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ترايسي شمعون:
لست مرشحة تحدّ
و"العهد القوي"
كان استفزازيًا

أجواء لقاءات نيويورك" :ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"

 8آذار :الترسيم "مفتاح" االستحقاقات
بانتظار "كلمة السرّ" الرئاسية!
من بريوت إىل نيويورك ،تتواصل املطاردة الرئاسية
"تقزيماً" لصورة ترؤس رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي وفد لبنان الرســمي إىل الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،و"تعظيماً" للذات الرئاســية العونية يف
إدارة شؤون الدولة ،فحشد رئيس الجمهورية ميشال
عون ســفراء االتحاد األوروبي يف قرص بعبدا لتظهري
عظمة جهوده اإلصالحية وعزيمته عىل إحداث تغيريات
بنيوية يف النظــام اللبناني لوال أنه اكتشــف يف نهاية
عهده صعوبة "إدارة الدولة بثالثة رؤوس" يف إشــارة
إىل تحميله مسؤولية فشــله يف تحقيق أي إنجاز يُذكر
طيلة واليته إىل رئييس الحكومة واملجلس النيابي ،ليزيد
يف معرض تنزيه نفســه وعهده عن مسؤولية االنهيار
الذي بلغه البلد بالتشديد عىل كون "الفوىض الدستورية
التي نشهدها اليوم" مردّها إىل "وجود حكومة ترصيف
أعمال ومجلس نواب متشعب االنتماءات"!
ويف الواليــات املتحدة ،توىل نائــب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعب مهمة "القوطبة" عىل ميقاتي
عــر ترسيب خرب لقائــه الوســيط األمريكي آموس
هوكشــتاين بوصفه "مكلفا ً من رئيــس الجمهورية
متابعة ملف الرتســيم" ،بغية تســجيل "األســبقية
العونية" عىل اجتماع رئيس الحكومة مع هوكشتاين يف
مقر إقامته يف نيويورك "الستكمال البحث يف ما وصلت
إليه املســاعي األمريكية" يف امللف ،وســط معلومات
نقلتها مصادر موثوق بهــا عن مرجعيات قوى  8آذار
تؤكد ّ
أن "اتفاق الرتسيم الحدودي البحري مع إرسائيل
وصل إىل خواتيمه وسيشــكل مفتاحا ً لحلحلة العقد يف
سائر االستحقاقات اللبنانية ،بدءا ً من تأليف الحكومة
مــرورا ً باالتفاق مع صندوق النقد الــدويل ...بانتظار
وصول "كلمة رس" خارجية تتيح إنجاز االســتحقاق
الرئايس".
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خالل لقاء ماكرون وميقاتي في مقر األمم المتحدة في نيويورك أمس (داالتي ونهرا)

مشهدية  17تشرين األول تتكرر في القطاع المصرفي

البنوك تقفل ظاهريًا وتمرّر عمليات
المحظيين باطنيًا
خــــالــــد أبـــو شــــــقــــرا
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حردت املصارف مــن تهجّ م املودعني عليها ،فأقفلت
أبوابها االمامية ،وأبقت عىل الخلفية مفتوحة لتسيري أمور
املحظيني واملضاربني .مشهدية تعيدنا إىل عشية  17ترشين
االول  ،2019حني اســتغلت البنوك حملة االعرتاض عليها
لتقفل يوما ً بعد آخر ،وتمرر خلســة أوسع عملية تحويل
أموال إىل الخارج .اليوم يتكرر االمر نفســه ،حيث يحظى

البعض بأموال "صريفة" املجنية من السوق بضخ اللريات
والتسبب باملزيد من التضخم ،أو مما تبقى من توظيفات
إلزامية تعود لكل املودعني .وهذا ما برز من وصول التداول
عىل املنصة خالل أول وثاني أيــام االرضاب إىل  89مليون
دوالر .وذلك عــى الرغم من عدم تمكــن أحد من صغار
املودعني من إتمام العمليات من جهة ،وعدم وجود سلعة
واحدة يف طول البلد وعرضه ،محتســبة عىل أساس سعر
صريفة ،فمن ذا الذي يستفيد من هذه التحاويل؟! 16

ماكرون لرئيسي :كرة "النووي" في ملعبكم

"ثورة نسائية" ضد النظام اإليراني
وتنديد دولي بالقمع "الممنهج"
ككــرة الثلج تتدحــرج حالة الغضب الشــعبي وتكرب
منذ وفاة الفتاة اإليرانية مهســا أميني بعد احتجازها لدى
"رشطة األخــاق" الرتدائها الحجاب بشــكل "غري الئق"،
فتفجّ رت "ثورة نســائية" ض ّد نظام الجمهورية اإلسالمية
يف شــوارع مدن إيرانيــة عدّة ،حيث خــرج آالف املحتجّ ني
َّ
َ
وهن
ظهرن يف مقاطع فيديو
خصوصا ً من النســاء اللواتي
َّ
َ
حجابهن ويحرقنه.
يخلعن
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كييف تضع االبتزاز الروسي في خانة "الخوف من الهزيمة"

موسكو تستعجل "اإلستفتاءات االنفصالية" والغرب يعتبرها "خطوات زائفة"

الريــاضــية 22
دوري أمم أوروبا:
"بروفة" أخيرة
للمونديال

من آثار القصف على منطقة دونيتسك أمس (أ ف ب)

مع توايل الهزائم العســكرية الروســية يف امليدان األوكراني،
دفع الكرملني يف اتجاه تنظيم اســتفتاءات يف األرايض االنفصالية
املوالية ملوســكو يف منطقتَي دونباس يف رشق أوكرانيا وخريسون
يف جنوبهــا حول االنضمام إىل روســيا بني  23أيلــول و 27منه،
وفق ما أفادت ســلطاتهما ووكاالت أنباء رسمية ،األمر الذي رأى
فيه مراقبون اســتعجاال ً من الجانب الرويس لض ّم مناطق جديدة
تعويضا ً عىل الخســائر الفادحة التي تكبّدتها اآللة العســكرية
الروسية.
وستُن ّ
ظم هذه االستفتاءات يف دونيتسك ولوغانسك الواقعتَني
يف منطقة دونباس واللتَني اعرتف الرئيس الرويس فالديمري بوتني
باســتقاللهما قبيل إطالق هجومه عىل أوكرانيــا .وكان رئيس
"الربملان" ا ُملعلن ذاتيّا ً يف لوغانســك دينيس مريوشنيتشنكو أوّل
من أعلن موعد تنظيم االســتفتاء ،ليحذو حذوه دينيس بوشيلني،
ّ
حــض بوتني عىل
القيادي املــوايل للكرملني يف دونيتســك ،وقد
املسارعة لضم املنطقة إىل روسيا.
16
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ولـــيـــد شـــقــيــر

«"سواب"» سياسي مثل الفيول؟
ها هو الفيول اإليراني قادم إلينا بعد أسبوعين أو
ثالثة ،وستزود طهران لبنان به على مدى  5أشهر،
على أن تتولى شركات في لبنان معلومة مجهولة
إجراء عملية الـ»سواب» ،أي استبداله بنوع آخر من
الفيول الصالح لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان ،ألن
مواصفاته وتركيبته التقنية ال تطابق مواصفات الفيول
الذي يُستخدم لتشغيل هذه المعامل .هذا ما حصل
وما ينتظر أن يحصل مع الفيول العراقي الذي يتزود
به لبنان منذ أكثر من سنة ،والذي تجددت العقود مع
بغداد من أجل مواصلة بيعه للبنان لسنة أخرى.
إذا نجحت الصفقة التي أطلق المناقصة في شأنها
األمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في
 25تموز الماضي ،حين شهر التحدي أمام الحكومة
اللبنانية أن توافق على استقبالها ،يبقى أن يتم حسم
طريقة الـ»سواب» هذه وهل أن الشركات التي ستتولى
تبديلها ستخضع للعقوبات األميركية الموجهة ضد
قطاع النفط اإليراني ،أم أن تلك الشحنات التي ستنطلق
من المرافئ اإليرانية معفية من العقوبات مثلها مثل
المواد ذات الطابع اإلنساني ألنها مخصصة لتوليد
الطاقة المحروم منها زهاء  5ماليين مواطن وأكثر من
مليون ونصف المليون نازح سوري وفلسطيني ومن
جنسيات أخرى؟
أما مسألة الحصول على الفيول مجانا ً كما وعد
نصر الله ،أم بثمنه (وبأسعار مخفضة حكماً) فإنها
مسألة تقنية أيضاً .ومن الممكن معالجتها عن طريق
التقسيط أسوة بالتقسيط الطويل األمد الذي تعامل به
طهران سوريا بتوريدها البنزين وأنواع المحروقات إلى
مناطق النظام في اتفاق جرى تجديده قبل  3أشهر
بقيمة مليار دوالر...
في كل األحوال إن شركة إماراتية هي التي كان
وقع عليها عقد «سواب» الفيول العراقي خالل السنة
الماضية .وهي التي كانت تتولى استبداله بفيول صالح
لمعامل اإلنتاج اللبنانية .والمبادرة اإليرانية شملت
أيضا ً البحث في عرض طهران إمكان بناء معامل
إلنتاج الكهرباء في لبنان.
المبادرات اإليرانية حيال لبنان تكثفت في المرحلة
األخيرة .ودخول طهران عبر «حزب الله» سوق
الطاقة اللبناني بدأ منذ أن استورد الحزب  3بواخر
من المازوت والبنزين في الصيف الماضي ،جرى
توزيعها بأثمان مخفضة أيضا .لكن األبرز في دخول
طهران سوق الطاقة في لبنان هو انخراط «حزب
الله» في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية مع
إسرائيل ،وتكليفه لجنة من الخبراء الحزبيين اإلمساك
بهذا الملف ،ومتابعته الدقيقة لكافة اللقاءات التي
يجريها الوسيط األميركي آيموس هوكشتاين مع كبار
المسؤولين اللبنانيين ،بل تبادله الرسائل غير المباشرة
معه عن طريق أحد الوسطاء ،حول التهديدات التي
كان أطلقها نصر الله باستهداف حقل «كاريش» وما
بعد بعد «كاريش» .والسيد نصر الله «يدوزن» منذ
حينها تشدده أو ليونته حيال ما آلت إليه المفاوضات
وفق ميزان ال مجال للشك بأن لطهران دورا ً في
ثقل أوزانه أو انخفاضها بين زيارة وأخرى للوسيط
األميركي .فاألخير بقدر عداء بالده إليران و»الحزب»
مارس ضغوطا ً على القيادة السياسية في تل أبيب،
وكذلك إدارته في واشنطن ،كي تتبع موقفا ً أكثر
ليونة حيال خط الترسيم البحري الذي يريده لبنان.
و»الحزب» أكثر العارفين بذلك...
الالفت أنه بموازاة الحركة اإليرانية حيال لبنان في
اآلونة األخيرة عادت الحركة الخارجية لتتكثف تحت
عنوان الحث على إقرار اإلصالحات وتشكيل الحكومة
وانتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري،
وتطبيق اتفاق الطائف إلخ...
قد يرى البعض أن المبادرات اإليرانية في لبنان
حركت سفير االتحاد األوروبي وسائرالسفراء
األعضاء للقاء كبار المسؤولين من أجل حضهم على
اإلصالحات ...وقام وفد صندوق النقد الدولي بزيارته
إلى لبنان ،وبدأ السفير السعودي في لبنان جولة
على القيادات السياسية ،فيما تجرى لقاءات لبنانية
دولية وعربية في نيويورك في سياق التنافس الغربي،
العربي واإليراني على التأثير في االستحقاقات اللبنانية
وال سيما الرئاسية.
إال أن البعض اآلخر يطرح السؤال عما إذا كان
التدهور الذي تفاقمت مظاهره أخيرا ً في أوضاع
لبنان هو وراء التحرك الدولي في اتجاه لبنان
للحؤول دون انهياره الشامل .ولربما قادت محاوالت
منع االنهيار الكامل إلى «سواب» سياسي ،إيراني
غربي أو إيراني أميركي ،حول موضوع الرئاسة
اللبنانية كما سبق أن حصل في العام  2016رغم
اختالف الظروف ،فاالتفاق على النووي في حينها
كان قد أُنجز ،بينما تعرض النتكاسة في العام 2022
 ،حتى إشعار آخر.

األربــعــاء  ٢١أيلول 2022

كما في  13تشرين كذلك في :31
عون خارج بعبدا ...وجنرال بال جيش
أالن ســـركــيـــس
تكثر السيناريوات والتحليالت
حول يوم  31ترشيــن األول ،فهذا
اليوم ي ّ
ُجســد نهاية عهد كاد يودي
بالبالد نحو الدمار الشامل.
إذا كان رئيــس الجمهوريــة
العماد ميشــال عون حسم قراره
بالنســبة إىل مــا ســيفعله يف 31
ترشينّ ،إل أنه يُبقي الغموض سيّد
املوقف وذلك ل ّلعب بأعصاب الجميع
من دون استثناء ،فمعروف عن عون
أنه رجل املفاجآت واملغامرات ،حتى
يذهب البعض إىل القول «إنه يُشعل
البلد من أجل أن يو ّلع ســيجارته...
أو سيغار صهره» ،وبالتايل فإن ك ّل
اإلحتماالت مفتوحة عىل مرصاعيها.
وربمــا تكون تجربــة 1990
مــن أكثر التجارب التــي يتذ ّكرها
اللبنانيون ،عندمــا تم ّرد عون عىل
الرشعية وحــاول اإلنقــاب عىل
«اتفاق الطائف» ،وأشــعل حربي
«التحريــر» و»اإللغــاء» حتى أتت
النهايــة املشــؤومة يف  13ترشين
.1990
هذا يف الســابق ،أما اليوم فإن
دخول عامل صهــره رئيس «التيار
الوطني الح ّر» النائب جربان باسيل
عــى الخ ّ
ط ومحاولــة عون تأمني
مستقبله السيايس قد يزيد من فتيل
التفجري ،إذ إن أحدا ً ال يســتطيع أن
يحســب إىل أين قد يصل مستوى
«الجنون» وجــ ّر البالد إىل مغامرات
ال تُحمد عقباها .لكن ما بني 1990
و 2022فرق شاســع ،يومها كان

عون بنظر كثــر املخ ّلص ،ا ُملخ ّلص
مــن امليليشــيات ومــن اإلحتالل
الســوري ورجل الدولة واإلصالح
والتحــدّي ،وبعد  6ســنوات حُ كم،
بات عون بنظر األغلبية الســاحقة
من اللبنانيني الرئيــس الذي تربّع
عىل عرش أســوأ عهد ،فالحاضنة
الشــعبية والتربّع باألموال والذهب
والخواتم لم تعد موجودة ،ونظرية
املخ ّلص ُفضحت وانكشــف العهد
ورجاالته عىل حقيقتهم.
واألهم من هذا ك ّلــه أن عون
فقد أهم أداة حكــم وهي الجيش
اللبنانــي ،ففي تلــك املرحلة كان
عون يمثّل الرشعية ،بينما اليوم هو
ممثل «دويلة» سالح «حزب الله»،
والجيش ليس معه.
ومن يتابــع مجــرى األمور
يكتشــف أن العالقــة بــن قيادة
ً
ممثلة بالعماد جوزاف عون
الجيش
وبني الرئيس عون وصهره باســيل
ســاءت منذ نحو  3ســنوات ،وقد
انفجر الوضع بينهما خالل إنتفاضة
 17ترشين  2019يــوم طلب عون
وباســيل من العماد جوزاف عون
قمع اإلنتفاضة وفتح الطرق بالقوة
فأتى الرفض من قائد الجيش تحت
شــعار «الجيش اللبناني هو جيش
الشــعب وليس جيــش نظام ولن
يكون أداة لقمع شــعبه وقتله ،بل
إنــه يحمي حق النــاس بالتظاهر
واإلعرتاض السلمي ويحمي األمالك
واملؤسسات العامة والخاصة».
م ّر عىل وزارة الدفاع عدد كبري
من وزراء الدفاع ،لكــن من امل ّرات

خفــايـــا
مراجع سياســية تساءلت
عن ســبب وقــوع أكثرية أو كل
عمليــات اقتحام املصارف خارج
«املناطق الرشقيــة» منذ عملية
جب جنني حتى عمليات الغازية
وشحيم وبريوت والضاحية.
الحظت جهات مراقبة أنه
يت ّم الرتكيز دائمــا ً عىل منطقتي
طرابلــس وعــكار للحديث عن
انطــاق عمليات مخ ّلــة باألمن
تمهّ ــد للفــوىض مــع ربطها
بالجماعــات األصوليــة وأحيانا ً
بتدخالت تركية ،بينما اإلنهيارات
األمنية املتالحقة تحصل يف مناطق
أخرى وبالخطورة نفسها.

دخول عامل الصهر قد يزيد من
فتيل التفجير

القليلــة التي حصل تصــادم بني
القيادة والــوزارة كانت خالل تويل
الياس بو صعب وزارة الدفاع حيث
كان ي ّ
ُنفذ األخري سياســة باســيل
وحاول التح ّكم بالجيش ،لكن قائد
الجيش لــم يرضــخ وحافظ عىل
إستقاللية املؤسســة العسكرية.
قاتل عون بني أعوام  1988و1990
بالجيــش اللبنانــي واســتخدمه
لخدمة مشــاريعه ،لكن الجيش يف
هذه املرحلة بالتحديد ليس أداة بيد
عون الرئيس خصوصا ً أن الحاضنة
الدولية ترصّ عىل تحييد املؤسســة
العسكرية عن الرصاعات السياسية
وغري مســتعدّة لتغطية أيّ إنقالب
أو تم ّرد ،فحتى الحرس الجمهوري
بأغلبية عنارصه وضباطه قد يعيص
أوامره ،مع العلــم أن قائد الحرس
الجمهوري يف إجازة تمت ّد حتى نهاية

يرتدد أن الرئيس عون طرح
عىل الرئيس ميقاتي أن يسمي هو
بديل الوزير أمني ســام ،مقابل
التخــي عن ســعادة الشــامي
باعتبار أنه يريد توزير رفيق حداد
مكانــه .كما أنه يريد اســتبدال
الوزيــرة نجال ريايش بميشــال
حبيس .والهــدف تعيني وزيرين
حزبيني لدعم وضع باسيل داخل
الحكومة وداخل «التيار».
عهد عون ألنه لم يعد يحتمل ســلوكيات
قاطني القرص.
من جهة ثانية ،ففي عام  1990كان
الشعب والناس والعسكر مستعدّين لفداء
عون بأرواحهــم ،يف حني أن الجيش اليوم
يذهب إىل الخدمة مرغما ً بســبب األوضاع
اإلقتصادية التــي أوصله إليهــا العهد،
بينما الشــعب كشف زيف كل الطروحات
والشعارات التي أُطلقت وهو يع ّد الساعات
النتهاء هذا العهد.

لهذه األسباب تنازل عون عن الوزراء الستة
المس بالتوازنات الحكومية
واقتنع ميقاتي بعدم
ّ
ان مصلحته تقتيض بتشكيل حكومة وأن التنازل ال
غـــادة حـــالوي
بد منه الن عون لن يســ ّلم بسهولة .قبل فرتة كان
ميقاتي يرفض تعويم عون يف آخر ايامه ،فشد عىل
ليس معلوما ً بعد ما اذا كانت االجواء االيجابية
يده وآزره جنبــاط الذي فضل التعطيل عىل اعطاء
التي تبرش بقــرب الفرج الحكومي جدية للغاية ام
عون امتيازا ً حكوميــاً .تعددت العوامل التي دفعت
انها مجــرد مناورة؟ وليس معلومــا ً يف املقابل ما
ميقاتي اىل االقتناع بــأن وضع حكومته لن يكون
املستجد الذي جعل الطرفني يقتنعان فيتنازالن كل
مقبوال ً لســد الفراغ الرئايس ،يف املقابل لم يعد يفيد
من جهتــه ليلتقيا عند منتصف الطريق .الخالفات
«حزب الله» التسليم باستمرار الوضع املهزوز عىل
التي اعاقت تشــكيل الحكومة قبل اربعة اشهر ال
حاله فيما دنا العهد من نهايتــه والفراغ الرئايس
تزال هي ذاتهــا ،وعىل امتداد تلك الفرتة بذل «حزب
واقع ال محالة.
الله» جهــدا ً مضنيا ً مــن دون ان
مارس «حــزب اللــه» دور
ينجح يف اقناعهما بتســيري الشأن
املسهل بني عون وميقاتي الخراج
الحكومي ،لكن الجميع ســ ّلم ان
الفرج الحكومي اقرتب من نهايته خالل المشاورات نصح
الحكومة عــى اعتبار ان الطرفني
املرجــوة عــى قاعــدة «ال يفنى
كانــا يحتاجان ملــن ينزلهما عن
««"حزب الله"» ميقاتي
الديب وال يموت الغنم» .باختصار بأن إبقاء الحكومة في شجرة املطالب التعجيزية ،فوضع
حزب اللــه بالتعــاون مع رئيس
املشاورات التي حصلت خالل االيام
القليلة املاضيــة أظهرت ان فرص وضعية تصريف األعمال
املجلس نبيه بري السيبة التي تؤمن
ّ
سيشكك في شرعيتها تراجعهما بروية ،فتغاىض عون عن
تعويــم الحكومــة الحالية باتت
مطلب توسيع الحكومة فيما سلم
مرتفعة .الطرفــان باتا مقتنعني
وستكون موضع
ميقاتي بإبقاء التوازنات الحكومية
برضورة التشكيل وعادا اىل الواقع.
انقسام بينما البلد
عىل حالها.
الوقت صار ضاغطا ً ونهاية العهد
اقرتبت واملصلحة تقتيض تشــكيل بغنى عن الدخول في
مصادر الوســطاء تقول ان
سجاالت دستورية
البحث يف تشــكيل الحكومة بات
حكومة او تعويم الحالية مع بعض
اكثر هدوءا ً من ذي قبل ،متوقعة ان
االضافات الطفيفة عليها.
تشهد عودة ميقاتي بلورة عملية للتفاؤل باالتفاق
تقول الرواية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
مع عون عىل تشــكيلة الحكومة املطعمة بوجوه
أنصت اخريا ً لنصيحة صديق ضليع يف السياســة
جديدة .وحسب املعلومات فان االتفاق تم عىل اآللية
وتقلباتها بأن العناد مع رئيس الجمهورية لن ينفع
كما لن تنفع النكايات السياســية باالصطفاف اىل
النتقاء الوزراء الجدد بــن عون وميقاتي .طويت
صفحة وزراء الدولة الستة التي أرص عليها رئيس
جانب هذا او ذاك من السياسيني بما يخلق االنطباع
التيار الوطني الحر جربان باسيل مقابل ان ال يمس
باستهداف املســيحيني .كان ملس ميقاتي كيف ان
ميقاتي بالتوازنات القائمــة يف الحكومة الحالية
عون ورغم كل الضغوطات عليه لم يسايره يف الشأن
وتكون تسمية البدائل عن الوزراء الحاليني املقرتح
الحكومي ورفض استقباله عدة مرات اىل ان بادر اىل
استبدالهم بالتشــاور واالتفاق بني عون وميقاتي
تهنئته بعيد السيدة العذراء طالبا زيارته وحصل ما
فيتم انتقاء اسم بديل عن الوزير عصام رشف الدين
حصل ومن يومها ولعبة عض االصابع مستمرة بني
بشخصية ال تســتفز وليد جنبالط (تم تداول اسم
الرئاستني اىل ان اقتنع ميقاتي وبوساطة الصديق

رمزي سليمان) ويتشارك عون مع كتلة نواب عكار
يف تسمية وزير من املنطقة.
خالل املشاورات نصح «حزب الله» ميقاتي بأن
ابقاء الحكومة يف وضعية ترصيف االعمال سيشكك
يف رشعيتها وســتكون موضع انقسام بينما البلد
بغنى عن الدخول يف ســجاالت دستورية اضافية
وليتم تشكيل حكومة اساســية وليس مستقيلة
من دون املس بالتوازنات ،ويف الوســاطة لدى عون
وباســيل تركز النقاش حول استحالة اضافة ستة
وزراء جــدد عىل الحكومة فتم التنــازل عن الثلث
املعطل حكوميــا ً واالتفاق عــى ان يكون اختيار
الوزراء بالتوافق بني الرئيسني واختيار شخصيات
غري مستفزة.
واىل ان يعــود ميقاتي ،ليس معلوما ً ما اذا كان
التفاؤل ســيكمل مســاره بنجاح وهل ان التغيري
سيشــمل اربعة وزراء بينهم وزير املالية يوســف
الخليل ووزير الســياحة وليد نصــار اىل الوزيرين
امني سالم ورشف الدين ام سيقترص عىل االسمني
االخريين؟ يف املعلومات ان وزيــر املالية املمتعض
من املزايدات السياســية عليه يف مجلس النواب زار
رئيس مجلس النــواب نبيه بري وكان االتفاق عىل
اســتمرار وجوده يف الحكومة الن الوقت ال يسمح
بأي تغيري .مصادر مطلعة قالت ان رصف النظر عن
تغيري الخليل مرده اىل تجنب املس بالتمثيل الشيعي
يف الحكومة خاصة مع وجود رغبة لدى «حزب الله»
بتوزير مدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم
قبل نهاية واليته يف شــباط املقبل .وقالت ان بحث
التغيري الحكومي كان تطرق اىل تغيري الوزيرة نجال
ريايش لكــن لم يتم االتفاق بعد عىل اســم الوزير
املســيحي املقرتح ومن ضمن اي حصة .العربة يف
االتفاق عىل التفاصيل فهل ســيكون رشط باسيل
زيادة حصته وزيرا ً مســيحيا ً يف الحكومة مقابل
مشاركة ميقاتي تســمية البديل عن رشف الدين
وسالم؟ وهل يتوســع التغيري ليشمل اربعة وزراء
بدل وزيرين؟
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جولة السفير السعودي :هذه نقاطها...
وهكذا س ُتستكمل
كـــلــيــر شـــكــر
من كليمنصو ،قرر الســفري الســعودي يف لبنان
وليد البخاري اإلنطالق يف جولته «الرئاسية» للتشاور
مع القيادات واملسؤولني اللبنانيني .فكانت البداية مع
رئيس الحزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط بعدما
قررت الرياض ،وبال مقدّمات االنخراط مجددا ً يف وحول
لبنان من نافذة االستحقاق الرئايس .ولهذه االنطالقة
من لقاء جنبالط مع السفير السعودي
رمزيتها يف األجندة الســعودية ربطا ً بقــرار الزعيم
الدرزي يف إعادة التموضع ،والوقوف عىل خ ّ
تتقدم امللف اللبناني ،وبســبب تجارب اململكة املريرة
ط الوسط
مع الساســة اللبنانيني ،ولم يتجاوز هذا التقدّم حدود
بني االصطفافني املحليــن ،والرتويج لفكرة الرئيس
الصندوق املشرتك الذي أعلنت عنه الرياض باالشرتاك
التفاهمي ،غري االســتفزازي ،من «الفئة الثانية» من
املرشــحني ،وما دون .ما يعنــي ّ
مع باريس تلبية للحاجات األكثر إلحاحا ً لدى الفئات
أن الرياض قد تكون
ّ
ً
و»ترجمة لالتفاق الذي و ُِّقع يف شهر
الهشــة يف لبنان
ميّالة يف هذه الدورة لهذه القماشة من املرشحني.
باألمس ح ّ
نيســان املايض بني وزارة أوروبا والشؤون الخارجية
ط البخاري يف معــراب ليلتقي رئيس
ووكالة التنمية الفرنسية ومركز امللك سلمان لإلغاثة
حزب القوات سمري جعجع ،الذي عادة ما كان يخصه
واألعمال اإلنسانية» .أمّ ا يف السياسة فكان لبنان جزءا ً
املسؤولون الســعوديون بالتفاتة مميزة كتعبري عن
من البيان املشرتك لـ»قمّ ة جدّة لألمن والتنمية» التي
متانــة العالقة واســتثنائيتها ،فتكــون معراب أوىل
محطات جوالتهم الداخلية عىل اعتبار ّ
حصلت «بدعوة من امللك الســعودي ســلمان بن عبد
أن جعجع هو
أبرز حلفائهم اللبنانيني .واذ بالســفري السعودي ّ
العزيز ،ومشاركة قادة دول مجلس التعاون ،واألردن،
يغي
ومرص ،والعــراق ،والواليات املتحــدة ،بهدف تأكيد
ترتيب الجدول .ولكن بمعزل عن هذا الرتتيب الشكيلّ،
رشاكتهم التاريخية ،وتعميق تعاونهم
فالجولة بح ّد ذاتها ،حتى لو لم تزل
املشرتك يف جميع املجاالت».
ضمن اإلطــار اإلعالمي ،هي مؤرش
ّ
الشــق اللبناني من
إذ جــاء يف
اىل تغيري ما طرأ عىل سياسة اململكة ال تزال المشاورات في
البيان املشــرك ّ
أن املشــاركني ّ
عبوا
السعودية إزاء لبنان بعد مرحلة من
عناوينها العريضة
عن «دعمهم لســيادة لبنــان ،وأمنه
اإلنكفاء الكامــل واالكتفاء ببعض
بانتظار «"حدفة"» ما
واستقراره ،وجميع اإلصالحات الالزمة
املســاهمات االنســانية بدفع من
اإلدارة الفرنسية التي تسعى جاهدة أكثر عمالنية قد تبلور لتحقيق تعافيــه االقتصادي ،ووجهوا
دعوة لجميع األطراف اللبنانية الحرتام
إىل لعب دور اقليمي من خالل عالقتها
الموقف السعودي
الدســتور واملواعيد الدستورية ،ودعم
املتقدمة باملســؤولني الســعوديني
دور الجيش اللبناني وقوى األمن الداخيل يف حفظ أمن
واإليرانيــن .وعندما زار الرئيــس الفرنيس إيمانويل
لبنان ،والتأكيد عىل أهمية بســط سيطرة الحكومة
ماكرون الرياض يف كانــون األول املايض ،والتقى ويل
اللبنانية عىل جميع األرايض اللبنانية».
العهد الســعودي األمري محمد بن سلمان ،تم التطرق
ومع مرور  20يوما ً عىل دخول االستحقاق الرئايس
إىل موضوع لبنان من ضمن موضوعات عديدة تقدّمت
ً
مهلته الدستورية ،قرر السفري السعودي االنتقال من
ونزول عند رغبــة الرئيس الفرنيس،
امللف اللبنانــي.
مربّع اللقاءات االجتماعيــة التي كان يعقدها يف مق ّر
التقط األمري محمــد هاتف ماكــرون لتحية رئيس
السفارة ،إىل مربّع التشــاور بالشأن الرئايس .واألكيد
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
ّ
إال ّ
أن هذه الجولة ليســت بمبادرة شخصية من السفري،
أن التقدّم السعودي صوب لبنان يتسم بالبطء
وإنما بطلب من مســؤويل بالده ،بالتنسيق التام مع
الشديد بســبب تراكم امللفات الدولية واإلقليمية التي

اإلدارة الفرنســية ،وبدفع أمريكي .ال كالم يف األسماء
والرتشيحات ،وإنما يف مواصفات االستحقاق والظروف
التي يفــرض أن تحيط به لرتســم بروفايل الرئيس
املقبل .ويقول بعض من التقاهم السفري البخاريّ ،
إن
تركيزه يكاد يكون محصورا ً بسلسلة نقاط ،أبرزها:
 لن تكون الســعودية رشيكة يف صناعة رئيستحوم حوله شبهات بالفساد »،املايل» أو «السيايس».
 تتمسك الرياض بمضمون بيان جدّة خصوصا ًيف الشق املتعلق بسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية.
 التمسك باتفاق «الطائف» والتعامل معه بشكلانتقائي .وهذا ما يعني اســتطراداً،
كيلّ ،غري مجتزأ أو
ّ
رفض أي اجتهــاد قد يؤدي إىل فوىض دســتورية قد
الوطني .وبهذا املعنى ،ثمة
تطيح الحقا ً بوثيقة الوفاق
ّ
من يقول إنّه بمقدار اهتمام الســعودية باالستحقاق
الرئايس ،فهي تويل أيضا ً اهتماما ً استثنائيا ً لالستحقاق
الحكومي كون السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء.
أن ســ ّلة رشوط الرياض تتضمن أيضا ً
ومن هنا يرتدد ّ
هوية رئيس الحكومة املقبل.
 ال ح ّل لألزمة اللبنانية ّإل بالعودة إىل العمق العربي. إيالء الشــأن االجتماعي أهميــة قصوى من خاللتوسيع شبكة األمان التي ترعاها اململكة.
ومع ذلك ،حتى اآلن ال تزال املشاورات يف عناوينها
العريضــة ،بانتظــار «حدفة» ما أكثــر عمالنية قد
تبلور املوقف الســعودي ،وتثبت ما اذا كانت الرياض
قررت فعالً العــودة إىل لبنــان ،أم أن محاولة رئيس
دبلوماسيتها ،هي مجرد ّ
جس نبض ال أكثر ،مع العلم
أن بعــض املواكبني يجزمــون ّ
ّ
أن الجولة هي «إعالن
أويل ّ» لهذه العودة بمسعى فرنيس يفرتض أن يُستكمل
الشــهر املقبل يف لقاء ثنائي فرنيس -سعودي لخلية
األزمة الخاصة بلبنان.

البخاري في معراب بعد كليمنصو ...ومخزومي يولم على شرفه

جعجع :تحدّثنا عن مواصفات الرئيس ولألسماء بحث آخر
واصل السفري السعودي لدى لبنان
وليد البخــاري جوالته «الرئاســية»،
وبعدما كان التقى رئيس الحزب التقدمي
اإلشــراكي وليد جنبالط يف كليمنصو،
حط يف معراب امس حيث التقى رئيس
حزب «القوّات اللبنانيّة» سمري جعجع،
يف حضور النائب ملحم ريايش .وأوضح
جعجع بعد اللقــاء أن املجتمعني اجروا
«جولة أفق شــاملة عىل آخر التطورات
السياسيّة يف لبنان واملنطقة» ،الفتا ً إىل أن
«الرتكيز كان عىل مختلف جوانب األزمة
اللبنانيّة وما هو حاصل اليوم ،وال سيما
ان جوهر حل هذه األزمة هو انتخابات
رئاسة الجمهوريّة» .وقال« :إذا ما اردت
تلخيص جولة األفق اللبنانيّة التي قمت
بها مع الســفري يمكــن أن أقول أن ال
خالص للبنان سوى بعمقه العربي مهما
حاولنا ومحّ صنــا وف ّكرنا يف اإلتجاهات
كافة ،باعتبار أن كل اإلتجاهات األخرى
خاطئة ،كما أن الخالص الوحيد للبنان
هو عرب ّ
تمســك أهله بدولته ودستوره
الذي هو دســتور «اتفاق الطائف» أكثر
من أي وقت مىض».
وتابع جعجــع« :البعض يفرتض
أنه لم يعد للمملكة العربيّة الســعوديّة
أي اهتمام بلبنــان إال أنني لم أملس هذا
األمر خالل اللقاء ،ال بــل لديها اهتمام
كبري ولكن املشــكلة تكمــن يف اقتناع
اململكة بوجود دولة يف لبنان لكي تقوم
بالتعاطي والتواصــل معها .وبالتايل ما
استشــفيته من خالل االجتماع هو أن
حضت للبنان حزما ً
القيادة يف اململكة ّ

األكثريّة من نــواب املعارضة تحضري
برنامج رئايس فال مانــع لدي ،ولو انه
واضح منذ  15عاماً ،إال أن ال مشكلة لدي
يف طرحه مجددا ً اذا رغبت أكثريّة نواب
املعارضة».

