،»1701ويســتغرب
أيضا ً «ملاذا لم يت ّم إنشــاء لوبي سيايس
ونيابي حــول تنفيذ قــرارات الرشعيّة
الدوليّة وقبلها تنفيذ الدّســتور ووثيقة
الوفاق الوطني».

المواجهة السياد ّية
بتنفيذ الدّستور أ ّو ً
ال

ّ
ملف
ويردف ســعيد يف إضاءة عىل
انتخابات رئاسة الجمهوريّة ،فبالنسبة
إليه «نحن بلحظة حرجة واأله ّم من اسم

قائد الجيش يلتقي رابطة قدامى القوات المسلحة
إســتقبل قائد الجيش العماد جــوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة امس رئيس رابطة قدامى القوات املسلحة اللواء الركن
املتقاعد نقوال مزهر عىل رأس وفد من الرابطة.
وعرض الوفد املشكالت التي يعاني منها أعضاء الرابطة
والحاجات الرضورية بالنسبة إليهم.
وأثنــى العماد عون عىل الجهود التــي يقوم بها أعضاء
الرابطة بوصفهــم املمثلني الرشعيــن الوحيدين للضباط
والعسكريني املتقاعدين ،واملدافعني عن قضاياهم والساعني

إىل تحصيل حقوقهم.
كمــا أكد أن قيادة الجيش تبذل أقىص طاقتها ملســاندة
الرابطة يف مســاعيها ،تقديرا ً للتضحيات الكبرية التي قدمها
الضباط والعســكريون املتقاعدون يف معرض الخدمة .وشدد
عىل أهمية مواصلة التنسيق بني الجيش والرابطة خالل هذه
املرحلة الصعبة التي تستدعي توحيد الجهود ملا فيه مصلحة
الضباط والعســكريني جميعاً ،سواء املتقاعدون أو الذين هم
يف الخدمة الفعلية.

طوني فرنسيس

منظومة القضاء الرديف

الــشــمــاعــي
د .مــيــشــال
ّ

قبل الحديث عن هذه القرارات يجب
العــودة إىل كيفيّــة والدتهــاّ ،
ألن ظرف
والدة ك ّل قرار تختلف عن اآلخر بحســب
الحيثيّات التي يحملها .لإلستيضاح حول
هذه املســألة كان لـ»نداء الوطن» حديث
مع النائب الســابق الدّكتور فارس سعيد
رئيــس املجلس الوطنــي لرفع االحتالل
ّ
بــأن «الرشعية
اإليرانــي ،الــذي رصّ ح
الدوليّة املمثلة بالقرارات  1559و  1701و
 1680التي صدرت ما بني العامني 2004
و  2007وبعدها القرار  1757الذي ّ
ينص
عىل املحكمة الدوليّة تحت الفصل السابع.
ك ّل هــذه القــرارات ال يمكــن أن تكون
موجودة لوال وجود رشعيّة لبنانيّة اسمها
الدستور اللبناني واتّفاق الطائف».
أمّ ا بالنســبة إىل القرار  1559الذي
صــدر من قبل مجلس األمــن يف  2أيلول
من العام  ،2004فيميّز ســعيد بينه وبني
القرار  1701ألنّه «انبثق من إرادة وطنيّة
لبنانيّــة» .حيث يلفت ســعيد إىل أنّه «يف
خض ّم الحرب اإلرسائيليّــة عىل لبنان يف
العــام  2006أصدرت حكومــة الرئيس
فؤاد السنيورة حينها ورقة النقاط السبع
التي حملهــا آنذاك الوزير طارق مرتي إىل
بكركــي وانعقدت حولها قمّ ــة روحيّة،
ّ
حققت إجماعــا ً وطنيّا ً حول هذه النقاط
الســبع ،حيث اعترب املجتمعون وقتذاك
ّ
أن هذه النقــاط هي التي تنهي الحرب يف
لبنان .فتوجّ ه وفد يحملها إىل روما حيث
تبنّــت معظم الدّول العربيّــة واألوروبيّة
ورقة النقاط الســبع حتّى تحوّلت بعدها
إىل قرار دويل تحت الرقم  1701يف مجلس
األمن».
ويرى ســعيد ّ
أن «اتّفــاق الطائف
والدّســتور اللبناني يشــ ّكالن القاعدة
الدّســتوريّة ،أيّ الرشعيّة اللبنانيّة التي
بنت عــى أساســها الرشعيّــة الدوليّة
قراراتهــا والتــي تتكامل معهــا .فإذا
أســقطنا الرشعيّة اللبنانيّة والدّســتور
واتّفــاق الطائف نكون نهدّد بإســقاط
قرارات الرشعيّة الدوليّة».

٣

الرئيس هو ما الذي ســيقدم عليه هذا
الرئيس» .ويختم محــدّدا ً مهام الرئيس
املقبل كاآلتي« :اســتكمال تنفيذ وثيقة
الوفــاق الوطني والدّســتور اللبناني».
ومهام القوى الدوليّة والعربيّة« :إصدار
بيان تلزم هذا الرئيــس بتنفيذ الطائف
والدّســتور وقرارات الرشعيّة الدوليّة،
مع اإلشــارة إىل ّ
أن هذه املسألة كان من
املفرتَض العمل عليهــا قبل االنتخابات
الرئاســيّة .أمّ ا إذا الرئيس املقبل لم ّ
ينفذ
فيت ّم وضــع عقوبات مبــارشة عليه،
وعندها ال يعود مهمّ ــا ً مَ ن هو الرئيس
القادم».
ّ
املحصلة ،ال يمكن للبنان أن يستم ّر
يف
بتف ّلتــه من املظ ّلة الدوليّــة .وآخر هذه
اإلبداعات محاولة أهل السلطة اإللتفاف
عىل قرارات الرشعيّة الدوليّة .ولع ّل هذه
اإلستماتة هي للمزيد من تثبيت لبنان يف
املحور اإليراني ،ولتأمني الغطاء الرشعي
والدّســتوري والدّائم لهــذه املنظومة
الفاسدة باإلســتمرار بسيطرتها ،كذلك
لتأمني الســيطرة التامّ ة ملنظمة «حزب
الله» عىل كامل الرشعيّة اللبنانيّة .لذلك،
ال يمكن أليّ رئيس للجمهوريّة أن يتوافق
مع هذه الحالة الخارجــة عن القانون
والرشعيّة .من هنــا ،رضورة أن يكون
الرئيس العتيد رئيســا ً منقذا ً
ومواجهاً.
ِ
حــذار قد يكون الغرق عندها
ماذا وإال؟
ِ
أعمق من لجّ ة املوت.

قدّم المعنيّون بالقضاء
صور ًة سيئة عن جهاز يعتبر
ّ
المتحضرة ضمانة
في الدول
لحسن سير عالقات المواطنين
ببعضهم البعض من جهة
وبالسلطات من جهة ثانية.
فتعيين ّ
محقق رديف في
قضية بحجم تفجير عاصمة
لم ِ
يأت استجابة لضرورة
التحقيق الممنوع أصالً،
بل هو في سياقه السياسي
والقضائي إمعان في نسف
التحقيق من أساسه سعيا ً
ّ
الملف وطمس
إلى إقفال
الجريمة بأسبابها ومرتكبيها
وضحاياها وخسائرها وآثارها.
قبل القرار بالرديف اتّخذ
السياسيون المتض ّررون
قرارهم بقبع المحقق األصيل،
ّ
فتوقف التحقيق ومنع القاضي
من إكمال مهمته ،لكنه صمد
ولم يتراجع .لم يتنحَّ ولم يعلن
استسالمه وانتظر مثلما يفعل
الشرفاء من قضاة العالم،
هؤالء الذين صمدوا في وجه
المافيا اإليطالية أو عصابات
شيكاغو ونيويورك...
يعرف المحقق العدلي
صعوبة مهمته ،وأنّه يتصدى
لجريمة لها تف ّرعاتها الممتدة
من روسيا وجورجيا إلى
سوريا وإسرائيل إضافة إلى
شركاء محليّين بدوا قادرين
ليس فقط على ش ّل دوره
ودور سلفه ،وإنما على خرق
ك ّل القوانين تحت يافطة
قاض رديف
القانون وتعيين ٍ
ليس له مكان ال في القانون
وال في السوابق.
يستغرب قضاة ومحامون
القرار ويرفضونه بشدة .يرى
هؤالء أن نظام البدائل يمكن
اتّباعه في التمثيل النيابي كما
في العراق وفرنساّ ،
لكن اتّباعه
في القضاء بدعة ال يجترحها
إال ساسة يرفضون في العمق
أي استقاللية أو دور لقضا ٍء
مستق ّل .وبحسب هؤالء القضاة
لقاض أو لمحقق
ال رديف ٍ
عدلي ّإل في حال تنحّ يه أو
وفاته أو قبعه وتعيين الرديف
هو ببساطة عملية سطو
خصوصا ً أن مهمته ستكون
تجويف التحقيق من دون
معرفة مجراه واتّخاذ قرارات
إخالء مطلوبة سياسيا ً لم
ّ
المحقق المحاصر.
يتّخذها
غلطة القضاء عشيّة
انتخابات رئاسة الجمهورية
التي يجري االستعداد لدفن
الدستور معها مرة أخرى
إشارة مفجعة إلى مآل
الدولة والمؤسسات في
نهاية هذا العهد ،يُخشى أن
تستكمل بقرارات مفاجئة
يتّخذها المجلس الدستوري
استجابة لطلب منظومة القبع
والردفاء.
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محـــــليـــــات
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ســنـــاء الــجـــاك

ّ
يؤمن
تفاهم «مار مخايل»
مستقبل الصهر؟!
كل ما يقال عن تباين أو اختالف في وجهات
النظر بين صاحِ ب َْي توقيع تفاهم «مار مخايل»
محض هراء .التحالف كما يترجم اليوم أقوى
بحيثياته من أي وقت مضى.
أما المواقف الشعبوية والتعطيلية التي يُلوح بها
العهد القوي ،سواء على لسان رئيس الجمهورية
ميشال عون ،أو على لسان رئيس «التيار الوطني
الحر» النائب جبران باسيل فهي ال تخرج عن
سياق البنود غير المقروءة من هذا التفاهم ،بل هي
حلقة من حلقاته سيصار إلى استثمار مفاعيلها
وتداعياتها عندما يحين أوانها.
وليس أدل على ذلك من موقف وزير الخارجية
اللبناني عبدالله بو حبيب ،قبل أيام ،خالل الدورة
العادية الـ  158لمجلس الجامعة العربية على
المستوى الوزاري ،الذي أعاد التأكيد على «موقف
لبنان على ضرورة وأهمية أن تستعي َد سوريا
مقعدها في جامعة الدول العربية ،وهي دولة
مؤسسة فيها».
ويأتي هذا الموقف مناقضا ً لما أبلغه وزير
الخارجية السوري فيصل المقداد قبل أيام لنظيره
الجزائري رمتان العمامرة عن «عدم رغبة بالده في
إثارة موضوع استئناف دمشق لعضوية جامعة
الدول العربية ،خالل القمة العربية المقبلة ،من أجل
اإلسهام في توحيد الكلمة والصف العربي في البالد
بمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الراهن
على الصعيدين اإلقليمي والدولي».
بالتالي ،يبدو واضحا ً أن وظيفة الخارجية
اللبنانية ،بموجب االلتزام باستراتيجية المحور
اإليراني ،لعب دور محامي الشيطان مقابل تلميع
صورة النظام األسدي المتعفف عن المطالب
والمتعالي على االجماع العربي.
أما الحدث الثاني فيتمحور حول اقتراح أوحى
به فريق «العهد» وتياره «الوطني الحر» إلى وزارة
الخارجية لتعمل على تخليص «حزب الله» من عبء
القرارات الدولية قبل انتهاء الوالية العونية .وذلك
في محاولة تهريب السلطات اللبنانية العليا نصا ً
لقرار التمديد لـ»اليونيفيل» ،عن محاولة «شطب
الفقرة التي تشير إلى مرجعية القرارين 1559
(سنة  )2004و )2006( 1680ويتناول السالح
غير الشرعي وتحديد الحدود مع سوريا ،اللذين
تنص عليهما القرارات والبيانات الدولية الصادرة
حول لبنان ،حسبما أفاد تقرير دبلوماسي غربي
ورد إلى بيروت».
وكأن المطلوب من خالل هذا االجتهاد ،هو
استكمال أهداف إيصال عون إلى كرسي بعبدا،
بغية إزالة العوائق التي تفرمل مسيرة اإلطباق على
الدولة ،حتى تبلغ نسبة االستتباع مستواها األعلى
مع وضع «حزب الله» ،يده على لبنان بالتدريج غير
المريح.
أما عن نسف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ
بيروت من خالل تبرع وزير العدل هنري خوري
قاض رديف ،فهو قمة االلتزام بالتفاهم.
بتعيين ٍ
وليس صحيحا ً أن الهدف العوني منه اإلفراج عن
مدير عام الجمارك بدري ضاهر ،وإن كان مثل
هذا «اإلنجاز» تحصيالً حاصالً على البيعة ،لكن
يبقى أن الهدف األساسي هو اغتيال الملف وقطع
دابره حتى ال يصل المحقق العدلي القاضي طارق
البيطار إلى حيث يجب أن يصل ،ويورط من
يجب أن يتورط ،ألن أدلة الجريمة أكثر من بينة،
وفق التحليل المتعلق بفتوى قبعه ،لتصبح ثانوية
التفاصيل التافهة حول وزير من هنا ومدير من
قاض أرفع.
هناك وضابط رفيع أو ٍ
فاستخدام كل الوسائل غير القانونية وغير
الدستورية وغير القضائية ،مبررة أن هناك من
يخاف من حقيقة تخصه قضائيا ً باألدلة والقرائن
التي يريد أن يخفيها ...وتحديدا ً بعدما تبين أن
القاضي لم يفهم بالتهديد المباشر ،لذا كان ال بد
بقاض مطواع
للوالء العوني من االستنفار واإلتيان ٍ
يطوي الملف.
فالرديف القضائي هنا هو لمنع إدانة المرتكب
األصيل وليس االكتفاء بإدانة من سهَّ ل وطنَّش.
بالتالي ،كل ما شهدناه وسوف نشهده سيبقى
غيضا ً من فيض ما أتحفنا وسوف يتحفنا به الوالء
العوني لتفاهم «مار مخايل» ...فهذا التفاهم هو
قدس األقداس.
لذا ال بعده وال قبله ما دام يطبق البنود غير
المقروءة والطارئة.
واألهم أن هذا الوالء يفترض أن يؤمن مستقبل
الصهر العزيز...
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سلّم أفكارًا إسرائيلية حول الترسيم ولبنان يجيب عنها قريبًا

غط وطار وتحدّث عن تقدّم وتفاؤل
هوكشتاين ّ

مع الرئيس عون

أنهــى الوســيط االمريكــي يف
مفاوضات ترســيم الحــدود البحرية
الجنوبية آموس هوكشتاين امس زيارة
قصرية اىل لبنان استمرت ساعات عدة
ناقش خاللها مع املســؤولني االفكار
التي حملها من ارسائيل ،عىل ان يتبلغ
الجواب اللبناني عليها قريبا ًبعد التشاور
بشــأنها ،مبديا ً تفاؤله يف الوصول اىل
اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بني
لبنان وارسائيل ومتحدثا ً عن وجود تقدم
يف هذا املجال.

في بعبدا

هوكشــتاين اســتهل لقاءاته يف
لبنــان باجتماع يف بعبدا رأســه رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون وحرضه
عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعب ،وزير الخارجية
واملغرتبني الدكتــور عبدالله بو حبيب،
الوزير السابق سليم جريصاتي ،املدير
العام لرئاســة الجمهوريــة الدكتور
انطوان شقري ،املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم واملستشاران رفيق
شالال واسامة خشاب.
وحرض عــن الجانــب االمريكي
القائم بأعمال الســفارة االمريكية يف
بريوت السيد ريتشارد ميكايلس وكبرية
مستشــاري هوكشــتاين ملفاوضات
الحــدود البحريــة ورئيــس الوحدة
االقتصاديــة يف مكتب شــؤون الرشق
االدنى الســيدة نادين زعــر ،ومديرة
الشــؤون عرب الوطنية ملنطقة الرشق
االوسط وشمال افريقيا يف مجلس االمن
القومي االمريكي السيدة لينديس مرييل،

في عين التينة

ونائب مستشار الشــؤون السياسية
االقتصاديــة يف الســفارة االمريكية يف
بريوت آمي سميث.
وعرض هوكشــتاين عىل الرئيس
عون نتائــج االتصاالت التــي اجراها
مع الجانــب االرسائييل وبعض النقاط
املتعلقة باملفاوضات .كما اســتمع اىل
وجهة نظر لبنــان حيال بعض النقاط
التي يجري البحث يف شأنها.
وبعــد اللقــاء ادىل هوكشــتاين
بترصيح مقتضــب قال فيــه« :كان
اجتماعــا ً ممتازا ً وأعتقــد أننا احرزنا
تقدما ً جيدا ً يف هذا املجال ،وســأواصل
جولتي عىل املســؤولني الرسميني ،عىل
ان أديل باملزيد حــول هذا املوضوع بعد
االنتهاء من لقاءاتي .وأنا ممتن للرئيس
عون عىل اســتقباله يل وعىل املناقشات
التي اجريناها خالل االجتماع ومتفائل
يف الوصول اىل اتفاق».

في عين التينة

ويف عـني التينة ،عرض هوكشتاين
مع رئيــس مجلس النــواب نبيه بري
لنتائــج جولته وما حملــه للبنان عىل
اثر االجتماع االخري الذي ضم الرؤســاء
الثالثة يف بعبــدا ،وذلك يف حضور نائب
رئيس البعثة يف الســفارة االمريكية يف
بريوت مايكل ريتــش .وأكد بري عىل
تمســك لبنان بإتفاق االطــار وعزمه
عىل االستثمار لثرواته يف كامل املنطقة
االقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته
عليها ،مشــددا ً عىل رضورة العودة اىل
الناقورة للتفاوض غري املبارش برعاية
االمم املتحدة وبوساطة الواليات املتحدة

...وفي السراي

االمريكيــة وفقا ً التفــاق االطار حتى
الوصول اىل النتائج املرجوة.

في السراي الحكومي

ويف الــراي الحكومــي ،عقــد
هوكشــتاين لقاء مــع رئيس حكومة
ترصيــف االعمال نجيــب ميقاتي ،يف
حضــور نائب رئيس مجلــس النواب
اليــاس بو صعب واملديــر العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم واملدير العام
لرئاســة الجمهورية انطوان شــقري.
وشــارك يف االجتمــاع الوفــد املرافق
لهوكشتاين واملستشــار الديبلومايس
مليقاتي السفري بطرس عساكر.
ويف خالل االجتماع تمت مناقشــة
االفكار التي يحملهــا املوفد االمريكي
عىل ان يصار اىل التشاور بشأنها وابالغ
هوكشتاين الجواب عليها يف وقت قريب.

في المطار

وقال هوكشــتاين قبيل مغادرته

صالون الرشف يف مطار رفيق الحريري
الدويل  -بريوت« :من الجيد أن نكون يف
زيارة قصرية إىل لبنــان ،كالعادة يشء
جيد ومناقشــة جيــدة ،ومفاوضات
جيدة مع املســؤولني ،كما تعلمون انا
متفائل كالعادة وأشــعر أننا تقدمنا يف
املفاوضات يف األســابيع األخرية ،وآمل
أن نتابع التقدم ونحقق شيئا ً ملموسا ً
للتوصل إىل اتفاق ،وهذا االتفاق سيعطي
االمل وينعش االقتصاد يف لبنان ويحقق
االســتقرار يف املنطقة ،وسيكون جيدا ً
لكل املعنيني».
أضاف« :أنا متفائل بكل املناقشات
التــي جرت اليوم ،ولكــن يجب القيام
باملزيد مــن العمل وأمــركا ملتزمة
بمتابعة العمل من أجــل حل الثغرات
املتبقيــة ملعرفــة مــا إذا كان يمكننا
التوصل إىل االتفاق الذي سيفيد الشعب
اللبناني ،وهــذا هو الهدف الذي نطمح
إليه لحل هذه األزمة».

ض آخر في ملف المرفأ ال تزال تتفاعل
قضية تعيين قا ٍ

"نادي القضاة" :ال رديف عند وجود األصيل
"متحدون" :للتحرك ضد وزير المال
فيما تتســع دائرة االعرتاضــات الرافضة
تعيني محقق عديل رديف للمحقق العديل االصيل
يف جريمة مرفــأ بريوت القايض طارق البيطار،
ويتابع اهــايل الضحايا والشــهداء تحركاتهم
االعرتاضية ،اســتؤنف هجوم الثنائي الشيعي
عىل املحقــق العديل القايض طارق البيطار ،عرب
املفتــي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن
الذي ابدى امس يف خطبة الجمعة ارصاره «عىل
إحقاق حق النــاس املظلومة ،فضال عن حقوق
البلــد ،بعيدا ً عن شــياطني السياســة وتجار
القضاء» ،مؤكدا ً انه «ال يجوز لضحايا املرفأ أن
يبقوا مصلوبني بهذه الطريقة ،وتجربة القايض
البيطار فاســدة ومدانة وال يجــوز اعتماده يف
هذه القضية».

نادي قضاة لبنان

يف املقابل ،أشار نادي قضاة لبنان يف بيان اىل
أنه «بعدما تأ ّ
كــد اليوم خرب املوافقة عىل تعيني
ثــان يف تحقيق ملف إنفجار املرفأ،
محقق عديل
ٍ
وبغض النظر عن الصالحيات التي ستمنح له،
نقول لكم« :ال يا رجــال القانون ،ويا أصحاب

الخربة القضائية الطويلــة ،ليس هكذا تُصان
الحقوق وتتحقق العدالة ،ليس هكذا تتم إعادة
الثقة بالقضاء ليقوم بفــرض هيبته ،وطبعاً،
ليــس هكذا يتــرف مَ ن يفــاوض ويناقش
لالســتحصال عىل قانون يكرس إســتقاللية
السلطة القضائية».
اضــاف « :أيا ً كانت األســباب التي دفعت
بكم إىل االقرتاح واملوافقة عىل الطرح ،كان من
األجدى تعيني بديــل عن وزير املالية ليفرج عن
مرشوع مرسوم التشــكيالت القضائية فيعاود
التحقيق مســاره الطبيعي بشكل قانوني ،بدل
اللجوء إىل ح ّل أجمع أهل القانون والقضاء عىل
عدم قانونيته فال رديف عند وجود األصيل».
ختم البيــان« :بالله عليكــم ،إبحثوا عن
املعرقل الحقيقي ،واجهوه كســلطة ،حاربوه
بكل االجتهادات املوجودة ،إســتنبطوا الحلول
القانونية املناســبة ،إســتندوا إىل الســوابق
الرشعيــة والقانونيــة ،ولكــن ال تهادنوه وال
تعطوه مــا يتمناه .إن الــرورات ،أيا ً كانت
أشــكالها وأنواعها ،ال تبيــح املحظورات ،فال
تشــاركوا يف تدمري ما تبقى من هيبة للقضاء،

وال تشــاركوا من يقــرح حلــوال ً إعتباطية،
تراجعوا عن قراركم ،فــإن الرجوع عن الخطأ
فضيلة».

«متحدون»

وناشد تحالف «متحدون» يف بيان «كفريق
مــدع يف امللــف باألصالة والوكالــة» ،مجلس
ٍ
القضاء األعىل بشــخص رئيسه القايض سهيل
عبود «ان يعيد حســاباته قبــل أن يتحول هذا
القرار قطعا ً إىل وصمة عار عىل جبني املجلس».
ونبه اىل انه «يف حال السري بالقرار املذكور ،فإن
محامي التحالف ســيتصدون له بكل الســبل
املتاحة وأقلها التقدم بطلب رد القايض الرديف
كائنا ً من كان وتنحيتــه َفور تعيينه» .واكد ان
قاض يقبل بتعيينــه رديفا ً للمحقق العديل
«أي ٍ
سيُعترب بمثابة «عدو» ألهايل الضحايا وللشعب
اللبناني ،وســينضم إىل الئحــة «قضاة العار»،
وسيجري التعامل معه عىل هذا األساس».
وشــدد «متحدون» عىل «ان الحل األساس
الذي يثبّت حكم القانون هو يف إعادة تشــكيل
الهيئــة العامة ملحكمة التمييــز ،وليس يف أي
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حفالت أعراس وأعياد ميالد وحفالت تخرّج ...هل عادت إلى المنازل؟

من أساليب "التقشف" في الترفيه:
ليخة وبيسيكالت وسهرات بيتية

مكان آخر ،لكون أي اســتثناءات ستؤدي حتما ً إىل
استثناءات مقابلة ،عىل الطريقة اللبنانية لألسف،
وتباعا ً إىل اطاحة التحقيق العديل برمّ ته ،وبخاصة
مع ما يلوح يف األفق من مناورات لتحييد رؤســاء
ووزراء ونواب تحت بدعة تشــكيل املجلس األعىل
ملحاكمة الرؤســاء والوزراء وبعد التنصل من رفع
الحصانات عن املشــتبه فيهــم .وهنا ولرضورة
إبعاد أي تســييس عن ملف جريمة املرفأ ،ال بد أن
تطاول التحركات االحتجاجية املعني الثالث بامللف
وزير املال الذي تمنّع عن توقيع مرســوم تشكيل
الهيئة تحت ذرائع غري دستورية أو مرشوعة ،فال
يجوز أن يستثنى وإال فسيصبح أهايل الضحايا يف
موضع من يطلق النار عىل نفسه».
وختم« :نعجــب كيف يبتــدع القيّمون عىل
القضاء مخارج غــب الطلب نــزوال ً عند رغبات
الفاسدين فيما يتثاقلون يف ابتداع مخارج قانونية
تصب يف خدمة الحقيقة والعدالة ،ومن ذلك تحديدا ً
ما يجيب عن الســؤال امللحّ  :هل من سبيل قانوني
ممكن إلعــادة تشــكيل الهيئة العامــة ملحكمة
التمييز؟
وهنا يأتي الجــواب :نعم ،من طريق االنتداب،
بحيث يُكتفى لالقتضاب هنــا بما أورده القايض
رالف ريايش أخرياً« :إن القايض املنتدب يحل حكما ً
يف جميع املهمات القضائية للقايض األصيل.
إن القضـــاة املنتدبـني سابقـا ً لرتؤس غـرف
محاكم التمييز يعتــرون حكما ً قضاة لدى الهيئة
العامة ملحكمــة التمييز .الحل بأيديكم الســادة
أصحاب الشــأن .دونمــا حاجــة اىل ان ترضبوا
القانون بالحائط».

بسـام أبو زيـد

ّ
الدكة الرخوة
نواب

ريتــــا بولـــس شهــــوان
بعد وداع ســبل الرتفيــه «القديمــة» ،والتي
أصبحت مكلفة ،اســتحدث اللبناني أساليب أخرى
تتناسب مع حجم مدخوله .فما هي هذه النشاطات
الرتفيهية التي تبعد عنه شبح االنهيار النفيس؟
ألن كــروان واملتــن وجبيل غنية بمشــاهد
طبيعيــة ،ومنازل مطلة ،أو حتــى «فيالت» تركها
أهلها ،يتجه الباحثــون عن منفذ اىل طريقة العادة
اســتعمال املوارد املوجودة .تخرب ياســمني «نداء
الوطن» عن وســائل الرتفيه املســتحدثة ،فمبلغ
الثالثــن دوالرا ً املطلوب يف املطاعــم «عىل الرأس»
والذي كان يف وقت ســابق ال يتخطى الخمسني ألف
لرية ،غري ممكن دفعه ،واستبدلوه بيوم متكامل من
الراحة عىل حوض الســباحة ،وغداء هم يحرضونه
وال يكلف اكثر من عــرة دوالرات للعائلة ،إضافة
تقنين في الترفيه
اىل فرصــة للتواصل بني اكثر من  30شــخصا ً من
االقرباء قرروا اســتئجار «فيال» يف الصفرا فيها كل
أعياد ميــاد ،حفالت تخرج التي ما عاد مركزها اال
ً
وســائل الرفاهية فقط بـ  250دوالرا ً تقســم عىل
خصوصا بعد كورونا ،الن
البيت وفق املغني جوزف،
املوجوديــن .يحرتز صاحب الفيــا (مرشوع غري
أصحاب «املناسبة» يسيطرون عىل الوضع اكثر من
سياحي) من «الدزات» التي تجذب رشطة السياحة،
املطاعم التي قد ال تعقم كما يجب ،ويكون االختالط
باعتبار ان هكذا مشــاريع تحتاج اىل رخص ،لكنه
بني حارضيــن آخرين .وعىل هذا املنوال ،ســمرية
يد ّرب املوجودين عىل حجة« :قولو انكن اصحابي»،
أصبحت تشبه نفسها بالخليجيني والعرب األغنياء
فيقتنع رجــل األمن ويرتكهــم بحالهم ،لريقصوا،
الذين يقومون بحفالت خاصة ،فرتدف «كتري علينا
ويغنوا ،ويمرحوا يف فسحتهم التي
نضحك وننبسط سوا نهار أحد».
أصبحت عادة شــهرية قبل انتهاء
األفكار غــر محصورة فقط
فصل الصيف.
بالسهرات ،فهناك من يكتفي بلعب
هذه ليســت الفكرة الوحيدة ،الحظ إيلي (محترف عزف الطاولــة مع صديق عــى فنجاة
اذ اســتبدلت عائلة غنــوة (من على العود) أن الغالء في قهوة يف املنزل او دمج عائلتني للعب
كرسوان) الرحلة اىل بعلبك ،والتي
«الليخة» والتي انتعشــت يف فصل
المطاعم ساهم برفع
كانت تنظم بخمســة عرش دوالرا ً
الصيــف النها «وفــرة» ،ال تكلف
وتيرة عمله وانتقلت
للشــخص الواحد ،تشمل تكاليف
اكثر من صحن «بوشــار» ورشاب
التنقل واملطعم يف مدينة الشمس ،السهرات من المطاعم إلى ما ،ولكن حتى هذه تم التقنني بها
بســهرة منزلية تتــم فيها دعوة
اىل جلسة كل أسبوعني ،فالبنزين له
المنازل الفسيحة
ً
شــخصا ً ألمســية
اكثر من 30
كلمته عىل حــد تعبري ماري .هكذا
عــود يدفع فيها بدل اتعاب الفنــان «املحتكر» من
حرم اللبناني حتى مــن الزيارات وتبادلها للرتفيه،
املدعوين .الحــظ اييل (محرتف عزف عىل العود) ان
واصبح البعض يستهلك «الزووم» للدردشة او حتى
الغالء يف املطاعم ،ساهم برفع وترية عمله وانتقلت
تطبيق «كلوب هاوس» مثل ســيمون الذي يفضل
الســهرات من املطاعم اىل املنازل الفســيحة ،بعد
استهالك الهاتف بدل السيارة ،اذ ان الدردشة الليلية،
ان تتفــق املجموعة عىل تنظيم الســهرة ومكانها
او أي حديث سيايس مفتوح مع عدد من األشخاص،
فالعــرة ماليــن يف املطعم تخفض اىل خمســة
ال يختلف كثريا ً عن اللقاء املبارش فيمر الوقت ،حتى
ويكون الحارضون متاكدين مما يأكلون النهم اما
تحني ســاعة النوم لنعود اىل روتني اليوم التايل وهو
حرضوه هم ،او استعانوا بخدمات احد ما «سايرهم
الذهاب اىل العمل.
بالسعر» .احتكاره يف املنازل امتد اىل حفالت أعراس،
لألطفال حصتهم باألفكار «الوفرية» ،فالشاطئ
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ً
العام،
خصوصا يف البــرون ،ليس املقصد الوحيد،
فهناك أفكار من حوارض البيت البرتوني قد تفيض
اىل مطالب األطفال بيوم يرفهون به «بال تكاليف».
الوالدة جانــن تعتقد ان انتشــار رياضة الدراجة
الهوائية يف البرتون يف الهواء الطلق بأسعار معقولة،
تلهي أوالدها لســاعتني او ثــاث .اما ما دون عمر
املراهقة ،فيلجأون اىل الرعيــة يف الضيعة كرصبا،
التي كانت طيلة فصــل الصيف ،تموّه عن األطفال
برحــات اىل مختلف املناطق ،واألماكن ،بأســعار
رمزيــة يتمكن مــن دفعها الفقري كما متوســط
الحال ،فيتجمهر األطفال كل صباح امام كنيســة
مار جرجــس منتظرين الباص لنقلهم اما اىل البحر
او مناطق يتعرفون عليها ،وذلك بدال ً من املدرســة
الصيفية التي كان االهــل يعتمدون عليها واصبح
قســطها يضاهي نصف قســط املدرسة .حتى ان
البعض اســتحدث «بستاناً» يف املنزل ،أي زرع بضع
مزروعات ،من اجــل األطفال ،بدل تربية أي حيوان
اليف ،فيعلمون األوالد كيفية االهتمام باملزروعات،
فيزرعون البذور بأنفسهم ويروونها كما يشذبونها،
فيشعر الولد حسب احد األهايل انه «قام بعمل عظيم
برفقة االب».
من الصعــب عىل اللبناني الذي اكتســب لقب
«العيِّش» ،ان يجد نفسه يحتل املرتبة األوىل يف عداد
الشعوب األكثر غضباً ،ومن األصعب انه ترك مقاعد
املقاهي واملطاعم فارغــة ،لكنه عىل الرغم من كل
ذلك ،مــا زال مرصا ً عىل نمط حياتــه ،ولو بالقليل
املتبقي لديه.

