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"قمة الجزائر"
وحضورنا الباهت
هي ُ
الصدفة أرادت أن توجِّ ه الى "العهد
البائد" صفعة في اليوم األول لجالئه عن
ُسدَّة الرئاسة .ففيما صراخ المواكبين
للخروج "المهيب" ،وفحيح رسالة القصر
الى البرلمان ،يطنَّان في اآلذان استنكارا ً
لـ"استيالء" الرئيس ميقاتي على صالحيات
الرئيس الماروني ،كان دولة مص ِّرف األعمال
يترأس وفدا ً وزاريا ً "شبه عوني" الى القمة
العربية ليلقى في الجزائر ترحيبا ً كما رؤساء
الدول.
ال يدخل الحدث في إطار "التمريك" على
الذين حاولوا بديماغوجية وتهويل أن يحوِّلوا
دستورية "تصريف األعمال" انتهاكا ً صارخا ً
للدستور ،ومرتكزا ً لما أسموه "فوضى
دستورية" لم تصمد وقتا ً يساوي مسافة
الطريق بين بعبدا والرابية .خطوة ميقاتي
ممارسة فعلية لصالحية استثنائية ،تسبب
ِ
بها ُ
صنَّاع الشغور الرئاسي
المنتظر من
"حزب الله" إقناع جبران باسيل بأن توريثه
مستحيل شكالً ومضمونا ً كونه "ال يُب َلعُ"،
ليس من خصومه السياديين فحسب ،بل
خصوصا ً من حليف حليفه اللدود األقرب الى
قلب السيد نصرالله ،مهما كان حجم التقدير
للخدمات التي أداها عون للحزب ومهما كانت
طواعية باسيل.
بمشاركة الوزيرين فياض وبو حبيب
في قمة "ل ّم الشمل"َ ،
يخسر باسيل نقطة
إضافية ،تمثلت في تهديده بأن يقاطع
الوزراء المسيحيون الموالون له تصريف
األعمال .ولم يكن أوجب من تلك المناسبة
السياسية الكبيرة لتنفيذ تهديده وإظهار
حجمه الوزاري ومدى قدرته على نزع
شرعية رئيس الحكومة أمام اللبنانيين
والعرب أجمعين ...لكن يبدو أن "طواحين
الهواء" تأتي أيضا ً عبر التوريث!
على أي حال ،مشاركة الرئيس ميقاتي
في القمة لن "تشيل الزير من البير" .فالكل
يعلم ان لبنان ليس من ضمن األولويات على
جدول األعمال .والقمة متواضعة حضورا ً
وأهدافا ً ألن الخالفات العربية البينية أكبر من
التوافقات .فال المجتمعون يستطيعون وضع
يدهم على الخالف المغربي الجزائري الذي
يصلح عنوانا ً لقمة  1تشرين الثاني ،2022
وال بإمكانهم اجتراح حلول سريعة لنزاعات
مستعصية في ليبيا وسوريا واليمن .غير أن
التأكيد على قرارات الجامعة العربية التي
تدعو الى رفع األيادي الخارجية االيرانية،
والتركية بالتحديد ،يشير الى تمسك الدول
العربية بسيادتها ووحدة شعبها وبوجوب
العودة الى حد أدنى من "النظام العربي".
بيانات القمة هي ملعب الرئيس ميقاتي.
هنا َك مُحت َر ُ
ف "تدوير الزوايا" وتأجيل
الحلول والكالم اللطيف بدءا ً من التشديد على
"التضامن العربي" وصوال ً الى "القضية
المركزية" فلسطين .لكن ربما شعر الوزير
بو حبيب َّ
بغصة كونه لم يستطع تحقيق
رغبة جبران باسيل األبدية في إعادة سوريا
الى مقعدها في الجامعة ،ولعله يدرك أن
المحاوالت المستميتة السابقة كان أساسها
االستثمار السياسي في فواتير مدفوعة سلفا ً
للمحور السوري  -االيراني .قد يشعر الوفد
الميقاتي باإلنجاز عبر الترحيب بشرعية
حكومته واالعتراض على وصف "حزب
الله" باإلرهابي ،لكنه سيخفض جناح الذل
حين يُساءَل عن دور "الحزب" الخارجي،
ولن يُسجِّ ل سوى حضوره الباهت والصور
الصالحة ألرشيف الوزير فياض الطريف.
في المحصلة ،فإن مشاركة لبنان بحد
ذاتها ضرورية ،ربما لنجدد ثقتنا بأن لدينا
دولة مستقلة حتى ولو أن الحكام الفاسدين
حولوها خراباً ،ولتجديد ثقة العرب بنا رغم
علمهم بأن تح ُّررنا من ساكن بعبدا َّ
خفف
الحِ مل ،لكنه ثقيل ثقيل.
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قصة غريس راشد
ّ
التي اختنقت
بين سيول البشر
في هالوين "سيول"

ميقاتي يتع ّ
هد للثنائي الشيعي "عدم عقد الحكومة"...
وتحذير عربي من "إطالة الشغور"

باسيل "طالع" عند األسد :مستعد
لالتفاق مع فرنجية على "حدا ثالث"!
يف يوم الشــغور األول ،أرشفت املديرية العامة
لرئاســة الجمهورية عىل مراســم تنكيس العلم
عن ســارية القرص الجمهوري ورشفته وأوصدت
األبواب يف مكتب الرئيــس وجناح إقامته وقاعات
مجلس الوزراء واالجتماعات واالستقبال ،ليصبح
عهد ميشال عون "أثرا ً بعد عني" مع إزالة صورته

عن الصفحة الرسمية لحساب رئاسة الجمهورية
عرب "تويرت" وإلغاء الحســاب متابعته ،وتتحول
املديرية من "جهاز تنفيذي لرئيس الجمهورية إىل
جهاز تنفيذي ملجلس الوزراء" كما أوضح مديرها
العام أنطوان شقري ،بانتظار انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ينهي "عهد الشغور".
١٦

خالل مراسم تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا أمس (رمزي الحاج)

تقرير لـ "سكايز" :العهد القوي على الحرّيات

التقرير بكامله على موقع "نداء الوطن" اإللكتروني:
www.nidaalwatan.com

فياض يتمرّد على رئيس
الحكومة وهيئة الشراء العام

"لم الشمل" العربية:
ّ
قمة ّ
المرحلة عصيبة

تأبُّــط ذراع رئيس الحكومة يف الزيارة إىل الجزائر ،لم يعن لوزير
الطاقة وليد فيــاض تلبية طلبه بوضع مناقصة اســترياد الفيول
بالتعاون مع هيئة الرشاء العام .فانصاع فياض إىل إمالءات املقرر/ة
يف سياســات الطاقة ،مكتفيا ً بنرش املناقصة عىل صفحة "الهيئة"
مع ما يكتنفها من أخطاء .وإذا كان القانون  2021/244يسمح له
باجراء املناقصة ونرشها يف هيئة الرشاء العام ،فهو يشرتط أال تقل
املهلة بني تاريخ االعالن عن املناقصة ،وتاريخ فض العروض عن 21
يوماً .يف حني أرصّت "الطاقة" يف مناقصتي "الغاز أويل" و"الفيول
أويل غرايد  "Bعىل مهلة الـ 11يوما ً التي وضعتها.
١٦

مصطفى علوش يروي ( 1من )٥
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واشنطن ترفع مستوى تأهبها العسكري
في المنطقة

إيران :مقاومة شعبية
للقمع الوحشي
يف تح ٍّد لحملة القمع الوحشــية التي تتخ ّللها حاليّا ً محاكمة
موقوفني يواجه عدد منهم عقوبة اإلعدام ،تواصلت التظاهرات يف
مناطق سكنية وشوارع رئيسية ومدارس وجامعات يف كافة أنحاء
إيران أمس ،للمطالبة بإسقاط نظام الجمهورية اإلسالمية.
ويتفاقم التحدّي بالنســبة إىل السلطات ك ّلما يت ّم إحياء ذكرى
مرور  40يوما ً عىل وفــاة متظاهر يف إيران ج ّراء القمع ،مع تحوّل
مراســم الحداد إىل بؤرة احتجاج صاخبة .وتحدّثت "إيران هيومن
رايتس" عن أن عددا ً كبريا ً من األشــخاص شاركوا أمس يف إحياء
ذكرى مرور  40يوما ً عىل موت ســياوش محمودي ،الذي أوضحت
أنّه ُقتل برصاص قوات األمن ،يف مقربة "بهشتي زهراء" يف ضواحي
طهران ،حيث أُطلقت هتافات "املوت للديكتاتور".
١٦

ّ
القمة العربية الـ 31في الجزائر أمس (أ ف ب)
القادة والمسؤولون العرب المشاركون في أعمال

بدأ القادة العرب اجتماع قمة أمس احتضنتها الجزائر تحت شــعار "ل ّم الشمل" ،هي األوىل
منذ  3ســنوات بســبب "كوفيد" ،يف خض ّم التحدّيات اإلقليمية التي تفرض نفسها واملخاوف
املتنامية عىل السالم واألمن الدوليَّني ،خصوصا ً يف ظ ّل الحرب الروسية ض ّد أوكرانيا.
وبمشــاركة  15قائدا ً عربيّا ً إىل جانب الرئيس الجزائري عبــد املجيد تبون ،افتُتحت أعمال
القمة الـ 31بكلمة للرئيس التونيس قيس ســعيّد ،رئيس الدورة املاضية ،دعا فيها إىل "تجاوز
الخالفات" و"ل ّم الشمل" من أجل االنتصار عىل من يشــنّون "حربا ً رضوسا ً إلسقاط الدول"،
فيما س ّلم بعدها رئاسة الدورة للرئيس الجزائري.
١٦

نتنياهو يحتل ّ المركز األ ّول في االنتخابات
بعد نهار انتخابي طويل شــهد نســبة
مشــاركة هي األعىل منذ أكثــر من عقدَين،
احت ّل حزب "الليكود" الــذي يتزعمه رئيس
الوزراء الســابق بنيامني نتنياهــو ،املركز
األوّل يف االنتخابــات الترشيعية اإلرسائيلية،
مقرتبا ً من الحصول عىل الغالبية التي تُخوّله
تشكيل حكومة يمينية ،بحسب استطالعات

شــملت ناخبني لدى خروجهــم من مراكز
ّ
يتغي مع ظهور النتائج
االقرتاع ،لكن ذلك قد
الرسمية.
ووفق اســتطالعات رأي أجرتها  3شبكات
إعــام إرسائيلية كربى ،فاز حــزب "الليكود"
اليميني باملركــز األوّل بحصوله عىل  30أو 31
مقعدا ً يف الربملان املكوّن من  120عضواً١٦ .
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محـــــليـــــات
العـــدد  - 974السنــــة الـرابـعـة

««"حزب الله »" يعود
إلى المربّع األول:
لرئيس  -حليف

ولـــيـــد شـــقــيــر

الرسالة إلى البرلمان
مثل حلّه العام 89
بعد ساعات على تحوّل الرئيس ميشال عون إلى
الرئيس السابق للجمهورية ،يخطر في بال من عايشوه
منذ بدء حركته السياسية عندما كان ضابطا ً في
الجيش ،قائدا ً للواء الثامن على جبهة سوق الغرب خالل
الحرب األهلية المشؤومة ،ثم قائدا ً للجيش ،ثم رئيسا ً
للحكومة العسكرية مصرا ًعلى تبوّؤ رئاسة الجمهورية،
أن يشبّهوا نهجه السياسي الحالي بممارساته في تلك
الحقبة قبل قرابة  40سنة.
آخر الذين تحدثوا ممن خبروا الجنرال وقاموا
بالمقارنة أو التشبيه مع المراحل السابقة ،هو رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال أول
من أمس« :الرجل هو هو ،منذ تعرفت إليه عن كثب عام
يجر اعادة قراءة لمساره السياسي ،واألنكى
 1986لم ِ
أنّه يتجه انحدارياً .فكلما أقفل مشهدا ً تراجيديا ًيفتح
البالد على آخر أكثر مأسوية».
بصرف النظر عن الخصومة المستحكمة بين
الرجلين ،والتنافس بين وريث عون النائب جبران
باسيل وجعجع على الصعيد المسيحيّ ،
فإن مقارنة
الماضي بالحاضر تسهّ ل استخالص النتيجة.
يُشبه توقيع عون مرسوم قبول استقالة الحكومة،
المستقيلة أصالً بقوة الدستور وليس بصالحياته
الرئاسية ،قبل  36ساعة من انتهاء واليته ،ذلك القرار
الشهير الذي اتخذه في العام  1989بمحاولة منع
النواب المسيحيين من السفر إلى مدينة «الطائف» إبّان
رئاسته حكومة العسكريين ،للحؤول دون صياغتهم
اتفاقا ً على إنهاء الحرب ،وفق أوراق إصالحية جرى
إعدادها في السنتين السابقتين التفاق «الطائف» ،من
مسودة آبريل غالسبي الوسيطة األميركية الشهيرة
في حينه ،والمسودة ّ
المنقحة عنها التي أشرف عليها
البطريرك الماروني الراحل الكاردينال نصرالله بطرس
صفير والتي أعدها بالتفاهم مع رئيس البرلمان السابق
حسين الحسيني ،وبمعاونة ش ّلة من النخبة المسيحية
واإلسالمية العالية االحترام ،نذكر منها من أصبحوا في
دنيا الحق ،الرئيس الشهيد رفيق الحريري كوسيط
مك ّلف من اللجنة العربية الثالثية إلى جانب األخضر
االبراهيمي في حينها ،ونسيب لحود وسمير فرنجية،
الذين يفتقدهم العمل السياسي الشريف والراقي في
بلد هبط مستوى السياسة فيه إلى درجة شديدة التدني.
قاعدة األوراق كافة كانت وقف إطالق النار الكامل
وانتخاب رئيس ،ثم اإلصالحات الدستورية ثم ح ّل
الميليشيات وإعادة انتشار الجيش السوري...
أبى الجنرال في ذلك الوقت حصول أي اتفاق
رغم اإلغراءات التي قدمها إليه ممثل الجامعة العربية
األخضر االبراهيمي كي يكون شريكا ً في صوغ تسوية
تنهي الحرب .فهو الذي ينهي الحرب أو يواصلها وليس
أحدا ً غيره .ومع ذلك نجح النواب في الطائف على مدى
اتفاق تعذر إنفاذه بسبب تمترس
 21يوما ً في إنجاز ٍ
عون في القصر ،إال بالقوة العسكرية من أجل إنهاء
تمرده .آنذاك أُسقِ ط عون من الجهات التي يعقد اليوم
حلفا ً معها قاده إلى الرئاسة العام . 2016
المقارنة مع الحقبة الماضية تقود أيضا ً إلى تعداد
خطواته الالحقة الكثيرة لمعاكسة تيار التسوية في
لبنان بدفع دولي وعربي ،وإلى تشبيه رسالته إلى
البرلمان طالبا ًإنهاء تكليف الرئيس نجيب ميقاتي
بتأليف الحكومة ،بذلك القرار الذي أعلنه بح ّل مجلس
النواب ،أثناء توجه أعضائه من بيروت ليل  5-4تشرين
الثاني  ،1989إلى مطار القليعات في الشمال ،النتخاب
الرئيس الراحل رينيه معوض أول رئيس لجمهورية
الطائف ،الذي اغتيل بعد  17يوماً .ما يجمع الرسالة قبل
 3أيام ،وح ّل البرلمان قبل أكثر من  33سنة ،إلغاء النهج
العوني المعالجات وفق منطق المؤسساتّ ،إل إذا جاء
الحل وفق مبتغاه .والمنطق في الحالتين المذكورتين
هو إلغاء المؤسسة النيابية أو دعوتها إلى إلغاء نفسها
باإلمالء عليها أن تلغي تكليف ميقاتي ،في وقت يعتبر
الخبراء الدستوريون أن ال ّ
نص في الدستور على حق
النواب في العودة عن تكليف المكلف بتشكيل الحكومة،
رغم الحاجة إلى توضيح هذه النقطة مع نقاط أخرى
لم تلحظ «سوء النية» حيال موادهّ ،
ألن المش ّرع يفترض
حسن النية في سن األحكام الدستورية.
في النتيجة لم يمنع ح ّل مجلس النواب العام 89
البرلمانيين من المضي في الحل الذي ارتضوه ،ولن
تؤدي رسالته إليه قبل أيام طالبا ً منه إلغاء تكليف
ميقاتي ،إلى االستجابة لطلبه ،بل ان األكثرية فيه
ستسلك الطريق نفسه الذي سلكته عندما طلب عون
إنهاء تكليف الرئيس سعد الحريري قبل أكثر من سنة.
ال نتيجة لطلب عون سوى العبثية .فحتى لو استجاب
البرلمان سيبقى ميقاتي رئيس حكومة تصريف
األعمال ،وحتى لو ُرفض طلبه ال مفعول لهذا الرفض
في ظل الفراغ الرئاسي إذا افترضنا أن الرئيس المكلف
سيبقى مكلفاً .فكيف يتابع اتصاالت التأليف ،فيما
الرئيس الذي يجب أن يوقع مراسيم والدة الحكومة
معه ،صار في الرابية؟ لم يخطر في بال عون ّ
أن
التكليف سقط مع نهاية واليته .فهل فطن لهذه السقطة
قبيل ساعة من مغادرة ميقاتي إلى الجزائر وتنازل
طالبا ً إليه إصدار مراسيم الحكومة المستقيلة من دون
تغيير وشروط ومطالب بالتوزير والقرارات؟
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إنزال العلم اللبناني في قصر بعبدا (رمزي الحاج)

كــلــيــر شــكـــر
أمّ ا وقد ح ّل الشــغور يف الرئاسة
ّ
متوقع لــم يخرج
األوىل ،يف مشــهد
عن ســياق الرتجيحات السياســية
التــي أحاطت باالســتحقاق الرئايس
منذ أشــهر ،فقد باتت حكومة نجيب
ميقاتي املستقيلة ،املطعون برشعيتها
السياســية ،ال الدســتورية ،موضع
رضب وقصف مر ّكز سيمارسه «التيار
الوطني الح ّر» مــع انتقاله عىل نحو
رســمي وكامل إىل صفوف املعارضة
لرياكم حيثيته الشعبية والسياسية قبل
أن يعلن رئيســه جربان باسيل بالفم
املآلن ّ
ترشحه للرئاسة.
يف ك ّل مــا أقدم عليه باســيل يف
األســابيع األخرية ،وما ســانده فيه،
رئيس الجمهورية الســابق ميشــال
عون ،ييش ّ
بأن األول يتجه حكما ً للقفز
إىل حلبة املنافســة الجدية عىل كريس
بعبدا ،بدليل أنّه هو الذي حمّ س ودفع
عون للتوقيع عىل مرســوم استقالة
الحكومة ،ولــو ّ
أن التوقيع ،لزوم ما ال
يلزم وقد يتعامل مجلــس النواب مع
رســالة رئيس الجمهورية بيشء من
االستخفاف وقليل من األهمية.
الوطني الح ّر»
لكن لرئيس «التيار
ّ
حســابات مختلفة .هو باألساس لم
يكن متحمّ ســا ً لقيام حكومة جديدة
تســهم يف عبور الوقت املســتقطع،
بالح ّد األدنى من التوتر واالشــكاالت
ّ
ويفضل أن يشهر سيف
السياســية،
معارضته باكرا ً ليش ّد عصب جمهوره
ويذ ّكر الحليف قبل الخصمّ ،
بأن خروج
عون من القرص ال يعنــي أبدا ً «موته
الرسيري» وال خروجه من املشــهدية
الرئاســية وال حتى تراجع مكانته يف
الساحة الداخلية.
أكثــر من ذلــك ،يعتقد باســيل
وفق عارفيه ّ
أن الفوىض الدســتورية

واالشتباك السيايس اللذين سيفرضهما
الشغور الرئايس معطوفني عىل الحالة
امللتبسة لحكومة ترصيف األعمال ،قد
يرفعان من رصيد أجندته الرئاســية.
ولهذا تقاطعت مصلحته مع مصلحة
رئيس الحكومــة املكلف ،ومعه رئيس
مجلس النواب نبيه بــري يف الرشوط
والرشوط املضادة التــي تعكس عدم
رغبتهــم يف التأليف ،والتــي «كعّ ت»
الحليف ،أي «حزب الله» يف محاولته ل ّم
الشمل الحكومي.
بناء عليــه ،تيش املؤرشات األولية
ّ
الوطنــي الح ّر»
بأن رئيــس «التيار
ّ
سيعتمد املســار التصاعدي يف خطابه
املعارض ،لرضب أكثر من عصفور:
أوالً ،للحؤول دون تخطي حضوره
عىل الشــطرنج الرئاسية ،والعمل عىل
تدعيــم دوره كمعرب إلزامــي ،ولو ّ
أن
«حزب اللــه» يتعامل معــه عىل هذا
األســاس العتبارات عديــدة ،كحليف
اســراتيجي وكرشيك رئايس ال يجوز
القفز فوق موقفه.
ثانيــاً ،إعــادة احياء ترشــيحه
خصوصا ً وأنّه يعتقد ّ
أن الوقت قد يعزز
فرصته ،محليا ً واقليمياً ،ولهذا سيعيد
وضع ورقته عىل طاولة املفاوضات.
ثالثــاً ،قطع الطريــق عىل بقية
املنافســن ،وأبرزهم رئيــس «تيار
املردة» ســليمان فرنجية وهو املتيقن
ّ
أن ترشــيحه أكثر من جــدي ،وهو
أقرب من غريه إىل الرئاســة .ذلك ألن
تبي ّ
أي معادلة حســابية بسيطة ّ
أن
القطب الزغرتــاوي ينطلق من تأييد
الثنائــي الشــيعي ،ومــن مجموعة
أصوات من الكتلة الســنيّة ،فيما وليد
ّ
الضفة النقيضة،
جنبالط ال يقف عىل
حتى لو صبّت أصوات كتلته يف الوقت
الحايل عند النائب ميشال معوضّ ،
لكن
الرجل قد يعيد تموضع تصويته اذا ما
نجح فرنجية يف رفع ســكور أصواته،

مــع العلم ّ
أن الرئيس بــري أبلغ أكثر
من طرف :هاتوا موافقة باســيل عىل
فرنجية ،فأعطيكم أصــوات «اللقاء
الديموقراطي».
ولكن بنتيجــة خلط األوراق الذي
ســيفرضه باسيل حني ســيتلو بيان
ترشيحه (يرتدد أنّه أع ّد برنامجا ً شامالً
ال يغفــل االســراتيجية الدفاعية)،
سيكون «حزب الله» أمام واقع رئايس،
تتح ّكم به العوامل اآلتية:
ال يبدو ّ
أن «الحزب» بصدد تكرار
تجربــة انتخاب رئيــس للجمهورية
غري موثوق مــن جانبه ،وال يكون من
صلبه .بمعنى ّ
أن التطورات االقليمية
التي تيش بتح ّرك رمالهــا إىل أمد غري
معروف ،تدفعه إىل التفكري مليا ً بمدى
ثقته برئيس الجمهورية املقبل ،وبالتايل
قد يشطب من احتماالته السري برئيس
وسطي ،عىل عكس ما كانت تد ّل عليه
معطيات األسابيع املاضية التي كانت
ّ
بــأن «الحزب» ال يمانع يف تغطية
تيش
ّ
مرشح تفاهمي من قماشة الوسطيني،
أو املســتقلني .إال أنّه يبدو ّ
أن تطورات
الخارج قــد تفرض عليــه العودة إىل
املربّع األول :رئيــس يمكن االطمئنان
إليه .وهذا يعني ّ
أن ترشيح قائد الجيش
ّ
جوزف عون ،لم يعد خيارا ً
مفضالً لدى
«الحزب» مع العلم ّ
أن مسؤوليه يبلغون
سائليهم ،أنّه ال فيتو عىل أي مرشح.
وهــذا ما يؤدي اســتطرادا ً إىل ّ
أن
فرنجية هو عىل رأس القائمة التي يدفع
«الحزب» باتجاهها ،طاملا ّ
أن باســيل
مطوّق بالحواجز الداخلية والخارجية.
الوطني
ومع ذلك لم يرتدد رئيس «التيار
ّ
الحر» يف إبالغ األمــن العام لـ»حزب
الله» السيد حسن نرصلله حني التقاه
يف امل ّرة األخرية ،أي األسبوع املايض ،أنّه
لن يسري برتشيح فرنجية.
هل هــذا يعني ّ
أن االســتحقاق
الرئايس دخل نفقا ً عميقاً؟

خفــايـــا
تردد احدى الشــخصيات
التــي اعتربت مــن أركان العهد
املنتهية واليته أنّها ش ّكلت شبكة
أمان قضائية تحمي من خاللها
رجاالت العهد مــن اي مالحقة
«ثأريــة» أو «استنســابية» قد
تحصل يف مرحلة الحقة.
تفاجــأ ســفري دولة عىل
عالقة وطيدة بلبنان تسلم مهامه
منذ فرتة قريبة بحجم استهتار
املسؤولني وعدم تقديرهم عمق
األزمــة خصوصا ً عنــد طرحه
أفكارا ً للحل فــكان يواجَ ه بعدم
مباالتهم بالطروحات.
تطلب رشكة معنية بنقل
مباريــات املونديال مــن وزارة
اإلعالم التكتّم عىل جواب الدولة
القطريــة يف ما خص الســماح
بنقــل املباريات عــر تلفزيون
لبنان ،وكشفت مصادر متابعة
أن الســبب وراء هذا الطلب هو
الخشية من خسارة عدد كبري من
املشــركني ،ولذلك يُرتك الجواب
النهائي للحظات األخرية.
ال تبدو اإلجابة شــديدة السلبية لدى
املطلعني عــى موقف «حــزب الله» .وفق
هؤالء ،الوقــت كفيل بفــرض املتغريات،
التي قد تســهم يف اقناع باسيل ّ
أن حظوظه
معدومة و ّ
أن مصلحته تقيض بعقد تفاهم
ّ
املرشح األكثر قدرة عىل خرق الحواجز
مع
(حتى اللحظة ال تزال الســعودية تمانع يف
وصــول فرنجية) ،وذلــك بضمانة «حزب
الله» .ولكن متى؟ ال جواب حتى اآلن.

إقفال جناح رئيس الجمهورية وإنزال العلم اللبناني
مع انتهــاء والية الرئيــس العماد
ميشــال عون منتصف ليل  31ترشين
األول  ،2022وبعد تعــ ّذر انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،أقفــل أمس مكتب
رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء
واالجتماعات واالستقبال يف قرص بعبدا،
وت ّم انزال العلم اللبناني عن رشفة القرص
وعن السارية يف الساحة الخارجية .كما
أقفلت سائر األبواب املؤدية اىل البهو الكبري
وجناح إقامة الرئيس.
وارشف املديــر العــام لرئاســة
الجمهورية الدكتور أنطوان شقري عىل كل
التدابري التي اتخذت يف حضور املدير العام
للمراسم يف رئاســة الجمهورية الدكتور
نبيل شديد وقائد لواء الحرس الجمهوري
العميد بسام الحلو ورئيس مكتب االعالم
املستشار رفيق شالال.
بدأت وقائع االقفال يف قاعة مجلس

الوزراء ،ثم مدخل الجناح الرئايس وقاعات
االجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية
ومكتبه واالبواب املؤدية اليه ،ال سيما الباب
الرئييس مع الراية .بعد ذلك انتقل الجميع
اىل صالون الســفراء حيث تــم اقفاله،
وكذلك صالون  22ترشين وقاعة  25أيار
ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس.
وعىل األثر اطفئ البهــو الرئييس وأقفل
املدخل الرئييس .وبعد ذلك ت ّم انزال العلم
اللبناني عن رشفة القرص وعن السارية
الرئيسية يف الساحة الخارجية وتوقفت
نافورة املياه عن العمل إيذانا بعملية اقفال
جناح رئيس الجمهورية .وقال شقري يف
ختام الجولة« :نحن يف يوم حزين ،ونأمّ ل
اال يتكــ ّرر بصورة دوريــة» ،وأوضح ّ
أن
املديرية العامة لرئاسة الجمهورية «كونها
مرتبطــة بالرئيس مبــارشة ،فهي عىل
رأس األجهــزة املركزية للدولة .وانطالقا ً

من هنا ،فإنها ستبقى قائمة كمؤسسة
تعمل ،ولديها دورهــا .وكما أنه يف حالة
الشــغور الرئايس ،فإن صالحيات رئيس
الجمهورية تناط بمجلس الوزراء ،إستنادا ً
اىل الدستور ،فإنّه بما أننا نشكل الجهاز
التنفيذي لرئيس الجمهورية ،فإننا نغدو
الجهاز التنفيذي ملجلس الوزراء».
ولفــت شــقري اىل أن «صالحياتنا
اإلدارية نســتمدّها مــن رئيس مجلس
الوزراء ،فعندما تصبح أي شخصية رئيسا ً
للحكومة تحول الصالحيات اىل مدير عام
رئاســة الجمهوريــةّ ،
ألن ال وزير فوق
املديرية العامة ،فبطبيعة الحال إن رئيسنا
اإلداري هو رئيس الحكومة».
وأعلــن ّ
أن زيارته اىل الرئيس نجيب
ميقاتي كانت بمبادرة منه ،كمدير عام،
«حيث كنت أقول انه بعد ســاعات قليلة
قبل الفراغ ،عىس ان يتم تشكيل حكومة،

وذلك من باب تفادي الحزن الذي نعيشه،
وأنا كنت صاحــب الفكرة ،لكنها انتهت
باألمس» .وذكــر شــقري ّ
أن كل فريق
العمل الذي أتى مــع رئيس الجمهورية،
«كمستشارين وخرباء ،كان اليوم األخري
له يف العمل ،وقد سلم اعضاؤه مكاتبهم
وامللفات التي يف حوزتهم لالدارات املعنية.
وسيبقى املوظفون االساسيون لرئاسة
الجمهوريــة ،الذين عددهــم ال يصل اىل
.»200
بــدوره ،أوضح شــاال ّ
أن اجنحة
القرص الخاصة برئيس الجمهورية تبقى
مقفلة بشــكل كامل اىل حــن انتخاب
الرئيس الجديد وتسلمه املهام الدستورية،
مؤكدا ً ّ
«أن مكتب االعالم ســيواصل ،يف
فرتة الشــغور ،تغطية اعمــال املديرية
العامة ،بعدما اعد املديــر العام برنامج
عمل ســيتابعه املكتب إعالمياً ،اىل جانب
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الفراغ وتصريف األعمال يحكمان عمل المؤسسات
المدنية والعسكرية
غـــادة حـــالوي
كما حال الحكومــة كذلك هي
حال املؤسسات .تطغى صفة ترصيف
األعمال عــى كل املرافق والقطاعات
سواء العسكرية منها أو املدنية .بعد
أشهر من اليوم ســيحال مدير عام
األمن العام اللواء عباس إبراهيم عىل
التقاعد .كان املأمــول واملتفق عليه
أن يتم التمديــد لفرتة خدمته كمدير
عام مدني لعامــن إضافيني يف حال
أقر مجلــس النواب إقــراح قانون
معجل مكرر يرمي إىل تأجيل ترسيح
وتمديد ســن التقاعد ملديرين عامني
وضباط يف الجيــش والقوى األمنية.
لكن وعىل مدى جلستني ترشيعيتني
لم يُعرض اإلقرتاح عىل الهيئة العامة
ملجلس النواب واألرجــح أنه لن يمر
ألســباب عدّة ،منها السيايس ومنها
املتعلق بوضعية مجلس النواب الذي
تحوّل اىل هيئــة ناخبة .لكن مصادر
نيابية تقلل من قيمة الســبب الثاني
لرتكز عىل الســبب األول أي السبب
السيايس خصوصا ً وأن مجلس النواب
يمكنه اإلستمرار بالترشيع ،ألنّه وفق
ما ينص عليه الدســتور يعترب هيئة
ناخبة يف اليوم الذي تعقد فيه الجلسة
االنتخابية بينما يمكن لرئيس املجلس
الدعوة اىل جلســة ترشيعية لتمرير
اقرتاحات القوانني الالزمة.
املوضــوع ال يزال قيــد النقاش
خصوصــا ً يف ظــل ارصار الحــزب
«التقدمــي اإلشــراكي» عىل تمرير
ّ
اقــراح القانون الــذي تقدم به أحد
نوابــه اىل الربملــان ،للتمديد لضباط
عسكريني يستفيد منه بالدرجة األوىل
رئيس األركان أمني العرم الذي يحال
قريبا ً عىل التقاعد.
يف حالة العسكريني يمكن تمرير
تأخري الترسيح بقرار من وزير الدفاع
ومن خالل مرســوم عادي ينص عىل

اتفاق بين الثنائي الشيعي لكن النكايات قلّلت من حظوظ عرض االقتراح (فضل عيتاني)

تمديد الترسيح ،لكن من شــأن مثل
هذا اإلجراء قطــع الطريق عىل إقرار
إقرتاح قانــون التمديــد للمديرين
العامني ،مــا يطيح بامكانية التمديد
للــواء ابراهيــم يف مهامــه لعامني
اضافيني.
الصيغــة القانونيــة للتمديد
للمديريــن العامني وضباط الجيش
تواجه اعرتاضــا ً يفوق حجم حركة
املؤيدين .تؤكــد مصادر نيابية عدم
وجود أجواء توافق بني الكتل النيابية
عىل تمرير إقــراح التمديد .الفيتو
اذا ً ســيايس مبني عىل حســابات
سياسية مســتقبلية .أواخر شباط
املقبل يبلــغ اللواء ابراهيم الســن
القانونية .إذا تعــذر تمرير إقرتاح
قانون التمديــد ملديرين عامني عىل
الهيئة العامــة ملجلس النواب تكون
حظوظه معدومة يف اإلســتمرار يف
منصبه ،علمــا ً ّ
أن مثل هذا اإلقرتاح
أع ّد إلنصافــه وهــو املؤتمن عىل
متابعة أكثر من ملف وقضية داخلية
بالغة الحساسية .قبيل اإلنتخابات
النيابية توقع البعض أن يكون اللواء
يف عداد املرشحني جنوبا ً لوال نصيحة

عقد سلسلة لقاءات بدأت
في أزهر البقاع وانتهت
في «"البردوني"»...
والتقى بينهما مراد
الحريصني عليــه وعىل امللفات التي
يتابعها ،التي دفعته إىل الرتاجع عن
خيار الرتشــح .وخالل مفاوضات
تشــكيل الحكومة ورد اســمه بني
الــوزراء املحتملــن وخصصت له
وزارة تتناسب ووضعيته العسكرية
وامللفات امللقــاة عىل عاتقه .انتهى
بال هــذه أو تلك ،لكــن بقي رجل
املهمات الصعبة .له حضوره ودوره
سواء يف الرتسيم البحري أو تشكيل
الحكومــة ،ناهيك عــن موضوع
النازحــن وهندســة العالقة مع
ســوريا .لم ينته دوره ولن ينتهي.
القصة ليســت هنا وانمــا يف البلد
عمومــا ً ّ
ألن نهاية والية اللواء تعني
إســتمرار املديرية بصيغة ترصيف
األعمال أو ما تيرس منها.