مخزومي

المواصفات المطلوبة بين بخاري وجعجع

كبرية من املســاعدات املهــم أن يكون
لدينا رئيس جمهوريّة ورئيس حكومة
وحكومــة ودولة جديــرة بالثقة ،ألن
اململكة ليست عىل استعداد أن تتعاطى
مع أي مسؤول لبناني منغمس بالفساد
املايل أو السيايس».
واعترب جعجع انه «لدينا مقومات
النجــاح يف املرحلة املقبلة كما املقومات
الفعليّة لإلنقاذ إال أن هذه االخرية تتطلب
رجاالتها ،ومن هذا املنطلق فقد أصبحت
املهمة ملقاة عىل كاهلنا يف أن نقدّم للعالم
صورة جميلة عن لبنــان الذي عرفناه
يف الســابق وليس صورة لبنان الفساد
والجوع والتعتري والزبالة والطوابري أمام
محطات البنزين والصيدليات واألفران أو
أي يشء آخر ،وليــس لبنان الذي يصدر
الثورات تار ًة إىل ســوريا وتار ًة أخرى إىل
العراق أو اليمن أو هنا وهناك ،فهذا ليس
لبنان العروبة ،فاألخري هو ما كنا نعرفه
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عن لبنان يف الســابق العضو املؤســس
يف جامعة الدول العربيّة وعىل مســافة
واحدة من جميع أشقائنا العرب».
وعما إذا كان للمملكة تفضيل يف أن
يكون سمري جعجع رئيسا ً للجمهوريّة،
قال« :ال ،ولم نتط ّرق لألسماء بأي شكل
ً
ورصاحة لم يتطرقوا لها يف
من األشكال،
أي م ّرة من املرات وكذلك نحن ،فاختيار
األسماء مسألة أخرى ،ولكن ما تداولنا
به هو املواصفات املطلوبة ،ففي طبيعة
الحال لن يقبلــوا بالتعاطي مع رئيس
يميل للفســاد أو يقوم بتعزيز الالدولة
عىل حساب الدولة».
أما بالنســبة ملا رصّحت به النائبة
نجاة صليبا عن انها بانتظار اإلطالع عىل
برنامج سمري جعجع الرئايس وعما إذا
كان مستعدا ً لتحضري برنامج رئايس أو
اذا كان اسم سمري جعجع غري مطروح
بتاتاً ،ر ّد جعجــع« :يف حال طلبت مني

وكان رئيس حزب «الحوار الوطني»
النائب فــؤاد مخزومي اقــام يف دارته
مأدبة غداء عىل رشف السفري السعودي،
شــاكرا له الجهود املبذولة «ملد الجسور
بني اململكة ولبنان» .وأكد أن «السعودية
لم تتوقــف يوما ً عن مســاعدة ودعم
لبنان وشــعبه ،وهي ال تتدخل بشؤونه
الداخليــة ،كما أن اململكة لن ترتك لبنان
من غري دعم ومؤازرة».
وقال« :إن اململكة تتطلع إىل مستقبل
لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية
التي تعدها للبنان املقبل» .وأضاف« :أثق
أن التغيــر آت ال محــال ،فاالنتخابات
النيابية أفرزت طبقة جديدة ولن نسمح
باستمرار النهج القائم».
من جهته ،شكر البخاري ملخزومي
استضافته ،الفتا ً إىل أن «رؤية ويل العهد
األمري محمد بن ســلمان املســتقبلية
واملشــاريع التي تعدها اململكة ليست
للسعودية فحســب بل للرشق األوسط
كله» .وشــدد عىل أنــه «من الرضوري
أن يبــارش لبنان اإلصالحــات وإجراء
االســتحقاق الرئــايس يف موعده ،مع
تمنياتنا بــأن ينهض لبنان ويزدهر بعد
هذا املخاض الصعب».

رامــــي الريــــــــس

الشغور الرئاسي
ال حاص ً
ليس «"تحصي ً
ال"»!
سواء تألفت حكومة جديدة أم لم تتألف
قبل نهاية العهد الرئاسي ،ال مناص من
التركيز على اإلستحقاق األهم الذي ينتظره
اللبنانيون بفارغ الصبر أال وهو انتخاب رئيس
جديد للجمهوريّة بعيدا ً عن افتعال السجاالت
السياسيّة والدستوريّة التي ال ترمي سوى إلى
ج ّر لبنان نحو المزيد من الفوضى واإلنهيارات
المتالحقة.
وطالما ّ
أن اإلصرار على التأليف هو من
أطراف محور الممانعة بتالوينه المختلفة
(وفي طليعتها تيّار العهد اآليل إلى األفول)،
فإنه يصبح أكثر إثارة للشكوك لما لهذا
المحور من مسيرة طويلة في ش ّل المؤسسات
الدستوريّة وتعطيلها وابتداع األعراف السياسيّة
وإلباسها شعارات فارغة.
ثمّ ة مسؤوليّة حتميّة على كل الكتل النيابيّة
التي تستوعب دون شك خريطة القوى في
المجلس النيابي وموازين القوى الدقيقة فيه
بعد االنتخابات النيابيّة األخيرة ،بالترافق مع
عدم إغفال البعد الخارجي لالستحقاق الرئاسي
اللبناني كما كان تاريخيّا ً واالبتعاد عن تبسيط
هذه العمليّة وتسخيفها وتصويرها على أنّها
مج ّرد عمليّة إقتراع في صندوق خشبي شفاف
(طالما أن التصويت اإللكتروني غير موضوع
في الخدمة حتى إشعار آخر).
ليس الهدف من هذه المقاربة قطع الطريق
على «لبننة» االستحقاق ،بل على العكس
ّ
يتوسع الهامش المح ّلي في
تماماً ،إذ بقدر ما
االستحقاق ،نعزز «الديمقراطيّة اللبنانيّة»
ٍ
إهتزازات كبيرة ومشاكل
الهشة والتي تعاني
بنيويّة عميقة .ولكن هذا ال يلغي البعد
الخارجي الختيار الرئيس اللبناني الذي سوف
يحتاج في نهاية المطاف ألي دعم خارجي قد
ّ
توفره التوافقات المسبقة.
إنما بعيدا ً عن التحليل السياسي والتنظير
الذي يمأل الشاشات من كبار المفكرين
الجيوستراتيجيين؛ ثمّ ة واقع متفاقم على
األرض يرفع مستويات الغضب الشعبي بشكل
مضطرد وسريع ،يبدأ مع نكبة المودعين وال
ينتهي بانفصال معامل الطاقة عن الشبكة
الكهربائيّة بشكل شبه تام وعدم توفر التغذية
بالتيار ولو لساعة واحدة في اليوم (باستثناء
القصر الجمهوري ومحيطه كما يُشاع ،ولكنها
على األرجح إشاعات مغرضة ألن سيّد العهد ال
يرضى إال أن يعيش معاناة اللبنانيين في الفقر
والقيظ والغالء والجوع).
واضح أن المعاناة الجماعيّة اللبنانيّة بدأت
تأخذ أشكاال ً ومنعطفات جديدة ال تقتصر
تباشيرها على األحداث المتفرقة التي تشهدها
المصارف التجاريّة ،بل تتعدّاها إلى المشاكل
الكبرى في مختلف القطاعات .الجامعة
اللبنانيّة والمدرسة الرسميّة تعيشان مراحل
صعبة للغاية وهما مالذ الطالب الذين تكويهم
األقساط المدرسيّة والجامعيّة التي باتت
بالدوالر األميركي في جزء كبير منها.
لم يحقق لبنان أية خطوات على اإلطالق
في المجال اإلصالحي وفق متطلبات صندوق
النقد الدولي الذي أصبح مم ّرا ً إلزاميّا ً للبنان
مع المجتمع الدولي وهيئات التمويل الدوليّة،
وها هي بعثة الصندوق «تسائل» المرجعيّات
اللبنانيّة المعنيّة حول مصير التشريعات
األربعة األساسيّة التي سبق أن طلبتها من
لبنان ،وهي تحديداً :قانون السريّة المصرفيّة
(أق ّر ثم أعيد إلى المجلس النيابي) ،قانون
«الكابيتال كونترول» الذي كان من المفترض
أن يصدر قبل أكثر من عامين وبشكل أدق
منذ بدء األزمة الماليّة والنقديّة الحادّة وغير
المسبوقة ،قانون إعادة هيكلة المصارف الذي
من المفترض أن يلحظ المتغيرات الكبيرة
التي شهدها االقتصاد اللبناني خالل المرحلة
المنصرمة ،وقانون الموازنة العامة الذي
ٍ
النتكاسات كبيرة في جلسات النقاش
تع ّرض
النيابيّة األخيرة ال سيّما أن المشروع لم يعكس
أية رؤية إقتصاديّة أو إنقاذيّة أو إجتماعيّة.
الناس ال يكترثون للسجاالت العقيمة حول
الصالحيّات في حقبة الشغور الرئاسي (وكأنّها
تحصيل حاصل) .إنهم يريدون رغيف الخبز
والكهرباء والخدمات البديهيّة والعيش الكريم
واألمل بمستقبل أفضل.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٩السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

إذهب إلى المصنع
يا معالي الوزير!
أعلن وزير الداخلية والبلديات في
حكومة تصريف األعمال في لبنان
بسام مولوي عن «ضبط األجهزة
األمنية اللبنانية ،كمية كبيرة من حبوب
الكبتاغون ،تفوق المليون حبة ،في
مرفأ بيروت ،كانت مخبأة داخل شحنة
من العنب ،وجهتها األولى جمهورية
السودان ،ومن ثم الكويت».
وبالطبع ،رفع وزير الداخلية راية
النصر ،وأكد أن التحقيقات مستمرة.
وغيرها ربما ال يزال مستمرا ً منذ
سنوات ومن دون أي نتائج فعالة.
ليقتصر األمر على سجناء موقوفين ال
تنتهي محاكماتهم ،أو محكومين ألنهم
حملوا القضية مقابل بدل سخي يؤمن
لعائالتهم مردودا ً ماليا ً ال يوفره أي عمل
شرعي آخر.
ومعلوم أن هذه الشحنة ليست األولى،
ولن تكون األخيرة ما دام الكبتاغون
يُصنَّع في لبنان ،وسي َ
ُصنَّع وستبقى
عجلة اإلنتاج على نشاطها في المصانع
التي تتوزع على أكثر من  60مصنعا ً
بين كبير وصغير معظمها في محافظة
البقاع اللبناني الشمالي وعلى الحدود
المتاخمة لسوريا ،ويمكن لمن يشاء
التأكد أن يتحرك ويداهم ويلقي القبض
على أصحابها.
ولكن ،ليس هناك من يشاء ،إن شاء
ال يستطيع ،ولن يستطيع إال إذا صار
المصنع والتاجر من المغضوب عليهم،
أي من دون غطاء ،حينها ال يتم إلقاء
القبض عليه ،ولكن يتم إعداد كمين
لقتله ،من دون تحقيق أو قضاء أو أي
توتر من أن يطال التحقيق رؤوسا ً ال
قاض عنيد
يمكن قطافها ،وإذا ما حاول ٍ
ذلك يصار إلى تهديده بتصفيته ...لذا ال
لزوم لبطوالت عنترية في غير موضعها.
وهذا ما حصل مع طيفور المقداد،
وهو كان رئيس عصابة لسرقة السيارات
والمتاجرة بالمخدرات ،عندما طالب
رئيس الجمهورية األسبق إميل لحود
بإلقاء القبض عليه إرضاء للسفير
السعودي ،بعد تكرار سرقة سيارات
لسائحين سعوديين ،حينذاك ،قضي
األمر بكمين وقتل ،و »..ال من شاف وال
من دري».
كذلك تكرر األمر مع من لقب بـ
«اسكوبار لبنان» علي زيد إسماعيل ،الذي
ُرفع الغطاء عنه في تموز  ،2018حينها
روى لي قريبه أن «علي كانت له عالقات
بأصحاب النفوذ .ولديه بطاقة أمن سحبت
منه قبل فترة وجيزة بحجة تجديدها .أي
انه كان من عظام الرقبة .المداهمة كانت
أشبه بعملية اغتيال ،ألن اعتقاله وسجنه
والتحقيق معه ستجر كبار المتورطين
وقد يصل الى رؤوس كبيرة».
كذلك يروي أهالي احدى قرى بعلبك
أن «جهات نافذة» أودعت لدى ناظر
مدرسة القرية صناديق فيها مساعدات،
حسب زعم هذه الجهات ،ليصار إلى دهم
المدرسة واعتقال الناظر الذي تعرض
للضرب المتواصل حتى يقر بهوية من
أودعوه الصناديق ،وعندما أقر ،تواصل
تعرضه للضرب حتى سحب إفادته.
بالتالي ،ليست شطارة أن تضبط
شحنات الكبتاغون قبل تصديرها ،في
حين يتم تهريب غيرها ،ولن «تشيل
الزير من البير» مالحقة «أبو سلة»
ومن في مثل حجمه من الموزعين
والمروجين ،وتصوير األمر وكأنه إنجاز
ال مثيل له في عالم األمن ،في حين أن
الشطارة في ضبط أصحاب المصانع
الذين ال يتحركون إال بمواكب مسلحة
جهارا ً نهاراً ،وليس من يضع البضاعة
في العنب أو الرمان أو غير ذلك.
لذا اذهب إلى المصنع يا معالي
الوزير ...وإال ستذهب هباء كل الجهود
التي تقتصر على منع التصدير عندما
تستطيع إليه سبيالً...
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سفراء اإلتحاد األوروبي في بعبدا لإلعراب عن القلق الشديد

عون مبرّئًا نفسه :من الصعب إدارة دولة بثالثة رؤوس
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون انه يعمــل عىل تشــكيل حكومة
كاملة الصالحيات تتــوىل يف حال حصول
شغور رئايس بعد  31ترشين األول املقبل
صالحيات الرئيس كاملة.
ورأى ان لبنــان يحتــاج اىل اصالح
سيايس وســيادي باإلضافة اىل تغيريات
بنيوية يف النظام الــذي ال بد من تعزيزه
واصالحه ،الفتــا ً اىل انه من الصعب إدارة
دولة بثالثة رؤوس .وأشار اىل ان التدقيق
املايل الجنائي يف حســابات مرصف لبنان
مستمر عىل امل ان يقدم التقرير األول يف
نهاية شهر أيلول الجاري.
كالم عون جــاء خالل اســتقباله
يف قــر بعبدا ،بحضور وزير الشــؤون
االجتماعيــة هيكتور الحجار ،ســفراء
االتحاد األوروبي يف لبنان برئاسة السفري
رالــف طراف ،حيث تم البحــث يف االزمة
االقتصادية واالجتماعية الراهنة يف البالد.

السفير طراف

يف مســتهل اللقاء ،اوضح طراف ان
طلب االجتماع كان بغــرض االعراب عن
القلق الشــديد بالنســبة للوضع الراهن
يف لبنان .وقال« :اننا نشــاطر الكثري من
اللبنانيني وال سيما صانعي القرار الشعور
بأن الوضع الحايل بالغ الحساسية وميلء
بالتحديات ،لكن يمكن ويجب ،معالجته
من خالل تدابري حاسمة وشجاعة».
وأضاف« :نالحظ انه بعد ميض اكثر
من ثالث ســنوات عىل بدء تراجع النظام
االقتصادي واكثر من سنتني ونصف عىل
تخلف لبنان عن تســديد ديونه السيادية
وتقديم الحكومة خطــة التعايف املايل ،ما
زال صانعو القرار اللبنانيون عاجزين عن
تنفيذ التدابري الرضورية الخراج لبنان من
املأزق الذي يمر به» .وشدد عىل ان القرارات
املتخذة والتدابري املنفذة ليست كافية ،وهو
ما تدل عليه توقعات اجمايل الناتج املحيل
والدين العام والرتاجع الكبري للرية اللبنانية
نتيجة التضخم املفرط ،وخســارة القدرة
الرشائية لغالبية اللبنانيني وتضاؤل قدرة
الرشكات عىل العمل بشكل طبيعي.
وقــال« :اننــا نعلــم ان صانعــي
القرار اللبنانيني يعملون يف ســياق بالغ
التعقيد وان هناك بيئــة إقليمية ودولية
جيوسياســية مليئة بالتحديات ،تضاف
اليها الجائحة القائمة وتواجد عدد كبري من
الالجئني باإلضافة اىل املنظومة املجتمعية
والسياسية الطائفية ،واالنتخابات النيابية
التي جرت واالنتخابات الرئاسية وموضوع
الحكومة ،لكن كل هذه األمور ال يمكن ان
تكون عذرا ً لتأجيل اإلصالحات» ،مشــددا ً
عىل رضورة االهتمام اكثــر بإعادة بناء
املســاحة االقتصادية واملالية والنقدية يف
لبنان كخطوة اوىل لوضــع االقتصاد من
جديد عىل مسار التعايف .وإذ أشار اىل توافق
الرأي عىل ان صندوق النقــد الدويل لديه
الخربة واألدوات املناسبة ويمكن ان يكون
رشيكا ً يف إعادة بناء هذه املســاحة ،فانه
اعترب ان «ليس هنــاك من حل افضل من
صندوق النقد الدويل» ،مشددا ً عىل رضورة
القيام باإلصالحات بما يف ذلك إعادة هيكلة
القطــاع املايل واصفا ً إياهــا بالرضورية
لحماية صغار املودعني.
وذكر السفري طراف بتوقيع الحكومة
اللبنانية االتفاق مع صندوق النقد الدويل
يف السابع من شــهر نيسان املايض الذي
التزمت فيه بعدد من الخطوات التي تسمح
للصندوق بتقديم برنامج للبنان ،الفتا ً اىل
انه رغم ميض حواىل نصف سنة عىل توقيع
هذا االتفاق وســنتني ونصف عىل تحديد
الحكومــة للتدابري الرضوريــة ملعالجة
الوضع ،لم يتم تنفيذ هذه الخطوات تمهيدا ً
للموافقة عىل برنامج خاص بالصندوق،
واصفا ً ذلك «باالمر غري الجيد».
وشــدد عىل أهمية ان يبذل الرئيس
عون اقىص ما يمكن للدفع باتجاه تنفيذ
الخطوات املطلوبة ،مجــددا ً دعم االتحاد
األوروبي والدول األعضاء فيه واستعدادهم
الدائم لدعم لبنان يف هــذه املرحلة املليئة
بالتحديات يف ســياق برنامــج محتمل

عون يعمل على حكومة تتولى صالحيات الرئيس كاملة في حال الشغور

لصندوق النقد الدويل ،معربا ً عن امله يف ان
العام  2018وكانت لها جذورها السابقة
يتم التوصل لربنامج خاص بلبنان «كفيل
ما أوصل البالد اىل ما تشــهده حالياً ،من
بتوفري الدعم الرضوري العادة بناء املجال
واقع مايل غري مسبوق للمرصف املركزي
االقتصادي والنقدي واملايل فيه كخطوة أوىل
واملصارف اللبنانية وخســارة اللبنانيني
لوضع اقتصاده مجددا ً عىل مسار التعايف».
لجنى عمرهم ،باإلضافــة اىل التظاهرات
التي شــهدتها املناطق اللبنانية يف العام
السفيرة الفرنسية
 ،2019وصوال ً اىل تأثــر جائحة كورونا
وكارثة انفجار مرفأ بريوت وانعكاساتها
ثم تحدثت الســفرية الفرنســية آن
عىل االقتصاد اللبناني ككل.
غريو عن االزمــة اللبنانية الراهنة مذكرة
ان فرنسا تشــدد منذ مؤتمر «سيدر» عىل
واعتــر ان األســباب السياســية
واالقتصادية تأتي يف مقدم عوامل االزمة
رضورة اعتمــاد قواعد جديــدة للعمل يف
لبنان .وقالت« :جميعنا نشهد عىل تراجع
التي يشــهدها لبنان حالياً ،وأشار اىل ما
اعرتى «املنظومــة» التي
املؤسسات اللبنانية ونحن
كانت حاكمة يف السابق من
عــى تواصــل يومي مع
فساد ،باإلضافة اىل ارتكاب
الوزارات والــوزراء حيث
اإلتحاد األوروبي:
األخطــاء يف إدارة املال يف
يتم تســليط الضوء عىل
املرصف املركزي .وشــدد
هذا االمــر ،وكأعضاء يف
«ما زال صانعو القرار
االتحــاد األوروبــي عىل اللبنانيون عاجزين عن عىل ان لبنان يحتاج اليوم
اىل اصالح سيايس وسيادي
استعداد لنساعد لبنان وان
نلعــب دورنــا يف املجتمع تنفيذ التدابير الضرورية
باإلضافــة اىل تغيــرات
إلخراج لبنان من
بنيوية يف النظام الذي ال بد
الدويل ضمن هذا الســياق،
من تعزيزه واصالحه ،الفتا ً
اال اننــا يف املقابل يجب ان المأزق الذي يمرّ به»
اىل انه مــن الصعب إدارة
نكون قادريــن عىل اقناع
دولة بثالثة رؤوس« ،لذلك نشهد اليوم هذا
الجهات املعنية بالتزام السلطات اللبنانية
النوع من الفوىض الدستورية يف ظل وجود
باإلصالحات املطلوبة .ان هذه اإلصالحات
حكومة ترصيف اعمــال ومجلس نواب
يجب تنفيذها والعمل عىل اعتماد برنامج
منتخب حديثا ً لكنه متشعب االنتماءات».
خاص بصندوق النقد الــدويل الذي يمثل
وأوضح الرئيــس عون انه يعمل عىل
الخيار الوحيد الذي سيسمح بإعادة ضخ
تشكيل حكومة كاملة الصالحيات تتوىل يف
األموال يف املؤسســات اللبنانية ويشــكل
حال حصول شغور رئايس بعد  31ترشين
مؤرش ثقة» .ورأت رضورة ان تكون هناك
األول املقبــل صالحيــات الرئيس كاملة.
حكومة كاملة الصالحيات اىل جانب املجلس
ولفت اىل النداء الذي وجهه اىل الســلطة
النيابي ورضورة احرتام االســتحقاقات
القضائية التي تواجه صعوبات يف عملها،
الدســتورية ويف مقدمهــا االســتحقاق
متحدثا ً عن العرقلة يف مســار التحقيق يف
الرئايس .وعربت عن الخشية من ان يؤدي
انفجار مرفأ بريوت والتحقيق يف مسؤولية
عدم احــرام مواعيد االســتحقاقات اىل
مرصف لبنــان يف اإلدارة النقدية الراهنة،
مفاقمة االزمات واالنقسامات يف البالد.
علما ً ان التدقيق املايل الجنائي يف حسابات
مرصف لبنان مســتمر عىل امل ان يقدم
عون
التقرير األول يف نهاية شهر أيلول الجاري.
وشكر عون للسفراء اهتمام بالدهم
باالزمة يف لبنان .وإذ عدد أسبابها فانه لفت
الحجار
اىل تأثر لبنان بالحرب الســورية التي أدت
وعرض الوزيرالحجــار ملا تحقق يف
اىل اغالق جميــع معابره اىل العالم العربي
برنامج «أمان» وتعذر استكمال البطاقة
وهو االمتداد الحيوي القتصاده ،فضالً عن
التمويليــة لعــدم حصول الــوزارة عىل
االزمة املالية االقتصادية التي بدأت مطلع

التمويل الالزم «بحجج عديدة وكثرية ادى
اىل حرمان عدد كبري من العائالت اللبنانية
من املساعدات».
وتناول ملف النزوح السوري والعبء
الكبري الذي يتحمله لبنان جراء هذا النزوح
وقال« :ال يستطيع اي بلد يف العالم استقبال
نازحني عددهم يصل اىل نصف عدد سكانه
ويبقى معاىف ...فلبنان ،بوضعه الحايل ،ال
يمكنه تحمل وضع انســاني كبري اىل هذا
الحد ...كما ال يمكن انتظار الحل السيايس
يف املنطقة لحل هذه املشــكلة ،خصوصا ً
أن لبنان كانت لــه تجربة يف هذا املجال يف
موضوع الالجئني الفلسطينيني».

طراف

ويف ختام اللقاء ،قال السفري طراف ان
دول االتحاد االوروبي تعلم جيدا ً بأن هناك
ثقالً وعبئا ً كبريين عــر وجود هذا العدد
من النازحني السوريني يف لبنان ما يتطلب
معالجة بشــكل ملحّ وطارئ ،ولكننا يف
مرحلة حاسمة ودقيقة بالنسبة اىل لبنان،
وهو ينهار اقتصاديا ً وماليا ً ومؤسساتياً،
وهناك امور يمكن القيام بها يف خالل مهل
قصرية .وقد ساعد صندوق النقد الدويل من
حيث املبدأ يف ايجــاد التدابري املالئمة التي
يمكن اتخاذها ملعالجــة بعض الجوانب
امللحة ،داعيا ً اىل التوافق السيايس ملعالجة
املشاكل املطروحة.
وضم الوفــد االوروبي اىل الســفري
طراف ،مسؤولة سياسية يف بعثة االتحاد
االوروبي يف لبنان السيدة ،Hanna Severin
ونائب رئيــس التعاون يف بعثــة االتحاد
االوروبــي يف لبنان عبــد البطاط Abdel
 Bitatوســفراء كل من :النمسا ،بلجيكا،
بلغاريا ،قربص ،تشيكيا ،املانيا ،الدانمارك،
اليونان ،اسبانيا ،فنلندا ،فرنسا ،ايطاليا،
هولندا ،بولندا ،رومانيا ،الســويد ،النروج
وســويرسا ،إضافة اىل القائمني بأعمال
ســفارتي هنغاريا وســلوفاكيا ،ونائب
رئيس البعثة يف سفارة ايرلندا يف لبنان.
وحرض عن الجانــب اللبناني إضافة
اىل الوزير الحجار ،الوزير الســابق سليم
جريصاتي واملستشــارون رفيق شــاال
واسامة خشاب وريمون طربيه.

«"المكرّم»" الياس بوصعب يلتقي هوكشتاين
يف اطار التواصل شــبه اليومي
بينهمــا ،عقد نائــب رئيس مجلس
النواب الياس بــو صعب امس االول
اجتماعا ً مع الوسيط االمريكي املكلف
بملف ترسيم الحدود البحرية اموس
هوكشتاين.
وكان بــو صعب لبــى دعوة
لحفــل تكريمي من قبل مؤسســة
“ ،»Theirworldوذلــك عىل هامش
مؤتمر قمة تحويــل التعليم 2022
التي تم عقدها يف مقر االمم املتحدة يف
نيويورك ،تخلل الحفل تكريمه نظرا ً
للدور الفعال الذي قام به خالل توليه
منصب وزير الرتبية يف لبنان.
ويف هذا السياق ،اعلنت املؤسسة
ان هذا التكريم اتى «لتفانيه والتزامه
الذي ال يتزعــزع إلحداث تغيري كبري
لألطفال الالجئــن من خالل التعليم

ومساهمته يف إنهاء أزمة التعليم العاملية
وإطالق العنان إلمكانــات الجيل القادم
التي ســتؤثر عــى العديد مــن األجيال
القادمة» .وحرض حفل التكريم عدد كبري
من املسؤولني والرتبويني ومن بينهم وزير
الرتبيــة والتعليم العــايل الدكتور عباس

الحلبي والســيد فيليب الزاريني املفوض
العــام لالونروا ،والســيدة كريســتالينا
غورغييفا املديــرة العامة لصندوق النقد
الدويل التــي تطرق معها بــو صعب اىل
العراقيل التي تعيــق االتفاق املنتظر مع
لبنان.

محـــــليـــــات
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تراجع عون  -باسيل حكوميًا ليس بـ»"بالش»"!
الحــايل ورئيس «التيار الوطني الحــر» النائب جربان
راكــيــل عـتــ ِّيــق
باسيل ،فمع حلول منتصف ليل  31ترشين األول املقبل،
ّ
ستسقط ك ّل أوراق «التح ُّكم» من أيدي عون وباسيل ،إذ
الســلطة أجــواء إيجابية لجهة ّ
يضخ أفرقاء ُ
أن
دستوريا ً ليس أمام عون ّإل مغادرة القرص الجمهوري،
تأليف الحكومة بات محسوما ً قبل انتهاء عهد الرئيس
فال يحق له البقاء يف القرص وال ســحب التكليف من
ميشال عون ،و ّ
أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية
ميقاتي وال تكليف شــخصية أخرى ،كذلك ال يحظى
يف هذا العهد من ا ُملفرتض أن تولد يف الشــهر الثالث ما
بدعم أو غطاء أي جهة داخلية أو خارجية ألخذ البلد اىل
بعد التكليف ،عىل أن يكون املولــود الحكومي الجديد
فوىض دستورية .وبالتايل من مصلحة الرجلني تأليف
مستنسخا ً عن سابقه مع تغيريات طفيفة وتعديالت
حكومة تحفظ لهما الحصة «الوازنة» التي بحوزتهما
تحفظ «ماء الوجه» لعون من جهة وميقاتي من جهةٍ
يف حكومة ترصيف األعمال ،خصوصا ً ّ
أن هذه الحكومة،
ثانية.
قد تحسم ملفات أساســية ،يف حال الشغور الرئايس،
إذا صحّ ت هذه األجــواء ،املصحوبة بأجواء أخرى
من ملف الرتسيم البحري اىل االتفاق مع صندوق النقد
خارجية ضاغطة يف االتجاه نفسه أيضاً ،فهذا ال يعني
الدويل وما بينهما تعيينات قد «يغنم»
ّ
أن املرحلة املقبلة ستحكمها اإليجابية،
منها باسيل ما يف ا ُملتناول وا ُملستطاع،
بل تعترب جهات سياسية عدةّ ،
أن عدم
بدعم ومؤازرة من حليفه «حزب الله».
التأليف أفضل من الحكومة املرتقبة،
إذ إنّه يشــ ّكل عامــاً ضاغطا ً عىل «"حزب الله"» يسعى إلى
لذلك يضــع «حزب اللــه» ثقله
األفرقاء السياسيني إلنجاز االستحقاق إرضاء العهد إنما هناك السيايس إلنجاز االستحقاق الحكومي
الرئايس ضمــن املهلة الدســتورية ،سقف أقصى حكوميًا وتسليف باسيل هذه الورقة قبل نهاية
العهد ،ضمن الســقف الذي يستطيع
بســبب إشــكالية تســ ُّلم حكومة
يُمكنه تحقيقه
«الحزب» الوصول إليه .وترى مصادر
ترصيف األعمــال صالحيات الرئيس
ً
سياسية ّ
أن «الحزب» ليس «غرندايزر» كما يُصوّر ،ويف
كافة،
خصوصا ً يف ظــ ّل األزمة املتنامية عــى الصعد
املوضوع الحكومي ،ليــس األمني العام لـ»حزب الله»
فيما ّ
أن والدة حكومــة جديدة ال «غبار» حول تمكنها
السيد حســن نرصالله من يؤلف الحكومة بل ميقاتي
من تس ُّلم الصالحيات الرئاسية يف ظ ّل الفراغ الرئايس،
املدعوم من بــريُ ،
وهما من أجهضــا والدة حكومة
ستش ّكل عامالً مساعدا ً ألصحاب النية بتأخري انتخاب
من ثالثــن وزيرا ً تض ّم  6وزراء دولة سياســيني كما
رئيس للجمهورية ،فيطمنئ هؤالء اىل إمكانية املراوحة
يمنّي عون ومن خلفه باســيل النفس به ،فـ»الحزب»
واملراوغة واملماطلة ع ّل الوقت يكون لصالحهم رئاسياً.
ال يســتطيع أن يضع نفســه يف مواجهة بري حليفه
وقد يكون أكثر املســتفيدين من تأليف حكومة
االسرتاتيجي يف البيئة الشيعية والذي ال يريد إهداء عون
جديدة وتأخري انتخاب رئيس للجمهورية ،فريق العهد

هل يضمن "«الحزب"» باسيل رئاسيًا؟

ورقة حكومية يف نهاية عهده .وبالتايل يضغط «حزب
الله» لتأليف حكومة «كرمى» لعون ،فلو لم يكن العهد
يسعى اىل حكومة ويضغط لتأليفهاّ ،
فإن «حزب الله»
يريد بقاء حكومة ترصيــف األعمال الحالية ويكتفي
بهاّ ،إل أنّه يتجاوب مع ضغوط العهد ،وال يريد أن يخرس
حليفه املســيحي من جهة وال أن يدخل البلد يف فوىض
دستورية ،من جهةٍ ثانية ،سيتحمّ ل شخصيا ً تبعاتها.
إنما هناك حد أقىص يســتطيع «الحزب» الوصول إليه
حكومياً ،وهو إعــادة تعويم الحكومــة الحالية مع
بعض اإلضافات ،فهو ال يستطيع إلزام ميقاتي بتوقيع
حكومة ال تناســبه العتبارات سنية داخلية وسعودية
خارجية وتحالفية مع بــري .لذلك هذه مقدرته وهو
يســعى اىل أن يقوم بك ّل يشء إلرضاء العهد ،لكن هذا

ّ
تشكلت ولم تنل الثقة قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية؟
ماذا لو

الحكومة الحالية ُتصرّف األعمال وفقًا للمادة
 64من الدستور
اكــرم حـــمــدان

بينما يجري الحديث عــن عودة الحرارة
إىل امللف الحكومي بعــد عودة الرئيس املكلف
نجيب ميقاتي مــن نيويــورك ،حيث يمثل
لبنــان يف إجتماعات الجمعية العمومية لألمم
املتحدة التي تبدأ أعمالها اليوم وما قد يرافقها
من لقاءات ربما تكــون مهمة ،وبينما تتنوع
الســيناريوات من «تعويم» حكومة ترصيف
األعمال الحالية بتعديل جزئي محدود والسعي
الجــدي لوالدتها ربما قبل الجلســة النيابية
حكومة تصريف األعمال
املقررة اإلثنني املقبل ملتابعة مناقشــة وإقرار
ستزداد ومنها فرضية صدور مراسيم تشكيل
املوازنــة ،فإن الثابت هــو أن صيغة الثالثني
الحكومة الجديــدة «املعومة» وعــدم نيلها
وزيرا ً ســقطت وصيغة الـــ 24الحالية هي
ثقة مجلس النواب قبل إنتهــاء والية رئيس
محور البحث.
الجمهورية ،فما هي وضعية الحكومة يف هذه
وبمعزل عن الترسيبات التي توحي بهذه
الحالة؟
اإليجابية تجــاه امللف الحكومــي واملواقف
هنــاك إجماع عــى أن الدســتور وضع
التي عززت هــذا التوجه والتي كان آخرها ما
لخدمة الناس وضمان اإلدارة السليمة وحسن
كشفه وزيراإلعالم يف حكومة ترصيف األعمال
إدارة البلــد يف األوقــات العصيبــة ،وبالتايل
زياد املكاري لجهــة وجود «مؤرشات إيجابية
فالحكومة مجربة عىل أن تتوىل إدارة شــؤون
جدية تؤكد قرب إنتهاء األزمة املتعلقة بتأليف
البالد وتنتقل صالحيات الرئيس
الحكومــة الجديــدة وتجاوز
لها حتى ولــو كانت حكومة
الخالفات املعطلــة لتأليفها»،
ترصيف أعمال يف حالة الشغور
وبعيدا عن «زمــن املعجزات»
الذي ســبق وتحدث عنه رئيس الحكومة الحالية التي الرئــايس ،وال مجــال للتفكري
مجلس النواب نبيه بري بشأن لم يصدر مرسوم قبول الطائفي أو غريه ،فأمور الناس
ومصالحهم أهم من الطوائف
تشــكيل الحكومــة ،يبدو أن
استقالتها بعد هي
وأهم من الرؤساء والوزراء.
هناك الكثري من األســباب التي
المنوط بها تصريف
ويف حــال حصلت فرضية
دفعت بهــذا اإلتجــاه ومنها
تســليم مختلف القوى عىل ما األعمال وفق الفقرة التأليــف وعــدم نيــل الثقة
يبدو بالشغورالرئايس وبالتايل األخيرة من البند الثاني فإن الحكومــة تبقى حكومة
ترصيف أعمــال ونفس األمر
حصــول انقســام ســيايس
من المادة 64
والفرضيــة تحصــل فيما لو
وطائفي حاد ،من شأنه تعطيل
تعرض رئيــس الحكومة للمــرض أو الوفاة
وعرقلة عمل حكومة ترصيــف األعمال التي
ال ســمح اللــه ،فاملنطق الدســتوري يقول
ستتوىل مهمات رئيس الجمهورية ،والحاجة
أن تســتمر الحكومة بترصيــف األعمال إىل
امللحة لوجود حكومة مكتملة األوصاف ملتابعة
حــن إنتخاب رئيــس للجمهوريــة وإجراء
امللفات الحيوية عىل كل الصعد ،وتعزيزالجبهة
اإلستشــارات النيابية امللزمة وانطالق تكليف
الداخلية يف مواجهة التهديدات اإلرسائيلية.
رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة حتى
ورغم أن ترجيح سيناريو تعويم الحكومة
لو كانت الحكومة القائمة حكومة أمر واقع.
سيشكل مقدمة إلتفاق سيايس يؤمن لها ثقة
فالعرف الدســتوري يف لبنان استقر عىل
مجلس النــواب ولو بالحــد األدنى املطلوب،
صدور بيــان مكتوب أو شــفهي بعد إنتهاء
فإن النقاش واإلجتهــادات والفرضيات حول
اإلستشــارات النيابية امللزمة والتشــاور مع
الصالحيات الدستورية ،ستبقى قائمة وربما

رئيس مجلس النواب ،يتضمن تسمية رئيس
الحكومة املكلف الذي ال يصدر مرسوم تسميته
رئيســا ً للحكومة إال يف حال نجاحه يف مهمته
حيث تصدر ثالثة مراسيم متتالية ويف التوقيت
ذاته :املرسوم األول بقبول إستقالة الحكومة
(حكومة الرئيس ميقاتي) ،واملرســوم الثاني
بتســمية رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)،
واملرســوم الثالث بتأليــف الحكومة (نفس
الحكومة مع التعديالت املقرتحة) مع اإلشارة
إىل أن املرســومني األول والثانــي يصــدران
حاملني توقيع رئيس الجمهورية منفردا ً بينما
يصدراملرســوم الثالث حامــاً توقيع رئيس
الجمهوريــة وتوقيع رئيــس مجلس الوزراء
(ميقاتي).
كذلك فإن املشرتع ميّز بني الرئيس املك ّلف
بتشكيل الحكومة وبني رئيس مجلس الوزراء،
فإن الحكومة الحالية التي لم يصدر مرســوم
قبول استقالتها بعد ،هي املنوط بها ترصيف
األعمال وفق الفقــرة األخرية من البند الثاني
من املادة  64من الدستور التي تنّص عىل أن ال
تمارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة
وال بعد اســتقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال
باملعنى الضيق لترصيف األعمال.
تبقــى اإلشــارة إىل أن الفرضيــات
واإلجتهــادات والتفســرات تُجمع عىل أن
القاعدة هــي اإللتزام بتطبيــق النصوص
الدســتورية وليس البحــث أو التفتيش عن
تفســرات واجتهادات للظروف اإلستثنائية
التي يبدو أنها تتقــدم يف بالدنا عىل الظروف
واألوضــاع الطبيعيــة التي تتطلــب إنجاز
اإلستحقاقات الدستورية يف مواعيدها.