ال يزال بعض النواب ممن يدعون المعارضة
لمحور الممانعة يقلبون الخيارات المتاحة
أمامهم في االستحقاق الرئاسي من أجل الوقوف
في وجه أي مرشح لمحور الممانعة الذي يقوده
«حزب الله» ،ويشعر من يلتقي ببعض هؤالء
أنهم ربما قد يذهبون إلى التخلي عن معارضتهم
لرئيس ممانع جديد في قصر بعبدا تحت عنوان
طوباوي وهو أننا ال نريد تعطيالً لإلنتخابات
الرئاسية وشغورا ً في سدة الرئاسة األولى.
إن أي تصرف في هذا اإلطار من قبل هؤالء
النواب هو بمثابة قضاء على أي أمل بالتغيير
لدى اللبنانيين مهما كان ضئيالً ،وهو تصرف
ناجم عن خوف وعن ضعف وعن نكاية يمارسها
البعض في حق ما يعرف بالقوى السيادية وفي
مقدمها القوات اللبنانية ،خاصة وأن هؤالء النواب
وبالتعاون مع القوات وغيرها من القوى السيادية
يستطيعون فرض واقع جديد أو على األقل فرض
توازن في المعادلة بين الممانعين والسياديين.
في انتخابات رئاسة الجمهورية يفترض
بكل نائب ال يدور في فلك الممانعة ان يدرك
أن صوته في هذه االنتخابات سيأخذ البلد إما
باتجاه استمرار االنهيار غير المحدود وإما
على األقل باتجاه وقف هذا االنهيار والبدء
بالمعالجات الفعلية ،وقد يتذرع البعض منهم
بأن اتفاقا ً إقليميا ً وتسوية سياسية حصال
الختيار رئيس عاجز وهذا عذر أقبح من ذنب ،ألن
من لديه القدرة على فرض التوزان على األقل وال
يستخدمها إليصال رئيس فاعل هو في الحقيقة
متآمر على لبنان وعلى اللبنانيين وتحديدا ً على
الشريحة التي انتخبته وأوصلته إلى البرلمان.
إن كل األسلحة من قبل النواب المعارضين
لمحور الممانعة في االنتخابات الرئاسية هي
أسلحة مشروعة ،وفي مقدمها تعطيل جلسات
االنتخاب ،وهذا التعطيل يجب أن يكون خيارا ً
اول ال تردد فيه وال تراجع وال مهادنة وال
تساؤالت وال خوف من تحميل المعطلين مسألة
الشغور ،فالجلوس على كرسي بعبدا من رئيس
كيفما كان هو أسوأ بأشواط من بقاء هذا
الكرسي شاغراً ،وعلى هؤالء النواب أن يضعوا
في حساباتهم أن الوضع الذي يعيشه اللبناني
اليوم لن يكون أسوأ في حال الشغور الرئاسي،
ألنه برئاسة وحكومة تدهور ويتدهور وضع
اللبنانيين جراء انعدام المسؤولية في السلطة
وخالفات أهلها ومحاصصاتهم ومغانمهم.
لمرة واحدة مطلوب من هؤالء النواب أن
يتصرفوا برجولة سياسية وأن يتخلوا عن مبدأ
«الدكة الرخوة».

ال سقف لتحرّكات أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت

رفض ُمطلق لتعيين محقق عدلي ّ آخر...والتصعيد سيّد الموقف
ال ســقف للتح ّركات اإلحتجاجية ألهايل شهداء وضحايا تفجري مرفأ بريوت
قبل رجوع وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء األعىل سهيل عبود
عن قرارهما الهادف إىل تعيني محقق عديل إىل جانب القايض طارق البيطار ،خالفا ً
للقانون.
القرار الذي صــدم األهايل دفعهم إىل التحرك الــاإرادي يف كافة اإلتجاهات
وفق تعبري محيي الدين الالدقاني قريب إحدى الضحايا .ومع تروّي الالدقاني يف
اإلفصاح عن خطواتهم املقبلة ،شــدّد عىل رفض األهايل املطلق للقرار ،واستمرار
تحركاتهم التصعيديّة ،مؤكدا ً لـ»نداء الوطن» املســؤولية التي تقع عىل مجلس
القضــاء األعىل إىل جانب وزير العــدل أيضاً ،رافضا ً يف الوقت نفســه التحجج
باألسباب اإلنســانية التي تطال املوقوفني وسط وجود ما يقارب الـ 230شهيدا ً
وضحية تحت الرتاب.
إىل ذلك ،فاقمت اإلتهامات التي ساقها وزير العدل يف حكومة ترصيف األعمال
هنري الخوري بحق أهايل الشــهداء والضحايا ،خالل محاولتهم اإلحتجاج أمام
منزله مساء األربعاء ،غضبهم .فبعد التحركات التي ّ
نفذها املعرتضون أمام قرص
العدل يف بريوت ،وأمام منزل وزيــر العدل يف الحازمية ليل األربعاء ،ومن ثم أمام
منزل رئيس مجلس القضاء األعىل ســهيل عبود يف بلونة ،أول من أمس ،تصدّت
القوى األمنية ملحاولتهم مقابلة الوزير يف وزارة العدل صباح أمس ،عرب استقدام
«مكافحة الشغب» إلخراجهم من الوزارة ومنعهم من الوصول اىل مكتب الوزير
يف الطابق الخامس.
الســلمي بالرضب،
واحتجّ املعرتضون عىل تع ّرض القوى األمنية لتحركهم
ّ
واحتجاز البعض منهم داخل الطابق األريض للوزارة لساعات ،مؤكدين يف السياق
ذاته ّ
أن قمعهم بهذه الطريقة يؤكد التحوّل نحو «دولة بوليسيّة».

التصدي لألهالي في وزارة العدل

منع األهالي من دخول مكتب وزير العدل
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٠السنــــة الـرابـعـة

مـحـمـد علي مقلد

تكريم الشهداء
أم استثمار في الموت؟
من مفاعيل الحرب األهلية اللبنانية تحويل
مناسبة السادس من أيار وتحوير تسميتها،
من عيد الشهداء إلى عيد شهداء الصحافة.
وقد بلغ تشويه المناسبة أوجه في التبرير
لجمال باشا السفاح نصب المشانق .ذلك
أن الحرب أعادت كتابة التاريخ اللبناني إلى
نقطة الصفر ،فجاهر بعضهم بعدم االعتراف
باالستقالل وأذعنت السلطة للميليشيات
فاستبدلت يوم االستقالل بيوم العلم ،وبدل
شهداء الوطن صار لكل طرف من المتحاربين
شهداؤه ويوم لتكريمهم.
الشهيد هو من افتدى الحزب ،أيّ حزب،
بدمه .أما ضحايا الخصوم أو غير المنتمين
وغير المحاربين فليسوا سوى قتلى .أول
انتهاك للدستور في حروب الميليشيات هو
أن المواطنين لحظة تحولهم إلى مقاتلين
يفقدون حقهم في المساواة أمام القانون،
وال هم سواسية أمام الموت .ضحايا الحروب
الميليشيوية أوالد ست وأوالد جارية.
الميليشيات ظنّت نفسها معنية بنداء
الشاعر محمود درويش ،يا أيها الشهداء
ال تتكاثروا ،فهو كان يعني كل من يموت
برصاص إسرائيلي ،حيث كل قتيل هناك
شهيد .والميليشيات لم تصغ إلى نصيحة
الشاعر عباس بيضون يوم أطلق دعوته «آن
أن تستريح العظام» وأن ّ
يكف المتحاربون عن
االستثمار في الموت.
حين انتزعت المتاريس من الشوارع
وانتقلت بالدنا إلى «السلم األهلي» ،بحسب
تعبير وضاح شرارة ،وبدّل المقاتلون ثياب
الميدان وغادروا المتاريس وجبهات القتال،
ّ
حصنوا ذاكراتهم ضد النسيان من غير أن
ينتبهوا إلى أن ذاكرة المقاتلين في الحرب ال
تشبه ذاكرة أمراء الحرب.
ما مات شهيد إال من أجل قضية سامية،
على اختالف القضايا والجبهات وتعارضها
وتصادمها .فالشهادة تضحية بالنفس من
أجل الجماعة وهي تحتاج إلى جرعة كبيرة من
الشجاعة ال تتوزع بالتساوي على المناضلين.
لكن الشهيد ال يفقد ّ
حقه في الحياة فحسب،
بل يفقد ّ
حقه في استثمار شهادته حين يهدي
هذا الحق لسواه من األمراء ،فيقيمون باسمه
االحتفاالت السنوية أو في المواسم أو حين
تدعو الحاجة ،وينشرون صور الشهداء على
خارطة الوطن ويعلقونها على أعمدة الكهرباء.
يوم الشهيد الشيوعي ،يوم الشهيد القواتي،
يوم الشهيد الحزباللهي ،والذكريات ال ينتهي
ّ
يتخفى خلفها حنين
تعدادها .أيام متواجهة
إلى ماض دموي ،وهي ليست لتكريم الشهداء
بقدر ما هي الستحضارهم في إقامة الطقوس
وزراعة النخوة في النفوس.
تبرز الظاهرة على حقيقتها في الطقوس
الدينية ،صلب المسيح أو مقتل الحسين
في عاشوراء .يزعم منظمو هذه األخيرة
أنها لتكريم الشهيد الحسين بن اإلمام علي،
وهي مستمرة على امتداد ألفية ونصف من
السنوات ،لكنها تحولت إلى طقوس لتكريم
كل الميتين من أهل الملة ،فتقرأ السيرة
الحسينية بمناسبة وبغير مناسبة للحشد
والتعبئة وش ّد العصب المذهبي ،ويتكرر الكالم
ذاته عن واقعة كربالء وال تقال كلمة واحدة
عن المتوفى .هذا ما يحصل أيضا ً في كل
المناسبات الحزبية الحقيقية والمفتعلة بدعوى
تكريم الشهداء أو الموتى.
كل طرف من أطراف الصراع يرى أن
قضيته مقدسة ،فيما أثبتت تجارب الحروب
األهلية كلها ،في لبنان وفي بلدان الربيع
العربي ،أنه ال رابح فيها وأن الكل خاسر وأن
الخاسر األكبر هو الوطن ،وأن قدس األقداس
هو الحفاظ على األوطان والدول وعلى تنظيم
االختالف تحت سقف الديمقراطية ال على
تفجيره تحت سطوة العقول الميليشيوية.
هذه ليست دعوة للنسيان ،بل لعدم تعلم
الدرس بالمقلوب .لو عاد الشهداء إلى الحياة
لحسبوا أن تصميمهم على الموت لم يكن إال
ضربا ً من التهور .الثورات وحدها ينطبق عليها
القول إن العقالء يخططون لها والشجعان
يخوضونها ،أما الحروب األهلية فالخروج منها
ولو متأخرين خير من إذكاء نارها.
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السوق عاد لينتعش تدريجيًا ولكنه لم يعد إلى سابق عهده

السيارات مكدّسة في المعارض
وأصحابها ينتظرون الدوالر الجمركي
صــيــدا  -مــحــمــد دهـشــة
األزمــة اإلقتصادية واملعيشــية
تفرز كل يوم ظاهــرة جديدة ومنها:
االقبال عــى رشاء الذهب ،انتشــار
الرصافني غــر الرشعيــن ،امتالء
املعارض بالســيارات بعــد فرتة من
فراغها وركود سوقها وتدني أسعارها
مع بدء االنهيار املايل قبل ثالثة اعوام
اال بضعة اشهر تقريباً.
يف صيدا عادت املعارض املنترشة
عىل طول أوتوســراد الدكتور نزيه
البزري (الرشقــي) املمتد من جرس
االويل حتــى تقاطــع «ايليــا» وعىل
جانبيها تعج بمئات الســيارات بعد
فرتة من الغياب ،والســبب يعود اىل
االزمة املعيشــية وركود سوق بيعها
بعدما تحولت نوعا ً من الكماليات من
جهة وارتفاع اسعار البنزين من جهة
أخرى ،حيث فضل الكثري بيعها ورشاء
دراجات كهربائية او نارية للتوفري من
املرصوف.
ويؤكد عبد وهو صاحب معرض
لـ»نــداء الوطــن» ان غالبية التجار
«فضلوا رشاء الســيارات عىل أنواعها
واحجامها املختلفة ،قبل ارتفاع سعر
الدوالر الجمركــي بهدف تفادي دفع
رســوم كبرية عليهــا يف املوانئ حني
اســتريادها ،وتاليا ً الربح الوفري بها
بعد اقراره وهــي يف ارضها ،وخاصة
بعد الحديث الجدي عن طرح املوضوع
لتأمــن االيرادات املاليــة الرضورية
للدولة».
والدوالر الجمركي كان ليشــق
طريقه اىل التنفيذ قبل أســابيع عدة
بعدما طرح يف لقاء وزاري برئاســة
الرئيس نجيب ميقاتي ،بهدف توفري

السيارات تمأل المعارض بانتظار رفع اسعارها

بنا املزيــد من الخســائر االضافية،
امــوال اضافيــة وتأمني الســيولة
يف انتكاسة غري مســبوقة» ،قبل ان
الالزمة لرصفها عــى الزيادات التي
يستدرك «السوق عاد لينتعش تدريجيا ً
أقرت للموظفني يف القطاع العام من
ولكنه لم يعد اىل ســابق عهده ورشاء
اجل تعليــق ارضابهم املفتوح .ولكن
الســيارات صار مقترصا ً عىل طبقة
الخالفــات السياســية جمدته حتى
اشــعار آخر وســط
معينة مــن االغنياء
ذريعة حول االختالف
وامليســورين وبعض
حول قيمتــه وما اذا
الذين حرضوا اىل لبنان
شراء السيارات صار
كان عىل سعر صريفة
لقضاء اجازة الصيف
مقتصرًا على طبقة
اخرياً».
او املنصة او الســوق
معينة من االغنياء
السوداء او غريها.
ويقول عيل قدورة
لـ»نــداء الوطن» ان
ويؤكــد محمــد
والميسورين وبعض
وهو تاجر ســيارات ،الذين حضروا الى لبنان التجار «درســوا كل
خياراتهم بعناية فائقة
«ان ســوق السيارات
لقضاء إجازة الصيف
وتــأن ،ووجــدوا ان
كاد ينهــار كليّا ً مع
استرياد السيارات قبل رفع الجمارك
بدء االزمــة االقتصاديــة اللبنانية،
حــل ،إما للتعويض عن خســائرهم
وبيعت الســيارات بأسعار زهيدة من
الســابقة او زيادة ارباحهم ،علما ً ان
اجل تقليل الخســائر قــدر االمكان،
سوق بيع السيارات لم ينتعش كثريا ً
وباللبناني ،فيما كان الدوالر االمريكي
كي يتم اســترياد كل هــذا العدد من
يواصــل ارتفاعه وتحليقــه ليلحق

السيارات ،املعارض «فول» عن بكرة
أبيها من صيدا اىل بريوت».
يف لبنان ،يعيــش املواطن اليشء
ونقيضه ،انــه بلــد التناقضات بال
منازع ،ولكــن اللبنانــي «حربوق»
بطبعه ،يتأقلــم مع االزمات والواقع،
يخرتع البدائل لها ،يســعى لتخفيف
تداعياتها السلبية واال «طق ومات»،
انقطع التيــار الكهربائــي فازدهر
سوق اشــراك املولدات الخاصة وقد
أصبح بديالً عنه ،ارتفع سعر املازوت
فحرضت الطاقة البديلة بكل انواعها
من بطارية الشــحن حتــى الطاقة
البديلــة ،وباع الكثري مــن املواطنني
سياراتهم واشرتوا مكانها الدراجات
الناريــة او الكهربائيــة او الهوائية
وصــوال ً اىل الـ»توك تــوك» ،فقدت
االدوية فجرى جلبها من الخارج مع
كل عائــد او االســتعاضة بالبديل...
وهكذا دواليك.

معظم المتعدّين على الشبكة محسوب على األحزاب

صراع القرى على المياه حتميّ ...واألهالي يصرخون

الــنــبــطــيــة  -رمــال جــونـــي

البلدات عطىش ،والحلول مجتزأة ،والتعدّيات عىل
الشــبكات «عىل م ّد العني» ،أما الناس فاملياه ال تصل
اىل منازلهم ويتكبّدون ثمــن رشائها ،فيما النافذون
ينعمون باملياه ،والسؤال ملاذا؟
ليس مستبعدا ً ان ينفجر رصاع القرى عىل املياه،
ال سيّما بعد فشــل ك ّل محاوالت إصالح الخلل ،وزاد
الطــن ب ّلة حجم تعديات النافذين عىل الشــبكة وال
يجرؤ أحد عــى إزالتها يف وقت قرى النبطية عطىش.
مصلحة مياه نبع الطاســة نــرت تفاصيل حول
أسماء املتعدّين ،وع ّللت سوء الخدمة بحجم التعديات،
ولكنّها لم تقمــع املخالفات ،ألن املتعدّين بمعظمهم
محســوبون عىل األحزاب ،فمن يجرؤ عىل ّ
املس بهم
يقول الناشط وسيم بدر الدين الذي يرى أن أزمة املياه
يف مدينة النبطية باتت قاســية جدا ً عىل أبناء املدينة،
فهم يعانون الويالت ،فاملياه مفقودة ،واآلبار ال تلبّي
حاجــة الناس .إذا ً دخلت القــرى والبلدات الجنوبية
يف نوبة قلق من فقدان املياه ،فاألزمة يشــت ّد خناقها
رغم كل محاوالت االلتفاف عليها بطاقة شمســية
من هنا ،وخط خدمة الـــ 24من هناك ،وتوفري هبة
املازوت اإليراني من ناحيــة أخرى ،كل ذلك لم يضع
ّ
حلً ألزمة مياه القرى ،وقد دخلت يف رصاع خطري ،وال
أحد يستبعد انفجاره يف أي لحظة ،ال سيّما مع فقدان
األهــايل القدرة عىل رشاء املياه التــي تخ ّ
طت املنطق
ّ
وغض املعنيني
والعقل وســط فورة الغالء والفواتري
النظر عن معاناتهم.
بات واضحا ً حجم املأســاة يف القــرى ،فاملياه
عصب الحياة مقطوعة ،يف حســابات األهايل فإنهم
يتحمّ لون فقدان الكهربــاء وتقنينها ،ولكن فقدان

املياه فهذا أمر مســتحيل .ع ّلقوا آمالهم عىل تشغيل
اآلبار عرب نظام الطاقة الشمســية ،استبرشوا خريا ً
بقرب الفــرجّ ،
لكن آمالهم خابــت ورصخات أهايل
حبوش املطالبة باملياه خري شاهد ،فالتغذية مقطوعة
يف البلدة منذ أســبوع تقريباً ،والبرئ التي تتغذى من
الطاقة «معطلة» وباقي اآلبار خارج الخدمة لفقدان
املازوت ،وفق التعليل والتربير .أعذار لم توفر لألهايل
املياه ،وهم يحمّ لون البلدية ورشكة املياه مســؤولية
تدهور التغذية مؤكدين عجزهم عن تأمني املياه عرب
الج ّرارات أسبوعياً ،فهي باتت باهظة الثمن وتتطلب
راتبــا ً خاصا ً يتخطــى الـ 3ماليــن« ،وهي خارج
قدرتنا» يقول عباس الذي ال يــرك بابا ً إال ويطرقه
ملعرفة الخلل من دون جدوى.
باتت أزمة مياه القرى تشــبه أزمة طاقة أوروبا
عىل حد وصف محمد ،ســاخرا ً من تدهور حال املياه
اىل ما دون املســتوى ،وال يخفي قلقه من أن يتناحر
األهايل يف ما بينهم عىل املياه« ،فالناس يعيشون القلة
وال تنقصهم أزمات» ،مؤكدا ً أنه بات يســتدين لرشاء
املياه «ولكن لن أستم ّر طويالً».
ليســت حبوش وحدها تعيش واقعا مأســوياً،
فأيضا ً الرشقية وقد خرج شبابها للمطالبة باملياه بعد
انقطاعها أليام عن املنازل ،فاملياه باتت بالقطارة إن
حرضت ،وتخضع لحســابات «املحسوبيات» ،يف لغة
التقنني فإن املياه يفرتض أن تضخ مرتني يف األسبوع،
غري أن تلك اآللية غري متوفــرة حالياً ،فتحويل املياه
اىل القــرى يخضع أيضا ً لنظام املناطقية ،وهو ما بدأ
يخرج للعلن كباشــا ً وجداالً ،وقــد يتطوّر اىل رصاع
حتمي ،وبحســب األهايل «ملاذا هنــاك قرى تصلها
املياه بانتظام وقرى تعاني تقنينا ً حاداً؟» وبحســب
املعلوماتّ ،
فإن يف حاروف ســكرا ً مقفالً يمكنه حل

المياه تدخل على خط صراع القرى

أزمة مياه البلدة لكن يُمنع فتحه ألســباب سياسية
بحســب أهايل البلدة .معظم القرى يعتمد عىل اآلبار
للتغذية اىل جانب مياه نبع الطاســة ،إال أنها ال تلبّي
الناس ،فاملياه من الجهتني مقطوعة ،من األوىل بسبب
فقدان املازوت والكيديات التي وصلت اىل ح ّد «تصفية
الحســابات» بني األفرقاء املتنازعــن ،ومن الثانية
بسبب التعديات واملحسوبيات التي تحرم الناس املياه
فمعظــم املتعدّين هم محطات تكريــر املياه والثلج
ومغاسل السيارات وغريها وهي عادة ما تتم بحسب
ما تشري مصادر مطلعة بموافقة مو ّزع املياه التابع
ملصلحة املياه ،الذي يتح ّكم بعملية التوزيع بالطريقة
التي تتناسب مع الرشاوى التي يتقاضاها لهذا الحي،
لهذه املؤسســة ولهذا املغســل والنافذ ،فيما حارات
برمّ تها تبقى عطىش.

محـــــليـــــات
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تشغيل البرّادات من المشاكل األساسية في ظل ّ إنقطاع الكهرباء

موسم التفاح في عكار إنطلق والعين على التصريف
الــشــمــال  -مــايــز عــبــيــد
نزل التفاح اللبناني وتفاح عكار إىل
األســواق املحلية إيذانا ً بانطالق موسم
من املواسم الرئيسية الزراعية يف عكار.
ويعــ ّد التفاح موســما ً أساســيا ً
حيث يعتمد عليه العكاريون يف الجرود
وينتظرونه من سنة إىل أخرى بشغف.
فهم يعتمــدون عليه كدخــل رئييس
ألرس كثرية ،وذلــك لتزامن قطافه مع
بدايات فصل الخريف وموسم املدارس
والجامعات يف مجتمع زراعي يف األغلب
تعيــش آالف العائالت مــن محصوله،
ويعوّلون عىل املوســم أيضــا ً يف تأمني
مازوت التدفئة مع تباشري فصل الشتاء
الذي يم ّر قاســيا ً جدا ً يف هذه املناطق.
وتتــو ّزع زراعة التفــاح يف عكار عىل
مناطق جرد القيطع ال ســيّما فنيدق
ومشمش ويف مناطق وبلدات أخرى من
الجومة والدريب .ويعترب إنتاج التفاح يف
عكار وخصوصا ً يف املناطق الجبلية من
ارتفاع  800مرت عن ســطح البحر وما
فوق من أهم املواسم .
وتنتج فنيدق وعكار العتيقة سنويا ً

ما يزيد عن الـ 500ألف صندوق سنويا ً
ومشــمش  200ألف صندوق باإلضافة
إىل البلدات والقرى األخرى التي يرتاوح
إنتاجها بــن  1000و 20.000صندوق
سنويا ً من التفاح بأنواعه كافة ،ليبلغ
إنتاج عكار سنويا ً قرابة املليون صندوق
من التفاح من سعة الـ 20كلغ.

مزارعون ومعاناة

ّ
لكن معاناة املزارعــن وأصحاب
البســاتني تبقى قائمة يف كل املواسم،
وأصعبها تأمني ترصيف املوســم بعد
الجهد ،أضف إليها املعاناة مع األمراض
التي تصيب األشجار وعدم قدرة الكثري
من املزارعني عىل رشاء األدوية واألسمدة
إىل العطش الذي يحصل يف حال تأخرت
األمطار ،ال ســيّما لــدى املزارعني غري
القادرين عــى ريّ األرايض ،بعدما زاد

إنتاج عكار سنويًا قرابة
المليون صندوق من التفاح
من سعة الـ 20كلغ

سعر صهريج املياه عن الـ 250ألف لرية
لبنانية بسبب غالء املازوت.
ترصيــف املوســم هو مــن أهم
املشــكالت أمام املزارع كل سنة .كان
الترصيف يف السابق يعتمد عىل الخارج
ودول الخليج ال ســيّما اململكة العربية
لكن التصدير تراجع كثريا ً
الســعوديةّ ،
مع توقف السعودية ودول الخليج عن
اســتقبال التفاح بعد كشــف عمليات
تهريب املخدّرات ،األمــر الذي انعكس
سلبا ً عىل املزارعني يف السنوات األخرية.
ويحتــاج التفــاح حتــى ترصيفه إىل
التربيد ،حيث يوجــد يف عكار  9ب ّرادات
بحســب املتابعــن للملــف ،تتفاوت
قدرة اســتيعاب ك ّل منها ،ال سيّما براد
فنيدق الذي تتوىل جمعية إمكان إدارته
وتشغيله ،ويف مشــمش وبزبينا وسهل
عــكار ،وعــكار العتيقــة ،والقبيات.
وستكون إمكانية تشغيل هذه الربّادات
من املشاكل األساســية يف ظل انقطاع
الكهرباء وارتفاع أسعار املازوت بشكل
م ّ
طرد.
وإىل أن يأتي الفــرج بفتح أبواب
التصدير أمام التفــاح العكاري ،يأمل

تصريف الموسم من أهم المشكالت أمام المزارع

املزارعون خــرا ً من قــرار الحكومة
اللبنانية برشاء كمية من التفاح اللبناني
ّ
واملؤسســات األمنية
لصالــح الجيش
األخرى ،وهذا ما تب ّلغه وفد عكاري زار
وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعمال
عباس الحاج حســن وض ّم النواب وليد

البعريني ،جيمي جبــور ،أحمد الخري،
رئيس اتحاد بلديــات جرد القيطع عبد
اإلله زكريا ،رئيس بلدية فنيدق سميح
عبد الحي ،رئيس بلدية مشمش محمد
بري ،ورئيس مصلحة الزراعة يف عكار
طه مصطفى.

بعدما باتت بال قيمة و"»ما بتشتري شي"» ومجرد «"نيكل"»

مســـاحة حـــرّة

الــنـبـطـيـة " -نــداء الــوطــن"

استراتيجيّة دفاعيّة
لتشريع دور المقاومة؟

الـ 500والـ 250تباع خردة ...بالفريش دوالر

الـ 500والـ 250تباع يف لبنان
خــردة ،هي آخر تجــارة يمتهنها
اللبناني ،فكيلــو الـ»نيكل» بـ20
دوالرا ً فريش ،وهو ما دفع كثريين
للدخول عىل خط التجارة بالـ500
خردة ،اذ تحقق لهــم يف كل كيلو
 300اىل  400ألــف كربــح صاف،
كيف ال وانت يف لبنان ،بلد العجائب
والغرائب؟
«ما بقــى إلها قيمــة»« ،ما
بتشرتي يش»« ،شو بعد يف بـ500
لرية؟ ضاعت قيمتها» ،هي بعض
العبارات التــي يرددها ابو محمد
الذي دخل عىل خط بيع الـ»نيكل»
مستفيدا ً من رمي املواطن الـ500
والـ 250بالجــارور ،غري انه قرر
جمعهــا وبيعها يف ســوق الخردة
«ليش أل؟ فهي مربحة».
قلة تعرف ان العملة الحجرية
مصنوعة من الـ»نيكل» الذي يباع
خردة ،غري ان االزمة فتّحت االعني
عىل كل ما يمكن ان يســتفيد منه
املواطن بالفريش دوالر.
مع انهيار العملــة اللبنانية،
ضاعت الـــ 500والـ ،250وراحت
فرق عملة بعدما فقدت قيمتها يف
ظل ارتفاع االسعار ووصل ادناها اىل
 3000لرية لبنانية ،ما دفع كثريين
لبيعها «نيكل» ملحال الخردة ،فهي
أربح ،وفق تأكيد كثــر ممن بدأوا
بجمعها من االســواق بســعرها
الرسمي ،وبيعها بالكيلو يف محال
الخردة ،فالكيلو منها وصل اىل 20
دوالرا ً ما حفــز البعض للدخول اىل
سوق «الخمسمية» كتجارة جديدة
بدأت تظهر اىل الواجهة اخرياً ،وكأن
تاريخ التســعينات يعــود مجدداً،
مع فــارق ان يف التســعينات عمد
االهايل اىل بيع اللرية و 5لريات حجر
«نيكل» بعد فقدان قيمتها خردة»،
وها هو التاريخ يتجدد مع الـ500
والـ 250التي يحملها عيل كل فرتة
ليبيعها يف ســوق الخــردة« ،فهي
تربــح يف كل كيلــو  300اىل 400
ألف لرية لبنانية» ،وما دفعه لالمر

الــدكــتــور شــربــل عــازار

باي باي للـ500

ســببان االول ان الـ»نيكل» مربح
والثاني االستفادة من ضياع اللرية.
شــاطر اللبنانــي يف اجرتاح
الحلول ألزمته ،واكثر ،شــاطر يف
ايجاد فرص للربح من عمق االزمة،
فهو ينتشل تجارته من قعر االزمة،
عــى ما يقول ابو وســام صاحب
احدى البــور ،الفتا ً اىل وجود حركة
الفتة لبيع الـ»نيــكل» هذه االيام،
وتحديدا ً عىل خط الشباب العاطل
عن العمــل ،الذي يبحث عن فرصة
بني كومة الفقر .يؤكد ابو وســام
ان الكيلو اليوم بـــ 20دوالرا ً وهو
مرجح لالرتفاع او االنخفاض وفق
بورصة االسعار.
كمــا النايلون والبالســتيك
والتنك ،دخــل الـ»نيكل» عىل خط
الخــردة ،بل اكثر ينشــط االعالن
عنه عىل صفحــات التواصل كنوع
للرتويج لــراء ما امكن من عملة
«حجر» تمهيدا ً لجمعها وبيعها.
يؤكد حسني الشاب العرشيني
انه بدأ يجمع الـ 500من الســوق
بعدمــا باتت بال قيمــة والناس ال
تأبه لها ،ففكر باالســتفادة منها،

بحسبه ،فهو يشــريها بقيمتها
ولكن بالعملة الورقيــة« ،وهكذا
أجمع مبلغاً ،فأحيانا ً أبيع يف الشهر
بحدود الـــ 15مليونا ً وهي فرصة
عمل من ال يشء».
إختفت الـ 500مــن التداول،
فال يشء بـــ ،500حتــى فنجان
القهــوة الصباحي تجــاوز الـ4
آالف لــرة ،وفــق الدكنجي عماد،
فإنه يجمع الـــ 500والـ 250لرية
ويعطيها لشــباب يشرتونها منه،
مؤكدا ً ان الناس تســعى للتخلص
منها ،كمــا تخلصت من اللرية والـ
 5قروش والـ 5لــرات زمان« ،ما
بتشرتي يش» ،يقول عماد ضاحكا ً
رسه ملا وصلت اليه االحوال ،غري
يف ّ
انه يســتغرب تهافت الشباب عىل
رشائها.
حتى العملــة اللبنانية دخلت
اىل سوق الخردة ،يف اشارة واضحة
اىل حجم االنهيار الذي اصاب البلد،
وال عجب إن وصلنا اىل يوم ليســت
الـ 500فقط تباع خردة بل العملة
الورقية اللبنانية ايضاً ،ففي لبنان
كل يشء وارد.