أصيب متابعــو امللف بخيبة ألن
احتمــاالت إقراره تبــدو ضعيفة .يف
خفايا امللــف ّ
أن اتفاقــا ً حصل بني
الثنائي الشــيعي عىل هذا األمر وقد
وضع االقــراح عىل مقاســه ،لكن
الظروف السياســية والنكايات ق ّللت
من حظوظ عرضــه ،وال تزال .لكن
السؤال كيف سيترصف «حزب الله»
يف هذه الحالة وكيف ســيحفظ حق
اللــواء معنوياً؟ القصة هنا ليســت
قصــة مــلء فراغات بــل هو نهج
ســيكون ســائدا ً وقد يطــول أمده
ويستمر أشــهرا ً طواالً ،وقد نواجه
املشــكلة ذاتها يف حال استمر الفراغ
وانتهت والية حاكــم مرصف لبنان
رياض سالمة وشــغل نائب الحاكم
الشيعي مقامه ،حينها ستقوم قيامة
املسيحيني.
الكرة يف ملعب «حزب الله» يقول
املقربون .لكن نيابيا ً ما الذي سيفعله
«حــزب اللــه» اذا كان الفيتو عىل
إقرار اإلقرتاح من حليفه ومن جانب
«النواب التغيرييــن» وغريهم .فهل
يحتاج امللف اىل إبرام صفقة؟ ال يشء
يمنع ولنا يف تجارب املايض عِ رب.

ملح
ميقاتي :ال جلسة لمجلس الوزراء إل ّ بموجب
ّ
يلقــي رئيس حكومة ترصيــف االعمال نجيب
ميقاتي اليوم كلمة لبنــان يف القمة العرببة الحادية
والثالثــن يف الجزائر التي افتتحــت أعمالها أمس،
ويوجّ ه فيها «نــداء من القلب اىل االخوة العرب لعدم
ترك لبنان ومساعدته عىل تجاوز محنه».
وعشية القمة ،جدّد ميقاتي يف حديث تلفزيوني
موقفه من التطورات ،رئاسيا ً وحكومياً ،الفتا ً اىل أنّه
«اذا لم يكن من موجب وطني أســايس وم ّلح» ،فإنه
لن يدعو اىل جلســة ملجلس الوزراء «وسنســتم ّر يف
ترصيف االعمال بشــكل عادي ،ويف حال استج ّد أي

أمر طارئ فسأقوم بالتشــاور املسبق مع املكونات
التي تتش ّكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
وقال« :إذا كان النصاب مؤمّ نا ً تنعقد الجلســة
وتتّخذ القرارات بأكثرية الثلثني» ،متمنّيا ً أن يتعاون
الجميع «لتمرير هذه املرحلة الصعبة».
وعىل هامش اعمال القمة التقى ميقاتي االمني
العام لجامعة الدول العربيــة أحمد أبو الغيط الذي
اعترب ،وفق بيان الجامعةّ ،
«أن اســتمرار الشــغور
الرئايس لفرتة قد يطول أمدها ،ســيكون له تبعات
ســلبية عىل لبنان يف ظل التحديــات الراهنة التي

تواجهه» .وأكد الدعم الكامــل للدولة اللبنانية «من
أجل تجاوز هذه املرحلة الدقيقة» ،مشددا ً «عىل أهمية
اضطالع الحكومة الحاليــة باالصالحات الرضورية
املطلوبــة ،ويف ذات الوقــت اضطالع السياســيني
اللبنانيني بمســؤولياتهم ،ورضورة إعالء املصلحة
الوطنية فوق أي اعتبــارات أخرى وصوال ً لتوافقات
تفيض إىل انهاء االنسداد الســيايس والحيلولة دون
الدخول يف فراغ رئايس ال تتحمّ له البالد».
كذلك ،زار ميقاتي املمثل الخاص مللك البحرين،
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

جريصاتي لـ»"نداء الوطن"» :لم أوافق
على توقيع مرسوم االستقالة

مدخل مكتب رئيس الجمهورية بعد إقفاله (رمزي الحاج)

وضع التقارير االعالمية التي تصدر
عن مختلف اقســامه بترصف كبار
املسؤولني».
ثم ترأس املدير العام للرئاســة
اجتماعا ً ضم املدراء ورؤساء املكاتب
والدوائر حيث تم البحث يف الخطوات
الالحقــة وبرنامج عمــل املديرية

العامة بكافة دوائرها واقســامها
خــال فــرة الشــغور الرئايس.
وكانت صدرت صباحا مذكرة برفع
الصورة الرسمية للرئيس عون من
املكاتب والقاعــات عمالً باالصول
الربوتوكولية املعتمــدة عند انتهاء
والية رئيس الجمهورية.

٣

أكد مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ،سليم جريصاتي أنّه لم يكن
موافقا ً عىل توقيع مرسوم قبول اســتقالة حكومة ترصيف األعمالّ ،إل أنّه رفض أي
حديث عن امتعاض لديــه أو ربط موقفه هذا بغيابه عن وداع العهد ،مربّرا ً هذا الغياب
بأنهّ ليس موظفا ً يف املالك« ،بل لقد اختارني الرئيس عون من خارج كل هذه الحلقة لكي
أكون مستشارا ً أول لديه ،علما ً أنني ودّعته بصورة خاصة ،وألقيت كلمة يف املناسبة».
وقــال جريصاتي لـ»نداء الوطن»ّ :
«إن رفيض توقيع مرســوم قبول اســتقالة
الحكومة أمر معروف من األســاس ،وقد صدر بيانان عن مكتب االعالم يف رئاســة
الجمهورية بهذا املوضوع تحديداً ،لكن ال يشء يمنع يف الدستور من أن ّ
يوقعه الرئيس
ولو كان العرف يقتيض بأن تصدر مراســيم قبول استقالة الحكومة ،وتعيني رئيس
الحكومة وتشكيل حكومة جديدة معاً .لكن الرئيس عون شاء التوقيع قبيل مغادرته
أن الحكومة الحالية هي حكومة ترصيف أعمال ّ
قرص بعبدا للداللة عــى ّ
وألن توقيع
الرئيس املقبل لن يكون مفهوماً ،اذ ّ
إن والية مجلس النواب بدأت يف عهد الرئيس عون،
اذا ً للمرسوم االعالني داللة قانونية وسياسية معاً ،وقد رغب الرئيس بتوقيعه منفردا ً
قبل انتهاء واليته ،وهذا األمر من صالحيته».

رامــــي الريــــــــس

معارك جنرال!
بمعزل عن مفاعيل االستعراض الشعبي الذي
واكب خروج الرئيس السابق ميشال عون من
القصر الجمهوري إلى مقر إقامته في الرابية
والذي أكد ّ
أن الجنرال حافظ على موقعه كقائد
الوطني الحر» حتى عندما تولى
لـ»التيار
أعلى
ّ
المنصب األرفع في الدولة؛ ّ
فإن سياسة ش ّد
العصب ال تصلح في كل األوقات ،بمناسبة ومن
دون مناسبة.
لقد أهدر عون ك ّل الفرص السياسيّة التي
أتيحت له بُعيد انتخابه العام  ،2016والتي
توفرت له من مختلف الكتل البرلمانيّة واألحزاب
السياسيّة تقريباً ،وهي التي تجاوزت سلوكه
التعطيلي ،بالتعاضد مع حلفائه ،على مدى
عامين ونصف ،إذ لم «يُفرج» عن النصاب ّإل
بعدما توفرت له ظروف سلوك طريق بعبدا.
أما باقي الرواية السياسيّة حول ما شهده
لبنان من أهوال وويالت في ذاك العهد ،فال
يحتاج إلى تذكير .اللبنانيون يعرفونه جيّدا ً وهم
ال يزالون يعيشون مفاعيله المختلفة ليومنا هذا.
قد يكون من الصحيح القول ّ
إن الرئيس
السابق ميشال عون ال يتحمّ ل وحده مسؤليّة
تامة عن كل االنهيارات التي عاشتها وتعيشها
ّ
ولكن الصحيح أيضا ً أنّه أسقط كل
البالد،
إمكانيّات اإلنقاذ التي كانت متاحة (وال
تزال رغم صعوبة الوضع ودقته) من خالل
السياسات العبثيّة التي انتهجها مع تيّاره والتي
أفضت إلى وصول البالد إلى أفق مسدود كما
هي الحال اليوم.
لم يتوقف الجنرال وتياره عن افتعال األزمات
واختالق المشاكل في كل اإلتجاهات .لم
يكترث سوى لمسألة الصالحيّات التي لم يكن
أحد ينازعه عليها ،ولكنّها من معارك الجنرال
الوهميّة التي دم ّرت الداخل وحرفت األنظار
والجهود عن تطبيق الخطوات المطلوبة في
اإلصالح السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي.
األرجح ّ
أن هذه المعارك الوهميّة ستستمر
مستقبالً.
في مطلق األحوال ،المطلوب اليوم أكثر
من أي وقت مضى ،أن تُستخلص الدروس
والعبر من هذه التجربة الرئاسيّة ،وهذه بعض
الخالصات األوليّة:
أوالً ،رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة هو رئيس
لجميع اللبنانيين ،وبالتالي ،بقدر ما يكون بعيدا ً
عن التح ّزب ،بقدر ما يتمكن من إنجاز مهماته
الوطنيّة والرئاسيّة بعيدا ً عن مراعاة تياره أو
محاباته .هذا ال يعني طبعا ً ّ
أن الشخصيّات
الحزبيّة ال تملك الحق أو القدرة على خوض
غمار هذه التجربة ،إنما من األفضل إفساح
المجال أمام شخصيّات «حياديّة» بشكل أو
بآخر.
ثانياً ،لو كان النظام السياسي اللبناني
رئاسيّا ً لكان ربط انتخاب الرئيس بامتالكه
حيثيّة شعبيّة وتمثيليّة منطقيّاً .لقد شهد لبنان
إنتخاب رؤساء ال ينطبق عليهم هذا المعيار
وش ّكلت عهودهم محطات ناجحة نسبيّا ً في
المسار الوطني العام.
ثالثاً ،برهنت تجربة الرئيس عون في الحكم
ّ
أن مصطلح «الرئيس القوي» ال يعدو كونه
شعارا ً سياسيا ً لالستهالك الشعبوي .إذا كان
الرئيس قويا ً وقاد البالد إلى «جهنم» ،فاألفضل
أن يختار اللبنانيون شخصيّات من طراز آخر.
رابعاً ،ثمّ ة توازنات وطنيّة تتطلب فهما ً عميقا ً
من الرئيس ّ
ألن اإلخالل بها يؤدّي إلى توتير
المناخات الداخليّة من دون طائل ويع ّرض
البالد إلى إهتزازات كبيرة يمكن تالفيها باإلدارة
الحسنة والتعاون والتنسيق.
ويمكن لالئحة الخالصات أن تطول بطبيعة
الحال ،ولكن من الضروري توفير المناخات
السياسيّة المالئمة النتخاب رئيس جديد
للجمهوريّة في أقرب فرصة للحيلولة دون
إقامة مديدة لفترة الشغور الرئاسي مع كل
ما يعنيه ذلك من مخاطر ستتنامى تدريجيّا ً
على المستويات اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة وربما
األمنيّة.
في هذه األوقات «الرماديّة» ،ال مناص من
رفع مستوى اليقظة األمنيّة (مع التفهّ م الكامل
للضائقة المعيشيّة التي يمر بها ضبّاط وعناصر
األجهزة العسكريّة واألمنيّة أسو ًة بجميع
اللبنانيين) ،كي ال تتحوّل مرحلة اإلنكشاف
السياسي إلى مرحلة جديدة من اإلنكشاف
األمني مع كل ما ينطوي عليه من مخاطر!

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 974السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

ل ّ إلى « ّ
عم الك »
ي ّ الك »
من «ب ْ
لّ
لع ّل الرئيس السابق للجمهورية ميشال
عون لم يكن يريد في األساس لقب ّْ
«بي
«بي» جماعته
الكل» .كأن أحدا ً و ّرطه به .هو ِّ
فقط ،وفي الدائرة الضيقة تحديداً ،وهو
ّ
ّ
والحصة
يفضل ادخار أبوّته لبناته وأحفاده.
األكبر من هذه األبوّة ،بالطبع ،تبقى لـ»زينة
الدائرة» ،الصهر الغالي ،جبران باسيل.
وعلى ما د ّلت سيرة الرجل ،منذ إقامته
األولى في «قصر الشعب» ،هو يعتبر من
ليس معه عدوا ً تنبغي إزالته عن الخريطة
السياسية .وكذلك من كان معه وعارضه
أو اعترض على ما لحق به من ضرر وظلم
واستبعاد على يد جبران ،كاللواء عصام أبو
جمرة ،رفيق دربه في بعبدا وفي المنفى .ال
مكان لوجهات النظر المتنوعة أو الخالفات
في الرأي التي يفترض أنّها ال تفسد في الود
القضية.
ال و ّد في القاموس العوني ...حتى تجاه
جماهيره ومناصريه الذين لبّوا النداء ونصبوا
الخيم في باحة قصر بعبدا ،فهم يؤدّون
واجبهم بتقديم الوالء له ولصهره ويؤمّ نون
استمراريته .هم يبصمون على الطاعة العمياء،
شأنهم شأن مريدي الزعماء اللبنانيين الذين
صنعوا أحزابا ً على قياسهم ،ال شغل لمن فيها
ّإل تطويبهم قدّيسين أنقياء ،أتقياء ،قمة الكفر
أن تتم محاسبتهم على أفعالهم وارتكاباتهم
بحق البلد المنكوب والمواطنين المنكوبين.
فوظيفة الجماهير تقتصر على تأمين
الزعامة لهذه الطبقة من «الديناصورات»
السياسية والحزبية ما دام أفرادها على قيد
الحياة ،إلى أن يأخذ الله أمانته ويرحلون عن
الدنيا الفانية.
من هنا ،لم يعمل عون على االستثمار
في لقب ّْ
«بي الكل»ّ ،
ألن لألبوة مواصفات
ال يريدها ،وأوالها الحكم الرشيد والعادل
بين الجميع ،لذا هو ّ
يفضل تصنيفه على أنه
«الرئيس القوي» .فالرجل ربما يخاف إن
اعتبره أنصاره أو خصومه انسانا ً عاديا ً كما
باقي البشر ،ولم يُظهر قوة وجبروتاً .لع ّلهم
حينها يستضعفونه ،لذا اعتمد التهديد والوعيد
والتنديد أسلوبا ً خطابياً ...وصدّق نفسه
وصدّق حملة المباخر من حوله ،وانتشى وهو
يغادر منصبه على إيقاع الهتافات والتصفيق.
وهو يعتقد أنّه على حق ،بل هو وحده
صاحب الحق ،ومن يدعمه ويسانده ينتهج
نهج الصواب ،ومن يخالفه ملعون إلى يوم
الدين ،حتى لو كان شعبا ً بأكمله ،ومن ال
يعجبه يستطيع أن «يفل» وإن لم يستطع...
فله جهنم وبئس المصير.
هو اختبر الرئاسة واستفاد من خبرته ،على
ما قال ،بالتالي ليس مهما ً تحويل المسؤولية
والوطن حقل تجارب ،قبل المنفى وخالله
وبعده .المهم ّ
أن التجربة تساهم في نضج
خياراته وقرارته ،حتى من خالل اإلخفاقات
المتراكمة ،والتي يمكن تجميلها وفلسفتها
لتوحي بأنّها إنجازات وانتصارات.
ّ
التمسك بالقوة ،ابتزازية كانت أو
المهم
عدمية ،أو حتى انتفاعية واستغاللية من خالل
االستثمار في تحالف «مار مخايل» واالعتماد
على عضالت «حزب الله» لتحصيل كتل نيابية
وحقائب وزارية.
ال شيء غير القوة ...أيّا ً كان مصدرها،
ومهما تط ّلبت من مسح المواقف السابقة
وتحويل عدو األمس إلى حليف اليوم وبوسام
لزوم ما سوف يستجد ليصبّ في صالح
قضيته ...وبالطبع ،ممنوع على أيّ كان أن
يحاسبه.
أمّ ا لماذا لم تثمر قوة عون شيئا ً على أرض
الواقع ،ولماذا ازداد اللبنانيون بؤسا ً في عهده
غير الميمون ،فالجواب حاضر مع سيناريو
المؤامرة ضده وضد صهره ،وبتفاصيله المملة.
ووفق هذه المعادالت المتضاربة والمقلقة،
ال يزال عون ممسكا ً بآلية استكمال النضال...
فهو جدد عزمه على متابعة المسيرة ،حتى
ينجح في توريث صهره الغالي ،إذا ما ارتأى
الحاكم بأمره ذلك ومهّ د الساحة لهذه الرؤية
بطريقة يجيدها ونعرفها بعدما اكتوينا بنارها
أكثر من مرة .حينها يعود ّْ
«بي الكل» إلى
قصر بعبدا ،وهذه الم ّرة بصفته «ع ّم الكل» إذا
ما تحقق حلمه الوحيد واألوحد برؤية جبرانه
«فخامة الرئيس».
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ّ
ّ
وأفضل الرئيس التوافقي
مرشحًا...
باسيل :لست
إعترب رئيس «التيّار الوطني الح ّر»
النائب جربان باســيل ّ
أن «األبشع هو
الفراغ الحكومي فــوق الفراغ الرئايس
ورشعيــة الحكومــة ال تســتم ّد من
الخارج».
وكشف يف حديث تلفزيوني أمس ّ
أن
«رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي «أجرى يف اليــوم األول للفراغ
اتصاالت إلقفال ملــف حاكم مرصف
لبنان رياض سالمة» .وقال إن «ميقاتي
أرسل وسيطا ً قبل ســفره إىل الجزائر
يطلب منح الثقة مقابل تشكيل حكومة
فتمنينا له التوفيق».
أضاف« :تشــاورنا مــع «حزب
الله» بالعمــق يف موقفنا من الحكومة
وطالبتهم بموقف ،وقد حصل اتفاق بني
الثنائي الشيعي وميقاتي بأال تعقد هذه
الحكومة إجتماعات ،علما ً أن ترصيف
األعمال طبيعي ولكــن ربما يخلقون

أحداثا ً معينة ليفرضوا اجتماعات».
واعتــر ّ
أن «الرئيس عــون طبّق
اإلسرتاتيجية الدفاعية ليس عىل الورق
بل عىل األرض يف نقطتني :األوىل عملية
فجر الجرود والثانية مسألة الرتسيم»،
كاشفا ً ّ
أن «دولة قطر كانت تساعد من
خلف الستار يف خلق األجواء السياسية
لرتسيم الحدود البحرية».
ويف مــا خص دعوة الحــوار التي
اطلقها رئيــس مجلس النواب ،أوضح:
«نؤيد الحــوار بــن اللبنانيني لكن ال
اســتطيع أن أذهب لدى أحد يشتمني،
واملوضوع يجــب أن يعالج ،وب ّري هزم
اللبنانيني ولم يهزمنا».
ويف العالقة مع دمشق ،قال باسيل:
«ال أعرف متى أزور ســوريا ونُع ّد أمرا ً
«يليق» بالزيارة ،مرشقيّاً» ،مؤ ّكدا ً «أنه
ســيكون هناك لقاء مع الرئيس بشار
األسد».

باسيل واالعالمي سامي كليب

وتابع« :يحاولون اتهامنا بالعدائية
للسعودية والطائفة الســنية واتفاق
الطائــف ،لكن األمر غري صحيح فنحن
اليــوم الوحيدون الذيــن يدافعون عن
الطائــف» .ورأى أن «قائــد الجيش
جوزيف عون كان متفرجا ً عىل انقالب
 17ترشين  ،2019ونحن لسنا مع تعديل
الدســتور ،وقيادة الجيش ال يجوز أن
تصبح هي وحاكمية املركزي ورئاسة

مجلس القضاء االعىل منصة للرئاسة».
وشدد عىل أن «األمني العام لحزب
الله الســيد نرصالله قدّم خالل اللقاء
األخري فكرة اســراتيجية ،وهم لديهم
ثقة بي وبرئيس تيار «املردة» سليمان
فرنجية ولم يطلب مني شيئاً» ،معلناً:
«أنا لست مرشحا ً للرئاسة أنا مع فكرة
الرئيس التوافقي وتوفري العذابات عىل
البلد».

مفوضية الالجئين لـ»"نداء الوطن»":
ال نمنع العودة ...وال مساعدات بالدوالر
راكــيــل عــتــيّــق
يــرّ لبنــان عــى العــودة
الطوعيــة للنازحني الســوريني اىل
بالدهم ،بمعــزل عن أي ضغط دويل
إلبقائهــم ،إذ ّ
إن البلد لم يعد يتحمّ ل
هذا النــزوح وكلفتــه .وإذ يعترب
عدد مــن املســؤولني اللبنانيني ّ
أن
املســاعدات التي تقدّمها املفوضية
الســامية لألمم املتحدة لشــؤون
الالجئــن ( )UNHCRللنازحني من
أبرز عوامل تشجيعهم عىل البقاء يف
لبنان وعدم عودتهم اىل سوريا ،فيما
أكد مسؤولون يف املفوضية لـ»نداء
الوطن» أنّها «ال تمنع عودة الالجئني
اىل ســوريا ،وأنّها تحــرم قرارات
الالجئني الفردية املستنرية بالعودة
اىل ديارهم» .وتوضــح أنّها «تدعم
وتحرتم الحق اإلنســاني األسايس
لالجئني يف العودة بح ّرية وطوعيّا ً اىل
وطنهم األم متى اختاروا ذلك ،وبما
يتماىش مع املبــادئ الدولية للعودة
الطوعيــة اآلمنــة والكريمة وعدم
اإلعادة القرسية».
كذلــك تلفــت املفوضيــة اىل
أنّهــا «تعمــل ،كجزء مــن واليتها
القاضية بإيجاد الحلــول للنزوح،
للمســاعدة عىل التصــدي ملخاوف
الالجئــن والنازحــن داخليا ً الذين
يفكرون يف العودة .أمّ ا داخل سوريا،
ّ
فتوفر الدعم اإلنســاني عىل أساس
االحتياجات ،بمــا يف ذلك للنازحني
الســوريني األكثر حاجة والعائدين
طوعــا ً اىل بلداتهــم ومجتمعاتهم.
وتعمل املفوضية والهيئات الرشيكة
مع الجهات املعنية للتصدي ملختلف

املسائل والتحديات التي تؤخر عودة
الالجئني بحسب أقوال هؤالء» .كذلك
تواصــل املفوضية «التعــاون مع
الحكومة السورية ملعالجة القضايا
التي تؤثر عىل اتخاذ قرارات الالجئني
املتصلة بالعودة ،بما يف ذلك املسائل
القانونيــة واإلداريــة ،والدعوة إىل
اتخاذ تدابري تضمن سالمة العائدين
وأمنهم».
بالنســبة اىل العــودة الطوعية
للنازحــن التي اســتأنفت املديرية
العامة لألمن العام تنظيمها األسبوع
الفائت ،تلفت املفوضية اىل ّ
أن «آالف
الالجئني يختارون ممارســة حقهم
يف العــودة ك ّل عام ،وهــي تحرتم
القرارات التــي يتّخذها ّ
اللجئون»،
مؤكد ًة أنّها «ســتواصل املشاركة يف
الحوار مع الحكومة اللبنانية ،كذلك
مــع األمن العام يف ســياق عمليات
العودة التــي تت ّم بتيســر منها».
وعن دورهــا يف هذه العملية ،ترشح
املفوضية أنّها «تقدّم ،من بني جهات
أخرى ،املشــورة لالجئــن ،عندما
يكون ذلك ممكنــاً ،وكانت حارضة
األســبوع الفائت ،يف نقاط املغادرة
قبل عودتهم» .وتر ّكز املفوضية عىل
ّ
أن «مســؤولية الحماية واملساعدة
أوكلت إليها ،بــرف النظر عمّ ا إذا
كان الالجئــون يعــودون بطريقة

ستواصل "المفوضية"
المشاركة في الحوار مع
الحكومة واألمن العام في
سياق عمليات العودة

ّ
ميسة أم ال».
وإذ تُقــدّر الحكومــة اللبنانيّة
ّ
أن هناك  1.5مليون نازح ســوري
يف لبنان ،وأعلن املديــر العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،األسبوع
الفائــتّ ،
أن هنــاك مليونني و80
ألف نازح ،يبلغ عدد املســجَّ لني لدى
املفوضيــة الســامية لألمم املتحدة
لشــؤون الالجئني 825,081نازحاً،
أن املفوضيــة ّ
علمــا ً ّ
توقفــت عن
تســجيل النازحني الســوريني يف
لبنان يف عــام  2015بنا ًء عىل طلب
الحكومة اللبنانية.
وبالنســبة اىل ضغــط النزوح
عىل لبنان ،تبدي املفوضية ترحيبها
بـــ»ك ّل تعــاون وحــوار بنّاء مع
الحكومة اللبنانية يف معالجة الوضع
اإلنســاني الصعب الــذي يم ّر فيه
اللبنانيون والالجئون» ،مشري ًة اىل ّ
أن
هدفها األول واألخري «حماية الفئات
األكثر ضعفاً ،بمن فيهم الالجئون».

داتا النازحين

ويف حــن يتهــم مســؤولون
املفوضية بعدم التعاون مع الحكومة
وتزويدها بـ»الداتــا» التي تطلبها
عن النازحني ،تؤكــد املفوضية أنّها
«تتعاون والحكومة عىل مشــاركة
ّ
تخص
بيانات مرتبطة بشؤون عدة
الالجئني الســوريني ،بما يف ذلك عن
املســجّ لني قبل تعليق التسجيل من
قبل الحكومة اللبنانية ،وتســجيل
ً
إضافة اىل ممارسة دائمة
الوالدات،
حيث يشــارك من خاللهــا مكتب
األمن العــام مع املفوضيــة قوائم
السوريني املســجّ لني لدى املفوضية

ُيبدي لبنانيون امتعاضهم من المساعدات التي ُتقدّم للنازحين ومنها بالدوالر األميركي

الذين يعــرون الحدود ويعودون اىل
ســوريا .وتأخذ املفوضية بدورها
هذه املعلومــات ،وتتحقق من عودة
األفراد وعليه تقــوم بإلغاء ّ
ملفات
هؤالء الذين عادوا».
عىل مســتوى رغبة النازحني يف
العودة اىل ســوريا ،يبدي معظمهم
رغبة يف تحقيق ذلك يف يوم من األيام،
بحســب املفوضيــةّ ،إل ّ
أن غالبية
هؤالء ،وبحسب أقوالهم للمفوضية،
ال يزالــون قلقني بشــأن مجموعة
من العوامل ،بما يف ذلك :الســامة
واألمن ،املســكن ،إمكانية الوصول
اىل الخدمات األساسية وسبل كسب
العيش .وتعتــر املفوضية أنّه «من
املهم أن يكون الالجئون قادرين عىل
اتخاذ قرار مستنري ومدروس».
وعن مساعدتها للبنان يف تحمُّ ل
ضغط النزوح ،تشــر املفوضية اىل
ّ
أن «األزمــة االقتصادية العميقة يف
لبنان أدّت اىل تفاقم وضع اللبنانيني
ً
الفتة اىل
والالجئني عىل حد ســواء»،
أنّها «كثّفت مســاعداتها اإلنسانية
اىل الالجئــن واللبنانيني املحتاجني
عىل الصعيديــن املجتمعي والفردي
املبارش» .وعىل ســبيل املثال ،تدعم
املفوضية البلديات بمشاريع مختلفة
مثل تركيب أعمــدة وألواح الطاقة
الشمسية ،كذلك دعمت إعادة تأهيل
وتوســيع مراكز الرعاية الصحية،
ً
إضافــة اىل دعمهــا املجتمعــات
بمشاريع إلدارة النفايات الصلبة يف
أنحاء لبنان كافة .وخالل هذا العام،
دعمــت املفوضية أيضــا ً العائالت
اللبنانية الضعيفة بمساعدة نقدية
مبارشة.
ويف حــن يبــدي لبنانيــون
امتعاضهــم من املســاعدات التي
تُقــدّم للنازحني ومنهــا بالدوالر
األمريكــي ،توضــح املفوضية أنّها
«تدعم الالجئني األكثر ضعفا ً بأنواع
مختلفة من املســاعدات ،بما يف ذلك
مواد اإلغاثة األساســية ،والرعاية
الصحية ،والدعم النفيس االجتماعي،
ّ
يتلقاها الالجئون
أو مبالغ نقديــة
باللــرة اللبنانية وليــس بالدوالر
األمريكي» .وتشــر اىل أن العائالت
الالجئة األكثــر ضعفا ً ّ
تتلقى ما بني
مليون لرية لبنانية لكل أرسة شهريا ً
(مساعدة نقدية متعددة األغراض)
و/أو  500ألف لرية لبنانية لك ّل فرد
شهريا ً (للطعام  -بحد أقىص  6أفراد
لك ّل عائلة).