السقف الذي يستطيع تحقيقه.
إنطالقا ً من ذلك ،ترى جهات من محور املمانعة،
ّ
أن حكومة ترصيف األعمال إذا استُنسخت ،ال تُعترب أنّها
تنازل من عون ،إذ ّ
إن إضافة  6وزراء سياســيني إليها
أمر متع ّذر يف غضون شــهر ونيف ،فهناك صعوبة يف
إرضاء ك ّل األطياف السياسية ،فضالً عن ّ
أن عون رفع
السقف ليصل أق ّله اىل تعويم حكومة ترصيف األعمال
ً
إضافة اىل ّ
أن عون لن ينهي عهده
مع «حبة مسك» .هذا
بـ»مناكفــة» من النوع املفصيل ،بل إنّه يوهم الحلفاء
والخصوم بأنّه تنازل عــن مطالبه الحكومية ،ضامنا ً
«الحزب» اىل جانب باســيل يف العهد الرئايس الجديد،
لتعزيز حيثيتــه ومطالبه الحكوميــة أو غريها من
طموحات يف السلطة.

إلتقى عبداالله الثاني وأبو الغيط والمدير
العام لصندوق النقد الدولي وهوكشتاين

ميقاتي يشارك في أعمال الدورة
الـ 77لألمم المتحدة في نيويورك
يشــارك رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي يف اعمــال الدورة
الســابعة والســبعني لالمم املتحدة التي بدأت امس يف مقر االمم
املتحدة يف نيويورك.
ويــرأس الرئيس ميقاتي وفد لبنان الذي يضم وزير الخارجية
واملغرتبــن عبدالله بو حبيــب ،مندوبة لبنــان الدائمة لدى االمم
املتحدة الســفرية امال مدليل ،مدير الشــؤون السياسية يف وزارة
الخارجية واملغرتبني الســفري غدي خوري واملستشار الديبلومايس
للرئيس ميقاتي السفري بطرس عساكر.
وقد التقى ميقاتي هناك ملك االردن عبدالله الثاني الذي «جدّد
تأكيد الوقوف اىل جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها يف
كل املجاالت ،ال سيما دعم القوى العسكرية واالمنية».
وشدد عىل «انه ســيكثف االتصاالت مع الدول املعنية لترسيع
الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان يف حل ازمة الكهرباء».

أبو الغيط

واستقبل ميقاتي االمني العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو
الغيط يف مقر بعثة لبنان لدى االمم املتحدة.
ويف خالل اللقاء جدد ابو الغيــط «دعم جامعة الدول العربية
للبنان واســتعدادها للتحرك عربيا ً لدعــم لبنان عىل الصعد كافة،
ال ســيما يف موضوع انجاز االستحقاقات الدستورية يف موعدها».
وأكد ان وفدا ً من الجامعة العربية سيزور لبنان للمتابعة.

صندوق النقد الدولي

كما استقبل ميقاتي املدير العام لصندوق النقد الدويل السيدة
كريســتالينا جورجيفا وت ّم البحث يف املراحل التي قطعها التعاون
بني لبنان والصندوق واملهمة التي تقوم بها بعثة الصندوق يف لبنان
حالياً .ويف خالل االجتماع جددت جورجيفا «حرص صندوق النقد
عىل انجــاز االتفاق النهائي مع لبنان يف ارسع وقت ،واســتكمال
الخطوات املطلوبة لبنانيا ً وهي اقرار املشاريع االصالحية يف مجلس
النواب ،ومعالجة موضوع سعر الرصف».
وقالت« :ان االهتمام الدويل بلبنان ال يزال موجودا ً لكن ينبغي
االرساع يف الخطوات املطلوبة لبنانياً ،الن الوقت بات داهما ً يف ضوء
الركود االقتصــادي العاملي واملخاوف من صعوبات عاملية يف مجال
الطاقة والغذاء».

هوكشتاين

ميقاتي التقى أيضا ً الوسيط االمريكي يف ملف ترسيم الحدود
البحريــة اللبنانية الجنوبية آموس هوكشــتاين يف مقر اقامته يف
نيويورك .وت ّم خالل االجتماع اســتكمال البحث يف ما وصلت اليه
املساعي االمريكية.
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بين أهالي الموقوفين المؤيدين وأهالي ضحايا تفجير المرفأ المعارضين

«"القضاء األعلى"» يُرجئ تسمية القاضي «"الرديف»"
بعد الرسائل الرافضة تعيني محقق عديل رديف
يف قضية املرفأ والتي نقلها أهايل الشــهداء إىل رئيس
مجلس القضاء األعىل القايض ســهيل عبود ووزير
العدل يف حكومة ترصيف األعمــال هنري الخوري
أمس األول ،إســتقبل عبود والخوري أمس وفدا ً من
أهايل املوقوفني الذين أكدوا تمسكهم بتعيني محقق
عديل رديــف إىل حني عودة القايض طارق البيطار إىل
متابعة عمله يف امللف.
تزامناً ،نفــذ أصدقاء وأهــايل املوقوفني وقفة
إحتجاجية أمام قــر العدل يف بريوت خالل انعقاد
قاض
«مجلس القضاء األعىل» للنظر يف إمكانية تعيني ٍ
رديف وســط تداول معلومات عن طرح وزير العدل
اسم القاضية سمرندا ّ
نصار لهذه املهمة اإلشكالية يف
ظل حديث عن رفض لهذه العملية التي تطرح العديد
من عالمات اإلستفهام والتشكيك بقانونيتها .وبعد
ســاعات عىل الحركة اإلحتجاجية ،أعلنت املحامية
ريما ســليمان عدم توصل مجلس القضاء األعىل إىل
ّ
البت يف هذه القضية مشرية إىل أن تأجيل الجلسة إىل
يوم الثلثاء املقبل لن يحول دون عرض اسماء القضاة
ّ
والبت يف طلبات
املولجني القيام بمتابعــة التحقيق

مرفأ بيروت بعد اإلنفجار

إخالء ســبيل املوقوفني «املعتقلني» أكان عرب إتخاذ
«املجلس» قراره يف اإلجماع أو عرب التصويت ،مؤكد ًة
أن «االهايل ســيصعدون ولن يسكتوا بعد اليوم عن
هذه التوقيفات ،وانهم يريدون محققا ً عدليا ً رديفا ً
للبت بهذا املوضوع ألنه ال حل آخر ،وهذا الحل صدر
من وزير العدل ومن مجلــس القضاء األعىل ،وهما
املرجعان املخوالن البت بهذا امللف».

جدير بالذكر أن أهايل الضحايا يحرضون طلبات
لرد أي قاض يتــم تكليفه بهذه املهمــة لكف يده
وبالتايل منعه من القيام بــأي عمل فورا ً األمر الذي
يعيد امللف برمته إىل تشكيل هيئة محاكم التمييز التي
منع صدورها وزير املال يوســف الخليل وأعادها إىل
وزير العدل الذي ردها إىل مجلس القضاء األعىل فعاد
وأكد عليها باإلجماع.

الريحاني ُتسلّم دريان
برنامجها الرئاسي
زارت املرشحة لرئاســة الجمهورية مي الريحاني
دار الفتوى امس وقدمت اىل مفتي الجمهورية اللبنانية
ً
نســخة مــن برنامجها
الشــيخ عبــد اللطيف دريان
االنتخابي ،وأكدت له «أن العيش املشــرك والتعددية يف
لبنان هما يف صلب رؤيتها الرئاســية» ،وشددت عىل أن
«البعد العربي للبنان هو جزء من هويته ،وهناك تشديد
عىل أهميته يف برنامجها».
وذكرت للمفتي أنه «يف إحدى زياراتها للرياض ،طلب
منها األمري فيصل ،وكان وزير تربية آنذاك ،زيارة متحف
امللك عبــد العزيز ،وكانت املفاجأة كبرية عندما وجدت 5
صور تجمع امللك باألديب أمني الريحاني».
وأكد املفتــي للريحاني أن «لبنان بحكم الدســتور
عربي الهوية واالنتمــاء ،امتدادنا عربي وتربطنا بالدول
ّ
العربية عالقات متينة» .وعرب عــن تمنياته بـ»وصول
العنرص النســائي اىل سدة الرئاســة وخصوصا ً لسيدة
لها تاريخ كتاريخ الريحاني» ،قائالً« :أنا لســت ناخباً،
ولكن عىل النواب اتخاذ القرار الصائب يف شــأن املنصب
الدســتوري األول يف لبنان بما يحفــظ كرامة اللبنانيني
وإلنقاذ البلد من األزمات التي أحبطت الشــعب اللبناني،
أنا ال أدخل يف األسماء ،ولكني أهتم باملواصفات».
وطلب من الريحاني أن «تشــمل جولتها الرئاسية
الكتــل واألحزاب كافــة» ،وأكدت ،بدورهــا ،أنها «لن
تســتثني أحدا ً من هذه الجولة ،سواء النواب أو األحزاب
السياسية».

كتعويضات عن إصابة أميركيين بصواريخه في حرب تموز 2006

محكمة أميركية تغرّم «"حزب الله"» بـ 111مليون دوالر
أمرت محكمــة أمريكية «حزب اللــه» بدفع تعويضات
ملجموعة من األمريكيني الذين رفعــوا دعوى قضائية قائلني
إنهم أصيبوا بصواريخ الحزب خالل «حرب تموز» عام .2006
وأقيمــت الدعوى بموجــب قانون مكافحــة اإلرهاب
األمريكــي ،وجاء يف أوراق الدعوى إن «حزب الله» تســبب يف
إصابة املدّعني بإصابات جســدية ونفســية وألحق أرضارا ً
بممتلكاتهم .وأمر القايض الحزب بدفع تعويضات قدرها 111
مليون دوالر.
ويصعــب إنفاذ مثل هذه الدعــاوى املدنية املرفوعة ضد
الحزب ،لكن نيتســانا دارشان ليتنر ،وهي من املحامني الذين
يمثلــون املدعني ،قالت إن «الحكم انتصــار قانوني مهم ضد

الجماعة املدعومة من إيران».
وأضافت يف بيان« :د َْفع ّ
منفذي األعمــال اإلرهابية ثمنا ً
باهظا ً يُم ّكننا من منع معاناة وفقدان املزيد من الضحايا ج ّراء
عنفهم».
يذكر أن إرسائيل و»حزب الله» خاضا حربا ً استمرت شهرا ً
عام  ،2006قصفت إرسائيل خاللها أهدافا ً يف لبنان بينما أطلق
«حزب الله» آالف الصواريخ عىل مدن وبلدات شمال إرسائيل.
وقال ســتيفن تيســيوني ،قايض املحكمة الفيدرالية يف
بروكلني بواليــة نيويورك يف حكم صــدر الجمعة إن املدعني
نجحوا يف إثبات انتهــاك «حزب الله» قانون مكافحة اإلرهاب
وحمّ لوه املسؤولية.

يستطيع تجاوز الحدود وسيدخل أسلحة أهم من األسلحة الدقيقة

عن كاريش"« :حزب الله"» مستعد وإسرائيل تعدّ للعشرة!
االستخراج ،وال تستبعد األوساط نفسها
الـنـبــطـيــة  -رمــال جــونــي
أن يكــون تأخري املفاوضــات مردّه اىل
إنهاء عهد الرئيس ميشال عون من دون
عىل رغم تطمينات أمني عام «حزب
أي إنجاز يذكر ،عىل أن يتوصل اللبنانيون
الله» السيد حسن نرص الله «أن ال حرب
الحقا ً اىل اتفاق النفط.
يف األفق» ،أقله ،يف املــدى املنظور ،ريثما
إذاً ،مــا زال ملف الرتســيم يراوح
يتّضح خيط املفاوضات الحاصلة اليوم،
غري أنه ّ
مكانه ،لم يتقدم قيــد أنملة ،وعىل رغم
بث رسائل جمّ ة يف خطابه األخري،
كل األجــواء االيجابية التــي يوحي بها
لع ّل أبرزها ّ
أن الحرب إن وقعت فستكون
املسؤولون اللبنانيونّ ،إل أن املثل قال «ما
بتوقيع الدولة اللبنانية نفسها ،وثانيها
تقول فول ليصري باملكيول».
دخول الروبوت اىل قلب املواجهة .الكشف
ويؤكــد مراقبون أن
عــن عنــر الروبوت يف
األجــواء ملبّــدة حالياً،
«حزب الله» يأتي لتأكيد أن
الحرب مؤجّ لــة نوعا ً ما،
مسار التطوّر التكنولوجي
الكشف عن عنصر
العســكري قطع أشواطا ً
غري أن االســتعدادات لها
كبــرة ،وأن الروبوت الذي الروبوت في «««حزب الله» اكتملت منذ زمــن ،وقد
عرض ،من الجيل القديم ،يأتي لتأكيد أن مسار يكــون هنــاك مفاجآت،
ليســت كاريش بل أبعد
عىل ح ّد مــا تقول مصادر التطوّر التكنولوجي
منها ،ما يعني أن املعركة
متابعة ،وال ترتدد يف التأكيد
العسكري قطع
ســتكون مختلفة كلياً،
أن «حرب الروبوت سيكون
أشواطًا كبيرة
والــكل يعلــم جهوزية
لهــا حضورها يف أي حرب
«حزب الله» ،وقد رسم عدة سيناريوات
مقبلــة ،مثلها مثل األســلحة الدقيقة،
للمعركة املقبلة ،برا ً وبحرا ً وجواً .وتؤكد
وأسلحة أهم من الصواريخ الدقيقة التي
املصادر أن «كل جبهة ستكون عىل حدة
ســتدخل الحرب إن وقعت وســتفاجئ
وان كانت القيــادة واحدة ،فالحرب هذه
العدو».
املرة ستكون هجومية وليست كما كانت
ووفق املعلومات ،فــإن كل أجهزة
يف السابق دفاعية».
االستخبارات تدرك أن السيد حسن نرص
وتضيف املصادر أن «الحزب سيدخل
الله حني يكشف عن سالح ما ،فإن هناك
أسلحة أهم بكثري من األسلحة الدقيقة،
أسلحة أكثر تطورا ً دخلت اىل الساحة.
وهذا إن د ّل عىل يشء فهــو يد ّل عىل أن
كل العيون تتّجه اىل نتائج املفاوضات،
الحزب يمتلك تقنيات عســكرية عالية
وتستغرب أوســاط متابعة البطء فيها،
الدقة ،ســتغري لعبة الحــرب كلياً ،وأنه
يف وقت أكمل العــدو ك ّل جهوزيته لبدء

صورة عن الوضع على الحدود الجنوبية

عىل أهبّة االستعداد للمعركة إن فرضت
نفســها ،ولن يتأخر عن الدفاع عن حق
لبنان يف البحر.
ووفــق املعلومات ،فــإن العدو يع ّد
للعرشة قبل دخولــه يف مغامرة الحرب،
فهو يدرك أن توقيت إنهــاء املعركة لن
يكون بيده ،وأن الحرب ســتكون كارثية
عليه عىل مختلف الصعد.
صحيح أن العني عىل الحدود البحرية
التي تنتظر عودة املبعوث األمريكي آموس
هوكشــتاين وما سيحمله من متغريات،
ّإل أن الحدود الربية تشهد مناوشات بني
الحني واآلخر ،اذ يحاول العدو اإلرسائييل
القيام بعمليات اســتفزازية ،عرب خرقه

الســيادة اللبنانية تــارة ،واألرض تارة
أخرى.
وتتوقف املصادر عند ما حصل عىل
الحدود باألمس مع الزميل عيل شــعيب،
الذي وقف عىل بعد أمتار قليلة من جنود
العدو الذين لم يجرأوا عىل االقرتاب منه،
رغم أنه كان بإمكانهم ذلك ،وهذا إن د ّل
عىل يشء فإنما يدل عىل قوة «حزب الله»
الذي يسيطر بشــكل كامل عىل الحدود
التي تشــهد اســتكماال ً ألعمال السياج
التقني من قبلــه علما ً أن ذلك «ال بيقدم
وال بيأخر» إذ لن يمنــع مقاتيل «حزب
الله» من الدخول اىل فلســطني املحتلة،
واحتالل املســتوطنات وهو أمر يدركه

العدو جيداً ،بحسب ما تشري املصادر.
بطبيعة الحــال ،البلد يف حال ترقب،
يعيش عىل فوهــة االنفجار االجتماعي،
وما حصل يف املصــارف ما هو إال مؤرش
خطري عىل ســيناريوات أخطر يف املقبل
ّ
يتحض
من األيام ،فالبلد عىل مــا يبدو
لجبهتــن :داخليــة حــرب اجتماعية
اقتصاديــة خطرية ،وحدوديــة يف الرب
والبحر مع العدو ،وان كانت حرب الداخل
أكثر خطورة من الحرب العسكرية التي
إن وقعت فســتكون رسيعة ،عىل عكس
الحرب االقتصادية التي تزداد رشاســة
يومــا ً بعد آخــر يف ظل غيــاب الحلول
املطلوبة.
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ترايسي شمعون ديبلوماسية ...عملية و"»مش هيّنة"»:

لست مرشحة تحدّ و"»العهد القوي »" كان استفزازيًا

رئــــ

اس
ــــــــــــــيــــات

٢

ّ
مرشحة «جد ّية» لرئاسة الجمهورية اللبنانية .مرشحة غير صدامية ،سيادية عملية ،وتعتبر نفسها نقطة التقاء جامعة ال مرشحة تحدٍ ،تملك
رؤية جديدة للبلد وخطة إنقاذية إلى خبرة في السياسات العامة وتجربة حزبية مستقلة ،وهي الخارجة من رحم حزب «الوطنيين األحرار» .مطلع
تسعينات القرن الماضي أسست حزب «الديمقراطيون األحرار» .ومن السياسة إلى الديبلوماسية سفيرة من خارج المالك في المملكة األردنية لثالثة
أعوام وشهر .وان حالفها الحظ ستكون أول سيدة رئيسة في العالم العربي .وحظوظها غدًا مساوية لحظوظ اآلخرين المعلنين .فهل ينتخب
برلمان  2022الحفيدة ترايسي شمعون بعد سبعة عقود على انتخاب الجد كميل شمعون؟ يحتاج البلد إلى دم جديد« .وفي الدم نمر» قالت
شمعون في ختام لقاء مفتوح مع ««نداء الوطن»».
تموضع شــمعون الســيايس ،وتقول:
عـــمــاد مــوســى
ّ
«حسيت حايل بنتمي إليها ،واكتشفت أني
«جئت ألكرس نفيس لخدمتكم ،خدمة
كنت بالخط الغلط» .وفيما يُؤخذ عليها،
لبنان ،ألعلن لشــعبي وممثليه وهم نواب
أن لوال هذه الرتكيبة السياسية ملا تم ّكنت
األمة ،عن ترشــحي لالنتخابات الرئاسية
من الوصول إىل منصبها ،وانها قد تخ ّلت
اللبنانيــة» قالت الســفرية يف مؤتمرها
عن العهد يف أصعــب الظروف واللحظات
ً
مقدمة رؤيتها الجديدة
الصحايف يف  29آب
التي يحتاج فيها إىل دعمها نظرا ً للعالقة
للجمهوريــة ،يف كتيّــب .أنجزت إمتحان
التي تربطها برئيس الجمهورية ميشــال
الدخــول كما يجب وكما يليق بمرشــح
عون ،ترى شــمعون أن قرارها نابع من
ينتمي إىل هذا العرص .وقد زارت شمعون
قناعتهــا وضمريها ،وأنهــا تخ ّلت عن
الديمان ولقيــت كل احتضان ودعم من
منصبهــا ومركزها وراتبهــا لتكون إىل
البطريــرك .وهذا ال يعني أن املرشــحني
جانــب الناس يف أحلــك أيامهم وظروف
اآلخرين ال يحظون بدعم مماثل .وترشيح
معيشتهم.
سعادة الســفرية جدي جدا ً وليس مج ّرد
وتضيف شــمعون« :عندمــا تن ّكر
تســجيل موقف «ال أعمل شيئا ً إعتباطياً.
الرئيس ملســؤوليته يف انفجــار بريوت
كل عميل من ّ
ظم لو لم أعتقد بوجود حظ يل
وهو عىل رأس الدولة ،وعدم أخذ املبادرة
ّ
الرتشح».
ملا أقدمت عىل
والترصّ ف تجاه املواد الخطرية (النيرتات)
الســؤال األول البديهــي ،والتقليدي
حتى لــو عَ ل َم بها قبل أســبوعني ،فكان
ّ
الرتشح
ربما ،كيف ومتى انطلقت رشارة
اإلنفصال عن الرئيس عون» .وعن عالقتها
إىل الرئاسة؟
بحزب «الوطنيني األحرار» ،أكدت شمعون
«من قلب بريوت املفجوعة وا ُملح ّ
طمة
انه بحســب ما قال لها ابن عمها كميل
ج ّراء انفجار املرفأ الذي ه ّز
هو من داعميها للرئاسة
كيانهــا وأهلها وتاريخها
عند تأمينها إجماعا ً حول
ترشيحها.
وعمرانها الحديث واألثري قرّرت أن أزور "«الحكيم"»
ودمّ ر لياليها وســهرها يف
وتابعــت« :أنا لم ارث
شوارعها املفعمة بصخب ونفتح صفحة جديدة شيئاً .وحياتي كانت مليئة
الحياة يف الجمّ يزة والرميل فعلى كل ّ منّا اليوم
بالرصاعــات والتحديات،
يتخطى كل الحواجز ويف لبنــان تواجــه املرأة
ومار مخايــل واألرشفية ،أن
ّ
كأنها تعــود إىل حرب الـ»
صعوبــة يف تعزيز دورها
وهذا ما فعلته
 100يــوم» عــام 1978
ومكانتها يف الشأن العام،
إذ أبى الرئيس كميل شــمعون يومها إال
لذلك عملت جاهدة مع أصدقائي وفريقي
املســاعد لوضع خ ّ
أن يكون يف قلب املصــر ،وهو يف الثامنة
طة انقاذية ومرشوع
ّ
والســبعني من العمر .فهذه «الجينات»
الرتشــح إىل رئاسة
متكامل يم ّكنني من
الشــمعونية ،ح ّركت نــوازع املواجهة
الجمهورية».
والوقوف إىل جانب اللبنانيني لدى تراييس
العالقة مع القوات
شــمعون ،التي قــ ّررت يف تلــك اللحظة
ّ
قبــل إعــان ترشــيحها ،وبعيدا ً
الرتشح إىل رئاســة الدولة وخوض مسار
عــن اإلعــام ،زارت تراييس شــمعون،
التغيري من قلــب الجمهورية ،بدل البقاء
رئيس حــزب القــوات اللبنانية الدكتور
كسفرية لبنان يف األردن.
ســمري جعجع وذلك بعد ثالثــن عاما ً
عــى لقــاء أوّل ،وبحثت معه شــؤونا ً
هكذا قررت اإلستقالة
سياسية ووطنية...ومســألة ترشيحها
يف هذا اإلطار ،تتحدّث شــمعون عن
تجربتهــا مع زلــزال  4آب ،الذي تعتربه
«املثل األكرب عىل فشــل الدولة» ،إذ «كنت
أواكب مستشــفى ميدانيا ً إىل لبنان ،ويف
أثنــاء العودة إىل األردن عــى متن طائرة
عســكرية ،كانت معنا امرأة عَ ُ
ملت عىل
نقلها ،ترصخ أملا ووجعا ً عىل حال لبنان،
فش ّكل أنينها قراري بخوض املعركة نحو
بعبدا».
وتابعــت« :عــى أثرهــا ،قدّمــت
اســتقالتي من منصبي ،كسفرية للبنان
يف األردن ،وفــق األصول ،وأتت املوافقة يف
 31آب  ،2020أي قبل سنتني وهي املهلة
القانونية املحــدّدة ملوظفي الفئة األوىل يف
ّ
ترشحهم للرئاسة» .وكان توقيت القبول
مج ّرد صدفة.
وكانت شــمعون قد عُ ينت
من خارج املالك كسفرية لدى
اململكة األردنية الهاشــمية
يف تموز  2017وكان الوزير
باســيل وزيــر الخارجية
حينها ،واملعروف أن العالقة
مع األردن بلغــت أوجها يف
عهد الرئيس شمعون وكانت
هناك عالقة شــخصية بني
داني وامللك حســن لتقارب
السن وتطابق الهوايات.
شــ ّكلت «انتفاضة 17
يهمني أن أصل وأعمل
ترشين» ،نقطــة تحوّل يف

شمعون في «"نداء الوطن"» (تصوير فضل عيتاني)

للرئاســة األوىل لم تغب عن اللقاء .فكيف
تصف عالقتها بالقوات؟
«كانت صعبة .لكن أخدت القرار أن
أزور «الحكيــم» ونفتح صفحة جديدة.
املصائــب التي م ّرت عــى البلد أكرب من
مشاكل أي شــخص .عىل ك ّل منا اليوم
أن يتحدى كل ما هو نفيس ويتخطى كل
الحواجز ويم ّد يده لآلخر للعمل معا».
وتصف جــو اللقاء «بأننــا دخلنا
وتكلمنــا بواقعيــة عــن األوضــاع
والسياسة».
واستطردت متوجهة إىل زميلتنا كلري
شكر «شويف جدي شو عمل بعد مجزرة
الصفرا ( .)1980وضــع مصلحة البلد
والناس واملســيحيني قبل كل يشء .أنا
بالنسبة لجدي هالقد (مشرية بأصابعها
اىل حجم صغــر) .إذا عنــدي مجال يف
ظروف مشــابهة أن أتحدى شــعوري
وأتطور إىل محل أفضل ال أتأخر».
وبســؤالها عــن إمكانيــة تبني
«القوات» ترشــيحها أملت من الجميع
ّ
ولخصت شمعون
«تبني ترشــيحها».
برنامجها الرئايس ،بعنوان أســايس أال
وهو «اإلنقاذ» ،وتغيري النمط الســيايس
والســلوكيات املعتمدة خالل الســنوات
ً
داعية املســؤولني
الـ 6التي م ّرت علينا.
ّ
التخل عن «أسلوب
والقوى السياسية اىل
التحدّي واالستفزاز والعصبيات الطائفية
واملذهبية ،وابتعاد الرؤســاء الثالثة عن
الرصاعات واملناكفــات يف ما بينهم ،ما
يعرقل سري عمل الدولة وانتظامها».

إهمال وتقصير

ولفتت شــمعون إىل أن «اإلهمال
هو ســيّد امللفات يف لبنان ،فما من
موضوع قد أنجز ،كل املشاكل عالقة
يف بريوقراطية الدولة ،ومن األمثلة
البــارزة يف هذا اإلطار ،مســألة
ترســيم الحدود الربية ،فالجيش
اللبنانــي رســم كل الخرائط
وثبّت املواقع والنقاط الحدودية
ورفعها إىل األمــم املتحدة ،فيما
السلطة السياسية لم تعمل عىل
متابعة القضية» .وسألت
شــمعون «مــاذا

يصادف الرئيــس املقبل نفس التعقيدات
التي واجهها عون ،هل يمكنها أن تغري يف
ما لو أصبحت رئيسة؟ أكدت ان «أسلوب
العهد كان أسلوب تح ّد واستفزاز .هيدي
قصة رئيس قوي بيقــدر يفرض .ال أحد
يمكنه أن يفرض شيئا ً عىل اللبنانيني .أنا
أنادي بالحوار ،باإلحرتام بالديبلوماسية
بالهدوء بالتعاون بالتفاهم وبرضورة ان
نسمع لبعضنا البعض».

عن موضوع التدقيق الجنائي يف مرصف
لبنان والوزارات ويــن صار؟ هناك عمل
كثــر يُفرتض ان يحصــل .يجب توزيع
املســؤوليات .ليس عىل املودعني تسديد
فاتورة اإلفالسّ .
أخروا موضوع الكابيتال
كونرتول خشــية من كشف امور ما .إذا
هناك عهد جديد ،ســيكون فريق جديد
ليدير االزمة ومعلوماتــي ان هناك دوال ً
ستهبّ ملســاعدتنا ،لديّ هذا االحساس.
دفعنا ثمن عدم كفاءتنا يف هذه املرحلة يف
«استقتال» على العمل
تنفيذ أي إصالح وعدم قدرتنا عىل اتخاذ
وتتابع مستطردة «عندما اصبحت
القرار».
ُ
اهتممــت بمعالجة
ســفرية يف األردن،
ويف مسألة سالح «حزب الله» أكدت
مواضيع حساســة وباقرتاح سياسات
شمعون وجوب حرص السالح بيد الجيش
عامة كموضوع الفلسطينيني والنازحني
اللبناني الرشعي فقــط ،وان يكون قرار
فيما يكتفي السياسيون بانتقاد بعضهم
الســلم والحرب يف يد الدولة و»يجب أن
البعض ووضع الحق عــى غريهم .هذا
تتخذه القيادة الرشعية دون سواها» كما
عمل عقيــم .أقول لجميــع الناس :أنا
ورد يف كتيب «الرؤية».
يهمني أن أصل وأعمل .ال بل «مستقتلة»
• هل يســتطيع رئيس الجمهورية
عىل العمل».
وفــق الرتكيبة السياســية والصالحيات
تعتــر شــمعون أن «مركز رئيس
املناطة به أن يف ّكك العقد ويحل املشاكل؟
الجمهوريــة وظيفــة وكذلــك رئيس
قالــت «مــا تخافوا عليــي ،يف نمر
ّ
الحكومــة يفرتض بهمــا أن يعمال معا ً
بالدق» ،أســتطيع التعامــل مع الجميع
ويركــزا عىل الحلول .ال أحــد يركز عىل
بنديّة ودبلوماسية.
الحلــول ّ
وإل لكانــوا
وحــول إقناع النواب
قدموها منذ ســنتني
بانتخابهــا لرئاســة
بالقطاع املرصيف وبكل
الجمهورية أكدت شمعون
زلزال  4آب المثل األكبر
القطاعــات املنهارة.
اســتعدادها «لفتح حوار
على فشل الدولة
نحــن بهــذه األزمات
مع الجميع ومن ضمنهم
ألن أحدا ً ال يريد اتخاذ قرار وال أحد يريد
«حزب اللــه» طاملا هــو موجود ضمن
مواجهة املشكلة وال أحد يريد أن يعمل».
الرتكيبة السياسية ولديه نوّاب يف املجلس
هــل يمكــن أن تذهب شــمعون،
النيابي».
كرئيســة للجمهوريــة ،نحــو الحلول
وعن فــرص وصولها إىل قرص بعبدا،
الجذرية يف حال ُ
ورغم أنها ليست عضوا يف اي تكتل نيابي
طرح مؤتمر تأسييس؟
أو حزبي ،لفتت تراييس شــمعون اىل «أن
«نحن نواجه مشــاكل كبرية ولدينا
هناك رؤســاء كميشال ســليمان واميل
أولويات .يف الوقت الحــارض أنا ملزمة
لحود لم ينتخبا انطالقا ً من وجود تكتالت
بالطائف وهذا ال يعني أننا غري منفتحني
نيابية ينتميان اليها.
عىل نقاش وطني بناء».
ويبقى السؤال األساس هل ستحصل
هناك فئــة من الصعــب وصولها إىل
إنتخابــات باملهلة الدســتورية أو نحن
الرئاسة تضم مرشــحي التحدي ،وبينهم
متجهــون إىل مرحلة ما قبــل انتخاب
عداوات .بس ما حــدا بيعرف يش .يف الفئة
العماد عون؟
الثانية حظوظي متساوية لحظوظ سواي».
«ما أعرفه واســمعه حكي عن فراغ.
ويف الواقع الفراغ غري موجود يف الدستور
بداية التغيير
ألن مــن املفــرض أن تؤمــن الحكومة
وتضيف الســيدة الديناميكية« :ليس
اإلســتمرارية ،اىل حني انتخــاب رئيس
لدينا متسع من الوقت ،فاملشاكل داهمة،
للجمهورية .كم ستطول الفرتة؟ الرئيس
والضغــوط الدوليــة كبــرة ،لحصول
بري كما ســمعناه يقول إنه ســيدعو إىل
انتخابــات .الضغط ســيكمل إىل اآلخر»،
جلســة انتخاب بــرط تأمني يشء من
مؤكدة «أن ال مساعدات للبنان قبل حصول
التوافق .طبعا ً سنكون أمام رصاعات وشد
تغيري شامل يبدأ برئاسة الجمهورية».
حبال ،عىس أن تنتهي بإجماع أتمناه».
كيف قــرأت كالم الرئيس عون أنه قد
وعن إمــكان التعطيــل قالت «من
ال يغادر إن شــعر بوجــود مؤامرة .أهي
املحتمــل ان يلجأ الجميــع إىل التعطيل
مقدمة كي يبقى؟
لتفــادي انتخــاب رئيــس ال يمثــل
«ال أعــرف إذا بيفــ ّل أو بيبقى ( بعد
طروحاتهم .إنــه رصاع وجودي ومصري
انتهــاء الوالية) .أتمنــى أن يحرتم املهلة
لبنان بالدق .لبنان الغد سيشبه الرئيس
الدستورية».
ِ
الذي ننتخبه».
وبلفت نظر شــمعون إىل احتمال أن
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«"تطوير السياسات المبنية على األدلة في إدارة االزمات :حالة لبنان"

الفقر «ينهش لحم» اللبنانيين ويتركهم «هياكل عظمية»
تتكيّف سلبيًا مع اإلنهيار

مقابل إنحصار ّ
هم المسؤولين بالبحث عن طرق لزيادة الرسوم والضرائب البقاء ُ«ملكه »
م
ّ
تخطيا ظلم «الملك
على قيد الحياة« ،يموت» الشعب من الجوع .جشع المنظومة وفسادها
غيبون» في رائعة الرحابنة «ناطورة المفاتيح» .فهي ال ترضى بـ»مشاركة الناس في نصف ما
يملكون» فقط ،إنما تطمع حتى بـ»خطف أنفاسهم» ،ولو لم يبق أحد في البلد .فالغالبية
العظمى ترغب في الهجرة في ما لو أتيحت لها الفرصة ،أو ّ
توفرت ،أقله ،جوازات السفر.
خــالــد أبــو شــقـــرا
بعد نحو سنة من البحث واالحصاء
والتحليل قدّم تقرير «تطوير السياسات
املبنيــة عــى األدلــة يف إدارة االزمات:
حالة لبنان» أدلــة ال يمكن إنكارها عن
الزيــادة املروعة يف مســتويات الفقر.
التقرير الذي أعده فريــق من الباحثني
يف الجامعة االمريكيــة يف بريوت بقيادة
د .ليــى داغــر ،وبدعم مــن الصندوق
الوطنــي للديمقراطيــة ،يظهر كيفية
مواجهة  931أرسة تعمل يف  7قطاعات
مختلفــة (الزراعــة ،التعليــم ،البناء،
االغذية واملرشوبــات ،الصحة ،الصناعة
والتجزئة) يف  19قضاء لإلنهيار بـ»اللحم
الحي» ،أو ما يعرف تقنيــا ً بـ»التكيّف
الســلبي» .حيث اضطرت أغلبية رشائح
املجتمــع إىل تخطي بعــض الوجبات
الغذائيــة خالل اليوم ،وإلغــاء التأمني
الصحــي ،وتخفيض معــدالت تدفئة
املنــازل ،والتخيل عن الفواكه والخضار،
وتقليل اســتخدام األدويــة املزمنة أو
التوقف عــن تناولها عمــداً ...وغريها
الكثري من االســاليب لتوفري االنفاق من
املداخيل املحدودة جداً.