(*)

الجميع تابع َك ِل َمتَ ْي الدكتور سمري جعجع يف
قدّاس الشــهداء والنائب جربان باسيل يف مؤتمره
الصحايف األخري.
َل ْن أتنــاول ردود رئيس التيّــار عىل رئيس
حزب القوات اللبنانيّة ألنّها أتت ،كما ك ّل تصاريح
وتغريدات نواب التيّار ومسؤوليه ،فارغة م ْ
ُشبَعَ ة
بتعابري أ َ َك َل عليها الزمن ورشب واستهلكها العماد
عون منذ بلوغه الســلطة يف العام  1988كاتّهام
جعجع بك ّل مو ِبقات امليليشيا والحرب وهي تعابري
تد ّل عىل إفالس التيّار بإيجاد نقطة سوداء واحدة
يف مسرية القوات يصوّب عليها بعد انتهاء الحرب
اللبنانيّة ،وتد ّل عىل إفــاس التيّار يف إيجاد نقطة
بيضاء واحدة يف تاريخــه ومن صنعه بعد عودته
التســوناميّة يف العــام  2005اىل النيابة والوزارة
والرئاسة يمكن اإلضاءة عليها بعد صفر إنجازات
طيلة  17ســنة من الهَ يمنة عــى معظم املواقع
املسيحيّة يف الرئاسة والربملان والحكومة واإلدارة
والقضاء واألمن والعسكر.
وقبل املقارنة بني مرشوعَ ي الفريقني ال ب ّد من
اإلشارة اىل تكرار اســتنجاد النائب باسيل العلني
«بالســيّد حســن» كما عادته أمام ك ّل صعوبة
تواجهه خاصة يف عالقته مــع الرئيس ب ّري الذي
يهاجمه باســيل طيلة الوقت ،مــن البلطجة اىل
اتّهامه بمؤتمره األخري بأنّــه رأس نظام ّ
يل «ما
خ ّلونا» ،ويف ذات الوقــت يتحالف معه علنا ً يف ك ّل
الدورات االنتخابيّة تحــت ذرائع واهية مُضحكة
مُبكية ال تُقنِع أحداً.
عىل ك ٍّل ،انــا أؤيّد النائب باســيل بردّه عىل
الدكتــور جعجع حني قال« :ال أحد يُخرج الرئيس
ُخرجه أحد ،لكن
العماد عون من التاريخ» .نعم لن ي ِ
ســنرتك القرار للتاريخ لنرى أين َسي َ
ُصنّفه وبأي
أحرف سيَكتُب اسمه.
باملناســبة ،لم يكن مناســبا ً تعبري فخامة
الرئيس ّ
«أن بني الطيور هناك الصقر والدجاجة».
يف العودة اىل األساس،
ســمري جعجع طالــب يف قدّاس الشــهداء
بانتخاب رئيس ســياديّ يواجه ك ّل مصادرة ،ولو
جزئية ،لقرار الســلم والحرب وما يستتبعه ذلك
من استباحة للحدود واملرافق واملرافئ ومن هيمنة
عىل مفاصل الدولة ومن أخذ لبنان رهينة اىل مكان
ال يشبه تاريخه وال شــعبه وال حضارته ،طالب
برئيس يسعى إلخراج لبنان من جهنّم ،فيما أعلن

النائب باسيل بمؤتمره ّ
أن طريق خالص لبنان هو
يف أ ْن يكــون جزءا ً من املــرق وان يكون «لبنان
املرشقي».
طبعا ً لم نفهم املقصود باملــرق وأيّة دول
هي املقصودة با َملرشقيّة ،وهل تض ّم الســعوديّة
واإلمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُ مان واألردن
ومرص عىل ســبيل املثال ،أم فقــط محور إيران
وسوريا والعراق واليمن بالتحالف مع فنزويال؟
والصدمــة الكربى كانت حــن أكمل النائب
باسيل مُعلِناً:
«وأن يكون لبنان القوي محميّا ً باسرتاتيجيّة
دفاعيّة تكون املقاومة جزءا ً منها !!!».
هــذه هي الجملــة املفتاح وباقــي املؤتمر
الصحايف حَ ُشو غري أسايس.
يعني برصيح العبــارة ،الدكتور جعجع يريد
لبنان دولة سيّدة ح ّرة مســتق ّلة راشدة ،عفيفة
رشيفة ،رافعــة الرأس عالية الجبني ،ال إرشاك وال
مشاركة وال رشاكة فيها ألحد،
للضة،
والنائب باسيل يريد دولة ،القرار فيها ُ ّ
أيّ للمقاومة ،واملقاومة قرارها عند إيران.
األمور باتت واضحة ،والشــمس شــارقة
والناس قاشــعة ،والشــعب والنواب والقيادات
الزمنيّــة والروحيّة عليها أن تختار بني خيارين ال
ثالث لهما:
 هيمنــة املقاومــة ومحورهــا وثقافتهاوطريقة عيشها واقتصادها ومرشقيتها بإرشاف
«السيّد حسن» كما ناداه النائب باسيل ،أي العيش
يف اليأس واالنهيار،
 او أن تختار لبنان السيادة والحياد واالنفتاحعىل ك ّل شــعوب ودول العالم رشقا ً وغرباً ،لبنان
العلم والثقافة واملستشــفى واملدرسة والجامعة
ّ
والفن وملكات الجمال،
والسياحة واملوســيقى
لبنــان الحوريّات يف قدّهن الـ»ميّــاس» اللواتي
أبْهَ ْر َن وألهَ بْ َن مئات املاليني من قلب امريكا.
السياديّون ،مسلمون ومســيحيّون ودروز
اختاروا لبنانهم.
اىل مســيحيّي «حزب الله» إخوتنا ورفاقنا يف
التيّار الح ّر،
كفاكم هروبا ً اىل األمام،
عودوا اىل أصالة اجدادكم.
ال ترتضوا أن تكونوا اإلســخريوطيّني الجدد
فتس ّلموا لبنان اىل ّ
جلديه.
لن يفيد الندم وال الشنق بالتينة.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

٨

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٠السنــــة الـرابـعـة

 4قتلى في طرابلس بعد إطالق نار
على محل لبيع الهواتف الخليوية
سقط أربعة قتىل يف طرابلس أمس خالل عملية
ســطو عىل أحد محالت بيع الهواتف .ويف التفاصيل
أن مجهولني دخلــوا اىل محل لبيع الهواتف الخليوية
يف منطقة التل يف طرابلس قرب مستشفى شاهني يف
الزاهرية لصاحبه محمود خرض الذي كان بجانبه عدد
من أصدقائه ،وحاولوا الســطو عىل محتويات املحل
بقوة الســاح حيث كانوا يحملون رشاشات حربية
وقنابل يدوية.
وبحسب الرواية األمنية ،فإن صاحب املحل ومن
معه ســارعوا اىل مواجهة الشخص امللثم الذي حاول
تهديدهم بهدف الرسقة ما أدى اىل تبادل الطالق النار
بينهم وبني الشــبان املهاجمني ،وقد أســفر ذلك عن
مقتل شــخصني من داخل املحل هما محمد الحصني
وعمر الحصني ،ومقتــل أحد املهاجمني ويدعى خالد
عبداملجيد ،فيما أصيــب صاحب املحل محمود خرض
يف بطنــه وصدره ونُقل اىل املستشــفى بحالة حرجة
وما لبــث أن فارق الحياة ،كما أصيب شــاب آخر لم
تُعرف هويته .وعىل الفــور حرضت قوة من الجيش
اللبناني ورضبت طوقا ً أمنيا ً حول املكان وعملت عىل

نقل جريح إلى المستشفى

ســحب إحدى القنابل تمهيــدا ً لتفجريها ،وبورشت
التحقيقات من خالل كامريات املراقبة واالســتماع اىل
الشــهود العيان ملعرفة الذين فروا من مطلقي النار،
كما حرضت سيارات االسعاف التابعة للصليب األحمر
اللبناني والجمعية الطبية االســامية ونقلت القتىل
والجرحى اىل املستشفيات.
إىل ذلك ،حصل تضارب بالسكاكني بني عائلتني يف
شارع ابن سينا يف منطقة القبة ،أدى إىل سقوط عدد
من الجرحى.

توقيف شريك «"أبو سلة"»
أوقفت قوة من الجيش ودورية من مديرية املخابرات يف بلدة الدورة  -الهرمل
املطلوب (ج.ص.ع ).بجرم تهريب مطلوبني ورسقة ســيارات واإلتجار باملخدرات
وإطــاق النار عىل دوريتني للجيش .واملوقوف هو رشيك املطلوب عيل منذر زعيرت
(أبو ســلة) ويعمل معه يف تجارة املخدرات .وبحســب البيان الصادر عن مديرية
التوجيه بورش التحقيق مع املوقوف بإرشاف القضاء املختص.

الجيش يوقف مطلوبين
من الضاحية في حراجل
أعلنت قيــادة الجيــش – مديرية
التوجيــه انه «بتاريــخ 2022 / 9 / 8
أوقفت دورية مــن مديرية املخابرات يف
بلدة حراجل املواطنني (م.ب.ز ).و(ع.م).
و(ب.ج ).لوجود عدة بالغات ومذكرات
توقيف بحقهم بجرم إطــاق النار عىل
أشخاص يف تواريخ مختلفة.
ً
عصابة تقوم
كما أن األول قد ترأس
باإلتجــار باملخدرات وفــرض الخوات
وافتعال إشكاالت يف الضاحية الجنوبية

تخللها إطالق نار وقذائــف عىل دورية
للجيش ومستشفى ومحطة محروقات
وعدد مــن املحال التجارية مــا أدى إىل
إصابة أشــخاص .كذلك قامت العصابة
بتهديد أشــخاص وبأعمال سلب بقوة
السالح وخطفت أحد السورينيُ .
ضبطت
بحوزة املوقوفني أسلحة وذخائر حربية
ومخدرات.
ُ
سلمت املضبوطات وبورش التحقيق
معهم بإرشاف القضاء املختص».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض ألعمــال صيانة منزل املناوب يف
محطة كسارة القديمة ،موضوع استدراج
العــروض رقــم ث4د 4660/تاريــخ
 ،2021/9/15قــد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2022/10/7عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل 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 /50.000/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 2022/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 457

إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض لرشاء مواد كيماوية لزوم معامل
االنتاج ،موضوع اســتدراج العروض رقم
ث4د 2551/تاريــخ  ،2022/7/18قد
مددت لغايــة يوم الجمعة 2022/10/7
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 /500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 457

الـسـبـت  ١٠أيلول 2022

قوى األمن توقف شبكة مخدرات
يديرها شخص من جورجيا
أعلنت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل أنه
يف ســياق املتابعة املســتمرة التي تقوم بها شعبة
املعلومات ملالحقة شبكات تجارة وترويج املخدّرات
يف مختلــف املناطــق اللبنانية ،وبنتيجــة املتابعة
ّ
املختصة يف
االســتعالمية التي قامت بها القطعات
ّ
الشعبة ،تم ّكنت من تحديد هوية أفراد شبكة تنشط
يف تجــارة وتوزيع وترويج املخــدّرات يف العديد من
مناطق محافظتي بريوت وجبل لبنان ،ومن بينهم:
م .ي( .مــن مواليد عــام  ،1989لبناني) أ .م( .من
مواليد عــام  ،1987لبناني) ود .ق( .من مواليد عام
 ،1980لبناني).
وأوضحت املديرية يف بيان أنه بتاريخي 2و-9-3
 2022وبعد رص ٍد ومراقبــة دقيقة ،تم ّكنت دوريات
ّ
الشــعبة من تنفيذ كمائن ومداهمــات نتج عنها
توقيف األول ،بالجرم املشــهود ،أثناء قيامه برتويج
املخدّرات يف مح ّلة جونية عىل متن ســيارة نوع «كيا
سبورتاج» ،والثاني يف مح ّلة أدونيس عىل متن سيارة
نوع «كيا» لون فيض ،والثالث يف مح ّلة البرتون أثناء
ترويجــه املخدّرات عىل متن ســيارة نوع «فولكس
فاكن  -غولف» لون أزرق.
والســياراتُ ،
ّ
ضبط بحوزة األول
وبتفتيشــهم

 /36/مظروفا ً بداخلها مادّة الكوكايني ِزنتها حواىل
/80/غ ،كيس نايلون بداخله مادّة املاريجوانا زنِتها
حواىل /33،2/غ ،هاتفان خلويَّــان ومبالغ مالية.
وضبط بحــوزة الثاني هاتف خلــوي ومبلغ مايل،
وبحوزة الثالث طبة بالســتيكية بداخلها كمية من
حبــوب الكبتاغون زنتها حــوايل /19،8/غ ،كيس
نايلــون بداخله كمية من حبــوب الكبتاغون زنتها
حواىل /40،3/غ ،ســيجارة إلكرتونيــة عدد /2/
تحتويان عىل زيت حشيشــة الكيف ،هاتف خلوي
ومبلغ مايل .وبتفتيش منازلهمُ ،
ض ِبط يف منزل الثاني
مســدس حربي« ،دفاتر ورق لف سجائر» ،ومبلغ
مايل ،ويف منزل الثالث كيس نايلون بداخله كميّة من
مادّة املاريجوانا وهاتف خلوي ومبلغ مايل.
وبحســب البيان ،بالتحقيق معهم ،اعرتفوا بما
نُســب إليهم لجهة انتمائهم لشبكة تجارة وتوزيع
وترويج املخدّرات يديرها أحــد التّجّ ار وهو موجود
حاليا يف جورجيا ،وأنهم ينشطون بهذه العمليات يف
العديد من مناطق بريوت وجبل لبنان.
ّ
بحق املوقوفني،
وقد اجري املقتىض القانونــي
وأودعوا مع ّ
الســيّارات واملضبوطات املرجع املعني،
بنا ًء عىل إشارة القضاء املختص.

ّ
التسمم وخوفًا من طوابير غذائية آتية
في مواجهة حاالت

عودة الفتة إلى إعداد المونة...
"مش عارفين شو ناطرنا"
الــنـبـطـيـة " -نــداء الــوطــن"
عديدة هي حاالت التســمم الغذائي
التي تسجّ ل يف منطقة النبطية ،كنتيجة
حتمية النقطاع الكهرباء ولسوء التخزين
وانعدام الرقابة ،التي إن حرضت ،تكون
خجولة أو حني تقــع الكارثة ،ما دفع
بكثر للعودة إىل «األكل البيتي» وال عجب
إن عادت «الكبكة» (قطعة خشبية تعلق
يف السقف تغطى بقطعة قماش لحفظ
األكل) اىل أســقف املنازل لحفظ األكل،
ليصدق املثل الشــعبي «غري قديمك ما
بيدوم» ،وبالتايل تصبح العودة اىل املونة
أمرا ً محتوماً.
تزايد أعــداد اإلصابات بالتســمّ م
الغذائــي يطرح جملة تســاؤالت حول
«شو عم ناكل»؟ وال تتوقف القضية عند
التســمم بل تتعدّاها اىل كلفة الطبابة،
ما دفع مرينا وكثــرات من ربات املنزل
اىل البدء بتحضري املونــة البلدية تجنبا ً
للتسمم الغذائي وللوقوف يف صف طابور
الســلع الغذائية الذي يخشــاه املواطن
اليوم.
إنه زمن العــودة للمونة خوفا ً من
فقــدان املــواد الغذائيــة ،والذهاب إىل
صف الطوابري ،كمــا يحصل مع الخبز
اليوم .فعىل رغم ارتفاع أسعار الخضار
املخصصة للمونــة ،إال أن هناك تهافتا ً
ّ
غري مسبوق من قبل األهايل إلعداد املونة
البيتية ،من كشــك وملوخية ،وصعرت،
ومخلالت ،وسميد ،ورب البندورة ،وعدس
ولبنة مكعزلة وغريها من أصناف املونة
التي تحفظ من دون براد ،فالهدف ثالثي
األبعاد :أوالً ،إبعاد شبح الجوع ال سيما
بعدما حذرت نقابة الســلع الغذائية من
نقص حاد يف املواد الغذائية ،ثانياً ،تجنب
التلوث الغذائي وتلف املواد الغذائية جراء
انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي وتقنني
االشرتاك ،وثالثاً ،الن  90باملئة من السلع
املتوفرة حاليا ً ذات نوعية سيئة.
رغــم أن كلفة إعــداد املونة غالية
الثمن نسبة إىل ســعر املواد األولية ،غري
أن قسما ً كبريا ً زرع خضاره من بندورة،
خيار ،قمــح ،باذنجان ،ملوخية وغريها
أمام منزله ،فاملونة اليوم باتت أهم من
انتخاب الرئيس ،بحســب ما يقول كثر،
فالخشية من األسوأ دفعت بربات املنازل
إلعدادهــا .ليس مســتغربا ً أن تتهافت
ربات املنازل عــى رشاء البندورة اليوم
لتحويلها رشابــا ً او رب البندورة وحتى

ملوخية

مخ ّلالت ،فأســعار البندورة دخلت بازار
الســوق السوداء قبل أشــهر وسجلت
أرقامــا ً قياســية ،وهذا مــا تريد رانيا
تجنّبه ،فهي بدأت بإعداد املونة« ،النني
أخىش االسوأ ،ال سيما مع نقص السلع
الغذائية وارتفاع أســعارها» ،وبحسبها
«ال نريد أن نقف يف طابور الحصول عىل
الســلع الغذائية كما يحصــل معنا مع
ّ
نحصن غذاءنا»،
رغيف الخبز ،مع املونة
وال تخفي أن الكلفة ارتفعت مقارنة مع
السنوات املاضية ،ولكن أفضل من شح
الســلع وفقدانها ومع املونة نستطيع
تحضري عرشات األكالت من عدس وأرز،
مجــدرة ،كمونة رشاب ،كبــة بندورة،
وغريها من الوجبات الصحية».
قديماً ،كانت املونة العمود الفقري
للمنزل ،وتعد «النملية» الركن االسايس
لحفظهــا ،وكانــت ربــة املنــزل تبدأ
بتحضريهــا مع بداية شــهر آب ،حيث
تنطلق مع الكشــك وامللوخية ،اىل تقديد
الباميــة وحفظ الفول وســلق القمح
مــرورا ً بتخزين كافة أنــواع الحبوب،
وال تغفل عن إعــداد املخلالت واملربيات
واملكدوس ،مع تطور العرص ،انحرصت
املونة برشيحــة قليلة ،ولجــأت ربات
املنازل اىل «املونة الجاهزة» ،إال أن أزمات
لبنــان أعادتهن اىل هذا الــراث ،ناهيك
عن أن فساد الســلطة بدأ يخيف الناس
من الدخول يف ازمة غذاء« ،اذا الكهرباء
رسقوها ما رح يشفطو السلع كمان».
بني إعداد املونــة للبيع وتحضريها
للمنزل ،تنشغل مرينا يف تحضري الكشك
الجنوبــي ،برأيها فهو «يعــد ترويقة
صحية ويغنينا عن األجبان ذات األثمان
الباهظة ،فأسعار اللبن ارتفعت ،وكيلو
الكشــك تجاوز ألـ 250الف لرية ،ولكن
افضل من كيلو جبنة بيضاء غري معروف

مصدرها وبال طعمة» ،بــل اكثر تقول
«بدأت تحضري األجبــان يف املنزل ،فمع
ارتفاع موادها االولية تبقى أرخص من
السوق ،يجب ان نؤمن كل يشء ،ال نعرف
اىل أين سيأخذنا حكامنا».
مع تراكم االزمــات ،تصبح املونة
خالص النــاس هذه األيــام« ،مع هذه
الطبقــة كل يشء وارد ،بــل أعادونا اىل
الــوراء ،اىل زمن البســاطة ،وال عجب
إن عدنا اىل الكبكة» ،يقــول ابو محمد
منهمــكا ً بتحضري ســلق القمح ،فهو
عادة ما كان يبيعه بمعظمه« ،غري أنني
هذا العام ضاعفــت كميات املونة ،مش
عارفني شــو ناطرنا ،ينطلق ابو محمد
من تحذيرات نقابة السلع الغذائية ،فهي
عادة ما تكون جرس إنذار لكارثة أكرب،
اىل جانب القمح يزرع ابو محمد امللوخية
والفاصولياء والخضار ،يبيع جزءا ً منها
والجزء االكرب يذهب ملونــة املنزل التي
عادة ما تتكون مــن مكدوس باذنجان،
كشــك بلدي ،ســميد ،فريك ،ملوخية
بامية وغريهــا ،فالوجبات ســتكون
من أكل االجــداد ،يضحــك ابو محمد
ليقول «عدنــا اىل املجدرة والعدس والرز
والبقلة وغريها ،اقلــه صحية وتبعدنا
عن التلوث الغذائي» .ال يخفي أن اوالده
تع ّرضوا للتســمم الغذائي ج ّراء تناولهم
ساندويشات شاورما من أحد املطاعم،
ما كلفنا فاتورة استشفاء باهظة ،املونة
برتيح الراس ،أقله ال ترضّ وصحية».
يســيطر مشــهد قطاف امللوخية
ورائحة الرشاب وسلق القمح عىل قرى
النبطية التي تشــهد عودة كبرية ملونة
األجــداد ،مونة لطاملــا كانت خالصهم
من الكوارث ،اال أن مونة اليوم ستجنب
الناس طوابــر البحث عن الســلع إن
فقدت.
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أربعون عامًا على استشهاد البشير

نديم الجميل :وزير العدل «"حرتقجي »"
وسنقبع من يبقى بال حيثية في بعبدا
الوقت يركض يركض ...فها قد مضى على استشهاد البشير أربعون عامًا .كأنها البارحة .كأن البارحة قال كامل
األسعد :أعلن بشير الجميل رئيسًا للجمهورية اللبنانية .وساد فرح كبير .وكأنه البارحة انتصر الشرير على الحلم
فاستشهد البشير في قلب األشرفية ،في قلب بيت الكتائب في األشرفية ،وما زال الشرير يستبدّ .نديم بشير
الجميل بلغ هو أيضا عامه األربعين .واليوم ،اليوم بالذات ،في  10أيلول ،تكمل ابنته «آنا» شهرها العاشر .واليوم،
اليوم بالذات ،يكون قد بقي لمغادرة ميشال عون قصر بعبدا  51يومًا .واليوم ،نحن في مرحلة إستثنائية في
تاريخ لبنان فإما يعود ويعيش أو يزول و»على روحه السالم»؟ حوارنا مع نديم بشير الجميل حكى فيه عن «آخر أيام
ميشال عون» ،و»العالقة القواتية الكتائبية» ،وبشير األب والقائد واإلنسان ،و»الخوف من اغتياالت متوقعة» ،والقرار
الصادر «بقبع» كل من يجرؤ على البقاء بالق ّوة في قصر بعبدا بعد  31تشرين .وعن وزير العدل "«الحرتقجي"».
نــــوال نـــصـــر
أربعون عاما 480 ،شــهراً13,400 ،
يــوم ،عمر طغى فيــه الســواد والقتل
واإلغتيــال والتفجري والنصب والفســاد
والتعتري والبؤس والقلق ...لكن ،اســتم ّر
يشء ما يه ّزنا يف األعماق ،صوت ما يرتدد
فينــا :ال تتوقفوا عن الحلــم ...ال تقولوا
ٌ
صوت شبّث فينا التع ّلق
مستحيالً ...ثمة
يف هــذه األرض وقوّى فينــا اإليمان بأن
قيامة لبنان ،لبنان وعد البشري ،ال بُ ّد آتية.
بالجينز و»البليزر» يستقبلنا الشيخ
نديــم .هو يُكثر يف هذه األيــام من ارتداء
«الكاجوال» وعدم الرتكيز عىل الرسميات
«فاملرحلة تقتيض ذلــك .هناك عمل كثري
عــى األرض ،وهناك لقــاءات يومية مع
النــاس وآالم الناس وحاجيــات الناس.
واألمور باتت تقتيض تكثيف النضال».
ننظر اىل الصــور املعلقة عىل جدران
مكتــب نديــم .البشــر حــارضٌ يف كل
التفاصيل .بالب ّزة العســكرية ،بنظارات
الـ»رايبن» ،بهيبته ،بشموخ نظرته .نسأل
أشبه والدي ولم أقلّده (تصوير فضل عيتاني)
نديم الذي يتحدث عن املرحلة اإلستثنائية:
الكتائبي؟ ماذا عن مشــاركته مع سليم
مصلحجي» ولــم يكن أنانيا ً أبدا وكان كل
«هل ارتديت بزة عسكرية كما بزة البشري
الصايغ يف قداس شهداء املقاومة اللبنانية
همّ ه ينصبّ عــى مصلحة املجتمع ككل.
القواتيــة الخرضاء؟ يجيــب «ال ،لم أرت ِد
يف معراب؟ يجيب الشــيخ نديم «ليست
هذا هو الفــرق بينه وبني كثريين» .لكن،
بزة خــراء يوما لكــن إذا اقتىض األمر
الوحدة برأيي يف الشــكل فقط .وبالتايل،
ألم يقم نديم هو أيضا بتقليد بشري؟ يجيب
مستعدّ» .هل نفهم من ذلك أننا سنضط ّر
صعودي اىل معراب ليس معناه أن اإللتقاء
«هناك من يتهمني بذلك ،ولكل شــخص
اىل ذلك؟ يجيب «األمــور تتوقف عىل أداء
ّ
نلتق.
لم
أننا
صعودي
عدم
معنى
وليس
م
ت
فلم
أنا
أما
يريد،
ما
يقول
بأن
الحق
كامل
املؤسســات الرســمية ،التي كلما تخ ّلت
ِ
العام املايض لم أصعد يوم قداس الشهداء
أرد تقليد البشــر ألنني مــدرك تماما أن
عن دورها دفعت النــاس يف ذاك اإلتجاه.
ّ
ّ
اىل معــراب « ...نقاطعه :هــل يجوز أال
الظن بأنني سأكون
التع ّلم منه ممكن أما
مقصة بالكامل واإلنســان الذي
الدولة
يشارك إبن بشري يف قداس شهداء املقاومة
نسخة طبق األصل عنه فمحال .بشري كبري
يشعر بتهديد يطال بيته وهويته وثقافته
املســيحية؟ يجيب« :لــم أد َع ...لم تكن
كبري .أشبه والدي؟ طبعا يف الشكل كثرياً.
وعرضه وسالمته ومستقبله فسيستخدم
كل حال ،نحن والقوات
أق ّلد والدي؟ يحلو للناس قول ما يشاؤون.
كل الوسائل للدفاع عن نفسه».
هناك دعوات ...يف ِ
اللبنانيــة يف خندق واحــد ،ومعنا أرشف
هناك من يقول إني مثل والدي وهناك من
يف الذكرى األربعــن ،هل راجع نديم
ّ
بغــض النظر
ريفي وميشــال معوض،
يتهمونني بأنني لست مثل
أربعة عقــود -هي مجموع
إذا إجتمعنــا أم ال ،وال إذا شــكلنا جبهة
والدي .هذا األمر عقدة لدى
عمــره  -بعد بشــر؟ هل
وأعلناها أم ال .املظاهر الشــكلية جميلة
تسنى له أن يقوم بجرد ٍة عىل ال شيء في القانون هؤالء .بالنسبة إيل ،ال أحد
لكن ما يهمنا اآلن هو اللبّ  .ويف اللبّ هناك
يمكنه التمثل يف الشــكل
تفاصيل عــرت وتفاصيل
قضية مشرتكة ندافع جميعنا عنها».
رس حضور اسمه القاضي الرديف واملضمون ببشري».
مقبلــة وعــى ّ
بشــر الدائم يف بــال وقلب وما يقومون به غير
لكــن ،أال يحتاج من هــم يف «خندق
يتكلــم نديــم عــن
واحــد» اىل إعــان تحالفهم وتنســيق
وضمــر وحلــم الكثريين؟ قانوني والدستوري اإلنتخابــات واألصــوات
أفكارهم واألســلوب الذي ســيواجهون
التي نالها ( 4400صوت)
يجيب «برأيي ،بشري حارض
به؟ يجيب «هذا موجود .ونحن متفقون
والقضية وعن «خيانات» البعض ويقول
وبقوة ألن ال أحد اســتطاع تعبئة الفراغ
اسرتاتيجياً ،أما يف األمور التكتيكية فلكل
«نخون القضية حني نرتك الشهيد وننىس
الذي تركه .لم أتع ّرف عىل بشري األب وطاملا
واحد خياراته .فقــد يقرر أحدنا حضور
دمه وشــهادته .والربهان ما حصل مع
طرحت سؤاالً :ما الذي يجعله حارضا ً بهذا
 14آذار .أصبحوا يقتلوننــا واحدا ً واحدا ً
جلســات يف حني قد يرفض الفريق اآلخر
القدر بعد مرور أربعني عاماً؟
ذلك .ما يمكن قوله أن لدينا جميعا إيمانا ً
والبقية تستســلم «فخرب البلد» .لم نكن
يُقال حــن يتحقق الوعــد ال يعود
مشرتكا ً أن البلد يف ّ
أمس الحاجة اىل إنقاذ
عىل مستوى شهادات من ضحوا بأنفسهم
حلماً ...فهل صمود بشــر مــرده اىل أنه
وجهد مشرتك».
من أجلنا» .هل يمكن أن يسمي الخائنني
اســتم ّر حلما؟ يجيب نديم «كل األجوبة
تبقى إفرتاضية ،لكن بنظري ّ
هل إستحقاق رئاسة الجمهورية هو
باإلسم؟ يجيب «كلنا مارسنا فعل الخيانة
حقق بشري
اليوم «جامع األضــداد»؟ يجيب الجميل
مع معنى اإلستشهاد .وفرطنا بوحدة 14
إنجازات كثــرة يف حياتــه وانترص عىل
«ال ،عالقتنا هي أبعد من إستحقاق .إنها
آذار التــي كلفت دما ً وقبلنــا أن يأخذونا
صعوبات جمّ ة ،ولو لم ي َر النظام السوري،
عالقة سابقة وحالية ومستقبلية ويجب
«باملفرق» .هاجموا سمري جعجع فوقفنا
الذي قتلــه ،أنه قادر عــى جعل وعوده
حقيقة ملا قتلــه .لو تركوه حيــا ً ّ
أن تــدوم وأن تكون صلبــة تمكننا من
نتفرج عليهم .هاجموا فؤاد الســنيورة
لحقق
مواجهــة املخاطر التي تمــ ّر فيها البالد
فســكتنا .هاجموا أمــن الجميل ففعلنا
الكثري».
وبينها ،ال بــل اهمها ،موضوع حزب الله
نفس الــيء .ويف اآلخر ،إنفرطت الجبهة
يؤكد الشــيخ نديم «أن شــخصيات
وســيطرته عىل الدولة ،وأخذه لبنان اىل
كلها».
كثرية حاولت تقليد بشــر خالل اربعني
محور ال يشــبهه» .هل سنشــهد قريبا ً
عامــا ً ملجــرد التقليد الشــكيل ،وليس
الخندق الواحد
إعالن رصيح لإللتقاء القواتي -الكتائبي؟
يف العمــق .لذا اســتم ّر عصيــا ً عىل أي
اإلختالف كبري ومحــاوالت التقارب
«كل يشء وارد وأعتــر أن عمق العالقة
تقليد .فبشــر ،كما عرفت من أصدقائه
تتكرر ،فمــاذا عن التقــارب القواتي-
أكثر رسوخا من الشكليات».
ومحبيــه ،كان نزيها ً وطيّب القلب و»غري

أوالً؟ يجيــب «هــذه هرطقــة قانونية
ودســتورية ،يحاولــون تمريرهــا من
ان أجــل حمايــة املجرمني واملســاجني
واملوقوفني .هذا ال يجــوز مطلقاً .دمروا
كل املؤسسات» .لكن ،هل يعقل أن يكون
رئيس الجمهوريــة رشيك هؤالء؟ يجيب
الشيخ نديم «هذا هو تاريخ ميشال عون.
هذا هو نهجه .إنــه يطلق عناوين جذابة
رنانــة لكن نتائجها الواقعيــة كارثية».
ماذا يمكن والحال هكذا أن نقول اىل أهايل
ضحايا املرفأ؟ «نقول لهم العدالة معركتنا
لكنها بحاجة اىل جهود كثرية فليصربوا»
ويســتطرد «حزب الله يحــاول تعطيل
القضاء بشــكل ممنهج واآلن يحاول ذلك
قاض رديف ولن ينجح.
من خالل تعيــن ٍ
لن نســمح أن ينجح .فال يشء يف القانون
اسمه القايض الرديف .ما يقومون به غري
قانوني وال دستوري».
وزيــر العــدل هنري خــوري رأيه
مختلف ...يقاطعنا الجميل بقوله« :ألنه
حرتقجي .هــو أتى بأجندة ال تمت للعدل
والعدالة .هي أجندة نهج املمانعة .معروف
كيف عمل رئيس مجلس الشــورى وملاذا
سمعنا الدكتور سمري جعجع يتوجه
أتوا به وزيرا ً وملاذا يفعل اليوم ما يفعله».
إليك يف كلمته يف قداس الشهداء يف معراب
يقال أننا دخلنا أســوأ خمسني يوماً.
بقوله :حــن يكون نديــم هنا يضحك؟
فكيف يراها نديــم الجميل؟ يجيب «أرى
يجيب بابتســامة «أنا أضحــك دائما يف
أن ميشــال عون ســيبدأ «يبلعط» يف كل
معراب ويف كل مــكان» .نفس الضحكة؟
اإلتجاهــات أكثر ويحــاول أن «يهبش»
طبعاً.
أكثر .وما ســيتمكن من تمريره سيمرره
يقص .وعلينــا أن نفتح أعيننا جيدا ً
ّ
ولن
فشل العهد
يف األيام املقبلــة ألنه ســيحاول تمرير
العماد ميشال عون وعد بمفاجأة يف
األعاجيب».
اللحظة األخرية ،فما رأي الشيخ نديم؟ هل
هل ستم ّر «التمريرات» بال دم؟ يجيب
يتوقعها؟ يجيب «يف البداية ،فشل ميشال
«هناك تحديــات كبرية لوصول كل طرف
عون بــكل ما فعله يف عهده .لم يحقق أي
اىل  65نائبــاً .وإذا شــعر الفريق املمانع
إنجــاز .والطريقة التي
بأن بيضــة القبان تميل
ترصف بها يف ادارة البالد
نحونا وقــد نأتي برئيس
طوال ســتة اعــوام أتت نحن و»"القوات اللبنانية"» غري تابع له فســيكون
فاشلة وعاطلة جدا .واذا
هنــاك خــوف كبري عىل
كان يفكر ميشال عون ان في خندق واحد وهناك النواب السياديني .نخىش
يبقى من بعد نهاية عهده قضية مشتركة ندافع
أن يتكــرر مــا حدث يف
فلن يستطيع .حني ينتهي
العام  2008يــوم راحوا
جميعنا عنها
عهــد عون ســيذهب اىل
يصطــادون النــواب
البيت ،وإذا كان يعتقد انه قادر عىل تعيني
السياديني مثل العصافري».
صهره يف حكومــة انتقالية كما ترصف
يتحــدث الجميل «أن نــواب القوات
قبل  33عاما ً فنقول له أننا ســنقبعه هو
والكتائــب والنــواب الجــدد (ال يحب
وصهره من القرص .ميشال عون هو من
تسميتهم تغيرييني أو نواب الثورة) ونواب
أوصــل البالد اىل ما وصلت إليه .فســاده
جنبالط إذا اجتمعوا فسيتمكنون من تغيري
وفســاد صهره وكل الكذب وسوء ادارة
املعادلة التي يرسمها املمانعون» .ويقول
االمــور وتغطية املحور الــذي أتى به اىل
«هناك لقــاءات علنية وغــر علنية مع
الرئاســة .حان الوقت ان يعرف ان عليه
الجميع» .هــل علينا أن ننتظر مفاجآت؟
ان يذهب اىل البيت» .الكالم ســهل ،ماذا
هل سنســمع عن أســماء جدية تطرح
عن الوسيلة؟ كيف «ستقبعون» من يبقى
لرئاســة الجمهورية من قبلكم؟ يجيب
يف القــر بغري ّ
حق؟ مــاذا لو واجهكم
«نحن نفتش عن الشــخصية املناســبة
بالجيش وربما بســاح «حــزب الله»؟
القادرة عىل فرض معادلة جديدة .ونحن
يجيب «ال نخــاف احداً .إرادة الشــعب
نحكي اليوم عن نهج الشــخص املناسب
يومها ســتكون أقوى .فليحاول أن يبقى
ومن يملك القدرة لكن ال حظوظ له ومن
فوق وسوف يرى ماذا سيحدث».
يملكها وحظوظه أكثر».
يف الختام ،لو ُقــدّر لنديم الجميل أن
القاضي الرديف
يبعث برسالة اىل الحلم البشري ماذا يقول
ماذا عن القضــاء والقايض الرديف؟
له فيها؟ يجيب «هو يعرف كل يشء ،وكل
كيف يقرأ تلك الخطــوة بصفته محاميا ً
ما يدور ،لكني خائف أن يكون يتألم».
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في اليوم العالمي للوقاية من اإلنتحار

المعالجة النفسية جويل جابر:
ال تتر ّددوا في طلب المساعدة

أحيانًا ،تكفي لحظة واحدة لينتهي كل ّ شيء .تكفي لحظة ضعف
أو غضب أو إحباط ،كي نترك خلفنا أحبّاء وأصدقاء مفجوعين برحيل
الى غير رجعة .اإلنتحار هو نوع من الموت الذي يمكننا تجنّبه،
حيث أثبتت الدراسات ّ
أن عددًا كبيرًا من الذين يقدمون على هذه
الخطوة ،إنما هم يرغبون بالتخلص من األلم المرتبط بوضع معيّن.
ّ
فالتدخل في الوقت المناسب وتقديم الدعم النفسي،
لذلك

ّ
تخطي هذه الفكرة .وفي اليوم العالمي
سيساعدهم على
للوقاية من اإلنتحار الذي يصادف  10أيلول من كل عام ،تواصلت
"نداء الوطن" مع جويل جابر ،المشرفة على الخط الساخن ،1564
والمعالجة نفسية في عيادة "إمبرايس" للصحة النفسية ،التي
شدّدت على أهمية كسر الصمت حول موضوع اإلنتحار وعدم
التر ّ
دد في طلب المساعدة.

ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريــــــد
ّ
يفكر
كيف يمكن وصف مرحلة الذروة التي يبلغها اإلنسان كي
بإنهاء حياته؟
لطاملا حاول العلماء أن يدرســوا ظاهرة اإلنتحار لفهم األسباب
التي تدفع باإلنســان كي ينهي حياته .اإلنسان الذي يف ّكر باإلنتحار
هو شخص يشــعر بألم كبري ،وأمله أكرب من قدرته عىل تحمّ له .يصل
اىل مرحلة يشــعر فيها ّ
أن اإلنتحار هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنه
من خالله أن يضع ح ّدا ً ألوجاعهّ .
تبي من خالل الدراســات ،إضافة
اىل ما نالحظه يف تعاطينا مع بعض الحــاالت يف جمعية "إمربايس"،
ّ
أن اإلنتحار ليس مرتبطا ً بعامل واحد ،بــل هناك عوامل عدّة تجتمع
وتتفاعل قبل أن تدفع باإلنســان للتفكري بالرحيل .قد تكون عوامل
بيولوجية ،عوامل نفســية ،إجتماعية وإقتصاديــة ...من ُهنا ،ال ب ّد
ملســألة الوقاية من اإلنتحــار أن تطال مختلف الصعــد .مثل الدعم
النفيس ،الروابط اإلجتماعية التي شهدت تف ّككا ً خالل السنوات الثالث
األخرية ،األمان اإلقتصادي واإلجتماعي ،البيئة الحاضنة ،فرص العمل
والتعليم ،السياســات التي تحمي من العنــف واالضطهاد ،عالجات
نفسية متاحة لكافة الرشائح اإلجتماعية من دون أي تمييز ،وتعليم
ّ
ســن مبكرة .الشــباب اليوم يتع ّرضون
األطفال مهارات حياتية يف
لضغوطات مختلفة تتفاعل كي يصل اإلنسان اىل ألم ال يٌحتمل وعتمة
يشعر أنّه عاجز عن الخروج منها.
ّ
يفكر باإلنتحار ،قد يرسل إشارات أو
من المعروف أن الشخص الذي
أهم التحذيرات التي يجب
رسائل عن األفكار التي تراوده .ما هي
ّ
أخذها على محمل الجدّ؟
صحيح ،هناك قســم كبري من الذين يف ّكــرون بإنهاء حياتهم،
يُظهرون بعض اإلشــارات التي نســميها  warning signsأو عالمات
تحذيرية ،والتي يجب أن تؤخذ دوما ً عىل محمل الجدّ ،ألنها تشــر اىل
أن هذا الشخص يحتاج اىل املساعدة .وهي تتضمّ ن ّ
ّ
شقا ً عاطفياً ،مثل
الشعور بفقدان األمل ،أو الشعور بأنه مسجون ومقيّد وغري قادر عىل
التح ّرر ،إهتمام الفت باملوت ،تق ّلبات مزاجية ،فقدان ألي رغبة بالحياة.
ّ
الشــق الثاني مرتبط بالترصّ فات ،مثل التخيل عن املمتلكات ،الترصّ ف
بتهوّر ،كتابة وصية ،اإلنسحاب من النشاطات اليومية ،تراجع يف أدائه
ّ
والشــق الثالث مرتبط بإهمال النفس ،إهمال
يف العمل أو الدراســة.
الصحة أو املظهر الخارجي ،إضافة اىل ّ
تغيات يف الوزن أو يف الشــهية
عىل الطعام.
ماذا عن نظرية أن من يرسل هذه اإلشارات يرغب فقط في لفت
األنظار والحصول على االهتمام؟
كمــا ذكرنا منذ قليل ،هذه العالمات يجب أن تؤخذ دوما ً عىل محمل
الجدّ .فهي ليســت أبدا ً دليالً عىل الرغبة يف لفت األنظار ،بل دليالً عىل ألم
كبري وطلب للمساعدة.
إذًا كيف يمكن لنا كأصدقاء أو أقرباء أن نتد ّ
خل لمساعدة الشخص
الذي يرسل هذا النوع من اإلشارات؟
علينــا أن نظهر اهتمامنــا بأوجاعــه ،وأن نصغــي اىل أفكاره

جـــــــــائـــــــــزة

وأحاسيســه ،وأن نعرف كيف يفكر واىل ماذا يحتاج .ويف حاالت معيّنة،
يمكننا أن ننصحه باللجوء اىل مســاعدة إختصايص ،سواء كان طبيبا ً
نفسيا ً أو معالجاً.
جع
البعض يعتبر أنّ الحديث الدائم عن اإلنتحار من شأنه أن يش ّ
على القيام بهذه الخطوة عبر تقديمها كحل ّ للمشاكل .ما رأي
علم النفس في هذا الموضوع؟
الحديث عن اإلنتحــار أو كرس الصمت حوله هو أوّل وســيلة
للوقاية منه .علما ً ّ
أن وصمة العار تشــكل أحد أبرز األســباب التي
تمنع الناس من اللجوء اىل املســاعدة .أظهرت إحدى الدراسات ّ
أن
كدون ّ
 53%من الراشــدين اللبنانيني يؤ ّ
أن وصمة العار هي السبب
األســايس الذي يمنعهم من اللجوء اىل العالج ،الذي يشــ ّكل بدوره
خطرا ً كبريا ً عليهم .من الرضوري كرس الصمت يف موضوع اإلنتحار،
ُ
وهنا نعود اىل الشــعار الذي أطلقناه يف جمعية "إمربايس" :الحكي
بيطوّل العمر.
تضج مواقع التواصل
مع كل حالة انتحار جديدة تخرج الى العلن،
ّ
كعمل بطولي ّ أو وسيلة
بالخبر .لكننا بتنا نشهد ظاهرة تناولها
ٍ
للتحرّر .ما خطورة هذا األمر؟
هذا ما يُعرف بـ"عدوى اإلنتحــار" .ويكون خطريا ً عندما يت ّم
الحديث عن اإلنتحار كوســيلة للراحة وللخالص .من جهة أخرى،
يش ّكل التداول بالوسائل املستخدمة لإلنتحار خطرا ً عىل األشخاص
ذوي امليول اإلنتحارية .فمن الــروري التنبّه لهذا األمر ،والتعامل
معه بوعي.

كشابة لبنانية ناشطة في مجال الصحة النفسية ،هل من رسالة
للشباب اللبناني الذي يشعر اليوم باليأس واإلحباط؟
أقول لهم :نحن نشــعر بكم" .نحنا سامعينكن" .ونحن اىل جانبكم
يف أوجاعكم .أدعوهم ّأل يرتدّدوا يف طلب املساعدة ،وأن يتحدّثوا عن هذا
األلم الكبري الذي يشعرون به .فهو ثقيل جداً ،ونحن نعلم ذلك ،وأثقل من
قدرتهم عىل تحمّ له بمفردهم.
كلمة عن أهمية المشاركة في مسيرة الفجر السنوية لـ"إمبرايس"
لكسر الصمت ورفع الوعي حول الوقاية من االنتحار؟
ّ
نتمسك بوجوده رغم كل التحدّيات
مسرية الفجر هي رمز لألمل الذي
واألزمات املتتالية .ونسري كي نؤ ّكد لك ّل من يشعر أنّه متعب أو محبط،
أننا اىل جانبه كي نساعده عىل رؤية الضوء واألمل.
يف العام  ،2021فقد لبنان  145شخصا ً جراء االنتحار ،بمعدّل
 16-7شــخصا ً يف ّ
الشــهر الواحد .ومن الجدير ذكرهّ ،
أن نســبة
االنتحار يف العام  2021كانت أعىل لدى فئة الشــباب الذين ترتاوح
أعمارهم بني  12و 27عاما ً (بمعدّل  .)39%وبالتايل ،لبنان يخرس
قسما ً كبريا ً من أبنائه ،خصوصا ً من الفئة الشبابية.
ملناســبة اليوم العاملي للوقايــة من اإلنتحــار ،تدعو أرسة
 Embraceاىل مســرة تنطلق فجر يوم األحد  11أيلول  ،2022عند
الســاعة  5:00صباحاً .اللقاء أمام بيت ورد – الروشة .آخر نقطة
بالقرب من موقع صخرة الروشة.

 The Headiesللطيفة
إستطاعت الفنانة التونسية
لطيفة أن تتفــوق عىل كل من
الفنان املــري محمد رمضان
والفنانة املغربية سمرية سعيد،
بعدمــا نجحــت يف اقتنــاص
الجائزة الســنوية لعام ،2022
لهيئة جوائز املوسيقى األفريقية

" ،"The Headiesوذلــك عــن
منطقة شــمال أفريقيا ،بعدما
قدّمت مينــي ألبــوم متنوعا ً
وشــامال ً خالل الفرتة املاضية
وتجاوز عدد مشــاهداته الـ40
مليونا ً عرب "يوتيوب".
وقالــت" :أعيــش حالة من

البهجة والسعادة الكبرية ملا حققه
األلبوم يف أسبوع واحد فقط .ق ّررت
أن أقدّم ما يتناسب مع أجواء الدول
العربيــة ،وهو ما جعلني أســتق ّر
عىل خمس أغنيات بلهجات عربية
مختلفة ،منهــا املرصية والعراقية
والتونسية".
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...Devil In Ohio

مما يوحي به العنوان
أضعف ّ

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يــروي مسلســل ( Devil In Ohioشــيطان
يف أوهايــو) قصــة طائفة شــيطانية يف منطقة
"أوهايو" الريفية وفتاة تهرب منها .لكن ال يمكن
مقارنة الســيناريو واملمثلني ومســتوى اإلنتاج يف
هذا املسلســل بأعمال أخرى تدخل يف خانة قصص
منحى
الجريمة .كان يســهل أن تتخذ هذه القصة
ً
مريبا ً وجاذباً ،لكــن يتحول العمل يف مرحلة معينة
إىل نسخة مطوّلة جدا ً من حلقات مسلسل Law and
( Orderالقانون والنظام).
املسلســل من بطولة ممثلــة معروفة واحدة
عىل األقــل :إنها إيمييل ديشــانيل من مسلســل
ّ
تجســد دور طبيبة تستضيف الفتاة
 ،Bonesوهي
الهاربة "ماي" التي تحمل رســم نجمة خماسية
عىل ظهرها .ال يهتم صانعــو العمل عىل ما يبدو
بإقامة عالقات منطقية بني مختلف الشخصيات،

بل تنشغل شخصية ديشانيل بمعرفة مكان والدَي
الفتاة الهاربة والســبب الــذي منعهما من إبالغ
الرشطــة للبحث عنها .حتى أنها تبقى منشــغلة
ّ
تصل تلك الفتــاة املريبة
بهذه املواضيــع بعدما
للشــيطان قبل تناول العشــاء حــول املائدة ،ما
يشــر إىل خلل كبري يف طريقة تربيتها .مع ذلك ،لن
يكتشف اآلخرون أن عائلتها قد تكون مشبوهة إال
بعد انتهاء نصف حلقات املسلسل تقريباً.
تتعلق مشــكلة أساســية يف املسلسل بفرط
الحبكات التي يعرضها مع أنــه ليس طويالً جداً،
وتقتــر كل حلقــة منه عــى  40أو  45دقيقة.
تتخبط إحــدى الفتيات يف العائلــة املضيفة مثالً
الكتشــاف ميولها الجنسية ،وتنشــغل ابنة أخرى
بزيادة شــعبيتها يف املدرســة ،ويكون رب األرسة
مديونا ً جدا ً ويضطر لبيــع منزل كبري كان قد بناه
بنفسه .هذه األحداث كلها تُضعِ ف الفكرة املحورية
واملثرية لالهتمام حول الطائفة الشيطانية الرشيرة
ألقىص حد .حتى أننا قد نتســاءل أحيانا ً عن سبب
هذه التشعبات الخارجية كلها ،مع أن قصة "ماي"
ٍ
وقت آلخر.
تتداخل معها من
يعكس هذا املسلســل مشــكلة "نتفلكس" يف
تقديم محتوى عايل الجودة .يسهل أن تتكرر القصة
نفسها وتُع َرض عىل شبكات أخرى وتكون مشابهة
ألعمال مثل ( Sharp Objectsأشــياء حادة) ،أو The
( Outsiderالدخيــل) ،أو ( Mare of Easttownفرس

إيســتاون) ،لكنها تبقى أقل مستوى بكثري من هذه
املسلسالت .يوحي العنوان منذ البداية بأجواء واعدة
ومريبة وأكثــر احتداماً .وحتى مسلســل Echoes
(األصداء) الــذي عرضته "نتفلكس" ولم يكن مميزا ً

Music

مـــــعــــــرض

تعاون بين الكونسرفتوار الوطني و"بعبدا الحكومي"
تقدمت رئيســة "املعهد الوطني العايل
للموســيقى" الدكتورةهبة القواس بفكرة
خالقة ،نظرا ً للوضــع االقتصادي املرتدي،
واالنهيار املايل الذي طال معظم املؤسســات
الرســمية ومنهــا املعهد الوطنــي العايل
للموســيقى ،وخصوصا ً بعد توقف الضمان
االجتماعي عــن تأمني التغطيــة الصحية
للموظفني يف املعهد.

عىل أي مســتوى يبقى أفضل من هــذا العمل .قد ال
يستحق املسلســل إذا ً إهدار خمس أو ست ساعات
ملشــاهدة حلقاته الثماني ،نظرا ً إىل وفرة الخيارات
التي تتفوّق عليه وتُع َرض اليوم عىل منصات مختلفة.

تتضمن هذه املبادرة تعاونا ً مع القطاع
االستشــفائي الصحي ،من خــال مذكرة
تفاهــم معمستشــفى بعبــدا الحكومي
 ،نوقشــت يف اجتماع ض ّم رئيســة املعهد
الوطني د .هبة القواس ومدير مستشــفى
بعبدا فريد صباغ بحضور سعادة املستشارة
عليا عباس.
يشمل االتفاق استشفاء جميع موظفي

املعهد وهيئتــه التعليمية وعــازيف جميع
األوركســرات يف املعهد ،الذين ســيتكفل
مستشفى بعبدا بتغطيتهم الصحية الكاملة
يف حال دخول املستشــفى ،كذلك سيتكفل
بتغطية  50%من تكلفة الفحوصات الطبية.
كما يتضمن التعاون مبادرة تعاون تحت
عنــوان ""Music medicine & Humanity
الذي يعمــل املبادرون به مــن الكونرسفتوار
واملستشفى الحكومي إىل نرشه يف العالم انطالقا ً
من لبنان .وينــدرج يف االتفاق تنظيم حفلتني
موسيقيتني ســنويا ً يف مستشفى بعبدا يعود
ريعهما للصندوق الخاص بتغطية التكاليف.
كما تــم االتفاق عىل إطــاق برامج
جديدة تبدأ من مستشــفى بعبدا وتنتقل إىل
مستشــفيات أخرى ،منها برنامج "العالج
باملوسيقى" كمادة تعليمية يف الكونرسفتوار
وســيعلن عن البدء بالــدروس الحقاً ،ومن
ضمنها تبادل أساتذة وموسيقيني يف العالج
باملوسيقى بني املعهد واملستشفى.

معرض بتقنية الـ"ميكس ميديا"
لدعم التدوير الفني
ن ّ
ظــم "ملتقى األلوان الفني" وغالريي "رتــال" معرضا ً فنيا ً
بتقنية الـ"ميكس ميديــا" والتدوير الفني ،برعاية وحضور وزير
الثقافة يف حكومة ترصيف األعمال القايض محمد وسام املرتىض،
وبمشــاركة حشــد من التشــكيليني .وقال رئيس امللتقى محمد
علــوش" :تعاوننا األول مع كالريي رتــال عبارة عن معرض فني
وأمسية شعرية لدعم الفن" .ومن جهتها ،قالت صاحبة الكالريي
زينب دندش" :نعم يمكننا أن نستفيد من األغراض املهملة يف املنزل
ّ
ومجسمات وتحف جميلة".
والعمل لصنع لوحات

AGENDA
Le Paradis Perdu

Lebanese Vibes Festival

مسرحية "بالزّمانات"

Concert Youmna Saba

املكان :غالريي مارك هاشم  -وسط بريوت
الزمان :من  13حتى  27أيلول  6 -مسا ًء
لالستعالم01999313 :

املكان :ميدان سباق الخيل  -بريوت
الزمان :من  15حتى  18أيلول  5 -مسا ًء
لالستعالم01632515 :

املكان :سينما إشبيلية  -صيدا
الزمان 15 :أيلول  7 -مسا ًء
لالستعالم71270090 :

املكان :مركز مينا للصورة  -بريوت
الزمان 15 :أيلول  8 -مسا ًء
لالستعالمwww.minaimagecentre.org :
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وقـفـة من بـاريـس

بعلبك في البال
عــيــســى مــخــلــوف
بعض املواقــع األثرية التي
وصلت إلينــا منذ قرون ،تتجاوز
َ
األمكنة التي توجد
يف حضورها
فيها وتاريخ بنائها وجنســيّات
مَ ن بناهــا لتصبح جــزءا ً من
اإلنســاني بشــكل عامّ.
اإلرث
ّ
هكذا هي آثار بعلبك التي جذبت
إليهــا يف املــايض ،خصوصا ً يف
القرن التاســع عرش ،عددا ً كبريا ً
من الرحّ الــة والكتّاب والفنانني
واملهندســن املعماريّني ،فرتكوا
شهادات وكتابات ولوحات فنّيّة
ساهمت يف تكوين صورة للمدينة
التاريخيّة يف املخيّلة الجماعيّة.
يف هذا السياق ،تعود مدينة
باريس اليــوم إىل آثار بعلبك من
خالل معرض جديد يُفتتح قريبا ً
يف "معهــد الفنــون الجميلة"
املحاذي ملتحــف "اللوفر" ونهر
"السني" تحت عنوان "بعلبك/

الرحلة الكبرية اىل لبنان" .ير ّكز
ّ
محصلــة زيارة
املعــرض عىل
ّ
للــرح التاريخــي قــام بها
مهندسان معماريّان فرنسيّان
أقاما يف األكاديمية الفرنســية
يف روما يف القرن التاســع عرش،
وهما أشــيل جوايو وغاستون
رورون ،وقــد ذهبــا اىل لبنان
ليدرســا مرشوع ترميم مواقع
محدّدة من القلعة األثريّة .خالل
هذه الرحلة ،أنجزا مجموعة من
الرسوم املائيّة رصدا من خاللها،
بجماليّة فنّيّة أكيدة وبإخالص
تــامّ ،جمال تلــك األطالل التي
تحيط بها الجــدران العالية ويف
خلفيّتها الجبال والسهل.
هذه الرســوم النادرة ،غري
املنشورة أو املعروضة قبل اليوم،
البارييس الذي
هي نواة املعــرض
ّ
يقدّم شــهادة فريدة ملوقع أثري
لم تبدأ فيــه التنقيبات األثرية ّإل
يف العام  .1898والرسوم جزء من
مجموعة "معهد الفنون الجميلة"

التي تتأ ّلف من  25ألف رسم وتُعَ ّد
أبرز مجموعة رسوم بعد مجموعة
متحــف "اللوفر" ،كمــا تغ ّ
طي
مراحــل زمنيّة تمتــ ّد من عرص
النهضة اإليطالية اىل يومنا هذا.
الرســوم املتميّــزة التــي
أنجزها املعماريّان الفرنسيّان يف
غضون أشهر عدّة تعطي صورة
دقيقة عن املوقع األثريّ  ،وكذلك
عن بعــض أحيــاء املدينة كما
كانت حينذاك .وهذه الشــهادة
املصــوَّرة ال تقــ ّل أهمّ ية عن
الشهادات املكتوبة لكتّاب كبار
زاروا املوقع يف القرن نفســه،
ونذكر منهم ،عىل ســبيل املثال،
المارتني وشاتوبريان وفلوبري.
عىل هامش الحدث البعلبكي
يف باريــس ،كيف ال نفتح صفحة
الذكريات ،وااللتفــات إىل الوراء
ينطــوي ،أحيانــاً ،عــى بعض
العزاء؟ عشــيّة الحرب األهليّة،
جاء الشاعر الفرنيس ْلوي أراغون
إىل لبنــان .اســتقبله يف مطــار

بريوت الشــاعر جورج شحادة
ورئيسة مهرجانات بعلبك آنذاك
مــي عريضة .يف بعلبــك ،تحوّل
ّ
نص أراغون "مجنون إلســا" إىل
مشهديّة تحكي من خالل الكلمات
واملوســيقى والرقص حكايتني
اثنتني :األوىل ،ســقوط غرناطة
قبل أسابيع قليلة من بداية رحلة
كولومبــس إىل القــا ّرة الجديدة،
والثانيــة ،حكاية "مجنون ليىل"
التي تــرد فيها عبــارة أراغون
الشهرية" :املرأة مستقبل الرجل".
وتنطوي هذه العبــارة عىل إدانة
الوحشــيّة التي مارسها الرجل
منذ القِ دَم ض ّد املرأة ،وك ّرســتها
نصوص ورشائع وأديان وتقاليد،
ُّ
بتغيات
كما تنطوي عــى إيمان
كبرية سيأتي بها املستقبل.
جان كوكتو هــو أيضا ً م ّر
ببعلبك حيث قدّم ،صيف ،1962
عمالً احتفاليا ً مستم ّدا ً من إحدى
مرسحيّاته التي سبق أن قدّمها
عىل خشــبة مرسح "الكوميدي

من رسوم المعرض

فرانسيز" ،وتستوحي األساطري
ّ
"أفضل
القديمة ،هو الذي يقول:
األســطورة عــى التاريخّ ،
ألن
التاريــخ ينطلق مــن الحقيقة
ويذهب يف اتجــاه الكذب ،بينما
األســطورة تنطلق من الكذب
وتميض نحو الحقيقة".
األعمــدة املاثلــة يف املكان
كأنّهــا كائنات جــيء بها من
كوكــب آخــرَ ،فتنَــت الكاتب
والفنّان الفرنيس وجعلته يكتب
ويرســم ويح ِّلق فــوق أزمنة
بعيدة .يف شــهر تمّ وز من العام
 ،2015أثنــاء تواجدي يف بعلبك
للمشــاركة يف احتفاليّــة "إلك

يا بعلبك" التــي أخرجها نبيل
األظن ،حدثــت املفاجأة عندما
طالعتنــي لوحتــان أصليّتان
تحمالن توقيــع كوكتو ،يف أحد
مم ّرات فنــدق باملــرا ،فندق
ب
الذكريات ومأوى الربق الذي عَ َ َ
يف األمس القريب ســما َء مدينة
الشمس .يف اللوحتني ،استوحى
الفنّان الخطوط الهندســيّة من
حج َرين كبريين متهاويني قرب
معبــد باخوس .وهكــذا يكون
جان كوكتو قد ترك شــيئا ً من
ذاته هناك ،كك ّل الذين م ّروا بذلك
املكان الساحر وقلوبهم تنبض
بالجمال وتنفتح عىل الدهشة.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
شنتة َ
سفر
َ
السفر …
بكرا
عم ضبضب ْغرايض
ريہ
الشنته كب ِ
ْون ُ ّ
صها فايض …
ابــــــــراهــــــــيـــــــــم شـــــــــحـــــــــرور

إسمي وشجر ْة عيلتي َ
ضبّيْت
وْقلبي ورايس … وْك ّل أوجاعو
ْ
ْضحكة والدي بْشنتتي ح ّ
طيْت
و
تا إطعم عْ يوني … إذا جاعو …

وْضبّيْت عمري بعد ما ع ّديْت
إيّام عمري ْل بعد ما ضاعو …
وْج ّربْت حزني آخدو … وْيا ريت
بْسوق البكي األحزان ينباعو …
مجبور حزني إتركو بالبيت:
ما يف وْال شنته قاد َره تْساعو …

يوما ً ما فيكي رح نهَ نّي
طرك ِ
نشمّ و
رح تت َزوّجي وعُ ِ
و تجيبي طفل عا حِ سن َ
ظنّي
حلو وأمّ ور والبسمة عا تِمّ و
لو ما كنت بَيّو بالتَّبَني
حــــبــــيــــب بــــو انــــطــــون

وْال ربّيتو انا وْال ِ
حملت َهمّ و
رح يط َلع ِمتل َ
طبعي ِلنّي
بَال ُزغ َرة انا ربّيت إمّ و
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مــــــــهــــــــرجــــــــان

"تورونتو السينمائي" ينطلق بتكريم الملكة إليزابيث
انطلق مهرجــان تورونتو الســينمائي " "TIFFيف
أجواء قاتمة مع إطفاء دور الســينما الفتاتها تزامنا ً مع
وفاة امللكة إليزابيث الثانية ،قبل عرض فيلم درامي يتناول
الجئتني ســوريتني .وأطفــأ ""The Princess of Wales
و" ،"Royal Alexandraوهما مرسحان ُ
سمّ يا تيمّ نا ً بأفراد
من العائلة الربيطانية امللكية واعتُمدا الستضافة فعاليات
املهرجان ،الفتاتهما تزامنا ً مع انتشار خرب الوفاة.
وكانت البداية مــع عرض فيلم ""The Swimmers
الذي يستند إىل القصة الحقيقية للشقيقتني السوريّتني
يرسا وســارة مارديني ،اللتني كادتــا تغرقان يف البحر

األبيض املتوسط سنة  2015أثناء محاولتهما إنقاذ قارب
ّ
تســتقلنه وعىل متنه الجئون متّجهون إىل جزيرة
كانتا
يونانية .والقت خطوتهما البطولية اهتماما ً دولياً ،وبعد
عام عىل الواقعــة ّ
حققت يرسا فــوزا ً يف دورة األلعاب
األوملبية الصيفية يف ريو دي جانريو ســنة  2016ضمن
فريق لالجئني هــو األول يف هذه األلعاب .كما ت ّم العرض
العاملي األول لفيلم " "The Inspectionالذي يتناول قصة
شــاب أمريكي من أصل أفريقي انض ّم إىل قوات املشــاة
البحرية بعدما طردته والدته من املنزل ألنه مثيل الجنس.
وتــويل دورة املهرجان هذه مكانة بــارزة لألفالم التي

تتناول موضوع املثلية الجنسية ،ومن بينها الفيلم الكوميدي
الرومنــي " "My Policemanالــذي يتحــدث عن قصة
رشطي يؤدّي دوره املغني هاري ستايلز .ويُعرف "تورونتو
السينمائي" بجذبه حشودا ً من محبّي األعمال السينمائية
خالل عروضه األوىل الكبريةّ ،إل أنه ترضّ ر بشدة من الجائحة،
بينما يعقد آماال ً عىل هذه الدورة الستعادة بريقه.
ومن املنتظر حضور مجموعــة من نجوم هوليوود
إىل املهرجــان ا ُملقام حتــى  18أيلــول ،أبرزهم املخرج
األمريكي ستيفن ســبيلربغ الذي سيعرض فيلمه "The
 "Fablemansاملستوحى من طفولته يف أريزونا( .أ ف ب)

بــــــيــــــئــــــة

اإلحترار في الشرق األوسط أسرع بمرّتين من المعدل العالمي
أظهرت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الرشق
األوســط تزداد احرتارا ً م ّرتني أكثر من املعدل العاملي،
ما قد يحمل آثارا ً مدمرة عىل شعوبها واقتصاداتها.
وبنتيجة ذلك ،يواجه أكثر من  400مليون شخص
يف املنطقة خطــر التعرض ملوجات الح ّر الشــديدة،
والجفاف لفرتات طويلة ،وارتفاع مســتويات سطح
البحر .وتحــ ّذر من أنه من املتوقــع أن يرتفع معدل
حرارة املنطقة بمقــدار خمس درجات مئوية بحلول
نهايــة القرن ،وهو ما قد يتجــاوز العتبات الحرجة
للتكيف البــري يف بعض البلدان ،حيث ســيواجه

الســكان فيها تحدّيات صحية ومعيشية كبرية ،بما
يف ذلك املجتمعات املحرومة ،وكبار الســن والنســاء
الحوامل.
وتغطي الدراســة املنطقة املمتدة مــن اليونان
إىل مرص ،مرورا ً بلبنان وســوريا والعراق والبحرين
والكويت واإلمارات العربية املتحدة وإيران .وتشري إىل
أن منطقة الرشق األوســط لن تعاني بشدة من ّ
تغي
املناخ فحسب ،بل ســتكون أيضا ً مساهما ً رئيسيا ً يف
حدوثه .وتوضح أن هذه املنطقة الغنية بالنفط يمكن
أن تصبح قريبــا ً أحد املصادر الرئيســية النبعاثات

غــازات الدفيئة ،لتتفوق تاليا ً عىل االتحاد األوروبي يف
غضون بضع سنوات.
ومن املقرر أن يجتمــع ممثلون عن حواىل مئتي
دولــة يف مؤتمر "كــوب "27يف مدينة رشم الشــيخ
الســاحلية املرصية عــى البحر األحمــر يف ترشين
الثاني املقبــل ،ملتابعة ما آلت إليه األوضاع عىل صعيد
االلتزامــات املرتبطة باتفاقية باريــس املوقعة عام
 ،2015والتي تهــدف إىل احتواء اإلحــرار بأقل من
درجتني مئويتــن بحلول عام  ،2100وإذا أمكن بأقل
من درجة مئوية ونصف درجة( .أ ف ب)

يتخطى عتبة الـ 1.5درجة مئوية
...واإلحترار العالمي
ّ
خلصت دراســة حديثة إىل ّ
أن احرتار الكوكب
فوق عتبة  1,5درجة مئويــة ،وهو الهدف األكثر
طموحا ً التفاقية باريس ،يمكن أن يؤدي إىل نقاط
تحــوّل مناخية كثرية ،ما قد يفيض إىل سلســلة
تفاعالت مناخية كارثية.
وتهدّد درجــات الحرارة الحاليــة اآلخذة يف
االرتفاع أصالً ،بإطالق خمــس من نقاط التحوّل
هذه ،بمــا يف ذلك تلك املتع ّلقــة بالغطاء الجليدي

يف القــارة القطبية الجنوبية وغرينالند ،بحســب
تحذيرات معدّي الدراسة الذين يقولون إن األوان لم
يفت بعد للبدء بمسار الحل.
وفيما قــدّرت تحليالت أوليــة عتبة انطالق
هذه الظواهر ضمن نطاق احــرار يرتاوح بني 3
ّ
فــإن التقدم يف تقنيات الرصد
و 5درجات مئوية،
املناخي ،وكذلــك يف إعادة تشــكيل أنماط املناخ
املاضية ،أدّى إىل خفض كبري يف هذا التقييم.