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 974السنــــة الـرابـعـة

٥

األربــعــاء  ٢تشرين الثاني 2022

البخاري في البقاع :لن نتعامل مع لبنان
إال من خالل منطق الدولة

أخبار سريعة
خليل جابر رئيسًا
للمحكمة العسكرية

زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيـــان
أمىض الســفري الســعودي لدى لبنان وليد البخاري
أمس يوما ً طويالً يف منطقة البقاع ،جال خالله من أقىص
حدوده الرشقية ،اىل جنوب البقاع ،فوسطه.
وقد إســتهل جولته عند الثامنــة صباحا ً بلقاء مع
فاعليات البقاع الســنّية ومشــايخها يف أزهــر البقاع
يف مجدل عنجر ،بحضــور النائبني حســن مراد وبالل
ّ
منسق
الحشيمي ورؤســاء بلديات القضاء وغاب عنهم
تيار «املستقبل» يف البقاع االوسط سعيد ياسني ،الذي هو
أيضا ً رئيس بلدية مجدل عنجر التي تحتضن مؤسســات
أزهر البقاع.
عىل رغم ما أشــيع حول أهداف زيارة الســفري اىل
املؤسسات السنّية البقاعية ،ومحاولة تصويرها وكأنّها
ترجيح ّ
لكفة أحد املرشــحني ملنصب مفتي البقاع خلفا ً
للمفتي الراحل خليل امليس ،بدا الكالم أبعد ما يكون عن
شــؤون الطائفة ،ف ُ
طرحت الهواجس عن إستمرار إغالق
الحدود الســعودية أمام املنتجات اللبنانية .كذلك حرض
هاجس تعليم التالميذ ،وكان كالما ً مبارشا ً ملدير األوقاف
إستقبال حاشد في تعلبايا في مدرسة "«أفروس كولدج"» التابعة للنائب بالل الحشيمي
يف البقاع محمد عبد الرحمن ،أمالً أن تحظى مؤسســات
َ
ُّ
عروبة
أســس واضحةٍ وعادلةٍ  ،ويحس ُم
الســلطات عىل
إستقبال يف مدرسة «أفروس كولدج» التابعة للنائب بالل
ٍ
دار الفتوى برعاية مشابهة لتلك التي حظيت بها املدارس
لبنان وعالقاته الجيِّد َة مع األشــقاء العرب ،واملميِّزة مع
الحشيمي ،حيث ُرفعت الفتات مرحّ بة بالسفري عىل طول
الكاثوليكية.
سوريا وعدم اســتخدامه مق ّرا ً أو مم ّرا ً لالعتداء عليها»،
الطريق وازدانت مدرســته بأعالم الســفارة السعودية،
ور ّد الســفري البخاري مؤ ّكدا ً ّ
أن بالده «لم ولن تتخىل
ّ
فيما بدا الســفري الســعودي مقالً يف كالمه ،سواء خالل
وشــارك التالميذ بأداء النشيد السعودي اىل جانب النشيد
تتمخض االستحقاقات
عن الشــعب اللبناني» ،آمالً أن
ّ
زيارته ملراد ،أو للنائب «التغيريي» ياســن ياسني الذي
الوطني.
املقبلة «قيادات وازنة ،سيادية إنقاذية تتصف باالعتدال
التقاه يف مســتوصف رفيق الحريري بتعنايل ،علما ً أنّه
ومن دون أن يديل بترصيح ،إنتقل البخاري اىل زحلة،
وبالنهج االنقاذي ،وتقدّم سياســات ضامنة الستعادة
توقف خالل إنتقاله بني املح ّ
طتني يف دارة النائب الســابق
حيث عقد لقاء مع أســاقفة املدينة يف كاتدرائية ســيدة
ثقة املجتمــع الدويل وثقة اململكة العربية الســعودية».
جمال الجراح.
النجــاة ،وكان تبادل للهدايا بني البخاري ومســتقبليه،
وقال« :إننا يف اململكة العربية الســعودية
يف شتورا ،وبعيدا ً عن الكامريات ،كانت
فقدم راعي أبرشية زحلة والفرزل والبقاع للروم امللكيني
واصدقاءنــا املعنيني بالشــأن اللبناني
محطة للبخاري مع ممثيل املجتمع املدني
الكاثوليك علم زحلة وكتاب «زمان يا زحلة» ،فيما أهداه
نتحمّ ل املسؤولية املشرتكة تجاه الحفاظ
عقد سلسلة لقاءات
يف أبناء الطائفة الســنّية ،ش ّكلت متابعة
الســفري الســعودي كتاب «عالقة البطريركية املارونية
عىل أمن واستقرار لبنان».
بدأت في أزهر البقاع
للقاءات التي يجريهــا دوريا ً معهم تحت
باململكة العربية السعودية».
وحــاول البخاري تبديــد الهواجس
حول مســتقبل الصادرات اىل السعودية ،وانتهت في «"البردوني"» ...مبادرة «جســور» التي أطلقها منذ فرتة
وانتقل البخاري من بعدها اىل مقاهي الربدوني حيث
أولم عىل رشف نواب قضاءي زحلة والبقاع الغربي بعيدا ً
وذلك لإلســتماع اىل هواجس الشــباب.
موضحا ً ّ
أن بــاده «طلبت آلية محدّدة يف
والتقى بينهما مراد
ّ
متوقفا ً
ّ
وتوسع يف كالمه أمام الحارضين
عن اإلعالم .وذكر أن الدعوة وجهت لـ 12نائبا ً واستثني
قرار وقف الصادرات من لبنان ،وســوف
عند إتفاق الطائف الذي اعترب أنه «يش ّكل قيمة أخالقية،
من بينهم نائب «حزب الله» رامي أبو حمدان.
تتم اعادة النظر بالقرار يف وقت قريب عندما يت ّم تشكيل
وضمانة للحفاظ عىل األمن والسلم األهيل ،والتأكيد عىل
إال أن زيــارة البخاري لم تنته مســكاً ،وبعدما كان
ّ
البت
حكومة ويكون هناك آلية ملعالجة املواضيع ،سيتم
ّ
باملس بأي مكون
صيغة العيش املشــرك الذي ال يسمح
يفرتض أن تختتم يف بلدة الفاعور التي تضم أبناء العشائر
بالسياسات بشكل عام».
من مكونات املجتمع» ،وأعلــن ّ
أن «اململكة هي الضامن
املجنّسة« ،تعرقل» موكبه عىل مدخل البلدة ألسباب أمنية
من أزهــر البقاع إنتقل البخــاري اىل البقاع الغربي
للجميع ودورها ال ينحرص بنطاق محدود» ،وسياســتها
كما ذكر ،بعدما تكاثر حوله الحارضون ،ما دفعه للعودة
حيث إلتقى النائب حســن مراد يف مؤسسات دار الحنان
«يف امللف اللبنانــي واضحة ،ولن نتعامل مع لبنان إال من
أدراجه من البلدة من دون أن يجــري اللقاءات املحددة،
الرتبوية .وقد تحدث مراد عن مجمل الوضع الســيايس
بتطبيق بنــو ِد ال َّ
خالل منطق الدولة وليس مرشوع الدويلة».
وهذا ما أثار غضبا ً وسط الجموع.
طائف
حيث أ ّكد عىل «أهميَّــة االلتزام
ِ
َ
ِّ
ً
من شــتورا ،إنتقل البخاري اىل تعلبايا حيث أع ّد له
ِ
ُ
كامل؛ ألنَّه ِّ
يرس ُخ الوحد َة الوطنيَّة ،وينظم العالقات بني

أحد المشاركين لـ"»نداء الوطن"» :لم نبحث في بديل عن مع ّوض

الصيفي :النتخاب الرئيس فورًا
 27نائبًا في ّ
يف إطار التشاور والبحث يف اإلستحقاق
الرئايس الداهم ودعوة رئيس مجلس النوّاب
نبيه ب ّري إىل عقد جلسة لتالوة رسالة رئيس
الجمهورية (املنتهية واليته) ميشال عون
ومناقشــتها الخميس ،عقد مساء أمس
األول اجتماع نيابي يف الصيفي ض ّم النوّاب:
ســامي الجميّل ،رامي فنــج ،أديب عبد
املسيح ،إيهاب مطر ،وليد البعريني ،سليم
الصايــغ ،أرشف ريفي ،محمد ســليمان،
مارك ضو ،نجــاة صليبا ،نعمة افرام ،عبد
العزيز الصمد ،سجيع عطية ،أحمد الخري،
نبيل بدر ،ميشال الضاهر ،فؤاد مخزومي،
عماد الحوت ،بالل الحشــيمي ،غســان
ســكافّ ،
وضاح الصادق ،نديــم الجميّل،
جان طالوزيان ،جميل عبّود ،أحمد رستم،
الياس حنكش وميشال معوّض.
ورأى املجتمعون يف بيــان أنّه «نظرا ً
لخطورة املرحلــة التي تمــ ّر فيها البالد
وبعدمــا ســئم اللبنانيون مــن التالعب
باالستحقاقات واملؤسسات ،من الرضوريّ
وقــف النزيــف الحاصــل عــر تحويل
اإلستحقاق الرئايس إىل فرصة لوضع لبنان
عىل سكة التعايف وإيقاف مسلسل الهروب
اىل األمام ،ال سيما بعد السياسات الخاطئة
والرتاكمات املدمــرة واالنهيار الكامل عىل
مختلف الصعد».

وأعربوا عن «رفضهم القاطع ملحاوالت
إشــعال التجاذبات الطائفية عرب افتعال
ّ
الســجال يف موضوع صالحيات الحكومة
خالل فــرة الشــغور الرئــايس ألن هذا
املوضوع محسوم يف الدستور اللبناني».
وشدّد املجتمعون ّ
أن «األولويّة التي أ ّكد
عليها الدستور هي الرشوع فورا ً يف انتخاب
رئيــس للجمهورية» ،مؤ ّكديــن ّ
أن «عىل
املجلس اإللتئام اليــوم قبل الغد ،النتخاب
رئيس الجمهورية ألن هذا وحده من شأنه

أن يُعيد اإلنتظام لعمل املؤسسات ،ويدعون
رئيس مجلس النوّاب إىل تكثيف الجلسات
النتخاب رئيس للجمهورية يف أرسع وقت
ممكن».
ويف هذا الســياق ،أشــار أحــد نواب
«اإلعتدال الوطنــي» لـ»نداء الوطن» إىل أن
هدف اللقاء هو من أجل دفع االســتحقاق
الرئــايس نحــو خواتيمه الســعيدة عرب
انتخاب رئيس بأرسع وقت».
وعن رســالة الرئيس عون إىل مجلس

النوّاب ،شدّد النائب عىل «رضورة الخروج
من النقاشــات غري ا ُملجدية واإلبتعاد عن
إشعال التجاذبات الطائفية واملذهبية بني
املسيحيني واملسلمني عىل خلفية صالحيات
الحكومة يف فرتة الشــغور الرئايس» .كما
ّ
تمسك «اإلعتدال» بأي حوار قد يساهم
أ ّكد
ّ
متوقعا أن
يف إنجاز اإلســتحقاق الرئايس،
يدعو رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري النواب
إىل جلسة حوار األسبوع املقبل.
وعن مقاطعة الجلسات أو عدم تأمني
النصاب يف حال كان اإلتجاه نحو رئيس غري
توافقي أو من صفوف  8آذار ،لفت النائب
إىل أن «التكتــ ّل ضد أي مقاطعة أو تعطيل
لجلسات اإلنتخاب مهما كانت النتيجة».
بدوره رأى أحد املشــاركني ّ
أن رسالة
عون للنــوّاب «هي لزوم مــا ال يلزم ،وأن
نقاشها ال طعم له سوى تأجيج اإلحتقان
الطائفي الداخيل ،حتى لو كان هدفها غري
ّ
ذلك» ،مؤ ّكدا ً
ّ
باملرشح
تمسك النواب الـ27
الرئايس ميشال معوّض ،وأنّهم لم يبحثوا
بديل يف لقائهم ،الــذي انحرص فقط
عــن
ٍ
يف ملف الرســالة وتأثريهــا عىل مجريات
اإلستحقاق الدستوري».
وعن الحوار الربملاني بشأن اإلنتخابات
الرئاسية ،أشــار إىل ّ
أن «النواب سيلتقون
مجدّدا ً لتحديد موقفهم من دعوة ب ّري».

أصدر وزير الدفاع الوطني في
حكومة تصريف األعمال العميد
موريس سليم ،وبناء على اقتراح
المجلس العسكري ،قرارا ً قضى
بتعيين العميد الركن اإلداري
خليل علي جابر رئيسا ً للمحكمة
العسكرية الدائمة الناظرة في
القضايا الجنائية ،وذلك خلفا ً
للعميد الركن علي الحاج الذي
أُحيل على التقاعد.

شمعون يتمنّى
على الراعي جمع
القادة الموارنة
رأى رئيس «حزب الوطنيين
األحرار» النائب كميل شمعون
أنه «بعد دخول لبنان في مرحلة
الفراغ ،والتي يجب ّأل تطول ،أن
نجد رئيسا ً يمكنه إمساك هذه
الجمهوريّة».
كالم شمعون جاء بعد لقائه
البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي في
بكركي أمس ،إذ شدّد على ّ
أن
«المطلوب اليوم يقظة ضمير
لدى النواب الذين يصوّتون
بأوراق بيضاء ويضعون البلد
في حالة مجهول ال يمكنه
تحمّ لها» ،الفتا ً إلى ّ
أن «الهجرة
اليوم غير مسبوقة ولبنان يخسر
قِ يمه».
وتمنّى شمعون على الراعي «أن
يجمع القادة الموارنة كمرحلة
أولى كي يت ّم اإلتفاق على بضعة
أسماء توافقية».

ضبط أكثر من  5ماليين
حبّة كبتاغون

أشار وزير الداخلية والبلديات
في حكومة تصريف األعمال
بسام مولوي إلى ّ
ّ
أن شعبة
المعلومات في قوى األمن
الداخلي تم ّكنت من إحباط
محاولة تهريب كمية كبيرة من
الكبتاغون في ألواح «فيبر»
بلغت  5ماليين و  415ألف
حبة ،وذلك خالل مداهمة
مستودع في منطقة الغازية قبل
نقلها إلى مرفأ بيروت ،لتكون
الوجهة األولى أبيدجان ث ّم
السودان .وأضاف عبر «تويتر»:
«التحقيقات والتوقيفات
مستم ّرة».
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مصطفى علوش يروي ( 1من )٥

في "الجبهة الشعبية" مع وديع حداد وكارلوس
جنّدت أشخاصًا خطفوا طائرات
يوم "السبت األسود" نجوت بهوية مز ّورة ...وحملت السالح على جبهة زغرتا
للدكتور مصطفى علوش تجربة سياسية غنية بعضها حديث في
السياسة وبعضها مخفي ولم يسبق أن كشف عنه إل ّ لمامًا .النائب
السابق ونائب رئيس «تيار المستقبل» قبل أن يستقيل من «التيار» ،كان
منتظمًا في العمل األمني في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»
وتحديدًا في العمل الخارجي الذي كان يديره وديع حداد ،الرجل اللغز
والمخطط للكثير من العمليات األمنية وخطف الطائرات .من خالل هذه
نجـــــم الهاشــــــــم
كيف تكوّن لديك الوعي السياسي؟

 نحن أبناء منطقة شــعبية .ولدت يف باب التبانةوأهــي من باب التبانــة .يف الوقت نفســه كان والدي
ووالدتي ناشطني سياسياً .والدتي علوية ومثقفة ووالدي
مثقف وقارئ جيــد .كالهما كانــا قريبني وصديقني
للحزب الســوري القومي اإلجتماعي يف مراحل معينة،
ولســت متأكدا ً إذا ما كان والدي قد انتسب إىل الحزب أو
صار صديقا ً ليتقرب من والدتي التي كانت حزبية .جو
اإلهتمام بالسياسة لم يكن غريبا ً عن عائلتنا وكنت بدأت
أقرأ الصحف وكان عمري  8ســنوات .منذ البداية بدأت
أشعر بالتزام تجاه القضية الفلسطينية ألننا هكذا تربينا
مع العلم ّ
أن جدي كان مؤيدا ً لكميل شــمعون وال يحب
ّ
جمال عبد النارص كما أن والدي كان يشــكك بسياسته
وكان يعترب أنه كقائد غــر صادق يف كالمه .وربما كان
ذلك نتيجة تأثره بالحزب الســوري القومي اإلجتماعي
الذي كان عىل عداء مع عبــد النارص ويف مرحلة الحقة
كان أقرب إىل الشهابية وإىل شخصيات مثل رشيد كرامي
وجان عبيد.
سنة  1970كنت يف كشافة لبنان يف مدرسة الطليان
يف طرابلس وهي مدرســة مســيحية .أحــد أصدقائي
ماروني من زغرتا ،نبيــل حرب ،كان والده يعمل يف يافا
يف فلســطني وبقي لديه الحنني إليهــا وبقيت القضية
الفلســطينية حيّة يف وجدانه ،عرض عيل نبيل أن ننتمي
إىل منظمة فلســطينية وكانت الفكــرة مقبولة عندي.
وجدت نفيس أنني مشــيت يف ســياق طبيعــي .بدأنا
نحرض جلســات تثقيفية هنا يف طرابلس .كانت هناك
حلقة ضيقة يسارية الطابع تنتمي إىل الجبهة الشعبية
لتحرير فلســطني .باألساس كان هذا جو بيتنا .لم يكن
جوا ً متدينا ً متزمتا ً بــل كان مؤمناً .أضف إىل ذلك ،كان
جو طرابلس يساريا ً وضد السلطة ،وهذا ما كان يظهر
أيضا ً يف كثري من املحطات واألحداث التي شهدتها املدينة
من حوادث  1969مع حركة « 24ترشين» ثم مع حركة
أحمــد القدور عام  .1974باإلضافــة إىل أنّها كانت مع
القضية الفسطينية .خالل هذه املرحلة من العام 1970
ووصوال ً إىل العام  1973عندما حصلت اإلشــتباكات بني
الجيش اللبناني والفلسطينيني كان وعيي السيايس قد
زاد كما ازداد التزامي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
كانت طرابلس تميش مع أي يشء ضد الســلطة ما عدا
النخب العائلية والسياســية .كانت املدينة منقسمة بني
هذه النخب التي ال تتظاهر وال تنزل إىل الشــارع ،وبني
الطبقات الشــعبية التي كانت تفعل ذلك .هذه الطبقات
كانــت ضحية الرصاعات يف كل املناطــق .كان الفقراء
يقاتلون بعضهم ويتقاتلون.
عائلتنا كان وضعها املادي ما بني الفقر واملتوسط.
أيام منيحة وأيام عاطلــة .ولكن كان ه ّم العائلة العلم.
أخواتي البنات تعلمن يف مدارس الروم األرثوذكس أمّ ا أنا
وأخي الصغري فتعلمنا يف مدرسة اآلباء الكرمليني .كان كل
مرصوف البيت مخصصا ً للتعليم وهذا ما جعلني متفهما ً
وواعيا ً للحضور املسيحي .كنت أحرض ساعات التعليم
الديني املسيحي وحفظت اإلنجيل والحقا ً رصت مطلعا ً

عــى الثقافات الدينية املختلفة وربمــا أكثر من بعض
رجال الدين .كان يوم الجمعة موعد القداس األسبوعي
يف املدرسة وكنت أرتّل مع «الكورال» يف الكنيسة وبعد ذلك
أذهب وأصيل يف الجامع وأحرض درس الدين اإلســامي
واحفظ القرآن .وهذا مــا أعطاني بعدا ً ثقافيا ً وانفتاحا ً
واسعاً .لم يعد عندي محرمات  TABOOضد اآلخر.
العام  1975منعتنا الجبهة الشعبية من التدخل يف
الحرب اللبنانية .ســنة  1973كنت بعمر  15عاما ً وكنا
بدأنا نخضع لتدريبات عســكرية وأمنية وكنت قد لفت
نظر القيــادة فوجّ هوني نحو العمليات الخارجية .عمل
أمني وتدريب عىل خطف الطائرات مع وديع حداد.

تعرفت إليه؟

 مرة واحدة .حصل ذلك يف جلســة كنت أحرضهاولم نكن نعرف من هو الشــخص الــذي يحدثنا .كنا يف
أحد املنازل الرسية التي كنا نلتقي فيها هنا يف الشــمال
وكان معنــا نبيل حرب وعــدد من الرفــاق اللبنانيني
والفلســطينيني .كانت حرب ترشيــن  1973بني مرص
وســوريا وبني إرسائيل قد انتهت وكان وزير خارجية
أمريكا هنري كيســينجر بدأ جوالته املكوكية للتوصل
إىل فك اإلشــتباك وفصل القوات عــى جبهتي الجوالن
وسيناء األمر الذي أدى الحقا ً إىل اتفاق الهدنة بني سوريا
وإرسائيل واتفاقية ســيناء ثم كامــب دايفد بني مرص
وإرسائيل ،الرجل الذي كان يحارض قال لنا إنّه تم اإلتفاق
بني كيســنجر والرئيس السوري حافظ األسد بأن يقبل
بالحــل يف الجوالن وبفصل القــوات وباملنطقة العازلة
وبوجود القوات الدولية ومقابل ذلك ســيكون لبنان من
حصته .قال لنا أيضا ً ّ
إن حربا ً أهلية ســتحصل يف لبنان
وستدخل القوات الســورية وتحتل لبنان .بعد اإلجتماع
عرفت ّ
أن هذا الشــخص كان وديع حداد .اعتقدت ذلك
الوقت ّ
أن ما قاله مج ّرد تخيالت وتهيؤات وأنّه ال يمكن أن
يتحقق ولكنه تحقق .وقتها كانت توجيهات وديع حداد،
أبو هاني« ،ال تتدخلوا يف الحرب األهلية ألنها الفخ الذي
سيقع فيه الجميع .هذه الحرب ستكون طائفية وأنتم
لستم طائفيني .أنتم وجهتكم الدائمة فلسطني».

ماذا فعلت في الحرب؟

 عندما بدأت الحرب يف لبنان يف العام  1975بقيتبعيدا ً عنها إىل أن أتت ســنة  1976عندما دخل البلد كله
يف الحرب بعد يوم السبت األســود وبعد املعارك الكثرية
التي حصلت عــى كل الجبهات ويف طرابلس لم يعد أحد
يســتطيع أن يقول «أنا ما دخلني» .صار عيب عليك إن
بقيت خارج إطار الحرب .بقيت يف الجبهة الشعبية ولكن
لجأت إىل حزب البعث العراقي ألنّه كان املجموعة األكثر
تنظيمــا واألقل زعرنة .خدمت عــى جبهة زغرتا ،عىل
جبهة الكرملية حيث كانت مدرستي وعىل جبهة مجدليا.
كانوا يعتربوننا وكأننا من الوحــدات الخاصة ألننا كنا
مدربني ولكن لحســن الحظ لم أتورط يف أي عملية قتل
مبارش .كان هاجيس إذا التقيت وجها ً لوجه مع رفيق يل
من أيام املدرســة ماذا أفعل؟ هل أطلق النار عليه؟ بقي
هذا الخوف مســيطرا ً عيل .لم أتصور أبدا أنني يمكن أن
أفعل ذلك .كان مج ّرد وجود عىل الجبهة.
أثناء حصار مخيم تل الزعــر حاولت أن أدخل إىل
املخيم .م ّرة خالل محاولة تقدم من أحد املحاور الجبلية
وقد قصفنا السوريون فرتاجعنا .ثم حاولت أن أدخل مع
الصليب األحمر لعلني اشــارك يف عمليات اإلنقاذ ولكن
من دون نتيجة ّ
ألن املخيم كان قد ســقط .أرسلني أهيل
شهرين إىل قربص بعد دخول القوات السورية حتى تكون
هدأت األمور وبعد شهرين عدت إىل املدرسة.

كم بقيت مع الجبهة الشعبية؟ وأي مهمات
شاركت فيها.
وديع حداد

المهمة أرسل علوش أكثر من شخص للمشاركة في هذه العمليات
وكانوا يعلمون أنهم قد ال يعودون .في هذه الحلقة يتحدث عن
وعيه السياسي في مرحلة ما قبل الحرب وعن مشاركته في الحرب
وكيف قابل مرّة وديع حداد ومرّة كارلوس يوم سلمه شخصًا ليشارك
معه في عملية عرف الحقًا أنّها كانت تهدف إلى خطف وزراء نفط
الدول المصدرة للنفط «أوبك».

 -بقيت  13ســنة .حتى العام  .1983بعد اإلجتياح

كارلوس

عملية مقديشو التي ُقتل فيها نبيل حرب

اإلرسائييل بدأت أطرح عالمات اســتفهام حول جدوى
العمل الفلســطيني املسلح .من املهمات األساسية التي
تكلفت بهــا كان التدريب والتثقيف الســيايس وإدارة
املجموعات .اعتربوا ّ
أن هذا دوري ولم يتم تكليفي بعملية
عىل األرض باعتبــار أنني قادر عــى أن أكون يف لبنان
وأن أعمل عىل تحضري كوادر للمشــاركة يف العمليات.
املجموعة التي كنت من ضمنها بقي منها اثنان عىل قيد
الحياة أنا وشخص آخر اســمه ابراهيم أرسلته للعمل
يف الخارج .اآلخرون استشــهدوا يف عمليات أمنية .اثنان
استشــهدا يف عملية عينتيبي يف  4تموز  1976يف أوغندا
خالل عملية خطــف الطائرة هما خالــد خالييل وعيل
ميعاري ،وواحد استشــهد يف مقاديشو هو نبيل حرب
الذي أخذني إىل العمل مع الجبهة الشــعبية .واآلخرون
استشهدوا يف اشتباكات متفرقة.

ّ
سينفذونها؟
كنت تعلم بالعمليات التي

أن عندهــم مهمة .هم أيضا ً
 ال .كنت أعلم فقط ّما كانوا يعلمون ما هــي املهمة ّإل وقت العملية .ولكن
كانوا يعرفون ّ
أن هنــاك احتمال املوت أثناء العملية .ما
كانوا غافلني عن هــذا األمر .أعمارنا كانت بني  16و18
ســنة .أكربنا كان بعمر  19سنة .كان هناك تشديد عىل
هذا األمر .عندما كانت تطرح علينا قضايا من هذا النوع
لنعمل عليها كانت التعليمات والتوجيهات بعدم تجنيد
أي شــخص بالغ .كان املطلوب أشخاصا ً يعرفون لغات
ولديهم ثقافات .عمليات كثرية انكشفت ألن الذين كلفوا
بتنفيذهــا ما كانوا يعرفون كيــف يترصفون يف البيئة
التي ينفذون فيها العملية .ترصّفاتهم كشــفتهم .كان
التشــديد عىل تجنيد من يتقنون اإلنكليزية والفرنسية
وعندهم مــا يكفي من الثقافة اإلجتماعية لينخرطوا يف
البيئة التي ستكون مرسح العملية حتى ال يظهروا أنهم
غرباء عنها .كان التشــديد عىل أن يبدأ التجنيد بعمر 14
و 15عاما ً ألنّه يف هذه األعمار تســتطيع أن تغسل عقل
من تجنّده وتطوّعه وال يكون قد عمل يف تنظيم أو جهاز
آخــر .يف ذلك الوقت كنت أعترب أنّها مهمة أخالقية نقوم
بها من أجل تحرير فلســطني وأنها عمل واجب من أجل
فلسطني ولبنان.

ما قصة لقائك مع كارلوس يوم السبت
األسود والهوية المزورة؟

 أنا من الناس الذين نجوا من يوم الســبت األسود.كنت شــاهدا ً عىل املجــزرة .كنت عائدا ً مــن بريوت إىل
طرابلــس .وصلت إىل ســاحة الشــهداء وكان الوضع
مخربطاً .إطالق نار وفوىض .دخلت الســيارة يف شارع
املتنبي وكنا نريد أن نتحاىش املرور يف الصيفي حيث بيت

الكتائب خوفا ً من عمليات الخطفّ .
توقف الســر .بدأنا
نسمع رصاخاً .فتحت الباب ونزلت من السيارة وتابعت
ســراً .كنت أحمل هوية مزورة باسم مسيحي وشعري
طويل بحيث يظهر فعالً كأنني مسيحي .وبدل أن أعود
إىل «بريوت الغربية» تابعت امليش .أوقفني شاب عىل أحد
الحواجز وطلب هويتي .أعطيته الهوية املزورة .قال يل:
روح .أكملت .وعىل رغم ذلك لم ّ
أغي قناعاتي الالطائفية.
عىل العكس تو ّلد لدي انتقاد شديد للتوجهات الطائفية.
شعرت بردة فعل وأجريت مراجعة لذاتي يف أوقات كثرية.
بعد وفاة وديع حداد بقيت عــى عالقة مع أبو ابراهيم
العمري يف الجبهة الشــعبية ولكن املجموعة ضاعت يف
عمل أجهزة املخابرات بني املخابرات السورية والعراقية
والبلغارية بعدما كانت شخصية وديع حداد هي الطاغية
وماســكة كل األمور .كان املطلوب أن تبقى املجموعات
والخاليا مســتقلة وبعيدة عن بعضها وغري مرتبطة وال
تعرف أيّ منها األخرى وما تقوم به للحفاظ عىل رسية
العمل والتنظيــم ،ولكن بعد ذلك تحوّل البعض إىل أدوات
تعمل لدى أجهزة مخابرات مختلفة.
التقيت كارلوس مرة واحدة .كان اللقاء يف شقة
رسيّة يف منطقة املزرعة يف بريوت .كان ذلك يوم السبت
األسود يف كانون األول  .1975كنت يف مهمة ُكلفت بها
وهي نقل أحد الشباب من الشمال إىل بريوت ليشارك
يف عملية لــم أكن أعرف ما هي .الحقــا ً علمت أنها
عملية خطف وزراء أوبك يف فيينا التي دامت عدة أيام.
كان املطلوب مني توصيله فقط والعودة .لم يقتل يف
العملية وال يزال حيا ً ولديه ثروة ألنني عدت وأقنعته
برتك هــذه األعمال .وهو من األســماء التي لم يتم
الكشف عنها .شعرت أنّه لم يبق غريه من املجموعة
والقصة تنتهي بعد وفاة وديــع حداد يف آذار .1978
الهوية املزورة التي كانت معي وكنت أستعملها للتنقل
«أنا عملتهــا» .كان هذا اختصايص من أجل املهمات
التي ننفذها .نزلت مــن طرابلس إىل بريوت قبل يوم
واحد من اللقاء مع كارلوس عىل الطريق الســاحيل
بواسطة هذه الهوية .يف اللقاء كان كارلوس يجلس
وبقربه شخصان ال أعرفهما ،كما أنني لم أكن أعرفه.
ال أذكر إذا كان أنيس النقاش موجوداً .ما كنت أعرفه
أنني ســألتقي كارلوس .حصل ذلك بالصدفة .الحقا ً
عرفت من يكون .كان يتحدث بلغات مختلفة «وكم
كلمة عربي» .أنكليزي وبرازييل .مهضوم يتحدث عن
األكل اللبناني والبنات .أنهيت املهمة وعدت وصارت
قصة السبت األسود.
يتبع يف الجزء الثاني:
من ميشال عون إىل رفيق الحريري
(السبت  5ترشين الثاني)
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األهل يناشدون الجيش تحرير الطف َلين
َ
المخطوفين في بعلبك

وقفة تضامنية مع الطفلين المخطوفين

بعلبــــك  -عيســـى يحيــــــى
عرشة أيا ٍم م ّرت عىل إختطاف الشقيقني
غالب ومهنّد عــروب يف بعلبك ومصريهما ال
يزال مجهوالً .األهــل يف حالة ّ
ترقب وإنتظار،
ع ّل معجزة تحدث ويطلق رساحهما ،أو تنجح
ّ
وتقض مضجع
القوى األمنيــة يف تحريرهما
العصابة الخاطفة تجنّبا ً لسيناريو مشابه.
تُع ّكر صفــو بعلبك الهرمــل بني الفينة
ٌ
أحــداث وه ّزات تعيد الناس بالذاكرة
واألخرى
إىل مشــهدية الخوف والقلق عــى أرواحها
أشهر عىل رخا ٍء أمني لم تشهده
وأرزاقها .فبعد
ٍ
املنطقة منذ ســنوات أثمر إرتياحــا ً وإعادة
وصل ما انقطع من ثقــة بالدولة وأجهزتها،
عادت العصابات ،وآخــرون يعملون فرادى،
إىل ه ّز األمن مجــدّداًّ ،
منغصني عىل البقاعيني

حياتهم ،فيعيدونهم إىل السرية األوىل يف مراعاة
ّ
تنقالتهم وتجنّب البوح بما يملكون ،وســط
أزمة إقتصادية وارتفاع سعر الدوالر األسود،
ما يدفع بأفراد العصابات إىل إختيار أشخاص
يملكون املال ويطلبــون الفدية «باألخرض»
حرصاً.
لم يســبق أن شــهدت منطقــة بعلبك
الهرمــل حادثة خطــف ألوالد والضغط عىل
عائلتهم بهم يف ســبيل تحصيل فدية مالية،
وإن كانت املنطقة عىل م ّر الســنوات املاضية
مرسحا ً لتلك العمليات والضحايا من مختلف
املناطق والجنسياتّ ،إل أنّها حملت يف التوقيت
ّ
مؤشا ً خطريا ً لأليام املقبلة يف حال
واملضمون
وصل الخاطفــون إىل مطالبهــم ونجحوا يف
الهروب مع الفدية.
إســتنفد ماجد عــروب والــد الطفلني

ْ
املخطوفي كافة الســبل واألبــواب يف إطالق
رساحهما ،وهو يعيــش تحت رحمة اإلنتظار
والوقت الذي يمنحه إيــاه الخاطفون لتأمني
الفدية املطلوبة ،وقد تم تحديدها بـ 350ألف
دوالر إثر اتصال من رقم أجنبي .ويف ســبيل
الضغط عىل املعنيني وإيصال الصوت نفذ عد ٌد
من أقارب وأصدقاء الطفلني وقفة احتجاجية
عــى دوار الجبيل يف بلــدة دورس عند مدخل
بعلبك الجنوبي وقطعوا الطريق لبعض الوقت،
حاملني الفتات تندّد بخطف األطفال وتطالب
بإنقاذهم وإطالق رساحهم .وناشــدوا القوى
األمنية وقيــادة الجيش الرضب بيد من حديد
لتحريرهما وخصوصا ً يف ظل الضغط النفيس
الــذي يتع ّرض له األهل مــن قبل الخاطفني،
وتهديدهم مجددا ً ببيع أعضاء ولديهما يف حال
عدم دفع الفدية.