الطاقة تمتص نصف المداخيل

تمثل الطاقة بحسب التقرير العبء
األكرب عىل العائالت .إذ أنفق أكثر من ثلثي
االرس ،يف القطاعات السبعة ،أكثر من 50
يف املئة من دخلها عــى الطاقة .ذلك مع

العلم أن دخل النسبة االكرب من العائالت
يف مختلف االقضية التسعة عرش ،يرتاوح
بحســب التقرير بني  1.2مليون لرية و5
ماليني ،أي ما بني  30دوالرا ً و 125دوالرا ً
عىل سعر رصف الســوق املوازية اليوم.
وباســتثناء القاطنني يف قضاءي الكورة
وبعبدا اللذيــن تتخطى فيهما نســبة
العائالت التي يزيد دخلها عن  10ماليني
لــرة  50و 24يف املئة عــى التوايل ،فإن
نســبة العائالت التي يزيد دخلها عن 10
ماليني لرية يف بقيــة االقضية ال تتخطى
 15يف املئة.

تدهور االجور

األمور لم تقف عنــد تراجع القيمة
الرشائيــة للمداخيــل إنمــا تعدتها إىل
إنخفاضها يف كل القطاعات .حيث يُظهر
االســتبيان أن  57يف املئة من العاملني يف
مجال البناء ُ
خ ّفضت أجورهم ،مقابل 20
يف املئة فقط يف قطاعي االغذية والصناعة.
وباملتوســط العام فقد خفضت االجور
بنسبة  30يف املئة للعاملني يف القطاعات
السبعة .كما أن نسبة املستخدمني الذين
خفضت ساعات عملهم بلغت باملتوسط
 34يف املئة ،وبلغت حدها االقىص يف قطاع
البناء ،متجاوزة نسبة  53يف املئة.
الغالبيــة العظمــى مــن االرس يف
القطاعات الســبعة املستهدفة ليس لها
وصول إىل الدوالر الفريش من املهن التي
تمارســها .وعىل الرغم مــن أن القطاع
الخاص بــدأ يدفع جزءا ً مــن الرواتب

بعد اإلرتفاعات غري املســبوقة التي سجّ لها
الدوالر بشكل متواصل لفرتة اسبوع ،هوى سعر
الرصف يف الســوق الســوداء بعد ظهر امس اىل
 37700لرية لبنانية للبيع و  37600لرية لبنانية
للرشاء قبل أن يصل مسا ًء اىل  37000لرية للرشاء
و 36900لرية لبيع الدوالر الواحد مرتاجعا ً بقيمة
ّ
متوقعا ً
 2000لرية لبنانية .وكان هــذا الرتاجع
بسبب ما يحكى عن إمكانية تشكيل الحكومة إال
أن اإلنخفاض لن يدوم طويالً بحسب الخرباء بما
ان اإلتجاه صعودي للدوالر.
وعــى صعيد منصــة « »Sayrafaبلغ حجم
التــداول عليها ليوم أمــس  41,000,000دوالر
بمعدل  29800لــرة لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليات التي نُفــذت من قبل
املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة .وذ ّكر
مرصف لبنان أنــه عىل املصارف ومؤسســات
الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع
والرشاء عىل منصــة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم
الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

االمور تزداد سوءًا

الصادم ،أن «نتائج التقرير الصادر
مؤخرا ً مبنية عىل استطالع أجري يف آذار
املايض ،عندمــا كان الوضع االقتصادي
والقــوة الرشائيــة ملداخيــل العائالت

اإلعتماد على المساعدات
الخارجية من أجل توسيع برامج
المساعدة االجتماعية يتطلّب
الدخول أو ً
ال في برنامج مع
صندوق النقد الدولي

البحث في مستوعبات النفايات ّ
عما يسدّ الرمق

اللبنانية أفضل بكثــر مقارنة بالوقت
الحارض» ،تقول معــدة التقرير د .ليىل
داغر .وللمثال فقط ،فان ســعر رصف
الدوالر مقابل اللــرة كان حواىل  13ألف
لرية يف آذار  ،2021فيمــا يتخطى اليوم
عتبة  38ألف لرية .وأســعار املحروقات
كانت أقل بـ  17ضعفاً .حيث كان سعر
صفيحــة البنزين حــواىل  40ألف لرية،
مقارنة مع  700ألف لرية اليوم ،وســعر
صفيحة املازوت نحو  30ألف لرية مقارنة
مع  848000ألف لرية اليوم .وعليه كانت
مســتويات التضخم أقل بكثري مما هي
عليه يف الوقت الحارض.
وبحســب داغر فان «خطورة هذه
املقارنة تُظهــر حجم التدهور الرسيع
والكبــر يومــا ً بعد آخــر .االمر الذي
يحتــم عىل الحكومة إعطــاء األولوية
للسياســات التي تســتهدف الحد من
الفقر ،تحديدا ً يف ما يتعلق بالسياسات
التــي تعزز األمــن الغذائــي وتقوي
شــبكات األمان االجتماعــي» .إال أنه
لســوء الحظ ،فــان الحكومة أهدرت
أمواال ً قيمــة عىل مخططــات الدعم
املضللة ،خالل الفرتة املاضية ،ولم يتبق

الصيف ممتاز والشتاء تنتظره صعوبات

الدوالر يهوي
و»"صيرفة"» تراوح مكانها

اليـــــورو
$ 0.9966

بالــدوالر االمريكــي ،فان نســبة الذي
يحصلــون عــى دوالرات طازجة بلغت
باملتوسط  8يف املئة فقط .فمثالً يحصل
 20يف املئة من العاملني يف القطاع الصحي
عىل جــزء من راتبهم بالــدوالر النقدي.
فيما تنخفض هذه النسبة إىل  7يف املئة يف
التعليم 8 ،يف املئة يف البيع بالتجزئة 5 ،يف
املئة يف البناء 8 ،يف املئة يف الصناعة و 4يف
املئة يف قطاع االغذية واملرشوبات.
إذا ما أضفنا هذه املعطيات املتعلقة
بانهيار الرواتب واالجور ،إىل النسبة التي
فقــدت وظائفها خالل أعــوام االزمة،
واملقدرة بحســب التقرير بـ  29يف املئة،
نستطيع االستنتاج بسهولة سبب رزوح
أكثر من  80يف املئة مــن العائالت تحت
خط الفقر.

أكد رئيس اتحاد النقابات الســياحية
رئيس املجلس الوطني للسياحة بيار األشقر
أن «املوسم الســياحي يف لبنان كان ممتازا ً
ّ
بالنســبة اىل كل القطاعات الســياحية من
مطاعم ومقاه وماله وفنادق وبيوت ضيافة».
ولفــت يف بيان إىل أن «بيــوت الضيافة
املنترشة يف كل املناطق مــن رأس بعلبك إىل
صــور والناقورة وفنيدق  -عــكار ،لم تكن
موجودة ســابقا ً عىل الخريطة السياحية.
واســتقبلت هذا العام الســياحة الداخلية
والخارجية ،إذ أنه بعد جائحة كورونا أصبح
ّ
يفضلون املناطق النائية للجلوس
الســياح
فيها وممارسة الرياضة».
وأشار إىل أن «الســياحة يف لبنان أيضا ً
شــهدت تطوّرا ً عرب خدمة  AIRBNBحيث
يســتطيع املســافرون إىل لبنان استئجار
غرف أو شاليهات أو فلل يف مختلف األرايض
اللبنانيــة ،األمر الذي جعل مــن كل لبنان
وجهة سياحيّة حيث لم تعد السياحة فقط
محصورة يف بــروت وجبل لبنان كما كانت
خالل الفرتة السابقة».
وإذ أكد األشــقر «أهمية موسم الصيف
وقدوم املغرتبني إىل لبنان» ،لفت إىل ّ
أن «لبنان
عىل صعيد السياحة بمعناها العاملي ال يزال

االسترليني
$ 1.1362
الين الياباني
$ 0.0070

بيـتـكـوين
$ 19968
الذهب
$ 1673

يعاني من مشكلة يف ظل املقاطعة الخليجية
والتحذير العربي من املجيء إىل لبنان ،ولهذا
ّ
املتوقع بعد انتهاء موســم الصيف أن
مــن
يدخل القطاع السياحي يف مرحلة ركود».
وكشــف ّ
أن «ال تزال هناك  2000غرفة
مقفلة ج ّراء إنفجار مرفــأ بريوت ،وهناك
ّ
مشــغليها الذين يدرسون
تواصل مع بعض
إمكانيــة فتحهــا .فصحيــح ّ
أن مداخيل
الســياحة جيّدة ،لكن قسما ً كبريا ً منها تتم
خسارته ج ّراء ارتفاع التكاليف التشغيلية وال
سيما لتأمني الطاقة واملياه ،فما جناه القطاع
الســياحي خالل  4أشــهر قد ال يقيه خطر
الوقوع يف خســائر خالل الـ 8أشهر املتبقيّة
من العام».
واعترب ّ
أن «هذا الواقع سيدفع الكثري من
املؤسســات إىل اإلقفال يف موسمي الخريف
والشتاء ،ال ســيما يف املناطق خارج بريوت
حيث شــهد لبنان هذه الظاهرة يف الســنة
ّ
تحسن الوضع
السابقة» .مشريا ً اىل أنه «إذا
السياحي وجرى انتخاب رئيس للجمهورية
يعطــي ضمانــة للبنان وينجــح يف إتمام
مصالحة للبنان مــع دول الخليج العربي،
ّ
ســتتغي كل املعطيات السياحية من سلبيّة
إىل إيجابية.

CMC crypto
$ 439
الفـضـة
$ 19.23

الروبل
$ 0.0164
بــرنــت
$ 90.25

لديها موارد للمساعدة االجتماعية من
جهة ،ومن جهة اخــرى فان االعتماد
عىل املســاعدات الدولية سواء كان من
الحكومات االجنبيــة او الدول املانحة
مــن أجل توســيع برامج املســاعدة
االجتماعية« ،يتطلــب الدخول أوال ً يف
برنامج مع صندوق النقد الدويل» ،تؤكد
داغر ،و»عليه فــان االتفاق عىل خطة
يوافق عليها صندوق النقد الدويل أمر ال
بد منه ،ويجب عىل الحكومة العمل بال
هوادة يف هــذا االتجاه للنجاح يف تأمني
التمويل الالزم ملحاربة الفقر».
كل يــوم تأخــر إضــايف يف البدء
بالحلــول االقتصادية يرتجم بشــكل
مبارش إىل خسائر أكرب ومزيد من الفقر.
وبحسب داغر «سنرى املزيد من األطفال
يعانون مــن الجوع واملزيد من العائالت
تبحر يف قــوارب غري آمنــة للفرار من
حياتهم البائسة» .ولذلك ينبغي تحميل
سياســيينا املســؤولية ،ومحاسبتهم
عن أي كوارث تحدث بســبب التأخري يف
تنفيذ اإلجراءات السابقة املتفق عليها يف
االتفاق الذي ت ّم عىل مســتوى املوظفني
مع صندوق النقد الدويل.

صندوق دعم لهيئة «"أوجيرو»"
عقدت جمعية اإلنرتنــت يف لبنان  ISOC Lebanonبالتعاون مع
جمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان ( )PCAوغرفة التجارة والصناعة
والزراعــة يف بريوت وجبل لبنــان  CCIA-BMLمؤتمــرا ً صحافيا ً
تحت عنوان «الخســائر الناتجة عن االنقطاع املتواصل لإلنرتنت عىل
االقتصاد اللبناني» ،يف حضور النائــب طوني فرنجية ،رئيس لجنة
تكنولوجيــا املعلومات يف املجلس النيابــي ،والنائب الياس حنكش،
مقرر اللجنة .وأعلن رئيس الـ  PCAكميل مكرزل إنشــاء صندوق
دعم لهيئة أوجريو ،وتمويله  .»Fund Raisingوأشار إىل «أن الصندوق
سيكون تحت إرشاف جمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان وبالتعاون
مع جمعية اإلنرتنت وبالتنسيق التام مع إدارة هيئة أوجريو ومديرها
العــام عماد كريديه ،الهدف منه ،تأمني بدائل عن املحروقات يف كافة
الســنرتاالت ،ففي املناطق النائية ستتم محاولة تركيب ألواح طاقة
شمســية (بحواىل  5إىل  8آالف دوالر لكل مركز) او بطاريات ليثيوم
ملراكز أخرى» ،موضحا ً «أن كل هذا سيوفر حكما ً لرشاء قطع غيار او
تحديث أدوات وبرامج وخالفه».
وعرض نائب رئيــس  ISOC Lebanonنبيل أبــو خالد ،نتائج
الدراسة التي أعدتها  ISOC Lebanonعن كلفة تواتر انقطاع االنرتنت
عىل االقتصــاد يف لبنان ،فأوضح« :أن انقطــاع االنرتنت يكلف ليوم
واحــد اقتصاد لبنان حواىل  10ماليــن دوالر أمريكي ،هذا عدا اآلثار
االجتماعية» .وأضاف« :وتتصاعد الخســارة مع زيادة فرتات وأيام
االنقطاع التي تدفع املؤسسات اىل اختيار مواقع عمل خارج لبنان».

اليوان الصيني
$ 0.1425
خام WTI
$ 84.00

الليرة التركية
$ 0.0546
طن القمح
$ 326

إقــــتصـــــاد
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رسالة "«الصندوق"» :إقرار القوانين اإلصالحية
تط ّرق وفد صنــدوق النقد الدويل الذي
يــزور بريوت ،خــال لقائه أمــس وزير
االقتصاد يف حكومة ترصيف االعمال امني
ســام اىل التطورات األخــرة التي تتعلق
بالقوانني اإلصالحية التي يطلبها صندوق
النقد وتحديــدا ً قوانني الكابيتال كونرتول،
الرسية املرصفية ،إعــادة هيكلة املصارف
وموازنة .2022
عقد ســام مؤتمرا ً صحافيا يف مكتبه
أمس ،بعد اجتماعه مع وفد صندوق النقد
الدويل الذي يزور بــروت ملتابعة تفاصيل
مشــاريع القوانني والرشوط املسبقة التي
كان قد طلبها من اجــل التوصل إىل اتفاق
نهائي.
وقــال ســام عقدنــا جملــة من
االجتماعات يوم أمــس كوفد مفوض من
وفد "صندوق النقد" مجتمعًا مع سالم وإلى جانبه المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر
لبنان ،يضــم وزارتي االقتصــاد واملالية
املتحدة االمريكية الشهر املقبل بخصوص
مع الهيئة ايضاً ،ألن صندوق النقد سيتخذ
ونائــب رئيس الحكومــة ومرصف لبنان
هذا املوضوع ،وصندوق النقد سيتشــاور
أيضا العديد من قراراته بناء عىل ما سنقوم
وستستكمل االجتماعات االسبوع الجاري.
مع البنك الدويل حتى يســتفيد لبنان من
به أيضا يف العام  ،2023ويرى الصندوق أن
مشريا ً اىل أن «صندوق النقد يحمل رسالة
الـ 30مليار دوالر التــي رصدها صندوق
موازنة السنة ستمهد لسنة  2023فقط».
شديدة الوضوح وهي االستعجال يف اقرار
النقد لدعم املشــاريع التــي تتعلق باألمن
القوانني اإلصالحية وإنهائها ألنه من دون
الغذائي يف العالم ،وتحديــدا ً للدول االكثر
األمن الغذائي
إقرارها لن نستطيع السري إىل األمام وصوال
حاجة ،مع العلــم ان صندوق النقد صنف
واشــار اىل أنه «تمت مناقشة مسألة
اىل اتفاق نهائي معه».
لبنان من الــدول الثالث األوىل التي يمكنها
األمــن الغذائــي اذ توجــد تعليمات لدى
واضاف« :لدى صنــدوق النقد كامل
االســتفادة من هذه االموال التي رصدت
الصندوق والبنك الدويل أن لبنان يحتاج اىل
النية يف الوصول اىل اتفاق نهائي مع لبنان
ملوضوع االمن الغذائي».
رعاية خاصة لتحقيق األمن
ولديه كل الثقــة اننا وبعد
الغذائي ،وقدّما كامل الدعم
املشاورات والجلسات التي
الخبز والمولدات الكهربائية
للبنان ،وســنتوجه خالل
حصلت بني املجلس النيابي
وعىل الهامش تناول ســام موضوع
والحكومــة يف األســابيع سالم" :صندوق النقد" االجتماع الســنوي للبنك
الخبــز واملولــدات الكهربائيــة الخاصة.
املاضية ســتظهر نتائجها والبنك الدولي سيوفران الدويل اىل رضورة دعم لبنان
فطمأن اىل أنــه ال توجد أزمــات خبز وال
يف موضوع األمن الغذائي،
إيجابيــة بطريقــة أرسع
للبنان رعاية خاصة
أزمات رغيف ،االعتمادات ما زالت مفتوحة
وعندمــا نتحدث عن األمن
لجهــة إقــرار القوانــن .لتحقيق األمن الغذائي
وملســت انطباعــا ً إيجابيا ً
بالكامل والشحنات ما زالت تصل اىل مرفأ
الغذائي نتحــدث عن دعم
بريوت باستقرار كامل ومن كل الدول التي
الزراعة اللبنانية وتطويرها وبرامج تعليم
بوجود جدية كاملة تجاه هذا االستحقاق
نستورد منها ،وســيبدأ تنفيذ قرض البنك
تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني».
والتوصــل اىل نتائج خالل هذا الشــهر أو
الدويل واالستفادة منه بدءا ً من الشهر املقبل
وطمأنوا ســام باعتباره يرتأس لجنة
الشــهر املقبل .وكــوزارة اقتصاد تحدثنا
اذا استمرت االمور بشكل طبيعي واتفقنا
االمــن الغذائي الوزارية أنهم ســيتابعون
معهم ايضاً ،طرحوا بــدء النظر بموازنة
مع البنك الدويل عىل انه وقبل مشاركتنا يف
االجتماعــات التي ســتحصل يف الواليات
 2022وهذا نوقش أيضا يف االجتماع العام

خطة "الهيئات"» على طاولة "«الصندوق"»
التقت بعثــة صندوق النقد
الدويل اىل لبنان برئاســة أرنستو
ريغــو رامرييز واملمثــل املقيم
للصندوق يف لبنــان فريديريكو
ليما وفريــق عمــل الصندوق
الهيئات اإلقتصاديــة اللبنانية،
يف غرفــة بريوت وجبــل لبنان،
واطلعت عىل خطتها للتعايف املايل
واإلقتصــادي .وتم التطرق أيضا ً
اىل خطة الحكومة ومدى مواءمة
الخطتــن ألهــداف التعايف التي
يصبو اليها املجتمع اللبناني.

وفد «"صندوق النقد"» مجتمعًا مع "«الهيئات اإلقتصادية"»

زيادة مبلغ  2000مليار لــرة إضافية عىل املبلغ امللحوظ
يف موازنة  2022املحــدد بـ 250مليار لرية لصيانة الطرق،
متســائالً عمّ ا «إذا كان هذا املبلغ كافيا ً لتحقيق السالمة
العامة عىل كافة األرايض اللبنانية».
ولفت اىل أن «مجلس الوزراء اتخذ قرارا ً يف العام 2019
مبنيا ً عىل دراسة قامت بها الوزارة ،كلفت بموجبها مكاتب
استشــارية متخصصة وبكلفة  600ألــف دوالر وأقرت يف
مجلس الوزراء وتــم بموجبها تحديد كلفة التنفيذ بـ 120
مليون دوالر لصيانة وتأهيل االوتوســرادات الدولية ،وبعد
ذلك انهارت العملة اللبنانية ولم تلزم تلك األعمال» ،موضحا ً
أننا «بحاجة اىل  220مليون دوالر مقســمة اىل  105ماليني
للقيام بالصيانــة الدورية و 120مليونــا ً للقيام بصيانة
وتأهيل االوتوسرتادات» ،مؤكدا ً ان «كل طرقات لبنان تعاني
من موضوع السالمة العامة».
وقال« :موضوع الســامة العامــة ال يقل أهمية عن
الغذاء والدواء ،لذلــك قمنا بعدة إجراءات منها مراســلة
مجلــس اإلنماء واإلعمــار ،حيث إن دور الــوزارة يف كل
املشاريع التي قام بها مجلس االنماء واالعمار ،من دراسات
وتلزيمات واســتالم لألشــغال يقترص عىل استالم خرائط
املرشوع وبالتــايل اعتبار الوزارة مركــز املحفوظات .لقد

أخبار سريعة
أسعار الغذاء في لبنان
ّ
تتضخم % 240

االجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة
من خالل القرض الشــهر القادم .واليوم
ليس لدينــا أي أزمة وكل مــن يتكلم عن
أزمة يســوق ألزمة .الخبز موجود ونعرف
أن العمــل الذي قامت به وزارة االقتصاد يف
الفرتة االخرية ارجــع الخبز للناس وارجع
الحق ألصحاب الحق .وتوجد خطة محكمة
أمنية واقتصاديــة أن يبقى الخبز موجودا ً
عىل رفوف االفران ،وهناك فائض وكل فرن
يشــتكي من عدم وجود خبــز لديه تكون
املشكلة منه .االفران لديها فائض يف الخبز
والطحني ،والدراســات التي قمنا بها من
خالل اللجنة التي تم تشكيلها اظهرت وجود
كميات كافية ال بل فائضا ،وسنحرص عىل
توفري لقمة الخبز للمواطن».
وتابع »:أمــا عن املولدات التي تحرق
وتكوي الناس ،فهناك خطة سيتم وضعها
مــن قبل وزارة الطاقــة ونعمل عىل هذا
املوضوع مع وزارتــي الطاقة والداخلية
وســنعقد اجتماعا ً نبدأ فيه بوضع خطة
فوريــة للجم موضــوع املولــدات ألنه
ولألسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز،
تف ّلت أصحــاب املولدات وصاروا يجربون
الناس عــى الدفع بالــدوالر ،وكأن كل
املواطنــن يقبضون بالــدوالر وهذا غري
صحيح».
واعترب أن التســعري بالــدوالر مخالف
للقانــون و»كمديرية لحماية املســتهلك
نقولها ونكررها سنالحق أصحاب املولدات
ان كان برتكيب العــدادات أو باجبار الناس
عىل الدفع بالدوالر ،فال يمكنكم اجبار الناس
عىل الدفع بالدوالر ،يوجد مطالب ألصحاب
املولدات يف بعض النقاط قابلة للحوار».
ولفــت اىل «املنتج الــذي روج له عرب
تطبيــق «تيك تــوك» () PAQUI CHIPS
وانتــر يف اليومني االخريين يف االســواق
اللبنانيــة  ،فقد أبلغنــا وزارة الصحة بأن
هذا املنتج يجب أال يكون موجودا ً يف لبنان
ويف حال وجوده يجب أن يتم ســحبه حيث
تبني عامليا ً أنه يشــكل خطرا ً عىل الصحة
العامة».

حمية :نحتاج إلى  220مليون دوالر لصيانة الطرقات
تناول وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف
األعمال عــي حمية خالل مؤتمر صحــايف عقده أمس ،يف
حضــور عائلة الفنــان الراحل جورج الــرايس ،موضوع
الســامة املرورية عىل شــبكة الطرقات املصنّفة وتحديد
أســس التعاون والتنســيق بني مختلف اإلدارات ،بما فيه
إعادة النظر بطبيعة العالقة بني اإلدارات املعنية واملجالس
ذات الصلة.
ووصف واقــع الطرقات يف لبنان محــددا ً أطوالها بـ
 6700كلم ،إضافة اىل طرقات األمر الواقع وليست مصنّفة
يف الــوزارة وكذلك الطرقات الداخلية لتصل أطوال شــبكة
الطرق عىل األرايض اللبنانية اىل  22الف كيلومرت.
ولفت اىل أن «هناك دراسة يف الوزارة مبنية عىل معايري
عامليــة ،تؤكد أن كلفة اإلنشــاءات لـــ 6700كلم تبلغ 3
مليارات و 500مليون دوالر ،وأن الصيانة املتوجبة محددة
بنسبة  3%من كلفة اإلنشــاء ما يعني أن الكلفة يجب ان
تكون  105ماليني دوالر ،وبحســب ســعر رصف اليوم ما
يقارب الـ 4آالف مليــار لرية لبنانية ،فيما مرشوع موازنة
الوزارة الحالية يبلغ  39مليار لرية أي ما يوازي مليون دوالر
فقط لصيانة كافة أقسام شبكة الطرق املصنفة».
وأوضح أنه أرســل كتابا ً اىل مجلس الوزراء يطلب فيه
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رفضت القبول بهذه اآللية ،وتم بالتايل االيعاز اىل كل املعنيني
يف الوزارة عدم االستمرار بالعمل فيها».
وطلب من مجلــس اإلنماء واإلعمــار «العمل عىل
تفعيل ورفع مستوى عملية التنسيق واملتابعة بني وزارة
األشــغال العامة والنقل ومجلس اإلنماء واإلعمار ،لكافة
مشــاريع تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق ال سيّما
منها املشــاريع القائمة حالياً ،والعمــل عىل وضع آلية
عمل جديدة مشرتكة لتنظيم متابعة األشغال واستالمها
أصوالً ،علما ً أن مجلس اإلنماء واإلعمار أبدى اســتعدادا ً
لعقد اجتماعــات لتحديد آلية مشــركة وفق القوانني
واألصول النافذة».
كما طلب من مجلس االنماء واالعمار «رضورة إعادة
النظر بقراره بشــأن إعــداد اســراتيجية وطنية وخطة
عمل للســامة املرورية بتمويل مــن البنك الدويل ،واقرتاح
تخصيص األموال املخصصة لوضع اســراتيجية للسالمة
املرورية ،أو تلك املتاح استخدامها ألعمال الصيانة الدورية
لشبكة الطرق ووضعها فورا ً لتنفيذ ومعالجة كافة النقاط
السوداء عىل شــبكة الطرق التي تؤثر عىل السالمة العامة
املرورية التي تســببت أو قد تتســبّب الحقــا ً بالحوادث
املميتة».

ح َّل لبنان في المركز الثاني عالميا ً
على مؤشر البنك الدولي لتضخم
أسعار الغذاء بنسبة  ،240%فيما
جاءت زيمبابوي في المركز األول
بنسبة  ،353وفنزويال في المركز
الثالث ،وذلك في تقرير جديد
صدر عن البنك الدولي.
ولفت التقرير إلى ّ
أن «منظمة األمم
المتحدة للطفولة اصدرت أخيرا ً
تقريرا ً يحذر من أن انعدام األمن
الغذائي الحاد يهدد أكثر من 58
مليون شخص في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،بما في ذلك 29.5
مليون طفل في لبنان والسودان
وسوريا واليمن ،بسبب الصراع
المتصاعد في المنطقة».

تنظيم العمالة مع مصر
والتدريب مع األردن
بحث وزير العمل في حكومة
تصريف األعمال مصطفى
بيرم مع نظيره المصري حسن
شحاتة ،في الشؤون المشتركة،
«ال سيما في ملف تنظيم العمالة
بين البلدين» ،شاكرا ً لـ»مصر
استضافتها الوفود العربية
المشاركة في مؤتمر العمل العربي
بدورته الثامنة واألربعين».
كما تناول بيرم مع نظيره األردني
نايف زكريا استيتيه في سبل
التعاون بين البلدين على صعيد
التدريب المهني وتبادل الخبرات،
وت ّم االتفاق على أن ترسل األردن
الئحة في الحاجات التدريبية
للسوق األردنية ،ال سيما في ما
يتعلق بتدريب المهارات الناعمة
(التواصل -ادارة الوقت  -تطوير
الشخصية) ،مقابل أن تقدم األردن
تجهيزات تدريبية مرتبطة بأنظمة
المحاكاة الثالثية األبعاد.
ثم كان لقاء مع نظيره الفلسطيني
نصري أبو الجيش ،وت ّم التوافق
على خريطة طريق إلعطاء حقوق
العمالة الفلسطينية ضمن األنظمة
القانونية اللبنانية.

ممثلو المجتمع
المدني في مجلس
أصحاب المصلحة
ن ّ
ظم التحالف اللبناني لحوكمة
الطاقة ،بالتعاون مع من ّ
ظمة
«أنشر ما تدفع» ،مؤتمرا ً صحافيّا ً
لإلعالن عن ممثلي المجتمع
المدني في مجلس أصحاب
المصلحة في مبادرة الشفافيّة في
ّ
الصناعات االستخراجيّة (،)EITI
وذلك في فندق  Citea Apartفي
األشرفية.
وقال ممثل المجتمع المدني في
مجلس أصحاب المصلحة مارون
خولي «انتخب ثالثة ممثلين في
مجلس أصحاب المصلحة في
مبادرة الشفافية في الصناعات
االستخراجيّة وهم مارون الخولي،
جوزفين زغيب ،ونبيل عواد،
وثالثة ردفاء هم وليد سيف الدين،
فدوى ناصيف ،ورامي سالم،
لوالية مدتها أربع سنوات».
وقال «إن انتخاب ممثلي المجتمع
المدني في مجلس أصحاب
المصلحة في مبادرة الشفافية
في الصناعات االستخراجية EITI
ّ
أسس لشراكة حقيقية في القرار
السياسي واإلداري بين السلطة
التنفيذية وبين المجتمع المدني
وهذا خرق إيجابي وتاريخي في
الحياة السياسية واإلدارية».
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عبير الصغير :طموحي افتتاح مطعم
من لبنان إلى العالم ،نجحت الشابة عبير الصغير ابنة البقاع الغربي وجب جنّين ،في جذب الماليين عبر تطبيق
"تيك توك" من خالل طهي أطباق تقليدية ووجبات عالمية ألكثر من  90دولة.
"نداء الوطن" التقت الشيف صاحبة الـ 23عامًا التي ُمنحت لقب "أميرة ديزني العربي" ُ
ووصف محتواها
بالخيالي رغم بساطته ،في الحوار اآلتي.
ســــــيــــــلــــــفــــــانــــــا أبــــــي رمــــــيــــــا
متى وكيف قررت دخول عالم الـ"تيك توك"؟
أحببت الطبــخ منذ طفولتــي ،وطورت هذه
الهواية بنفيس ،رغم انني درست هندسة الديكور
يف الجامعة.
دخلت عالم الـ"تيك توك" يف شــباط منذ عام
ونصــف العام ،حني بدأت تصويــر فيديوات طبخ
خاصــة بي مــن مطبخي ألنرشها عرب حســابي
ً
ٍ
وقت قيايس .أحببت
محققة رقم متابعني هائالً يف
أن أشــارك الناس تجربتي يف املطبــخ الذي أعتربه
مساحة سالم وراحة نفسية.
مطبخك غربي أم شرقي وكيف تحضرين أفكار
فيديواتك؟
أحب املأكــوالت عىل أنواعها رشقيــة كانت أو
غربية ،أجنبية أو عربية ،لدرجة انني اختار يوميا ً من
دون كلل أو ملل ،وصفة جديــدة من بلدان مختلفة
أو حلــوى مميزة أجهّ زها ألصــور فيديو خاصا ً بها
بمالبس وموسيقى تتناســب معها ،حتى ّ
أن أدوات
املطبخ التي أســتعملها تختلف بشكلها وألوانها من
طبخة اىل أخرى ،بهدف الوصول اىل الفيديو املثايل.
هذا الســيناريو بدءا ً من عملية اختيار الطبق
وصوال ً اىل املونتاج يتطلب منــي الكثري من الجهد
ويستغرق يوما ً كامالً وال سيما أنني أنفذ فيديواتي
بنفيس من دون أي مساعدة.
كيف تختارين مالبسك المميزة؟
أملك متجر مالبــس افتتحته بعد أن توقفت عن
دراســتي الجامعية ،وفيه بعض مــن القطع التي
صممتها بنفيس ،لذلك أقــوم أحيانا ً باختيار أزيائي
منه .ويف حال لم تناسب الفيديو الذي أنوي تصويره،
عندها أتسوق من متجر آخر أو أصمّ م الزي املناسب
بمساعدة خيّاط خاص.

نقلت متابعيها ألكثر من  ٩٠مطبخًا حول العالم

ما شعارك في الطبخ ومن مثالك األعلى؟
الطبخ هواية أكثر مــن رائعة .أمي مثايل األعىل
وهــي بدورها طباخة ماهرة جدا ً ومنها اكتســبت
مهاراتي منذ الطفولة.
كم متابع لديك اليوم وهل حصدت أي جوائز؟
وصلت إىل  14,8مليــون متابع عىل "تيك توك"
وهو رقم لم أحلم بالوصــول إليه أبداً .كما حصدت
من املنصة كأس الـ  5ماليني متابع ومن ث ّم كأس الـ
 10ماليني متابع .وحصلت أيضا ً عىل لقب "number
."1 tiktoker in the Middle east
ما قصة لقبك "أميرة ديزني العربية"؟
هــذا اللقب املحبــب إىل قلبي كســبته من

متابعني وصانعي محتــوى أجانب عرب الـ"تيك
تــوك" والذين كانوا يُبــدون إعجابــا ً وانبهارا ً
بموسيقاي ومالبيس فأطلقوا عيل ّ لقب "Disney
 ."princessبعدهــا بدأ متابعيني العرب مناداتي
بـ"أمرية ديزني العربية".
أول طبخة لك؟
أول تجربة يل يف عالم الطبخ كانت حلوى الكنافة
ً
رصاحة.
وفشلت بتحضريها
أكثر فيديو القى شهرة؟
حصد فيديــو تحضري وصفــة لفائف امللفوف
 Cabbage Rollsاملشــوية بالفــرن مــع البندورة
والبطاطا نحو  180مليون مشــاهدة .فهذا الطبق
مميز وشهي ،ناهيك عن املالبس واملوسيقى وطريقة
التصوير التي لعبت دورها.
هل من مردود مادي لفيديواتك؟
كال ،ولكــن صدّقيني ّ
أنفذهــا بحبّ وأفرح
كثريا ً عند قــراءة ردود فعل رواد املواقع ...وهذا
املردود يكفيني.
هل تلقيت عروض عمل أو تمثيل بعد شهرتك؟
ّ
تلقيت أعدادا ً ال تُحىص من عروض إعالنات
ملاركات محليــة وعاملية وخصوصا ً ملواد غذائية.
ولكنني أحرص عىل اختيــار العالمات التجارية
التي ســأروّ ج لهــا بعناية وحــذر ،فأي عالمة
أراها ال تناســبني وال تُريض مطبخي وال أجدها
مطابقة ملواصفات الجودة أرفض التعامل معها
من منطلق رفيض أن أنصح وأقنع املشــاهدين
الذين يثقون بي بمواد غري جيّدة ،مغشوشــة أو
غري صحية.

جائزة الـ  5ماليين متابع من تيك توك

ماذا عن عروض برامج الطبخ التلفزيونية؟
أحب كثريا ً املشــاركة فيهــا أو أن يكون هناك
برنامــج طبخ خاص بــي عرب الشاشــة ،وتلقيت
عروضا ً بريطانية كثرية ،ولكننــي برصاحة ّ
أفضل
وأطمــح أن تكون انطالقتي من بلــدي األم وبلغتي
العربية ولهجتي اللبنانية.
من داعمك االساسي؟
أمّ ي كانت وال تزال داعمي األســايس منذ اليوم
األول .ساعدتني يف أوىل فيديواتي عىل الـ"تيك توك"
وكانت تجلس لســاعات تراقب حسابي عىل املنصة
َ
تتوان لحظة عن
لتقرأ يل ردود وتعليقات الناس ولم
تشجيعي عىل امليض قدماً .وعندما اشتهرت يف املجال
باتت عائلتي كلها تساندني وتفتخر بي طبعاً.
هل من مشروع مستقبلي قريب؟
إن كان هناك من مرشوع مســتقبيل فسيكون
تكملة ملــا بدأته من خالل تطويــر الفيديوات التي
اصنعها لنرشها عىل نطاق أوسع مظهر ًة عالم الطبخ
بطريقة مميزة وشهية ،أو عرب إطالق مجموعة أزياء
من تصميمي تخص املطبخ حرصاً .كذلك ،طموحي
أن أتمكــن من افتتاح مطعم أنتقل به مع الناس من
مرحلة مشاهدة أطباقي إىل مرحلة تذوّقها.
ما هو حلم عبير الصغير اليوم؟
يتخ ّ
طى حلمي الشهرة واألرقام وأعداد املتابعني،
وشــعرت انه بــدأ يتحقق عندما اســتوقفني أول
شخص التقيته يف الشارع ليمدحني ويمدح املحتوى
الذي أقدّمه بكلمات جميلة ولهفة لن أنســاها أبداً.
أسعى لكسب محبة الناس وأن أترك انطباعا ً جميالً
وطاقة إيجابية عنــد الجميع وســط كل األجواء
السلبية التي نعيشها.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

الحب يف الطريق اليك ال تكن
مستعجالً مع الطرف اآلخر و
لكن حاول فهم ما يريد.