بالنسبة إىل القمم الجليدية يف غرب أنرتكتيكا
وغرينالند ،فإن بلوغ نقطــة التحوّل التي قدّرها
العلماء سيســاهم ،عىل مدى مئات الســنني ،يف
ارتفاع مستوى ســطح البحر بمقدار  10أمتار.
وفيما تدمري الشــعاب املرجانية بدأ بالفعلّ ،
فإن
االرتفاع يف درجات الحــرارة يمكن أن يجعل هذا
التدمــر دائمــاً ،وبالتايل يؤثر عــى  500مليون
شخص يعتمدون عليه( .أ ف ب)

إصــــــــــــــدارات

"بعد صراع طويل مع الخيال"
وحده الخيال ،يســتطيع ْ
أن يح ّرر عقولنا من أغوارها
السحيقة ،ورواية "بعد رصاع طويل مع الخيال" هي انتصار
إبداعي لرؤيــا غنيّة بالخيال؛ تمزج بــن حدَّيها الواقعي
واملتخيَّل ،فكيف استطاع الروائي راني محمد عمايري املزج
بني هذين الحدّين ،تبعا ً لطبيعة األنســاق التعبريية يف هذا
املتن الروائي املميز؟
يبدأ النــص بتحذير من رأفت عثمــان؛ "بطل هذه
الرواية" وخطابه القويل املوجّ ه إىل قارئ محتمل ّ
بأن كل ما
يراه ليس حقيقياً ،وكل ما يلمسه ليس موجوداً ،فالعقل

لراني محمد عمايري عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

قد يخونك أحياناً ،لذا عليك أن تعيش حياتك يف شــك دائم،
وال تثق حتى بعقلك!
يف الخطاب الروائي ،يت ّم الرتكيز عىل عنرص الزمن بعد
أن تم تجاهل املكان عمداً ،فالروائي يستخدم النسق الزمني
املتقطع ،حيث يبدأ رسد الحدث من نقطة تأ ّزم درامي قوي
وسط املحكي تتشعّ ب مساراته واتجاهاته الزمنية هبوطا ً
ّ
وصعودا ً
وتوقفا ً وعودة .فنتع ّرف يف البداية عىل عالقة البطل
بذاته مرورا ً بشخوص الرواية ،لننتهي بوقع هذه العالقات
عىل حياته .أما الجديد يف تقنيات هذه الرواية ،ونحسب أنه

لم يسبق الروائي إليها أحد ،فهو تقديمه اختصارات (نثرية
– روائية) بعــد نهاية كل وحدة رسديــة يُمكن اعتبارها
بمثابة نقطة توجيهية يف ترتيب األحــداث وتواليها داخل
النص ،وبالعنوان الرئييس ،فهي تعمل عىل استعادة األحداث
وتكثيفها ،وخلق فضــاء يوهم القــارئ بواقعيتها ،كما
أنها تشــ ّكل عالمات /بؤر نصية ماكرة ومخاتلة ،تتجاوز
وظيفتهــا "تيمة" الرواية لتطول وظائف أخرى تســتم ّد
دالالتها من ســياق نســيج النص الروائي كله ،لتش ّكل يف
النهاية قيمة مضافة يف مضمار الرسد الروائي الحديث.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تعيش حاال ً من الصفاء
الفكري والذهني حني
تبتعد عن كل ما يسبب
التوتر مع الرشيك.

يحمل اليك هذا اليوم تغيريا ً
مفيداً ،ربما خربا ً أو مفاجأة ال
تنتظرها أو مساعدة من قريب.

تقوم مع الرشيك بنشاطات
ورحالت ترفيهية بعيدا ً عن
زحمة الحياة اليومية يف عطلة
نهاية األسبوع.

عليك أال ّ تستسلم بسهولة
مهما اشتدت الضغوط ألن أي
تحوّل قد ال يكون يف مصلحتك
هذه املرة.

تعيش عالقة صداقة جميلة
جدا ً مع أحد األشخاص من
برجك وقد تتحول يف أي وقت
إىل عالقة أعمق.

البحث يف دفاتر قديمة يعيد
فتح الجروح ،فحاول أن تبقى
بعيدا ً عن هذه األمور فهي لن
تفيدك بيشء.

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

ال تُهمل عملك وواجباتك،
ُكن نشي ً
طا وفعّ اال ً واطلب
املساعدة من الزمالء إن
احتجت إىل ذلك.

أحد مواليد برجك يشكل ركيزة
مهمة يف حياتك وال سيما عىل
الصعيد العائيل واالجتماعي.

تلقى أجوبة مريحة عن بعض
املسائل العاطفية التي كانت تثري
الشك عندك.

يوم إيجابي يجعلك متحمسا ً
ومتشجعا ً التخاذ أي قرار بشأن
عمل تطمح إىل تنفيذه
يف الخارج.

يرتقبك أحدهم منذ فرتة ويحاول
التقرب منك ،لكنك غري مستعد
لخوض عالقة جديدة.

تتحسن أحوالك تدريجاً،
وخصوصا ً بعد القرارات
الحاسمة التي اتخذتها عىل
الصعيد العميل.
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أنت وطفلك

الـسـبـت  ١٠أيلول 2022

تحمله
ساعدي طفلك على زيادة قوة ّ
يظن معظم األهالي أن واجبهم األساسي يقضي بحماية أوالدهم من األوقات الصعبة أو الفشل.
لكن ال تكون هذه المقاربة مفيدة دومًا لتحضير الطفل لمستقبله ،بل إن المصاعب قد تساعده
على االستمتاع بأفضل لحظات الحياة وتعزز شعوره بالرضى حين يتجاوز العوائق التي يواجهها.
ّ
تحمله...
في ما يلي أفضل الطرق لزيادة قوة

التحمل؟
ما معنى قوة
ّ

تحمل قوة التحمّ ل معنى املرونة ،أي
القدرة عىل التكيف مع الظروف واحتمال
التعثر لكن من دون االنهيار.
يجيد الفرد الذي يتمتع بقوة تحمّ ل
عالية التعامل مــع املصاعب الحادة أو
املزمنة ومــع االنتصارات أيضــاً .إنها
صفة مهمة ألن أحدا ً ال يستطيع تجنب
تحديات الحيـــاة غري املتوقعة.
يمكنكِ أن تقيّمــي قوة تحمّ ل طفلك
عرب مراقبة قدرته عىل التكيّف مع الظروف
العصيبة .كيف يتفاعل مثالً مع املشــاهد
املخيفــة يف الكتب أو الربامــج بني عمر
الثالثة والخامســة؟ وكيف يترصف عند
تكليفه بمرشوع صعب يف عمر التاسعة؟
تؤثر ردة فعله البيولوجية عىل قوة تحمّ له.
يكون البعض حساســا ً تجــاه الضغط
النفيس أكثر من غريه ،بينما يبدو البعض
اآلخر أكثر اسرتخا ًء يف هذه الظروف.
كذلك ،تتأثر قــدرة الطفل عىل التكيف
مع التحديات وتطوير نفســه بالتجارب
والعالقات يف حياته .مــن جهة قد ترتاكم
التجارب العصيبة ،مثل خسارة أحد األبوين
أو اإلصابــة بمرض مزمــن ،فتزيد األعباء
التي يعيشها الطفل .لكن من جهة أخرى،
قد تنشــأ عالقات إيجابية يف حياته ويجد
مصادر الدعم التي يحتاج إليها .لن يختفي
الضغط النفيس يف هذه الحالة ،لكن يكتسب
الطفل األدوات الالزمة إلقامة توازن إيجابي.

التحمل
نحو بناء قوة
ّ

تتعــدد الخطــوات التــي يمكنكِ
تطبيقها ملســاعدة طفلك عىل اكتساب

قوة التحمل وتطويرها ،بغض النظر عن
قدراته الراهنة.

جعيه على إقامة
ش ّ
عالقات داعمة

قد يشــعر طفلك بأنه يتمتع بالقدرة
الالزمة عىل تجاوز املشاكل إذا حصل عىل
شخص راشــد ومتّزن وملتزم (أحد
دعم
ٍ
األبوين ،مربّيــة ،مع ّلمة .)...هذه العالقة
تمنــح الطفل طبقة عازلــة ضد ضغوط
العالم الخارجي ،فتقدّم له مســاحة آمنة
يستطيع النمو فيها.
عىل صعيد آخــر ،قد يشــ ّكل هذا
النوع من العالقات ركيزة داعمة للطفل
الذي يطوّر مهــارات مثل الرتكيز ،وحل
املشــاكل ،وضبط النفس ،للسيطرة عىل
الضغط النفيس .حني يصبح الطفل أكثر
ثقة بنفسه وتتطور قدراته ،يمكن البدء
بإزالة تلك الدعامة تدريجا ً إىل أن يتمكن
من الوقوف وحده يف نهاية املطاف.
يســتفيد الطفــل أيضا ً مــن إقامة
مجموعة من العالقات الداعمة .قد تنشــأ
هذه العالقة مع الج ّد أو الجدّة ،أو الخالة أو
العمّ ة ،أو مد ّرب ،أو أســتاذ البيانو ،أو أحد
أصدقاء العائلة .ف ّكري إذا ً بأفضل طريقة
لتقوية هذه العالقــات يف حياة طفلك ،أو
طوّري عالقات أخرى تنعكس إيجابا ً عليه.

علّميه المبادئ األساسية

ملســاعدة طفلك عــى تطوير قوة
التحمّ ل ،ساعديه عىل تع ّلم املبادئ التالية:
• لكل قرار عواقبــه الخاصة :دعي
طفلك يختــر نتيجة قراراتــه يف الوقت

املناســب .إذا ِ
كنت تتخذيــن عنه جميع
القرارات ،قد يستنتج أن أفعاله أو مشاعره
ال أهمية لها .حتى أنه قد يشعر بأن والديه
يش ّكان بقدرته عىل املشــاركة يف عملية
اتخاذ القرارات أو القيام بخياراته بنفسه.
إذا أرصّت ابنتك مثالً عىل ارتداء فســتان
للذهاب إىل امللعب ،اسمحي لها بفعل ذلك.
رسعان ما تالحظ أن خيارها يزيد احتمال
تع ّرضها للخــدوش .وإذا قال لك ابنكِ إنه
درس بما يكفي لالمتحــان ،دعي نتيجة
االمتحــان تثبت لــه إذا كان محقاً .حني
يتخذ الطفل قراراته ،سيزداد حكمة وثقة
بنفســه مع مرور الوقت وتتطور قدرته
عىل التعايف من االنتكاسات.
• الفشــل جزء مــن الحيــاة :إذا
اعترب الطفل الفشــل فرصة للتعلم بدل
االستسالم ،سيصبح أكثر ميالً إىل خوض
تجارب جديدة وإتقــان ما يفعله .ع ّلمي
طفلك إذا ً أن يتقبّل الخســارة يف األلعاب
اللوحية أو يف مباريات كــرة القدم .لكن
يُفرتض أال تجعله تلك الخســارة يوقف
اللعب أو يمتنع عــن املحاولة مجددا ً ألن
املهارات قابلــة للتع ّلم .كذلك ،أشــيدي
بطفلك حني يبذل الجهــود إلتمام مهمة
معيّنة .إذا بدأ نشــاطا ً محــددا ً ثم أراد
التوقــف ألنه يشــعر بأنه ليــس بارعا ً
فيه ،شــجّ عيه عىل املتابعة لفرتة معينة.
ســيقتنع حينها برضورة أال يستســلم
رسيعا ً رغم صعوبة املهام.
• لكل شــخص نقاط قوته :تعاوني
مع طفلك الكتشاف وتطوير نقاط القوة
يف شخصيته الفريدة من نوعها ،وساعديه
فرص الستعمالها .قد يكون
يف البحث عن ٍ

اســتعمال مهارة معينة ملساعدة اآلخرين
مصدرا ً أساسيا ً لتعزيز ثقة الطفل بنفسه.

علّميه عقلية النمو

نادرا ً ما تقترص الحياة عىل سلسلة
من النجاحات .يكفــي أن تفكري بأوىل
خطوات طفلــك مثالً .انتهــت معظم
جهوده األولية بتعثره عىل األرجح ،ومع
ذلك يتابع الطفل محاوالته ويتعلم امليش
والركض يف نهاية املطاف.
يف مرحلــة نمــو الطفــل ،يجب أن
ّ
متوسعة وأكثر
تساعديه عىل بذل جهود
تعقيــداً .ال مفر من أن يفشــل ويتعثر
أحيانــاً .يقــي دورك يف هــذه الحالة

بمساعدته عىل النهوض وتكرار املحاولة.
احريص أيضا ً عىل أن يفهم الطفل أهمية
مسار التعلم ،ما يعني أن النجاح الفوري
ليس الهدف النهائي دوماً ،وبالتايل يجب
أال يخاف من الفشل أو يحاول تجنبه .بل
يُفرتض أن يفهم الطفل أن الفشــل جزء
طبيعي من التعلم والتجارب الجديدة.
قد يســتفيد الطفل أيضا ً إذا ســمعكِ
ِ
فشلت فيها
وأنت تتكلمني عن التجارب التي
والدروس التي استخلصتِها منها .األفضل
من ذلك هو أن تسمحي له بخوض تجارب
جديدة بنفســه .حاويل أن تشاركي معه يف
ســباق طويل أو يف حصة لصناعة الفخار.
ستتعلمني الكثري من هذه التجربة معه.

اسمحي له باستخالص الدروس

عدّلي مواقفه االنهزامية
قد يصبح الفشــل حافزا ً إيجابيا ً للطفل أحياناً ،فيتشجع عىل بذل جهود مضاعفة.
استكشــفي معه الخيارات التي كانت لتقوده إىل نتائج مختلفة .إذا شعر طفلك بالهزيمة
وقال "ال أســتطيع" ،اطلبي منه أن ينهي هذه العبارة بكلمة "بعد" .عند تكثيف الجهود
أو تجربة اسرتاتيجية جديدة ،قد يكرر الطفل محاوالته ويُحقق نتائج أفضل عىل األرجح.
يجــب أن تفكري أيضا ً بتوقعاتك الخاصة .قيّمي قدرات طفلك وارفعي ســقف
توقعاتك بما يكفي كي يتشــجع عىل النمو والتطور .أو اســمحي له بتحديد سقف
التوقعات بنفسه .إذا بقيت األهداف ســهلة التنفيذ ،لن يفشل الطفل مطلقاً ،أو لن
يتسنى له أن يتع ّرف عىل قدراته الحقيقية.
لن تكون مســاعدة الطفل عىل بناء قوة تحمّ له عملية ســهلة .لكن من خالل
السماح له بمواجهة التحديات وتطوير االسرتاتيجيات الالزمة للتعامل معها ،يمكنك
ّ
تحضيه كي يصبح شخصا ً مستقالً يف سن الرشد.
أن

كي يتعلم الطفل مــن إخفاقاته ،يجب
أن تنســحبي وتسمحي له بخوض التجارب
وحده .من األفضل أال تتدخــي إال إذا واجه
وضعا ً يطرح خطورة عىل سالمته الشخصية.
لكــن إذا لم يُنْهِ الطفــل واجبه ضمن املهلة
املحددة ،دعيه يواجه العواقب .سيتعلم حينها
أن القواعد تنطبق عليه أيضاً ،وسيدرك أهمية
أن ينهي واجباته يف الوقت املحدد.
كذلك ،أفسحي له املجال كي يدافع عن
نفسه .إذا واجه املشاكل مع أصدقائه مثالً،
ال تتدخيل ملساعدته ،بل أصغي إليه واسمعي
وجهة نظره .تناقيش معه ملعرفة رأيه حول
أفضــل طريقة للميض قدمــاً ،وقدّمي له
الدعم أو النصائح إذا طلبها منك.

Allo Doc
ُ
خضعت
عمري  73عامًا وشقيقي مصاب بسرطان البروستات .كانت نتائج اختبارات مستضد البروستات النوعي التي
ُ
توقفت عن القيام بها بعد عمر السبعين .هل يجب أن أخضع لها مجددًا؟
لها في الماضي طبيعية ،وقد
ال يمكن إعطاء جواب حاســم يف هذا املجال.
تويص فرقة عمــل الخدمات الوقائيــة األمريكية
الرجال بــن عمــر  55و 69عاما ً باتخــاذ قرار
مشــرك مع أطبائهم يف ما يخص فحص رسطان
الربوستات الروتيني ،ما يعني إجراء فحوصات دم
دورية ملستضد الربوســتات النوعي ،لكنها تنصح
الرجال بوقف هذه الفحوصات بعد عمر السبعني.
قد تُســهّ ل هذه التوصيات القرارات التي يتخذها
األطباء عموماً ،لكنها ال تُحدد الخطوات املناســبة
يف حاالت محددة .كذلك ،تكشف دراسات جديدة أن
هذه التوصيات العامة قد تحتاج إىل تعديل.
قبل تقديــم أي نصيحة عن هذا املوضوع ،يجب أن
يجيب الرجل ،بغض النظر عن عمره ،عىل هذين السؤا َلني
قبل خضوعه الختبار مستضد الربوستات النوعي:
هل أنت مســتعد للخضــوع لفحص خزعة

الربوستات إذا أشــارت النتائج إىل احتمال إصابتك
برسطان الربوستات؟
هل ســرغب يف تلقي العالج فــورا ً إذا رصد
فحص الخزعــة أي خاليا رسطانية ،حتى لو كانت
منخفضة الدرجة؟
إذا أجاب رجل فوق عمر الســبعني عىل هذين
السؤا َلني باإليجاب ،وكان يتمتع بصحة جيدة لوال
هذه املشكلة ،ويفوق متوسط عمره املتوقع حدود
العرش سنوات عىل األقل ،سيكون الخضوع الختبار
مستضد الربوســتات النوعي خيارا ً منطقياً .وإذا
أجاب باإليجاب عىل املســألة األوىل ورفض املسألة
الثانية ،يجب أن يســأله الطبيب عن اســتعداده
بشــكل دوري بــدل تلقي عالج
ملراقبــة وضعه
ٍ
فوري إذا رصد فحص الخزعة رسطان بروســتات
منخفض الدرجة( .تشمل املراقبة الدورية الخضوع

الختبارات مستضد الربوستات النوعي بانتظام أو
حتى تكرار فحوصات خزعة الربوستات أحياناً).
لكن يجــب أن تُ َ
ؤخذ عوامل أخــرى باالعتبار
أيضاً .يكــون الرجال األمريكيون من أصل أفريقي،
أو من يحملون تاريخا ً عائليا ً برسطان الربوستات
(ال ســيما إذا أصيب أحد أقارب الدرجة األوىل بهذا
املرض قبل عمر الســتني) ،أكثــر عرضة لإلصابة
برسطان الربوســتات العدائي .من األفضل إذا ً أن
تتابع هذه الفئة مــن الرجال الخضوع لفحوصات
رسطان الربوستات بانتظام بعد عمر السبعني.
لكن بغض النظر عن جواب الرجل عىل السؤا َلني
َ
الســابقني ،مــن الــروري أن يعــرف أن اختبار
مستضد الربوستات النوعي يبقى محدودا ً عىل بعض
املستويات .يف معظم األوقات ،يرتفع مستوى مستضد
الربوستات النوعي قليالً لدى الرجال املصابني بتضخم

الربوســتات أو لســبب آخر غري مرتبط بالرسطان.
وحتى لو ُر ِصد الرسطان فعــاً ،يميل جزء كبري من
كبار السن إىل اإلصابة بنسخة خفيفة من املرض ،فال
تؤثر هذه الحالة عىل نوعية حياتهم أو طول عمرهم.
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الــقــرنــبــيــط الــمــشــوي مــع جــبــن الــبــارمــيــزان
تعد هذه الوصفة ممتازة أيضاً للبروكلي (القرنبيط األخضر) المشوي أو براعم كرنب
بروكسل (الكرنب المسوق الملفوف).

المك ّونات

طريقة التحضير

 2/1كوب من فتات خبز البانكو
 4/1كوب من جبن البارميزان املبشور جيدًا
ملعقتان كبريتان من زيت الزيتون
ملعقة صغرية من مبشور قرش الليمون
ملعقة صغرية من الريحان الطازج املقطع بشكـــــل
ناعم جيدا ً
 4/1ملعقة صغرية من الفلفل األحمر الحلو
 4/1ملعقة صغرية من ملح الكورش (ملح خشن)
 3أكواب صغرية من زهرات القرنبيط

طا باملاء ودَعْ ه يغيلِّ .
امأل وعا ًء متوســ ً
سخن الفرن لدرجة
حرارة  375فهرنهايتُ .ر َّ
ش طبــق َ
خبْز مقاس  8يف  8بوصة
بالقليل من رذاذ زيت الطهي.
اخلِط فتات الخبز والجبن والزيت ومبشــور قرش الليمون
والريحان والبابريكا وامللح يف وعاء صغري عميق .ق ِّلب الخليط
بيدك لضمان توزيعه بالتساوي.
ضــع القرنبيط يف ماء مغــي ملدة  3دقائق ثــم َ
ص ِّفه .ضع
َ
الـخبْز و ُر َّش مزيج فتات الخبز بالتساوي عىل
القرنبيط يف طبق
الوجه .اخبزه ملدة  15دقيقة ،أو إىل أن يصبح الوجه أحمر ً
قليل.
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حصص
التحليل التغذوي لكل حصة 2/1 :كوب
السعرات الحرارية84 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 6 :غ
الكوليترسول 3 :ملغ
األلياف الغذائية 1 :غ
الدهون األُحادية غري املشبعة 4 :غ

الربوتينات ومنتجات األلبان 3 :غ
الدهون املشبعة 1 :غ
الصوديوم 163 :ملغ
الدهون اإلجمالية 6 :غ

تــورتــيــا بــالــفــاصــولــيــا الــمــدخــنــة والــفــطــر
ُيعد هذ الطبق اللذيذ مصدرًا ممتازًا لأللياف الغذائية.

المك ّونات

طريقة التحضير

 1ملعقة كبرية زيت الكانوال
 2فص ثوم طازج مفروم ناعم
 2/1كوب بصل أصفر مُق َّ
طع
 2/1كوب فطر كريميني مُق َّ
طع
 4/1كوب فلفل أخرض مُق َّ
طع
 1كوب سبانخ مُق َّ
طعة
 8اونصة فاصولياء سوداء مغسولة ومُصفاة
 2ملعقة صغرية فلفل شييل
 4اونصة قشدة حامضة خالية من الدهون
 1ملعقة صغرية دخان سائل
 4/1كوب ماء ساخن ( 170-150درجة فهرنهايت)
 6أقراص تورتيا مُعدة من القمح الكامل (قطر كل
منها  6بوصة وتُق َّ
طع إ ِىل أنصاف)
 2ملعقة صغرية قشور الليمون (اختياري للتزين)

يتم تسخني الفرن إ ِىل  375درجة فهرنهايت.
يُوضع الزيت يف مقالة التشــويح ويُطبخ الثوم ملدة دقيقة واحدة .ث ُ َّم
يُضاف البصل ويُشوَّح إ ِىل أن يحمَّر .يُضاف الفطر ويُطبخ ملدة دقيقتني
إ ِضافيتني .يُضــاف الفلفل ويُطبخ ملدة  1دقيقة ،ث ُ َّم يُضاف الســبانخ
والفاصوليا ومسحوق فلفل شــييل ويُبعد عن الحرارة .يُرتك ليربد ملدة
دقيقة واحدة ثم تُضاف القشدة الحامضة والدُخان السائل.
لعمل لفيفة بكل هذه املكونات :توضع أقراص التورتيا عىل سطح
خزانة املطبخ وتطىل حافاتها بالقليل من املاء باســتعمال فرشــاة
الطبخ .تُرص حافتــي قرص التورتيا معا ً بأصابــع اليدين لغلقها
وتشكيل القرن ا ُملغلف للحشــوة .تُوضع قرون التورتيا امللفوفة عىل
صينية شواء مُغطاة بورق الربشمان.
تُمأل التورتيا بالحشــوة وتشــوى ملدة  25-20دقيقــة أو إ ِىل أن
تصبح حرارتها الداخلية  165درجة فهرنهايت .تُقدم عىل الفور مع
الصلصة املفضلة.
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حصص
التحليل التغذوي لكل حصة
التحليل التغذوي لكل حصة 2 :قطعة
السعرات الحرارية206 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 30 :غم
الكوليترسول 0 :ملغم
األلياف الغذائية 7 :غم

الدهون األُحادية غري املشبعة 3 :غم
الربوتينات ومنتجات األلبان 8 :غم
الدهون املشبعة 2 :غم
الصوديوم 343 :ملغم
الدهون اإلجمالية 7 :غم

بـــوديـــنـــغ الـــشـــوكـــوال الـــدافـــئـــة
تحل بذور الكتان محل البيض في هذه الوصفة ،التي يمكن إعدادها بمكونات نباتية
عن طريق استخدام حليب الصويا.

المك ّونات
ملعقة كبرية من بذور الكتان املطحونة (طحني الكتان)
 3مالعق كبرية من قهوة اإلسربيسو املتخمرة
كوبان وربع من الحليب املقشود ،مقسمة
 3/2كوب من السكر ،م َّ
ُقسمة
 8/1ملعقة صغرية من امللح
 3/2كوب من مسحوق الكاكاو غري املحىل
ملعقة صغرية من مستخلص الفانيليا
ملعقتان كبريتان من نشا الذرة

طريقة التحضير
يف وعاء متوسط الحجم ،اخفق قليالً بذور الكتان املطحونة (طحني
الكتان) مع قهوة اإلسربيسو الدافئة باستخدام شوكة .يُرتك جانباً.
يف مقالة متوســطة الحجم ،اخلط كوبا ً ونصف من الحليب،
وثلــث كوب من الســكر وامللح .دعه يغيل عــى درجة حرارة
متوسطة ،وقلبه من آن إىل آخر.
يف تلــك األثناء ،يخفــق يف قصعة متوســطة الحجم الثلث
املتبقي من كوب السكر ،ومســحوق الكاكاو ،ونشا الذرة .ثم
قم بخفق الثالثة أرباع املتبقية من الحليب حتى تمتزج تماماً.
اخفق خليط اللبن املغيل مع خليط الكاكاو.
صب الخليط يف املقالة ودعه يغيل عىل درجة حرارة متوسطة،
مع اســتمرار الخفق ،حتى يصري ثخينــا ً والمعاً ،ملدة حواىل 3
دقائق .أبعد املقالة من الحرارة.
اخفق حواىل كــوب من خليط الكاكاو الســاخن مع بذور
الكتــان املرضوبة املخفوقــة .أضف هذا الخليــط إىل مقالة
الصلصة وقم بالطهو عىل درجة حرارة متوســطة ،مع الخفق
باســتمرار ،حتى يتصاعد منه البخار ويصــر ثخيناً ،لحواىل
دقيقتني .ال تــرك الخليط عىل النار حتــى الغليان .يخفق يف
الفانيال .تُقدم دافئة.

6

حصص
التحليل التغذوي لكل حصة 2/1 :كوب
السعرات الحرارية169 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 35 :غم
الكوليسرتول 2 :ملغم
األلياف الغذائية 2 :غم

الدهون األُحادية غري املشبعة 1< :غم
الربوتينات ومنتجات األلبان 5 :غم
الدهون املشبعة :كمية ضئيلة جدا ً
الصوديوم 86 :ملغم
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جون سوليفان ...آخر مسؤول أميركي في روسيا
تن ّ
حى السفير األميركي في موسكو ،جون سوليفان ،من منصبه بعد ثالث سنوات من أصعب الحقبات وأكثرها
اضطرابًا في العالقات األميركية الروسية المعاصرة .لم يستطع سوليفان أن يتجنب انهيار العالقات األميركية
الروسية انطالقًا من منصبه في موسكو .لكنه يترك وراءه فراغًا كبيرًا في سفارة اضطرت إلغالق
قنصلياتها وتسريح موظفيها ،حين فرض الكرملين تخفيضات هائلة على السلك الدبلوماسي
األميركي في روسيا.
ملتابعــة األعمال يف الســفارة األمريكية
روبــــــــي غــــــــرامــــــــر
تزامنــا ً مع ترسيــح جــزء كبري من
موظفيها .يف الســنة املاضيةّ ،
خفضت
روســيا عــدد املوظفــن يف البعثــة
الدبلوماســية األمريكية بنســبة 90%
تقريبــاً ،فرتاجع عدد الدبلوماســيني
األمريكيني املســموح ببقائهم يف البلد،
تنحّ ى ســوليفان بعد وفاة زوجته
ثم ُمنِعت السفارة من توظيف أشخاص
بســبب مضاعفات صحية ،وشــدد يف
تم تعيينهم محلياً .يقول سكوت روالند،
مقابلة مع موقــع "بوليتيكو" عىل عدم
دبلومايس أمريكي ســابق كان قنصالً
ارتباط قرار تقاعده بسياســات الرئيس
أمريكيا ً عاما ً يف "يكاترينبورغ" ،روسيا،
األمريكي جــو بايدن تجاه روســيا أو
وسفري الواليات املتحدة يف بيالروسيا بني
اســتمرار الحرب يف أوكرانيــا .توفيت
العامــن  2014و" :2016أنا واثق بأنه
زوجتــه ،املحاميــة املرموقــة غرايس
اعتُ ِب ســندا ً يمكن االتــكال عليه خالل
رودريغــز ،من جــراء إصابتها بمرض
األوقات الصعبة التي شــهدتها السفارة
الرسطان يوم اإلثنني املايض.
يف موسكو".
رصّ ح أربعة دبلوماســيني حاليني
رفضــت وزارة الخارجيــة التعليق
وســابقني لصحيفة "فورين بولييس"
عىل عدد املوظفني املتبقني يف الســفارة
بأن سوليفان اســتلم واحدة من أصعب
األمريكية يف موسكو .قال متحدث باسم
املهام يف عالم الدبلوماســية األمريكية،
الوزارة" :ألسباب أمنية ،نحن ال نتقاسم
فكان يدير العالقات اليومية بني خصمَ ني
املعلومــات التي تتعلق بعــدد املوظفني
ســابقني من حقبة الحرب الباردة ،وقد
الحكوميني األمريكيني".
تدهورت هذه الروابط تدريجا ً ثم انهارت
لكن بعد تخفيض عــدد املوظفني،
بالكامل بعد قرار موســكو بإطالق غزو
اضطر ســوليفان لــإرشاف عىل فريق
شــامل ألوكرانيا يف أواخر شهر شباط.
محدود من الدبلوماسيني ،وحاول إدارة
لم يتضح بعد موعد اســتبدال سوليفان
العالقات مع موســكو خــال أصعب
بمســؤول آخر أو هوية من ســيخلفه.
الفرتات يف العالقات األمريكية الروســية
يف هــذه الفــرة االنتقالية ،ستســتلم
سوليفان مغادرًا جلسة استماع مغلقة أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ في الكابيتول | واشنطن 24 ،أيار 2021
منذ نهاية الحرب الباردة.
الدبلوماسية إليزابيث رود منصبه ،وهي
الســابق ،ميخائيل غورباتشــوف ،آخر
الرويس ألوكرانيا ،أطلقت الواليات املتحدة
ألن القرار ليس بيده .كانت العالقات بهذا
واجه املسؤولون يف إدارة بايدن ،بما
املسؤولة الثانية يف السفارة ،إىل أن ي ّ
ُعي
مناسبة رسمية يحرضها يف أيامه األخرية
هجوما ً دبلوماسيا ً شامالً لتنبيه الحلفاء
السوء آخر مرة يف بداية الخمسينات عىل
يف ذلك ســوليفان ،انتقادات الذعة من
الرئيس سفريا ً جديداً.
يف الســفارة بصفته ممثالً عن الحكومة
والــركاء يف أوروبــا مــن التهديدات
األرجح ،أي يف عهد الزعيم الســوفياتي
السلك الدبلومايس والخرباء يف واشنطن،
يقول متحدث باسم وزارة الخارجية
األمريكية .تابع ســوليفان أيضا ً شؤون
املطروحة ،ومحاولة ثني الرئيس الرويس
جوزيف ســتالني ،وكان جــورج كينان
ألنهم لم يتخذوا مواقــف أكثر رصامة
األمريكية" :ينوي البيت األبيض اإلعالن عن
املواطنني األمريكيني الذين
فالديمري بوتــن عن طموحاته الحربية،
السفري األمريكي حينها".
من موســكو بعــد قرار
هوية السفري املقبل قريباً،
لكننا ال نستطيع ّ
تعتربهم واشنطن معتقلني
فاتضح بذلك عجــز الواليات املتحدة عن
ــر كينــان عىل
تخفيض عــدد املوظفني
توقع يشء
اعتُ ِ
عن غري وجه حق يف روسيا
استمالة هذا الخصم العنيد.
نطاق واسع كبري الخرباء
يف تلك الفــرة ولم يطلقوا
يف الوقت الراهن".
الســتعمالهم كرهائــن
تقول أنجيــا ســتانت ،خبرية يف
األمريكيني بشؤون االتحاد
ردا ً مشابها ً عرب تخفيض
يظن الدبلوماســيون
سياســية ،بمــا يف ذلــك
سياســة روســيا الخارجية" :ما كانت
السوفياتي يف جيله ،لكنه
عدد الدبلوماسيني الروس
والخرباء أن إرث سوليفان
يف العالقــات األمريكيــة لم تكن الدبلوماسية
ُ
الدبلوماســية األمريكيــة قــادرة عىل
ط ِرد من موســكو بقرار
اثنان من مشــاة البحرية يتوقع دبلوماسيون املتواجديــن يف الواليــات
الروســية كان محــدودا ً
تغيــر رأي بوتني ،ما يعنــي أن الجهود
من السلطات السوفياتية
املتحدة .لكن بعــد الغزو
األمريكيــة الســابقني ،أميركيون أن يبقى
األميركية قادرة
وتريفــور
ويــان
بــول
واثقة
أنا
معينة.
حدود
لها
الدبلوماسية
بلغت
حني
،1952
العام
يف
الــرويس ألوكرانيــا ،أقال
منصب السفير
رغما ً عنه .يقــول دانيال على تغيير رأي بوتين
ريــد ،والعبة كرة الســلة
بأن السفري سوليفان بذل قصارى جهده،
االضطرابــات األوليــة يف
األمريكيــون وحلفاؤهم
فريــد ،دبلومايس أمريكي
األمريكيــة بريتني غرينر ،األميركي في روسيا
ما يعني أن الجهود
لكن أعاقه أشخاص كان يتعامل معهم يف
الحرب الباردة ذروتها بني
األوروبيــون حــواىل 400
سابق كان سفري الواليات
فارغًا طوال أشهر
الدبلوماسية لها
فاعرتض عــى اعتقالهم
الكرملني ووزارة الخارجية".
القوتَــن العظميني .برأي
موظف رويس من البعثات
املتحدة يف بولندا ومساعد
ي ِ
وقصد الســجون الروسية
ُجمع معظم الدبلوماسيني عىل دور
فريد ،لم يكن جورج كينان
الدبلوماســية جماعيــاً،
أو أكثر
حدود معينة
وزير الخارجية لشــؤون
لزيارتهم .أُطلِق رساح ريد
سوليفان املهم لتعويم العالقات األمريكية
يستطيع تحسني الوضع،
واتُ ِهــم عدد كبــر منهم
أوروبا وأوراســيا" :حني
خالل صفقة تبادل أرسى يف شهر نيسان،
الروســية بدرجــة معينة يف الســنوات
مثلما عجز جون ســوليفان عن تغيري
باســتغالل مناصبهــم الدبلوماســية
تسوء العالقات بني واشنطن وموسكو،
لكن ال يزال ويالن وغرينر مسجونَني.
األخرية عرب الحفاظ عىل تواصل يومي مع
الظروف يف الفرتة األخرية.
للتجسس ،لكن أنكرت وزارة الخارجية
ال يستطيع أي ســفري أمريكي أن يُحدِث
عىل صعيد آخر ،اضطر ســوليفان
الكرملني .كانت جنازة الزعيم السوفياتي
خــال املرحلة التي ســبقت الغزو
الروسية تلك التُهَ م.
فرقا ً حقيقياً .ال يمكنه أن ي ّ
ُحسن الوضع
يقــول دبلوماســيون أمريكيــون حاليون
وســابقون إنهم يتوقعون أن يبقى منصب السفري
األمريكي يف روسيا فارغا ً طوال أشهر أو أكثر ،نظرا ً
إىل وضع العالقات الســامة بني واشنطن وموسكو
غداة الحرب الروســية يف أوكرانيــا .يتطلب تعيني
أي ســفري جديد من جانب بايدن موافقة مجلس
الشــيوخ ،ثم يجب أن توافق الحكومة الروســية
عىل استقبال الســفري الجديد بموجب بروتوكول
دبلومايس محــدد .لكن يشــ ّك الدبلوماســيون
األمريكيون الحاليون والسابقون بأن تعطي روسيا