مســـاحة حـــرّة

لماذا اإلصرار على رئيس سيادي ّ سياسيّ؟
وهبــــي قاطيشــــه

(*)

ّ
ألن األزمة يف لبنان هي سياســية سيادية
بامتيازّ .
وألن السياسة هي التي تصنع الحرب
أو السلم ،هي مصدر الغنى أو الفقر ،هي التي
تنســج العالقات الدولية ،لتنتج إمّ ا تعاونا ً مع
املحيط األقرب والعالم األبعد من هذه الدول ،أو
تتسبب بالجفاء والجفاف مع هذه املكونات...
باختصار ،السياســة التي تنتهجها الدول ،هي
التي تنعكس ســلبا ً أو إيجابا ً عىل ك ّل قطاعات
اإلقتصــاد والنقد والتجــارة والثقافة والقدرة
واإلزدهار ...السياسة هي مصدر نجاح أو فشل
ك ّل هذه القطاعات.
األمثلة عديدة ،تاريخيَّا ً وحارضاً ،تؤ ّكد تأثري
السياسة يف حياة الشــعوب .السياسة جعلت
من كوريا الشــمالية فقــرة إىل جانب توأمها
كوريا الجنوبية الغنية واملزدهرة .السياســة
ْ
األملانيتي ،الرشقية
بيَّنت التفاوت الشاسع بني
والغربية أثناء الحرب الباردة .السياســة أ ّكدت
عىل تخ ّلف اإلتحاد السوفياتي وانهياره مع كل
حلفائه حول العالم ...األمثلة الواقعية ال تنتهي
وهي تؤ ّكد ّ
أن تطور الدول وازدهار الشــعوب
ناتج عن السياسة التي تنتهجها هذه الدول.
عندما نطالب برئيس جمهورية متمرس
سياســيَّا ً يف لبنان ،ليس ّ
ألن بقيــة اللبنانيني،
الذين اليمتهنون السياســة ،ممنوع عليهم أن
يكونوا رؤساء ،طبعا ً ال .لكن ليقيننا ّ
أن املشكلة
األساسية يف لبنان ،سببها سياسته املتبعة منذ
ٌ
سياسة عزلته عن محيطه ،ورمته
عقد ونيف.
يف «ممانعة» ال يعرف معناها وال حدودها حتى
الذين اخرتعوها لتخدير املواطنني ،وأســاءت
لعالقاته مع أصدقائه يف العالــم ،ليقف اليوم
عىل حافة اإلنهيار املايل واإلقتصادي واإلداري...
والسيايس .إذ ال يمكن وقف هذه اإلنهيارات ،إن
لم نصحّ ح املسار السيايس للدولة.
لنفرض جــدال ً أننا اخرتنــا أفضل خبري

إقتصادي يف لبنان والعالم ،ليقوم بمسؤوليات
رئيس الجمهوريــة يف لبنان ،فهل يمكنه إنقاذ
لبنان من محنته إن لم تصطلح فيه السياسة:
بتصحيح العالقات مع الخارج ،وضبط الحدود
الربية والبحرية والجوية ملنع التهريب ،واحتكار
الدولة لقرار السلم والحرب...؟ من هنا املطالبة
واإلرصار عىل أن يكون الرئيس املنتخب يف لبنان
سياسيَّا ً وســياديَّا ً ملواجهة األزمة السياسية
وتصحيح مســارها ،لينعكس ذلك إيجابيَّا ً عىل
بقية القطاعات املنتجة يف لبنان.
طبعا ً ال يُقصــ ُد بعبارة املواجهة ،مواجهة
عسكرية كما يحلو لبعض سيّئي النية تسويقها،
إنما مواجهة سياسية وتح ٍّد ديموقراطي .أليست
الحياة كلها تحدّيا ً ومواجهة؟ أليست اإلنتخابات
النيابية مواجهة وتحدّيً بني املرشحني؟ أليست
القطاعات التجارية والصناعية وغريها عبارة
عن نشــاطات مجبولة بالتحدّي والتصارع يف
سبيل األفضل؟ أليســت الرصاعات حتى داخل
حتى الحزب الواحد نوعا ً من التحدّي واملواجهة؟
طبعا ً ك ّل الذيــن يحاولون إعطاء هذه العبارات
معانــي تتناىف مع الحياة السياســية يف لبنان
ينطقون بالباطل ،ألنهم يخافون من املواجهة
الديموقراطية ،فيرصّون عىل تعطيلها بأحقيَّة
امتالك فيتوات أقلوية غري قانونية ،ليحولوا هذه
الديموقراطية إىل أولغارشــية يحكمها السالح
غري الرشعي .عىل الرئيس أن يكون رئيس تحدٍّ.
هــو املدافع عن الدولة وســيادتها وحقوقها،
وبالتايل عليه أن يتحــدّى كل فرد أو جماعة أو
حــزب ...يحاول تعطيــل دور الدولة ويحاول
مقاســمتها أو اختزال دورهــاّ ،
وإل ال معنى
لرئاســته .هذا التحدي يمارسه باسم القانون
والدستورّ ،
وإل اعتُ ِب متخاذال ً غري جدير بحمل
األمانة .نريد رئيســا ً سياســيَّا ً ّ
ألن مواقف
الرجل الذي يمارس السياســة من األزمات
السياســية واضحة؛ وعىل هذا األساس يتم
انتخابه .أمّ ا الذين ،من غري السياســيني،
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الراغبني يف الوصول إىل قرص بعبدا ،فعليهم
أن يعلنوا برصاحة عن مواقفهم من األزمة
السياســية الحالية التي تــرب لبنان؛
بعدها يمكن اعتبارهم من املرشحني الذين
يريدون إيجاد حــ ٍّل لألزمة وليس التعايش
معها؛ عندها ال يجوز اســتبعاد ُّ
ترشحهم
وانتخابهم .فاملرشح الغامض يف املواقف ،ال
يمكنه مواجهة األزمة؛ واملرشح الذي يكتفي
عــادة بـ»فرفكة» يديــه ،يبقى من أخطر
الرؤساء عىل الجمهورية؛ والرئيس التوافقي
يعني استكماال ً لإلنهيار الحاصل وإمعانا ً يف
نهب الدولة وانهيارها.
الديموقراطيــات العريقــة هــي أعمال
تح ٍّد يومي .مثالًّ ،
يرتشــح للرئاســة يف فرنسا
عرشات السياسيني ،يف تح ٍّد رشس وواسع بني
الجميع يف الــدورة األوىل .بعدها تتحول املعركة
يف الــدورة الثانية إىل مواجهة بني املرشــحني
األقوى ،ليتحالف فيها املتنافســون .هذه هي
ديموقراطيــة التحــدي؛ فلمــاذا ال نذهب إىل
هكذا نوع من التحــدي يف املجلس النيابي؟ أمّ ا
أن يســتمر الوضع كما هو عليه من الشغور
والفراغ بسبب ســاح «حزب الله» ،فهذا يعني
ّ
أن النظــام يف لبنان لم يعــد ديموقراطياً ،إنما
هو أوليغاريش تتحكم فيه األقلية ،التي تحمل
السالح ،باألكثرية .فـ»الديموقراطية ال يمكن
تصحيح مسارها بالسالح إنما بالديموقراطية.
الدولة هي املسؤولة عن إعادة التوازن الذي
كرسه «حزب الله» يف لبنان بقوة الســاح غري
الرشعي؛ هــذا التوازن ال يمكن للدولة تحقيقه
ّإل برئيس سيايس وســيادي بامتياز .وإحجام
الدولة أو فشلها يف إعادة التوازن ،قد يدفع ببقية
املكوّنات اللبنانيــة إىل البحث عن طرق للتحرر
من هيمنة السالح غري الرشعي؛ وقد بدأ الحديث
يتصاعد يف الكواليس عن كثري من الحلول .فهل
يعي املمانعون خطورة الوضع؟
(*) عميد ركن متقاعد

بسـام أبو زيـد

أفكار جزائرية ...وتجنّب التورّط
في الوحول اللبنانية
في أروقة القمة العربية في الجزائر يجرى التداول بكالم
مفاده ّ
أن الجزائريين الذين كانوا قد اهتموا بالوضع اللبناني منذ
اتفاق «الطائف» مع األخضر اإلبراهيمي ،جهّ زوا أفكارا ً تش ّكل
مبادر ًة لمعالجة الوضع اللبناني ،ولكن طرح هذه المبادرة وفي
توافق عربي
العلن ،وتحديدا ً في القمة العربية ،لن يحصل إال بعد
ٍ
عليها وال سيما توافق الجزائريين مع السعوديين والمصريين
على هذا الطرح.
وقال مطلعون على ما يمكن أن تبادر به الجزائر ،إنّه حتى
ٍ
واضح يتعلق بهذا
سعودي ومصري
موقف
اآلن ليس هناك من
ٍ
ٍ
الموضوع باعتبار ّ
ٍ
انشغاالت أكبر من الوضع اللبناني،
أن هناك
ً
إضافة إلى ّ
أن بعض النقاط في المسألة اللبنانية مختلف عليها،
وبالتحديد مسألة «حزب الله» ودوره في وجه اإلسرائيليين
وال سيما الدور الذي لعبه في الدفع للتوصل إلى اتفاق ترسيم
الحدود.
وبانتظار أن تتوضح الصورة في ما يتعلق باألفكار الجزائرية،
رئيس
سمع الوفد اللبناني في القمة إلحاحا ً على ضرورة انتخاب ٍ
للجمهورية في أسرع وقت ممكن ،وقد عبّر عن ذلك كل الذين
التقاهم رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي ووزير
الخارجية عبدالله بو حبيب ،وسأل ممثل ملك البحرين الذي
التقاه الرئيس ميقاتي إن كان باإلمكان أن تلعب بالده دورا ً في
مساعدة اللبنانيين لحل األزمة الرئاسية.
في القمة العربية المنعقدة في الجزائر وعلى الرغم من
ً
أولوية لدى هذه الدول التي
الحديث عن لبنان ،إال أنه ليس
يرى ممثلوها أنّه على المسؤولين اللبنانيين أن يبادروا هم لح ّل
مشاكلهم وأن يتخلى البعض منهم عن االرتباطات الخارجية
التي و ّرطت لبنان في الكثير من األمور التي كان بغنى عنها،
فك ّل االهتمام الذي كان يمكن للبنان أن يحظى به قد تراجع
على خلفية ضعف الدولة ومؤسساتها وعدم تمكنها من اتخاذ
قرار لصالحها ،لذلك أصبحت مقاربة الموضوع اللبناني من
ً
ً
محفوفة بالمخاطر ونتائجها معروفة :فإمّ ا
مقاربة
قبل العرب،
صرف النظر عن مناقشة الوضع اللبناني برمّ ته ،وإمّ ا اإلصرار
قرار وزيادة الخالفات
على المناقشة وبالتالي عدم التوصل إلى ٍ
العربية في شأن لبنان ،وهذا ما تتجنّبه الدول العربية الفاعلة
وغير الفاعلة التي ال ترغب حاليا ً بالتورط في الوحول اللبنانية.

اإلتّحاد األوروبي يدعو
النتخاب رئيس :تذ ّكروا العقوبات
مع دخــول لبنان مرحلة
الفراغ الرئــايس ،رأى املمثّل
األعــى لإلتّحــاد األوروبي
جوزيب بوريل أنّه «بعد أربع
جلسات غري حاسمة ملجلس
النــواب ،لم يتــ ّم انتخاب أي
مرشح ورئاســة الجمهورية
اللبنانية شــاغرة اآلن .ومنذ
االنتخابات العامة األخرية يف
أيار املايض ،لم يت ّم تشــكيل
حكومــة .ويحدث هذا الفراغ
الســيايس يف وقــت يواجه
فيه لبنان وضعــا ً اجتماعيا ً
واقتصاديا ً متدهــوراً .ومن
شــأن التق ّلبات املؤسســية
املصحوبة بعدم االســتقرار االقتصادي أن تش ّكل مخاطر جسيمة
عىل لبنان وشعبه».
ودعا يف بيان و ّزعته بعثة اإلتحاد يف لبنان «القيادات اللبنانية إىل
تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقىص رسعة».
وأضاف« :يف تموز املايض ،جدّد اإلتحاد إطار عقوبات يســمح
بفرض إجراءات تقييدية عىل األفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج
من األزمة اللبنانية .وبهدف تســهيل رصف التمويل الدويل اإلضايف
ّ
التوصل إىل اتفاق
وكبح اإلتجاه املتدهور لإلقتصــاد اللبناني ،يجب
تمويل مع صندوق النقد الدويل .ويجب إنجاز اإلصالحات الرئيسية
التي طال انتظارها دون مزيد من التأخري».
وختم« :يبقى االتحاد األوروبي ملتزما ً مواصلة مساعدة لبنان
وشعبه للميض قدما ً نحو التعايف واالســتقرار اللذين يستحقهما.
يف الوقت نفســه ،يحض االتحاد األوروبي القيــادات اللبنانية عىل
االضطالع بمسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة».
إىل ذلك ،و ّزعت الســفارة الفرنسية يف لبنان أمس تغريدة وزارة
الخارجية الفرنســية عرب حســابها عىل «تويرت» والتي جاء فيه:
«يمــ ّر لبنان بأزمــة اقتصادية ومالية واجتماعيــة خطرية وغري
مســبوقة ،األمر الذي يتطلب حســن ســر جميع مؤسساته من
رئاســة ،حكومة ،ومجلس نوّاب التخاذ اإلجراءات الالزمة لنهوض
البالد وتحســن أوضاع اللبنانيني بشــكل عاجل ،ويف السياق دعت
فرنســا جميع الفاعلني اللبنانيني إىل تحمّ ل مسؤولياتهم واإلرتقاء،
تحث النواب ومن دون ّ
ّ
تأخر
من أجل لبنان والشعب اللبناني .وهي
إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
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وفاة طفلت ْين تفتح ملف فوضى باصات
المدارس
الـنـبـطـيـة  -رمــال جــونــي
لم يســتوعب والد ريــن عبد الله
جمعة ،ابنة العام والنصفّ ،
أن طفلته
رحلــت نتيجة «إهمــال» ،كما يقول
األب املفجوع ،وهو ال يزال تحت وقع
الصدمة ،يضيف أنّهــا قضت نتيجة
إغالق باب باص املدرســة عىل رأسها،
وكانــت بصحبــة والدتهــا املعلمة
وشــقيقها ،يف حادث أبسط ما يقال
عنه إنه «جريمة اهمال» .إذ بحسبه،
يفرتض عىل ســائق الباص أن تعاونه
ّ
ينــص القانون ،وكما
مســاعدة كما
أكدت املدرسة« ،غري ّ
أن غياب املعاونة
ســبّب الكارثة ،وقد حوّلــت حياتنا
جحيماً».
تكاد قضيــة الطفلــة رين التي
قضت يف حادث مأسوي يف بلدة كفركال
قبل أيام ،أن تتحــوّل قضية رأي عام،
ال ســيما وانّها ليست املأساة الوحيدة
التي ســجّ لت يف األيــام املاضية ،بل
سبقتها مأساة الطفلة سريين الشقور
التي توفيت أثناء خروجها من مدرسة
املقاصد يف النبطية نتيجة صدم سيارة.
ّ
ملف االهمال
تفتح هذه الحوادث
ّ
يف املــدارس ،وتحديــدا ً
ملــف النقل
ّ
الشق
الخارجي ،واملدرسة ال تويل هذا
عنايتها ،معظم فانــات املدارس غري
قانونية ،فقد تحوّلت ألصحابها فرصة
عمل ،وتسعرية «غري القانوني» تختلف
حكما ً عن تســعرية الباص القانوني،
وفق مــا يقول رئيــس بلدية كفركال
حسن شــيت ،مؤ ّكدا ً ّ
أن االهمال سيّد
ّ
امللف ،وغياب القوانني وعدم تطبيقها
ش ّكال جزءا ً من هذه الحوادث وستتك ّرر
حكماً».
ويقــولّ :
«إن قرابــة  15يف املئة
من باصات النقل املدريس مســتوفية
الــروط والباقــي غــر قانوني،
والفوىض تســيطر عىل هــذا امللف،
الذي يغلب عليه الربح املادي أكثر من

صناعة المراكب الخشبية...
تراث يبحث عن دعم
صـــيـــدا  -مــحــمــد دهــشــة

الطفلة رين جمعة

الطفلة سيرين الشقور

املسؤولية وحماية الطالب ،هذا ناهيك
عن غياب مساعد للسائق ،ما قد يزيد
الحوادث».
دفعت األزمــة االقتصادية األهايل
إىل البحث عن باص رخيص متجاهلني
ســامة أبنائهم ،فالتوفري هو األه ّم يف
هذه املرحلة .بني الـ 500والـ 700ألف
ســيختارون حكما ً األرخص ،ولو عىل
حساب حياة أبنائهم.
بعض املــدارس فــرض تأمينا ً
ّ
مرخص وغري
إلزاميا ً عىل ك ّل باص غري
قانوني ،ولكن حني تقع الكارثة الك ّل
ّ
يتنصل من املسؤولية .وحدها األم التي
تخرس ابنها تدفع الثمــن أمّ ا الباقي
فينىس بعد أق ّل من شهر...
حني تقع املصيبة تتح ّرك الوزارات
إلصدار تعاميــم وتوجيهات برضورة
تأمني الحماية والتشدّد يف الرقابة.
حادثان مأسويان يف أق ّل من شهر
عىل انطــاق العام الدرايس ،طفلتان يف
عداد القتىل ،اهمال ،فوىض ،المسؤولية،
قانون ال يطبّق ،رين وسريين لن تكونا
آخر ضحايا اإلهمال ،فاملأســاة ،كما
يقول الوالد« ،قد تتكرر طاملا ّ
أن االهمال
هو الحكم» ،بحسبه «املسؤولية االوىل
تقع عىل املدرسة التي لم تطبق القوانني
بشكل صارم ،خرست طفلتي أمام نظر
أمهــا ،ماتت مــن دون أن نتم ّكن من
فعل يشء ،من املذنــب هنا»؟ يرفض
األب اتهام أحد ســوى االهمال ،مطالبا ً

بتشــديد الرقابة عىل باصات املدارس
«كي ال يكون هنــاك رين أخرى تموت
بطريقة بشعة».
تتك ّرر حــوادث الباصــات أمام
املــدارس وعــى الطرقــات يف رحلة
الذهــاب والعــودة ،مــا زال حادث
مفرق كفررمان ماثــاً أمام العيون،
شاحنة تصدم باص مدرسة وعرشات
الســيارات بســبب خلل يف املكابح،
والحصيلة  11جريحاً .حادث مأسوي
كاد أن يودي بعــدد من الطالب داخل
الباص وقد تحــوّل كتلة من حديد ،ما
دفع بمحافظ النبطية الدكتور حسن
فقيه اىل اصدار قرار يقيض بمنع مرور
الشاحنات واآلليات الكبرية يف توقيت
ذهاب الباصات اىل املدارس وعودتها.
قــرار قد يبقى حربا ً عىل ورق أســوة
بقرارات مشابهة .ففي لبنان عادة ما
يتحوّل قرار يحمي الناس قرارا ً منتهي
الصالحية قبل تنفيذه ،والسبب ،برأي
شــيتّ ،
أن «لبنان بلد الفوىض وشعبه
غري مســؤول ،وبالتــايل القانون لن
يصبح نافذا ً وعليه ســيكون املواطن
الربيء الضحية».
اذاً ،فتح حادث رين وسريين ملف
الفوىض واالهمال يف باصات املدارس،
ّ
ملفا ً يفــرض أن يأخذ حيزا ً مهمّ ا ً من
أولويــات الجميع كي ال يتحوّل طريق
الطالب اىل مدارســهم طريقا ً للموت،
فهل يتح ّرك الجميع قبل فوات األوان؟

يجلس محمــد جــارس ( 58عاما) يف
محرتفه املتواضع يف سوق «الحيّاكني» داخل
ّ
أزقة صيــدا القديمة ،حيــث يعلو الضجيج
وتتداخل األصوات يف الحــارات واألحياء مع
نــدءات الباعة ،لتد ّل عىل ســعي الناس التي
تبحــث عن قوت يوم يف ظل االزمة املعيشــة
الخانقة.
جارس ،الذي ّ
يلقبه أبناء «البلد» بـ»صانع
ّ
بمجســماتها املختلفة
املراكب» الخشــبية
األشكال واألحجام ،لم تمنعه االعاقة البرصية
(املاء الزرقاء) التــي أدّت إىل فقدانه النظر يف
عينه اليرسى وضعفه يف األخرى ،من الحفاظ
عىل مهنته التي نشأ عليها منذ نعومة أظافره،
ّ
ليشــق طريقه يف الحياة ،ويكاد
وشبّ عليها
يشــيب معها كمصدر لتوفري قوت يومه عىل
الرغم من تراجع االقبال عليها كثرياً.
ويقول جارس لـ»نداء الوطن»« :ولدت يف
صيدا القديمة التــي ترشّ ع منازلها ونوافذها
عيني عــى املياه املالحة
عــى البحر ،فتّحت
ّ
واملراكب ومهنة الصيد والشباك ،فأهيل بحّ ارة،
والدي وجدّي من صيادي األســماك ،وورث ْ ُت
املهنة عنهما .ث ّم تع ّلمت مهنة نجارة الخشب،
ّ
وتخصصــت يف صناعــة املراكــب البحريّة
ّ
املخصصة لصيد األسماك ،واملراكب السياحية
ّ
املجسمات
األكرب حجماً ،ثم احرتفت صناعة
الخشبية :سفن ومراكب وتحف فنية متفاوتة
األحجام واألشــكال ،لقد حولت الهواية التي
أعشق ،وســيلة لكســب قوت اليوم وبدأت
أصنع من الخشب كل ما يتع ّلق به من قوارب
وشمعدانات ،وأرشعة ،ويف الوقت نفسه إلبراز
ّ
ومجسمات تستوقف
االبداع الفني من تحف
العابرين من سائحني وزوار ومهتمني».
صنع جارس أخريا ً
ّ
مجسما ً لسفينةٍ من
الخشــب مزوّدة باألنوار ّ
عب فيها عن شغفه
الكبري بالبحر ،ويروي يف هذا الســياق« :جاء
إبني وهو يحمل بيده زورقا ً صغريا ً من الورق
صنعه بيده وطلب منّي أن أصنع له مركبا ًكبريا ً

أمام محترفه في صيدا القديمة

مثله ،قلت له ،سأصنع لك مركبا ً أكرب وأجمل.
ورحت أجمع ما تيّرس من الخشب ،وصنعته يف
 4اشهر ،قبل أن أصنع مجدّدا ً مركبا ً كبريا ً بلغ
طوله  6أمتار ،واستغرق انجازه سنة ونصف،
ولم أستطع بيعه ّإل بعد  7سنوات .فأطلق عيل ّ
لقب»صانع املراكــب» ث ّم «صانع التيتانيك»،
يف إشــارة إىل السفينة الشــهرية التي غرقت
اوائل القرن املايض بعدما أنجز مجسما ً كبريا ً
لسفينةتشبهها.
ّ
يتحس جارس عىل األيــام الخوايل حيث
كانت املهنة تكفي كفــاف العيش« ،صحيح
إنني لم أجمــع ماالً ،ولكننّــي كنت أعيش
مســتورا ً وببحبوحة ،اليــوم ّ
تغري ك ّل يشء،
تراجع اإلقبــال عىل الرشاء مــع «كورونا»
والركود االقتصادي .يأتي زبائن للتف ّرج فقط
ويكتفون بإبداء اإلعجاب والتشجيع وال أحد
يشرتي ،الناس باتت ترتّب األولويات ولم تعد
تكثرت كثريا ًللتحف والهدايا والكماليات ،يبقى
اإلعتماد عىل بعض السياح اللبنانيني من خارج
صيدا أو املغرتبني أو الســياح األجانب خالل
فصل الصيف».
ويختم جارس «إ ّن املهنة تعتري ونحافظ
عليها كنوع من إرث ثقايف وأثري ولكنها تحتاج
إىل دعــم وترويج واىل متحف للحِ رف ،والبلدية
بصدد تحويل «القشــلة» اىل متحف ،وهذا أمر
جيد لكنه غري كاف إذا لم يرافقه ترويج ودعاية
وتشجيع إلبراز اإلبداع والرتاث».

مســـاحة حـــرّة

مســـاحة حـــرّة

هل ما زال «"الطائف"» حيًّا؟

أتى من الفراغ
وإلى الفراغ نعود

الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
لقد كانت «وثيقة الوفــاق الوطني»
عــى قدر آمــال الكثري مــن اللبنانيني يف
مرحلة إقرارها يف تسعينات القرن املايض.
ويعترب اللبنانيّون ّ
أن هذه الوثيقة قد نقلت
الهيمنة الرئاسيّة من املجموعة الحضاريّة
(الطائفة) املسيحيّة املارونيّة إىل املجموعة
الحضاريّة الســنّية عرب رئاسة الحكومة.
فيما رشــح عن التداوالت التي جرت عىل
هامش اللقــاءات يف الطائف ،وبقيت غري
مكتوبة ،أنّه اصطلح عىل منح وزارة املاليّة
إىل املجموعــة الحضاريّة الشــيعيّة .لكن
األهــ ّم من ذلك ك ّله ،هــو الصيغة التي ت ّم
تثبيتها يف اتّفاق «الطائف» ،أي املناصفة.
أمّ ا اليوم ،وبعدمــا نجحت املجموعة
الحضاريّة الشيعيّة املوجودة يف لبنان بالنموّ
الديموغرايف بشــكل فاق بقيّة املجموعات
الحضاريّــة ،معطوفــا ً عىل ممارســات
وزارة الخارجيّــة التي تعاملت علنا ً خدمة
للمرشوع االيراني يف لبنان ،بحيث حجبت
الجنســيّة اللبنانيّة عن ك ّل الذين غادروا
لبنان ،عىل األقل خالل الخمسني سنة التي
مضت ،بات العدد مقســوما ً مثالثة؛ وهذا
ما دفع الثنائي الشــيعي إىل طرح مرشوع
نسف صيغة «الطائف» املبنيّة عىل قاعدة
ّ
التوصل إىل إقرار صيغة
املناصفة ،بهــدف
جديــدة قوامهــا املثالثة .عــى أن تكون
األضاحي عمليّة تسييل دستوريّ للسالح
غري الرشعــي الذي يملكه «حــزب الله»،
بهدف تحويل النظام الســيايس برمّ ته ،إىل
نظام يتماىش مع العقيــدة األيديولوجيّة

الصفويّة تحت مســمّ ى والية الفقيه ،مع
ك ّل ما قد يرتافــق من تعديالت يف مناصب
الدولــة الدســتوريّة لصالــح املجموعة
الحضاريّة الشيعيّة ،بهدف ترجمة غلبتها
العدديّة عىل الفلسفة التعدّديّة التي قامت
عليها فكرة الكيانيّة اللبنانيّة يف وطن لبنان
الرسالة.
لكــن فات هــؤالء ك ّلهــم ّ
أن صيغة
«الطائف» هي صيغة رسمديّة ألنّها ترتجم
مرشوع حوار الحضــارات الذي يحاولون
زيفا ً اإلدّعاء بأنّهم كسلطة إيران يف لبنان
خري مَ ن يمثّلونه .فيما سياســاتهم ك ّلها
تثبت عكس ذلك .وهم إن كانوا ال يعلمون،
يرتجمون عمليّا ً نظريّة الفيلسوف اليهودي
صمويل هنتنغتــون يف رصاع الحضارات
التــي أطلقهــا يف العــام  ،1996وبالتّايل
مرشوعهم ومرشوع مَ ن يدّعون استعداءه،
واحد أحد.
ومــا ال يمكن االســتمرار به هو ذلك
املسار الذي يأخذ الحضارة بعكس التّاريخ،
ولو كان الواقع الجغرايف الرتســيمي الذي
فرضتــه الجيوبوليتيك حتّم ذلك .من هنا،
«الطائف» سيبقى حيّاً ،شاء مَ ن شاء وأبى
مَ ن أبى ،ليس ّ
ألن اململكة العربيّة السعوديّة
هي التي رعــت قيامه ،بل ألنّه أتى ترجمة
للواقعيّة اللبنانيّة .والخــاف اليوم ليس
يف تغيري هذه الصيغــة بل يف إيجاد النّظام
السيايس األمثل الذي يسمح بعيشها.
ولع ّل هذا ما يجــب البحث فيه ،وهو
بات واقعا ً معاشا ً عىل أرض الواقع ،وأكثر
ّ
يطبقه اليوم هو املجموعة الحضاريّة
مَ ن
الشــيعيّة املمثّلة بســلطة إيران يف لبنان

تحت قيادة منظمة «حــزب الله» .وهذا
ما نجحت املجموعة الحضاريّة املسيحيّة
بتطبيقه عمليّا ً يوم كانت يف املنطقة الح ّرة
التي نجــح النظام الســوري بتدمريها،
بالتواطؤ مع مَ ن نجح بإدخاله إليها تحت
حجّ ة توحيد البندقيّة ،وهو نفسه جعل من
«الطائف» حقيقة تم ّرد عليها ،ث ّم عاد بعد
ثالثني سنة وأصبح رئيسا ً بحسب دستور
الطائف نفســه؛ أي العماد ميشال عون،
الرئيس السابق للجمهوريّة اللبنانيّة.
لــن يبقى النظام الســيايس كما هو
اليوم يف لبنان .أق ّل مــا يجب هو تطبيق
ما ت ّم التوافــق عليه يف «وثيقــة الوفاق
ّ
وألن عيش التعدديّة الحضاريّة
الوطني».
املوســع ،كما ّ
ّ
نصت
يف اإلطار الالمركزي
عليه هذه الوثيقة ،لم يعــد يخدم الواقع
الذي أوصلنا إليه الرئيس السابق وحليفه
سيايس
املس ّلح ،نحن حتما ً بحاجة لنظام
ّ
أق ّل مــا يمكــن أن تكــون قاعدته هي
الفدراليّة بالح ّد األدنى؛ مع إدراكنا املسبق
ّ
بــأن منظمة «حزب الله» لــن تكتفي إال
بما يســمح لها بعيش ثقافتها وعاداتها
وتقاليدها كما طالعنا يف الســابق السيّد
صفي الدين وأكثر من مسؤول فيها .وقد
ّ
تصبح عندها الكونفدراليّة هي ح ّل يطرح
لإلشكاليّة السياسيّة.
ّ
التوصل
واألمثل مــن ذلك ك ّله ،هــو
إىل نظام ســيايس ،يجمع هــذه األفكار
السياسيّة ك ّلها ،تحت صيغة الطائف التي
لن تموت ،وبشــكل جديد ،ألنّنا قد نعيش
بطريقــة مختلفة بعضنا مع بعض ،لكنّنا
حتما ً سنعيش معا ً يف الـ  10452كلم. 2

الــدكــتــور شــربــل عـــازار

(*)

َ
خرجَ الرئيس ميشــال عون ِمن قرص بعبداُ ،متّهما ً املنظومة ،وهو
ليس منها حســب قوله ،بخراب الوطن والوصول إىل جهنّمّ .
لكن جرأته
لم تصل أبعد من تهشــيم املاروني ّْي سهيل عبّود ورياض سالمة ،ألنّه ال
أهل بيتِه.
يَج ُرؤ ّإل عىل ِ
راجعوا التاريخ.
النائب جربان باسيل ومن عىل َد َرج بكركي رصّ ح ّ
أن «هناك من يريد
الوصول اىل الفراغ الرئايس للســطو عىل صالحيّات رئيس الجمهوريّة».
كما غ ّرد باســيل كاتباً« :باع اليوضاســيّون صالحيات الرئيس باتفاق
يتحضون لبيع ما ّ
ّ
تبقــى من صالحيات لنجيب ميقاتي
الطائف وهم
ونبيه بري» .ث ّم أضاف يف تغريدته ُمتَعَ ِ
نتاً« :ناضلنا  15سنة واسرتجعنا
الحقوق لنحفظ لبنان ،ومســتعدّون للمقاومة ملنعهم من َ
سل ِبها ،نحن
أبلغنا وح ّذرنا».
فلنتفق اوال ً عىل التعابري:
 اليوضاســيّون هم من أوصلونا اىل الطائــف .يعني ال البطريركصفري وال النواب وال أمني الجميّل وال ســمري جعجــع وال الكتائب وال
«القوات» وال البلديات وال املخاتــر وال األخويّات .وحدها حربُ
تحرير
ٍ
خارسة َ
أوص َلتنا اىل «الطائف» بحسناته وسيّئاته ،والباقي تدجي ٌل وغس ُل
دماغ وتزوي ٌر للتاريخ والوقائع.
للحريص عىل صالحيّات رئيس الجمهوريّة التي ال يُريد تسليمَ ها
أمّ ا
ِ
اىل ميقاتي وب ّري ،فليذهب فورا ً اىل املجلــس النيابي ويالقي ا ُملخلصني
رئيس جدي ٍد
لهذا الوطن ،ويَبيــت يف الربملان مع كتلته لحني انتخــاب
ٍ
للجمهوريّة يُعيد الهيبة والرونق والصالحيات اىل الرئاسة األوىل ،وكل ما
عدا ذلك دونكيشوتيات ال تَ ُم ّر ّإل عىل أعمى البصرية.
بالطبــع ،وبما ّ
أن املنظومة «ما خلتكن» ،وبما أنّها ال تزال حيّة وما
«رح تخ ّليكن» كما تقولون ،فليكن لديكــم جرأة اختيار األقدر ،ولو لم
يكن من صفوفِكم ،ملا فيه مصلحة الوطن الذي تَدَّعون النضال واملقاومة
من أجلِه.
أخذتم فرصتكم م ّرتني ،أتركوا لنا الفرصة م ّرة.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
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عبرين تبكيها وجنازتها ستكون عرسًا

قصة غريس راشد التي اختنقت بين «"سيول»" البشر في «"هالوين سيول »"
ّ
غريس راشد .فتاة ال تتوقف عن الحلم .فتاة لبنانية الجذور قذفت أزمات لبنان ،التي ال تنضب ،والديها الى الغربة ،الى أستراليا ،ليؤسسا عائلتهما
هناك .من عبرين البترونية الى سيدني األسترالية مسيرة إعتقداها آمنة ،سالمة ،ساكنة ،هادئة ،رغيدةّ ،
شكال فيها عائلة من ثالث بنات :غريس،
ربيكا وإيزابيل .وفي ليلة  31-30تشرين ،في ذكرى الهالوين ،إنقلبت كل الحكاية .إنقلب العمر رأسًا على عقب .ليلة رحلت فيها أميرة البيت غريس
وكل شيء أصبح بعدها بطيئًا ساكنًا فتوقفت عقارب الساعة وأصبحت الثواني جارحة تحرق.
نـــوال نـــصـــر
قلبا الوالد راشــد راشــد والوالدة جوان راشد
يحرتقــان .إنهمــا يناديانهــا :غريــس غريس...
وينتظران ســماع صوتها .هما ال يــزاالن بعد ثالثة
أيام عىل رحيلها ينتظران بحرقة أن تجيب .وكيف ال،
وموت األحبة أشــ ّد أنواع األلم قسوة .هذا النوع من
املوت ال يقتل صاحبه فقط بــل يه ّد كل أهل البيت.
صحيح أن املوت هو املــوت وال مف ّر منه لكنه مؤلم
مؤلم حتى النخاع.