سماؤك العاطفية ستكون
ّ
تتحسن
كئيبة ،لكن ال بد أن
األمور بشكل تدريجي.

إحذر من بعض زمالئك يف
العمل الذين قد يحاولون وضع
العراقيل يف دربك.

إذهب اىل مكان تجده مريحا ً
برفقة صديقك او رشيكك كي
تستعيد نشاطك املعتاد.

عاطفيا لديك شك يف الطرف
اآلخر ،حاول التأكد من
الشكوك قبل ان تقدم عىل امر
ال تحمد عقباه.

هنالك مطبات عاطفية صعبة
عىل الطريق ،كن مستعدا ً و
استقبل االمر بشجاعة.

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

تتمتع بحيوية فائضة وتتاح
لك فرص إنجاز مشاريع
قديمة أو جديدة .

ال ترتك أصحاب األفكار السوداء
يتسللون اىل عالقتك مع الرشيك،
ّ
سيعقد األمور فتصبح
فذلك
الحلول مستحيلة.

ال تُقدم عىل عمليات رشائية
كبرية اآلن ولو كنت تميل اىل
ذلك ألن وضعك املادي ال يسمح
بذلك اطالقاَ.

اقرتاحات جديدة تحقق إنجازات
رائعة تستحق التهنئة قريبا ً جداً.

ال يمكنك ان تتجاهل وجود
الرشيك اىل جانبك ،فهو اكثر
الناس قربا ً و تأثريا ً عليك.

تفكر يف مرشوع يتطلب املزيد
من الوقت إلنجازه ،فكن صبورا ً
حتى تضمن تحقيق أهدافك.
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MOVIES

OUR RATING

...No Limit
في أعماق عالم الغوص

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يدخــل فيلــم ( No Limitبال حــدود) يف خانة
األعمال الرياضيــة والدرامية والرومانســية ،وهو
من إخراج ديفيد روســنثال ومــن بطولة كاميل رو
ّ
َ
غواصني
يجسد بطال القصة دور
وســفيان زرماني.
هما األفضل يف مجالهما ،فيعيشــان حبّهما السام
واملشتعل تزامنا ً مع تحطيم األرقام القياسية يف عالم
الرياضة .يمتد الفيلم عىل ســاعة و 58دقيقة ،وهو
مقتبس بدرجة معينة من حياة الغواصة الفرنســية
أودري ميسرت.
تتمحور القصــة حول "روكســانا" أو "روكيس"
(كاميل رو) التي توقف دراستها وترتك حياتها يف باريس
لتلقي دروس يف الغوص الحر يف منطقة جنوب فرنســا
الجميلة .هل من مكان أفضل أو أكثر رومانسية ملمارسة
هذه الهواية؟ رسعان ما تقع يف حب أستاذها وبطل العالم
يف الغوص الحر" ،باســكال غوتييه" (سفيان زرماني)،

MOVIES

فيضطر الثنائــي حينها إلتقان تلــك الرياضة الصعبة
والتعامل مع مشاعرهما املحتدمة يف الوقت نفسه.
مع تالحق األحداث ،يُصاب "باســكال" بحالة
صحية قد تجربه عىل التخيل عــن رياضة الغوص،
فيقرر يف املرحلة الالحقة أن يع ّلم "روكيس" ويجعلها
حبيبته ومرشوعه الريايض يف آن .لكن هل ســيتقبل
أن يســطع نجم حبيبته وأن تنجح يف كرس األرقام
القياسية ،أم أنه ســينقلب عليها يف مرحلة معينة؟
رسعــان ما يبــدأ بالتالعب بها عاطفيــا ً إلقناعها
باملشاركة يف أكرب مسابقة للغوص الحر بدال ً منه ،مع
أنها ليست مســتعدة بعد لهذا النوع من املسابقات.
هل ستنتهي هذه القصة بكارثة كربى؟
يتّســم الفيلم يإيقاع رسيع ،وتكثــر فيه أجواء
الحركة والدراما واملشــاهد الجنســية القوية .يقدم
النصف األول من العمل أحداثا ً مكثفة ،لكن سيم ّر وقت
طويل قبل أن يعرف املشاهدون حقيقة َ
بطل القصة،
بعيدا ً عن املعلومات السطحية التي نسمعها يف البداية.
لهذا السبب ،يصعب أن يتع ّلق الجمهور بالشخصيات.
مع ذلك ،ثمة كيميــاء قوية بني البط َلني ،فهما يربعان
يف تقديم مظاهر العالقة الســامة التي تحمل صفات
الغوص الحر :إنها عالقة خطرية لكن مثرية.
عــى صعيد آخر ،يقــدم مديــر التصوير بعض
اللقطات املحتدمة تحت املاء .هذه املشــاهد ليســت
عشوائية وال تطمس األداء التمثييل بأي شكل .إنه فيلم

مناسب أيضا ً الكتســاب معلومات كثرية عن رياضة
الغوص الحر .من املدهــش أن نتعرف عىل التدريبات
التي يخوضها الغواصون والقدرات التي يكتسبونها.
لكن قد يشــعر كل من يخاف من عمق البحار بأعىل
درجات الذعر والتوتر ،ال سيمــا يف املشاهد األخيــرة.
بشــكل عام يُعترب هذا الفيلم ممتعا ً بفضل جوانبه

 World War 3يمثّل إيران في األوسكار
رشحت إيران فيلم " "World War 3للمخرج
هومن ســيدي لتمثيلهــا يف الســباق إىل جوائز
"األوســكار" املقبلة ،بعدما حصــل عىل جائزتني
يف مهرجان "البندقية الســينمائي" األخري .اللجنة
املسؤولة عن الرتشــيح التي حرض أعضاؤها 75
فيلمــا ً اختارت باإلجماع الفيلم لتمثيل الســينما
اإليرانية يف السباق إىل الجوائز األمريكية املرموقة،
ويتمحور عىل قصة عامل مرشّد يُدعى "شكيب"
ً
مصادفة دور أدولف هتلر يف فيلم عن فظائع
يتوىل
الزعيم النازي األملاني خالل الحرب العاملية الثانية.
ونال املخرج هومن سيدي ( 41عاماً) جائزة
" "Orizzontiألفضل فيلم عن هذا الرشيط خالل
الدورة التاسعة والســبعني ملهرجان "البندقية
الســينمائي" التي اختُتِمت يف  10أيلول الجاري.
وحاز بطل الفيلم محسن تنابندة الجائزة نفسها

لفئة أفضــل ممثل .وكان ســيدي ،وهو ممثل
وكاتب سيناريو أيضاً ،فاز بجائزتَي أفضل تمثيل
وأفضل سيناريو يف مهرجان "الفجر السينمائي"
يف طهران عامي  2014و.2017
وتتوىل مؤسسة "الفارابي" كل سنة تقريبا ً منذ
العــام  1994اختيار الفيلم اإليراني الذي يشــارك يف
السباق إىل "األوسكار" .وفاز املخرج اإليراني الشهري
أصغر فرهادي جائزة "األوسكار" ألفضل فيلم أجنبي
مرتني ،أوالهما عن "انفصال" عام  2011والثانية عن
"البائع" عام  .2017وسيكون " "World War 3ضمن
األفالم الساعية للتأهل إىل التصفيات ما قبل النهائية يف
فئة أفضل فيلم أجنبي من بني عرشات الرتشيحات من
مختلف دول العالم ،ثم تســتبقي أكاديمية األوسكار
خمســة أعمال لالئحة الرتشــيحات النهائية التي
سيكون الفائز بالجائزة من بينها( .أ ف ب)

العاطفية والجنســية املشــحونة ،وهو يستكشف
أعمق املشاعر ،والطموح املهني ،واملسائل الشخصية،
والعالقات الســامة .قد ال يحبذ الكثــرون نهايته
الحزينة والصادمة ،لكن يستحق الفيلم املشاهدة يف
مطلق األحوال.

"الهيبة" في أضخم
إفتتاح سينمائي
بدأ الع ّد العكيس الفتتاح فيلم
"الهيبة" الذي يختتم سلســلة
مواســم "الهيبة" الخمسة ،يف
صاالت السينما العربية والعاملية،
يف خطوة هي األكرب يف توزيع فيلم
سينمائي لبناني عىل هذا املستوى
العاملي والعربي .وينطلق الفيلم
يف مختلف الصاالت الســينمائية
ابتدا ًء مــن  29أيلــول الحايل،
وتســبقه إفتتاحات رســمية
بحضور أبطال العمل واملخرج يف
عدة بلدان عربية.
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"أشباح أوروبا" ينطلق اليوم
أعلن صنّاع فيلم "أشباح أوروبا" عن طرحه يف دور السينما اليوم األربعاء ،وذلك بعد نرش الربومو
التشــويقي له .وجاء اإلعالن بعد عدة تأجيالت بســبب خالف النجمة هيفــا وهبي مع مدير أعمالها
الســابق ومنتج العمل محمد وزيري والتي وصلت ح َّد القضاء وإدانته بتهمة االســتيالء عىل جزء من
أموالها واقتحامه الفيال الخاصة بها ،من دون وجه حق.

تفاصيل توقيف وديع الشيخ
تصدّر اســم الفنان وديع الشيخ يف الســاعات القليلة املاضية حديث رواد
مواقع التواصل االجتماعي ،بعد توقيفه ليلة االثنني يف صيدا ،عىل خلفية اقتحامه
بالسالح قسم الطوارئ يف مستشفى الراعي.
ويف التفاصيل ،وصل إىل املستشــفى إلجراء عمليــة طارئة لوالد زوجته بعد
إصابته بكسور يف الورك ،إال أن الشيخ ومن معه أرادوا الدخول اىل غرف العمليات
بقوة الســاح (حيث يتواجد والد زوجة الشيخ) فمنعهم األمن من ذلك ما تسبب
بوقوع اشكال ،حرضت عىل أثره مخابرات الجيش اىل املكان.

وعىل الفور ،تم توقيف الشــيخ يف املحكمة العســكرية من قبل مدعي عام
الجنوب رهيف رمضان ،عىل أن يتم تحويله إىل مخفر بلدة مغدوشــة يف املنطقة
ليفرج عنه الحقاً.
وال يزال الشيخ حتّى كتابة هذه السطور قيد التحقيق يف النيابة العامة
جنوب لبنان ،ومن املتوقع أن يخرج منها خالل الســاعات املقبلة بسبب
عدم وجود دعوى قضائية ضده من قبل مستشــفى الراعي ،وكونه يحمل
ّ
سالحا ً
مرخصاً.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
َلو عارف العصفور...

ابــــــــراهــــــــيـــــــــم شـــــــــحـــــــــرور

َلو عارف العصفور
شو يف عاألرض
ّ
بيطق من قهرو
وبيقول" :ا ْلعَ مى"
لو شايف العصفور
شو يف عاألرض
بيطري عا ضهرو
ووجّ وّ ...
للسما

سيكاره
ما زال سهرانِه وأنا سهران
والغيم فا ِيق والقمر غايف
وما يف عيون وما بتنشايف
نــــــــعـــــــمــــــــان الــــــــتــــــــرس

وبَدِّك سيكاره وما معي ّ
دخان
وشعالن قلبي… د ّ
َخني شفايف

ّ
تتكفل بتأهيل "طريق الموت"
ماجدة الرومي

ّ
تكفلت الفنانة ماجدة الرومي بإعادة
تأهيل الطريق الدولية بني لبنان وســوريا
التي تويف عليها الفنان جورج الرايس ،تحت
إرشاف فوج الهندســة بالجيش اللبناني.
وامت ّد تأهيل الطريــق حتى مداخل مدينة
عنجر ،حيث ثبتت إشارات تحذيرية وأضواء
لتجنب الحوادث يف املناطق الخطرة.
وقال عوض الرومي ،مدير أعمال

الرومــي" :اليــوم األربعاء ســتكون
الطريق جاهزة وآمنة أمام الجميع بعد
أن أعيــد تأهيلها .وضعت إنارة جديدة
وإشارات عىل مسافة  200مرت لتحذير
الســائقني من الخطر ،كما ت ّم تثبيت
عاكس الضوء واتّخاذ كل االحتياطات
لتجنّب حوادث السري".
مــن جهتها ،وجّ هــت نادين الرايس

رســالة إىل املاجدة جاء فيها" :من البابا
خليل واملاما إلهام وإختي الكبرية ساندرين
وخيي جورج ومن َ
خيّي سيباستيان ومن
إختي الصغرية راشيل الحنونة ومنّي ومن
آل الرايس جميعا ً ألف تحيّة وشكر ألُختنا
الغالية والحبيبة ماجدة الرومي وللجيش
اللبناني بدمّ ك يا َ
خيّي تحوّلت طريق املوت
إىل طريق عبور".

عبير نعمة ُتطلق أولى أغنياتها
باللهجة المصرية
أطلقت الفنّانــة عبري نعمة أوىل
أغنياتهــا باللهجــة املرصيّة بعنوان
"إعمل ناســيني" مــن كلمات أمري
طعيمــة ،ألحان إيهاب عبــد الواحد،
توزيع وميكس وماسرتينغ لسليمان
دميان ومن إنتاج "Universal Music
 "MENAوهــي ســتكون من ضمن
ألبومها الثالث الذي ســتطرحه خالل
شهر ترشين األول ا ُملقبل.
األغنية من نمط موسيقى البوب
املرصيّ  ،وقالت نعمة" :لطاملا قدّمت
األغنيات الطربيّة املرصيّة يف حفالتي
وغنّيتها منذ الصغر ...وأنا مُتحمّ سة
ّ
الخاصة
جدا ً إلطالق أغنيتي املرصيّة

وأتمنّى أن يكون هذا العمل خري بداية
وأن يلقى أصداء إيجابيّة لدى الجمهور
ّ
وبخاصة املرصيّ ".
العربي
ّ

إصــــــــــــــدارات

"هناك ...حيث يختفي البشر"
تحت عنوان «هنــاك ...حيث يختفــي البرش»،
صدرت النســخة العربية (ترجمة عماد الدين رائف)
من روايــة « »Anomalous Zoneاألوكرانية ،للمؤ ّلف
ّ
قاص وروائي وكاتب ســيناريو
أندريه كوكوتيوخا،
أوكراني يف جعبته عرشات األعمال املنشــورة ،وحائز
عددا ً مــن الجوائز ،منها جائــزة «الكاتب األوكراني
الذهبي» (.)2012
يف روايته "هنــاك ...حيث يختفي البرش" (املنطقة
الشاذة) يقدّم أندريه كوكوتيوخا وعيا ً للحظة تاريخية،
يف إطار سيايس واجتماعي خاص يواكب بداية االنهيار
الرسمي للبالد التي كانت تحمل اسم اتحاد الجمهوريات
الســوفياتية االشــراكية .عندمــا بــدأت الوحدات

ألندريه كوكوتيوخا :عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

العسكرية السوفياتية باالنسحاب من جمهورية أملانيا
الديمقراطية ،يف تسعينات القرن املايض.
يف تلــك الفــرة التاريخيــة التي تســبق وتيل
االنهيار ومــا حصل من تغريات ،عــاش أبطال هذه
الرواية؛ "هالينا" املمثلة املرسحية وزوجها الضابط
"هوربانســكي" قبل أن تأخذه الحــرب بطريقها،
وآخرون غريهم؛ ليعود الصحايف شــامراي بعد عقود
وينرش قصتهما يف صحيفة "حقائق ال تصدق" ،مع
غريها من القصــص التي ال تُصدق ،من خطف وأرس
وقتل خ ّلفت لــدى األحياء منهم خرافــات وأوهاما ً
عن أولئك الذيــن رحلوا من دون عــودة ،هؤالء هم
من شــهدت عىل أحوالهم ومصائرهم تلك (املنطقة

الشاذة) "هناك حيث يختفي البرش" ،لتتداخل يف هذا
النص عنارص التشــويق وتحوّلها إىل رواية بوليسية
رائدة حول األرايض املحظــورة يف محافظة جيتومري
األوكرانية ،التي أُخيل سكانها منها إثر انفجار مفاعل
تشرينوبيل النووي يف أواسط ثمانينات القرن املايض،
فغدت أرايض ميتة ألكثر من عقدين من الزمن.
يفتــح كوكوتيوخا يف هذه الروايــة أمام القارئ
عالم الجريمة املن ّ
ظمة يف بالده وتع ُّلق األفراد بالخوارق،
وعمل التحقيق الجنائي والصحافة عىل كشف الحقائق
يف جو من الغموض .يجيد كوكوتيوخا نســج خيوطه
وربطهــا ،مطالً عىل العالقــات االجتماعية املعقدة يف
املجتمع األوكراني الحديث.
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نهر دجلة يُصارع الموت

بــــــــيـــــــئـــــــة
روى نهر دجلة جنة عدن وســومر
وبابل عرب التاريــخ ،لكنّه اليوم يصارع
املوت ،إذ يهدّد النشــاط البرشي الجائر
ّ
والتغي املناخي بمحو رشيان حياة عمره
آالف الســنوات .ففي العراق ،هذا البلد
الذي يبلغ عدد سكانه  42مليوناً ،ويعترب
مصــدرا ً للحضارة وللزراعــة ،الكوارث
الطبيعية ال تع ّد وال تُحىص.
منذ نيســان املايض ،تجاوزت الحرارة
 35درجة مئوية وتتالت العواصف الرملية
مغطية البرش والحيوانات واآلالت بغشــاء
برتقايل .ثــم ح ّل فصل الصيف ،موســم
الجحيــم بالنســبة إىل العراقيني ،إذ تصل
الحــرارة إىل  50درجة مئويــة وتنقطع
الكهرباء بسبب زيادة الضغط عىل الشبكة.

أصبح العراق اليــوم واحدا ً من أكثر
خمســة بلدان يف العالم عرضة لعواقب
ّ
تغي املناخ ،بحســب األمم املتحدة ،مع
الجفــاف وانخفــاض نســبة األمطار
وارتفــاع درجــات الحــرارة والتصحّ ر
املتســارع .وتأثّر بذلك نهــر دجلة مع
تراجع األمطار ،وكذلك بســبب السدود
املبنية يف تركيا حيث ينبع النهر.
عىل الحدود مع ســوريا ،قرب الحدود
مع تركيا ،يقول بيبو حسن دوملاسا املتحدّر
من قرية زراعية يف منطقة فيشــخابور،
والبالغ  41عاماً" :حياتنا تعتمد عىل دجلة.
عملنا وزراعة البطاطا وتربية األغنام تعتمد
عليه .إذا انخفض منســوب املياه ،ستتأثر
زراعتنا ومنطقتنا بالكامل".

وتتهم السلطات العراقية واملزارعون
األكراد يف العــراق تركيا بقطع املياه عن
طريق احتجازها يف السدود التي أنشأتها
عىل املجرى قبل وصوله اىل العراق .وتؤكد
اإلحصاءات الرسمية ذلك ،فمستوى نهر
دجلة لدى وصوله من تركيا هذا العام ال
يتجاوز  35يف املئة من متوســط الكمية
التي ّ
تدفقت عــى العراق خالل املئة عام
املاضية .وبســبب الجفــاف ،خفضت
السلطات هذا العام املساحات املزروعة يف
كل أنحاء البالد إىل النصف .وبحلول العام
 ،2050ســيؤدي ارتفاع الحرارة درجة
مئوية واحدة وانخفاض املتســاقطات
بنسبة  ،10%إىل انخفاض بنسبة 20%
يف املياه العذبة املتاحة يف العراق( .أ ف ب)

إلتون جون يُحيي حفلة في البيت األبيض
يحيي املغني إلتون جون حفلة موســيقية
الجمعة املقبل  23أيلول يف البيت األبيض احتفا ًء
بقدرة املوســيقى عىل التوحيد والعالج ،عىل ما
أعلنت الرئاسة األمريكية .ويرغب بايدن وزوجته
جيــل يف توجيه "تحية لحياة" أســطورة البوب
الربيطاني وأعماله.
وســيدعو البيت األبيض للحفلــة أولئك الذين

يصنعون التاريخ يومياً ،وبينهم مد ّرسون ومقدمو
رعايــة وعاملــون يف الخطــوط األمامية وطالب
ونشطاء يف مجال حقوق املثليني وأشخاص يسعون
إىل تحســن الرعاية الصحية املرتبطــة بالصحة
النفسية .وسيكون لكل من الرئيس وزوجته كلمة
خالل الحفلة.
وإللتون جون الذي احتفل بعيد ميالده الخامس

أغان حصدت شهرة عاملية
والسبعني الربيع الفائت،
ٍ
من بينها " "Goodbye Yellow Brick Roadو"Your
 "Songو" "Rocket manو"Can You Feel The
 "Love Tonightوهو معروف بنشاطه عىل مستوى
الجمعيات خصوصا ً تلك املعنيــة بمكافحة اإليدز.
وبيع أكثر من  300مليون نســخة من ألبوماته يف
مختلف أنحاء العالم( .أ ف ب)

مـــــــعـــــــرض

أول معرض لمنحوتات براد بيت في فنلندا
إفتتح النجم األمريكي براد بيت يف فنلنــدا املعرض األول ملنحوتات
أنجزها بنفســه .وللمرة األوىل ،عرض املمثل البالغ من العمر  58عاما ً
والذي ع ّلم نفسه بنفسه ،تســعة أعمال يف معرض مشرتك مع الفنان
الربيطاني الشهري توماس هاوســيغو ونجم الروك األسرتايل نِك كايف،
وهو أيضا ً مبتدئ يف عالم النحت.
ومن بني أعماله لوحة من الجــص املقولب تحمل عنوان "تصوّر
معركة باألســلحة الناريــة" باإلضافة إىل مجموعة مــن املنحوتات

املصنوعة من الســيليكون عىل شكل منازل كل منها يحمل آثار ذخرية
من عيارات مختلفة.
وقد حرض بيت االفتتاح ما شــ ّكل مفاجأة لدولة الشمال التي نادرا ً
ما يزورها نجوم هوليووديون ،إذ لم تُع َلن مشــاركته مســبقاً .وقال:
"بالنســبة إيل ّ وإىل نِك ،إنه عالم جديد وتجربة أوىل ،ويتعلق األمر بالتأمل
الذاتي ،وباملكان الذي أخطأت فيه يف عالقاتي وأين أخطأت".
(أ ف ب)

أول صالة سينما في كشمير
إفتُتحت صالة ســينما جديدة يف رسيناغار يف والية كشمري ،للمرة األوىل منذ
عقود بعدمــا أغلق متمردون انفصاليون دور الســينما أواخر ثمانينات القرن
الفائت.وقال رئيس اإلدارة الهندية يف والية جامو وكشــمري مانوج سينها خالل
حفل االفتتاح الذي حــره ممثلون عن الحكومة واألجهزة األمنيةّ :
"إن افتتاح
صالة السينما هو مؤرش عىل رغبة الحكومة يف إرساء السالم باملنطقة" .وأضاف:
"هذا االفتتاح يعكس صورة كشمري التي تشهد تغيرياً".
ستُتاح صالة الســينما أمام الجمهور األسبوع املقبل ،ووعدت إدارة سينها
بفتح عرش دور ســينما أخرى يف منطقة تضم ســكانا ً غالبيتهم من املسلمني
ووضعتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحت إدارتها املبارشة ،بعد عقود

 Grand Theft Autoتتعرّض للقرصنة
أ ّكدت استوديـــــــــوات
" ،"Rockstar Gamesنارش لعبة
الفيديو الشهرية "Grand Theft
 "Autoأن مقاطع فيديو خاصة
باإلصدار املقبل مــن ""GTA 6
قيد التطوير ،تع ّرضت للقرصنة
ونرشت عرب اإلنرتنت.
وكتبــت املجموعــة عىل

"تويرت"" :واجهنا أخريا ً خرقا ً
معلوماتيــا ً قــام خالله طرف
ثالث غــر مخــوّل بالوصول
بشكل غري قانوني إىل معلومات
رسية عىل أنظمتنــا وتنزيلها،
بما فيها مشــاهد من النسخة
املقبلــة مــن "Grand Theft
 ."Autoوكان ملفا ً يضم حواىل

 90مقطع فيديو ل ّلعبة نُرش عىل
منتديات العبني.
من جانبه ،أكد الشــخص
الــذي حمّ ل تلــك الصور تحت
اســم ""Teapotuberhacker
املســتعار أنه مســؤول أيضا ً
عــن قرصنة رشكــة ""Uber
األسبوع املايض متعهدا ً ترسيب
مزيد من املعلومات قريبا ً حول
اللعبة .وتُظهر مقاطع الفيديو
شــخصية أنثوية جديدة يمكن
لالعبني اختيارها.
وأضافت املجموعة" :نشعر
بخيبة أمل كبــرة ألن تفاصيل
من النسخة املقبلة من اللعبة تم
تشاركها معكم بهذه الطريقة".
واستبعدت يف هذه املرحلة حصول
أي اضطرابات يف خدمات األلعاب
الحيــة لديها .ولم تحــدّد هوية
املقرصن حتى اآلن( .أ ف ب)

من االشــتباكات بني القوات الهندية واملتمرديــن .وكانت املنظمات االنفصالية
أقفلت معظم صاالت السينما ســنة  ،1989وهو العام الذي بدأ فيه التمرد ضد
الحكم الهندي .واعترب املتمردون ّ
أن عرض أفالم بوليوود الشهرية يشكل هيمنة
لإلمربيالية الثقافية الهندية.
واحتلــت القوات األمنية صاالت الســينما واســتخدمتها كمراكز اعتقال
واستجواب .وال يزال الجنود يستخدمون بعضها حاليا ً كثكنات .والقت محاوالت
إلعادة فتح صاالت الســينما يف كشمري خالل تسعينات القرن العرشين ويف فرتة
الحقة ،فشــاً إذ كان لوجود قوات األمن بصورة مكثفة دور يف عدم تشــجيع
الناس عىل ارتيادها( .أ ف ب)

األلزهايمر مرض شائع بال عالج
يصادف اليوم األربعاء  21أيلول ،اليوم العاملي
ملرض األلزهايمــر الذي يطال أكثــر من ثالثني
مليون شــخص يف مختلف أنحاء العالم ،فيما لم
ٍ
شاف له.
يتوصل العلم بعد إىل عالج
املرض الذي حــدده للمــرة األوىل الطبيب
األملاني ألويس ألزهايمر ســنة  1906يشــكل
أحد أمراض التنكس العصبي ،ويســبب تدهورا ً
تدريجيا ً للقدرات املعرفية يصل إىل درجة فقدان
القدرة عىل العيش باستقاللية .وتشمل أعراضه
النســيان املتكرر ،ومشاكل يف تحديد الوجهات،
واضطرابــات يف املهام التنفيذيــة ويف الكالم.
ويتوقــع أن يرتفع عدد املصابــن ثالث مرات
بحلول سنة .2050
ويرتفع خطر اإلصابة باأللزهايمر عندما
تُرتك أمراض القلب واألوعية الدموية من دون
سن مبكرة ،ويشكل الخمول عامال ً
معالجة يف ّ
إضافيا ً باإلضافة إىل اإلصابـــات الصغيـــرة
يف الجمجمة.

ّ
تؤخر الدراســة والنشاط املهني
يف املقابل،
املحفز والحياة االجتماعية النشطة ظهور أعراض
املرض األوىل وحدّتها( .أ ف ب)
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HEART MATTERS

مارس التمارين الهجينة لتحسين صحة قلبك
هل تريد أن تغيّر برنامجك الرياضي؟ قد ترغب في تجربة برنامج هجين
ّ
تضخ الدم في القلب وحركات أخرى
يجمع بين تمارين األيروبيك التي
لتقوية العضالت خالل الحصة نفسها .تستطيع هذه االستراتيجية

َ
هدفين أساس َيين من التوجيهات الرسمية حول النشاطات
أن تُحقق
الجسدية الفاعلة ،وقد تكون من أفضل المقاربات لتخفيض عوامل
الخطر ُ
المسببة ألمراض القلب واألوعية الدموية لدى أصحاب الوزن الزائد.
بلغ عدد املشاركني  4330شخصا ً وكان
متوســط عمرهم  39عاما ً ( 59%من
النساء) .وشــملت القياسات املؤثرة
ضغط الدم ،ودهون الدم (الكولسرتول
والشــحوم الثالثيــة) ،وســكر الدم،
وتركيبــة الــدم ،واللياقــة القلبية
التنفســية .حققت التمارين املختلطة
أفضل النتائج يف جميع العوامل القلبية
واأليضية ،تليهــا التدريبات الهجينة.
نُ ِ
ــرت النتائــج يف مجلــة "الدورة
الدموية :جودة ونتائج القلب واألوعية
الدموية" ،يف حزيران .2022

تقول الدكتورة أيمني يل ،أستاذة طب يف
جامعة "هارفارد" تدرس دور النشاطات
الجسدية للوقاية من األمراض" :عىل غرار
نزعات رياضية كثــرة ،ظهرت التمارين
الهجينة يف األوساط الرياضية يف البداية ثم
زادت شيوعا ً بني الناس .هذا املفهوم ليس
جديدا ً ألن الناس يجمعون أنواعا ً مختلفة
مــن التمارين بطريقة غــر مبارشة منذ
فرتة ،وغالبا ً ما تشــمل حصص الرشاقة
حركات مختلطة مثل القرفصاء والضغط
فوق الرأس .تتألف الحصة الهجينة من هذه
ّ
تشــغل مجموعات عضلية
الحركات التي
أساسية تزامنا ً مع ترسيع رضبات القلب".

التمارين الهجينة توفر الوقت

 5استراتيجيات رياضية مختلفة

تــويص التوجيهــات الرســمية
للنشاطات الجســدية الراشدين ببلوغ
األهداف التالية:
•  150دقيقــة عىل األقــل لتمارين
األيروبيك املعتدلة ،أو  75دقيقة لتمارين
األيروبيــك املكثفة أســبوعياً ،أو خليط
متكافئ من نوعَ ي التمارين.
• تمارين لتقويــة العضالت خالل
يومَ ني من األسبوع عىل األقل.
لكن هل مــن برامج رياضية أفضل
من غريها لتحســن العوامل التي تؤثر
عىل مخاطر اإلصابــة بأمراض القلب؟
الكتشاف الجواب ،حدّد الباحثون خمس
فئات من التمارين:
تمارين التحمّ ــل املتواصلة :مارس
تمارين األيروبيك (مثــل امليش الرسيع،
أو ركوب الدراجة الهوائية ،أو السباحة)
طوال  20دقيقة عىل األقل ،بوترية ثابتة
ومن دون أخذ أي اسرتاحة.

أهــــمــــيــــة الــــعــــضــــالت الــــقــــويــــة
ّ
تفضلها .تســمح العضالت القوية
احــرص يف مطلق األحوال عىل إضافة تمارين القوة إىل برنامجك الريايض بالطريقة التي
بتحسني مستوى األيض األسايس (أي كمية الطاقة التي يحتاج إليها الجسم ملتابعة العمل أثناء التحرك) ،ما يعني تحسني جهود
إنقاص الوزن عرب زيادة الســعرات الحرارية التي يحرقها الجســم .كذلك ،يبدو أن بناء الكتلة العضلية يســهم يف تجنب مرض
السكري أو تحسينه ،ألنه يسهّ ل تنظيم مستويات سكر الدم والعوامل القلبية واأليضية ذات الصلة.
التدريب املتقطع والعــايل الكثافة:
ّ
تنقل بــن تمارين األيروبيــك املكثفة
والخفيفة لفرتات محددة.
تمارين املقاومة :مارس نشــاطات
لتقوية العضالت ،منها استعمال األوزان

الح ّرة ،أو آالت الوزن ،أو أربطة املقاومة.
تمارين مختلطة :مــارس تمارين
بشكل متالحق خالل
املقاومة واأليروبيك
ٍ
حصة واحدة.
تمارين هجينة :مارس تمارين األيروبيك

تزامنا ً مع تمارين القوة بمستويات متنوعة
من الكثافة خالل حصة واحدة.
لتحليل النتائــج ،جمع الباحثون
اســتنتاجات  81دراسة شــارك فيها
أشخاص بدينون أو أصحاب وزن زائد.

تكشف الدراسة الجديدة أن التمارين
املختلطــة (أي ممارســة تمارين القوة
بشــكل منفصل خالل حصة
واأليروبيك
ٍ
واحــدة) هــي األكثر فاعليــة من بني
األنمــاط الرياضية املتاحة لتحســن
عوامل الخطر القلبيــة واأليضية (مثل
ضغط الدم ،والكولســرول ،ومستوى
ســكر الدم) ،لكن يتطلب إتمامها أطول
فرتة أيضاً .احتاج املشاركون يف الدراسة
إىل  187دقيقة أســبوعيا ً ملمارسة هذه
التمارين .أما التدريبــات الهجينة ،فقد
تطلبت  128دقيقة أسبوعياً.
قد تكون ممارسة التمارين الهجينة
أكثر صعوبة من تمارين القوة واأليروبيك
املتالحقة ،وقد شملت الدراسة أشخاصا ً
أصغر ســنا ً وغري مصابني بأي مشاكل
صحية باستثناء البدانة أو الوزن الزائد.
بعبارة أخــرى ،ال يمكن التأكد من تكرار
النتائج نفســها لــدى كبار الســن أو
املصابني بمشاكل صحية.