سوليفان مصافحًا الرئيس الروسي بوتين

موافقة رسيعــة عىل أي مبعــوث أمريكي جديد.
سبق ومنع أحد حلفاء روسيا سفريا ً أمريكيا ً من أداء
واجباته .اصطفت بيالروســيا مع موسكو وسهّ لت
غزوها ألوكرانيا يف أواخر شــهر شباط ،فامتنعت عن
إعطاء تأشرية للسفرية األمريكية يف بيالروسيا ،جويل
فيرش ،ومنعتها مــن دخول البلد وأجربتها عىل العمل
كمبعوثة خاصة من ليتوانيــا املجاورة ،بني العامني
 2020و ،2022قبل تنحيها من منصبها.
لكن رغم العوائق والقيود التي تمنع الســفراء
من أداء مهامهم ،يقول الخــراء إن بايدن مضطر

لتعيني ســفري جديــد يف موســكو يف أرسع وقت.
يستطيع الســفري األمريكي الجديد أن يراقب جميع
األحداث امليدانية يف روسيا وينقلها إىل واشنطن ،ما
يسمح لها برصد أي تغيري يف سياسات الكرملني .عىل
سبيل املثال ،كان ألكسندر فريشبو ،السفري األمريكي
يف روســيا بني العامني  2001و ،2005أول مبعوث
مرموق يدرك تأثري صعود بوتني السيايس عىل روسيا
وينقل ما يحصل يف أروقة الســلطة يف الكرملني إىل
واشــنطن .وكان جون برييل ،الســفري األمريكي يف
روســيا بني العامني  2008و ،2012واحدا ً من أوائل
املســؤولني الذين دقوا ناقوس الخطر يف واشــنطن
حول خطط موســكو لغــزو أجزاء مــن جورجيا
املجاورة يف آب  ،2008علما ً أن معظم املســؤولني يف
واشنطن كانوا يضعون خطوات الكرملني يف جورجيا
حينها يف خانة التهديد والوعيد بكل بساطة.
يقــول فريد" :من املفيد أن يتم تعيني ســفري
جديد ،مع أنه قد يعجز عــن تحقيق الكثري يف ظل
الظروف الراهنة .لكن قد تتغري األوضاع .وإذا ّ
تغي
الوضع فعــاً وأدى النجــاح األوكراني واإلخفاق
الرويس يف ســاحة املعركة إىل تغيري طريقة التفكري
يف موسكو ،يجب أن يتواجد هناك مسؤول قادر عىل
تنبيه واشنطن حول التحوالت الحاصلة ،ويجب أن

يكون ذلك املســؤول مؤهالً لخوض املحادثات عند
بلوغ تلك املرحلة".
عىل عكــس مســؤولني مرموقــن آخرين تم
تعيينهــم يف وزارة الخارجيــة األمريكية خالل عهد
الرئيس الســابق دونالد ترامب ،نجح ســوليفان يف
البقاء خارج املشــاحنات الحزبيــة ومعارك الرقابة
املحتدمة مع الكونغرس ،وهي من أبرز األحداث التي
طبعت السياســة الخارجية يف عهد ترامب .اكتسب
سوليفان االحرتام من الجمهوريني والديمقراطيني يف
آن ،خالل واليته كنائــب وزير الخارجية بني العامني
 2017و ،2019ومن املســؤولني الذين عيّنهم ترامب
والدبلوماسيني العاديني عىل حد سواء :إنه إنجاز نادر
لوزارة الخارجية يف عهد ترامب .بعد استبدال سوليفان
بســتيفن بيغن كنائب وزير الخارجية يف أواخر العام
 ،2019تأكد تعيينه كسفري الواليات املتحدة يف روسيا
عرب تصويــت يف مجلس الشــيوخ ( 70صوتا ً مؤيدا ً
مقابــل  22صوتا ً معارضاً) ،ما يثبــت دعم الحزبَني
الجمهوري والديمقراطي له يف الكابيتول هيل.
باإلضافة إىل املبعوث الخاص لشؤون الرهائن،
روجر كارستنز ،كان سوليفان واحدا ً من مسؤو َلني
َ
مرموقني فقط أبقاهمــا بايدن يف وزارة الخارجية
من عهد ترامب بعد استالمه الرئاسة.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٠الســـنة الـرابـعـة
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 70مليون ليرة كلفة شراء المازوت للوحدة السكنية خالل أشهر الصقيع

راحت «"سكرة"» الصيف وأتت فكرة تأمين التدفئة في الشتاء
بحسب كل التوقعات ،سيحل على لبنان شتاء قارس
هذا العام .سيزيد من معاناة المواطن اللبناني ويدخله
في أزمة جديدة ،تتمثل في البحث عن وسائل تأمين
المستلزمات الالزمة للتدفئة .ففي ظل انقطاع الكهرباء
شبه الدائم ،وصعوبة تأمين المحروقات بفعل األزمة
االقتصادية وغالء األسعار ،يتجه معظم السكان الى
الحطب كوسيلة بديلة وأوفر لتدفئة منازلهم.
لتأمني التدفئة ،ومنها:
جــويــل الــفــغــالــي
 الكهرباء ،وهي وســيلة ال يمكناالعتماد عليها يف ظــل االنقطاع الدائم
يئس اللبنانيون من الحال التي وصل
للتيار الكهربائي وارتفاع كلفة املولدات
اليها البلد .ويمكــن مالحظة هذا اليأس
(ســعر الكيلوواط /ساعة حاليا ً يرتاوح
بسهولة بمجرد مراقبة أعداد املهاجرين
بني  16الف لرية و 25الفاً).
التــي تتزايد يوما بعد آخــر .فمن بقي
 الغاز ،وهي ايضا ً وسيلة مرتفعةيف لبنان ،يعاني األمريــن للحصول عىل
الثمن .وقد وصل ســعر القارورة التي ال
أبســط حاجاته االساسية والرضورية،
تكفي إال أليام قليلة يف املدفأة إىل  350ألف
ومنها تأمــن التدفئة لفصل الشــتاء،
لرية ،وهي وسيلة عديمة الفعالية يف الربد
بعدما دخــل االقتصــاد اللبناني حالة
الشديد.
مــن الركــود االقتصادي
 املازوت ،وهي الوسيلةوفقد أكثــر من  60يف املئة
من شــبابه فرص العمل ،عدد كبير من سكان التــي يعتمدهــا أكثريــة
اللبنانيني .لكن كلفتها مرتفعة
وتفاقم األزمة املعيشــية الجبال نزحوا إلى
وبحســب الدولية للمعلومات
للفئات املحــدودة الدخل.
الساحل وقسم
إذا مــا أعتربنــا أن ســعر
ومع بدء العــام الدرايس
الجديــد ،يتأرجح اللبناني اضطر إلى إغالق
الصفيحة هــو  700ألف لرية
بــن مشــكلتني ،األوىل قسم من المنزل (كان الســعر يف العام املايض
 100ألف لــرة) والحاجة هي
تتعلق بمصاريف املدارس
اىل نحو  100صفيحة للوحدة السكنية يف
واالقساط والقرطاسية ،والثانية تتعلق
موسم الشتاء (وهذه الكمية تختلف تبعا ً
بكيفية تأمني املازوت أو أي وسيلة أخرى
للظروف املناخية) تكون الكلفة هي 70
للتدفئة يف فصل الشتاء.
مليون لرية يف موسم الشتاء.
 الحطب ،وتصل الحاجة اىل نحو 6الكلفة تتخطى الماليين!
أطنان من الحطب (وهذه الكمية تختلف
بحسب دراسة «الدولية للمعلومات»،
تبعا ً للظــروف املناخيــة) وتصل كلفة
سيبلغ متوســط كلفة التدفئة للوحدة
الطن الواحد اىل  6ماليــن لرية أي نحو
السكنية « 70مليون لرية» .ومع اقرتاب
 36مليون لرية يف املوســم .وتدني سعر
موسم الشتاء ،تتنوع الوسائل التي يمكن
الحطب مقارنة بســعر املازوت سيدفع
للبنانيــن ،خاصة املقيمــن يف الجبال
بالعديد مــن االرس اىل تبديل املدفأة من
واملرتفعات واألماكن الباردة ،استعمالها

ّ
وتدخل المحتكرين رفعا سعر الطن إلى ما بين  200و 500دوالر ُتدفع نقدًا
زيادة الطلب على الحطب

املازوت اىل الحطــب وتحمل كلفة رشاء
مدفأة جديدة .ولكن لهذا االمر تداعيات
بيئية خطرية اذ ســيزداد قطع األشجار
وافتعــال الحرائق لتحويــل االحراج اىل
غابات سوداء تسمح بقطع األشجار.
اللبنانيــون يف معاناة عــى أبواب
الشــتاء قد تدفع بالكثرييــن منهم اىل
تحمل برد الشــتاء لعــدم قدرتهم عىل
تحمل نفقات التدفئة الباهظة.

المواطن غير قادر
على تحمل أعباء إضافية

رئيس اللجنــة اإلقتصادية يف غرفة
التجارة والصناعة يف زحلة طوني طعمه
أكد أن «نســبة قليلة من ســكان الجبل
بدأوا التحضريات الستقبال فصل الشتاء،
ً
مقارنة مع االيام الطبيعية .فبعدما كانت
النسبة االكرب منهم تتحرض يف هذا املوسم
إلســتقبال الربد والصقيع ،وتبدأ تجهيز
املونة وتزويد وســائل التدفئة باملازوت،
ً
خاصة ألن معظم السكان يعتمدون عىل
هذه املادة للتدفئة ،نراهم اليوم يبحثون

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0047
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

إختتمت حكومة اليابان وبرنامج
األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية
( )UN-Habitatمرشوع إعادة تأهيل
املباني الرتاثيــة يف مجمع الرميل والتي
كانــت قد ترضّ رت بشــدة من انفجار
مرفأ بريوت .حرض الحفل الذي أقيم يف
املجمّ ع ،سفري اليابان يف لبنان تاكييش
أوكوبو ،ووزير اإلعــام ،زياد مكاري،
ومحافظ بريوت القايض مروان عبود،
ورئيس بلدية بــروت املهندس جمال
عيتاني ،ومديرة برنامج UN-Habitat
يف لبنان تاينا كريستيانسن ،باإلضافة
إىل عدد من ســكان املجمع والرشكاء
ً
إضافة إىل ممثيل وكاالت اإلعالم.
املعنيني

العام لوزارة املال جورج مع ّراوي .وقد
اســتمع املجتمعون لتقارير وزارة املال
وللسيناريوات املطروحة ،ومدى كلفتها.
وهم ينتظرون أن تبدأ جلسات املوازنة
االســبوع املقبل ليتمكنــوا من تحديد
االتجاه الذي ســتأخذه القرارات .وحده
وزير االتصاالت جونــي قرم طمأن أن
جو التفاوض مع موظفي أوجريو كان
ايجابياً .وقد جــرى االتفاق عىل تعليق
االرضاب ملدة اســبوع .واعــدا ً بايجاد
املخرج املناســب لكيفة اعطاء الزودة
املطالب بها .فكل الهدف كان اال نقول
بأن الزيادة ســتدخل يف صلب الراتب،
وهذا كان أساس املشــكلة .وبالنتيجة
ال يمكننا القيام اال بما يســمح لنا به
القانــون .معتربا ً أن القانون يســمح
باضافــة مبلــغ  1325000الف لرية
بصلــب الراتب ،وهو مــا ينطبق عىل
موظفــي أوجريو الخاضعــن لوزارة
العمل.

االسترليني
$ 1.1576
الين الياباني
$ 0.0070

الهجرة من المناطق الجبلية
الى الساحل

أكثــر من  80باملئة مــن املواطنني
رزحوا تحت خط الفقر ،وبحسب املسح
الذي أجرتــه إدارة اإلحصــاء املركزي
ومنظمة العمل الدولية «هناك  85يف املئة
من االرس ال تقوى عىل الصمود أبدا ً حتى

برنامج  UN-Habitatوسفارة اليابان يختتمان
مشروع إعادة تأهيل المباني التراثية في الرميل

عجز عن اتخاذ أي قرار لمعالجة
تداعيات األزمة على المرفق العام
لم تتمكن «اللجنة الوزارية املكلفة
معالجــة تداعيات األزمــة املالية عىل
ســر املرفق العام» من اتخاذ قرارات
وال عىل أي مســتوى ،بحسب ما لفت
وزير الشؤون االجتماعية هكتور حجار
بترصيــح يف نهاية االجتمــاع .اللجنة
كانت قــد التأمت بالرساي برئاســة
الرئيس نجيب ميقاتي وحضور كل من:
وزير العدل القايض هنــري الخوري،
وزير الدفاع موريس ســليم ،وزير املال
يوسف خليل ،وزير الشؤون اإلجتماعية
هكتور حجار ،وزيــر الصناعة جورج
بوشكيان ،وزير االتصاالت جوني قرم،
وزير الداخلية والبلديات القايض بسام
مولوي ،وزير الصحــة فراس االبيض،
وزير األشغال العامة والنقل عيل حمية،
املدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان
شــقري ،األمني العام ملجلــس الوزراء
القايض محمود مكية ،رئيســة مجلس
الخدمة املدنية نرسين مشمويش ،واملدير

عــى األوفر ،حيث تم اســتبدال املازوت
بالحطب نظرا ً لوفرتــه وكلفتة املتدنية
ً
مقارنة باملــازوت ،األمر الذي يشــكل
خطرا ً عــى البيئة .وهناك عدد منهم من
اضطر اىل استبدال وســائل التدفئة عىل
املازوت بأخرى تعمل عىل الحطب ،األمر
الذي أدى اىل زيــادة الطلب عىل الحطب
وبالتايل تدخل املحتكرين وارتفاع ســعر
طن الحطب وصوال ً اىل تسعريه بالفريش
دوالر» .ويزيــد طعمة «حتــى من لجأ
اىل تركيب طاقة شمســية ،ستنخفض
فعاليتهــا يف فصل الشــتاء ،وبالتايل لن
تسمح بتشــغيل وســائل التدفئة التي
تعمل عىل الكهرباء».

ولو لشــهر واحد يف حال فقدان جميع
مصادر الدخل ،مقابل قلة قليلة رصحت
أن بامكانها الصمود ستة أشهر أو أكثر
بدون دخل» .ونظــرا ً لهذه االرقام ،هناك
عدد كبري مــن اللبنانيني لن يســتطيع
الوصول اىل التدفئة هذا العام .ويشــر
طعمه اىل أن «هناك عددا ً كبريا ً من سكان
الجبــل واملرتفعات نزحوا اىل الســاحل،
وغريهم من اضطروا اىل إغالق قسم من
بيوتهم وذلك لعــدم قدرتهم عىل تأمني
مستلزمات التدفئة».
ويرى طعمــه «أنه يجب إعالن حال
كارثي سيكون
طوارئ يف البالد ،فشــتا ٌء
ّ
عىل لبنان لم يشــهده مــن قبل ،ويجب
مساعدة األرس األكثر فقرا ً عرب البطاقة
االجتماعيــة التى لم تبــر النور حتى
اليوم ودعم ســعر املازوت ،أو عن طريق
تسهيل العمليات املرصفية ليتمكن املودع
من الترصف بأمواله .هناك حلول عديد،
ولكن السؤال األهم هنا :هل حقا ً يريدون
ايجاد الحلــول؟ أم الهــدف هو تفقري
الشعب اللبناني؟».

املــروع املنفذ من قبــل برنامج
 UN-Habitatموّلته الحكومة اليابانية
بمبلغ قدره  2.16مليون دوالر أمريكي،
وجرى إنجاز أعمــال التأهيل يف مجمّ ع
الرميل بالرشاكة مع جمعية Live Love
 .Lebanonولقــد ت ّم اعتمــاد مقاربة
«إعادة البناء بشكل أفضل» حيث أعيد

بيـتـكـوين
$ 20.981
الذهب
$ 1712

CMC crypto
$ 504.9
الفـضـة
$ 18.5

تأهيل تسعة من املباني املترضرة بشدة
وتدعيم وتقويــة مبنيني اثنني .كما ت ّم
ترميم املرافــق العامة داخل املجمع ما
يتيح زيادة املساحات الخرضاء واملناظر
الطبيعية داخل املدينة .السفري أوكوبو
اعترب أن «كل مبادرة إلعادة اإلعمار هي
خطوة أقرب نحو التعايف وهذا املرشوع
الذي تم تمويله عرب اليابان هو خري دليل
عىل ذلك .بعــد تع ّرضها الثنني من أكرب

اإلنفجــارات يف التاريخ الحديث ،كانت
الحكومة اليابانية من بني املستجيبني
األوائل ملساعدة لبنان يف أعقاب االنفجار
عرب عدة قطاعات حيوية .واليوم ال تزال
اليابان ملتزمة بتخصيص املوارد لدعم
املشــاريع التي تدفع باتجــاه التنمية
الشاملة للبنان والتي تسهم يف التخفيف
من عــبء املصاعب عــى املجتمعات
األكثر حرمانا ً يف جميع أنحاء البالد».

الروبل
$ 0.0165

اليوان الصيني
$ 0.1445

الليرة التركية
$ 0.0548

بــرنــت
$ 91.8

خام WTI
$ 86.1

طن القمح
$ 318.5
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إقـــتـــصـــــاد
العـــدد  - ٩٣٠السنــــة الـرابـعـة

الســبــت  ١٠أيلول 2022

الودائع "لم تتب ّ
خر" ...إنّما انتقلت من يد إلى أخرى
اعترب رئيس «مجموعة طالل أبو غزالة
العاملية» الدكتــور طالل أبو غزالة أن «أزمة
لبنان هي سياســية .ونحــن من نفرضها
عىل أنفســنا ،اىل جانــب اإلرادات الدولية
التــي تلعب بناّ .إل ّ
أن هنــاك حاجزا ً يمكن
أن نتحرك خلفه رغــم ك ّل اإلرادات األجنبية
وعظمتها وجربوتها ،بعيــدا ً من التزام آراء
تلــك الدول التي تحــاول إقناعنا بأن لبنان
يف أزمة ال يمكن الخــروج منها .وإن نحن
رسنا يف هذا املنطق ،أصبحنا أعداء للبنان».
كالم أبو غزالة أتى عقب زيارته إىل املجلس
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي .وقد رأى أن
ّ
تتبخر والودائع لم تذهب اىل غري
«األموال لم
رجعة .فاألموال لم ترسق بل انتقلت من يد

أخبار سريعة
المعاش التقاعدي
يحمي العمال

إىل أخرى ومن مرصف اىل آخر ومن دولة اىل
أخرى» .من جهته ناشد رئيس املجلس شارل
عربيد القوى السياسية أن «توقف االشتباك
السيايس الذي وصل اىل مراحل سلبية جعلت
اللبنانيني يفقدون الثقة يف بلدهم» .مشريا ً

إىل أن «القطاع املرصيف وجمعية املصارف لم
يصدرا أي تصوّر حول مصري ودائع الناس.
فاملودعون تعاقدوا مع املصارف التي بدورها
لــم تتحدث مع املودعني بشــأن ســبل أو
إجراءات إعادة ودائعهم» .وقد طالب عربيد

«برضورة إقرار املوازنــة وقانون الكابيتال
كونرتول وتوحيد ســعر الرصف كي نسري
عىل الســكة الصحيحة من أجل إنقاذ لبنان
من األزمات اإلقتصادية واملالية واملعيشــية
التي يعاني منها منذ حواىل ثالث سنوات».

تـتـمـــات
الترسيم "مكانك راوح" :نقاط عالقة وحلول "ملغومة"!

بأن «اإلرسائيليني أملحوا ّ
ويف هذا السياق ،نقلت املصادر معطيات تفيد ّ
بأن قبولهم بالتنازل
يف منطقة الحــدود البحرية ال بد أن يقابله تنازل من جانب لبنــان يف منطقة الحدود الربية»،
وأوضحــت ّ
أن «إرسائيل تطرح مقابل منح لبنان كامل حقــل قانا ضمن الخط  23البحري أن
ّ
املرسمة املعروفة برمز ،B1
تحصل عىل مكتسبات يف الحدود الربية ،ال سيما عند نقطة الحدود
ّ
سيغي معالم
وهذا ســيؤدي إىل نسف كل نقاط التحفظ اللبناني عىل طول الخط األزرق بشكل
الحدود الربية والبحرية للبنان».
وإذ أكدت ّ
أن «املوقف اللبناني حازم يف رفض إحداث أي تداخل يف عملية الرتسيم الحدودي
بني الخطوط البحرية والربية ،خصوصا ً و ّ
أن لبنان الرسمي تنازل سلفا ً بموجب اعتماد الخط 23
البحري عن  2300كلم من منطقته الحدودية» ،لفتت املصادر إىل ّ
أن موقف رئيس مجلس النواب
الداعي إثر لقاء هوكتشاين إىل «العودة الرسيعة إىل الناقورة» ،ينطلق يف خلفيته إىل «استرشاف
ب ّري مخاطر املراوحة يف عملية املفاوضات بصورتها الراهنة ،ما يستدعي استعجال إعادة إحياء
طاولة املفاوضات غري املبارشة بأرسع وقت ممكن بوساطة أمريكية ورعاية أممية بغية تطويق
هذه املخاطر ومنع تدحرج األمور نحو املواجهة العسكرية».
أما عىل ضفة قرص بعبدا ،فعمّ مت مصادر الرئاسة األوىل أجواء إعالمية تفاؤلية عن اجتماع
أن هوكشتاين «نقل باإلجمال معطيات إيجابية ،مطمئنا ً
عون بالوســيط األمريكي ،مشري ًة إىل ّ
إىل ّ
أن لبنان ســيحصل عىل مراده لكن عليه أن يقدم بعض التوضيحات بشأن النقاط العالقة
وباألخص يف ما يتعلق بكيفية ترســيم الخرائط البحرية انطالقا ً
ّ
لكي تكون الصورة أشــمل،
من إحداثيات الخط  23بشــكل يدخل حقل قانا كامالً ضمن الحدود اللبنانية ،فضالً عن تقديم
ً
مضيفة ّ
أن «الوســيط األمريكي أعرب يف
إيضاحات متصلة بصيغة االتفاق النهائي املرتقب»،
الوقت عينه عن ارتياحه ألجواء لقاءاته مع الفرنســيني وما ملسه من استعداد رشكة «توتال»
ملبارشة عمليات التنقيب يف الحقول اللبنانية فور الوصول إىل االتفاق».
أما عن املوقف اللبناني الرســمي بعد الزيارة ،فاكتفت املصادر باإلشــارة إىل ّ
أن «رئيس
الجمهورية اســتمع ملا حمله الوســيط األمريكي وأبلغه بأن الجانب اللبناني سوف يتدارس
املواضيــع واألفكار املطروحة تمهيدا ً للخــروج بموقف لبناني موحّ د منها ،عىل أن تســتمر
املشاورات واالتصاالت يف األيام املقبلة بغية ترسيع خطوات الحل».
يف الغضون ،وغداة ما كشفته «نداء الوطن» عن مساع بذلتها السلطة اللبنانية عرب وزارة
الخارجية لتقييد حركة قوات الطوارئ الدولية «يونيفل» يف منطقة جنوب الليطاني خالل مداوالت
مجلس األمن األخرية يف قرار تمديد واليتها ،اسرتعى االنتباه أمس تحريض الوكيل الرشعي العام
للســيّد عيل الخامنئي يف لبنان الشيخ محمد يزبك عىل قوات الـ»يونيفل» بشكل ينذر بتطورات
مقبلة عىل مرسح عملها امليداني من شــأنها أن تحيط حركتها بمحاذير أمنية وترفع منسوب
الصدام بني «األهايل» والجنود األممني ،سيّما وأن الشيخ محمد يزبك لوّح بتصنيفها ضمن خانة
«قوات االحتالل» ،متســائالً يف خطبة الجمعة يف بعلبك أمس« :أين املسؤولون من قرار مجلس
األمن بإعطاء القوات الدولية يف الجنوب «اليونيفيل» ح ّرية الحركة؟» ،وأردف« :هذا تطوّر خطري
ّ
بتعقب الناس واملقاومة»،
يحوّل هذه القوات اىل قوات احتالل ،ودورها حماية العدو اإلرسائييل
واضعا ً صدور القرار عن مجلس األمن بالصيغة التي صدر بها يف إطار «املؤامرة عىل لبنان».

بلينكن :خسائر هائلة لبوتين في خاركيف

وكان بلينكن يتحدث إىل الصحافيني يف مقر حلف شمال األطليس يف بروكسل بعدما أجرى
محادثات مع األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ ،بعد يوم من زيارة وزير الخارجية األمريكي
لكييف.
وذكرت وكاالت إخبارية روســية يف وقت سابق بأنه ســتتم إعادة نرش قوات موسكو يف
منطقة خاركيف ردا ً عىل هجوم أوكراني مضاد واسع النطاق.
ونرشت وكالتا «تاس» و»ريا نوفوســتي» تسجيال مصوّرا ً نقال عن وزارة الدفاع الروسية
يظهر تح ّرك معدات عسكرية عىل طريق معبّد يرفع بعضها األعالم الروسية ويحمل الحرف «»Z
الذي بات رمزا ً للحملة العسكرية الروسية.
وقال مسؤول محيل عينته موسكو يدعى فيتايل غانشيف يف ترصيحات متلفزة إن «معارك
رشسة» تحصل قرب باالكليا ،وهي بلدة يف منطقة خاركيف أعلنت أوكرانيا استعادتها الخميس.

جندي أوكراني يعتلي دبابته في خاركيف (أ ف ب)

ويف تداعيات األزمة الناتجة عن محطة زابوريجيــا ،ح ّذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمس من تداعيات قصف بلدة إنرغودار حيث تقع املحطة النووية يف أوكرانيا ،وأفاد املدير العام
للوكالة رافايل غرويس يف تغريدة بأن «القصف تسبب بانقطاع كامل للتيار يف إنرغودار وهو أمر
يمس بالتشغيل اآلمن للمحطة القريبة» ،واصفا ً األمر بأنه «تطور دراماتيكي».
وتابع غرويس« :الوضع غري مقبول عىل اإلطالق .وال يمكن أن يستمر» ،ووجّ ه ندا ًء عاجالً
من أجل «وقف فوري للقصف» الذي يستهدف «املنطقة بكاملها» ،مشددا ً عىل ّ
أن «هذا هو األمر
الوحيد الذي سيضمن أمن طاقم التشغيل وســيتيح إعادة التغذية بالطاقة بشكل مستدام إىل
إنرغودار وإىل املحطة» التي تعد أكرب منشأة نووية للطاقة يف أوروبا.
ويف اطار الدعم الدويل املســتمر لكييف ،أعطى وزراء املال األوروبيون الـ 27الضوء األخرض
أمس ،لتقديم مساعدة جديدة بقيمة خمسة مليارات يورو ألوكرانيا ملواجهة تداعيات الحرب.
وتتخذ هذه املســاعدة الجديدة شكل قرض ،واقرتحتها املفوضية االوروبية األربعاء ،وهي
تمثل الرشيحة الثانية من حزمة ال تتعدى تسعة مليارات يورو للعام  2022أعلنتها يف أيار رئيسة
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليني.
وقال وزير املال التشــيكي زبينك ســتانجورا بعد اجتماع يف براغ مــع نظرائه يف االتحاد
األوروبي« :سيتم استخدام القرض الجديد بقيمة خمسة مليارات يورو لعمل الدولة األوكرانية
اليومي والبنى التحتية الحيوية يف البالد كاملدارس واملستشفيات».