ليلة الموت

كل عربين ،البلدة الواقعة يف قلب قضاء البرتون
يف محافظة الشمال فجعت بموت إبنة راشد وجوان
الكربى .هي اإلبنة الجميلة املليئة بحماســة هائلة،
التي تجعل مــن ينظر يف عينيها يبتســم ،ولدت يف
اإلبتسامة
ســيدني وكربت يف سيدني واســتم ّر لبنان وعربين
يف بالها وقلبها وابتســامتها .جدتها إيفون صامتة
انتقلــت اىل بناتهما الثالث .عم غريس حنا راشــد
ســاكنة مفجوعة .فكم هو صعب عىل جدة أن ترثي
يتحدث عن نية بنت شقيقه غريس ،نيّة أصبحت من
حفيدة .هي قالت كلمتني فقــط :أريد أن أقيم لها،
املايض ،يف زيارة عربيــن قريبا ً «كانت تنوي أن تأتي
لغريس ،لحياتي ،عرســا ً يف عربين .وهذا ما سيت ّم يف
يف ترشين لكن األوضاع يف البلد ،وصحة والدتها التي
كنيســة ماررشبل يف عربين التي ص ّلت فيها يف آخر
ســاءت قليال ،وكورونا جعلتها تُرجئ الزيارة قليال.
زيارة لها اىل لبنان ،قبل ثمانية أعوام ،وركعت تحت
والوقت ،كما تعلمون ،يمــ ّر رسيعاً ،وهي كانت من
أقدام قديس الكنيسة وقالت :أحبك ،اصيل لك ،أعبدك.
صنف الفتيات اليافعات اللواتي يأبني تضييع الوقت.
غريس راشــد كانت يف الثالثني من ترشين ،ليلة
يف كل حال ،هي وعدتنــا أن تأتي قريبا جدا ً وغريس
الهالوين ،يف عاصمة كوريا الجنوبية ســيول .أرادت
دائما ً تفي» .هي ســتدفن يف ســيدني ال يف عربين.
وهي املولعــة بالروايات واألســاطري أن تحيا تلك
والدهــا يريدها أن تبقى اىل جانبــه ولو يف القرب .يا
اللحظــة يف احتفال كبري يقام هنــاك .ارتدت تاجا ً
للرحيل يا للقلــوب التي تنــادي الراحلني ،الفلذات
وتزينت باللؤلــؤ املزيف وخرجت اىل
الراحلني ،وال يجيبون.
اإلحتفــال .كان يرافقهــا صديقها
غريــس راشــد ،إبنــة الثالثة
نات تايفينيني وهو أســرايل ،مولود
والعرشين ،التي كانت تستعد لتنتقل
يف ســيول .كان الفرح يغمر الجميع .أرادت وهي المولعة
يف الثامن من هذا الشــهر اىل سنتها
الجديدة ،وعمرها املقبل ،ماتت باكرا ً
باألساطير أن تحيا
هي ليلة الهالويــن ،ليلة تحكى فيها
أســاطري كثرية .ليلة يحبها الشباب .الهالوين في احتفال جداً .هو قدرهــا يقولون .هكذا نحن
كان العدد كبريا ً جداً .مئة ألف وأكثر.
حني ال نعود قادرين عىل اســتيعاب
كبير أُقيم في سيول
وفجأة حصل هرج ومرج ولم يعد أحد
املصائر نرميها عــى القدر .نلصقها
يدري ماذا يحصل .إختنــق املئات .ومن كانوا أقرص
به .والدها راشــد وصــل يف منتصف ليــل الحادي
من ســواهم عانوا أكثر .غريس لم يحالفها طولها
والثالثني من ترشين ،بعد ليلة واحدة من رحيلها ،اىل
لتنجو .راحت تتطلع نحو الفضاء ،نحو السماء ،وهي
سيول من أجل إتمام معامالت نقلها اىل سيدني .بكى
تختنق .كثريون مثلهــا .لم تعد تتمكن من التنفس.
األب كثريا ً طوال الطريق .وكم بكى حني وقف ينظر
راحت تختنق بعينني مفتوحتني خائرتني تنشــدان
إليها جثة هامدة .هي املــرة األوىل التي يراها هكذا
وهي روح البيت ونبضه والدينامية واإلبتسامة التي
«نفساً» .رصخ صديقها كثريا ً طالبا ً املساعدة .بكى
تعدي اآلخرين حيث تح ّل .هي اإلبنة الكربى .هي أول
كثرياً .وراح الجموع يتهاوون مثل السلســلة ،مثل
حجارة الدومينو ،يف ٍ
حبة يف عنقود البيت .ربيكا وإيزابيل اللتان تصغرانها
وقت إســتمر كثريون يف التقاط
سنا ً لم تصدّقا بعد ماذا حصل .هما تنتظران عودتها
اللحظة ،غري مميزين بني الواقع والخيال .لحظات ال
من ســيول -كما أتــت من أقل من أســبوعني من
يتمناها أحد .ماتت فيها غريس ،ومئة وخمسون من
املكســيك -محملة بالهدايا والقصص والفيديوات.
املشــاركني وأكثر ،إختناقاً .تحققت يف ليلة هالوين
غريس درست العالقات العامة واإلنتاج واإلخراج يف
السيولية ،يف حي إيتايوان الشهري ،مقولة ليلة املوت
ّ
تشق
جامعة التكنولوجيا يف مدينة ســيدني وبدأت
واألشــباح حيث يخرج األموات من القبور وتطغى
منذ آذار املايض دربها يف عالم إنتاج األفالم يف رشكة
األرواح وتقدم القرابني .يــا إلهي ماذا حصل يف تلك
 .Electric Limeنتابع صورها .نتابع حساباتها عىل
الليلة التــي ذهبت فيها غريس قربانة .يف ســيول
السوشيل ميديا و»تيك توك» وإنستغرام .هي تروي
اقاموا يوم حداد .وماذا سينفع بعد؟
يف كل صورة وتســجيل وكلمــة حكاية .هي تحمل
الجنســيتني اللبنانية واألسرتالية وتفتخر باإلثنتني.
إبنة الثالثة والعشرين
عمتها رندا رزق يف ذهول وتعتذر عن الكالم .أما عمها
يف عربين البرتونية بكاء كثري .قلوب كل من من
حنا فيقول :كانت تتصل بي يوميا ً واتســاب وتفتح
ولدوا وعاشــوا ومروا يف عربين مع بيت راشد راشد.
فيديو كول .مُحبّة هــي غريس .جالت يف كل العالم
هو هاجر من زمان لكــن قلبه وقلب زوجته جوان،
وهي بعد يافعة .رأيناها تنتقل بني أسرتاليا والربازيل
وهي أيضا من عربين ،اســتم ّرا فيهــا .ومحبتهما

في آخر صورة

الكارثة الفاجعة

مع شقيقتيها ربيكا وإيزابيل

في العمل

داخلنا ،مــن دواخلنا ،ليمأل املــكان» .غريس قبلت
واليابان وأمريكا .وموتها أدمى قلوبنا ،ونحن ننوي
التحدي طــوال عمرها .هي صبيّة تأبى الســكون.
إقامة قداس وجناز لها يف كنيسة القديس مار رشبل
واختارت عمال بمثابة تجربة تعليمية يومية .أحبّت
الذي تحبّ .
الســفر كثريا ً واعتربته «يفتح العني والدماغ ويجعل
والدتها جوان كم كانت فخورة بها .صوَر بناتها
اإلنســان يعيش التجــارب بعينني
الثالث ال تفارق نظرها ،عىل شاشة
مفتوحتني» .وهي لطاملا طلبت من
هاتفها وبروفايــل صفحاتها عىل
األصدقاء والزمالء ومن شقيقتيها
السوشــيل ميديا ويف قلــب قلبها.
جدتها إيفون صامتة
قراءة ومشــاهدة «سيّد الخواتم»-
وكم كانــت تضحــك غريس عىل
يظن ساكنة مفجوعة وجنازة  .lord of the ringsأذهلتهــا دائما ً
ّ
تلك الصور ،خصوصــا ً حني
القصــص الخياليــة الجارفة التي
هي،
وربيكا
املعــارف أنها ربيــكا
ستقام عن نفسها في
تطغى عليها الفانتازيا.
كون شقيقتها األصغر أطول منها
كنيسة مار شربل
خسارة راشــد وجوان وربيكا
قامة .كانت تضحــك لذلك وتقول:
وإيزابيل هائلة .أسرتاليا نعت غريس .الصحف كلها
إحرتاما ً مني تركتها تصبح أكثر طوالً .هو مزاح .أما
تكلمت عن الفتاة األسرتالية التي اختنقت وماتت يف
يف الج ّد فهنــاك من تمنوا لو كانت أطول قليالً فربما
زحام سيول .رئيس وزراء أسرتاليا ذكرها .أما هنا،
كانت أخذت نفسا ً عميقا ً بني الحشود وبقيت حيّة.
يف لبنان ،يف بلد جذور غريس وأهل غريس ،فالجميع
نعود لنسأل حالنا :هذا قدرها؟ هذا أسهل ما يُقال يف
كانوا منهمكــن يف تلك الليلة يف انتقال الجنرال من
حوادث دامية مفجعة كموتها.
القرص اىل الفيــا .هكذا نحن دائما ننىس من يتألم
من عرفوها يتذكــرون أنها طاملا رددت« :مهما
من أهل لبنان وننهمك يف القشور و»الفوفاش» .أما
اعطتنا الحياة :املــال القوّة األصدقاء فهذا ال يكفي.
هي ،دولتنا ،التي تنازلت عن راشــد راشد وعائلته
الفــرح ال ولن يكون إال مع اللــه .الفرح يخرج من
وعن املاليني مثل راشد وعائلته لن تتذكر -أو تذكر-
شــابة لبنانية شــاء والدها أن يبني لها مستقبال
يف بالد محرتمة فــكان القدر يف املرصاد .هي قالت
مرارا يف الزحمة :ال أستطيع أن أتنفس .لم ينجحوا
هناك يف تقديم اإلنعاش الرئــوي لها فماتت .إنها
ّ
قصة مأسوية أخرى لشــابة لبنانية لم تكن تسع
أحالمها  24ســاعة يف اليوم .ويوم ماتت لم تنتبه
إليها دولتنــا التي ال تنتبه ،يف األصل ،ال اىل مغرتبني
وال اىل ضحايا.
غريس راشد راشد سيكون غداً ،بحسب أقاربها،
دفنها وهي التي كانت تســتعدّ ،يف صورة نرشتها،
لوداع عامها الثالث والعرشيــن يف  8ترشين الثاني
واستقبال سنتها الجديدة بأطنان من األحالم .غريس
لم تفكــر باملوت أبدا ً ولم تنتبه أننا ،جميعاً ،عىل ّ
كف
القدر نميش وال ندري عن املكتوب شيئاً.
ما ّ
تبقى من احتفال
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ّ
"شماعة" لزيادة التعرفة
رفع االنتاج إلى ما بين  8و 10ساعات يوميًا

الطاقة تتخبط بـ"بحر" الفيول والمواطن "يغرق" بالديون
أضيء الفضاء الطاقوي اللبناني المظلم على مدار االسابيع القليلة
الماضية بأنوار كهرباء " 24/10الخاطفة"" .الفالشات" المرسلة من
وزارة الطاقة هدفت إلى إبهار المشتركين وحرف االنظار مرحليًا عن
رفع التعرفة  70ضعفًا .ورغم كل الحمالت التسويقية ،فان طبخة
زيادة االنتاج ما زالت موضوعة على نار باردة .ولعل التخبط بتوقيت رفع
التعرفة بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء ،خير دليل على عدم اليقين
في ما خص القدرة المرتقبة على زيادة ساعات التغذية.

لغاية اللحظة قراره بتمويل فتــح اعتمادت النفط"،
خالـــد أبـــو شقــــرا
بحســب املدير العام السابق لالســتثمار والصيانة يف
طبخــة الكهربــاء القديمــة
وزارة الطاقة د.غسان بيضون" .فيما
الجديدة املكونة مــن "الغاز أويل"
املفاوضات مــع مختلف االطراف لم
و"الفيول أويل غرايــد  ،"Bاملنوي
تصل بعد إىل نتيجة تذكر .وال ســيما
اســتريادهما بمناقصــات عاملية" ،البقايا المدورة" في وزارة مع الجانب الجزائري الذي تســعى
الطاقــة إىل تأمني الفيــول مع فرتة
تأتــي بعد حرمــان "البنك الدويل" الطاقة تمثل خطرًا على
لبنان من تمويل استجرار الكهرباء
ســماح تمتد عىل  6أشــهر .فيما ال
االردنية والغاز املرصي ،وذلك نتيجة شفافية وسالمة وأصول معلومات أكيدة عن مصري الصفقات
إجراء المناقصات
مع العراق وإيران .ولو ســلمنا جدال ً
عدم االلتزام بالرشوط االصالحية.
وقد عــادت وزارة الطاقة إىل نغمة
بان مرصف لبنان ســيؤمن التمويل
رشاء الفيول من حساب املودعني يف املركزي ،عىل أن
لهــذه العملية املقــدر بــن  100و 150مليون دوالر
تعوّضه هذه املرة من خــال رفع التعرفة إىل ما بني
أمريكي ،فهذا يعني املزيد من الضغط عىل سعر الرصف.
 0.27و 0.37دوالر للكيلوواط ساعة.
إذ إن املبلغ سيجري جمعه من السوق السوداء ما يعني
زيادة الطلب عىل الدوالر ،وبالتايل ارتفاع ســعره .وهو
االمر الذي يمثل مزيدا ً مــن التآكل يف قدرات املواطنني
مناقصتا شراء الفيول
الرشائية.
بالفعل أطلقت وزارة الطاقــة مناقصتني وليس
العائق الثاني تقني بامتيــاز ويتمثل بعدم وضع
ثالث لرشاء الفيول ،كما يظهر عىل موقع هيئة الرشاء
اآللية لقــراءة العدادات قبل البــدء بالتعرفة الجديدة
العام .املناقصــة االوىل تتعلق برشاء كمية  28ألف طن
لغاية اللحظة .ذلك مع العلم أن وزارة الطاقة أصدرت،
مرتي من مادة الفيــول أويل غرايد  ،Bتُســلم يف 10
بكل ثقة ،أمرا ً ملؤسســة كهرباء لبنــان للبدء بتطبيق
كانــون االول القادم .والثانية مناقصة عمومية لرشاء
التعرفة الجديدة مع أول الشــهر الحــايل .وهو االمر
كميــة من الغاز أويل للفرتة املمتدة من شــهر كانون
الذي كان سيكبد املستهلكني مبالغ مالية طائلة وغري
االول  2022ولغاية شــهر أيار  .2023طبعا ً لم تلتزم
محقة.
"الطاقة" باملهل الزمنية املطلوبة ،ولم تراع مشــاورة
الهيئة يف دفرت الرشوط لضمان نجاح األمر.
الهدر يمتص التعرفة
إعتمــدت "الطاقة" يف عمليــة تأمني الفيول عىل
أما االخطــر فيتمثــل يف عدم تخفيــض الهدر
واحد من أمرين:
غــر التقني (رسقــة ،تعديات عىل الشــبكة ،فواتري
األول تأمني مرصف لبنان التمويل املقدر بني 100
متأخرة )...املقدرة نســبته بأكثر من  40يف املئة .وإن
إىل  150مليون دوالر إىل حني البدء بالجباية عىل أساس
لم ترتافق زيادة التعرفة مع حملة قمع املخالفات فان
التعرفة الجديدة.
نسبة الهدر هذه سرتتفع .خصوصا ً مع زيادة التعرفة،
الثاني ،تأمني الجزائر للفيول مع فرتة ســماح ال
وتعمّ د املواطنني التعليق عىل الخطوط أو وقف العدادات
تقل عن  6أشهر .حيث يصبح باالمكان التسديد نتيجة
اعتماد التعرفة الجديدة.
أو غريها الكثري من االســاليب التي يتفنن اللبناني يف
اعتمادها للتهرب من دفع الفاتورة الكبرية.

عوائق رفع التعرفة

إال أنه يف الحالتني هناك أكثر من عائق ســيواجه
هذه العملية حتى لو س ّلمنا جدال ً برفع التعرفة.
العائق االول يتمثل يف أن مرصف لبنان "لم يحسم

تراجع االيرادات

اآلمال الكبــرة املبنية عىل زيادة التعرفة ترتافق
مع التوقع برتاجع االيرادات ،نتيجة تطبيق التسعرية

الدوالر  37ألف ليرة وتداوالت "ًصيرفة"
 40مليون دوالر
إرتفع سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
أمس بقيمة  200لــرة عن إقفال أمس األول اىل
 36900لرية لبنانيــة للرشاء و 37000لرية لبيع
ّ
منصة "صريفة" بلغ
الدوالر الواحد .وعىل صعيد
حجم التداول عليها ليــوم أمس 40,000,000
دوالر أمريكي بمعدل  30100لرية لبنانية للدوالر
الواحد وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي نُفذت
من قبل املصــارف ومؤسســات الرصافة عىل
املنصة.
وذ ّكــر مرصف لبنــان أنه عــى املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والــراء عىل منصة ""Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9872
هرفينا األوكرانية
$ 0.0270

االسترليني
$ 1.1460
الين الياباني
$ 0.0067

بيـتـكـوين
$ 20413
الذهب
$ 1646

يسعى وزير الطاقة إلى استيراد الفيول الجزائري مع فترة سماح  6أشهر

نفســها املطبقة عىل االفراد ،عىل املســتفيدين من
التوتر املتوسط (معامل ،فنادق ،مؤسسات تجارية
كبرية) .يف حني أن التعرفة الســابقة كانت تميز بني
اشــراكات التوتر املنخفض (منازل) واشــراكات
التوتر املتوسط .هذا عدا عن كونها كانت أكثر عدالة
نتيجة احتسابها عىل أســاس  5شطور تصاعدية،
وهي :لغاية  100كيلوواط ســاعة .بني  100و300
كيلوواط .بني  300و 400كيلوواط .بني  400و500
كيلوواط .وملا فــوق  500كيلوواط .يف حني أن هناك
فقط شــطرين يف التعرفة الجديــدة أقل من 100
كيلوواط بسعر  10سنتات .وملا فوق  100كيلوواط
عىل سعر  27سنتاً .تحتسب عىل أساس سعر صريفة
( 30100لرية).

البقايا المدورة

أمام كل هذه التحديــات التقنية ،تربز العوائق
التي تمثلها "البقايا املــدورة" يف وزارة الطاقة .وما
تمثله هذه االخرية من خطر عىل شــفافية وسالمة
وأصول إجراء املناقصــات .فهذه البقايا املزروعة يف
االدارات من العهد السابق املنتهي ،ما زالت تتعاطى
بالطريقة نفســها يف تجاوز االصــول والقفز فوق
القوانني املرشعة التي تهــدف إىل حماية املال العام.
ويف طليعتها القانون رقم  244تاريخ 2021/07/19
واملعروف بقانون "هيئة الرشاء العام".

اإلستمرارية المفقودة

خالفا ً لكل التصورات الطاقوية غري املبنية عىل
دراســات اكتوارية ،فانه ليس بالفيول وحده تحيا
املعامل .فعند تشغيلها ملدة  10ساعات يوميا ً تتطلب
صيانة وقطع غيار وتسديد مســتحقات املشغلني
واملتعهدين .هذه االكالف كانت تصل إىل  800مليون
دوالر يف الســنوات مع قبل االزمة تســدد بالفريش

دوالر .وهو االمر الذي يدفــع بيضون لالعتقاد بان
"زيادة التعرفة ستذهب فقط لتمويل هذه النفقات
وليس لتسديد السلفة من مرصف لبنان .وان االخرية
سيكون مصريها كســابقاتها من السلف املأخوذة،
والتــي لم ترد .وعليــه فان فرتة االســتفادة منها
ستكون قصرية جدا ً وهي لن تتجاوز مهلة الصفقة
االوىل للرشاء .وعليه قد نعود بعد فرتة ليست بطويلة
إىل النقطة الصفر يف البحث عن مصادر لتأمني ثمن
رشاء الفيول.

رفع التغذية والمولدات

من التحديات التي ستعيق رفع ساعات التغذية
أيضا ً ولو بنســب متفاوتة ســتكون كيفية إرضاء
اصحاب املولدات املحميــن من نافذين .فمع تغذية
 10ســاعات تزيد بمقدار الضعف عما يحصل عليه
املواطن من املولدات الخاصة ،يف الكثري من املناطق.
ســتعمد الغالبية العظمى إىل فصل االشــراكات،
وسنكون أمام مناوشات جديدة مع أصحاب املولدات
الخاصة من غري املستبعد أن يفشلوا أي مسعى جدي
أو حتى أن يطالبوا الدولة بالتعويضات.
يف االســاس لم يوافق البنك الــدويل عىل إعطاء
قــرض لتمويل صفقــة الكهرباء االردنيــة والغاز
املرصي الن وزارة الطاقة فشلت بتطبيق االصالحات
الرضورية .ونقاط الخالف االساســية التي تتعلق
تحديدا ً بتشــكيل الهيئة الناظمة لقطــاع الطاقة
وخفض الهدر ،وتنويع مصــادر االنتاج لم يُرص إىل
حلها .فهل ســيصار خالل الشــهرين الفاصلني إىل
تنفيذ ما عجزت عنه الوزارة طيلة الفرتة املاضية.
باختصار التعرفة سرتفع ،والكهرباء قد تتأمن
نسبياً ،إنما لفرتة محدودة وبكلفة أكرب بكثري من 27
سنتاً ،سيدفعها املواطن الغارق يف الديون .فهل بهذه
الطريقة تعالج مشكلة الطاقة املستفحلة.

لبنان خارج الـ International Pass Day
أعلنت رشكــة  AT&Tاألمريكية وهي
األكرب لالتصاالت عامليــا ً من حيث املردود
وثالث مزوّد لخدمــات الخلوي يف الواليات
املتحدة ،أن لبنــان لم يعد عىل الئحة الدول
املنضوية يف الـــInternational Day Pass
لالستفادة من الباقات املقدّمة من AT&T
للمســافرين اىل  210مقاصد .ويعني ذلك
كما علمت "نــداء الوطن" أنــه "لم يعد
من املمكن اســتخدام خدمة الـ"رومينغ"
يف لبنــان ،وبالتايل اإلســتفادة من إجراء
ّ
مخفضة وهي  10دوالرات
إتصاالت بكلفة
يوميا ً ومن رسعــة الداتا التــي ّ
توفرها.
وبالتايل فإن التخابــر من الواليات املتحدة
اىل لبنان بات يحتسب وفق األسعار العاملية
املعتمدة والتي تكون عادة مرتفعة.

CMC crypto
$ 486
الفـضـة
$ 19.62

الروبل
$ 0.0162

اليوان الصيني
$ 0.1374

الليرة التركية
$ 0.0532

بــرنــت
$ 95.24

خام WTI
$ 88.14

طن القمح
$ 344

إقــــتصـــــاد
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األربــعــاء  ٢تشرين الثاني 2022

الكتلة النقدية بالليرة ترتفع إلى  75تريليونًا
أظهرت امليزانية نصف الشــهرية ملــرف لبنان من
تاريخ  15ترشين االول الفائت ولغاية  31منه ،زيادة الكتلة
النقدية باللرية اللبنانية ( )M1من  69.7تريليون لرية ،إىل 75
تريليوناً .هذه الزيادة الكبرية تأتي بعد وضع املركزي بالتداول
نحو  25تريليونا يف الفرتة املمتــدة من  15أيلول ولغاية 15
ترشين االول .وعليه فقد زاد "املركزي" خالل شهر ونصف
الكتلــة النقدية بمقدار  30ألف مليار لــرة .خطورة هذه
الزيادة ال تتمثل بضغطها الهائل عىل سعر الرصف ،ذلك أن
كل  98يف املئة من كل لرية يحول بشكل مبارش أو غري مبارش
إىل الدوالر ،إنما بالسياسات التي ستعتمد المتصاصها .وقد

أعلنــت املؤسســة الوطنية للنفــط يف ليبيا
امس أنها تســعى إىل زيادة إنتاجها من النفط إىل
"مليوني برميل يوميا ً خالل  3إىل  5سنوات" ،علما ً
أن متوســط إنتاج النفط يف ليبيا يبلغ حاليا ً 1.2
مليون برميل يومياً .وقال فرحات بن قدارة رئيس
مؤسســة النفط عىل هامش مشاركته يف معرض
النفط الدويل يف دولــة اإلمارات العربية املتحدة ،إن
ليبيا تســعى لزيادة إنتاجها النفطي إىل "مليوني
برميل يوميا ً خالل ثالث إىل خمس سنوات".
كما أعلن بن قدارة الذي يشارك يف مؤتمر أديبك
النفطي يف أبوظبي ،توقيع اتفاقية مع رشكة إيني
عمالق الطاقة اإليطالية "قبل نهاية العام" لتطوير
حقول الغاز يف غرب ليبيا.

ذكـــــرى ســـــنــــويـــــة
بمناسبة الذكرى
السنوية األولى لوفاة
الصحافي

األستاذ عبد الستار الالز
تدعو عائلته محبيه
ومعارفه الصالة لروحه
الطيبة والدعاء له بالرحمة
ولكم من بعده طول البقاء

هبة الباصات الفرنسية
تنتظر إجراءات التسجيل

صرف رواتب القطاع العام ما عدا المتقاعدين

تنطلق اليــوم يف العاصمــة الربيطانية لنــدن أعمال القمة
االقتصادية العربيــة الربيطانية الثانية التي تقام يف فندق هيلتون
لندن مرتوبول.
تفتتح القمة يف التاسعة والنصف صباحا ً ويتحدث فيها االمني
العام لجامعة الدول العربية ممثالً برئيــس اتحاد الغرف العربية
سمري ناس ،رئيســة الغرفة التجارية العربية الربيطانية البارونة
ســايمونز أوف فرينهام دين ،األمني العام واملدير التنفيذي لغرفة
التجارة العربيــة الربيطانية بندر رضا ،املفوض التجاري لصاحب
الجاللة ملنطقة الرشق األوســط ســايمون بيني ،كبري املفاوضني
يف مفاوضات اتفاقيــة التجارة الحرة بــن دول مجلس التعاون
الخليجي واململكة املتحدة إدارة التجارة الدولية توم وينتل ،رئيس
غرفة تجارة وصناعة قطر الشــيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال
ثاني.
يف هذا الســياق اكد رضا ان القمة هــذه تأتي بعد التطورات
التي حصلت يف بريطانيا والقــارة االوروبية وايضا يف بعض الدول
العربية لذلك ستســلط القمة التي تعقد تحت شعار "تطوير رؤية
مشــركة" ،الضوء عىل الرشاكة االسرتاتيجية بني اململكة املتحدة
والــدول العربية ،مع الرتكيز عىل كيفية إعادة تشــكيل العالقات
ّ
التغــر التكنولوجي والتغري املناخي
التجارية بني الجانبني يف ظل
ألولويات األعمــال ويف ظل الرؤى املختلفة لــدول الخليج والعالم
العربي أجمع.

ليبيا تزيد إنتاج النفط
إلى مليوني برميل يوميًا

أخبار سريعة

أصبحت سياسة املركزي بطباعة اللريات لرشاء
ما أمكن من دوالرات تشــبه لحس املربد .حيث
تؤدي هذه االجــراءات إىل زيادة التضخم من جهة،
وتصعب من جهة ثانية الخروج من االزمة.
إشارة إىل أن الكتلة النقدية باللرية لم تكن تتجاوز
عشــية االزمة  5آالف مليار لرية ،وقد زادت إىل  75ألف
مليار حاليا ً نتيجة استمرار املركزي يف طباعة النقد لتمويل
الســحوبات ومصاريف الدولة ورشاء الدوالر من السوق.
حيث ارتفع احتياطي العمــات االجنبية لديه إىل حدود 10
مليارات دوالر .وذلك بحسب ما يصدر عنه من أرقام.

تعزيز التجارة بين بريطانيا
والدول العربية
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أعلنت وزارة املالية يف بيان أمس" ،ان جميع
رواتب القطاع العام قد تــ ّم رصفها بالكامل ،اما
بالنسبة ملعاشــات املتقاعدين فإن الوزارة بصدد
متابعة االجراءات التقنية لتأمني اعتماد لها ،عىل
ان تعمد فورا ً اىل رصف املســاعدة االجتماعية عن
شــهر ترشين اول فقــط للمتقاعدين يف غضون
الـ 48ســاعة املقبلــة ،اذا ما تطلبــت اجراءات
املعاشات مزيدا ً من الوقت".

المتقاعدون يح ّ
ذرون

من جهته ح ّذر تجمــع متقاعدي قوى األمن

الداخيل يف لبنان «جمعية املصارف وفروع املصارف
يف كل املحافظات من التمادي بقرارات مجحفة يف
حق املتقاعدين ،لجهــة تحويل رواتب املتقاعدين
يف املصارف فور تحويلها مــن قبل وزارة املالية،
اضافة اىل رفع ســقف السحوبات يف كل املصارف
ليتمكن املتقاعد من سحب كل التحويالت العائدة
له شهرياً ،ولن نســكت بعد اليوم عىل هذا األمر
مهما كلفنا من تضحيات قد تؤدي اىل ما ال تحمد
عقباه» .وختم« :إن تجمعنا ستكون له تحركات
ترضب وتوجع من اجــل لقمة عيش اوالدنا التي
تتاجر بها املصارف «.

تقلّب أسعار الدوالر يؤ ّ
خر إصدار تسعيرة الغاز
أكد نقيب موزعي الغــاز باملفرق والجملة
ومستلزماتها يف لبنان عبد الهادي كمال العبيدي،
يف بيان أمس «رضورة اســتمرار التعاون القائم
بني النقابــة ووزارة الطاقة وامليــاه واملديرية
العامة للنفــط يف كل ما يتعلق ببيع املحروقات،
سيما مادة الغاز ،والتنسيق املستمر بينهما عند
صدور جدول تركيب االســعار» .وقال« :التأخري
الالإرادي الحاصل يف إصدار التسعرية ،ال نحبذه،

سببه تقلب اسعار الدوالر يف السوق السوداء الذي
يعيق عمليه اصــدار الجدول من قبل املعنيني يف
الوزارة ،كونه يجب ان يستند عىل معدل وسطي
للدوالر االمريكي ،وهــذا يف الوقت الحارض غري
متاح العمل فيه لعدم اســتقرار سعر الدوالر»،
لذلك يحصل خلل وتأخري يف صدور جدول تركيب
االسعار وهذا غري مقصود وتتحكم فيه الظروف
التي أوردناها».