ASTRONOMY

مختبر بحجم كوكب
قد يكون كوكبا الزهرة والمريخ أقرب ما سنصل إليه إلجراء تجارب مدروسة
عن كوكب األرض .لنأخذ ثالثة كواكب صخرية ،اثنان منهما بالكتلة نفسها،
والثالث يساوي ِع ْ
شر تلك الكتلة ،ثم نضيف الماء إليها ونجعل واحدًا من
أكبر الكواكب أقرب إلى نجمنا ،فيما يبقى أصغر الكواكب أبعد ما يكون
عنه .ثم لننتظر مرور  4مليارات سنة ونراقب ما يحصل.
لقد بدأ العرص الذهبي لعلم الكواكب املقارن.
تتزامن نشاطات املركبات الفضائية داخل نظامنا
الشــميس مع اســتمرار استكشــاف الكواكب
الخارجية ،وتس ّلط هذه العمليات الضوء عىل تنوّ ع
الكواكب ،ما يسمح لنا بفهم عاملنا بطريقة جديدة.
يبدو هذا الثالثــي املحيل من العوالــم الصخرية
املزودة بأغلفــة جوية مبهرا ً بمعنــى الكلمة .ال
يمكننا أن نخترب أفكارنا حول تطور الكواكب عرب
التجارب املخربية ،لذا نعترب أنفســنا محظوظني
نظــرا ً إىل وجود كوكبَني قريبَني يحمالن قواســم
مشرتكة كثرية مع األرض ،فضالً عن مجموعة من
االختالفات البارزة أيضاً.
لقد أصبح عرصنا مشحونا ً باالضطرابات ألن
حضارة ارتياد الفضــاء الجديدة بدأت تُ ّ
غي كوكبنا
بطرق غري متوقعة .تتعلق واحــدة من األولويات
ا ُمللحّ ة اليــوم بفهم دور البرش يف التغري املناخي .قد
تكون دراسة الكواكب املجاورة مفيدة يف هذا املجال
لحسن الحظ.
يتمتع كوكب الزهــرة بغالف جوي مؤلف من
ثاني أكسيد الكربون شــبه النقي ،وتساوي كتلته

حــواىل مئة أضعاف كتلــة األرض .تاريخياً ،كانت
محاوالت تحديد مناخ الزهرة ترتبط بطريقة فهمنا
لالحتباس الحراري عىل األرض .لكننا نعرف اليوم أن
كوكب الزهرة هو تجسيد مثايل لالحتباس الحراري
الكثيف يف الغالف الجوي ،حيث تصل حرارة السطح
إىل  480درجة مئوية تقريباً.
ربمــا لم يقــرب كوكب األرض بعــد من أثر
االحتباس الحــراري الجامح عىل الزهــرة ،لكننا
نجازف بإبعاد توازننا املناخي عن املســتوى اآلمن
الذي استفاد منه البرش ألكثر من  10آالف سنة .من
خالل اختبار نماذجنا املناخية عىل كوكب الزهرة،
سنكتشــف مدى قدرتها عىل ّ
توقع األحوال الجوية
بعيدا ً عن الظروف الراهنة عىل كوكب األرض.
تتعلق واحدة من أبرز نقاط الضعف يف النماذج
الراهنة مثالً بتوقع آثار الغيوم عىل املناخ املستقبيل.
تُعترب الغيوم شــائكة نظــرا ً إىل التفاعالت املعقدة
بني إشــعاعات القطرات وخصائصها الفيزيائية،
فهي تستطيع أن تُربّد الكوكب أو تُ ّ
سخنه ،بحسب
تفاصيل كل غيمة .من خالل دراســة ظواهر مثل
غيوم الزهرة وآثارها عىل املناخ املتطرف يف الكوكب،

كوكب المريخ

سنرفع ســقف التجارب ونكتشف نقاط الضعف
الخفية ،ما يسمح بتحسني نماذجنا يف جميع املهام
األساسية التي تُســهّ ل ّ
توقع مسار التغري املناخي
عىل األرض.
يطرح كوكب املريخ مشــكلة معاكسة .يتألف
غالفه الجوي من ثاني أكسيد الكربون شبه النقي
أيضاً ،لكــن تعني جاذبيتــه املنخفضة أن معظم
كمية الهواء فيــه ُفقِ دت مع مرور الوقت ،ولم َ
تبق
إال نسبة أقل من أن تعطي أثر االحتباس الحراري.
أصبح املريخ أشــبه بصحراء مجمّ دة بســبب هذا
العامــل ونتيجة وجــوده عىل مســافة أبعد من
الشمس .تش ّكل قدرة نماذجنا عىل ّ
توقع املناخ عىل
ســطح الكوكب األحمر اختبارا ً مهما ً آخر للتأكيد
عىل فاعلية أدواتنا املناخية.
يعطينا املريخ تحذيرا ً حــول مخاطر مناخية

محتملة أخرى .طرح علماء الكواكب الذين يدرسون
العواصف الرملية العاملية عىل املريخ نظرية الشتاء
النووي ،فتوقعوا ما يمكــن أن يحصل ألي كوكب
تغمــره جزيئات الغبــار بالكامــل ،وأدركوا أنهم
يستطيعون تطبيق القواعد الفيزيائية نفسها عىل
وضع األرض التي يغمرها دخان الحرائق النووية.
بفضل هــذا النوع من الدراســات ،تصبح العوالم
الشقيقة لألرض بمثابة مختربات لفهم (وتجنب)
العواقب الخطرية وغري املقصــودة لتقنياتنا التي
تزداد قوة.
انطالقا ً من املعلومات التي نجمعها من دراسة
أقرب الكواكب إلينا واستكشاف الفضاء ،نأمل يف أن
نكتشف كيفية تجنب الكوارث املتسارعة مستقبالً،
ونتع ّلم طريقة الحفاظ عىل املحيط الحيوي الفريد
من نوعه للعالم الذي نعيش فيه.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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أوروبا تبحث عن جوهرها في الصراع الروسي  -األوكراني
كتب الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس ،في رسالة علنية و ّ
جهها
إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" بعد بضعة أشهر على محاولة
فالديمير بوتين الفاشلة االستيالء على كييف ،أن هدف السياسة
األوروبية يتوقف على عدم خسارة أوكرانيا هذه الحرب ،ودافع
في الوقت نفسه عن مواقف ألمانيا الحذرة وتشكيكها بالقوة
ّ
لترسخ بكل بساطة
العسكرية .برأي هابرماس ،جاءت أزمة أوكرانيا

اقتناعه بحاجة االتحاد األوروبي إلى قدرات عسكرية مستقلة،
بعيدًا عن قوة األميركيين غير الجديرين بالثقة .وفي مؤشر الفت
على التوافق الفرنسي األلماني ،أعلن الفيلسوف بيرنار هنري ليفي
بكل حماسة أن فولوديمير زيلينسكي هو "األب المؤسس الجديد
ألوروبا ،صاحبة المبادئ" ،وأضاف أن "العالم الحر" بحد ذاته أصبح
على المحك في أوكرانيا.

فقد حاول هذا الزعيــم أن يبعد اليابان
وايــــــــــن هــــــــــســـــــــــيـــــــــــه
عن أسس السياسة الخارجية الراسخة
يف النزعة الســلمية التــي انترشت بعد
الحرب العاملية الثانية ونجح يف مساعيه.
يبدو أن قاتل آبي كان يكره عالقاته مع
"كنيسة التوحيد الكورية" املثرية للجدل،
قد تربّر املقاومة األوكرانية القوية
فهي تحمل يف جوهرهــا جذورا ً معادية
والجهود العسكرية الروسية الفوضوية
للشــيوعية .يف املقابل ،تكشــف إشادة
تفاؤل هــذا النوع من "الفالســفة"
رئيس الوزراء الهنــدي ،ناريندرا مودي،
ّ
القاريــن ،رغم جميع الكــوارث التي
كمؤسس للتحالف الرباعي
بشينزو آبي
شــهدها العقد املنرصم وبلغت ذروتها
(تحالف اســراتيجي يشــمل أسرتاليا،
مع االنســحاب األمريكي الكارثي من
والهنــد ،واليابان ،والواليــات املتحدة)
كابول يف الســنة املاضية .هل سيواجه
أن القوى السياســية القومية تصطف
بوتني أخريا ً مصريه الحتمي بعدما توىل
مع الديمقراطيات التــي تتحدى القوة
تخريــب النظام الــدويل الليربايل طوال
الشيوعية الصينية.
عقود ونرش الفوىض يف مناطق متنوعة،
يتّضح هذا الوضع يف تايوان تحديداً،
من جمهوريــة أفريقيا الوســطى إىل
حيث طوّرت تساي إنغ ون عالقة وثيقة
ســوريا وأوكرانيا؟ وهل سنشهد عىل
مع آبي اليمينــي ،نظــرا ً إىل الروابط
نقطة تحوّل تاريخية تتماىش مع رؤية
التاريخيــة املعقدة مــع اإلمرباطورية
ليفي وهابرماس؟ أم أن الوضع الراهن
اليابانية والحســابات الجيوسياسية
يؤكد قيام أسس النظام الجديد يف حقبة
الواقعيــة .كذلــك ،أبــدت الحكومة
التايوانيــة الراهنة اهتمامــا ً متزايدا ً
ما بعد الليربالية عىل الهيمنة العسكرية
األمريكية يف أوروبا وتجــدّد النزعة إىل
بحملة إعادة التســ ّلح التي قادها آبي
إعادة التســلح القومي يف أوروبا ،حيث
يف اليابــان واتضحت معاملها عند عودة
يبقى الرتدد املزمن نتيجة تكاثر الذخائر
الحامالت اليابانيــة ثابتة الجناحَ ني إىل
الدقيقــة وغري املكلفــة العائق الوحيد
املحيط الهادئ.
أمام هذه الجهود؟
لن تؤدي حملة إعادة التســلح يف
بعد
ما
حقبة
يف
اليوم
نحن نعيــش
املحيــط الهادئ إىل وضــع حد لنهاية
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الليربالية التي تتزامن مع تراجع إمربيايل
التاريخ العســكري بالرضورة .أنتجت
كان اتفاق السالم يف الدوحة بني واشنطن
تدفق األســلحة الثقيلة من حلف الناتو
التي كانت ســائدة يف القرنَني التاسع
اتّضحت معامله يف طريقة االنســحاب
زيارة رئيسة مجلس النواب األمريكي،
وحركة "طالبان" نتيجة شــبه منطقية
واســتنزاف القوات الروسية بتسهيل
عرش والعرشين عىل مستوى التس ّلح.
األمريكي الفاشلة من كابول يف الصيف
نانــي بيلويس ،إىل تايــوان منذ فرتة
املايض .تَوّجَ ــت تلك الكارثــة عقودا ً
لهذه النزعة ،أو تربيرا ً اســراتيجيا ً عىل
هــذه العمليات عىل املــدى القريب أو
لكن برأي الن ُ َخب األمريكية يف أوســاط
توقعات هائلة ،لكــن لم تندلع الحرب
األقل للكارثــة األمريكية يف كابول خالل
املتوسط ،لكن يحمل الرصاع حتى اآلن
السياســة الخارجية ،ال تُعترب الحرب
من اإلخفاقات املنهجية عىل مســتوى
عىل أرض الواقــع بعد .وحتى الحصار
الصيف املايض .لكن تؤكد األزمة الراهنة
جوانب مــن الرتدد املزمــن كتلك التي
يف أوكرانيــا فرصة لتحقيــق الرؤية
الحوكمــة ،بدءا ً من هجــوم  11أيلول
البحري الصيني عــى تايوان يجب أن
يف أوكرانيا استمرار أهمية
شهدتها رصاعات أخرى حيث يستطيع
األوروبية املثالية.
والحــروب املرتبطة به،
يتجاوز الضعف املتزايد يف
أوروبا بالنســبة إىل القوة
املقاتلون يف املعسك َرين استعمال قوات
تتعــدد األطــراف
وصوال ً إىل األزمة املالية
منصات مكلفة مثل السفن
األمريكيــة اإلمربيالية .قد
عسكرية تقليدية فاعلة ،كما حصل يف
التي تتابــع البحث عن
يف العام  2008وسياسة
القتالية السطحية ،مقابل
يعترب السيناتور الجمهوري
الحرب بني إيــران والعراق ،أو املواجهة
نتيجة حاسمة للمعركة
مكافحة أزمة كورونا.
ظهور مجموعــة كبرية
توم كوتون من والية آركنسا
بني إرسائيل و"حزب الله" يف لبنان ،أو
الراهنــة يف أوكرانيــا.
هــذه التطــورات كلها
مــن الصواريخ الرخيصة
حرب "تيغــراي" يف إثيوبيا .يف آخر 40
شــوّهت صورة النخبة نعيش في حقبة ما بعد أصبحت كييف وأوديسا
األحالم بنشوء جيش االتحاد برأي ال ُن َخب األميركية واملدمّ رة واملضادة للسفن،
ســنة ،وحدها الواليات املتحدة تم ّكنت
السياسية األمريكية ،يف الليبرالية التي تتزامن مع آمنتَــن اليــوم ،مع أن
األوروبي ونضاله يف ســبيل في أوساط السياسة وحتــى الغواصــات إذا
مستبعدة،
األســلحة
نزع
ساحة
يف
آخر
تقليدي
جيش
تدمري
من
املعسك َرين الجمهوري تراجع إمبريالي اتّضحت الكرملــن قــد ال يدرك
قــرر األمريكيــون و/أو
الخارجية ال ُتعتبر
لكنه يدعم فكرة هابرماس
املعركة (يف العراق مرتَني).
هذا الواقــع حتى اآلن.
والديمقراطــي ،ويف
اليابانيــون التدخل .خالل
املرتبطة برضورة أال تخرس الحرب في أوكرانيا
معالمه في طريقة
يف الســنوات العرشيــن األخرية ،لم
يف الوقت نفســه ،يتكلم
األوســاط العســكرية
آخر رصاع بحري كبري بني
فرصة لتحقيق
اإلنسحاب األميركي
أوكرانيا هذه الحرب.
تُر ّكــز التحليــات املرتبطــة بالرتاجع
زيلينســكي وعدد من
واملدنية يف آن .لكن يظن
خصمَ ني شبه متساويَني
لكن يؤكد اغتيال رئيس
اإلمربيايل األمريكي عــى أوروبا ،بل عىل
حلفائــه األمريكيــن
هابرمــاس وأمثاله أن
(حرب الفوكالند) ،أحدثت
الرؤية األوروبية
الفاشلة من كابول
الســابق،
الياباني
الوزراء
يف
امللفات
تتداخــل
قد
الصــن.
صعود
السياســة
أوســاط
يف
نجاح أوكرانيــا يجدّد
إحــدى الغواصــات يف
المثالية
في الصيف الماضي
شينزو آبي ،يف الفرتة األخرية
بعض املناســبات ،كما حصل مثالً حني
الخارجيــة علنــا ً عن
اآلمال بنشــوء أوروبا
البحرية امللكية خســائر
وجود مشــكلة أعمــق يواجهها النظام
زاد اهتمام تايوان بمسائل الدفاع املدني
تحرير شــبه جزيرة القرم من سطوة
جديدة بعد تاليش الشخصيات البطولية
فادحــة يف صفوف القــوات البحرية
الليربايل الذي يطــوّره واضعو النظريات
بعد غــزو بوتني .وكما هــو الوضع يف
الروس .لكــن يجد األوكرانيون صعوبة
النموذجيــة ،وتملــك هذه النســخة
األرجنتينيــة .يف املقابــل ،كادت قوة
األوروبيون من أمثــال هابرماس .عىل
أوكرانيــا ،تنجم مكانــة تايوان كنقطة
يف جمع القوات الالزمة لتنفيذ عمليات
األوروبية قــدرات عســكرية كافية
جويــة أرجنتينية ومزوّدة بخمســة
مســتويات عدة ،كشــف النفوذ الذي
اشــتعال عن قرارات القادة الســابقني
عسكرية مشــركة لتحرير خريسون،
للتصدي لالعبــن خارجيني أرشار من
صواريخ "إيكسوسيت" وقنابل شائبة
أمثال بوتني (أو دونالد ترامب) ،تزامنا ً
اكتســبه آبي ضعف الرؤيــة الليربالية
بالتخيل عــن األســلحة النووية مقابل
فكيف بالحري طرد القوات الروسية من
أن تهزم القوة االســتطالعية التابعة
التــي يتكلم عنها هابرمــاس وزمالؤه،
ضمانات غامضة مــن الواليات املتحدة.
شبه جزيرة القرم؟ قد يسمح استمرار
مــع تجنب النزعــة القومية الخطرية
للبحرية امللكية.
لقد أصبــح التفوق األمريكي البحري يف املحيــط الهادئ جزءا ً من
املايضّ ،
ّ
لتوســع الهيمنة
لكن الفكــرة القائلة إن هذا الوضع مرادف
الصينية يف املساحة املعروفة باسم "سلسلة الجزر األوىل" تفرتض نجاح
الحزب الشــيوعي الصيني يف تجاوز النزعات التكنولوجية والعسكرية
التــي انترشت منذ عقــود ولطاملا كانت تصــبّ يف مصلحة املدافعني.
عملياً ،يثبت عجز الحزب الشــيوعي الصيني عن الخروج من مستنقع
السياســات غري املنطقية التي يتبناها البلــد ملكافحة أزمة كورونا أن
ّ
محصنا ً ضد املشاكل املتوســعة التي تنذر بنهاية التاريخ
النظام ليس
وتتزامن مع تراجع قدرات الدولة يف ظل التحديات العاملية املعقدة.
ٍ
بحث مزمن أو يائس
برأي األمريكيني ،ترتافق نهاية التاريخ مــع
عن معنى األحداث .قد ينســج هابرماس وزمالؤه األوهام حول االتحاد
األوروبي املثايل ،لكن ما هو الخطاب الشــامل الذي يســتطيع توحيد
الطبقة السياســية األمريكية؟ لم تنجح أقــوى األحداث يف تحقيق هذا
الهدف ،وال حتى هجوم  11أيلول وتداعياته ،أو انتخاب باراك أوباما ،أو

حركة "اسرتجاع العظمة األمريكية" بقيادة ترامب ،أو محاربة حمالت
التضليل الفاشية ،أو مكافحة الوباء ،أو مساعدة األوكرانيني يف حربهم
التي يتوقف عليها صمودهم القومــي .اليوم ،يعلن الليرباليون دعمهم
أوكرانيا ،ويتذمــر اليمينيون يف حقبة ما بعــد الليربالية من النزعات
الثقافية الرائجة ،ويلقي الواقعيون محارضات حول األســلحة النووية
والظروف الجيوسياسية ،تزامنا ً مع نرش فيديوات ومحتويات مختلفة
عىل مواقع التواصل االجتماعي .حتى أن البعض يطرح أدلة مبارشة عن
خطابات معينة حول الحرب .فيما يتمتع األمريكيون باألمن داخل حدود
بلدهم ويســتفيدون من املحيطات حولهم ومن أخطر سلســلة قتل يف
العالم ،ليس مفاجئا ً أن يطغى االرتباك عىل الثقافة األمريكية التي تتأثر
بتوجهات وســائل اإلعالمّ .
لكن الوقائع الصعبة التي تفرضها األسلحة
املضادة للدبابات ومدافع الهاوتــزر وأنظمة الصواريخ تبقى جزءا ً من
املعركة ،سواء استُ ِ
عملت بنيّة حســنة أو سيئة ،علما ً أن حكمة القادة
األمريكيني عىل مر العصور لطاملا كانت متفاوتة يف املغامرات الخارجية.

١٦

تـــتـــــمـــــات

 8آذار :الترسيم "مفتاح" االستحقاقات...

وأوضحت املصادر لـ»نــداء الوطن» ّ
أن «قوى  8آذار بقيادة «حزب الله»
مهتمة راهنا ً باســتعجال تشــكيل حكومة أصيلة تتوىل إدارة البلد وتتس ّلم
صالحيات رئاســة الجمهورية بعد انتهاء العهد من دون مشاكل دستورية،
لكي تم ّر مرحلة الشــغور الرئايس بسالسة فيكون شغورا ً من ّ
ظما ً تستطيع
الحكومة يف خالله تســيري عجلة الدولة وتمرير االســتحقاقات والقرارات
املطلوبة ،عىل أن يبقى الكباش الرئايس طاغيا ً عىل الســاحة الداخلية ريثما
يتأمن التوافق اإلقليمي – الدويل املطلوب حول االستحقاق الرئايس ...وعندما
تأتي «كلمة الرس» يف هذا الصدد يصار إىل تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية وتُنجز املهمة».
وأمس ،توّج ميقاتي لقاءاته يف نيويورك باالجتماع مع الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون يف مقر األمم املتحدة ،منوها ً بكلمته أمام الجمعية العمومية
لألمم املتحدة والتي أكد فيها عىل «رضورة العمل لتوفري االستقرار يف لبنان»،
فجرى التأكيد خالل االجتماع عىل أن «أولوية االستقرار يف لبنان هي يف إجراء
االنتخابات الرئاسية يف موعدها».
وكان رئيــس حكومة ترصيــف األعمال قد عقد سلســلة لقاءات عىل
هامش مشــاركته يف أعمال الدورة السابعة والسبعني لألمم املتحدة ،شملت
العاهل األردني عبدالله الثاني الذي «جدّد تأكيد الوقوف اىل جانب لبنان لتمرير
الصعوبات التي يعاني منها يف كل املجاالت ،ووعد بتكثيف االتصاالت مع الدول
املعنية لترسيع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان يف حل أزمة الكهرباء» .كما
التقى ميقاتي األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الذي أعرب
عن اســتعداد الجامعة «للتحرك عربيا ً لدعم لبنان عىل الصعد كافة ،ال سيما
يف موضوع انجاز االســتحقاقات الدستورية يف موعدها» .وكذلك اجتمع مع
املديرة العامة لصندوق النقد الدويل كريســتالينا جورجيفا التي شددت عىل
«حرص صندوق النقد عىل انجاز االتفــاق النهائي مع لبنان يف أرسع وقت،
واستكمال الخطوات املطلوبة لبنانيا ً وهي إقرار املشاريع االصالحية يف مجلس
النواب ،ومعالجة موضوع سعر الرصف».
ويف السياق نفسه ،نقلت مصادر ديبلوماسية يف نيويورك لـ»نداء الوطن»
ّ
أن حصيلة املشاورات العربية والدولية التي تمحورت حول امللف اللبناني عىل
هامش الجمعية العمومية لألمم املتحدة تركزت عىل نقطة رئيســية مفادها
أنّه «عىل اللبنانيني أن يســاعدوا أنفسهم لكي نستطيع مساعدتهم» ،مؤكد ًة
أن أجواء هذه اللقاءات واملشــاورات كشــفت ّ
ّ
أن «االهتمــام بلبنان ال يزال
موجودا ً رغم كل التحديات التي يواجهها املجتمع الدويل سوا ًء عىل املستويات
العسكرية واالقتصادية أو عىل مســتوى أمن الطاقة واألمن الغذائي العاملي
بعد الغزو الرويس ألوكرانيا» ،مشــدد ًة يف ضوء ذلك عىل وجوب «أن يقتنص
اللبنانيون الفرصة واملسارعة إىل تنفيذ ما هو مطلوب من اإلصالحات الهيكلية
اإلنقاذية وإجراء االستحقاقات الدستورية يف سبيل مالقاة اليد الدولية التي ال
تزال ممدودة ملساعدة لبنان وشعبه».

البنوك تقفل ظاهريًا وتمرّر عمليات...

مرة جديدة «تُشــفط» أموال صغار املودعني و»تهتك» القدرة الرشائية
لبقية املواطنني بواســطة التعميم  161لتتحول ربحا ً صافيا ً يف جيوب بعض
املحظيني .مع العلم أن الغاية من تحويل اللريات إىل دوالر عىل ســعر صريفة،
كان الهدف منه حماية أصحاب املعاشــات املتدنية والودائع الصغرية .وعليه
ال يمكن وضع ما يجري اليــوم إال يف خانة «التواطؤ من املصارف عىل صغار
ومتوســطي املودعني واالنتقام املمنهج منهم» ،برأي عضو رابطة املودعني
املحامية دينا أبو زور ،وهو ما يمثل «استكماال ً لنهج املصارف املتبع منذ بداية
االزمة بتغطية من حاكم مرصف لبنان والسلطة السياسية» .وترى أبو زور
أن «املســتفيدين من االقفال يجنون االرباح الخيالية عىل حساب املواطنني
واالقتصاد ،وهو ما يشــكل تمييزا ً بني املواطنني يخالــف القانون ومقدمة
الدستور ،فإما أن تكون املصارف يف حالة إرضاب ومتوقفة عن العمل ،أو أنها
تعمل وتتقاعس عن تقديم الخدمة املولجة بها بشــكل عادل بني كل العمالء
بحســب العقود .وعليه فان استنسابية املصارف تعمّ ق التفرقة بني املودعني
وتشكل جرما ً إضافيا ً يضاف إىل سلســلة ارتكاباتها بحق املودعني الصغار
لخدمة  0.86يف املئة من مجمل املودعني الذين اســتفادوا ويســتفيدون من
الهندسات» .الخشية مما يحصل ال تتعلق بامكانية تمديد إرضاب املصارف
أياما ً إضافية كما هو متوقع تحت حجة الحماية االمنية ،إنما استعجال إقرار
بعــض القوانني ومنها «الكابيتال كونرتول» عــى عيوبها .بمعنى أن يكون
القانون فقط لحماية املصارف مقابل التشفي من املودعني وتكريس عجزهم
عن املطالبة قضائيا ً بحقوقهم.

"ثورة نسائية" ضد النظام اإليراني...

وشــهد إقليم كردســتان التح ّركات األعنف ،إذ ُقتِل  3أشــخاص خالل
التظاهرات الصاخبة والعنيفة التي دعا خاللها املحتجّ ون إىل إسقاط النظام
وســط هتافات ض ّد قيادات البالد ،يف وقت يُحاول فيه النظام تهدئة الغضب
الشــعبي املتصاعد ،إذ قام ممثل املرشــد األعىل عــي خامنئي يف محافظة
كردستان ،عبد الرضا بورزهبي بزيارة إىل منزل عائلة أميني اإلثنني ،استغرقت
ساعتَني.
ووســط الجدل املتزايد يف إيران حول ســلوك «رشطة األخالق» املعروفة
رسميّا ً باسم «غاشت اي إرشــاد» أو «دوريات اإلرشاد» ،رأى رئيس الربملان
محمد باقر قاليباف أنه يجب التحقيق يف ســلوك هــذه الرشطة ومراجعة
أساليبها لتجنّب تكرار ما حدث مع أميني.
وفيما ته ّز االحتجاجات طهران وعددا ً من املحافظات األخرى ،رفع نواب
يف الربملان أصواتهم ،وقال النائب جالل رشــيدي كويش لوكالة أنباء «إسنا»
اإليرانية إن هذه الرشطة «ال تُ ّ
حقق أي نتيجة ســوى إلحاق الرضر بالبالد»،
معتربا ً أن «املشكلة الرئيســية تكمن يف أن بعض األشخاص ال يُريدون رؤية
الحقيقة» .وتساءل« :هل يستعيد األشخاص الذين تقودهم رشطة التوجيه
هذه إىل جلسات توعية إدراكهم ويتوبون عندما يخرجون؟».
ويف موقف أكثر تشــدّداً ،أعلن برملاني آخر عن نيّته اقرتاح اإللغاء الكامل
لهذه القوة .وقال معني الدين سعيدي لوكالة أنباء «إيلنا»« :أعتقد أنه بسبب
عدم فعالية هذه الوحدة يف نقل ثقافة الحجاب يجب إلغاؤها حتّى ال يشــعر
أبناء هذا البلد بالخوف عندما يُصادفون هذه القوة».
ميدانيّــاً ،تجدّدت التظاهرات يف معظم الجامعات اإليرانية ،ال ســيّما يف
العاصمة طهران .فقــد اندلعت مواجهات أمس بني طلبــة جامعة العلوم
والصناعة وعنارص الباسيج ،يف حني خرجت تظاهرات يف الجامعة الطبية يف
مدينة تربيز ،عاصمة أذربيجان الرشقية ،وجامعة يزد وسط إيران وغريها من
الجامعات حيث يزداد الغضب زخما ً يوما ً بعد يوم منذ مقتل أميني.
وردّد املتظاهرون شعارات «املوت للديكتاتور» و»املرأة ،الحياة ،الح ّرية»،
بينما كان بعض املحتجني يرضمون النريان ويُحاولون قلب سيارات الرشطة
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يف مدن عدّة ،وسط مواجهات عنيفة مع قوّات األمن وعنارص الباسيج الذين
يقمعون املتظاهرين بالهراوات ومدافع املياه وحتّى يُطلقون األعرية النارية
يف اتجاههم.
كما تتواىل ردود الفعل الدولية إزاء وفاة مهســا ،إذ دعا وزير الخارجية
األمريكي أنطوني بلينكن الحكومة اإليرانيــة إىل إنهاء «االضطهاد املمنهج»
ض ّد النساء وطالب السلطات بالسماح بح ّرية االحتجاج السلمي ،يف حني قال
مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان« :ليس من املستغرب بالنسبة
إلينا أن نرى أشخاصا ً من مختلف مشارب الحياة يخرجون يف إيران لالعرتاض
بشدّة عىل ذلك ،ويقولون إن هذا ليس نوع املجتمع الذي يُريدون العيش فيه».
وتصاعد القلق الدويل حيال ما وصفه ناشــطون بحملة أمنية دموية يف
إيران ض ّد املتظاهرين .وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن شــهادات
شهود وتسجيالت مصوّرة تداولتها وسائل التواصل االجتماعي «تُشري إىل أن
السلطات تستخدم الغاز املسيّل للدموع لتفريق املحتجّ ني واستخدمت عىل ما
يبدو عنفا ً قاتالً يف محافظة كردستان».
ويف جنيف ،أعربت املفوّضة األممية الســامية لحقوق اإلنسان باإلنابة
ندى الناشــف عن قلقها حيــال وفاة أميني و»ر ّد قــوات األمن العنيف عىل
املتظاهرين» ،مشــر ًة إىل وجوب فتح تحقيق مستق ّل يف «وفاة مهسا أميني
املأسوية ويف االتهامات بالتعذيب وسوء املعاملة».
وإذ شدّد الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون خالل لقائه نظريه اإليراني
إبراهيم رئييس عىل هامش اجتماعــات الجمعية العامة لألمم املتحدة أمس
عىل «احرتام حقوق النســاء» يف إيران ،اعترب ماكرون أن «الكرة اآلن يف ملعب
طهران» إلحياء االتفاق النووي ،فيما أبدى البيت األبيض تشــاؤما ً يف شــأن
حدوث انفراجة يف االتفاق خالل أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وبعــد اجتماعه مع رئييس يف نيويورك ،وهو االجتماع األوّل املبارش الذي
يعقده الرئيــس اإليراني مع زعيم غربي منذ انتخابه العام املايضّ ،
تمســك
ماكرون بـ»رضورة أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة عىل القيام
بعملها باســتقاللية كاملة» ،يف إشــارة إىل تحقيق الوكالة الدولية حول آثار
لليورانيوم املخصب ُرصدت يف  3مواقع غري مُعلن عنها يف إيران.
وأوضح الرئيس الفرنيس أنه قدّم له «اإلطــار الواضح» التفاق «يُمكن
للوكالــة الدولية للطاقة الذرية التحقق منــه ويُحافظ عىل أمن املنطقة ،أي
جميع دول الجوار» وعىل وجه الخصوص «دول الخليج وإرسائيل» ،مؤكدا ً أنّه
«ال يُمكننا اللعب بالثقة واألمن».
وبينما كشف ســوليفان أن الرئيس األمريكي جو بايدن سيُك ّرر التأكيد
عىل أن «الواليات املتحدة مستعدّة المتثال الجانبني لالتفاق ،وإذا كانت إيران
مســتعدّة ألن تكون جادة يف الوفاء بالتزاماتها وقبول تلك الصيغة ،فيُمكن
التوصل إىل اتفاق» ،ق ّلل ّ
منسق السياسة الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيف
بوريل من شأن توقعات حدوث انفراجة يف االتفاق النووي يف الجمعية العامة
لألمم املتحدة األســبوع الحايل ،مشــرا ً إىل أنه ال يعتقد أن اللقاء مع رئييس
«سيكون مثمراً».

موسكو تستعجل "اإلستفتاءات االنفصالية"...

وصباح أمس ،كان الرئيس الرويس السابق والرجل الثاني يف مجلس األمن
الرويس دميرتي ميدفيديف أوّل من دعا إىل إجراء استفتاء يف أقرب وقت مُمكن
يف شــأن ض ّم منطقتَي لوغانسك ودونيتسك .واعترب أن االستفتاء يف دونباس
«له أهمية كبرية الســتعادة العدالة التاريخية» ،مح ّذرا ً من أن «التعدّي عىل
األرايض الروســية جريمة ،ويف حال ارتكابها يُســمح باستخدام ك ّل القوات
للدفاع عن النفس».
ويف املقابل ،توعدت الرئاسة األوكرانية بـ»القضاء» عىل التهديد الرويس،
بينما قارنت وزارة الدفاع تلك االســتفتاءات بـ»آنشلوس» ،يف إشارة إىل ض ّم
النمســا إىل أملانيا النازية يف  .1938وجاء يف تعليق عىل «تلغرام» ملدير مكتب
الرئاســة األوكرانية أندري يرماك أن «أوكرانيا ستسوي املسألة الروسية .ال
يُمكن القضاء عىل التهديد ّإل بالقوة» ،مندّدا ً بـ»ابتزاز» من جانب موســكو
مدفوع بـ»الخوف من الهزيمة».
توازياً ،أكد وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا أن أوكرانيا «ستواصل
تحرير أراضيها بغض النظر عما تُعلنه روســيا» ،يف وقت ســارعت الواليات
املتحدة إىل التنديد بعمليات االستفتاء املزمعة واعتربتها خطوات «زائفة».
ورأى مستشار البيت األبيض لشــؤون األمن القومي جيك سوليفان أن
«تلك االستفتاءات إهانة ملبادئ السيادة ووحدة األرايض» ،معتربا ً أنه «إذا حدث
ذلكّ ،
فإن الواليات املتحدة لن تعرتف مطلقا ً بمطالبات روسيا بأي أجزاء من
أوكرانيا تقول إنها ضمّ تها».
كذلــك ،ندّد الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون باإلعــان عن تنظيم
اســتفتاءات ،معتربا ً أن أي استفتاء يف شــأن الضم لن تكون له أهمية من
الناحية القانونية .وعىل هامش أعمال الجمعيــة العامة لألمم املتحدة ،قال
ماكرون للصحافيني« :أعتقد أن ما أعلنت عنه روســيا مهزلة» ،معتربا ً ذلك
«استفزازا ً جديدا ً لن يؤثر عىل موقفنا» .ورأى أن «فكرة تنظيم استفتاءات يف
مناطق تشهد حرباً ،وتتع ّرض لقصف ،هي قمة السخرية».
بدوره ،اعترب املستشار األملاني أوالف شولتز أن «االستفتاءات الوهمية»
«غري مقبولة» و»ال يُغطيها القانون الــدويل» .وعىل هامش أعمال الجمعية
العامــة لألمم املتحدة ،قال شــولتز للصحافيني« :ك ّل ذلك ليــس ّإل عدوانا ً
إمربياليّا ً يت ّم تمويهه» ،داعيا ً موسكو إىل سحب جنودها.
من ناحيته ،ندّد األمني العام لـ»حلف شمال األطليس» ينس ستولتنربغ
باإلعالن عن تنظيم اســتفتاءات ،معتربا ً أنها تصعيــد إضايف يف الحرب التي
يشنّها الكرملني .وكتب ستولتنربغ عىل «تويرت»« :استفتاءات زائفة ليس لها
رشعية وال ّ
تغي يف طبيعة الحرب العدوانية الروسية عىل أوكرانيا» ،معتربا ً أن
«عىل املجتمع الدويل أن يُدين هذا االنتهاك السافر للقانون الدويل وأن يزيد من
دعمه ألوكرانيا».
ويف الغضون ،تعهّ دت رئيسة الوزراء الربيطانية ليز تراس املحافظة عىل
الدعم العسكري ألوكرانيا ،ال بل زيادته ،خالل أوّل زيارة لها إىل الخارج كرئيسة
للحكومة للمشاركة يف الجمعية العامة لألمم املتحدة ،يف وقت دعا فيه الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان إىل ايجاد مخرج «مرشّف» للحرب يف أوكرانيا.
وقال الرئيــس الرتكي من عىل منرب الجمعية العامة لألمم املتحدة« :معا ً
علينا ايجاد ح ّل ديبلومايس مقبول سيســمح للجانبَني بالخروج من األزمة
بشكل مرشّف» ،مضيفاً« :سنواصل تكثيف جهودنا النهاء الحرب عىل أساس
وحدة أرايض أوكرانيا واســتقاللها» ،فيما كان قد كشــف يف وقت سابق أن
روسيا وأوكرانيا اتفقتا عىل «تبادل  200أسري».
تزامناً ،أكد بوتني أن بالده ســتميض قدما ً بـ»مســارها السيادي» عىل
الساحة الدولية ،وقال« :بالنسبة إىل روسيا ،لن ننحرف عن مسارنا السيادي»،
مح ّذرا ً مــن أن دور الواليات املتحدة يف الخارج يُعرقل التنمية عىل مســتوى
العالم.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1والية في المكسيك.
 - 2وزير خارجية أميركي
راحل.
 - 3من ال أخمص ألقدامهم -
والية أميركية.
 - 4مضى  -ضحك باألجنبية.
 - 5صوت الجراد  -عبودية.
 - 6أحد الوالدين  -البكاء
الشديد.
 - 7جاحد المعروف  -أول
حروف األبجدية اليونانية.
 - 8ضمير متصل  -اشتاق إلى
 ضعف. - 9عملة عربية  -من األلوان.

عموديا :
 – 1مدينة إماراتية.
 - 2نهر لبناني.
 - 3خاصتي  -شاي باألجنبية -
مدينة فرنسية.
 - 4بركة  -وقع وت ّم وحصل.
 - 5فراش  -طليق.
 - 6أمين عام سابق لألمم المتحدة.
 - 7جحر الثعلب  -فك العقدة.
 - 8أرجع  -بلدة لبنانية في قضاء
كسروان.
 - 9شاعر سوري راحل.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :تقارب  -قرح  - 2 -حسن الرداد  - 3 -ويسكي  -ين - 4 -
يسدد  -امين  - 5 -صد  -اي  - 6 -مديح  -نيف  - 7 -رس  -حاربوا
  - 8ناقش  -السد  - 9 -موروني  -فا.عموديا - 1 :تحويل  -رنم  - 2 -قسيس  -مساو  - 3 -انسداد  -قر -
 - 4راكد  -يحشو  - 5 -بلي  -صحا  - 6 -اد  -راي  - 7 -قديم  -نبل
 - 8 -رانيا يوسف  - 9 -حد  -نيفادا.