واشنطن :ر ّد إيران النووي خطوة "إلى الوراء"

وقال بلينكن للصحافيني يف بروكســل« :يف األسابيع األخرية ،ردمنا بعض الهوّات .ابتعدت
إيران عن بعض املطالب الخارجة عن املوضوع وهي مطالب غري مرتبطة بخطة العمل الشاملة
املشــركة (االتفاق النووي)» ،وأضاف« :لكن الرد األخري عاد بنا إىل الوراء .ولســنا عىل وشك
املوافقة عىل اتفاق ال يفي بمتطلباتنا األساســية» .وتابع« :إذا توصلنا إىل اتفاق ،فسيكون ذلك
فقط ألنه سيدعم أمننا القومي».
وعقد بلينكن يف بروكسل اجتماعات عرب اإلنرتنت مع نظرائه يف بريطانيا وفرنسا وأملانيا،
وهي جميعها دول ما زالت طرفا ً يف االتفاق.
بموازاة ذلك ،اعترب وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبداللهيان يف اتصال هاتفي مع
نظريه الصيني وانغ يي أنه «عىل واشــنطن أن تتوقف عن استخدام األدبيات الغامضة يف نص
االتفاق النووي لكي يتم التوصل إىل االتفاق يف أقرص وقت ممكن».
ونقلت وســائل إعالم صينية عن عبداللهيان قوله إن «إيــران ملتزمة بالتوصل إىل اتفاق
لكنها لن تقبل محاولة الواليات املتحــدة أن تحقق أهدافها» .وبدوره ،قال وانغ يي إن «الصني
ستواصل دعم إيران يف حماية حقوقها ومصالحها املرشوعة» ،الفتا ً إىل أنه «مهما تغري الوضع
الدويل ،ستعمل بكني بثبات عىل تطوير العالقات مع طهران وستواصل توسيع التعاون العميل
يف مختلف املجاالت».
يف ســياق آخر ،ال تزال تداعيات االعتداء اإليرانــي االلكرتوني عىل ألبانيا تتفاعل ،إذ أعلنت
الواليات املتحدة أمس ،فرض عقوبات عىل وزارة االستخبارات واألمن الوطني اإليرانية والوزير
املسؤول عنها إســماعيل خطيب ،بعدما كشــفت أن طهران تقف وراء هجوم إلكرتوني غري
مسبوق استهدف ألبانيا املنضوية يف حلف شمال األطليس.
وقال نائب وزيرة الخزانة األمريكية براين نلســون إن «هجوم إيران اإللكرتوني عىل البانيا
يتجاهل قواعد سلوك الدولة املسؤول يف أوقات السلم يف الفضاء اإللكرتوني ،والتي تشمل االمتناع
عن اإلرضار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة».
وذكرت الخزانة أن مجموعة إيرانية واحدة تعرف باسم «مادي ووتر» تشن حمالت الكرتونية
منذ  2018مستغلة ثغرات يف شبكات أجنبية الختالس معلومات حساسة واستخدام برمجيات
فدية خبيثة ،كما شنت هجوما ً الكرتونيا ً عىل هيئات حكومية تركية يف نهاية العام املايض.
وأضاف نلسون« :لن ندع هجمات الكرتونية إيرانية تزداد عدائية تستهدف الواليات املتحدة
وحلفاءنا ورشكاءنا».
وتجمد العقوبات أي أصول قد يملكها املســتهدفون بها يف الواليات املتحدة وتمنع األفراد
والرشكات بما فيها املصارف الدولية التي لديها نشــاط يف الواليات املتحدة ،من التعامل معهم،
للحؤول دون وصولهم إىل الشبكات املالية العاملية.

نظم االتحاد الوطني لنقابات
العمال والمستخدمين في لبنان،
ورشة نقاش اولية تحت عنوان
«تحويل تعويض نهاية الخدمة
الى معاش تقاعدي» ،في حضور
خبراء من منظمة العمل الدولية
وبمشاركة رؤساء النقابات
في االتحاد الوطني ،ومحامين
ومهتمين في الشأن القانوني
والنقابي والعمالي .وذلك
«استنادا ً الى طلب وزير العمل
تطبيق مضمون المادة ( ) 54
من قانون الضمان االجتماعي
التي تجيز تحويل تعويض نهاية
الخدمة إلى معاش تقاعدي».
وقد أكد رئيس «االتحاد»
كاسترو عبدالله على أن
«الحماية االجتماعية والصحية
التي يضمنها المعاش التقاعدي
هي حق مقدس للعمال .مشددا ً
على ضرورة النظر الى مكامن
الخلل وتصحيحه إن وجد،
لصالح المضمونين».

مناورات لتشغيل
مضخات المياه
في الجنوب
أجرت المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني بالتعاون مع مصلحة
التنسيق في كهرباء لبنان،
المناورات الالزمة لتشغيل
محطات ضخ المياه في قضاء
النبطية (تجمع آبار فخر الدين
وتفاحتا) من خالل تزويدها
بالطاقة عبر خطوط التوتر
العالي  66ك.ف .على ان
تستكمل المناورات مداورة
لتشغيل محطات ضخ المياه في
قضاءي مرجعيون وصور ،وذلك
بتوجيه من رئيس مجلس النواب
نبيه بري وبمتابعة من مدير
مكتبه النائب هاني قبيسي.

تقلّبات أسعار
المحروقات تربك
أصحاب المحطات

سجلت أسعار المحروقات
في االسواق الداخلية تراجعا ً
ملحوظا ً في سعر البنزين بنوعَ يه
 95و 98أوكتان بقيمة  16ألف
ليرة .فيما ارتفع سعر المازوت
 6آالف ليرة وقد أصبحت
االسعار على الشكل التالي:
بنزين  95أوكتان618000 :
ليرة لبنانيّة .بنزين  98أوكتان:
 633000ليرة لبنانيّة .المازوت:
 791000ليرة لبنانيّة .وأمام
هذه الفوارق اليومية ناشد
تجمع اصحاب محطات الجنوب
المعنيين «التحرك الفوري
باتجاه وزارة الطاقة لوقف
النزيف ،خصوصا ً لجهة ضرورة
لحظ جدول تركيب االسعار
عمولة المصارف ،ومعالجة
موضوع الجعالة ،بما يؤمن
استمرارية المحطات ،والحفاظ
على العمال ،فضالً عن وجوب
االحتساب الدقيق لفوارق سعر
صرف الدوالر ،وانعكاسها على
سعر المحروقات».

العـــــالــــم
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وزارة العدل األميركية تستأنف قرار تعيين خبير لفحص "الوثائق"

ترامب ينصح "الفيدرالي" و"اإلدارة" :ال تهدرا الوقت والمال
أعلنــت وزارة العــدل األمريكيّــة،
أنّها ستســتأنف قرار قاضيــة فيدراليّة
ّ
بالســماح بتعيني خبري مستق ّل ملراجعة
الوثائق التي صادرها مكتب التّحقيقات
الفيدرايل (اف بي آي) أثناء تفتيش منزل
الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكان الرئيــس الجمهــوري طلب
من املحكمة تعيني طرف ثالث مســتق ّل
لفحــص الوثائق التي تمّ ــت مصادرتها
خالل هذه العمليّة األمنيّة وغري املسبوقة
لرئيس ســابق ،حتى يتم ّكن من تحديد
ما يمكــن إعادته إليــه أو تصنيفه عىل
«رسي» وال يمكن استخدامه بذلك يف
أنه
ّ
التحقيقات التي تستهدفه.
وق ّررت القاضيــة أيلني كانون ،التي
عيّنها ترامــب يف  ،2020يف الخامس من
أيلول ،قبــول طلبه يف انتصــار لل ّرئيس
السابق.
وإىل جانب إعالنها عن نيّتها استئناف
القرار ،طالبــت وزارة العدل بوقف حكم
القاضية الذي يمنع السلطات من االطالع
عىل الوثائق «الرسية للغاية» يف تحقيقها.
وقــال محامــو الــوزارة ّ
إن «هذه
ّ
تخص الســلطة التنفيذية وليس
الوثائق
الرئيس السابق».

وكانت الوزارة عارضت بشدّة تعيني
طرف ثالث مســتق ّل ،معتــر ًة ّ
أن ذلك
«قد يمنع إطالع املحققــن عىل الوثائق
وسيرضّ بشدّة بمصالح الحكومة بما يف
ذلك يف مجال األمن القومي».
ور ّد ترامــب عــى إعالن الــوزارة،
باإلشــادة بقرار القاضية «الشــجاعة
والرائعة».
وكتــب عــى شــبكته للتّواصــل
االجتماعي «تروث سوشــال» ّ
إن «مكتب
التحقيقات الفدرايل واإلدارة ســينفقان
ماليني الدوالرات وقــدرا ً كبريا ً من الوقت
والجهد بدال ً من مكافحة الفساد القيايس
ّ
تتكشف أمام أعيننا».
والجريمة التي
وقالت املحكمــة يف ّ
ملفها ّ
إن «هذه
الوثائق تتّسم بحساسية كبرية إىل درجة
ّ
أن موظفي مكافحة التجســس التابعني
ملكتــب التحقيقات الفــدرايل ومحامي
وزارة العدل احتاجوا إىل تصاريح إضافية
قبل أن يُســمح لهم باالطالع عىل وثائق
محدّدة».
وتكشــف الالئحة التفصيلية ملا تمّ ت
مصادرتــه يف الثامن مــن آب من منزل
ترامب أنــه احتفظ بأكثــر من  11ألف
وثيقة رسيّة وغري رسيّة متع ّلقة بالدولة.

ترامب يطالب بتعيين طرف ثالث مستقل ّ (أ ف ب)

كيم أونَ :و ُ
ضعنا ال رجوع عنه

كوريا الشمالية ُتقر ّ قانونًا يُجيز تنفيذ ضربة نووية وقائية

كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى السنوية الـ 74لتأسيسها (أ ف ب)

يشهد ملف األسلحة النووية الكورية الشمالية
تصعيــدا ً جديدا ً مع إقرار بيونــغ يانغ قانونا ً يعلن
استعدادها لتنفيذ رضبات نووية وقائية بما يف ذلك
ر ّدا ً عىل هجمات بأسلحة تقليدية.
ويبدد هذا القرار أي إمكانية للتفاوض عىل نزع
أسلحة كوريا الشمالية النووية إذ أعلن الزعيم كيم
جونغ أون أمس ،أن وضع بالده كقوة نووية أمر «ال
رجوع فيه» ،حسب ما ذكرت وكالة األنباء الرسمية
الكورية الشمالية.
ويأتي هذا اإلعالن وســط توتــر العالقات بني
الكوريتني ،إذ تتهم بيونغ يانغ ســيول باملسؤولية
عن تفيش كوفيد  -19عــى أراضيها وتهدد جارتها
باالنتقام.
وقال كيــم يف خطاب ألقاه أمــام الربملان «إن
التخيل عن األســلحة النووية غري وارد عىل اإلطالق،
وال يمكــن أن يكون هناك نزع للســاح النووي أو
تفاوض».
وأشــار مركز الدراسات الكورية الشمالية يف

معهد سيجونغ إىل أن «القانون الجديد يثبت ثقة
كيم جونغ أون يف قدرات بالده النووية والعسكرية
وخصوصــا ً يف صواريخهــا البالســتية العابرة
للقارات القادرة عــى إصابة األهداف يف الواليات
املتحدة».
وأوضح أن القانون «يربر علنا ً استخدام بيونغ
يانغ الســاح النــووي» .ولفــت إىل أن «كيم ليس
ّ
لشن رضبة نووية» لكن العقيدة
بحاجة إىل قوانني
الجديــدة «تربر اســتخدامه لالســلحة النووية يف
الحاالت الطارئة بكشــفها مسبقا ً مبادئ استخدام
النووي يف البلد والخارج».
وأجرت كوريا الشــمالية سلسلة قياسية من
التجارب العســكرية هذه الســنة وأبرزها إطالق
صاروخ بالســتي عابر للقارات ألول مرة منذ العام
.2017
وح ّذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون
مرارا ً من أن «الشــمال يستعد إلجراء تجربة نووية
جديدة».

نجاحات أوكرانيا العسكرية ُتغيّر مشهد الحرب

خـــالد العــــزي

لم تستطع روسيا فرض اسرتاتيجيتها الجديدة
ضد الغرب ،فدخل الرئيــس فالديمري بوتني أوكرانيا
محــاوال ً اإلطباق عليها ،يف معركــة تكون نتائجها
مشــابهة لســيناريو "الناتو" الذي فصــل إقليم
كوسوفو عن رصبيا.
حــرب بوتــن كان يجب إنجازها يف أســبوع،
وتعتمد عىل رضب البنية التحتية وش ّل قدرات الجيش
األوكراني والدخول بقوات عســكرية استعراضية،
تفرض عىل حكومة كييف الهروب واالنقسامات.
غري ان رئيس األركان األوكراني فالريي زالوجني
تم ّكن من امتصاص رضبة بوتني وأفشــلها ،كونه
ابن املدرسة الحربية السوفياتية السابقة ،فالنجاح
يعتمد عىل تقديره للرضبات الروســية التي جعلته
ّ
ويفشل احالم الرئيس الرويس.
يصمد
ما بني رأي االستخبارات وفساد الجيش أصيبت
الحملة بنكسات متعددة أظهرت مدى الرصاع القائم
بني املؤسســتني اللتني تُحمّ ــان بعضهما البعض
مسؤولية الفشــل يف السيطرة عىل مفاصل أوكرانيا
ّ
وحث بوتني الشــعب األوكراني عىل التمرد
الحيوية.

والتفاوض بــن املتحاربني .لم تشــهد أي حرب يف
ضــ ّد "حكومته املتطرفــة" ،وأطلق نــداء للقوات
العالم خســارة هذه االعداد الكبرية ،كما حصل مع
العسكرية بهدف االنشقاق عن النظام.
جيش االمرباطورية ،بمقتل العديد من الرتب العالية
لكن الشــعب لم يقــع تحت تأثــر الرضبات
والجنــراالت واألفــراد والجرحى ،وتدمــر اآلليات
الروسية ،ويف جنوب أوكرانيا وخاركوف حصل ما لم
واملعدات التي ال تزال أرقامها مجهولة.
يتوقعه بوتني بمقتل جنراالته وتدمري قواته ورضب
يف املقابل ،جعلت أســلحة "الناتو" الهجومية،
هيبته العسكرية.
من أوكرانيا نقطة صعبة يف املعادلة،
يف كييف كان الفشــل الذريع،
وتأمل من خاللها تحقيق النرص عىل
بإســقاط العاصمــة سياســياً،
روسيا ،عىل الرغم من التدمري الكبري
وتحولــت املدن القريبــة منها إىل
لإلمكانيات العسكرية لكييف ،لكنها
مصائد للمحت ّلني.
جعلت أسلحة «الناتو»
ّ
وتشن هجمات
ال تزال تقاوم بعناد،
خرجت
املــايض
آذار
يف آخــر
الهجومية من أوكرانيا
مضــادة عىل مناطق كخريســون
قوّات موســكو من غســتوميل،
اربني ،بوشا ،ومدن أخرى مهزومة ،نقطة صعبة في المعادلة
والقرم ،وتحقق نجاحات تكتيكية.
ّ
وارتُكبت فيها أبشــع مجازر القتل وتأمل من خاللها تحقيق
يحقق
ويتخوّف الروس من أن
ّ
يتحل
الجيــش األوكراني (الــذي
واالغتصاب ،فاملنترص هو من يكتب
النصر على روسيا
بمعنويات عالية) انتصارات ضدّهم
التاريخ ،فكانت رســالة روســية
قاســية لألهايل ،لكن فظائعها لم تُ ِ
وسط خسائر فادحة ملوسكو التي تنظر بعني الحذر
خف نكســات
إىل حصــول كييف عىل أســلحة هجومية حديثة قد
الجيش املرتزق.
وفيما توجّ ه بوتني لتحقيق إنجازات عســكرية
تقلب املعادالت.
يف دونبــاس (رشق) ،ال يزال عالقا ً يف معارك الجنوب
إن معــارك "سيفردونيتســك" أنهكت الجيش
املشــتعل ،وال دالئل جديدة عىل فتح بــاب الحوار
الرويس ،ولم يعد يملك القدرة عىل متابعة الهجمات

خارج مناطق دونيتســك ،بالرغم مــن محاوالته
املستمرة للسيطرة عىل مناطق جديدة ،حيث بات من
الصعب الوصول اىل خاركوف أو كييف بعد التعثر يف
دونباس.
يف املقابل ،أصبحت املواقــف الغربية مرتدّدة يف
دعم أوكرانيا بأسلحة متطورة ،ما يشري إىل أن القارة
العجوز تتخوف من فقدان القــرار لصالح أوكرانيا
الحقاً ،وأن يصبح الــدور املؤثر لها يف القرار الغربي
"السيايس والعسكري" يف حال انتصارها ،عىل رغم
التوافق األوروبي عىل عدم السماح بهزيمة أوكرانيا.
إن االخرتاقات األخرية للجيش األوكراني يف قلب
دفاعــات الجيش الرويس لجهــة مناطق خاركوف
ّ
وتغي
ودونباس وخريســون والقرم تربك املشــهد
خارطة الرصاع بواسطة املساعدات الغربية.
عىل الرغم من أن الجيــش الرويس يحرز تقدما ً
يف دونباس ولكن ببطء وبفاتــورة عالية ،فالحاجة
الروســية باتت ملحــة إىل مفاوضــات حول هدنة
مقبولة مع أوكرانيا ،تشــبه "النســخة الكورية"،
أي تقســيم البالد إىل منطقتني .وتعتقد موسكو أن
الرئيس االمريكي جو بايدن قد يقبل بذلك ،كما فعلت
بالده مع الكوريتني الجنوبية والشمالية.

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٩٣٠السنــــة الـرابـعـة
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تشارلز الثالث تع ّهد في خطابه األول باحترام البالد والدستور وعيّن وليام وليًا للعهد

ّ
تتأهب لوداع الملكة
"سقط جسر لندن" ...بريطانيا

تشارلز الثالث مخطابًا األمة والكومنولث (أ ف ب)

بني ترتيبات جنازة إليزابيث الثانية،
وتتويج ابنها البكر تشارلز الثالث ،تتأهب
اململكة املتحــدة لوداع امللكــة الراحلة
بـ»هدوء» يف قرص باملورال باســكتلندا،
واســتقبال امللــك الجديد ،يف مراســم
بروتوكوليــة هي األكثــر دقة وتفصيالً
ً
وجاذبية يف البالد وبــن الدول امللكية يف
أوروبا والعالم ،تُحاكــي عراقة التاريخ
الربيطاني وتيضء عــى مكانة العرش
وتَع ّلق الشعب به وبثقافته وتقاليده.

عملية «يونيكورن»

أُع ّد هذا الربنامــج التاريخي ملا بعد
وفاة امللكة التي حكمت  70عاما ً و 7أشهر
منذ ســنوات وتمّ ت مراجعة الخطة التي
ســميت «جرس لندن انهار» باستمرار،
وأضيفت إليها عملية «يونيكورن» التي
وضعت يف حال وفاتها يف اســكتلندا ،أن
يعاد جثمانها إىل لندن.
ومع عــودة امللك تشــارلز الثالث

الملك وسط الحشود أمام قصر باكنغهام في لندن (أ ف ب)

وزوجتــه كاميال أمس إىل لنــدن ولقاء
ويُنقل نعش امللكة األحد يف  11أيلول
رئيســة الــوزراء الجديدة ليــز تراس،
إىل قرص هولريود هاوس املقر الرســمي
تســتكمل التفاصيل األخــرة للجنازة
للملــك يف اســكتلندا ،وتعلــن اإلدارات
وفرتة الحــداد للعائلة
املفوضة يف اســكتلندا
ا َمللكيــة ،كمــا تُن ّكس
وويلز وإيرلندا الشمالية
األعالم الربيطانية وتدق
قدوم امللك الجديد ،عىل
ُ
األجراس وتطلق املدفعية
أن ينقل جوّ ا ً يف  13أيلول
جى الملكة الراحلة
س
ت
ّ
 96طلقة يف ذكرى امللكة .في قاعة "ويستمنستر إىل لنــدن ثــم إىل قرص
إىل ذلك ،يجتمع اليوم
باكنغهام.
مجلس الخالفــة الذي هول" ألربعة أو خمسة
وتسجى امللكة يف
يتألف من شــخصيات أيام حتى يحين الموعد قاعة «ويستمنســر
مرموقة ،يف قرص سانت
هول» ألربعة أو خمسة
المرجح للجنازة
جيمــس يف لندن ويعلن
أيام عىل قاعدة مغطاة
في  19أيلول
أن تشارلز أصبح ملكاً،
بقمــاش أرجوانــي،
وســيُتىل اإلعالن من عــى رشفة قرص
حتى يحني املوعد املرجح لجنازة الدولة
سانت جيمس ثم ينقله أفراد من الحرس
يف  19أيلول بكاتدرائية ويستمنســر
الخاص يف عربات تجرها خيول لقراءته
بحضور كبار الشخصيات الذي يتوقع
يف ساحة ترافلغار ،ويعلن الربملان والءه
قدومهم من جميع أنحاء العالم .وبعد
للملك ويعرب عن تعازيه له ،كما يستقبل
املراسم ،ستدفن امللكة يف كنيسة امللك
الحكومة ورئيسها.
جورج الســادس يف قلعة وندســور،
وهي مبنى ملحق بالكنيسة الرئيسية.
وسيتم بعد ذلك نقل نعش زوجها األمري
فيليب الذي تويف العام املايض ليكون إىل
جانبها.

تشارلز الثالث

األمير وليام وعائلته (أ ف ب)

يف أول خطــاب لــه ،تعهــد ملك
بريطانيــا ،تشــارلز الثالــث أمس،
باحرتام البالد والدســتور ،فيما أشاد
بالتضحيــات التــي بذلتهــا والدته
الراحلة ،امللكة إليزابيث الثانية ،طيلة
سبعة عقود من جلوسها عىل العرش
قبل أن ترحل عــن الحياة أمس األول
عن عمر  96عاماً.
وأعلن امللــك الجديــد ،يف الخطاب
الذي حظي بمتابعة واسعة يف بريطانيا،
تســمية األمري وليام الــذي يبلغ أربعني
عاماً ،وليــا ً لعهد بريطانيا ،وأمريا ً لويلز.
وقال« :مبادئنا ال تزال كما هي واملهمات

«المحفظة الملكية»
عىل رغم عدم وجــود أي رشط يُلزم ملوك بريطانيا بالكشــف عن مواردهم املالية
الخاصة ،أشــارت صحيفة «صنداي تايمز» إىل أن ثروة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت
 370مليون جنيه إســرليني عام  ،2022بزيادة خمســة ماليني جنيه إســرليني عن
العام الســابق .وعىل صعيد املمتلكات العقارية ،تملك الدولة قرص باكنغهام املقر امللكي
وقلعة وندســور يف لندن .لكن قرص باملورال ،املنتجع الصيفــي للعائلة امللكية ،وقرص
ســاندرينغهام ،حيث تحتفل العائلة امللكية تقليديا ً بأعياد نهاية العام ،كانا ملكا ً للملكة
وسريثهما تشارلز.
وتمتلك امللكة أيضا ً محفظة كبرية من األسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها
بمائة مليون جنيه إســرليني ،وفقا ً ملعدي قائمــة األثرياء للعام  2021يف صحيفة «ذي
تايمز» ،وســتضاف ثروة امللكة الراحلة إىل ثروة تشارلز الشخصية التي تقدر بنحو 100
مليون دوالر ( 87مليون جنيه إسرتليني).
كما أن جواهر التاج الشــهرية التي تقدر قيمتها بثالثة مليارات جنيه إســرليني،
تنتمي رمزيا ً إىل امللكة وتنقل بالتايل تلقائيا ً إىل خليفتها.

تشارلز الثالث وقرينته كاميال (أ ف ب)

امللكية واملســؤوليات مستمرة» ،مشددا ً
عىل أنه «ســيخدم الجميع بوالء وحب».
وتابع« :مجتمعنا أصبح يتمتع بالتعددية
الثقافية والدينية» ،مضيفاً« :اســتطعنا
أن نحقق التقــدم واالزدهار ،وحافظنا
عىل قيمنا».
وأشــار امللك إىل أن تنصيبــه ملكا ً
ســيجعله غري قادر عىل التفرغ لألعمال
الخريية كما كان يفعل من ذي قبل ،لكن
قال إن هناك من سيتوىل األمر بأمانة.
وصافح امللك الربيطاني الجديد أفرادا ً
من العامة خارج قرص باكنغهام أمس،
بعدما نزل من سيارته .وأظهرت لقطات
تلفزيونية تشارلز وزوجته كاميال ينزالن
من الســيارة امللكية وسط هتافات من
حشد تجمّ ع خارج القرص.

األمير وليام ملكًا بعد والده

يســتعد األمري وليام منذ ســنوات
للحظة التي ح ّلت الخميس بوفاة امللكة
إليزابيث الثانيــة ،إذ أصبح الرجل الذي
يحظى بشعبية واســعة وريثا ً للعرش
الربيطاني وهو يف سن األربعني ،وسيكون

تحت املجهر أكثر بفعل انكفاء شــقيقه
هاري عن العائلة املالكة.
فالنجــل البكر لتشــارلز واألمرية
الراحلة ديانا اكتســب يف ســن مبكرة
جــدا ً ّ
حس الواجب الــذي يُفرتض بملك
املستقبل أن يتحىل به.
ويحرص وليام عىل أن يعيش حياة
طبيعية قــدر اإلمكان يف انتظار أن يحني
دوره ،فينرصف لالهتمام بأوالده الثالثة
الصغــار الذين يعيــش معهم يف قرص
كنزيغتون يف لندن ،ويمتثل للقواعد التي
تقيّــد الترصّ فات العامــة ألبناء األرسة
امللكية.
عمل األمــر وليام عامــن طيارا ً
يقــود مروحيات مخصصة لإلســعاف
تابعة ملؤسسة خريية متخصصة يف هذا
املجال ،لكنّه تــرك هذه املهمة التطوعية
عام  2017بغية التفــ ّرغ ملهامه ضمن
العائلة امللكية .وتزايدت أهمية دوره هذا
ّ
السن
مع تقدّم جدته إليزابيث الثانية يف
وتراجع نشــاطها ،فيما كان شــقيقه
هاري وعمه أنــدرو يبتعدان عن العائلة
امللكية.

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
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 - 3قرع الجرس  -حرف جر  -عائلة  -مديات.
 - 4ف ّوضه  -من األقارب  -غ ّنجه  -رخو باألجنبية.
 - 5مدينة في فلسطين  -طعم الحنظل  -مدينة
فرنسية.
 - 6وشى  -وزير خارجية أميركي سابق.
 - 7ماركة سيارات  -فيلم للفنان السوري دريد
لحام  -اضطرم.
 - 8خاصتنا  -فقد عقله  -أحرف متشابهة -
وقوع.
 - 9انصرم ومضى  -بلدة لبنانية في قضاء جزين.
 - 10مدينة مصرية  -دولة أفريقية  -فك العقدة.
 - 11فنانة مصرية  -يعبر  -أمثولة.
 - 12ساعدهما  -جميالت.
 - 13يستمر ويثبت  -نام  -نوتة موسيقية.
يسرته وم ّهدته  -خوا ٍل وفوارغ.
ّ - 14
 - 15نعم بالروسية  -كاتبه  -عود تنظف به
األسنان.

المربعات الذهبية

5
14

16

8

21

5

22

5
22

22

22

15

14

14

5
14

5
20

5
14

5
13

20

5

19
5
23

4

5
15

5

16

14

18

5

16

14

5
14

15

22

5
22

12

5
17

5
21

15

5
22

20

14

5
14

5
22

20
5

6
5

5

4
1

8

5

5

5
22

16
5
14

7
8
3

21
5

4
8

23
17
5

21

13

23

5

23

16

22

5

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.

8

 – 1صحابي وقائد عسكري عربي  -يغلق الباب.
 - 2أمين عام سابق لألمم المتحدة  -عاونها.
 - 3جوهر  -تكلّم بال فائدة  -جنرال إنكليزي راحل
مؤسس الكشفية العالمية.
 - 4شاعر عربي خال امرئ القيس ل ّقب بـ
“الزير”  -مقياس الضغط الجوي.
 - 5طري  -اشتاق إلى  -جذب  -عملة دولة
آسيوية  -ضمير متصل.
 - 6أداة نصب  -بنيان  -انهدم.
 - 7أسد  -كانت أسنانه قصيرة ملتزقة منعطفة
على غار الفم  -سئم وضجر  -أرشد.
 - 8في الطليعة ُ -مج ّمل بكحل  -بديل احتياطي.
 - 9أداة نصب  -فنان سوري  -عيدان دقاق من
قشر القصب والخيزران.
 - 10يبعث  -شاعر فرنسي راحل أ ّول من نال
جائزة نوبل في األدب عام .1901
 - 11مدينة أميركية في والية كاليفورنيا  -نوتة
موسيقية  -أصل البناء.
 - 12بلدة لبنانية في قضاء جبيل  -مدينة
أميركية في والية كاليفورنيا.
 - 13يهدم الحائط  -يحرس ويالحظ ويرصد -
ثرى  -جرذ باألجنبية.
 - 14رواية شهيرة للكاتبة البريطانية جاين
أوستن  -فضاء  -سيف قاطع.
 - 15يقرعونه (الجرس)  -نقيض عرض  -فريق
باألجنبية.

 - 2ممثلة أميركية راحلة  -منزل.

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

4

أفقي ًا
 – 1رئيس وزراء لبناني راحل.

8x8
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عمودي ًا
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 – 1ناشزة.
 - 2متغير اللون ذاهب الصفاء.
َ - 3س ِك َر.
 - 4متش ّرب.
 - 5تبرؤ من تبعة.
 - 6جنس نبات زراعي.
 - 7تواجه.
 - 8صدمة بقرنين.
 - 9غير مرفوض.
 - 10فائز في نزاع.
 - 11احتوى ضمناً.
 - 12مطنب ومسهب ومطيل الحديث.
 - 13مريض.
 - 14مقيم.
 - 15لبس ثيابه.
 - 16قبض على شخص وسجنه.
 - 17مر ّتل.
 - 18مقدار.
 - 19إدالء بمعلومات عن موضوع ما.
 - 20نسم سريع يهب في فترات متقطعة.
 - 21احتمل مشقة.
 - 22لفظة واحدة.
 - 23تبادل اآلراء بغية الوصول إلى تسوية.
 - 24مدفوع بالحرارة.
 - 25شعر مقدم الرأس إذا طال.

طإنىو

طأقا
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= 75
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12
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= 49
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= 49
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=
94

=
82

فاثن

حطةن

=
39

فحةن

=
56

= 82

=
54
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 96
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 162
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 83
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 107
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 11
أن يكون 513

عتلم

76 40 64

الكلمات المتقاطعة

99 65
115

150

76

118

112 213
110

121
146

77

38

114 127 93

152

أفقيا – 1 :جيمس مونرو  - 2 -وليد
توفيق  - 3 -بال  -ول  -نا  - 4 -اح -
دا  -اور  - 5 -يقر  -روما  - 6 -دهان
 ستره  - 7 -مفتاح  - 8 -الوالد 9 - سارق  -سنان.عموديا - 1 :جو بايدن  - 2 -يالحقه -
وا  - 3 -ميل  -رام  - 4 -سد  -نفاق 5 -
 متوار  -تل  - 6 -وول  -وساوس 7 - نف  -امتحان  - 8 -رينوار  -ال - 9 -وقار  -هادن.
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كـــرة قـــدم

ّ
يتخطى فيينورد وخسارة دينامو كييف
الزيو

"يوروبا ليغ" :سقوط يونايتد وروما
وأرسنال يعود من زوريخ بفوز 1-2
سقط مانشستر يونايتد االنكليزي على أرضه أمام ريال سوسييداد االسباني صفر ،-1فيما عاد
أرسنال بتشكيلته الرديفة بفوز  1-2من سويسرا ضد اف سي زيوريخ ،ضمن منافسات الجولة
االولى من الدوري االوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
وضــع سوســييداد بركلة
جزاء برايس منديــز ( )59حدا ً
لسلســلة من أربعــة انتصارات
متتالية ملانشسرت يونايتد ،آخرها
عىل ضيفه أرسنال االحد املايض
يف الدوري املمتــاز ( )1-3عندما
ألحق بالنــادي اللندني املتصدر
أول خسارة هذا املوسم.
عىل ملعب أولد ترافورد ،بدأت
املباراة بالوقــوف دقيقة صمت
عىل رحيل امللكة إليزابيث الثانية
التي توفيت قبل نحو الســاعة
ونصف من صافــرة البداية عن
 96عاماً .كما غابت املوســيقى
التي يتم تشغيلها قبل املباريات
وأطفئت اللوحات اإلعالنية.
وشارك الربتغايل كريستيانو
رونالدو أساســيا ً بعد أن بدأ عىل
مقاعد البدالء يف املباريات االربع
االخــرة يف الــدوري ،كمــا بدأ
الربازييل كازيمريو أساسيا ً للمرة

خاض أرسنال المباراة
بتشكيلة رديفة
االوىل منذ وصوله من ريال مدريد
االسباني هذا الصيف .كان هذان
تغيريان من أصل ستة أجراها تن
هاغ عىل التشكيلة التي بدأت أمام
أرســنال ،إذ عاد هاري ماغواير
والسويدي فيكتور لينديلوف اىل
مركز قلب الدفاع بدال ً من الثنائي
الفرنيس رافايل فــاران والوافد
الجديــد االرجنتيني ليســاندرو
مارتينيز.
وبقــي جايدون سانشــو
والربتغايل برونو فرنانديش عىل
مقاعــد البدالء قبل االســتعانة
بهما الحقاً ،وحافــظ الربازييل
أنتوني عىل مكانه أساســيا ً بعد
أن سجل الهدف االول ضد أرسنال

يف أوىل مبارياتــه مع الفريق بعد
وصوله من أجاكس أمســردام
الهولندي.
وحصــل سوســييداد عىل
ركلــة الجــزاء بعــد أن تصدى
مارتينيز لتسديدة دافيد سيلفا،
العب مانشســر سيتي السابق،
عندما اصطدمــت الكرة بركبة
االرجنتيني قبــل أن تلمس يده،
ومع ذلك أبقى الحكم عىل قراره
بعد اللجــوء اىل حكــم الفيديو
املســاعد وترجم بايــس الكرة
بنجاح يف الشباك (.)59
ويف املجموعــة الخامســة
ذاتها ،فاز شــريف ترياســبول
املولــدايف عىل مضيفــه أومونيا
نيقوسيا القربيص 3-صفر.