أوضح وزير األشغال العامة والنقل
في حكومة تصريف األعمال علي
حمية ،عبر حسابه على «تويتر»،
أنّه «ومنذ وصول هبة الباصات
إلى لبنان في  2022/5/22بدأت
الوزارة مباشرة المتابعة الحثيثة
لها ،ولدى كافة اإلدارات المعنية».
وأضاف« :بعد  5أشهر ،صدرت
البيانات الجمركية لها بتاريخ
 .2022/10/13سيصار إلى
استكمال االجراءات لتسجيلها لدى
هيئة إدارة السير».

جائزة المسؤولية
اإلجتماعية للشركات
لـ  Clingroupو QSI
نالت شركتا  ClingroupوQSI
اللبنانيتان ،جائزة GO GLOBAL
« ،AWARD 2022فئة المسؤولية
المجتمعية للشركات ،رغم الظروف
الحالية التي يمر بها لبنان».
وأشار بيان للشركتين أن «هذه
الجوائز ،تك ّرس للمؤسسات التي
تظهر على الرغم من األوقات
الصعبة واألزمات المحيطة بها،
االبتكارالخالق والمرونة في العمل».
وشارك في هذا الحفل المقام في
تالين ،إستونيا ،أكثر من 500
شركة من جميع أنحاء العالم،
وتبارت نحو  8000شركة للوصول
إلى الجوائز.
وتنشط كل من  ClingroupوQSI
في أكثر من  50دولة في مناطق
أفريقيا والبحر األبيض المتوسط.

رقم اليوم

100

مليار دوالر لدعم
الطاقة النظيفة

أعلنت واشــنطن توقيع اتفاق بقيمة  100مليار دوالر مع دولة
اإلمارات لدعم االنتقــال إىل الطاقة النظيفة ،قبــل أيام من مؤتمر
األطراف حول املناخ (كوب.)27
وقالت املتحدثة باســم البيت األبيض كارين جان-بيار يف بيان
"من خالل الرشاكة لترسيع اســتخدام الطاقة النظيفة ،ســركز
الواليات املتحدة واإلمارات العربيــة املتحدة عىل التطوير التدريجي
ملصادر الطاقة املنخفضة االنبعاثات ،بهدف توليد  100غيغاوات من
الطاقة النظيفة يف العالم يف العام ."2035
وسيستثمر الرشيكان  100مليار دوالر لتمويل الطاقة النظيفة
يف البلدين ودعم استثمارات تجارية ضخمة وتقديم مساعدات أخرى
للدول الناشئة التي تعاني تنميتها النظيفة من نقص التمويل.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن عن مزايدة عمومية
تعلن بلدية حارة حريك عن إجراء مزايدة
عمومية لتأجري العقارين رقم  564و565
حارة حريك بطريقة الظرف املختوم وذلك
يف تمام الســاعة العارشة صباحا ً من يوم
االربعاء الواقع يف  2022/11/30يف مق ّر
مبنى بلدية حارة حريك.
يُمكن ملن يرغب االشرتاك يف هذه املزايدة
االطــاع والحصول عىل دفــر الرشوط
الخاص بها خالل الدوام الرســمي لقاء
مبلغ وقــدره /500.000/ل.ل يُدفع يف
صندوق البلدية لقاء إيصال مايل يض ّم إىل
العرض.
تقدّم العروض باليــد إىل قلم البلدية يف
مهلة اقصاها الســاعة الثانية عرش ظهرا ً
من آخر يــوم عمل يســبق موعد إجراء
املناقصة ويُرفــض كل عرض يصل بعد
هذا املوعد.
يف 2022/10/19
رئيس بلدية حارة حريك
زياد إدمون واكد
التكليف 500
إعالن
تعلــن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض إلعــداد تقريــر تدقيق ملعميل
املجموعات البخاريــة ومعميل املحركات

العكسية يف معميل الذوق والجية ،موضوع
اســتدراج العروض رقــم ث4د3715/
تاريخ  ،2020/6/5قد مددت لغاية يوم
الجمعــة  2022/12/2عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومن املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املســبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربيــة من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/10/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 502
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العـــدد  - ٩٧٤السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٢تشرين الثاني 2022

مـــهـــرجـــان

عقد شراكة بين "الكونسرفتوار الوطني" و "مستشفى بعبدا الحكومي"

 Music Healsبنسخته األولى

مشترك يمزج بين الموسيقى الشرقية والغربيّة ،والملفت هذه المرّة أن
المشاركين كلهم من أبناء الوطن من موسيقيين ومغنّين سيتناوبون
لصناعة أمسية للتاريخ ،فمنهم من سيغنّي الطرب الشرقي األصيل ومنهم
من سيؤ ّدي اللّون اللبناني التقليدي والموسيقى اللبنانية الحديثة.

بمبادرة من المعهد الوطني العالي للموسيقى  -الكونسرفتوار الوطني
وبالشراكة مع مستشفى بعبدا الحكومي وبرعاية وزارتي الصحة
والثقافة ،أُعلن البارحة في مؤتمر صحافي عن أمسية موسيقيّة تحمل
شعار  Music Healsتجمع كبار الموسيقيين والفنانين في عمل إبداعي

مؤتمر اإلعالن عن أمسية ( Music Healsرمزي الحاج)

جــــــورج بــــــو عــــــبــــــدو
شــارك يف املؤتمر كل من رئيســة
الكونرسفتــوار هبــة القــوّاس ومدير
مستشفى بعبدا الحكومي فريد الصبّاغ
ونائبة رئيسة الكونرسفاتوار أمينة ب ّري
واملوســيقي ماهر الصبّاغ واملايســرو
أندريــه الحــاج والفنانــة كارين رميا
والفنان جوزيف عيىس والفنان أنطوان
وديع الصايف.
رحبت القــوّاس بالحضور معلنة
عن الرشاكــة الواســعة النطاق مع
مستشــفى بعبدا الحكومــي منوّهة
بنجاحات املستشفى وبجهودها رغم

هبة الق ّواس

ملصق الحفلة

الظروف الصعبة التى تعصف بالبالد؛
مضيفة أن املوســيقيني املنتســبني
للكونرسفتوار يعملون من دون ّ
توقف
لتأمني لقمــة العيش فيما يتالىش كل
يشء حولهم ،ما يصعب األمور بشكل
منقطع النظري .وشددت القواس عىل
دور املوســيقى يف وضــع لبنان عىل
الخارطــة الثقافيــة العاملية مؤكدة
حرصها عــى عدم انحدار مســتوى
املوسيقيني يف لبنان.
«وبعــد أزمة صحيّــة تعرض لها
احــد الزمالء يف الكونرسفتــوار ونظرا ً
لعدم استطاعته تحمل تكاليف الدخول
أجريت اتصاال ً
ُ
اىل مستشــفى خاص،

أندريه الحاج

فريد الصباغ

بمدير مستشــفى بعبــدا الزميل فريد
الصباغ ،الذي لم يرتدد لحظة بالوقوف
اىل جانبنا يف تلك اللحظة .من هنا ف ّكرت
بخ ّ
طة مســتدامة ملساعدة املوسيقيني
يف الحصــول عىل اإلستشــفاء» ترشح
القــوّاس .لتضيف بعد حــن بأن تلك
ليست إال البداية مع بدء حقبة جديدة يف
عالم اإلستشفاء عرب العالج باملوسيقى،
مشــرة اىل ان هذا التعاون املوسيقي
اإلستشــفائي يســهم يف الحفاظ عىل
هوية لبنان مؤكدة استمرارية التعاون
مع مستشفى بعبدا لتأمني اإلستشفاء
للموسيقيني كافة.
«ال تســتطيعون إدراك حجــم

جوزيف الصافي

املعاناة التــي مررنا بها خالل األزمات
الغابــرة فاإلســتمرارية صعبة جدا ً
للطاقم الطبي واملوظفــن وأنا أحيي
جهودهم وصالبتهــم رغم كل يشء»
يؤكد الصباغ .ويرشح االخري ان كونه
موســيقيا ً أيضا ً ملس املعاناة نفسها
وأدرك حجم الخســارة التي أ ّملت بهذا
القطاع فبــات األمل معدومــا ً اىل أن
«حققنا التعاون بني هاتني املؤسستني
العامتني ألنه ال أمل لدينا إال بوضع اليد
باليد .فإذا اســتطاع مستشفى بعبدا
تأمني الطبابة ملوســيقيّي وموظفي
الكونرسفتوار يستطيع الكونرسفتوار
بدوره تقديم الدعم للمستشــفى من

كارين رميا

خالل هذه األمســية» .ونــوّه الصباغ
بجهود القوّاس معوّ ال ً عىل التعاون بني
املؤسسات العامة ألنها الخالص الوحيد
للمجتمع وللبالد.
ويشهد ليل الجمعة  4ترشين الثاني
يف تمام الســاعة  8:30إنطالق أمســية
 Music Healsمــن باحة مستشــفى
بعبدا الحكومي مع األوركسرتا الرشقية
واألوركســرا الفيلهارمونية ونخبة من
أهل الفــن اللبناني ،للتأكيــد عىل دور
املوســيقى يف العالج ولعلها تكون ثورة
جديدة يف عالم اإلستشفاء ما ينهض بهذا
القطاع مجددا ً يف لبنان خصوصا ً بعد ما
شهده من صعوبات ومشقات.

طوني عيسى

ماهر الصباغ

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتمتع بكل املقومات إلحداث
تغيريات رضورية ومفيدة يف
مجالك املهني.

تفيض حيوية ونشاطا ً
وتتخلص من مشكالت ازعجتك
مرارا ً منذ فرتة.

راهن عىل اليوم االول من الشهر
التخاذ مبادرات مهمة وخوض
تجربة جديدة.

قد تعيش عواطف حارة ج ّدا ً
وعالقة رومنسية مميزة،
وربما يكون ألحد االوالد صلة
بهذه التطورات.

قد تمر بأزمة مالية صعبة
سببها سوء إدارتك األمور وعدم
اطالعك املتواصل عىل الحسابات.

تتمتع بحيوية كبرية يف
بداية الشهر ،قتقود دراستك
وأعمالك الشخصية بإرادة
صلبة وحدس أكيد.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تنظر إىل الرشيك نظرة
املريب واملشكك ،فهو ال يكن
لك إال أصدق املشاعر.

قد تجد نفسك أمام امتحان
صعبّ ،
لكن ذلك قد يساعدك
عىل اختبار قدراتك الحقيقية
يف مواجهة املصاعب.

التواصل مع الرشيك يبدو صعبا ً
هذا اليوم ،والسبب يعود إىل سوء
التفاهم السائد بينكما منذ فرتة.

فرص عديدة تنهال عليك
لتحسني وضعك املايل ،لكن هنالك
بعض املحاذير التي تدفعك إىل
التفكري مليا ً قبل التنفيذ.

تضطر اىل االعتذار عن تلبية
بعض الدعوات او قد تفكر يف
تغيري واجراء يتط ّلب الكثري
من الشجاعة والرتوي.

قرارات جريئة ومهمة قد تبدل
مجرى حياتك ،وهذا يؤدي اىل
تجاوز أي مطبات مستقبلية
مهما يكن حجمها.
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برنامج "فاشلين بالحب"
ترميم للخيبات العاطفية أم مخاطرة بفشل إضافي؟
«هالحلقة وكل الحلقات رح تكون نار» ،هكذا افتتح الكوميدي والمؤثّر اإلجتماعي غيد شماس الحلقة
األولى من برنامج «فاشلين بالحب»  Losers in loveالذي ُيعرض مساء كل سبت على قناة «الجديد» .إذا
كنت تصنّف نفسك بأنّك فاشل بالحب ،أو إذا كنت تعتبر أنّك تعرّضت لخيبات من عالقات سابقة ،يمكنك
أن تتواصل مع قناة الجديد وتشارك في البرنامج .من يعلم؟ ربّما هذه المشاركة قد تغيّر مسار حياتك
ّ
وتشكل صلة وصل بينك وبين نصفك اآلخر.
العاطفية،
ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد

تمهيد للخطوة األولى

شبان وشــابات لجأوا اىل الربنامج
بحثا ً عن رشيــك حيــاة .يف كل حلقة،
يتبارى عدد من املشــركني واملشرتكات
من الجنســن ،يف إطار أجواء مرحة من
املوسيقى واألغاني والتحدّيات الطريفة،
مثل اختبار املهارة يف صنع التبولة خالل
دقائق قليلة ،أو تحضري الكوسا املحشو
وغريهما ،إضافة اىل «اسكتشات» صغرية
مرتجلــة يطلب منهم مقــدّم الربنامج
تأديتها لقياس نسبة االنسجام بينهم.
الفقرات ترفيهية ومســلية .ويبقى
التشــويق يف الفقرة األخرية التي تحسم
اسمي الثنائي الذي ســيخرج للمواعدة.
فالهدف األســايس للربنامج أن يســاعد
عىل فتح الطريــق أمام الرشيكني ،ويمهّ د
لخطوة أوىل نحو املواعدة« .نصل بهما اىل
لقاء ،وحينها لن نكون مســؤولني عن أي
يشء بعدها ال أنا وال قنــاة الجديد» ،هي
الفكرة التي يك ّررها املقدّم غيد شــماس
أكثر من مرة يف ك ّل حلقة ،ضمن تشــديد
واضح عىل رفع املسؤولية عن كل ما يمكن
أن يحصل بني هذا الثنائي يف املستقبل.
فكرة الربنامج ليســت جديدة .ومن
منا ال يذكر برنامج  Take Me Outنقشت
منذ سنوات قليلة عىل شاشة  LBCIمن
تقديم فؤاد يمني ،الذي تع ّرض النتقادات
واسعة وأثار جدال ً كبرياً ،لكنّه ّ
حقق رغم
ذلك نسبة مشاهدة مرتفعة.
برنامج «فاشــلني بالحــب» يبدأ
بتقرير مصوّر يع ّرف عن املشــركني،
يليــه نقــاش بينهم وبــن غيد حول
مســائل متنوّعة ،مثل الخيانة ،الحرية
الشــخصية ،التضحية بني الرشيكني.
يجســدون شــخصيات وأفكارا ً
ّ
فهم
ُ
موجودة يف املجتمع .واملشاهد قد يسأل
نفســه ُهنا ماذا كنت سأجيب لو كنت
مكان هذا الشــخص .وعىل الرغم من

المشتركون والمشتركات خالل إحدى الحلقات

ّ
أن معظــم األجوبة تأتي ســطحية أو
«كليشــيه» ،إال ّ
أن غيد برسعة بديهته
نجح يف تفادي وقوع الحوار يف ّ
فخ امللل.

على المشترك أن يكون مستعدًّا

البعض يشــارك يف الربنامج للتأكيد
عىل أنّــه تخ ّ
طى عالقاتــه املاضية التي
طبعت بالفشل ،أو تلك التي تع ّرض فيها
للخيانة والغدر .وربّما قد يشارك بهدف
ترميم خيباته العاطفية السابقة أو س ّد
فراغ ّ
معي ،أو أمــاً بالعثور عىل رشيك
يستند اليه ويعينه عىل مواجهة صعوبات
الحياة .وقد تكون املشاركة بك ّل بساطة
بحثا ً عن الحبّ للحبّ .
لكــن يف ك ّل الحاالت ،ال شــ ّك يف ّ
أن
املشــرك يجب أن يكون مستع ّدا ً ّ
لتلقي
تقيي ٍم ألدائه وأفكاره وحرصها بعالمات
مــن أشــخاص يلتقيهم للمــرة األوىل.
ّ
يتوقــع أن يت ّم رفضه أمام
كما عليه أن
الجميع ،وتصنيفه عىل أنه فاشل بالحب،
قبل خروجه من الربنامج.
قواعد تقييــم األداء لطاملا حرضت
يف برامج املســابقات الغنائية أو برامج

كارول سماحة تنشر فيديو زفافها
بعد  9سنوات
إحتفلــت الفنانة كارول ســماحة
بالذكرى التاســعة لدخولهــا القفص
الذهبي مع زوجها رجل األعمال املرصي
وليد مصطفى ونرشت باملناسبة مقطع
فيديو عرب حسابها الرسمي عىل تطبيق
"إنســتغرام" ،يتضمّ ن مقتطفات من
زفافها بعد مرور  9سنوات عىل زواجها.
وأرفقت سماحة الفيديو بالتعليق التايل:
"من  9ســنني قلت "نعم" وكانت أحىل
وأصدق كلمة بقولها بكل حياتي ،بحبَّك".

تحديات ومنافسة بين المشتركين

ّ
لكــن التقييم ُهنا
املواهــب وغريهــا.
يأتي عىل أساس الشــخصية والتفكري
ووجهــات النظر ورسعــة البديهة يف
اإلجابة عن األســئلة وتــدارك املواقف،
ما يطــرح عالمات اســتفهام حول ما
أثر عىل نفسية
يمكن أن يخ ّلفه ذلك من ٍ
ومشاعر بعض املشرتكني أو املشرتكات
الذين تع ّرضوا للرفض من الجنس اآلخر
إثر نيلهم أدنى نســبة من العالمات ،إال
إذا كان املشرتك عىل وعي تام منذ البداية

إنترش يف الســاعات القليلة املاضية
خرب اســتدعاء مكتب مكافحــة الجرائم
املعلوماتيــة ّ
كلً من الفنــان زياد برجي
والشــاعر أحمد مــايض ،للتحقيق عىل
خلفية الشكوى املقدّمة من إليسا بحقهما

انتقادات كان يمكن تفادي
التعرّض لها

من جهــة أخرى ،تعــ ّرض الربنامج
النتقادات بسبب بعض التعابري واإليحاءات
الجنســية التي ظهرت خــال الحلقات،
والتــي كان يمكن تفاديها بك ّل ســهولة.
فمقدّم الربنامج غيد شــمّ اس لديه مئات

ّ
وحب عابر للحواجز
مساواة
يف املقابل ،كان الفتا ً تبادل األدوار بني الجنسني يف كل حلقة ،بحيث ال ينحرص اإلختيار أو التقييم أو وضع العالمات عىل جنس واحد ،ما
يع ّزز حضور فكرة املساواة بني الرجل واملرأة ،أق ّله يف فرتة الساعة ونصف الساعة خالل التصوير .والالفت أيضا ً ّ
أن هناك مشرتكني من أعمار
متفاوتة ،وطوائف مختلفة ،إضافة اىل حضور مشــركني من الجنسية السورية .كما أط ّل يف الحلقة الثالثة مشرتك من البرشة السمراء ،يف
تأكيد واضح عىل ّ
أن الحب عابر لك ّل هذه الحواجز.
ّ
بأمس الحاجة اىل الرتفيه والتسلية ،والخروج
هذا ويسجّ ل للربنامج أيضا ً أنّه ساهم يف تلوين ليلة السبت بالقليل من الفرح .فاملشاهدون
قليالً عن نمط األخبار السياسية اليومية وهموم االقتصاد واملعيشة.
* «فاشلني بالحب» – يُعرض كل سبت  9.30مسا ًء عىل قناة الجديد

تامر حسني وإليسا معًا في الكويت
بتاريخ  24ترشيــن الثاني املقبل
يجتمع كل من تامر حسني وإليسا يف
قاعة "آرينــا" الكويت يف حفلةٍ غنائيةٍ
ضخمةٍ تحمل شعار "ليلة عمر".
ويحمل الحدث الكثري من املفاجآت
للجمهور ،حيث قــال عبدالعزيز الزيدي
رئيس مجلــس إدارة الرشكة املنظمة إن
"الرشكة حريصة عىل أن نتعاون مع كبار
املطربني واملطربــات يف الخليج والعالم
ً
بشــكل
غنائية
العربي ،ونقدّم حفالت
ٍ
مختلــف عن باقي الحفــات األخرى".
وأضــاف" :نظرا ً لضخامــة الحفلة كنا

يتم استدعاؤنا للتحقيق
زياد برجي وأحمد ماضي :لم ّ
بواســطة وكيلها املحامي مــارك حبقة،
واملتعلقة باملزاحمــة االحتيالية وانتهاك
الحقوق امللكية الفنية ألغنية "أنا وبس".
ونفى املكتب اإلعالمي لربجي علمه
ً
جملة وتفصيالً ،مؤكدا ً أنه لم
باملوضوع

ّ
بأن مشــاركته يف الربنامج هي بهدف
التسلية ال أكثر.

اآلالف مــن املتابعني عــى صفحته «el
 »3amaالكوميدية الســاخرة ،التي يتميّز
فيهــا بتفكيك الفيديو كليبــات والتعليق
عليها بطريقة مميّــزة ومضحكة ،وهو
معروف ّ
بخفة دمه ،وأثبت يف هذا الربنامج
أنّه يمتلــك حضورا ً محبّبا ً عىل الشاشــة
الصغرية ،من خالل أســئلته واستطراداته
الذكية والطريفــة ،ووجوده بحــ ّد ذاته
كمقدّم يشــ ّكل عنرص جــذب للربنامج،
دونما الحاجة للجوء اىل أساليب أخرى.

يتم اســتدعاؤه للتحقيق حتى الساعة
وقد سمع بالخرب بعد انتشاره عىل مواقع
التواصل .بدوره أبدى مايض اســتغرابه
من انتشــار الخرب وقال" :علمي عِ لمك!
قرأت خرب استدعائي بالصدفة".

حريصني عىل خروجها بالشــكل الذي
يليق بجماهريية هذين املطربَني ،بحيث
استعنّا بأحدث التقنيات الحديثة من دبي

لكي تناسب فكرة تصميم ديكور املرسح
والذي سيكون مفاجأ ًة للجميع من خالل
تصمي ٍم هو األول من نوعه يف الكويت".
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 :Goncourt 2022السباق مفتوح على كل االحتماالت

يبدو الســباق إىل الحصول عىل جائزة  Goncourtالتي يُع َلن إســم
الفائــز بها يوم غد الخميــس  3ترشين الثاني ،مفتوحــا ً جدا ً عىل كل
االحتماالت هذه الســنة ،فمعظم املتأهلني إىل املرحلة النهائية ،وبينهم
ّ
مرشــح عن روايته األوىل ،لم يكن
كاتبان يف الثالثينات من العمر ،وآخر
ي َ
ُعتب من أصحاب الحظ األوفر لنَيل املكافأة األدبية الفرنسية األرفع.
من مطعم  Drouantيف باريــس ،تُعلِن أكاديمية  Goncourtيف وقت
الغداء االســم الذي اختارت مَ نحه الجائزة ،من بني املرشــحني األربعة
جوليانو دي إمبويل وبريجيت جريو وكلويه كورمان وماكنزي أورسيل.
يف الواقــع ،كان اإليطايل الســويرسي دي إمبويل املرشــح عن روايته
 ،Le Mage du Kremlinمــن بني املتنافســن األوفر حظاً ،قبل أن يحصل
الخميس عىل الجائزة الكربى للرواية من األكاديمية الفرنسية .أما يف صفوف
منافســيه الثالثة ،فتفتقر الصورة إىل الوضوح .فمن املعروف أن عددا ً من
أعضاء لجنة التحكيم تأثروا كثريا ً برواية الفرنســية بريجيت جريو Vivre
 viteالتي تســتعيد فيها األحداث غري املتوقعة التي أفضت إىل مقتل زوجها
يف حــادث دراجة نارية عام  .1999كذلك يبدو أن رواية كلوي كورمان Les
 ،presque soeursوالتي تجري فيها تحقيقا ً مع قريبات والدها اللواتي ّ
كن

ّ
يف
طفولتهن ضحايا محرقة اليهود ،أقنعت أعضاء آخرين يف لجنة التحكيم.
وقد تأتي املفاجأة من ماكينزي أورســيل (من هايتي) التي ُرشــحت عن
كتابهــا  Une somme humaineالواقع يف  600صفحة ،ويتناول عالم بعد
املوت .ويف حال فازت أورســيل ،ستكون حققت أول جائزة  Goncourtلدار
 Rivagesالتي صدرت عنها روايتها ،وسيش ّكل إنجازها مفخر ًة كبري ًة لبلدها
الفرنكوفوني الواقع يف منطقة الكاريبي والذي يتّسم برتاث أدبي غني.
وتضم لجنة التحكيم ســبعة رجال وثالث نســاء ،وتش ّكل أرفع الجوائز
األدبية الفرنســية التي تُمنح قبل فرتة عيد امليــاد دفعا ً قويا ً ملبيعات الكتاب
الذي يحصل عليها ،إذ تصل إىل مئات اآلالف من النســخ ،وهو رقم أعىل بكثري
من املبيعات الحالية للكتب األربعة .وترتافق الجائزة مع شيك بقيمة  10يورو
ّ
يفضل الحاصل عليه إجماال ً وضعه يف إطار بدال ً من إيداعه حسابه املرصيف.
وجريا ً عىل العادة ،تُمنح جائــزة  Renaudotالخميس مبارش ًة بعد
جائزة  Goncourtيف املطعم نفســه الواقع يف شــارع األوبرا يف باريس.
ويتنافس عليها ســتة روائيني بلغوا النهائيات هم ســاندرين كوليت
وناتان دوفري وســيبيل غريمبري وكلودي هونزينغر وسيمون ليبرياتي
وكريستوف أونو دي بيو( .أ ف ب)

مــتــحــف

إفتتاح "متحف جامعة بيروت العربية"
افتتــح وزير الثقافــة يف حكومة
ترصيف األعمال القايض محمد وسام
املرتىض ،قبــل ظهر أمــس الثالثاء،
"متحــف جامعــة بــروت العربية"

 ،The Museumالــذي أَدرج أخريا ً عىل
الئحة املتاحــف الوطنيــة ،بحضور
رئيس الجامعة الربفسور عمرو جالل
ً
إضافة
العدوي وأعضاء مجلس األمناء،

إىل حشــ ٍد من الفاعليات السياســية
والديبلوماسية والرتبوية.
وألقى الوزير املرتىض كلمة للمناسبة،
أشــار فيها إىل أهميــة "دور الجامعات
لتكون مراكز أبحاث لدفع حركية املعرفة
املتطورة نحــو األمام" .وقــال" :فيما
نحن اليوم متح ّلقــون حول هذا املتحف
يف جامعة بــروت العربية ،يتح ّلق القادة
العرب يف قمة ل ّم الشــمل حــول طاولة
الجامعة العربية يف الجزائر الشقيقة .وإذا
كان بني الجامعتَــن تآلف لفظ ،فنرجو
أن يكــون بينهما تآلف فعل ،لجهة العمل
الجاد عىل الجمع ونبذ التفرقة بني اإلخوة
العرب كما لجهة االهتمام العربي الشامل
بالثقافة والتعليــم والبحوث الجامعية،

وإتاحة ذلك أمام جميع الشباب يف الدول
واألقطار العربية ،كما يفعل هذا الرصح
العريق يف مرص ولبنان".
وألقــى رئيس الجامعــة العدوي
ً
كلمة قال فيها" :أُنشئ هذا املتحف وفق
معايري خاصة لحفظ الرتاث ونُسبت إىل
 17حضارة للتعريف عن الحضارات التي
توا َلت ،وقد ت ّم عرض جميع املخطوطات
املتواجدة يف هذا املتحــف بالتناوب من
أجل إتاحــة الفرصة للباحثني والطالب
وتالميذ املدارس لال ّ
طالع عليها".
يُذكر أن املتحــف يض ّم حواىل 200
كتاب نــادر ومخطوطــة ،يف مجموعةٍ
تتناول الحضارات التي وُجدت يف العالم
عىل م ّر التاريخ ،وال سيّما منها :الحضارة

الفرعونية-املرصية والحضارة اآلشورية
والحضــارة الفينيقيــة والحضــارة
البيزنطيــة والحضــارة الفارســية
والحضارة الرومانية والحضارة البابلية
والحضارة اآلراميــة والحضارة العربية
واإلسالمية و الحضارة العثمانية .ويعود
تاريخ هذه املجموعــة النادرة إىل القرن
الثامن امليالدي ،وصوال ً إىل القرن التاسع
عرش .كما أن الكتب النادرة واملخطوطات
نسخ فريدة غري
املعروضة فيه عبارة عن
ٍ
متوفرة يف أماكن أخرى.
وبعــد االفتتاح قدّم الربوفســور
العدوي للوزيــر املرتىض درع الجامعة
عربون وفاء وتقدير ،وجال الحضور يف
أرجاء املتحف.

" MUSICوردة الصحراء" سيمفونية سالم لمالك جندلي
ّ
صفارة
قبل أق ّل من ثالثة أســابيع مــن دويّ
بدء مونديــال قطر يف كــرة القدم ،أطلــق املؤ ّلف
املوسيقي األمريكي-السوري مالك جنديل من الدوحة
سيمفونية "وردة الصحراء" ،لتكون "رسالة سالم"
إىل العالم وإرثا ً موسيقيا ً لكأس العالم.
األلبوم الذي استغرق إنجازه ّ
ست سنوات ،استقى
حجر يتكوّن يف الصحراء عىل م ّر آالف السنني
اسمه من
ٍ
ليتّخذ شكالً أشبه ببتالت وردة يُطلق عليها اسم "وردة
الصحراء" .وجرى إطالقه يف حفلتَني اســتضافهما
"متحف قطر الوطنــي" يف الدوحة ،وعزفت خاللهما
"أوركســرا قطر الفيلهارمونية" بقيادة املايسرتو
األمريكي أليستري ويليس السيمفونية.
من املتحف الذي صمّ م مبناه املهندس املعماري

الفرنيس الشــهري جــان نوفيل عىل شــكل "وردة
الصحــراء" ،قال جنــديل" :نحتفل اليــوم بإطالق
ســيمفونية دولية تحتفي برتاثنــا وبثقافتنا عىل
املرسح الــدويل" .موضحــا ً ّ
أن هذه الســيمفونية
"تحتفل بموســيقى البحر يف قطــر ،حيث اعتادوا
البحث عن اللؤلؤ يف مياه الخليج الفريوزية".
وجنــديل ( 50عامــاً) الــذي منحته مؤسســة
"كارنيغي للســام" وســام "املهاجر العظيم" ،هو
صاحب أغنية "وطني أنا" التي كانت يف بدايات الحرب
يف بلده األم بمثابة نشيد للثورة السورية .وتع ّلم عزف
البيانو منذ نعومة أظافره ،وقد ّ
أسس يف مدينة أتالنتا
األمريكية "بيانوهات من أجل السالم" ،وهي من َّ
ظمة
غري ربحيّة تُعنى بنرش السالم من خالل الفن والتعليم.

كما يوضح أنّه استلهم نتاجه املوسيقي الجديد
من الرتاث القطري والعربي واإلســامي ،إذ اقتبس
أنغاما ً إســامية كاألدعية ونداء املسحّ راتي ،ومزجَ
ر يف قطر ،ومن
"ألحانا ً من موســيقى البحر والــ ّ
أغاني األطفال والنساء" .ويضيف ابن مدينة حمص
السورية ّ
أن تسجيل السيمفونية أُنجز يف فيينا ،حيث
عزفتها أوركســرا بقيادة املايسرتا الشهرية مارين
ألسوب" ،وهي امرأة .هذه رسالة أخرى تقول :نحن
ونريدهن أن ّ
ّ
يكن جزءا ً من مجتمعنا".
نحرتم النساء
من جهتها ،تقول الجازي الخيارين ،املسؤولة يف
متاحف قطــر ،الهيئة التي ن ّ
ظمت هذا الحدث" :نحن
نعمل عىل جمع ثقافات مختلفة وأناس مختلفني لكي
يتعارفوا ،وأيضا ً لتعريف العالم عىل قطر"( .أ ف ب)

مــــؤتـــمـــر

مـــعــــرض

"مؤتمر الناشرين" يختتم دورته الـ12
إختتم "مؤتمــر النارشين" أعمال
دورته الـــ  12أمس الثالثاء ،بعد ثالثة
أيــام حفلــت بالجلســات الحوارية
واللقاءات التي جمعت مئات النارشين
من مختلف دول العالم ،وعقدوا خالل
املؤتمر الذي نظمته "هيئة الشــارقة
للكتاب" يف مركز "إكســبو الشارقة"
الكثري من صفقات بيع ورشاء حقوق
النرش والرتجمة ،وشاركوا يف نقاشات
مكثّفة حول تحديــات وفرص قطاع
النرش وصناعة املحتوى عىل املســتوى
املحيل واإلقليمي والعاملي.
وأكد املتحدثون يف ثالث أيام املؤتمر
أهمية ضمان استدامة سالسل اإلمداد،
والتشجيع عىل ترجمة اآلداب املحلية،
وتحفيز نمو ســوق األدب املرتجم من
خالل مبــادرات ومشــاريع الرتجمة

املحلية ،واالستفادة من املنح املرتبطة
بربامج ضيــوف الــرف املصاحبة
للمعارض الدولية للكتب ،والرتكيز عىل
وضع اسرتاتيجيات تســويق إقليمية
تستهدف تنمية األسواق املحلية للكتاب
واملحتوى املعريف.
جاء ذلك يف ثالث جلســات عقدها

املؤتمر ،األوىل حملت اســم "مستقبل
سالســل اإلمداد" ،والثانية "التشجيع
عىل ترجمــة األدب املحيل" ،أما األخرية
فحملت اســم "العاملي مقابل املحيل:
كيف تســعى رشكات النــر متعددة
الجنسيات لضمان وضع اسرتاتيجيات
عاملية برتكيز إقليمي".