سودوكو
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الكلمات المتقاطعة

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

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

أفقي ًا
 – 1رئيسة وزراء دولة أوروبية منذ  6أيلول 2022
 دولة أوروبية. - 2رئيس وزراء فرنسي سابق استلم المنصب من
نحات فرنسي راحل.
تموز  2020إلى أيار ّ - 2022
 - 3لحس  -مدينة فرنسية  -ح ّرك بقوة.
 - 4قائد جيش لبناني راحل  -يم ّد المشروع
بالمال.
 - 5عنق  -من الحيوانات  -سرب  -شحم.
ورق.
 - 6مدينة بلجيكية  -سنة باألجنبية  -ضعف ّ
وسجلوا.
 - 7من األلوان  -نعم باألجنبية  -د ّونوا
ّ
 - 8عين الماء  -متشابهان  -مصرف  -دخول في.
مخفي -
 - 9خيط يمد على البناء فيق ّد ر به -
ّ
رسول  -نوتة موسيقية.
 - 10بلدة لبنانية في قضاء عاليه  -طريق.
 - 11الهوان وال ُذل  -اتصل بقرابة  -للتفسير.
 - 12بئر قديمة  -للتوجع والشكوى  -اشتهر
بعظم ثروته  -من األمراض.
 - 13خراب  -ما لم يزرع من األرض  -ماركة
سيارات.
العربي  -آلة موسيقية.
 - 14بحر من بحور الشعر
ّ
 - 15مثل  -بحر من بحور الشعر العربي  -أوجاع.

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.
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الدوائر السحرية

أفقيا – 1 :سترومبولي  -نرممه  - 2 -مورانو  -لمبيوني  - 3 -ين  -نشيد
 ليفانزو  - 4 -ريم  -وكله  -ارت  -ال  - 5 -حب  -حر  -سوار  -بدني  - 6نلي  -يل  -نسكر  - 7 -ايليا ابو ماضي  -بت  - 8 -راس  -كوليرا غوا  - 9 -كرس  -رو  -دبر  -لف  - 10 -وهم  -فر  -لما  -ساكت 11 - الهور  -كولن باول  - 12 -كن  -مبعد  -جملون  - 13 -اوكار  -راكد وادع  - 14 -نفر  -الهب  -النديم  - 15 -ور  -سكن  -افرج  -هل.عموديا  - 1 -سمير حنا  -فولكانو  - 2 -توني بلير  -هانوفر  - 3 -ر
ر  -يالكمه  -كر  - 4 -وان  -يسر  -وما  - 5 -منشوريا  -سفر برلك -
 - 6بويك  -الك  -ان  - 7 -دلس  -بور  -كدره  - 8 -ل ل  -هونولولو
 ابا  - 9 -يمل  -اسمي  -مالك  - 10 -بيار كاردان  -دار  - 11 -نيفر رضاب  -بج  -لج  - 12 -رواتب  -رسامون  - 13 -منن  -دل  -اوالده - 14 -ميزان  -بول كلوديل  - 15 -وليم تافت  -نعم.

األرقام المتقاطعة

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

 – 1داحض غالب  -وكر الطائر  -أمر
فظيع.
 - 2خواطر سوء  -مزدرد وملتهم
الطعام.
 - 3معيار للوزن يختلف باختالف
اط َبة.
البلدان ُ -م َخ َ
 - 4غادرت المكان ُ -ه ُدوء.
 - 5من األمراض الوبائية  -ماركة
سيارات.
 - 6أ ِنس به وأح َّبه  -تجاه إزاء.
 - 7صات الكلب  -حقير وضيع.
 - 8إعصار  -للندبة.
 - 9نوع من الهواتف الذكية  -جمر
طافئ.
 - 10في الفم  -مضيء.

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

طراز ( )21ــ طرفة ( )24ــ طريقة ( )1ــ غارق ( )16ــ غيرة ()14
تفاءل ( )22ـــ لفافة ( )2ــ انتقام ( )19ــ انتقى ( )10ــ استنكف ()17
نملية ( )15ــ تنمية ( )20ــ انابة ( )12ــ نواح ( )7ــ مناط ()18
اصطنع ( )13ــ ترهل ( )3ــ معلوم ( )23ــ عالوات ( )4ــ تذاكر ()11
رتابة ( )6ــ مترابط ( )9ــ مرئيات ( )5ــ ترأس ( )25ــ تذييل ()8
5 8 3 2 9 1 4 7
7 3 1 8 5 9 6 2
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سودوكو

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

أفقي ًا

 - 1مدينة ألمانية.
 - 2جهاز استعمله المتق ِّد مون في
ت ْعيين ارتفاعات األجرام السماوية
ومعرفة الوقت والجهات ا ألَصلية -
قاعدة البناء.
 - 3نوع من أنواع الطيور يقعد بقرب
الماء ومواضيع نبعها من األنهار فأذا
نشفت يحزن على ذهابها.
 - 4ذهب باإلنكليزية  -سعة من العيش
والمال  -وكالة أنباء عربية.
 - 5مادة قاتلة  -يط ّهرون أخالقه م ّما
يعيبها.
غطى بلباس  -شتم وسب.
 - 6ألبس أو ّ
 - 7نافذة  -أفعى.
 - 8اسم من اسماء الله الحسنى  -اسم
لكل عمل مبدع.
 - 9محافظة مصرية  -إلهام.
ُ - 10ل ْطف وسكينة  -الساكن الدار.

عمودي ًا

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

3
5

 – 1من كان ثقيل اللسان يتر ّدد في كالمه  -أغنية
ألم كلثوم.
 - 2فنانة مصرية  -ع ّوام.
 - 3يبس عصبه  -يحامي عن  -ضمير متصل -
تردد على الهاتف.
 - 4تع ّهد بشيء أو بشخص والتزمه  -طعم
الحنظل  -عاصمة دولة أفريقية.
 - 5جرذ باألجنبية  -عرب رحل  -يكشطه عن
الخروف (جلده)  -متشابهان.
بسيطا أكثر من غيره  -وكالة أنباء
سهل
 - 6كان
ً
ً
ض ِمن.
عالمية َ
 - 7حي وجزيرة في نيويورك األميركية  -محبوب
 ثرى. - 8عائلة رئيس وزراء لبناني راحل  -رفع التهمة
عن  -أحد الوالدين.
 - 9عاصمة دولة أميركية  -عاصمة دولة
أفريقية.
 - 10هي باألجنبية  -زوجة اإلبن أو األخ  -عرق
في االعنق.
 - 11ل ّين ورخو  -حرف جر.
 - 12من مؤلفات الكاتب اإلنكليزي تشارلس
ديكنس  -أدام النظر إلى بسكون الطرف.
 - 13اشت ّد في العداوة  -ق ّيد  -عاصمة دولة
آسيوية.
 - 14بلدة لبنانية في قضاء بنت جبيل  -ممثل
ومخرج أميركي.
 - 15ممثلة أميركية  -انتفخ الجلد من ألم أو
مرض.

شبكة األذكياء

األرقام والحروف

أ

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

أفقي ًا
 – 1جزيرة إيطالية شهيرة ببركانها  -نصلحه
(البناء).
 - 2إحدى أشهر جزر البندقية اإليطالية  -جزيرة
إيطالية تعرف بـ “جزيرة الك ّتاب”.
 - 3عملة دولة آسيوية  -ترنيمة  -جزيرة إيطالية
تعرف بـ “جزيرة اليابسة”.
 - 4غزال  -ف ّوضه  -فن باألجنبية  -عائلة.
 - 5و ّد  -طليق  -حلية مستديرة تلبس في المعصم
 جسدي. - 6نأتي بعد  -كانت أسنانه قصيرة ملتزقة
منعطفة على غار الفم  -نغلق الباب.
 - 7شاعر لبناني راحل  -أصدر في األمر قرا ًرا
حاس ًما.
 - 8هامة  -مرض وبائي مع ٍد  -والية هندية.
خصص لـ  -نهر أميركي يعتبر أصغر نهر في
ّ -9
العالم  -مضى وانصرم  -ص ّر.
 - 10ما يقع في الذهن من تصور وخيال وخاطر
 هرب  -حرف جزم  -صامت. - 11مدينة في باكستان  -وزير خارجية أميركي
راحل.
ومنفي  -ق ّمة
 - 12حفظ في نفسه  -مطرود
ّ
جدار مس ّنمة.
 - 13أعشاش الطيور  -ثابت غير متحرك أو غير
جا ٍر  -هادئ وساكن.
 - 14أنف من وكره ُ -مش ِعل  -الرفيق والصاحب.
 - 15ورك  -أقام في الــدار  -أطلق سراح -
لإلستفهام.

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

أ
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و
أفقياً:
أ7 :
ب 14 - 14 :
ج 10 - 9 :
د 12 - 11 :
هـ 28 :
و7 :

 – 1فنان لبناني راحل  -جزيرة إيطالية تعرف بـ
“ جزيرة البركان”.
 - 2رئيس وزراء بريطاني سابق  -مدينة ألمانية.
 - 3متشابهان  -يتبادل معه الضربات بقبضة
اليد أو بجمع الكف  -رجع وعطف.
 - 4واحد باألجنبية  -سهل وأمكن  -أشار بيده.
 - 5منطقة في الصين  -فيلم للسيدة فيروز.
 - 6ماركة سيارات  -مضغ وعلك  -أداة نصب.
 - 7خديعة  -أرض تركت فلم تزرع  -ن ّغصه

(عيشه).

 - 8متشابهان  -مدينة أميركية عاصمة والية
هاواي  -مدينة نيجيرية.
 - 9يضجر ُ -يع ّر ف به ع ّني  -أحد األرواح
السماوية.

 - 10مصمم أزياء فرنسي راحل  -منزل.
شق وخرق
 - 11أب ًدا باألجنبية  -رغوة العسل ّ -

ألح على.
ّ -

 - 12ما يتقاضاه الموظفون مقابل أداء واجباتهم

 -مص ّورون.

 - 13ع ّد د ما فعل من إحسان حتى افسده -

أرشد  -أنجاله.

 - 14قسطاس  -مؤلف وشاعر فرنسي راحل.
 - 15رئيس أميركي راحل  -رفه.

الدوائر السحرية

األرقام المتقاطعة

أ

عمودي ًا

عمودياً:
أ 30 :
ب 15 :
ج 13 :
د 10 - 4 :
هـ 17 :
و 23 :

سودوكو

 – 1وسيلة.
 - 2سيجارة التبغ.
 - 3انتفخ واسترخى لحمه.
 - 4زيادات.
 - 5أشياء يمكن رؤيتها بحاسة
البصر.
 - 6دوام شيء وثباته على وتيرة
واحدة ال يتغير أو يتبدل.
 - 7بكاء مصحوب بصياح.
 - 8ما ُيلحق بالكتاب في خاتمته.
 - 9متعلق الواحد باآلخر.
 - 10اختار األفضل.
 - 11بطاقات السفر.
 - 12عوضا ً وبدالً عن.
 - 13ز ّور وز ّيف.
 - 14تع ُّلق شديد بشخص الحبيب
لشخص آخر
وقلق دائم خشية َم ْيله
ٍ
قد يشاركه في ُح ِّبه.
وان لألطعمة يم َنع ال َّن َمل
ص ٌ
ِ - 15
لوصول إ ِ ليها
وا لحشرا ت من ا َ
و ُيص َن ُع من الخشب والمعدن وله
الض ِّي ُق الثقوب.
أبواب من السلك َّ
ٌ
 - 16غائص.
 - 17امتنع انفة وحمية واستكباراً.
 - 18موضع التعليق.
 - 19حقد وطلب إيقاع الضرر أخذا ً
بالثأر.
 - 20إنعاش ،إنماء.
 - 21شكل ونمط.
 - 22استبشر خيراً.
 - 23معروف.
ُ - 24ملحة.
 - 25تص ّدر.
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أفقيا – 1 :ليز تراس  -ايطاليا  - 2 -جان كاستكس  -رودان
  - 3لس  -الروشيل  -رج  - 4 -اميل بستاني  -يمول - - 5جيد  -نمس  -رف  -ني  - 6 -نامور  -يير  -رك 7 -
 اصفر  -وي  -كتبوا  - 8 -نبع  -ي ي  -بنك  -ولوج 9 - تر  -مستور  -نبي  -دو  - 10 -عين الرمانة  -سبيل - - 11الخزي  -مت  -اي  - 12 -رس  -اهـ  -قارون  -سل
  - 13يباب  -بور  -رينو  - 14 -الوافر  -بيانو - 15 -نحو  -المديد  -االم.
عموديا - 1 :لجالج  -انت عمري  - 2 -ياسمين صبري -
سباح  - 3 -زن  -يدافع  -نا  -الو  - 4 -تكفل  -مر  -ماالبو
  - 5را  -بدو  -يسلخه  -أ أ  - 6 -اسلس  -رويترز  -كفل  - 7ستاتن  -وميق  -رم  - 8 -كرامي  -برأ  -اب - 9 -اسونسيون  -نيروبي  - 10 -شي  -كنة  -وريد  - 11 -طري
 من  - 12 -اوليفر تويست  -رنا  - 13 -لد  -كبل  -سيول - 14 -يارون  -وودي الن  - 15 -انجلينا جولي  -ورم.
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األرقام والحروف
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2 9
8 9
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5 3

و

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

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :ميخائيل غورباتشوف  - 2 -يورو  -ليونيد
بريجنيف  - 3 -ردف  -بم  -نيروبي  -كر  - 4 -اساسي
 مان  -هاري  - 5 -الند روفر  -مسر  -برق  - 6 -سل -دينامو  -بيكاسو  - 7 -تيفوس  -رح  -بوسي  -بترا 8 -
 رنوا  -عق  -باري  -تعمد  - 9 -يلز  -الهندي  -سير  -ادم  - 10بح  -وحي  -الكبير  -دم  - 11 -ويل سميث  -الباسل اف  - 12 -تدوين  -ارال  -يعالجها.عموديا - 1 :ميريل ستريب  - 2 -يود  -الين لحود - 3 -
خرفان  -فوز  -يو  - 4 -او  -سددوا  -ولي  - 5 -باريس
 احسن  - 6 -يلمسون  -عليم  - 7 -لي  -يفارقه  -يا 8 - غور  -رمح  -ناثر  - 9 -ون  -بدل  - 10 -رينان  -بايكال  - 11بدين  -بور  -بل  - 12 -ابر -ميسيسيبي 4 - 13 -تروتسكي  -يراع  - 14 -شيب  -را  -تر  -سا  - 15 -وجيه
 سبع  -دلل  - 16 -فن  -ابو تمام  - 17 -يكرر  -ردد  -اهـ 1  - 18افريقيا  -مرفأ.8
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طوائف ( )25ــ رحال ( )11ــ طاقة ( )16ــ مطوق ( )21ــ ظرافة ()19
استعبد ( )9ـــ عبير ( )18ــ اعجل ( )1ــ معاجم ( )7ــ تعذر ()2
منعرج ( )20ــ اغترف ( )14ــ غزارة ( )17ــ اغتصب ( )22ــ مغفل ()4
غمامة ( )6ــ مغيث ( )24ــ فاتحة ( )12ــ قطاف ( )5ــ مقعد ()23
تقليدي ( )15ــ استقل ( )3ــ اكتفاء ( )10ــ تكلفة ( )13ــ انكماش ()8
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الرباعية

 - 1حظ ،نصيب.
لج على.
ّ -2
 - 3تباعد عن ك ّل ما هو مكروه.
طوعا بأمر.
 - 4رضي
ً
 - 5زاد وزنه.
خط العوم.
 - 6عال في البحر فوق ّ
 - 10جزء من أربعة أجزاء.
 - 12لزج وعلق بـ.
 - 14ع ّرى من الورق.
 - 15تغ ّير وتل ّبد لقلّة العناية به.
 - 16شهر هجري.
 - 17جهة.
 - 18مكيال للسوائل.
 - 19فقدان ولد.
 - 20نهار وليل.
 - 24ك ّل عظم مستدير أجوف
ذي مخ.
 - 26قوس.
 - 28قبل اليوم.
 - 29كان غير نظيف.
 - 30س ّد الخرق.
 - 31ص ّوت بش ّدة.
 - 32حلية تلبس في العنق.
 - 33لباس الميت.
 - 34لعاب.

8
2
14

16 14

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

8x8

 – 1باشر القيام بعمل.
 - 3نشط وطــاش وخف عند
الغضب.
 - 5ع ّوق وأبطأ.
 - 7شجر مثمر.
 - 8ظهر ولمع وأومض.
 - 9حزن واغت ّم.
 - 11أرسل إلى أسفل وأرخى.
 - 13قصد مكا ًنا واحتمى به.
أحس.
- 15
ّ
 - 17ملّس ول ّمع بالحك.
 - 19نهد.
 - 21سجود ،ركوع.
 - 22أبقى ،خلّى.
شق وخرق نافذ من جانب
ّ - 23
إلى جانب.
 - 2 5تك ّبر عند حلول ا لنعمة
فصرفها إلى غير وجهها.
 - 27أصلح شيئًا مكسو ًرا ولحمه.
 - 29مدفن اإلنسان.
 - 31ثلّج.
وهشم.
حطم
ّ
ّ - 33
 - 35تال الكتاب.
 - 36رمى بق ّوة وعلى دفعات.
 - 37ح ّرك إلى أعلى.
 - 38مال عن الطريق.
 - 39إناث من اإلبل.

39

عمود ًيا:

13 12 5

7

36

35
37

14

22
25

30
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13
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21
24

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

8
11

10

 – 1كاتب وفيلسوف فرنسي راحل -
للتوجع والشكوى.
 - 2مطرب وموسيقار لبناني راحل
 عجوز.ليل.
 - 3يضجر  -و ّبخه وع ّنفه  -حادث ً
 - 4لحس  -ودود  -قليل الوجود.
 - 5كالم ال طائل تحته ُ -منكر غير
ُمثبت.
 - 6عطوف وشفوق  -خوف مرضي
نفسي من أمر أو موقف أو مكان ما
 للتمني. - 7ألم  -منخفض باألجنبية  -غادر
البالد.
 - 8متشابهان  -رئيس أميركي راحل.
 - 9مغنية وممثلة أميركية.
مفكر
حي
ّ
 - 10أعطى باليد  -كائن ّ
 ص ّر. - 11درج  -أوعية تحفظ فيها األشياء.
 - 12يمازحه  -مدينة إيطالية.
 - 13أدهشه وح ّيره  -قلعة شهيرة في
قضاء البترون.
 - 14يتهم ويحكم على  -أصلح البناء.
 - 15طيب ولذيذ  -مساعدة  -نوتة
موسيقية  -هدم البناء.
 - 16حب  -فيلسوف عربي.
 - 17بلدة لبنانية في قضاء الشوف -
من قبض عليه وأخذ.

سودوكو 16

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

23

أفقي ًا
 – 1جنرال ونائب ووزير لبناني راحل
أول من رفع علم اإلستقالل اللبناني
على تلة فالوغا  -نائب ووزير لبناني
راحل.
 - 2أحد الخلفاء العباسيين  -عندي.
الح ّب
 - 3من الحشرات  -أمرض وع ّذب ُ
فال ًنا  -العب كرة قدم برازيلي معتزل.
 - 4كثير  -ظهر السفينة  -أهل الزمان
الواحد  -ميثاق  -أمر فظيع.
 - 5إجازة األمر والسماح بفعله  -منزل
 حيوان ضخم  -يرتفع. - 6ملفوف  -مدينة بلغارية  -مدينة
ألمانية.
 - 7امتطى الدابة  -عاصفة بحرية -
نضج الثمر  -آلة طرب.
 - 8ضعيف  -أديب لبناني راحل -
خنزير بري.
 - 9س ّيدة  -غير متعلم  -أدوات معدنية
رفيعة  -نعم بالروسية.
 - 10حاجز  -حديدة أو خشبة تستعمل
لفلق الحطب وغيره  -بلدة لبنانية في
قضاء كسروان.
 - 11ما الن من طرف األنف  -أو
باألجنبية  -مدينة ألمانية مسقط رأس
أينشتاين  -نعم باألجنبية.
 - 12يحمله كل إنسان  -بلدة لبنانية
في قضاء زحلة  -ألمه وألصق أجزاءه
(الحداد الباب).
 - 13رجل أعمال أميركي راحل مؤسس
شركة “فورد” لصناعة السيارات  -بنت
 -مقر الرهبان.

الثالثية

9

عمودي ًا

٢٠
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الكلمات المتقاطعة
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8

 – 1ممثلة أميركية.
 - 2من ا لمعا د ن ا لها مة لجسم
اإلنسان  -فنانة لبنانية.
الكبر
 - 3من فسد عقله
وخف من ِ
ّ
 ا نتصا ر وظفر با لمرا د  -أ نتباألجنبية.
 - 4حرف عطف  -ص ّوبوا السهم إلى
هدف  -نصير.
 - 5عاصمة دولة أوروبية  -أجاد
وأتقن.
يمسون  -عارف بـ.
-6
ّ
 - 7خاصتي  -يغادره (المكان) -
للنداء.
 - 8قعر وعمق  -عود في رأسه حربة
يطعن بها  -من يكتب نث ًرا.
 - 9ضعف  -غ ّير الشيء.
 - 10مؤرخ وكاتب فرنسي راحل -
بحيرة في روسيا وهي أعمق بحيرة
مياه عذبة في العالم.
 - 11سمين  -أرض لم تــزرع -
لإلستدراك.
 - 12مخايط  -والية أميركية.
 - 13زعيم روسي راحل  -قلم.
 - 14ابيضاض شعر الرأس  -جرذ
باألجنبية  -خيط البناء الذي يبنى
بحذائه  -خاصته باألجنبية.
 - 15ذو مكانة ومنزلة  -ك ّل ما له
ناب ويفترس اإلنسان أو الحيوان -
غ ّنج ودلّع.
 - 16اسم لكل عمل مبدع  -شاعر
عباسي.
 - 17يردد القول  -ك ّرر القول -
للتوجع والشكوى.
 - 18إحدى القارات  -ميناء.

األرقام المفقودة

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

2

أفقي ًا
 – 1رئيس سوفياتي توفي في 30
آب .2022
 - 2عملة عالمية  -رئيس سوفياتي
راحل.
 - 3راكب خلف راكب  -أغلظ أوتار
العود  -عاصمة دولة افريقية  -رجع
وعطف.
 - 4رئيسي وجوهري  -رجل باألجنبية
 أمير أوروبي. - 5ماركة سيارات  -مفرح  -ظهر
ولمع واومض.
 - 6من األمراض  -آلة تحول الطاقة
الميكانيكية إلى طاقة كهربائية -
رسام إسباني راحل.
 - 7مرض وبائي  -من ال أخمص
ألقدامهم  -ممثلة مصرية  -مسرحية
للسيدة فيروز.
 - 8قرعوا األجراس  -عصى الولد
والداه  -مدينة إيطالية  -قصد فعل.
 - 9يلصق الشيء بالشيء  -أحد
المحيطات  -مشي  -أبو البشر.
 - 10خشن صوته  -إلهام  -نقيض
الصغير  -يجري في العروق.
 - 11نجم غناء وممثل أميركي -
الشجاع  -للتذمر.
 - 12كتابة وتسجيل  -بحر داخلي يقع
في آسيا الوسطى  -يداويها.

8x8

4

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

و  1ص 2
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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.
حث على اإلسراع.
ّ –1
 - 2استحالة وعدم اإلمكان.
 - 3ركب الطائرة.
 - 4جاهل قليل الخبرة.
 - 5جني العنب والثمار.
 - 6ما يس ّد به فم الدابة لتمنع
من االعتالف.
 - 7قواميس.
 - 8إنطواء.
 - 9أخضع لسلطانه.
 - 10رضى بالشيء قناعة.
 - 11ط ّواف وج ّوال.
 - 12مقدمة ،مطلع.
 - 13مشقة.
 - 14أخذ الماء بيده.
 - 15يعكس تراث اآلباء واألجداد.
 - 16قدرة الجسم.
 - 17وفرة زائدة.
 - 18رائحة طيبة.
 - 19جمال وأناقة ومالحة.
 - 20مكان يتغير فيه االتجاه.
 - 21محيط من كل جانب.
 - 22استولى على كل شيء
بالقوة.
 - 23مصاب بمرض يمنعه من
المشي.
 - 24مسعف ومساعد.
 - 25جماعات وفرق.

حالر

و ا ئـ ف ط

طقوم

اقةط

11

رحال
عإستدب

بريع

جلعأ

اعمجم

ذعرت

عجمنر

تإغفر

ازغرة

غإتبص

فغمل

= 37
= 77
امةغم

يثمغ

طافق

اتةفح

قعدم

= 70
تإسقل

ليديتق

تفاءإك

=
70

=
75

لفةتك

=
68

=
56
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سودوكو 16

أفقيا – 1 :جميل لحود  -نسيب لحود  - 2 -المستنجد بالله
 لدي  - 3 -نحل  -لوع  -روماريو  - 4 -جم  -متن  -جيل عهد  -اد  - 5 -اباحة  -بيت  -دب  -يعلو  - 6 -كرنب -فارنا  -هانوفر  - 7 -ركب  -نو  -اينع  -ناي  - 8 -واهن
 بولس سالمة  -رت  - 9 -ست  -امي  -دبابيس  -دا 10 - سد  -اسفين  -ميروبا  - 11 -مارن  -اور  -اولم  -يس - - 12اسم  -الفرزل  -لحمه  - 13 -هنري فورد  -فتاة  -دير.
عموديا - 1 :جان جاك روسو  -اهـ  - 2 -ملحم بركات -
مسن  - 3 -يمل  -انبه  -سامر  - 4 -لس  -محب  -نادر
  - 5لتلتة  -ناف  - 6 -حنون  -فوبيا  -لو  - 7 -وجع  -با سافر  - 8 -د د  -جيرالد فورد  - 9 -بريتني سبيرز 10 - ناول  -انسان  -لف  - 11 -سلم  -علب  - 12 -يالعبه -ايموال  - 13 -بهره  -المسيلحة  - 14 -يدين  -رمم 15 -
 حلو  -عون  -دو  -هد  - 16 -ود  -الفارابي  - 17 -ديردوريت  -اسير.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الثالثية

وتمكن منه.
 - 9ق ّوة على أمر
 - 1وعي ،شعور.
ّ
 - 10عملة عربية.
 - 2حجر صلب.
ُ - 11حب مع ّذب.
 - 3معاش شهري.
 - 12ارتفاع الثمن.
 - 4ندم.
 - 5عطية ِبـ ّر و إحسان  - 13خطأ ،هفوة.
 - 14ثنايا.
لفقير أو معوز.
 - 15عمالق.
 - 6حصن.
 - 16تجري في العروق.
 - 7مرور.
 - 8اجتماع على انفراد.
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المربعات الذهبية

الرباعية

ح

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

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٩السنــــة الـرابـعـة

خالل إفتتاح فاعليات الجمعية العامة لألمم المتحدة

غوتيريش ملقيًا كلمته أمس (أ ف ب)

الدوليــة تواجه خطــر فقدان
التعــاون والحــوار والعمــل
الجماعي عىل ح ّل االشــكاالت
الدولية ،مشدّدا ً عىل أن "الواقع
يفــرض حقيقــة مفادها أن
التعــاون الدويل والحــوار هما
الوسيلة الوحيدة للميض قدما ً يف
ح ّل التحديات الدولية".
ورأى أنــه "ال يُمكــن لقوة
واحــدة أو مجموعــة واحدة أن

تتخذ القرارات لوحدها" ،مؤكدا ً
رضورة تحالــف ك ّل أعضــاء

ح ّ
ذر غوتيريش من تداعيات
أزمة الغذاء العالمية غير
المسبوقة بسبب الحرب
في أوكرانيا

املجتمــع الدويل بشــكل عاجل
وتجاوز االنقســامات الدولية.
ودعا إىل الرتكيــز عىل إيجاد ح ّل
سلمي للحرب يف أوكرانيا ،واصفا ً
التقارير األخرية الواردة يف شأن
املقابر يف إيزيوم بـ"املقلقة".
كمــا ح ّذر مــن تداعيات
أزمــة الغــذاء العامليــة غري
املســبوقة بســبب الحرب يف
أوكرانيا ،مشــرا ً إىل أن األمم

املتحدة تعمل عىل حلها .ودعا
األمني العام إىل التح ّرك من أجل
ح ّل إشــكالية نقص األسمدة
"كخطــوة رضورية للح ّد من
خطورة أزمــة الغذاء" .ولفت
إىل وجــود "كمّ يات كافية من
األســمدة يف الســوق الدويل
هذا العــام" ،لكنّه أكد "وجود
مشكلة يف توزيعها".
وعىل مدى قرابة أســبوع،
يُلقي نحــو  150رئيس دولة أو
حكومة من كافــة أنحاء العالم
خطابــات أثناء هــذا االجتماع
الســنوي الذي يُعقد للم ّرة األوىل
حضوريــا ً بعدما كان يُجرى عرب
اإلنرتنــت يف العامَ ــن املاضيَني
بسبب الجائحة .ويغيب الرئيسان
الرويس فالديمري بوتني والصيني
يش جينبينغ عن الجمعية العامة
لألمم املتحدة هذا العام.
تقليديّــاً ،يتحــدّث الرئيس
األمريكــي يف اليــوم األوّل من
االجتماع ،بما أن بالده هي الدولة
املضيفة ملق ّر األمم املتحدة .لكن
استثنائيّا ً كما حصل يف مناسبات
يلق
نادرة جــ ّدا ً يف املــايض ،لم ِ
الرئيس األمريكي جو بايدن الذي
حرض جنــازة امللكــة إليزابيث
الثانية اإلثنني يف لنــدن ،كلمته
أمس وأرجأها إىل اليوم.

إشتباكات مسلّحة فلسطينية  -فلسطينية تهز ّ الضفة
حصلت اشتباكات مســ ّلحة عنيفة
يف مدينة نابلس يف الضفــة الغربيةُ ،قتل
فيها أحد املارة ،خالل اعتقال قوات األمن
التابعة للســلطة الفلسطينية عنرصَ ين

من حركة "حماس" ،بحســب ما أفادت
وكالة "فرانس برس".
وبدأت االشــتباكات يف وقت متأخر
من مساء اإلثنني ،واســتم ّر إطالق النار

شبان يلقون الحجارة والعبوات على مركبة مدرّعة تابعة لألمن الفلسطيني في نابلس
أمس (أ ف ب)

املتقطع حتى ظهر الثالثاء .وألقى مئات
الشــبان الحجارة عىل مركبــات مد ّرعة
تابعة لألمن الفلسطيني.
وســارعت "حماس" يف بيان إىل
إدانــة اعتقــال "املطاردَين مصعب
اشتية وعميد طبيلة" ،واصفة العملية
بأنها "وصمة عــار جديدة عىل جبني
الســلطة وســجل تنســيقها األمني
األسود" .وطالبت الحركة بـ"رضورة
اإلفراج الفوري عنهما وك ّل املقاومني
واملعتقلني السياسيني".
وشــبّه الناطق باسم الحركة فوزي
برهوم عملية االعتقــال بأنها "خطف"،
و"جريمة وطنية" ،معتربا ً أن الســلطة
الفلســطينية "وضعت نفســها وكيالً
حرصيّا ً لالحتــال يف مواجهة شــعبنا
الفلسطيني" .كما أدانت حركة "الجهاد
اإلســامي" ،حليفة "حماس" ،يف بيان،
عملية االعتقال "بشدّة".
ُ
وقتِل خالل تبادل إطــاق النار فراس
يعيش ( 53عاماً) ،وفــق ما ذكرت عائلته
عىل مواقع التواصل االجتماعي .لكن الناطق
ّ
املؤسســة األمنية الفلسطينية طالل
باسم
دويكات أوضح أن يعيش قىض يف "مكان لم
يتواجد فيه أي من عنارص األمن" ،مشريا ً إىل

أن "إصابته لم تُحدّد طبيعتها بعد ونحن يف
انتظار التقرير الطبي".
ّ
التحفظ عىل
وقال دويكات" :قــرار
املواطنني مصعب اشــتية وعميد طبيلة
ّ
املؤسسة
ودواع موجودة لدى
جاء ألسباب
ٍ
األمنية ســيت ّم اإلفصاح عنهــا الحقاً"،
مشريا ً إىل "أن املذكورين لم ولن يتع ّرضا
ّ
ألي مســاس بهما ُ
ملؤسسات
وســمح
حقوق اإلنسان بزيارتهما فوراً".
بدوره ،دعا املتحدّث باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل أبو ردينه إىل التهدئة.
وقال يف بيــان" :نُطالب أبناء شــعبنا
بالتوحــد والتكاتــف يف هــذه املرحلة
الخطــرة" ،و"عــدم االنجــرار خلف
األجندات املغرضة".
تزامناً ،دعــت مجموعة تُطلق عىل
نفســها "عرين األُســود" يف بيان إىل
"النفري العام والعصيان املدني الشامل
يف كافة شــوارع ومناطق مدينة نابلس
ويف الريف واملخيّم" .كما دعت املجموعة
إىل "إشــعال اإلطارات ووضع املتاريس
وإغالق الشوارع" ،مشري ًة إىل أن دعوتها
ســارية إىل حني "تحقيــق مطالبنا يف
اإلفراج عــن أخوينا مصعب اشــتية
وعميد طبيلة".

كاراكاس ترتكب جرائم ضدّ اإلنسانية
كشف خرباء يف األمم املتحدة أمس أن أجهزة اإلستخبارات
الفنزويلية ترتكب جرائم ض ّد اإلنســانية يف إطار خطة دبّرها
الرئيس املشــ ّكك يف رشعيّته نيكوالس مادورو ومســؤولون
آخرون رفيعو املستوى لقمع املعارضة.
وأكد فريق مك ّلف التحقيق يف انتهاكات مفرتضة يف فنزويال
أنّه توصل إىل معرفة كيف يُنفذ عنارص يف أجهزة اإلستخبارات
أوامر مادورو وآخرين يف مخ ّ
طط لخنق املعارضة.
ّ
لتقص الحقائق يف
وقالت رئيسة البعثة الدولية املستق ّلة
فنزويال مارتا فاليناس" :بذلك ،تُرتكب جرائم خطرة وانتهاكات
لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك أعمال تعذيب وعنف جنيس".
وكانت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة يف  2019قد ح ّذرت يف تقريرها األوّل قبل عامَ ني

من أن مــادورو وكبار وزراء الحكومة يقفــون وراء جرائم
محتملة ض ّد اإلنسانية.
ّ
يتحســن الوضع منذ ذلك الحني ،وفــق البعثة التي
ولم
ســيُصوّت املجلس مطلع ترشيــن األوّل يف شــأن إمكانية
مواصلتها عملها.
ويف أحــدث تقاريرهم ،غاص أعضاء الفريق يف ســ ّلم القيادة
وكيف استُخدمت أجهزة االستخبارات لخنق أصوات معارضة .وجاء
يف التقرير أن مادورو بدعم من سلطات عليا أخرى" ،يربز كمهندس
رئييس يف تخطيط وتطبيق ومواصلة آلية تهدف إىل قمع املعارضة".
ووثقت البعثة  122حالة لضحايا تع ّرضوا لتعذيب وعنف
جنيس و/أو معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة من جانب
ّ
التجسس العسكري.
عمالء املديرية العامة ملكافحة
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أخبار سريعة

غوتيريش يُح ّ
ذر من "سخط عالمي" في الشتاء
حــ ّذر األمني العــام لألمم
املتحدة أنطونيــو غوترييش،
خالل افتتــاح فاعليات الدورة
الـ 77للجمعيــة العامة لألمم
املتحــدة أمس ،مــن مخاطر
"ســخط عاملي" يف الشتاء ،يف
عالم "تش ّله" االنقسامات عىل
الرغــم من مخاطــر األزمات
املرتاكمة ،من الحرب يف أوكرانيا
إىل االحرتار املناخي.
وإذ قــال غوترييــش إن
"أزمة القدرة الرشائية تتفاقم،
الثقة تتالىش ،التفاوتات تتزايد
وكوكبنــا يحرتق" ،نــدّد بما
وصفه بأنه "خلل هائل" يُعيق
التصــدّي للمشــكالت وايجاد
حلول ناجعة لهــا ،معتربا ً أن
"هذه األزمات تُهدّد مســتقبل
البرشية ومصري الكوكب".
وح ّذر من أن االنقســامات
الجيوسياســية تُقوّض مجلس
األمن والقانون الــدويل ،الفتا ً إىل
أن املجتمع الدويل "ليس مستع ّدا ً
ملواجهــة هــذه التحدّيات غري
املســبوقة" .واعتــر أنّه "حتى
بعض التكتالت الدولية واإلقليمية
خارج نطاق األمم املتحدة ،وقعت
يف فخ االنقسامات الجيوسياسية،
عىل غرار مجموعة العرشين".
وتحدّث عــن أن العالقات

٢١

مادورو (أ ف ب)

مباحثات بين البحرين
وإسرائيل
بدأت البحرين وإسرائيل محادثات
في شأن اتفاق تجارة ح ّرة بين
البلدين .واعتبرت وزيرة االقتصاد
اإلسرائيلية أورنا باربيفاي أن
االتفاق "سيُساعد على تعزيز
العالقة بين البحرين وإسرائيل
بشكل كبير ،وإزالة الحواجز
وتوسيع التعاون االقتصادي
والمساعدة في بناء المزيد من
الجسور بين البلدين" ،بحسب ما
أفادت وكالة "رويترز" .وتزور
الوزيرة اإلسرائيلية البحرين،
حيث اجتمعت مع وزير الصناعة
والتجارة البحريني زايد الزياني،
لبحث "تطوير العالقات التجارية
والصناعية" بين البلدَين ،بحسب
وكالة أنباء البحرين (بنا).