أرسنال يفوز بالرديف

وحقــق أرســنال األهم
بتشــكيلته الرديفــة عندما

دردشـــة

خيرالله لـ"نداء الوطن" :لهذه األسباب
ُ
إخترت رياضة رفع األثقال
فــــادي سمعــــان
أ ّكــدت البطلــة اللبنانية
الشــابّة جويا خرياللــه (21
عاماً) لصحيفتنــا ّ
أن إحرازها
املركــز الثاني ضمــن فئتها يف
بطولة العالم لرفع األثقال "IPF
 "Worldsالتي جــرت يف تركيا
مؤخرا ً ونيلها ثــاث ميداليات
ملوّنــة هو فخ ٌر كبــر تقدّمه
للرياضة اللبنانية ،وإنجاز جديد
يُضاف اىل ســرتها الشخصية
الحافلــة .أضافــت" :يف العام
ُ
شاركت يف بطولة العالم يف
املايض
ُ
واحتللت املركز السادس
السويد
ما أدى اىل زعزعــة معنوياتي،
وهذا األمر جعلني أبذل مجهودا ً
مضاعفــا ً يف التمارين اليومية
وأتف ّرغ بشــكل شــبه كامل،
ما م ّكننــي مــن ر ّد إعتباري
والصعــود اىل منصة التتويج يف
بطولة العالم األخرية" .وتابعت:
"هذا اإلنتصــار يُضاف اىل عدة
انتصــارات ســابقة ّ
حققتها،
أبرزهــا يف دورة دبــي الدولية
ُ
حصدت فيها
وبطولة آسيا التي
أكثر من ميدالية ذهبية ،أما عىل
ُ
فأحرزت العديد
الصعيد املحــي
من األلقاب يف مختلف الفئات يف
السنوات األخرية".
ولفتــت خرياللــه اىل أنها
بــدأت ممارســة رياضة رفع
األثقال منذ أربع سنوات تقريبا ً
بتشــجيع مــن أهلهــا ،وأنها
عشــقت هذه الرياضة كونها
تختلف عن باقــي الرياضات،
وهي تُظهر قوة املرأة بشــكل

مغايــر عن لعبتي كرة الســلة
وكرة القدم ،مؤ ّكــدة ّ
أن أجمل
ما يف رفع األثقــال هو األرقام
املتتالية التي تُســجّ ل واألوزان
التي ترتفع بشــكل متواصل،
وهذا يمنحني املزيد من النجاح
والقوة والثقة العالية بالنفس،
وبذلــك ال يذهب الجهــد الذي
ســدى" .وكشفت ّ
أبذله ُ
أن هذه
ً
هواية بالنسبة
الرياضة ليست
إليها ،بل احرتافا ً حقيقياً ،وهي
ستســتم ّر بمزاولتها وستظ ّل
تشــارك عامليا ً لتتقدّم يف اللعبة
أكثــر فأكثر ،متمنّيــة تحقيق
نتائج أفضل وأبرز يف الســنوات
املقبلة.
وعــن تكاليف ممارســة
هذه الرياضة ،أوضحت خريالله
أنهــا تتط ّلب ميزانيــة كبرية،
خصوصا ً من ناحية التغذية ،إذ
يتضمّ ن غذاؤها نسبة عالية من
الربوتني ،مــن دجاج ولحومات
وحليب ،إضافــة اىل ما تتطلبه
من ألبســة ومشــدّات خاصة،
وهي مكلفــة جدا ً وثمنها يُدفع
بالعملــة الصعبة ،مشــرة اىل

أنها تعمــل لتؤمّ ن متطلباتها يف
هذا املجال ،حيث ّ
إن مرصوفها
يذهب عىل ما تحتاجه ملمارسة
رفع األثقال.
وعــن الدعم الــذي ّ
تتلقاه
من أجل مشاركاتها الخارجية،
أجابــت" :مــا يقدّمــه إتحاد
رفع األثقال ليــس كافياًّ ،
لكن
رئيس االتحاد الحاج حســنني
مقلد يســاعدني ماديا ً بمبادرة
شــخصية منه ،وكذلــك أهيل
بقــدر اســتطاعتهم من أجل
تأمني تكاليف الســفر واإلقامة
وغريها".
وختمــت" :عتبي كبريٌ عىل
الدولة التي لم تح ّرك ساكنا ً تجاه
املواهب الصاعــدة التي يزخر
بهــا لبنان يف مختلــف األلعاب
الجماعية والفرديــة لرعايتها
ودعمها ،وأتمنى باملناسبة عىل
أيّ رشكة قادرة عىل رعايتي أن
تفعل ذلك لكي تســاهم معي يف
رفع اســم لبنان عاليا ً وإيصال
هذه الرياضــة اىل أعىل املراتب
واملستويات العربية واآلسيوية
والدولية".

تغلــب عىل مضيفــه اف يس
زيوريخ السويرسي  1-2ضمن
املجموعة األوىل.
وخاض أرســنال املباراة
يف غياب ســبعة العبني كانوا
ضمن التشــكيلة التي سقطت
أمام يونايتد ،يف مقدمهم قائده
النروجــي مارتــن أوديغارد
وهدافــه الربازيــي غابريال
جيزوس وجناحه بوكايو ساكا
ومدافعه األوكراني أولكسندر
زينتشنكو.
ونجح ارســنال يف افتتاح
التســجيل اثر هجمــة مرتدة
عــر الربازيــي ماركينيوس
غــر املراقــب ( .)16وبــات
ماركينيوس أول العب يخوض
أول مبــاراة رســمية له مع
أرسنال يف مســابقة أوروبية
ويهز الشــباك منذ رافايل ميد
(ضد باناثينايكوس اليوناني يف

كريزيو مسج ً
ال لزوريخ في مرمى أرسنال (أ ف ب)

أيلول  ،)1981حســب "أوبتا"
لإلحصاءات.
وحصل زيوريخ عىل ركلة
جزاء اثر عرقلــة فيدان أليتي
من كوســوفو داخل املنطقة
من ايــدي نكيتيــاه فانربى
لهــا كريزيو بنجــاح اىل يمني
الحارس االمريكي مات تورنر
( )44الــذي دفع بــه املدرب
اإلسباني ميكيل ارتيتا أساسيا ً
عىل حساب آرون رامسدايل.
وعوّض نكيتيــاه بمنحه
التقدم مجددا ً ألرسنال برضبة
رأسية من مسافة قريبة (.)62
ويف املجموعــة ذاتها ،تعادل
أيندهوفــن الهولنــدي مع بودو
غليمت النروجي بهــدف لكودي

غاكبــو ( )62يف مقابــل هــدف
للدنماركي ألربت غرونبايك (.)44

سقوط قاتل لروما

ويف املجموعة الثالثة ،سقط
رومــا اإليطايل بطل مســابقة
"كونفرنس ليغ" املوسم املايض
بقيادة مدربه الربتغايل املخرضم
جوزيه مورينيــو أمام مضيفه
لودوغورتيس البلغاري .2-1
وكان الفريــق البلغــاري
البادئ بالتسجيل عرب مهاجمه
الربازييل كاويل اوليفريا ســوزا
( ،)72وأدرك األوزبكســتاني
إيلــدر شــومورودوف التعادل
يف الدقيقــة  ،86لكن أصحاب
األرض سجلوا هدف الفوز بعد

قوى زوريخ :دوبالنتيس يستعيد
نغمة اإلنتصارات
تأ ّلق الســويدي أرمان دوبالنتيــس والجامايكية
شــييل-آن فرايزر -برايس واألمريكي نواه اليلز واملغربي
سفيان البقايل ،يف اليوم الثاني من الدور النهائي ملسابقة
الدوري املايس يف لقاء زوريخ الســويرسي الدويل أللعاب
القوى.
وكان الرباعي دوبالنتيــس وفرايزر -برايس واليلز
والبقايل من بــن  32عدّاء وعداءة نالــوا كأس الدوري
املــايس وجائزة  30ألف دوالر ،مع ضمان املشــاركة يف
بطولة العالم العام املقبل يف بودابست (املجر) ،لصدارتهم
ســباقاتهم ومســابقاتهم يف  13لقاء ضمن املسابقة
الدولية العريقة.
واســتعاد البطل األوملبي والعاملــي وحامل الرقم
القيايس العاملي دوبالنتيــس نغمة اإلنتصارات بإحرازه
املركز األول يف مســابقة القفز بالزانــة بفقزه  6.07م
بعدما مني بخسارة مفاجئة يوم الجمعة املايض يف لقاء
بروكسل.
وحذت حذوه فرايزر -برايــس التي كانت خرست
بدورها ســباق  100م يف بروكسل ،وأحرزت املركز األول
ثوان أمام مواطنتها شــريكا
يف زوريــخ بزمن ٍ 10.65
جاكسون ( 10.81ث) ،فيما عوّضت جاكسون بإحرازها
املركز األول يف سباق  200م بزمن  21.80ثانية.
وح ّ
طم اليلز الرقم القيايس للقاء زوريخ يف ســباق
 200م والذي كان مسجالً منذ  10أعوام باسم أسطورة

اليلز فائزًا في سباق  200م (أ ف ب)

جامايكا أوســاين بولت بفارق  0.14ثانية بعدما سجل
 19.52ثانيــة .وأحرز البقايل ،البطــل العاملي واألوملبي
يف ســباق  3آالف م موانع ،املركز األول يف زوريخ بزمن
 8.07.67دقائق .ويف غياب مواطنه كارستن فارهولم يف
 400م حواجز ،رفع جاكوب إنغيربيغتسني علم النروج
بإحرازه املركز األول يف ســباق  1500م ،ليحرم الكيني
تيموثي شريويوت من تحقيق فوزه السادس عىل التوايل
يف نهائي الدوري املايس.
وفاز الربازييل أليسون دوس سانتوس بسباق 400
م حواجز يف  46.98ثانية ،لينهي املوسم من دون هزيمة.
وتوّجــت الهولنديــة فيمكي بــول ،الحائزة ثالث
ميداليات ذهبية أوروبية يف ميونيخ مطلع الشهر املايض،
بسهولة يف سباق  400م.
وفازت النيجريية توبي أموسان بطلة العالم وحاملة
الرقم القيايس العاملي لسباق  100م حواجز ،باملركز األول
بزمن  12.29ثانية ،مســجلة رقما ً قياسيا ً للقاء زوريخ
والذي كان بحوزة األمريكية غايل ديفرز منذ  22عاماً.
وبــرزت الفنزويلية يوليمار روخــاس مرة أخرى
يف الوثبــة الثالثية ،حيث فازت بتســجيلها  15.28مرتا ً
لتحتفظ بلقبها املايس ،يف حني انتزع الكوبي آندي دياس
هرنانديز الفوز يف فئة الرجال من البطل األوملبي والعاملي
الربتغايل بيدرو بيتشاردو.
(أ ف ب)

الريــــاضيــــة
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فوز الصفاء والبرج وتعادل الغازية والتضامن

دقيقتني بواسطة الربازييل اآلخر
نوناتو.
ويف املجموعــة ذاتها ،فاز
بيتيس اإلســباني عىل مضيفه
هلســنكي الفنلنــدي 2-صفر
سجلهما الربازييل ويليان جوزيه
( 45من ركلة جزاء و.)64
ويف املجموعة الثانية ،تغلب
فنربغشــه الرتكي عىل دينامو
كييف االوكرانــي  ،1-2وخرس
أيك الرنكا القــريص أمام رين
الفرنيس صفر.-2
ويف الرابعــة ،خرس ماملو
الســويدي أمام براغا الربتغايل
صفــر ،-2وأونيــون برلــن
األملانــي أمام ســان جيلواز
البلجيكي صفر.1 -

يف السادســة ،فــاز الزيو
االيطايل عىل فيينورد الهولندي
 ،2-4وشتورم غراتس النمسوي
عىل ميدتيالنــد الدنماركي - 1
صفر.
يف الســابعة ،فــاز نانت
الفرنــي عــى أوملبياكــوس
اليونانــي  ،1-2وفرايبــورغ
األملاني عىل قره باغ االذربيجاني
.1-2
ويف الثامنــة ،فــاز
فريينتســفاروش املجــري
عىل طرابزون ســبور الرتكي
 ،2-3وموناكــو الفرنيس عىل
مضيفه النجم األحمر الرصبي
1صفر.(أ ف ب)

ميالن يفتقد فلورنتسي

يغيب املدافع االيطايل الدويل أليساندرو فلورنتيس عن صفوف
فريقه ميالن حتى شباط من العام املقبل ،بعد خضوعه امس االول
لجراحة يف فخــذه االيرس ،وفق ما أعلن النــادي اللومباردي بطل
الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وســبق أن توقع ميــان الغياب الطويل للمدافــع البالغ من
العمر  31عاماً ،من خالل تعاقده خالل الساعات األخرية من سوق
االنتقاالت الصيفية مع الظهري األيمن األمريكي الدويل ســرجينو
ديست عىل سبيل اإلعارة من برشلونة االسباني.
وتع ّرض فلورنتــي لإلصابة يف "وتر العضلة ذات الرأســن
لفخذه االيرس" يف نهاية املباراة ضد ساسوولو (صفر-صفر) يف 30
آب املايض ،وخضع لعمليــة جراحية يف فنلندا ،وفق ما أعلن ميالن
يف بيان.
وأضــاف البيــان" :كانت الجراحــة ناجحة جدا ً وســيعود
أليســاندرو إىل إيطاليا ليبدأ رحلته التأهيلية .ويقدر اإلطار الزمني
لعودته إىل نشاطه الكامل بخمسة أشهر".
وتمت إعارة فلورنتيس املوسم املايض إىل ميالن من روما ،بعد
أن لعب سابقا ً مع فالنسيا االسباني وباريس سان جرمان الفرنيس
عىل سبيل االعارة أيضا ً من نادي العاصمة االيطالية .وفعّ ل ميالن
هذا الصيف خيار الرشاء ووقع الالعب عىل عقد حتى العام .2025
(أ ف ب)

إفتتحت أمــس املرحلة
الثانية من الــدوري اللبناني
لكرة القدم ألنديــة الدرجة
األوىل ،فعــى ملعــب جونية
البلدي فاز الصفاء عىل اإلخاء
األهيل عاليه بسهولة (.)1-3
ســجل للفائز آدامــي ديالو
هدفــن يف الدقيقتَني ()22
و( )30وعيل السعدي (،)71
وللخارس كارلوســلومبا من
ركلــة جــزاء ( .)52ورفع
الصفــاء رصيــده اىل أربع
نقاط ،بينما تلقــى الفريق
الجبيل خســارته الثانية عىل
التوايل.
وعىل ملعب بلدية حمدون،
تغلب الــرج عــى طرابلس
الريايض ( .)1-4سجل للفائز
محمــد صــادق "هاتريك" يف
الدقائق ( )7و( )57و( )85من
ركلة جزاء ،وخالد تكه جي من
"بنالتي" أيضــا ً ( ،)44يف حني
ســجل فؤاد عيــد ( )83هدف
الفريق الشــمايل .ورفع الفائز
رصيده اىل  6نقاط ،فيما تجمّ د

من مباراة الصفاء واإلخاء عاليه في جونية

رصيد الفريق الشمايل عند نقطة
واحدة .وعــى ملعب أنصار يف
الجنوب ،تعادل التضامن صور
مع الشباب الغازية بهدفني لك ّل
منهما .وأحرز عدنان ســلوم
( )40وعدنان ملحم ( )50هديف
التضامن ،وتيتتيه ( )45وحسن
مديحيل خطــأ يف مرمى فريقه
( )80هــديف الغازيــة .ورفع
الفريقان رصيدهما اىل نقطتني
من مباراتني.

مباريات اليوم وغدًا

وتستكمل املرحلة اليوم،
فيلعب الحكمة مع شــباب
الساحل يف بحمدون ،وتختتم
املرحلة غدا ً بمباراتني ،األوىل
تجمع العهــد بطل لبنان مع
النجمة يف جونيــة ،والثانية
بني األنصار والســام زغرتا
عىل ملعب املرداشية ،وتقام
جميــع املباريات الســاعة
الرابعة بعد الظهر.

"فالشينغ ميدوز" :السيدات بين شفياتيك وجابر
تابعت التونسية أنس جابر
مشــوارها الرائع هذه الســنة
وباتت أول العبــة أفريقية تبلغ
نهائي بطولــة الواليات املتحدة،
آخــر البطوالت األربــع الكربى
يف كــرة املرضب عــى مالعب
"فالشــينغ ميــدوز" ،حيــث
تنتظرها مواجهة بالغة الصعوبة
أمام املصنفة أوىل عامليا ً البولونية
إيغا شفياتيك.
وتغلبــت جابــر املصنفة
خامسة عىل الفرنسية كارولني
غارسيا السابعة عرشة  1-6و-6
 ،3وشــفياتيك عىل البيالروسية
أرينا ســابالينكا السادسة 6-3
و 1-6و .4-6وهذه نتيجة رائعة
جديدة لجابر ،بعــد أن اصبحت
أيضــا ً أول أفريقيــة يف حقبــة
االحرتاف تبلغ نهائي ويمبلدون يف
تموز املايض ،عندما خرست أمام
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
وتحقــق جابر اإلنجــاز تلو
اآلخر ،إذ باتــت أوّل العبة عربية
تبلغ ربع النهائي يف بطولة كربى
يف اسرتاليا املفتوحة  ،2020وأول
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جابر في مباراتها وغارسيا (أ ف ب)

عربيــة متوّجة بدورة احرتافية يف
برمنغهام  ،2021األوىل عربيا ً بني
العرش االوائل يف التصنيف العاملي
وصوال ً إىل الوصافة ،واوّل متوّجة
بلقب احدى دورات االلف يف مدريد.
وسيطرت جابر عىل غارسيا
من البداية حتى النهاية يف مباراة
من طــرف واحد دامت ســاعة
وست دقائق.
من جهتها ،قلبت شفياتيك
تأخرهــا أمــام ســابالينكا يف
املجموعة الحاسمة  4-2إىل فوز

 6-3و 1-6و .4-6وهــذه املرة
االوىل التي تبلغ فيها حاملة لقب
بطولــة روالن غــاروس مرتني،
نهائي بطولة "فالشينغ ميدوز".
وكانــت ســابالينكا تبحث
عن التأهل اىل أول نهائي كبري يف
مسريتها ،بعد خروجها من نصف
نهائــي ويمبلدون وفالشــينغ
ميدوز العام املايض .لكنها اهدرت
تقدمها يف املجموعة الثالثة حيث
خرست أربعة أشواط متتالية.
(أ ف ب)

أخبار سريعة
الحلبي يرفض المبادرة
"األولمبية"

علمت صحيفتنا ّ
أن اللجنة
األولمبية اللبنانية كانت أق ّرت
في اجتماع سابق إقامة حفل
تكريمي ألبطال منتخب لبنان
ّ
لكرة الس ّلة في مق ّرها في
منطقة بعبدا ومنح مبلغ ألف
دوالر أميركي "كاش" لك ّل من
الالعبين وأعضاء الجهاز الفني،
إال ّ
أن رئيس إتحاد كرة السلة
أكرم الحلبي رفض هذه المبادرة
كلياً ،وأبلغ اللجنة األولمبية
أنه مستع ّد فقط إلرسال عضو
اإلتحاد غازي بستاني الستالم
المبلغ وتوزيعه على الالعبين
التكريمي،
من دون إقامة الحفل
ّ
وهذا ما رفضته اللجنة ،وال تزال
المكافأة المالية عالقة حتى
الساعة.

عودة العبي الرياضي

يُتوقع أن يعود العبو النادي
الرياضي بيروت الى التمارين
الجدّية إبتدا ًء من أوائل األسبوع
المقبل ،وفي مقدّمهم قائد
الفريق جان عبد النور الذي
يعمل على تقوية عضالت ركبته
المصابة سابقا ً من خالل مزاولة
تمارين لياقة خاصة ،وجو أبي
خرس الذي سبق أن أجرى
عملية جراحية في كاحله ،إضافة
الى نجم الفريق أمير سعود،
لتكتمل بعدها صفوف الفريق
مع العبَيه األجنبيَين .إشارة الى
ّ
أن الرياضي يستع ّد لخوض
منافسات بطولة األندية العربية
التي ستقام في الكويت بين 5
و 15تشرين األول المقبل.

مسعى جديد لبيبلوس

إنكلترا :تأجيل مباريات المرحلة السابعة
أعلنــت رابطة الدوري
االنكليــزي املمتــاز لكرة
القدم عن تأجيل مباريات
املرحلة السابعة حدادا ً عىل
وفاة امللكة إليزابيث الثانية.
وقالت الرابطة يف بيان:
"لتكريم حياتها االســتثنائية ومساهمتها لألمة،
ومن باب االحرتام ،سيتم تأجيل مباريات الدوري
اإلنكليزي املمتاز يف نهاية هذا األسبوع ،بما يف ذلك
مباراة مساء االثنني".
واتخــذت الرابطــة هــذا القــرار عىل رغم
توجيهات الحكومة الربيطانية بأن إلغاء األحداث
الرياضية ليس إلزاميا ً خالل فرتة الحداد الوطني.
وقــال املدير التنفيــذي للرابطة ريتشــارد
ماســرز" :نود نحن وأنديتنا أن نشيد بالخدمة
الطويلة والثابتة لصاحبة الجاللة لبلدنا .بصفتها
امللكة التي تو ّلت العــرش ألطول فرتة ،فقد كانت
مصــدر إلهام وتركت وراءها إرثــا ً ال يصدق بعد
حياة من التفاني".

وأردف" :هــذه أوقات
حزينة للغايــة ليس فقط
لألمة ،ولكــن أيضا ً ملاليني
األشخاص يف جميع أنحاء
العالم الذيــن أعجبوا بها،
ونحن نشرتك مع كل أولئك
يف الحداد عىل رحيلها".
وأضافــت الرابطــة أنها ســتعلن يف الوقت
املناسب عن مصري املباريات خالل فرتة الحداد.
وقد تشــكل هذه التأجيالت رضبــة ألندية
الــدوري التي تعانــي أصالً من جــدول مزدحم
لخوض العديد من املباريات قبل انطالق مونديال
قطــر يف  20ترشين الثاني املقبــل ،إذ من املقرر
اختتــام دور املجموعات لكل مــن دوري أبطال
أوروبا والدوري االوروبي "يوروبا ليغ" بني االول
والثالث من الشهر ذاته.
كما تم تأجيل جميــع مباريات كرة القدم يف
الدرجات االخرى ودوري السيدات.
(أ ف ب)

تحاول إدارة نادي بيبلوس
جبيل إنهاء المشكلة العالقة مع
العبها السابق طارق العموري
تمهيدا ً إللغاء العقوبة المفروضة
على النادي منذ أكثر من أربعة
مواسم من قبل االتحاد الدولي
لكرة السلة "الفيبا" الذي يمنع
الفريق من التعاقد مع أيّ العب
أجنبي ،خصوصا ً ّ
أن هذا الموسم
سيُسمح ألندية الدرجة األولى
بالتعاقد مع العبَين أجنبيَين.
مساع عدّة سابقة أجرتها
وكانت
ٍ
إدارة النادي مع العموري
الذي يعيش حاليا ً في الواليات
المتحدة تقضي بحصوله على
قيمة نصف العقد الذي يطالب
به ،إال أنّها باءت بالفشل.

٢٤
العـــدد  - ٩٣٠السنــــة الـرابـعـة
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رفــــــــــيق خــــــــــوري

"سركيس آخر"؟
يا ريت
ال شيء ،حتى وسط اإلنهيار ،يأتي عفويا ً
من دون هدف أبعد من الظاهر .ال أسبوع
السجال عبر الميكروفونات بين ديوك "الزجل
السياسي" .ال العجز ،بالقصد ،عن تأليف
حكومة .ال توظيف هذا العجز في عجز أخطر
عن إنتخاب رئيس للجمهورية ،وتبرير أن تتسلم
حكومة تصريف أعمال فاشلة أصالً صالحيات
رئيس الجمهورية بعد انتهاء واليته .وال التسليم
بتكرار الشغور الرئاسي لدفع الناس الى التكيّف
مع تسيير المؤسسات وإدارة البلد من دون
الحاجة الى رئيس جمهورية وما يمثله ميثاقيا ً
في النظام كرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن.
ذلك أن ما يحدث هو اختراع ظروف إستثنائية
في ظرف عادي لتبرير مخالفة الدستور.
فالشغور الرئاسي خيار مطلوب من أجل
"أجندة" عمل على مراحل ،وليس مجرد نتيجة
الستعصاء الذهاب الى ساحة النجمة بمرشح
واحد او بمرشحين متنافسين .والمسألة تتجاوز
تقليص أو توسيع صالحيات الرئيس الى تهميش
الرئاسة وضرب هيبتها وإضعاف الجمهورية.
وال بد من إعطاء األولوية القصوى لإلصرار على
انتخاب رئيس في المهلة الدستورية قبل أن
تنتهي والية الرئيس ميشال عون ،وليس بعد
الشغور واحتماالت الفوضى الدستورية التي
تفتح الباب لواحد من أمرين :إما التسليم بأي
مرشح مفروض من باب الضرورة ،مهما تكن
مضرة ،للحفاظ على شكل الجمهورية ،وإما
توظيف ظروف الفوضى ومخاطرها على الناس
والبلد في استعجال الذهاب الى جمهورية أخرى
ضمن "جبهة المقاومة".
وال بأس في التنافس على تحديد
المواصفات المطلوبة في الرئيس .لكن
المسألة في النهاية هي ترجمة المواصفات
الى أسماء .وليس من السهل تجسيد
المواصفات في إسم .وال تأمين التوافق على
اسم يدرك أهمية الرهان على دوره .فمن
الوهم القول أن الوقت ال يزال مبكراً ،ونحن في
المهلة الدستورية .ومن سوء الحظ أن القدر
غيّب مرشحين من نوعية نسيب لحود وجان
عبيد ،وصارت الدعوة الى البحث عن "الياس
سركيس آخر" نوعا ً من الحلم بعدما أنصفه
التاريخ من خالل العهود التي جاءت بعده.
والواقع أن الرؤساء نوعان :واحد يقدره
عاليا ً الذين يعرفونه ويعملون معه عن قرب
ويدركون مزاياه ،وتختلف اآلراء حوله عند
الذين ال يعرفونه ،وآخر له هالة وسمعة مهمتان
عند الذين ال يعرفونه ،في حين يدرك الذين
يعرفونه نقاط الضعف لديه .الرئيس سركيس
من النوع األول .جاء الى الرئاسة بعد عام
على بدء حرب لبنان الطويلة بوجود زعامات
تاريخية في الداخل والعبين كبار إقليميين
ودوليين ،وأدار الدولة في غياب الجيش
وحضور قوات الردع العربية التي صارت
سورية والميليشيات الفلسطينية واإلجتياح
اإلسرائيلي والقوات المتعددة الجنسيات .كان
عاقالً واقعيا ً حكيما ً وصلبا ً عرف كيف يحافظ
على اإلقتصاد والبلد .رفض الطلب الفرنسي -
األميركي التمديد لعامين .وطلب من صديق له
شيئا ً واحداً :أن يذكر بين ما يكتبه عنه "ان أهم
ما فعله الرئيس سركيس هو ما رفض فعله".
سركيس آخر؟ يا ريت.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يساوي قطر
مج ّرة درب التبانة
 100000سنة ضوئية،
وكل سنة ضوئية
هي  9,46تريليونات
كيلومرت.

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

البترون بعدسة محبيها (تصوير جورج بو عبدو)

خيول نيويورك ُتستبدل بسيارات كهربائية
تســر عربات الخيول منذ القرن
التاسع عرش يف نيويورك ،إال ّ
أن أعضاء
يف مجلس البلدية يرغبون باستبدالها
باملركبات الكهربائية.
وبينمــا يعتربها البعــض جزءا ً
من مشــهد املدينة العام كســيارات
األجرة الصفراء ومســارح برودواي،
يرى آخــرون ّ
أن هــذه العربات التي
يســتأجرها الســياح ال تتماىش مع
صــورة مدينة أمريكيــة متطورة يف
القرن الحادي والعرشين.
ويقول روبــرت هولدن ،عضو يف
مجلس البلدية أع ّد مــروع قانون
الســتبدال عربات األحصنة بمركبات
كهربائية بحلول حزيــران ّ 2024
إن
"مانهاتن تشــكل ربما أسوأ مكان يف

العالم لســر األحصنة ،إذ يســودها
ازدحام وضجيج وتلــوّث يف ظ ّل ح ّر
شديد وظروف غري مناسبة مطلقاً".
وحاول ناشطون يف مجال حقوق
الحيوانات مدى ســنوات إيقاف هذا
املجال الــذي يقود فيه  130ســائقا ً
حائزين  68رخصــة ،عربات تضم يف
املجموع  200حصــان تعيش داخل
إســطبالت يف املدينــة .وقــد عُ ززت
حججهم بعد ســقوط أحد األحصنة
يف شــارع " "Ninth Avenueاملزدحم،
إذ أثــار مقطع الفيديــو عرب مواقع
التواصل غضب كثريين.
أمــا الذيــن يتولــون إدارة هذا
القطاع ،فيؤكــدون ّ
أن الخيول تلقى
عناية جيدة ،وتتوىل الجهة املســؤولة

عــن املســائل الصحيــة معاينــة
اإلسطبالت والخيول.
وينص القانون عــى ّ
أن الخيول
ال ينبغي أن تعمل أكثر من  9ساعات

يوميا ً مع رضورة توقفها عن الســر
عندما تصل درجات الحرارة صيفا ً إىل
 32درجة مئوية وشــتا ًء إىل  7درجات
تحت الصفر( .أ ف ب)

ّ
نظم زفافًا مز ّيفًا ليثبت أنّه حي ّ
حرض رجل هنديّ إىل أحــد املكاتب الحكومية
مرتديــا ً ب ّزة عرس ومعه عربــة قديمة ومجموعة
موســيقيني يؤدون عىل آالت نفخ نحاســية ،لكي
يثبت للســلطات الهندية التــي ّ
توقفت عن دفع
معاش تقاعدي له أنّه ال يزال حيّا ً رغم بلوغه عامه
الثاني بعد املئة.
وصاح دويل تشاند يف مكتب الحكومة" :أنا عىل
قيد الحياة" .وقال" :لم أعد أتلقى معاشــا ً تقاعديا ً
منذ آذار املايض ّ
ألن السجالت الحكومية تظهر أنني
توفيت ،وأحاول منذ ذلك الحني عبثا ً أن أثبت أنني ال
أزال عىل قيد الحياة".

وأوضح املرشــد االجتماعي نافــن جايهند
الــذي كان من بني عرشات األشــخاص املنضمني
إىل موكــب الزفاف املزيّف ،أنه علم بقصة تشــاند
وق ّرر أن يساعده ،وقال" :اتّصلنا بمكاتب حكومية
مختلفة ،حتى أننا عقدنا مؤتمرا ً صحافيا ً لكن من
دون جدوى ،فف ّكرنا يف تنظيم موكب زفاف مزيف
كوسيلة لجذب االنتباه".
وأشــار إىل أنه تلقى منذ تلك الواقعة اتّصاالت
من أشخاص عدة يواجهون مسألة مشابهة ،بعدما
القى مقطع فيديــو يظهر موكب زفاف تشــاند
املزيف انتشارا ً كبريا ً عىل مواقع التواصل( .أ ف ب)

حشرة تودي بحياة ثعبان نادر
وُجد ثعبان فلوريدا الصخري النادر
والذي يُعرف بـــ""Tantilla Oolitica
واملهدد باالنقراض منذ العام  ،1975ميتا ً
يف متنــزه "John Pennekamp Coral
 ."Reefوبعد الترشيــح والفحوصات
الدقيقة ّ
تبي أنه مات عقب مبارزة قاتلة
مع حريشة أو ما يعرف بـ"ذوات األربعة
واألربعني" ،إذ تسبّب ابتالعها يف وفاته.
الثعبان الذي لــم يتمكن العلماء
من رصده منذ أكثر من أربع سنوات،

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

عثــر عليه أحــد الزوار وســ ّلمه إىل
مو ّ
ّ
وتبــن الحقا ً أن
ظفي املتنــزه.
الحريشة كانت ثلث حجمه مع العلم
أن الثعبان يبتلع فرائس بأحجام أكرب
بكثري وال يصيبه رضر.
وكشف فحص رقمي دقيق أُجري
للثعبــان عرب الحاســوب عن وجود
نزيف داخيل من املحتمــل أن تكون
قد تسببت فيه "الكمّ اشات" السامة
القوية التي تمتلكهــا هذه الحرشة.

غــر أن الثعابني التــي تتغذى عاد ًة
منها ،لديها قدرة عــى مقاومة هذا
السالح ،ويبدو أن اللدغة التي تسببت
يف النزيف الداخيل ،لــم تردع الثعبان
عن قتل فريسته وابتالعها جزئياً.
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ويعتقد العلماء أن الرضبة النهائية
والقاضية سببها حجم الحريشة الذي
ضغط وأغلق القصبة الهوائية للثعبان
مما أدى إىل قطــع إمداد الهواء وع ّ
طل
ّ
التنفس بالكامل.
عملية
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