"بيروت العربي الدولي للكتاب"
يستعد لإلنطالق
أعلن "النادي الثقايف العربي" ونقابة
"اتحاد النارشين يف لبنان" اســتكمال
التحضــرات إلقامة "معــرض بريوت
العربي الدويل للكتاب" يف دورته الرابعة
والستني بني  3و 11كانون األول املقبل يف
قاعة  Sea Sideواجهة بريوت البحرية.
تشمل الدورة الحالية ،إىل جانب
مشاركة النارشين اللبنانيني والعرب،
ً
ً
وازنة لدور النرش املستوردة
مشاركة
للكتب الفرنسية كما الدور الفرنسية
املتعاونة معها ،يف ما يؤرش إىل الريادة
املعهودة لبــروت يف عملية النرش وإىل
الدَور املحوري لهــذا املعرض العريق
يف نرش الثقافة وانفتاحها عىل ســائر

الثقافات العامليــة .وتزخر فعاليات
الحدث بربنامج ثقــايف مميز ،تثريه
ٌ
كوكبة من املفكرين واألدباء والشعراء.
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Music

 Midnightsلتايلور سويفت يكتسح
دخلت املغنية تايلور سويفت التاريخ املوسيقي
األمريكي من خالل احتالل عرش أغنيات من ألبومها
الجديد  Midnightsكامل املراتب العرش األوىل ضمن
تصنيف  ،Billboard Hot 100يف سابقةٍ من نوعها.
وهذه أول م ّرة منذ  64عاما ً يحقق فيها أي فنان مثل
هذا اإلنجاز .وقد تفوقت تايلور بذلك عىل مغني الراب
درايك الذي نجح يف احتالل تسعة من املراكز العرشة
بالتصنيف يف أيلول .2021
وكان إطالق سويفت يف  21ترشين األول الفائت
ألبومهــا العارش ،ا ُملنت َ
ظر بقوة مــن مُحبّيها والذي

عــادت فيه املغنيــة األمريكية إىل نمط موســيقى
بأعطال عىل خدمة ،Spotify
الـ"بوب" ،قد تســبب
ٍ
قبــل أن يحصد الرقــم القيايس ألكثــر األلبومات
استماعا ً يف يو ٍم واحد ،وفق ما أعلنت املنصة العمالقة
يف مجال املحتويات الصوتية بالبث التدفقي.
ّ
وبي التصنيف أن أغنيــة  Anti Heroاحت ّلت يف
األســبوع املمتد بني  21و 27ترشين األول املنرصم،
ً
متقدمة
صدارة الرتتيب مع  59.7مليون اســتماع،
ً
ثانية مع 41.4
عــى  Lavender Hazeالتي ح ّلــت
مليون استماع ،ثم  ،Maroonوبعدها Snow On The

 Beachالتي تعاونــت فيها مع النا ديل ريي .وحقق
األلبوم أفضل انطالقــة يف تصنيف Billboard 200
منذ ألبوم  25للمغنية الربيطانية أديل سنة .2015
وتتمحور األغنيــات الثالث عــرة يف األلبوم
بالكامل عىل موضوع منتصــف الليل ،وقد ابتعدت
َ
السابقني
فيه سويفت عن اللون الذي طبع ألبومَ يها
اللذَيــن أصدرتهما خــال جائحــة "كوفيد"-19
 Evermoreو( Folkloreالفائــز بجائزة "غرامي"
ألفضل ألبــوم ســنة  .)2021وتصب موســيقى
 Midnightsأكثر يف خانة الـ"إلكرتو بوب"( .أ ف ب)

مقتل مغني الراب األميركي TakeOff
ُقتل عضو فرقــة  Migosمغني الــراب األمريكي
 Takeoffالبالغ  28عاما ً بعد تع ّرضه إلطالق نار صباح
أمس الثالثاء يف نادٍ للبولينغ يف هيوستن بوالية تكساس.
وكان النجم الشاب واسمه األصيل Kirshnik Khari
 ،Ballيســهر برفقة أحد أعضاء فرقتــه عندما ّ
تلقت
الرشطة قرابة الثانية والنصــف فجرا ً بالغا ً عن إطالق
نار يف نادٍ للبولينغ وبمقتل شــخص .وأصيب شخصان

آخران بجروح ونُقال إىل املستشفى .وعرض موقع TMZ
لقطات شاشــةٍ ملرسح الجريمة تظهر فيها ً
جثة مُلقاة
عىل األرض وقد تَح ّلق حولها عد ٌد من األشخاص.
وكان املغنــي املولود يف  18حزيــران  1994عضوا ً
يف فرقة الراب الشــهرية مع عمــه  Quavoوابن عمه
 Offsetاملتزوج راهنا ً من مغنية الراب األمريكية Cardi
 .Bوبــرزت فرقة  Migosاملتحدّرة من أتالنتا عام 2013

بأغنيتها  Versaceالتي أعاد مزجها مغني الراب الكندي
دريك.
لكن أغنية " Bad and Boujeeعام  2016هي التي
جعلتها تتبوّأ صدارة املبيعات .وما لبث ألبوماها Young
 )Rich Nation (2015و )Culture 2 (2017أن حققــا
نجاحا ً واســعاً ،تالهما عام  2021ألبوم  ،Culture 3و
 Messyحديثاً( .أ ف ب)

يجمع إيلون ماسك والوليد بن طالل
أصبح إيلون ماســك املدير األوحد لـ"تويرت" بعد إتمامه صفقة
رشاء موقع التواصــل االجتماعي العمالق بـ 44مليــار دوالر وح ّل
مجلس إدارته ،وفق مــا أظهرت وثائق تم تقديمها أمام هيئة األوراق
املالية والبورصات األمريكية ،والتي أفادت باكتمال عملية اإلندماج يف
 27ترشين األول حيث أصبح "السيد ماسك املدير األوحد لتويرت" ،بينما
جــرى التخيل عن مجلس اإلدارة برمّ ته بمــا يف ذلك الرئيس التنفيذي
باراغ أغراوال.
كما أظهــرت الوثائق القضائية أن فريق الدفاع عن ماســك طلب من

محكمة يف والية ديالوير إغالق القضية املرفوعة ضد امللياردير من املنصة بعد
االنتهاء من الصفقة .وهكذا أصبح األمري ورجل األعمال السعودي الوليد بن
طالل ثاني أكرب مســاهم يف املوقع .بعدما كان رفض يف البداية عرض ماسك
ً
رشاء "تويرت" باعتباره منخفضا ً جدا ً
مقارنة بـ"القيمة الجوهرية" للموقع،
قبل أن يوافق عىل املســاهمة بأسهمه التي تبلغ نحو  35مليونا َ يف الصفقة.
وكتب األمري الســعودي عىل حسابه" :صديقي العزيز رئيس تويرت" ،مرفقا ً
ببيان يُعلن فيه إنهاء تحويل حصته من األسهم إىل الرشكة الخاصة
التحية
ٍ
الجديدة ،مضيفاً" :معا ً عىل طول الطريق"( .أ ف ب)

ُعطل دمج دا َري نشر عمالق َتين
القضاء األميركي ي ّ
ع ّ
طلت قاضية فدرالية يف واشنطن
عملية االستحواذ عىل دار النرش Simon
 & Schusterمن منافِ ســتها Penguin

تجــاوب مع طلب
 ،Random Houseيف
ٍ
الحكومة األمريكية التي رأت يف الصفقة
تهديدا ً محتمالً عىل املنافسة .وكان أُعلن

عن الصفقة البالغة قيمتها  2.18مليار
دوالر ،يف ترشيــن الثانــي  ،2020ومن
شأنها الدمج بني اثنَتني من أكرب خمس
دور نرش يف الواليات املتحدة.
ويشــكل القرار القضائي نرصا ً
لحكومة الرئيس األمريكي جو بايدن
التي تعتمد سياســات أكثر تشــددا ً
من ســابقاتها عىل صعيد التصدي
لصفقات االســتحواذ والدمج ،باسم
مبدأ املنافســة .وقد اتخــذت وزارة
العدل األمريكية إجــراءات قانونية
ً
متحدثة عن خطر
يف هذه القضيــة

محتمــل النخفــاض عــدد الكتب
املنشــورة أو تقليــص املجموعــة
الجديدة للمبالغ املدفوعة للمؤ ّلفني.
وتحتل الداران عــى التوايل املرك َزين
األول والرابع عىل صعيد حصص دور
النرش األمريكية يف السوق ،وهما جزء
مما يُعرف بالـ ،Big 5وهي مجموعة
تضم أيضــا ً دور  HarperCollinsو
 Hachette Book Group USAو
.Macmillan Publishers
مع عــرة آالف موظف يف جميع
أنحــاء العالم وحــواىل  15ألف كتاب

يتم نرشها ســنوياً ،تُهيمن Penguin
 Random Houseالتابعــة ملجموعــة
 Bertelsmannاألملانيــة ،عــى قطاع
النــر يف الواليات املتحــدة .ونرشت
املجموعة عىل وجــه الخصوص املج ّلد
األول من مذكرات الرئيس السابق باراك
أوباما العام املــايض بعنوان "األرض
املوعودة" ،ومذكرات زوجته ميشــال
أوبامــا العام  ،2018التــي بيع منها
عرشات ماليني النســخ ،كذلك تستعد
لنــر مذكرات األمري هــاري يف أوائل
العام ( .2023أ ف ب)

Astronomy

كويكب ضخم قد يفتك باألرض
أعلن علمــاء فلك أنهم اكتشــفوا كويكبا ً يبلغ
حجمــه حواىل  1.5كيلومرت بالقــرب من األرض قد
يصطدم بكوكبنا يف املستقبل البعيد ويتسبّب يف دمار
عىل مستوى العالم ،لكنه ال يزال بعيدا ً جداً .ومعظم
َ
مكتشــفة أصالً ،لكن هذا
الكويكبــات بهذا الحجم
الكويكب كان حتى اآلن مختبئا ً يف وهج الشمس ،ما
صعّ ب بشدّة اكتشافه.
وأوضح عالم الفلك ســكوت شــيبارد أن هذا
الكويكب ،املسمى " ،AP72022يعرب مسار األرض،
ما يجعله جسما ً فلكيا ً ذا خطر مُحتمل" .ومع ذلك،
طمأن بأنه ال يهدّد يف الوقــت الحايل برضب األرض
ألنه يظل بعيدا ً جدا ً عندما يعرب مدار األرض.
ويأتي التهديد من كون مســار هــذا الكويكب،
ســيتعدّل ببطء بســبب قوى الجاذبية التي تُما َرس
عليه ،ال ســيما من الكواكب .لذلك يصعب القيام بأي
توقعات عىل املــدى الطويل للغاية .وأوضحت مختربات
 NOIRLabاألمريكيــة التي تدير مراصــد عدة ،أن هذا

الكويكب هو "أكرب جسم ذي خطر محتمل عىل األرض
تم اكتشافه يف الســنوات الثماني املاضية" .ويستغرق

خمس سنوات للدوران حول الشمس ،وهو اآلن عىل بعد
ماليني الكيلومــرات من األرض يف أقرب نقطة له .لذلك

فإن الخطر ال يزال افرتاضيا ً بشدة ،لكن يف حال حدوث
تصادمّ ،
فإن كويكبا ً بهذا الحجم سيكون له تأثري مدمر
عىل الحياة كما نعرفها .ومن شأن الغبار الذي سيصب
يف الغالف الجوي بهذه الحالة أن يحجب ضوء الشمس،
ويربّد الكوكب ويسبب انقراضا ً جماعيا ً لألجناس.
ويعود الفضل يف هذا االكتشــاف إىل تلســكوب
 Victor M. Blancoيف تشــييل ،وأداة  DECamالتي
ُ
طوّرت أساسا ً لدراسة املادة املظلمة.
وكانت وكالة الفضــاء األمريكية  NASAأجرت
ً
ً
تجريبية يف نهاية أيلــول املايض ،تم خاللها
مهمــة
الدفع بمركبةٍ فضائيــةٍ نحو كويكب غري خطر ،ما
يثبت أنه من املمكن تعديل مساره .وقد ّ
دشنت هذه
املهمة االختبارية غري املسبوقة ،رغم تواضع هدفها
ً
مقارنة بســيناريوات عددٍ من أفالم الخيال العلمي
مثل  ،Armageddonعرص التد ّرب عىل طريقة دفاع
البرشيــة عن نفســها إذا هدّد الحيــاة عىل األرض
كويكب يف املستقبل( .أ ف ب)
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تـــتـــــمـــــات
العـــدد  - 974السنــــة الـرابـعـة

باسيل "طالع" عند األسد :مستعد لالتفاق...

ومن نافذة «الشغور امل ّليق» كما وصفه للداللة عىل طول أمده ،أطل رئيس
«التيار الوطني الحر» جربان باسيل مساء أمس عرب شاشة «الجديد» ليجدد
الحملة عىل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي ،عــى ّ
أن الجديد يف هذا املجال تمثل باتهامه باريس بتحريض
األخري عىل عدم تأليف حكومة جديدة ،مؤكدا ً ّ
أن مسؤوال ً فرنسيا ً اجتمع مع
ميقاتي «عىل متن يخت أو مش عىل متن يخت» وطلب منه أال يؤلف الحكومة.
ويف املقابل كشف باسيل أنه «طالع» عىل سوريا «وأكيد سألتقي الرئيس بشار
األســد» ،معلنا ً تحضري برنامج عمل «يليق بالطلعة» ،وقال« :أنا كنت بحب
يطلع الرئيس عون ويلتقي الرئيس السوري خالل سنوات عهده ،لكن «املنيح»
بالرئيس األسد أنه يتفهم أصدقاءه وينصحهم بعدم القيام بأي خطوة تسبب
لهم مشكلة».
ويف امللف الرئايس ،جزم باسيل بأنه لن يقبل بانتخاب رئيس «تيار املردة»
سليمان فرنجية رئيســا ً للجمهورية معتربا ً أنه «بحسابات الدكنجية» لديه
مصلحة بانتخاب فرنجية ّ
لكن «مصلحة التيار الوطني أهم» ،وكشف ّ
أن األمني
العام لـ»حزب الله» السيد حســن نرصالله طرح عليه «فكرة اسرتاتيجية»
تقوم عىل كون «الحزب» لديه ثقة به وبفرنجية عىل حد سواء ودعا إىل االتفاق
بينهما عىل االستحقاق الرئايس ،وبنا ًء عليه أكد باسيل أنه مستعد لالتفاق مع
فرنجية عىل «حدا ثالث» لرئاسة الجمهورية.
وكذلك ،لفت رئيس «التيار الوطني» إىل أنه ّ
نســق املوقف «بالعمق» مع
قيادة «حزب الله» يف امللــف الحكومي «وصار اتفاق بني الثنائي الشــيعي
وميقاتي عىل عــدم انعقاد الحكومة خالل مرحلة الشــغور» ،غري أنه أبدى
تخوّفه من «اختالق سبب ما كالقيام بعملية اغتيال أو انفجار أو أحداث أمنية
يف الشارع لفرض اجتماع الحكومة».
ّ
ومن الجزائر،
تحصن رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي
باملظلة العربيــة لتدعيم أوارص حكومته يف مواجهة رياح الشــغور ،مؤكدا ً
عىل هامش مشــاركته يف أعمال قمة الجزائر العربية عدم نيته دعوة مجلس
الوزراء إىل االنعقاد «ما لم يكن من موجب وطني أسايس وملحّ » ،عىل أن يقوم
بالتشــاور املســبق مع مكونات الحكومة قبل اتخاذ أي قرار حيال «أي أمر
طارئ» ،مشريا ً إىل أنه ســيوجه يف كلمته اليوم أمام القمة العربية «ندا ًء من
القلب إىل األخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته عىل تجاوز محنته».
بدوره ،نبّه األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خالل لقائه
ميقاتي إىل محاذير إطالة أمد الشــغور الرئايس ّ
ألن ذلك «سيكون له تبعات
ســلبية عىل لبنان يف ظل التحديات الراهنة التــي تواجهه» ،معربا ً عن «دعم
الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه املرحلة الدقيقة»،
ومشــددا ً يف الوقت عينه عىل «أهمية اضطالع الحكومة الحالية باالصالحات
الرضورية املطلوبة ،واضطالع السياسيني اللبنانيني بمسؤوليتهم ،ورضورة
إعالء املصلحة الوطنية فــوق أية اعتبارات أخرى وصوال لتوافقات تفيض إىل
انهاء االنسداد السيايس».
وتزامناً ،حذر املمثل األعىل لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل ملناسبة وقوع
الفراغ يف ســدة الرئاسة األوىل وتعذر تشكيل حكومة جديدة من ّ
أن «التقلبات
املؤسسية املصحوبة بعدم االستقرار االقتصادي من شأنها أن تشكل مخاطر
جسيمة عىل لبنان وشعبه» ،داعيا ً باسم االتحاد «القيادات اللبنانية إىل تنظيم
انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقىص رسعة» ،مع التذكري يف الوقت عينه
بوضــع «إطار عقوبات» أوروبية يف تموز الفائت «يســمح بفرض إجراءات
تقييدية عىل األفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من األزمة اللبنانية».

فياض يتمرّد على رئيس الحكومة وهيئة...

إرصار وزارة الطاقة عىل عدم التعاون مع هيئة الرشاء العام لوضع دفرت
الرشوط وااللتزام بقانونها ،يدفع للتساؤل عن نهاية هذه الصفقة إذا كانت
بدايتها خاطئة .وبحسب املعلومات ،فان مرصف لبنان لم يعط بعد املوافقة
النهائية عىل تمويل الصفقة ،وال الجانب الجزائري وافق عىل فرتة سماح تمتد
عىل  6أشهر .ويف جميع الحاالت فان املبلغ املراد استدانته ،قد ال يرد حتى بعد
رفع التعرفة إىل  27أو حتى  37سنتاً .فاملصاريف التشغيلية وأجور املتعهدين
وتأمني قطع الغيار التي كانت تصل يف السنة إىل  800مليون دوالر ،ستمتص
هذه الزيادة ،وسنعود بالتايل بعد انتهاء الصفقة إىل عقدة تأمني الفيول نفسها.
لعل اإلشارة األكثر وضوحا ً اىل التخبط يف قطاع الطاقة تتمثل يف استمرار
رفض البنك الدويل تمويل اســتجرار الكهرباء األردنيــة والغاز املرصي لعدم
التزام لبنان باإلصالحات .وهي باملناسبة اإلصالحات نفسها املطلوبة لضمان
استمرارية تدفق الفيول وتشغيل املعامل واملحافظة عىل ساعات تغذية ال تقل
عن  10ساعات يومياً ،مع األمل بزيادتها.
+

"لم الشمل" العربية :المرحلة عصيبة
ّ
قمة ّ
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بدوره ،أشار تبون إىل أن «العالم العربي لم يعرف يف تاريخه املعارص مرحلة
عصيبة كما هو اآلن» ،مح ّذرا ً من الخطر عىل «األمن الغذائي» يف املنطقة ،لذلك
ّ
«يتعي علينا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا املشــركة».
واعترب أن املنطقة العربية «لديها إمكانيات وقدرات طبيعية وبرشية هائلة،
ّ
تؤهلنا ألن نكون فاعلني يف العالم كقوة اقتصادية».
من ناحيته ،تحدّث األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن
أن بعض أركان املنطقة العربية تتع ّرض لـ»هجمة رشسة» عىل يد «اإلرهاب
وامليليشيات والجماعات املس ّلحة» ،الفتا ً إىل وجود أطراف «غري عربية» تقوم
بـ»ممارسات وتدخالت غري حميدة يف املنطقة».
وإن كان النزاع اإلرسائييل  -الفلســطيني والتأ ّزم يف لبنان والســودان،
ّ
فسيتعي
والوضع يف ســوريا وليبيا واليمن مدرجة عىل جدول أعمال القمة،
عىل القادة العرب والوفود املشــاركة إيجاد مخارج ديبلوماســية معقدة يف
صياغة اإلعالن النهائي الذي يق ّر باإلجماع ،لتجنّب اإلســاءة واإلحراج إىل أي
دولة رئيسية يف املنظمة.
ّ
وأفادت مصادر من الجامعة العربية وكالــة «فرانس برس» بأن وزراء
الخارجية العرب حاولــوا خالل عملهم عىل البيان الختامي «إعالن الجزائر»،
إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ»التدخل» الرتكي واإليراني يف الشؤون العربية.
فقد طلب بعض األعضاء ذكر أنقرة وطهران باالســم ،بينما عارض آخرون
ذلك .واعتذر ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان عن املشاركة يف قمة
الجزائر رسميّا ً بسبب مشكلة صحية يف األذن .كما لم يحرض رئيس اإلمارات
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان وملك البحرين حمد بــن عيىس آل خليفة
افتتاح القمة .ويف املقابل ،كان من أبرز املشــاركني ك ّل من أمري قطر الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ورئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس.

األربــعــاء  ٢تشرين الثاني 2022

كذلك ،شارك األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش كضيف رشف.
وشــدّد غوترييش عىل أن موقف املنظمة األممية من القضية الفلســطينية
«واضح» ،مؤكدا ً «رضورة أن يع ّم السالم وأن يت ّم تحقيق ح ّل الدولتَني» .كما
لفت إىل ســعيه للحفاظ عىل اتفاقية مبادرة البحر األسود لتصدير الحبوب
وإزالة ك ّل العقبات املتبقية أمام تصدير األغذية واألسمدة األوكرانية والروسية،
يف الوقت الذي تُعاني فيه الكثــر من دول املنطقة من التداعيات االقتصادية
للحرب الروسية ض ّد أوكرانيا.
ويف السياق ،توجه الرئيس الرويس فالديمري بوتني برسالة للمشاركني يف
القمة نرشتها ســفارة بالده يف الجزائر ،وأكد فيها أن «العالم يشهد ّ
تغيات
سياســية واقتصادية هامة .يتزايد تشــكيل نظام العالقات الدولية متعدّد
األقطاب وهو مبني عىل مبادئ مســاواة الحقوق والعدالة واحرتام املصالح
الرشعية املتبادلة» ،معتربا ً أنّه «يف هذه العملية تلعب بلدان الرشق األوســط
وشــمال أفريقيا التي يقرب عدد ســكانها من نصف مليار نسمة دورا ً أكثر
أهمية».
وأضاف بوتني أن روسيا «ال تزال مستعدّة ألن تطوّر تطويرا ً كامالً التعامل
مع جامعة الدول العربية وك ّل أعضائهــا ،بما يف ذلك هدف توطيد األمن عىل
املستويَني اإلقليمي والعاملي».

إيران :مقاومة شعبية للقمع الوحشي

ويف الســياق ذاته ،أفادت منظمة «هنكاو» لحقوق اإلنسان ّ
بأن الجنازة
التي أُقيمت يف مدينة ســنندج الرئيسية يف محافظة كردستان اإلثنني ،للفتاة
سارينا ســعيدي البالغة من العمر  16عاما ً والتي ُقتلت خالل االحتجاجات،
تحوّلت إىل تظاهرة تخ ّللتها هتافات معادية للنظام ،بينما قامت نسا ٌء بخلع
حجابه َّن.
ّ
وردّد سكان منطقة اكباتان يف طهران يف وقت
متأخر من اإلثنني ،شعارات
«ثورة النســاء» بما يف ذلك «املوت للديكتاتور» ،يف الوقت الذي استخدمت فيه
قوات األمن القنابل الصوتية يف محاولــة ّ
لفض التح ّرك ،وفقا ً ملقاطع فيديو
نُرشت عىل موقع رصد « 1500تصوير» ومواقع أخرى.
كذلك ،نرش موقع « 1500تصوير» مقطع فيديو جرى تداوله عىل نطاق
واسع عىل وســائل التواصل االجتماعي ،يُظهر طالّبَ طبّ يحتجّ ون يف مدينة
تربيز الشــمالية ،وهم يقولون للســلطات «أنتم املنحرفون!» ،يف رسالة إىل
«رشطة األخالق».
طلبا ً ن ّ
بأن ّ
وأفــادت «إيران هيومن رايتس» ّ
ظمــوا اعتصاما ً يف جامعة
أصفهان أمس ،بينما أشارت لقطات عىل وسائل التواصل االجتماعي إىل تح ّرك
مماثل يف كلية الهندسة يف جامعة أمري كبري يف طهران.
ويف طهران شــارك طالب جامعة بهشــتي وبينهم شــابات ال يرتدي َن
الحجاب يف مسرية مردّدين شــعار «اهتفوا من أجل حقوقكم» ،وفق ما أفاد
«مركز حقوق اإلنسان يف إيران».
وأظهرت صور انترشت عىل مواقع التواصل االجتماعي ،لوحات جدارية
للمرشد األعىل عيل خامنئي وسلفه روح الله الخميني ،مطلية باللون األحمر يف
مدينة قم ،يف حني تشهد االحتجاجات عددا ً ال يُحىص من التكتيكات املختلفة،
إذ أشار املراقبون إىل تكثيف قيام الشبّان بإزالة العمائم من عىل رؤوس رجال
الدين يف الشوارع.
ومن مظاهر حملة القمع الوحشــية ،أظهر تســجيل فيديو ت ّم تداوله
بكثرة ،عنارص رشطة يف ناحية نازي آباد يف طهران يتع ّرضون ألحد املحتجني
بالرضب املربح ويدهسونه بد ّراجة نارية ويُطلقون النار عليه.
وبينما اعتُقل أكثر من  46صحافيّا ً حتى اآلن ،يخوض الناشــط البارز
يف مجال ح ّرية التعبري والكاتب يف صحيفة «وول ســريت جورنال» حسني
روناغي ،الــذي اعتُقل بعد وقت قصري عىل بــدء االحتجاجات« ،إرضابا ً عن
الطعام وهو ليس بخري» ،بحسب ما كتب شقيقه حسن عىل «تويرت» بعدما
ُ
سمح للناشط لقاء والدَيه.
وتزامنا ً مع الحراك الثوري يف الداخل اإليراني ،ويف ما يبدو أنّه محاولة من
طهران لرصف النظر عن حجم الثورة املجتمعيّة التي تُهدّد مســتقبل نظام
املاليل ،كشفت صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية نقالً عن مسؤولني
ســعوديني وأمريكيني أن الرياض نقلت معلومات اســتخباراتية إىل الواليات
املتحدة تُح ّذر من هجوم وشيك من إيران عىل أهداف يف اململكة والعراق.
ور ّدا ً عىل التحذير ،رفعت السعودية والواليات املتحدة وعدّة دول يف املنطقة
مســتوى التأهب لقواتها العســكرية ،وفق ما ذكره املسؤولون للصحيفة.
ّ
وأوضح مســؤولون سعوديون أن إيران تستع ّد
لشــن هجمات عىل ك ّل من
اململكة ومحافظة أربيل العراقية ،يف محاولة لرصف االنتباه عن االحتجاجات
املح ّلية لديها.
وقال متحدّث باســم مجلس األمن القومــي األمريكي« :نحن قلقون يف
شــأن شــكل التهديد ،ونبقى عىل اتصال دائم من خالل القنوات العسكرية
واالستخباراتية مع السعوديني» ،مح ّذرا ً من أنّه «لن نرتدّد يف العمل للدفاع عن
مصالحنا ورشكائنا يف املنطقة».

نتنياهو يحتل ّ المركز األ ّول في االنتخابات

وأظهرت التوقعات األوىل أن حزب نتنياهو وحلفاءه من األحزاب اليمينية
والقومية والدينية حصدوا  61أو  62مقعداً ،وهو عدد مقاعد ٍ
كاف للحصول
عىل الغالبية يف «الكنيست»ّ .
لكن فروقات طفيفة يف األرقام مع فرز األصوات
وصدور النتائج الرسمية ،قد تُبدّل املشهد.
ّ
ويبدو أن حزب «يش عتيد» برئاســة رئيس الوزراء يائري البيد سيحل يف
املركز الثاني ،بحســب التوقعات التي منحته ما بني  22و 24مقعداً .وبذلك
تكون الكتلة «املناهضة لنتنياهو» كك ّل لم تُحقق أي انتصار.
وأدىل اإلرسائيليون بأصواتهم أمس يف انتخابات ترشيعية هي الخامسة
يف أق ّل من  4سنوات .وبعدما سادت مخاوف من أن يشعر الناخبون باإلرهاق
و ّأل يتوجهوا لإلدالء بأصواتهم بسبب تكرار االنتخاباتّ ،إل ّ
أن نسبة املشاركة
ّ
املحل ،وهي األعىل منذ
بلغت نحو  66.3يف املئة عند الساعة  20:00بالتوقيت
أكثر من عقدَين.
وكان البيــد قد دعا مواطنيه إىل التصويت «ملســتقبل بالدنا» ،فيما أمل
نتنياهو بعد االدالء بصوته يف القدس يف أن «نختم اليوم بابتسامة ،لكن األمر
مرتوك للشــعب» .ويف وقت متأخر من بعد الظهر ،كان نتنياهو الذي يُحاكم
بتهم الفساد وخيانة األمانة ،يتجوّل يف البالد محاوال ً حشد مزيد من األصوات،
كما أنه توقف يف معقل حزبه يف مدينة بات يم ،جنوب تل أبيب.
وبعد التصويت بالقرب من منزله يف مســتوطنته كريات أربع يف مدينة
الخليل بالضفة الغربية ،تعهد زعيم حــزب «الصهيونية الدينية» إيتمار بن
غفري بتشكيل «حكومة يمينية كاملة» بقيادة نتنياهو ،يف حني حصد حزبه
 14مقعدا ً وح ّل يف املركز الثالث ،بحسب االستطالعات.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

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

ُ – 1مستهلَك ومستنفد  -للندبة.
 - 2دولة أوروبية.
 - 3صوت اإلنفجار  -ماركة
إطارات.
 - 4ناضج  -ينحرف.
 - 5اشترع القوانين  -خالف
ومانع.
 - 6للمصاحبة  -شاعر بالرضا
والفرح.
 - 7خبر  -رسام.
 - 8وجع  -تابت وتحسرت.
 - 9رسول  -زخرفة وتحسين.

عموديا :

 – 1مدينة أميركية عاصمة والية
ويسكونسن.
والحزن -
 - 2ما يذهب اله َّم
َ
مدخل.
وتأكد  -دولة
 - 3ثبت بالدليل
َّ
أفريقية.
 - 4ضمير متصل  -أ حر ف
متشابهة.
بالكف.
وصل طرف الذراع
ّ
ُ - 5م ِّ
 - 6نادي كرة سلّة أميركي.
 - 7عالم ومؤرخ وجغرافي ورحالة
عربي من مؤلفاته “مروج الذهب”.
 - 8نعم باألجنبية  -يقذف.
الخامل وقليل ال َّنشاط  -عشرة
-9
ِ
باألجنبية.

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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4

3

9 7
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6 3
4
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9 3
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7 3
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4
8
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4
حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :غيث  -اغتنم  - 2 -مينيسوتا  - 3 -اراد  -لبسه  - 4 -صدع
  - 5ماعون  -ام  - 6 -ات  -مرغوب  - 7 -شاد  -االدب  - 8 -المستور  - 9عقرب  -بدين.عموديا - 1 :غمام  -اشاع  - 2 -يير  -متالق  - 3 -ثنايا  -دمر  - 4 -يد
 عم  -سب  - 5 -اس  -صورات  - 6 -غولدن غلوب  - 7 -تتبع  -وارد - 8 -ناس  -ابد  - 9 -هرم  -بان.
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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
 – 1ممثلة لبنانية راحلة  -صادق.
 - 2رئيس فرنسي راحل.
 - 3صرف المال  -مصمم أزياء أميركي.
 - 4اعوج  -موصل بين الساعد والعضد  -مخايط.
 - 5إحدى القارات  -أضنى  -شهر عربي.
 - 6أنثى الحمار  -في الطليعة  -أداة جزم.
 - 7جزء من َعشرة أجزاء  -أمصار  -دولة أفريقية.
ُ - 8مستطيع ُمتم ِّكن من الفعل بال واسطة  -مدينة
فرنسية  -محافظة عراقية.
 - 9جوهر  -شؤون  -خال اإلناء.
السفن
 - 10خارج باألجنبية  -إمارة عربية ُ -
القتال َّية لِمعارك الحرب.
 - 11عاصمة دولة أوروبية  -وكالة أنباء عربية
 أوقده وأشعله.يحجب ما وراءه -
رق ولم
ْ
 - 12شرح األمر ّ -
العملة  -للنداء.
 - 13نسقوا ونظموا  -بطش بـ وقهر  -جزء من
أربعة أجزاء.
 - 14العب كرة قدم هولندي راحل  -مطر ضعيف.
 - 15أوعية الخمر  -نقيض غنى  -ال َّنوى وال ُبعد.