أردوغان يرغب بزيارة
إسرائيل

أبلغ الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان عددا ً من قادة
المجتمعات اليهودية في
الواليات المتحدة اإلثنين ،بعزمه
زيارة إسرائيل .وعلى هامش
اجتماعات الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،اجتمع أردوغان مع
رؤساء المنظمات اليهودية -
األميركية الكبرى وأفصح عن
رغبته بزيارة إسرائيل ،من دون
أن يُحدّد موعدا ً لهذه الرحلة.
ورأت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل" ّ
أن تعليقات أردوغان
أمام القادة اليهود تُمثل إشارة
أخرى إلى أن الرئيس التركي
عازم على إعادة العالقات مع
إسرائيل والتي طال االضطراب
فيها .كما أخبر أردوغان قادة
المنظمات اليهودية  -األميركية
أن معاداة السامية هي "جريمة
ض ّد اإلنسانية" ،كما قال أحد
المشاركين في االجتماع لوكالة
"التلغراف" اليهودية.

بوتين يدعو يريفان
وباكو إلى التهدئة
دعا الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أرمينيا وأذربيجان إلى
"ضبط النفس" بعد مواجهات
اعتبرت األعنف منذ  2020بين
َ
جيشي البلدَين الواقعَ ين في
منطقة القوقاز ،أدّت إلى مقتل
نحو  300شخص .وخالل
مراسم تقديم أوراق اعتماد
نحو  20سفيرا ً في موسكو،
قال بوتين" :ندعو ك ّل طرف
إلى ضبط النفس واحترام وقف
إطالق النار بشكل صارم واتباع
اإلعالنات الثالثية لقادة روسيا
وأذربيجان وأرمينيا بحذافيرها".
وشدّد على أن "ك ّل نزاع بين
دول قريبة منا تُثير قلقنا بشكل
جدّي" .وتأتي مواقف بوتين
بعدما دعا وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن اإلثنين
إلى "سالم دائم" بين باكو
ويريفان خالل لقاء جمع وزي َري
خارجية أرمينيا وأذربيجان في
نيويورك في الواليات المتحدة.
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كــــــرة قــــــدم

البرتغال تلتقي تشيكيا وعينها على إسبانيا

دوري أمم أوروبا" :بروفة" أخيرة للمونديال
فرنسا وإنكلترا للبقاء في المستوى األ ّول
تتوقف عجلة الدوريات األوروبية هذا االسبوع افساحًا في المجال القامة منافسات الجولتين
الخامسة والسادسة األخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري األمم األوروبية ،والتي تعتبر
"بروفة" أخيرة للمنتخبات قبل االختبار األهم في نهائيات مونديال قطر نهاية العام الجاري.
يش ّكل تنظيم العرس الكروي العاملي يف قطر منتصف املوسم الكروي
االوروبي تحديا ً كبريا ً لألندية وملد ّربي املنتخبات الوطنية عىل ح ّد سواء،
مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب وخيمة.
وتتحمل املســابقات املحلية وطأة االضطرابات من ناحية برمجة
املباريات ،حيث ستضطر إىل التوقف قبل أسبوع من املباراة االفتتاحية يف
مونديال قطر ،ما يق ّلص كثريا ً أمام املنتخبات الوقت للتجمع والعمل معا ً
قبل خوض معرتك منافسات كأس العالم.
لهذه االســباب ،تضاعفت أهمية مباريات املســابقة القارية ،حيث
تخوض املنتخبات األوروبية منافسات دور املجموعات يف جولتها الخامسة
ايام الخميس والجمعة والســبت ،عىل ان تقام الحقــا ً مباريات الجولة
السادسة (االحد واالثنني والثالثاء) ،يف حني تلعب منتخبات أخرى مباريات
ودية ،منها الربازيل التي تواجه غانا ثم تونس عىل األرايض الفرنسية.

لقناة "تي أف "1الفرنســية متحدثا ً عن بوغبا" :سيبذل قصارى جهده
ليكون حارضا ً بأرسع وقت ممكن ،عىل رغم ضيق الوقت".
ومن املبكر الجزم ما إذا كان الرصاع بني نجم باريس ســان جرمان
كيليان مبابي واتحاد بالده للعبة عىل حقوق الصورة ســيؤثر سلبا ً عىل
معنويات التشــكيلة ،غداة رفض املهاجم الشــاب املشاركة يف جلسة
تصوير مع زمالئه يف منتخب "الديوك".
وأمام واقع غيــاب العديد من كوادره لالصابــة (القائد والحارس
هوغــو لوريس وثيو هرنانديز وبريســنيل كيمبيمبــي ونغولو كانتي
وكينغسيل كومان وكريم بنزيمة )...استدعى ديشان عدة وجوه جديدة
تأمل يف أن تحصل عىل فرصة لفرض نفســها قبل االعالن عن القائمة
النهائية املتوجهة إىل قطر يف  13ترشين الثاني املقبل.

العبو ألمانيا خالل التمارين عشية لقاء المجر (أ ف ب)

جاهزية الالعبني .وقال ســاوثغيت األسبوع املايض" :جزء من املربرات
هو أننا نقرتب من نهائيات كأس العالم ونشعر ،عىل رغم من أن نتائجنا
كانت مخيبة لآلمال يف الصيف ،اننا اخرتنا عىل أساس املستوى والقدرة
عىل فرتة طويلة".
فرصة لتوني
من ناحيته ،يســتع ّد املنتخــب الربتغايل بقيادة نجمــه "البديل" مع
يف املقلــب اآلخر ،منح مــدرب إنكلرتا غاريث ســاوثغيت مهاجم
قلق فرنسي
مانشسرت يونايتد االنكليزي كريســتيانو رونالدو ملونديال قطر بمواجهة
برنتفورد آيفــن توني فرصة االنضمام إىل صفوف وصيف كأس أوروبا،
يســتع ّد املنتخب الفرنيس للدفاع عن لقبه بطال ً ملونديال روسيا
"الجارة" إسبانيا يف براغا يف  27الجاري يف ختام منافسات املجموعة الثانية،
استعدادا ً ملواجهتي إيطاليا وأملانيا ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
 ،2018ولكن بداية عىل "الديوك" تفادي الهبوط من املســتوى األوّل
يف مباراة قد تحدد هوية املنتخب الذي سيتأهل إىل الدور نصف النهائي.
وكافأ ســاوثغيت ،املهاجم ابن الـ 26عاماً ،بفضل بداياته الجيدة
من دوري األمم ،اذ يتذيل ترتيــب املجموعة األوىل بنقطتني فقط من
وتحتل إسبانيا صدارة املجموعة برصيد  8نقاط من
هذا املوســم مع برنتفورد حيث ســجل 5
تعادلني وهزيمتني.
تعادلني وفوزين ،متقدمة بفــارق نقطة عن الربتغال يف
أهــداف يف  7مباريــات يف الــدوري املحيل
ويستضيف رجال املدرب ديدييه ديشان الذين توجوا
املركز الثاني.
املمتاز "بريمريليغ" .وعىل غرار فرنسا ،قدّم
العام املايض بلقب النســخة الثانية من املسابقة القارية،
يف املجموعة الرابعة ،يأمل مدرب ويلز روبرت بايج
النمســا غداً ،قبل رحلــة محفوفة باملخاطــر األحد إىل استدعى ديشان عددًا منتخب "األســود الثالثة" صورة باهتة يف
مدرب منتخب ويلز
الدنمارك املتصدرة مع  9نقاط بفارق نقطتني عن كرواتيا ،من الوجوه الجديدة املســابقة القارية وعانى من تردي نتائجه يستعين بغاريث بايل البناء عىل واقع تجديد عقده ملدة أربعة أعوام ،النتشال
منتخب بــاده من قاع الرتتيب مــع نقطة يتيمة من
خالل مبارياته يف حزيران املايض ،ليقبع يف
مع واجب الفوز باملباراتني كلتيهما لتفادي الهبوط.
تعادل وثالث هزائم.
قاع ترتيب املجموعة الثالثة بنقطتني مــن تعادلني وهزيمتني ،لذا بات
ويعاني ديشــان من مشاكل عدة ،أبرزها كثرة االصابات يف صفوف
ومن أجل النجاح يف مســعاه ،اســتدعى املــدرب الويلزي مواطنه
واجبا ً عليه الفوز يف مباراتيه املقبلتني تفاديا ً للهبوط إىل املستوى الثاني.
منتخب بالده عىل غرار بول بوغبا الذي ما زال يف طور التعايف من جراحة
غاريث بايل ،نجم ريال مدريد االســباني وتوتنهام االنكليزي الســابق،
وتتصدر املجر املجموعة بفارق نقطة عن أملانيا ونقطتني عن إيطاليا.
يف ركبته ،ما وضع العب وســط جوفنتوس اإليطايل يف سباق مع الوقت
لخوض مواجهتي بلجيــكا الثانية ( 7نقاط) وبولونيا الثالثة ( ،)4فيما
ويستعد ساوثغيت لهاتني املواجهتني واضعا ً نصب عينيه مونديال
ليكون حارضا ً قبل بدء مونديال قطر.
تتصدر هولندا برصيد  10نقاط .وعىل رغم خطر الهبوط إىل املســتوى
قطر ،لذا عمد إىل اســتدعاء قائمة موســعة من  28العبا ً للوقوف عىل
وقال ديشــان املتوّ ج كالعب بمونديال  1998الذي استضافته بالده

فليك يعترف باتخاذه قرارات خاطئة
إعرتف مدرب املنتخب األملانــي لكرة القدم
هانزي فليــك أنه ارتكب أخطــاء يف تركه املثري
للجدل لإلدارة الفنية بنادي بايرن ميونيخ ،قائال ً
يف مقابلة نرشت امس" :أسأل نفيس أحيانا ً ملاذا
حدث هذا؟".
ويتواجد فليــك حاليا ً يف املعســكر التدريبي
ملنتخب بالده قبــل مواجهة املجر وإنكلرتا يف دوري
األمم األوروبية.
وكان فليــك ترك النــادي البافاري يف
حزيران  2021وســط شــائعات بأنه
اختلــف مع املدير الريايض البوســني
حسن صالحميدجيتش ،عىل رغم كونه
أحد أنجح املدربــن يف التاريخ الرائع
للعمالق البافاري.
وقــال فليــك لصحيفــة
"فرانكفورتر ألغيماين
تسايتونغ"" :أعتقد
أنني ســأفعل شيئا ً
أو شــيئني بشــكل
مختلف اآلن".
وأضاف" :بالطبـــع
كان مــن املمكــن أن تكون
املحادثات جيدة ،الجلوس عىل
الطاولة مع بعضنا البعض مرة
أخرى ملعالجة األمور والسماح
للجميع بالتعبري عن آرائهم".
وتابع" :يف نهايــة الفرتة
التي قضيتها يف بايرن ميونيخ،
كانت هناك أوقات اتخذت فيها
منعطفــا ً خاطئــاً .كانت هناك
بالتأكيــد لحظات لــم أكن فيها
منصفا ً للفريق".
ّ
وتول فليك منصبــه يف اإلدارة
الفنيــة لبايــرن موقتا ً بعــد إقالة
الكرواتي نيكــو كوفاتش يف ترشين

الثانــي  ،2019حيث كان الفريــق يف املركز الرابع،
ونجح يف قيادته إىل تحقيق ثالثية تاريخية (الدوري
والكأس املحليان ودوري أبطال أوروبا).
تحت إرشاف فليك ،حصــد بايرن  64نقطة من
أصل  72نقطة محتملة ،وأنهى املوســم الذي توقف
بســبب "كوفيد  ،"19 -قبل أن ينتــزع لقب دوري
أبطال أوروبا للمرة السادسة يف تاريخ النادي بالفوز
عىل باريس ســان جرمان الفرنــي  - 1صفر يف
املباراة النهائية يف لشبونة.
فاز بلقب "البوندسليغا" مرة أخرى يف املوسم
التــايل ،لكنه ترك النــادي عندما أصبح منصب
املدير الفني للمنتخب األملاني متاحاً ،قائالً إنه لم
يتلق الدعم الالزم من قادة بايرن ميونيخ.
وأوضــح" :أصبح هنــاك تقارب مع
حســن اآلن .أنا ســعيد ألننا تمكنا من
تنظيف بعض األشياء".
كمــا أكد فليك أنــه يعتقد أن
ناديه الســابق ســيتغلب عىل
معاناته الحالية.
ويحتــل بايــرن املركــز
الخامس يف الدوري ،بعد أن فشل
يف تحقيق الفــوز يف مبارياته
األربع األخرية (ثالثة تعادالت
متتالية وخســارة) .وقال
فليك" :بايرن لعب بشــكل
ال يصدق يف بداية املوسم.
بعد املرحلة الثالثة ،اعتقد
الجميع أن الفرق األخرى
ليس لديها فرصـــة
التغلب عليه" .وأضاف:
"اآلن هــم يف مرحلة
مخيبة نوعا ً ما ،لكنهم
دائمــا ً مــا يخلقون
الفرص ،وهذا يجعلني
إيجابيا ً جداً"(.أ ف ب)

صورة من الماضي

هومنتمن يتعادل مع الجيش السوري سلبًا

إســتضاف فريق هومنتمن لكرة القدم يوم
األحد  31كانــون الثانــي  1971فريق الجيش
السوري عىل ملعب بلدية برج حمود تحت أنظار
أكثر من ســبعة آالف متفــ ّرج ،وانتهت املباراة
بالتعادل مــن دون أهداف عىل رغم الســيطرة
األرمنية الواضحة عىل مجريات الشــوط االول،
حيث أضاع مهاجمــوه أكثر من فرصة حقيقية
للتســجيل أهدرها ك ّل من راغب شكر وخاتشيك
الكبري وســاكو نينيجان ،إذ تصــدى الحارس
الســوري العمالق جورج مختار برباعة لكافة
محاوالتهم له ّز شبكته.

أما يف الشوط الثاني ،فرجحت كفة الضيوف
الذين حارصوا املرمى اللبناني بغية تسجيل هدف
الســبق ،إال ّ
ان الحارس آغوب برصوميان تصدى
لك ّل الكرات الســورية الخطرة ببســالة لينتهى
اللقاء من دون غالب أو مغلوب.
قــاد املباراة طاقم حــكام مؤلف من الحكم
الدويل أغوبيك كراكوزيان ،وعاونه حكما التماس
يوسف همدر وهاروت أفيدكيان.
ويف الصورة ،يبدو حــارس مرمى هومنتمن
آغوب يقطع الكــرة بقبضته قبل وصول املهاجم
السوري نبيل نانو إليها.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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نهاية "مغامرة" سواريز مع ناسيونال
سيغادر مهاجم منتخب األوروغواي املخرضم
لويس ســواريز فريقه ناســيونال املحيل بنهاية
املوسم الكروي يف بالده نهاية ترشين األول املقبل.
وسيكون ســواريز ( 35عاماً) العب أجاكس
أمسرتدام الهولندي وليفربول اإلنكليزي وبرشلونة
وأتلتيكو مدريد اإلسبانيني سابقاً ،متاحا ً لالنتقال
اىل فريق آخر يف صفقة مجانية.
وكان ســواريز انتقل إىل ناســيونال ،النادي
الذي شهد انطالق مسريته الكروية ،هذا الصيف،
بعد  16عاما ً مــن مغادرته .وتألق ســواريز يف
صفوف فريقه القديم-الجديد بتسجيله  4أهداف
يف  8مباريات يف الدوري.
وقال رئيس ناســيونال خوســيه

الثاني ،تصــبّ ويلز جام اهتمامها حاليا ً عىل مونديال قطر بعد عودتها
للمشاركة يف نهائيات كأس العالم للمرة األوىل منذ  64عاما ً وتحديدا ً منذ
مونديال السويد يف العام .1958

برنامج مباريات الجولة الخامسة
الخميس  22أيلول

الجمعة  23أيلول

املجموعة الرابعة:
بولونيا  -هولندا
بلجيكا  -ويلز

السبت  24أيلول

املجموعة االوىل:
فرنسا  -النمسا
كرواتيا  -الدنمارك

املجموعة الثالثة:
إيطاليا  -إنكلرتا
أملانيا  -املجر

املجموعة الثانية:
اسبانيا  -سويرسا
تشيكيا  -الربتغال

تقام جميع املباريات الساعة  21.45بتوقيت بريوت( .أ ف ب)

كوبنهاغن يُقيل مدرّبه
أقال نادي أف يس كوبنهاغن الدنماركي ،املشــارك يف مسابقة
دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم ،مد ّربه جيس ثوروب بحســب ما
أعلن أمس .وكان ثوروب ( 52عاماً) قــد ّ
تول تدريب كوبنهاغن،
بطل الدنمارك  14م ّرة ،املوسم املايض وقاده إىل دور املجموعات يف
دوري أبطال أوروبا للمرة األوىل منذ موسم .2016
لكنه دفع ثمن بداية سلبية شهدت خسارته ّ
ست مرات يف أول
عرش مباريات ،تركته يف املركز التاسع يف دوري "سوبرليغا" املحيل.
وقال رئيس النادي آالن أغرهولم" :لألســف ،لم نر تطوّر أداء
الفريق واســتقراره هذا املوسم بحسب توقعاتنا ،لذا ننهي تعاوننا
مع جيس ثوروب بصورة فورية".
ّ
وعي النادي بدال ً منه مساعده ياكوب نسرتوب البالغ  34عاماً.
واستهل كوبنهاغن مشــواره يف دوري أبطال أوروبا بخسارة
عىل أرض بوروســيا دورتوند األملاني بثالثية نظيفة ،قبل تعادله
ســلبا ً أمام ضيفه إشبيلية اإلســباني ،وهو يح ّل يف مباراة بالغة
الصعوبة عىل مانشسرت سيتي بطل إنكلرتا يف  5ترشين األول املقبل
ضمن الجولة الثالثة( .أ ف ب)

23

فوينتيس" :حاملا ينتهي املوســم يف األوروغواي،
سيغادر ســواريز .هذا ما اتفقنا عليه .أقول هذا
األمر لكي أضع حدا ً ألي توقعات خاطئة .لقد بذل
جهودا ً كبرية للمجيء إىل هنا .سواريز سريحل".
وعىل رغم رغبة النادي يف االحتفاظ بسواريز،
ِ
يخف رغبته يف العودة إىل أوروبا،
ّإل أن األخري لــم
علما ً أنه من غري املؤكد ما إذا كان ســيتعاقد مع
أحد األندية قبل انطالق مونديال قطر.
وينتهي املوســم يف الــدوري األوروغواياني
يف  31ترشين األول املقبــل ،أي قبل  20يوما ً من
ا نطــاق العــرس الكــروي العاملــي حيث
سيكون سواريز ضمن تشكيلة
األوروغــواي يف قطر ،علما ً أنه
أفضل هــداف يف تاريخ منتخب
بالده برصيــد  68هدفا ً يف 132
مباراة دولية.
واستدعى دييغو ألونسو مدرب
األوروغواي ،ســواريز للمباراتني
الوديتني امام إيــران يف  23الجاري
وكندا يف  27منه.
وتســتهل األوروغواي مبارياتها
يف مونديال قطر ضمن املجموعة الثامنة
بمواجهة كوريــا الجنوبية ،قبل أن تلعب أمام
الربتغال ثم غانا( .أ ف ب)

ميتشل يعود لتدريب أولمبياكوس
يعود املدرب اإلسباني ميتشل لقيادة أوملبياكوس
بطل الــدوري اليونانــي يف كرة القــدم يف العامني
األخريين ،بدال ً من مواطنه املقال كارلوس كوربريان.
وبحســب وكالة أثينا لالنباء ،فان العب وسط
ريال مدريد اإلســباني الســابق،
ّ
توصل اىل اتفاق مع اوملبياكوس،
الذي أرشف عليه بــن العامني
 2013و 2015وقــاده إىل لقب
الدوري مرتني والكأس مرة (64
فوزا ً يف  90مباراة).
ويعود ميتشـــــل
( 59عامــــــــــاً)
اىل اوملبياكــوس بعد
سبع ســنوات عىل
تركه ،ثم تنقله بني
مرسيليا الفرنيس،
ملقــة اإلســباني
أونام املكســيكي
وغيتايف اإلسباني.
النــادي
وكان
اليونانــي أعلــن يف بيان
مقتضب عقب الخســارة
أمام أريس ســالونيكي

 2-1األحــد املــايض ،يف اطار املرحلة الخامســة من
الدوري املحيل" :يعلن أوملبياكوس إف يس إنهاء تعاونه
مع كارلوس كوربريان".
وتعاقــد أوملبياكوس مع كوربريان قبل شــهر
ونصف فقط قادما ً من هادرسفيلد تاون اإلنكليزي،
وهــو دفع ثمن النتائج املخيبــة التي حققها معه،
خصوصا ً فشله يف تحقيق الفوز يف مباراتيه األخريتني
يف الدوري (تعادل وخســارة) والثــاث األخرية يف
مختلف املسابقات.
وحقق أوملبياكوس ،الذي ض ّم الكولومبي خاميس
رودريغيز قبل أيام من الريان القطري ،فوزين فقط
يف خمس مباريات يف الدوري (تعادالن وخســارة)،
حيث يحتل املركز السادس برصيد ثماني نقاط،
بفارق ســبع نقاط خلف غريمه التقليدي
با نا ثينا يكــوس
متصدر الرتتيب.
و يحتـــل
أوملبياكـــــوس املركز
األخــر يف املجموعة الســابعة
ملســابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" من
دون رصيد بخســارتني أمــام مضيفه نانت
الفرنــي  2-1وضيفه فرايبــورغ األملاني
بثالثية نظيفة( .أ ف ب)

أخبار سريعة
سركيس إلى الخليج!

تلقى المدرب الوطني غسان
سركيس عروضا ً من أندية
خليجية عدة من أجل التعاقد
معه لموسم كرة السلة الجديد،
وهو يقوم حاليا ً بدراستها بروية
التخاذ القرار المناسب .إشارة
الى ّ
أن سركيس يملك تجرية
إحترافية ناجحة ،حيث برز
أوال ً على رأس الجهاز الفني
لفريق الوحدة السعودي ،قبل
أن يشرف مؤخرا ً على فريق
األهلي الليبي الذي قاده الى
إحراز اللقب المحلي ،علما ً أنه
كان بصدد التجديد مع ناديه،
ّ
لكن األحداث التي شهدتها ليبيا
مؤخرا ً حالت دون عودته.

عدول عن الصعود
إلى "األولى"

تبيّن ّ
أن إدارة أحد أندية الدرجة
الثانية لكرة القدم عدلت عن قرارها
بالصعود الى الدرجة األولى ّ
ألن
هذه الخطوة سترتّب على النادي
أعباء مالية مُكلفة .وقد جاء القرار
بعد دراسة معمّ قة من قبل القيّمين
والداعمين للنادي ،حيث ّ
فضلوا
صبّ كل الجهود على أكاديمية
النادي والمشاركة الكثيفة في
بطوالت الفئات العمرية .يُذكر ّ
أن
معظم أندية الدرجة الثانية تحاول
فقط المحافظة على موقعها
وتجنب السقوط الى الدرجة الثالثة
بسبب الضائقة المالية التي تعانيها
ج ّراء الوضع اإلقتصادي المتردّي،
حيث يقتصر الدفع فقط على بدل
التنقالت لالعبين.

مشاركة دولية لخليل

إيقاف دي ماريا مباراتين
ق ّررت رابطــة الدوري اإليطــايل لكرة القدم
إيقــاف األرجنتينــي أنخــل دي ماريــا ،جناح
جوفنتوس ملباراتني ،بســبب طرده يف الخســارة
املذلــة أمام الصاعد مونزا يف الــدوري املحيل بعد
رضبه العبا ً منافسا ً بالكوع.
وطرد الوافد الجديــد اىل جوفنتوس قبل خمس
دقائق عىل نهاية الشوط األول من املباراة التي منحت
مونزا فوزه األول عىل اإلطــاق يف الدرجة األوىل (1-
صفر) ،بعد الكوع الذي أصاب به وجه أرماندو إيتسو.
وأقــ ّر دي ماريا الحقا ً بالــدور الذي لعبه يف
الهزيمة األوىل لفريقه هذا املوسم عىل
صعيــد الــدوري والثالثة مع
احتساب مباراتيه يف دوري
أبطــال أوروبا ،مــا ّ
عقد
وضع املدرب ماسيميليانو
أليغــري نتيجة تخ ّلف

فريقه بفارق ســبع نقاط عن نابــويل املتصدر.
وســيغيب دي ماريــا ( 34عاماً) عــن مباراتي
جوفنتوس أمــام بولونيا يف تورينو وميالن البطل
يف "سان ســرو" بعد النافذة الدولية املخصصة
للمنتخبات الوطنية ،والتي ســيكون طرفا ً فيها
بخوضه مباراتني دوليتــن وديتني مع األرجنتني
استعدادا ً ملونديال قطر.
كما قررت رابطــة الدوري إيقــاف املدرب
الربتغايل لنــادي روما جوزيــه مورينيو مباراة
واحدة ،بســبب "دخوله أرضية امللعب يف الدقيقة
 "11من املباراة التي خرسهــا روما عىل أرضه
أمام أتاالنتا صفر ،-1ودخوله يف
مشــادة مع العب من الفريق
الخصم ،مــا يعني غيابه عن
لقاء فريقه الســابق إنرت يف
ميالنو( .أ ف ب)

شارك السبّاح اللبناني غايل
خليل في بطولة العالم للناشئين
للمياه المفتوحة التي أقيمت
سباق
في جزر السيشيل في
ٍ
بلغت مسافته  10كلم ،حيث
حقق رقما ً قياسيا ً محليا ً جديدا ً
وهو ساعتان و 47ثانية و80
بالمئة من الثانية (الرقم السابق
مقداره ساعتان ودقيقة واحدة
و 17ثانية كان قد حققه
السبّاح نفسه في مرحلة من
كأس العالم في فرنسا في شهر
تموز الفائت) .يُشار الى أنها
المرة األولى التي يشارك فيها
سبّاحٌ
لبناني في بطولة العالم
ّ
للناشئين للمياه المفتوحة.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

حكومة المافيا
واإلنفصام السياسي
األزمة أفضل من الحل السيئ ،كما تقول
الحكمة التقليدية .لكن المافيا السياسية
والمالية والميليشيوية المتسلطة علينا تعمل
على توظيف األزمة في خدمة مصالحها،
كما على إستثمار الحل السيئ في مشاريعها
الخاصة .وهي مطمئنة الى استمرار قدرتها
وشطارتها في اللعب بلبنان والتالعب
باللبنانيين .وكما في الموازنة المتأخرة
والمرفوضة ،كذلك في قصة الحكومة
المتأخرة والمفروضة :مجرد عناوين للسج ّل.
فال الموازنة موازنة ،وال الحكومة حكومة،
وال الرئاسة رئاسة ،وال البرلمان برلمان وال
السياسة سياسة.
ولن يتغيّر شيء في حكومة تصريف األعمال
إذا جرى إستيالدها من جديد بمراسيم جديدة
وحصلت على ثقة المجلس ،ولو تغيّر عدد
من الوزراء .فهي ،بصرف النظر عن صفات
معيّنة لبعض أعضائها ،حكومة المافيا بإمتياز.
وهي النموذج الذي ينطبق عليه قول مارشال
شولمان" :يؤتى بالرجال الجيدين من أجل
سياسات سيئة".
كل ما فعلته ،حتى لمسايرة صندوق النقد
الدولي ،هو تقديم مشاريع ملغومة تحت عنوان
التعافي المالي واإلقتصادي ،لكنها عمليا ً من
أجل "تعافي" المافيا وشطب أية مسؤولية
لحاكم البنك المركزي وأصحاب المصارف
ومدرائها عن أكبر عملية سطو على ودائع
الناس .ال مساءلة ألي من هؤالء ،وال للمسؤولين
في السلطة عن إنفاق ما إقترضوه ومارسوا
عبره الفساد ،وال للذين وافقوا في المجلس
النيابي على القوانين التي فرضت تقديم
القروض من ودائع الناس مقابل فوائد خيالية
للمصارف .ولم يكن تعطيل القضاء نوعا ً من
القضاء والقدر.
ذلك أن بعض ما نعانيه هو نوع من
"اإلنفصام السياسي" على يد مسؤولين هم
بين مصابين وبين من يتصرفون على أساس
أنهم مصابون بمرض "إنفصام الشخصية".
فال عالقة بين ما يقوله هؤالء في الخطاب
اليومي وبين ما يفعلونه .وهم ،حتى في
موضوع ترسيم الحدود البحرية ينسون
أنهم مسؤولون ،ويكتفون بأن يأخذوا علما ً
عبر التلفزيون بأن السيد حسن نصرالله هو
الذي يحدد ويقرر متى يبدأ "المشكل" مع
إسرائيل ضمن تبادل التهديد بحرب ال يريدها
أي من الطرفين.
لكن الفارق كبير بين حكومة لشهر يسبق
إنتخاب رئيس للجمهورية ثم حكومة جديدة
وبين حكومة مفصلة إلدارة شغور رئاسي
مقرر سلفاً .األولى لن يطالب أحد بتعديل
التمثيل فيها ،ألن المسألة ال تحرز .والثانية
يجب أن تعكس التمثيل النيابي الذي خرج
من صناديق اإلقتراع في اإلنتخابات ،وإال كنا
على الطريق الى أزمة إضافية .وما يعكس
التمثيل النيابي الجديد ليس إضافة ستة
وزراء دولة الى حكومة تصريف األعمال،
فهذا يشبه ما جاء في مشروع "اإلتفاق
الثالثي" الذي جعل الحكومة حكومتين
عملياً :واحدة "سوبر حكومة" تقرر ،وأخرى
حكومة إدارية تعمل.
الحد األدنى المطلوب كان العمل بقول
المؤرخ نيال فيرغوسون" :العمل المصرفي
ليس عمل آلهة ،لكننا نستطيع أن نجعله أقل
من عمل الشيطان".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تعجز كامريات األشعة
تحت الحمراء عن رؤية
الدببة القطبية.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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أخبار الترسيم :العلم عند حزب اهلل

اإلصابة بالـ"كوفيد" تش ّوش دماغك
تكشــف دراســة جديدة أن من أصيبوا بحاالت
حادة من فريوس "كوفيد  "19 -قد يتعرضون ملشاكل
معرفية مثل تشوش الدماغ وصعوبة تذ ّكر الكلمات.
نرشت مجلــة  eClinicalMedicineنتائج هذه
الدراســة التي حللت بيانات  46شخصا ً راشدا ً كانوا
قد دخلوا إىل املستشفى بعد التقاط "كوفيد "-19بني
آذار وتمــوز  ،2020بما يف ذلك  16مريضا ً احتاجوا إىل
أجهزة التنفس االصطناعي .خضع جميع املشاركني
لفحوصات شــاملة ومحوسبة لتقييم قدرات الذاكرة
واالنتبــاه واملنطق بعد إصابتهم باملرض بمدة ســتة
أشــهر تقريباً .قارن الباحثون نتائــج الفحوصات

ببيانات أكثر من  66ألف شخص لم يصابوا بالفريوس.
تباطأت رسعة املعالجــة العقلية لدى الناجني
من الفريوس ،ال سيما من احتاجوا ألجهزة التنفس
االصطناعي ،وتراجعــت دقة التفكري اللفظي لديهم
ً
مقارنــة باملجموعة التي لم تلتقط العدوى .تشــر
تقديرات الباحثني إىل اإلصابة برتاجع معريف يساوي
خسارة  10نقاط من معدل الذكاء تقريباً.
تكشــف هذه النتائج أن اآلثار املعرفية لعدوى
"كوفيد" الحادة تبقى واضحــة بعد مرور أكثر من
ستة أشهر عىل التقاط الفريوس وأن التعايف يحصل
بوترية تدريجية.

العالم موطن  20مليون مليار نملة
يوجد ما ال يقــل عن  20مليــون مليار نملة
عىل كوكب األرض ،عىل ما أظهرت دراســة جديدة
ّ
توفر تقديرا ً قد يكون أقل من العدد الحقيقي لهذه
الحرشات .ويُعترب تعداد النمل الذي يعيش يف العالم
أمرا ً مهمّ ا ً يسمح بتقويم العواقب التي قد يحدثها
أي تعديل عىل موطنها ،بما يف ذلك تغري املناخ.
يؤدي النمل دورا ً مهمّ ــا ً حيثما كان ،إذ يعمل
كوســيلة لنرش بذور النباتــات وكمضيف لبعض
الكائنات الحية وكمفرتس أو فريســة لحيوانات
أو حرشات أخرى .ويف هذه الدراســة الجديدة ح ّلل
الباحثون نتائج  465دراســة حــدّدت عدد النمل
محليا ً عىل األرض .واستخدمت تقنيتني معياريتني:
وضع مصائد تلتقط النمل املا ّر خالل فرتة معينة،

وتحليل عدد النمل املوجود عىل مساحة معينة من
أوراق الشجر عىل األرض.
وبالتايل تقــدّر الكتلة الحيوية اإلجمالية للنمل
عىل األرض بـ 12مليون طن .وهذه الكتلة أكرب من
الكتلة الحيوية للطيور الربية والثدييات مجتمعة،
وهي تشكل  20%من الكتلة الحيوية لإلنسان.
وبحسب الدراســة ،هناك أكثر من 15700
نوع أو نوع فرعــي من النمــل ،وربما الكثري
منها لــم يوصف بعدّ .
لكن حــواىل ثلثي عددها
موجود يف نظامني فقط مــن األنظمة البيئية:
الغابات املدارية والســافانا .ويخطط الباحثون
يف املستقبل لدرس العوامل البيئية التي تؤثر عىل
كثافة تجمّ عات النمل( .أ ف ب)

أكبر فطيرة روستي في سويسرا
ُ
ســجِّ ل رقم قيايس جديد لفطائر
روستي التقليدية السويرسية املصنوعة
من البطاطا ،إذ بــات الطبق األكرب يف
العالــم منها هو ذلك الذي أُع َّد يف مقالة
يبلغ حجمها  13,7مــرا ً مربعاً ،عىل
ما أعلن اتحاد املزارعني الســويرسيني
يف عيده الـــ  .125وأقــام االتحاد يف
الســاحة الفدرالية أمام مبنى الربملان
يف برن مقالة عمالقة عىل شكل صليب
سويرسي ،وُضعت عىل خلفية حمراء
مقاومة للحريق ،فش ّكلت معها لوحة
ّ
وتول رئيسه ماركوس
علم ســويرسا.

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

ريرت بنفسه اإلعالن عن الرقم القيايس
الجديد الذي ح ّ
طم الرقم املســجّ ل عام
 1994يف ثون وسط سويرسا.
ووزعت عىل الجمهــور قطع من
فطرية البطاطا املقلية هذه التي تُعترب
طبقا ً تقليديا ً شــهريا ً يف الجزء الناطق
باألملانية من ســويرسا لكنها أصبحت
طبقا ً وطنياً ،حتــى أن الحاجز الثقايف
واللغوي الذي يفصل كانتونات الناطقني
باألملانيــة عــن كانتونــات الناطقني
بالفرنسية ،واملعروف بـ"روستيغرابن"،
مأخوذ من اسم هذا الطبق.

مع اإلشــارة إىل أن البطاطا التي
استُخدمت يف إعداد الطبق ُزرعت خالل
فصل الصيف يف كل مناطق ســويرسا

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

قبل إحضارها إىل برن ،يف بادرة ترمز
إىل تجاوز هذه الحواجز واالختالفات.
(أ ف ب)

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