األرقام والحروف
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أفقي ًا

أخذ الشيء قهرا وعنوة.
 - 1إصابة بـ ْ -
الخط
نماذج
أحد
سورية
 - 2مدينة
ّ
العربي.
ّ
 - 3توقف السفينة في الميناء  -مدينة
مصرية.
 - 4ينصب الماء  -ضمير متصل.
 - 5خاطري فكري  -باعث على البكاء.
 - 6سرب  -طيور من الجوارح.
 - 7و ّبخ والم بش ّدة  -المنية.
َ - 8مشكوك فيه  -عا صمة د ولة
أوروبية.
 - 9ما صغر من النبات اليابس  -يجري
الماء  -أرجع.
 - 10غاية وغرض  -متق ّدمة وسابقة.

عمودي ًا

و

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.

2

زل وأخطأ  -كتاب شهير للشاعر األندلسي
ّ –1
ابن عبد ربه.
 - 2فتى أ سطوري يونا ني عشق صورته
المنعكسة في الماء  -ممثلة أميركية من أفالمها
“.”Sphere
 - 3منزل  -وحدة قياس  -تم ّرنها.
ص األمر من تحت سيطرته  -جرذ
 - 4ت َم ُّل ّ
باألجنبية  -واحد باألجنبية.
 - 5سنور  -أحد الوالدين  -فاصل  -حال أو قدر.
 - 6رئيس سوفياتي راحل  -راحة اليد.
 - 7أحرف متشابهة  -طوايا  -أخذ المال خفية.
القصاب.
 - 8جمعها  -عائلة  -سيف
ّ
 - 9مدينة ألمانية  -ش ّدة ومحنة.
 - 10مفسد  -للنفي  -كناية عن ال َعلَم المذكر
العاقل  -نوتة موسيقية.
 - 11شراييني  -مم ِّرن  -برد.
 - 12للمساحة  -ممثلة أميركية نالت جائزة
أوسكار أفضل ممثلة مساعدة لعام  1990عن
فيلم “.”Ghost
 - 13عمران  -للنداء  -للتوجع والشكوى  -حجة
يتأسف بها المذنب لرفع الحرج عنه.
 - 14أمين عام سابق لجامعة الدول العربية -
أحد الوالدين.
 - 15سرب  -بلدة لبنانية في قضاء جزين -
خبراء بغوامض األمور.

شبكة األذكياء

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

ت

عمودي ًا

1

3

2

5

4

7

6

10 9

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حلول ألعاب صفحة رقم 18
الدوائر السحرية
األرقام المتقاطعة

أفقيا – 1 :ليونيد بريجنيف  - 2 -نيكيتا خروتشيف  - 3 -وكد  -شن -
بش  -بم  -طر  - 4 -ناسبه  -اح  -سل  -اال  - 5 -يفوز  -ال  -ام  -مليح
  - 6لورانس اوليفييه  - 7 -مر  -لي  -سال  -نعم  - 8 -يال  -سمك -نح  -زيان  - 9 -سليمان البستاني  - 10 -يا  -فني  -مأكول  -فر 11 -
 خصر  -عاسر  -ردت  - 12 -مشاحن  -له  -اميال  - 13 -اير  -صرم بن  -نبيل  - 14 -تدور  -الراعي  -ودع  - 15 -ميخائيل ميشوستين.عموديا - 1 :ليونيل ميسي  -ماتم  - 2 -كافور االخشيدي  - 3 -وندسور
 لي  -صاروخ  - 4 -ني  -بزال  -مفرح  -را  - 5 -يكشه  -نيسان نص  - 6 -دين  -اس  -منيع  -راي  - 7 -بت  -االسكا  -الملل - 8 -رابح  -ول  -لمسه  -رم  - 9 -يخش  -االنبار  -باي  - 10 -جر  -سمي
 حسك  -انعش  - 11 -نوبل  -فن  -تورم  -يو  - 12 -يتم  -مي عزالدين  - 13 -فش  -اليمين  -تابوت  - 14 -يطليه  -ايف  -ليدي 15 -
 -افراح  -دن  -رب  -لعن.

أذنب ( )16ــ مذاهب ( )1ــ مذياع ( )20ــ مرائب ( )24ــ رأفة ()14
راءى ( )6ـــ رؤية ( )18ــ رابطة ( )4ــ تراتب ( )7ــ تربى ()2
مربية ( )15ــ مرجأ ( )10ــ رجاسة ( )17ــ ترحاب ( )22ــ صيانة ()11
تضحية ( )9ــ مضرة ( )5ــ متضعضع ( )23ــ تضلع ( )3ــ انضمام ()13
ضائع ( )19ــ مهدى ( )12ــ متعقب ( )8ــ تميمة ( )21ــ بيزو ()25
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سودوكو

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

 – 1إمتاع  -ج َعله بعيد القعر.
 - 2زفاف  -فيلسوف عربي.
َ - 3م ّد وزيادة  -حرف جر.
 - 4نهر أميركي يعتبر أصغر نهر في
العالم  -ظلم واستبداد  -بواسطتي.
 - 5مبتدأ كل شيء  -نوتة موسيقية
 مادة قاتلة. - 6ضرب بقبضة يده  -عاقل وذكي.
 - 7صحابي جليل إشتهر بأنه أحد
الثالثة الذين تاب الله عليهم وأحد
السبعين الذين شهدوا العقبة.
 - 8قعر وعمق  -آثار انفصاالت أجزاء
من الجسم الصلب نتيجة صدمة.
 - 9معركةعربية شهيرة  -طريق ُة
مط ِردة.
َّ
 - 10مدينة باكستانية  -حاجز.

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

أفقي ًا
 – 1رئيس سوفياتي راحل.
 - 2رئيس سوفياتي راحل.
 - 3أوثق وأحكم  -هجم  -كان طلق الوجه  -أغلظ
شا ِرب ال َولد.
أوتار العود َ -ن َب َت َ
 - 4شاركه في القرابة  -سعل  -من األمراض -
أداة استثناء.
 - 5يربح وينتصر  -عائلة  -أحد الوالدين  -وسيم.
 - 6ممثل ومخرج إنكليزي راحل من أفالمه
“.”Spartacus
الن َملْ َم ُسه.
 - 7طعم الحنظل  -خاصتي  -نسي َ -
 - 8جامعة أميركية  -يعيش في البحر  -تردد
صوته في صدره  -حسن.
 - 9أديب لبناني راحل أصدر “اإللياذة” معربة في
أكثر من ألف صفحة وألف كتاب “عبرة وذكرى”.
 - 10للنداء  -باد وانتهى وجوده  -طعام  -هرب.
 - 11ما بين أسفل القفص الصدري والحوض عند
اإلنسان  -عامل بال ُي ْسر  -أرجعت.
الحقد والعداوة  -خاصته  -مقاييس
شديد ِ
َ - 12
للطول.
ان صلبا ً قو ّيا ً  -من الحبوب
 - 13أذن باألجنبية َ -ك َ
 عظيم وشريف.يحفظ الماشي َة -
 - 14تحوم حول الشيء  -من
ُ
ش ّيع المسافر.
 - 15رئيس وزراء دولة كبرى منذ  16كانون
الثاني .2020

األرقام المتقاطعة
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أفقياً:
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هـ 11 :
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عمودياً:
أ 13 :
ب 35 :
ج4 :
د5 :
هـ 10 :
و 22 :

سودوكو

1

5
7
7 9 8

4

 – 1العب كرة قدم أرجنتيني  -اجتماع الناس
للتعزية بميت.
 - 2أحد حكام الدولة اإلخشيدية في مصر والشام.
 - 3مدينة كندية  -خاصتي  -قذيفة نارية
أسطوانية الشكل تقذف إلى مسافات بعيدة.
 - 4شحم  -بلدة لبنانية في عكار ُ -مب ِهج سا ّر
 جرذ باألجنبية. - 5يطرده ويزجره  -ماركة سيارات  -أملى
عليه الرسالة.
 - 6مذهب  -أصل البناء  -حصين  -ما يعتقده
اإلنسان ويتبناه من وجهة نظره.
 - 7أصدر في األمر قرا ًرا حاس ًما  -والية أميركية
 الضجر والسآمة.مسه  -ثرى.
 - 8فائز ومنتصر  -بئر باألجنبية ّ -
 - 9يدخل في  -محافظة عراقية  -لقب تونسي.
السمك ال َّدقيقة -
 - 10جذب  -دعي بـ ِ -عظام َّ
أنهض أقام.
 - 11جائزة سنوية عالمية  -اسم لكل عمل مبدع
 إنتفاخ الجلد من مرض أو ألم  -أنت باألجنبية. - 12ف َقد أباه قبل البلوغ  -ممثلة مصرية.
وهبط الـ َو َرم  -نقيض اليسار -
َ - 13خ َّف َ
صندوق يوضع فيه الميت ليدفن.
 - 14يدهنه بالصباغة (الجدار)  -حواء باألجنبية
 س ّيدة باألجنبية. - 15مس ّرات  -وعاء الخمر  -إله  -شتم وسب.

الدوائر السحرية

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

أ

عمودي ًا

9

 – 1أديان.
 - 2تنشأ وتغذى وتثقف.
ـرســخ في
-3
تمكن وتـ ّ
ّ
المعرفة.
 - 4جما عة يجمعهم أ مر
يشتركون فيه.
 - 5ما يحلق سو ًءا أو إجحافاً.
 - 6أظهر له خالف ما هو
عليه.
 - 7نظام تسلسل.
 - 8مطارد.
 - 9تخ ٍّل تام وحرمان طوعي
في سبيل هدف أخالقي.
 - 10مؤخر.
 - 11تع ّهد بالحفظ والعناية
واإلصالح.
 - 12ممنوح ومعطى.
 - 13إنتساب إلى.
 - 14أشد من الرحمة.
 - 15امرأة يعهد إليها في
االهتمام باألوالد.
 - 16إرتكب إثماً.
 - 17قذارة.
 - 18ما تبصره العين بسهولة.
 - 19الذي فقد أثره.
 - 20جهاز تكبير الصوت.
 - 21ما يعلّق في العنق لرفع
العين.
 - 22استقبال و ّدي.
 - 23مش ّتت القوى الجسدية
والعقلية.
 - 24أمكنة إيواء السيارات.
 - 25عملة األرجنتين.
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غ ص ب

األرقام والحروف

ك و ف ي ت =  4؛ج =  1؛خ =  2؛ ذ =  5؛ ر =  9؛
ط ر ط و س
ا ل ع ر ي ش ض =  6؛ ق =  7؛ ك =  8؛ و = .3
ر س و

شبكة األذكياء

أفقيا – 1 :هند ابي اللمع  -بار  - 2 -فرانسوا ميتران 3 -
 اسرف  -رالف لورين  - 4 -لوي  -مرفق  -ابر  - 5 -اسيا انهك  -يونيو  - 6 -اتان  -اول  -لم  - 7 -عشر  -مدن -زامبيا  - 8 -قادر  -روان  -ديالى  - 9 -در  -احوال  -فرغ
  - 10اوت  -دبي  -البوارج  - 11 -لندن  -واس  -لهبه  - 12فسر  -شف  -النقد  -يا  - 13 -رتبوا  -سطا  -ربع  - 14يوهان كرويف  -رذاذ  - 15 -دنان  -فقر  -الغربة.عموديا - 1 :هفا  -العقد الفريد  - 2 -نرسيس  -شارون
ستون  - 3 -دار  -يارد  -تدربها  - 4 -انفالت  -را  -وان
  - 5بس  -ام  -حد  -شان  - 6 -يوري اندروبوف  -كف  - 7أ أ أ  -نوايا  -سرق  - 8 -لملمها  -ال  -ساطور - - 9ليفركوزن  -الي  - 10 -متلف  -ال  -فالن  -فا 11 -
 عروقي  -مدرب  -قر  - 12 -ار  -ووبي غولدبرغ 13 - بنيان  -يا  -اهـ  -عذر  - 14 -نبيل العربي  -اب 15 - -رف  -روم  -جهابذة.
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األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب
معرفة الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات
داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.
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الكلمات المتقاطعة

17 16 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

أفقي ًا
 – 1من مؤلفات األديب اللبناني أمين
الريحاني  -أنثى الحمار.
 - 2من مؤلفات األديب اللبناني مارون
عبود  -أحد ابراج الحظ.
 - 3يقابله ويصادفه  -تاج  -سافر على
متن سفين ٍة ونحوها.
 - 4لقب األمير  -رواية تمثيلية تجمع
إلى الرصانة بعض المضحك  -ل ّين
الملمس  -جرذ باألجنبية.
سخن
 - 5جماعة القوم  -ح ّرك بق ّوة ّ -
الماء  -مطر شديد.
ومد َرك
 - 6منخفض باألجنبية  -معلوم ُ
 َح ّل َو َحسم ُم ْش ِكلة  -نهر في أوروبا.أي شيء -
 - 7أوتوماتيكي -
صف من ّ
ٌّ
مطاطة.
شقيق  -ما ّدة ّ
 - 8من الحشرات  -نوع من الزبيب -
مستطاعا  -من
وتيسر وصار
سه َل
ً
َّ
ُ
مؤلفات األديب اللبناني ميخائيل نعيمة.
 - 9إضاءة  -قرعوا األبواب  -منخر -
متشابهان.
الض َّمة
 - 10وجع  -أداة نصب َ -حركة َّ
الكيل أو الميزان.
ص َ
 َن َق َأضاع
 - 11تلطيخه  -دولة عربية -
َ
األموال.
 - 1 2صحا رى  -يطا رد ه  -د ولة
أفريقية.
 - 13من مؤلفات األديب اللبناني أمين
الريحاني.

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.

1ب ض 2ع

4

3

7

9

16

15

17

29

31

18

أفق ًيا:

14

19

20

27

26

32

33

28

34

36

35
37

14

22
25

30

5

13

12

21
24

6

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

 – 1عاصمة دولة أفريقية  -مشى
خلف.
 - 2جمع الشيء  -المصابيح.
ناهض لمحت ّل أو عد ّو  -بخار
ُ - 3م ِ
الماء يتكاثف في طبقات الج ّو الباردة
ويسقط على األرض
في أثناء الليل
ُ
قطرات صغيرة.
 - 4ظلم ُة الليل  -أداة جزم ُ -مل ًقى.
 - 5مطربة سورية  -من األسلحة.
 - 6المع ورائــع  -هامة  -كلمة
للترحيب.
 - 7للمساحة  -أقوم مقام  -وعاء
الخمر  -للتذمر.
 - 8ما تجعل في فم البهائم من أجل
ئي للحجا ب
قيا د تها -
تقلص فجا ٌّ
ٌ
الحاجز ُي ْح ِدث شهق ًة قصير ًة يقطعها
تقلّص المزمار  -أزال األثر عن.
 - 9أعشاش الطيور  -قذفوا  -ندر
وجوده.
 - 10تكلّم  -يبس ونشف  -حادثها.
 - 11جبل في لبنان  -ما له صوف من
الغنم  -ض ّم الحجارة ونحوها بعضها
إلى بعض.
وإما شي ًئا
إما فجأة
ّ
 - 12بدا لل َّنظر ّ
فشي ًئا  -إطالق سراح.
 - 13قصد فعل  -ص ّد الهجوم  -للتمني.
 - 14الوالدة  -تح ّرك واضطرب العلم -
اسم إشارة للمكان القريب.
 - 15تسري األشياء في بعضها البعض
 رب األسرة  -سمين. - 16من مؤلفات األديب اللبناني أمين
الريحاني.
 - 17من مؤلفات األديب اللبناني أمين
الريحاني  -إله.

سودوكو 16

الثالثية

23

عمودي ًا

38

عمود ًيا:
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12

5
13
4
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األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :محمود درويش  -امل دنقل  - 2 -ابراهيم طوقان
 عواقب  - 3 -نيد  -راشا  -هوكايدو  - 4 -يبوح  -نهود -السن  -لغا  - 5 -الدوغا  -يسامره  -اهدن  - 6 -اب  -ربط
 نب  -اعلم  - 7 -ول  -نور  -يحملك  -سل  - 8 -رش -اوس  -البال  -اوباش  - 9 -اهمله  -روكي  -ود  -نانا 10 -
 سالم  -تيرينس يونغ  -دع  - 11 -ال  -ألأل  -نوال  -ظواهر  - 12المانيا  -بتار  -را.عموديا - 1 :مانيال  -راسله  - 2 -حبيب ابو شهال - 3 -
مردود  -ما  - 4 -وا  -حول  -الملل  - 5 -دهر  -نوه  -ام 6 -
 ديانا روس  -تال  - 7 -رمشه  -بر  -ريان  - 8 -وطاويط اور  - 9 -يو  -دس  -الكينا  - 10 -شقه  -ان  -بينو - - 11اولمبيا  -سلب  - 12 -انكار  -حلويات  - 13 -اسهام 1
 دو  - 14 -لعين  -عال  -نظر  - 15 -دود  -الكونغو 16 - ناولهم  -با  -ار  - 17 -ق ق  -غد  -ساندها  - 18 -لبنان 7الشاعر.
5

ت

6

9

3

4

1

2

6
15
7
12

8

سرية ( )1ــ سريع ( )18ــ أسرف ( )24ــ بذيء ( )7ــ الحاق ()14
لطافة ( )10ـــ مرارة ( )16ــ تمرس ( )13ــ تمييز ( )11ــ جراب ()2
جاذبية ( )17ــ توأم ( )9ــ مستتب ( )22ــ بوصلة ( )20ــ ابهام ()15
مبهج ( )23ــ استباح ( )25ــ تراجع ( )19ــ دنايا ( )3ــ ادارة ()5
مفاهيم ( )8ــ تفاوت ( )21ــ مقاربة ( )4ــ مقرف ( )6ــ قرية ()12

الرباعية

 - 1دمغ ،ختم.
 - 2باصرة.
 - 3انقاد بعد استصعاب.
َ - 4ت َق ّززَ ،ن َف َر منه.
 - 5فجر.
 - 6وقت انكشاف ضوء الصبح
قبيل شروق الشمس.
 - 10ولد الحمار.
 - 1 2إ نها ء حا لة ا لحرب أ و
الخصومة.
 - 14من الطيور.
 - 15جاوز الح ّد في القبح.
 - 16نظر باألجنبية.
 - 17أمسك عن العطاء.
 - 18ارتقاء.
 - 19ق َّدر وث َّمن.
 - 20ولد ال ُّد ّب.
 - 24نطق ،تكلّم.
 - 2 6بلد ة لبنا نية في قضا ء
البترون.
 - 28طاف في المكان.
الذعا للفم واللسان.
َ - 29
صار ً
 - 30إقليم فرنسي.
 - 31طاب ول ّذ.
 - 32حال ،قدر.
ص َر فيه وض َّي َعه حتى فات.
َ - 33ق َّ
وحن إلى.
اشتاق
- 34
ّ
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8x8

 – 1ما َبين الثالث وال ِّتسع في
العدد.
 - 3أغلى بالماء الحا ّر دون أن
يضاف إليه شيء من دهن وتوابل.
 - 5أنفق المال.
 - 7نهار وليل.
 - 8شهر هجري.
اؤ ُه.
َ - 9م َز َح َو َق َّل ح َي ُ
 - 11استحكم عق ُله وجا َد رأْي ُه.
ص ْد ُر ُه.
اق َ
ض َ
َ - 13
 - 15إخفاق وخيبة.
ص ولم يخالطه غي ُره.
َ - 17خلَ َ
موضعه أو مق ّره
 - 19برز من
ِ
وظهر.
 - 21ع ّنف والم بش ّدة.
بعضه على
 - 22ج َمع وألقى
َ
بعض.
 - 23مضغ والك.
واستمسك بمادة
َ - 25علِ َق به
َ
غرائ ّية.
دنسا.
 - 27أصبح قذ ًرا ً
 - 29ش َّدد في منعه.
 - 31نوع من الحيات.
 - 33تخلّص من قبضته.
 - 35حاكم.
 - 36مخايط.
 - 37مخبز.
 - 38نجل.
 - 39وعاء يؤكل فيه.

39
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5

 – 1عاصمة دولة آسيوية  -كاتبه.
 - 2نائب ووزير لبناني راحل وأحد
رجال االستقالل في لبنان.
 - 3أثر ونتيجة  -اسم موصول.
 - 4للندبة  -غ َّير الشيء أو نقلَه من
مكان إِلى آخر  -الضجر.
ٍ
 - 5أبد  -أشاد به  -أحد الوالدين.
 - 6مغنية وممثلة أميركية  -قرأ
الكتاب.
 - 7جفنه  -إحسان  -مرت ٍو بالماء.
 - 8خفافيش  -إقليم فرنسي.
 - 9أنت باألجنبية  -وضع خلسة -
شجرة تنبت في المناطق الحارة.
بجه وخرقه  -أداة نصب  -بلدة
ّ - 10
لبنانية في عكار.
 - 11مدينة أميركية عاصمة والية
واشنطن  -انتزع المال قه ًر ا أو
اختالسا.
ً
 - 12جحود  -ك ّل أنواع األطعمة
والسمن
بالس ّكر
النشو َّية المعقود ِة
َّ
ُّ
والعسل وما إلى ذلك.
 - 13مشاركة في  -نوتة موسيقية.
صر
 - 14مطرود مشؤوم  -ارتفع َ -ب َ
ورؤية.
 - 15دويبات صغيرة  -دولة أفريقية.
 - 16أعطاهم باليد  -منخفض
باألجنبية  -للمساحة.
 - 1 7متشا بها ن  -بعد ا ليوم -
عاضدها وعاونها.
 - 18من مؤلفات الشاعر اللبناني
صالح لبكي.

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

3

أفقي ًا
 – 1شاعر فلسطيني راحل  -شاعر
مصري راحل.
 - 2شاعر فلسطيني راحل  -أواخر
األشياء.
 - 3حاجة باألجنبية  -بلدة لبنانية
في قضاء البترون  -جزيرة يابانية.
 - 4يفشي الس ّر  -أ َثداء  -غالب
في الجدال والكالم  -تح ّدث بأمور
ومواضيع تافهة.
 - 5أكبر بحيرة في أوروبا  -يحادثه
ليل  -مصيف لبناني شمالي.
ً
ووحد
وصل
َّ
 - 6أحد الوالدين َّ -
بينهما  -صاح التيس  -أخبر باألمر.
 - 7بئر باألجنبية  -ضوء  -يرفعك
إلى أعلى  -من األمراض.
 - 8ن َفض وف َّر ق الماء  -ذئب -
الخاطر والذهن  -أوغاد.
 - 9تركه ولم يستعمله عم ًد ا أ َو
نسيا ًنا  -سلسلة أ فالم للممثل
األميركي سيلفستر ستالون  -حب
 من مؤلفات الكاتب الفرنسياميل زوال.
 - 10أمــان واستقرار  -مخرج
صيني راحل أ ّول من أخرج سلسلة
أفالم “جيمس بوند” في فيلم “Dr.
 - ”Noاترك.
 - 11للنفي  -لمع وبرق  -ماركة
دهانات  -أمور تنتشر بين الناس
وتعم.
 - 12دولة أوروبية  -سيف قاطع -
جرذ باألجنبية.
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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.
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المربعات الذهبية
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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.

الرباعية

ر

ضع داخل المربعات
األرقــام من  1إلى 9
لتحصل على المجموع
المسجل عند آخر كل
خط أفقي وعمودي.
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حلول ألعاب صفحة رقم 19

سودوكو 16

أفقيا – 1 :المغرب األقصى  -اتان  - 2 -دمقس وارجوان -
الدلو  - 3 -يالقيه  -اكليل  -ابحر  - 4 -سمو  -دراما  -ناعم
 را  - 5 -مأل  -رج  -حم  -وبل  - 6 -با  -معروف  -فض درافا  - 7 -الي  -طابور  -اخ  -فلين  - 8 -بق  -ميس -امكن  -مرداد  - 9 -انارة  -دقوا  -انف  -ل ل  - 10 -الم -
ان  -الرفع  -بخس - 11 -تدنيسه  -مصر  -هدر  - 12 -بيد
 يالحقه  -النيجر  - 13 -على ضفاف االرجوان.عموديا - 1 :اديس ابابا  -تبع  - 2 -لملم  -القناديل - 3 -
مقاوم  -الندى  - 4 -غسق  -لم  -مرمي  - 5 -رويدا عطية
 سيف  - 6 -باهر  -راس  -اهال  - 7 -ار  -انوب  -دن -اف  - 8 -لجام  -فواق  -محا  - 9 -اوكار  -رموا  -قل 10 -
 قال  -جف  -كالمها  - 11 -صنين  -ضان  -رص 12 - الح  -افراج  - 13 -عمد  -منع  -لو  - 14 -االم  -رفرف هنا  - 15 -تدب  -والد  -بدين  - 16 -الحرب في الخرج - 17 -نور األندلس  -رب.
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الثالثية

 - 1تم ّثل ،تخ ّيل.
 - 9خيرة ونخبة.
َ - 2ع ْي ٌب وعار.
 - 10صوت الجندب.
 - 3تو ّقع ،تف ّرس.
 - 11أحصنة.
 - 4نوع من الشعر.
 - 12طويل.
 - 5مرض مع ٍد.
 - 13نسيم سريع يهب على
 - 6صحراء.
فترات متقطعة.
 - 7بائع التين.
 - 14نوع من النسيج.
الشعر بتلحين  - 15طبيعة وخلق.
 - 8من يؤدي ِّ
وحسن إيقاع.
 - 16أسلحة قديمة.

 – 1حالة ما يحدث خفية.
 - 2وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد.
 - 3أعمال سافلة.
 - 4مماثلة شيء آخر.
 - 5مركز الرئاسة والتصرف.
 - 6غير الحسن من الوجوه.
 - 7سفيه يأتي بالفاحش من القول.
 - 8أفكار عامة.
 - 9مولود مع غيره في بطن واحد.
 - 10ر ّقة وتهذيب.
 - 11مقدرة على المقابلة وحسن
االختيار بين شيئين مختلفين.
 - 12تج ّمع سكني أصغر من المدينة.
 - 13إحت ّك وتد ّرب.
 - 14إضافة.
 - 15قلّة ُوضوح.
 - 16ألم معنوي.
 - 17ق ّوة في األجسام تجعلها قابلة
للتشا ّد فيما بينها.
 - 18عاجل.
 - 19تقهقر.
الملحون.
 - 20يهتدي بها ّ
 - 21عدم مساواة.
 - 22مستقر.
 - 23يثير الفرح والسعادة.
 - 24أنفق فوق ما ينبغي.
 - 25نهب واستولى.
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حاقإل
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أفق ًيا – 1:بضع  - 3 -سلق - 5 -
صرف  - 7 -يوم  - 8 -رجب 9 -
 مجن  - 11 -حصف  - 13 -حصر  - 15فشل  - 17 -بحت - 19 -خرج  - 21 -وبخ  - 22 -ركم 23 -
 علك  - 25 -لزق  - 27 -نجس - - 29حظر  - 31 -حنش  - 33 -فلت
  - 35وال  - 36 -ابر  - 37 -فرن  - 38ابن  - 39 -طبق.عمود ًيا - 1 :بصم  - 2 -عين 3 -
 سمح  - 4 -قرف  - 5 -صبح 6 - فجر  - 10 -جحش  - 12 -صلح - - 14صقر  - 15 -فظع  - 16 -لوك
  - 17بخل  - 18 -ترق  - 19 -خمن  - 20جبس  - 24 -لفظ - 26 -زان  - 28 -جال  - 29 -حرف 30 -
 رون  - 31 -حال  - 32 -شان 33 - -فرط  -34 -تاق.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٤الســـنة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٢تشرين الثاني 2022

واشنطن ُتص ّعد ضدّ طهران :تقتل أوكرانيين أبرياء
فيما تتع ّرض البنى التحتية األساسية ،خصوصا ً منشآت
الطاقة ،واألبنية السكنية ،ملوجة من الرضبات الروسية العقابية
ّ
املسيات االنتحارية اإليرانية بشكل أسايس،
املتتالية ،باستخدام
اعترب املتحدّث باســم مجلس األمن القومــي جون كريبي أن
«اإليرانيني يقتلون أوكرانيني أبرياء» من خالل تزويد روســيا
باألسلحة ،معربا ً عن قلقه من عمليات تسليم صواريخ أرض -
أرض إيرانية للجيش الرويس.
وشدّد كريبي خالل لقاء صحايف عىل أن «النظام يف طهران
متواطئ علنا ً وطوعــا ً يف قتل أوكرانيني أبريــاء عىل األرايض
األوكرانية» ،يف وقت عادت فيه املياه والكهرباء صباح أمس إىل
ك ّل مناطق العاصمة األوكرانية ،غداة القصف الرويس الكثيف.
وأوضــح رئيس بلدية كييف فيتايل كليتشــكو أن التغذية
باملياه والكهرباء «عادت بالكامل» ،بعدما حُ رم  80يف املئة تقريبا ً
من ســكان املدينة من املياه وانقطعت الكهرباء عن  350ألف
منزل ج ّراء رضبات اإلثنني .لكن كليتشكو أشار إىل أن انقطاعا ً
مربمجا ً للكهرباء سيستم ّر يف العاصمة «بسبب الخلل الكبري يف
نظام الكهرباء بعد الهجمات الوحشية للمعتدي» ،يف حني دوّت
صفارات الدفاعات الجوية مجدّدا ً صباح الثلثاء يف املدينة.
وكشف مستشار الرئاسة األوكرانية أوليكيس أريستوفيتش
أن الرضبات األخرية «هي من األكثر كثافة عىل أراضينا يشنّها
ّ
بتحسن الدفاعات الجوية يف
جيش روسيا االتحادية» .وأشــاد
أوكرانيا ،معتربا ً أنه بفضلها «الدمار الالحق ليس بالحجم الذي
يُفرتض أن يكون».
تزامناً ،أعلنت ســلطات االحتالل الروسية يف خريسون يف
جنوب أوكرانيا ،إجالء جديدا ً لسكان هذه املدينة ،حيث تستع ّد
قوات موســكو لهجوم أوكراني مرتقب .وبعد إجالء حواىل 70
ألف شــخص من الضفة اليمنى لنهر دنيربو األسبوع املايض،
بدأ املســؤولون املوالون للكرملني نقل آالف السكان اإلضافيني
أمس .واستنكرت أوكرانيا عمليات نقل السكان ،معترب ًة بأنها
«عمليات ترحيل».
بالتوازي ،اتهم الجيش الرويس أوكرانيا بإطالق «أكثر من
 20قذيفة» عىل محطة زابوريجيا للطاقــة النووية ،األكرب يف
أوروبا والتي تحت ّلها موسكو ،وعىل مدينة إنرغودار املجاورة.
ومع اســتمرار التأ ّزم امليداني بالنسبة إىل القوات الروسية

من آثار الدمار في منطقة دونيتسك أمس (أ ف ب)

يف أوكرانيا ،فتحت موســكو «جبهة ديبلوماســيّة» ض ّد لندن،
حيث اتهم الكرملني اململكة املتحدة بالوقوف وراء االنفجارات
التي أحدثــت أرضارا ً يف خ ّ
طي أنابيب الغاز «نورد ســريم» 1
و 2يف بحر البلطيق يف أيلول .وادّعى املتحدّث باســم الرئاســة
الروسية دميرتي بيسكوف أن األجهزة االستخباراتية الروسية
تملك أد ّلة تُشــر إىل ّ
أن «الهجوم اإلرهابي أرشف عليه ّ
ونسقه
خرباء عسكريون بريطانيون» ،متوعّ دا ً بأنّه «ال يُمكن ترك هذه
األعمال من دون ردّ .سنُف ّكر يف اإلجراءات التي ستُتخذ» ،وشجب
«الصمت غري املقبول للعواصم األوروبّية».
وعىل صعيد تصديــر الحبوب عرب البحر األســود ،أعرب
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان عن «ثقته يف تعاون جميع
األطراف» إليجاد ح ّل يف هذا امللف ،بعــد أن تحادث هاتفيّا ً مع
نظريه الرويس فالديمري بوتني يف شــأن اتفاق تصدير الحبوب
األوكرانية ،عقب انسحاب موسكو من هذه اآللية.

ّ
التضخم املتصاعد ،من دفع
«إذا تعبتم مــن
أكثر ِممَّا يجب لرشاء الوقود .إذا ضقتم ذرعا ً
بأن حدودنا مفتوحة وأن نســبة الجريمة
تشــهد زيادة مطردة ،الجمهوريون قطعوا
عهدا ً حيالكم».
تقليــداً ،تُع ّد االنتخابــات التي تجرى
بعد انقضاء عامَني من الوالية الرئاســية،
بمثابة اســتفتاء عىل سياسات سيّد البيت
األبيض ،وغالبا ً ما يجد حزب الرئيس نفسه
تحت مقصلة تصويت عقابي من الناخبني.
وسيوجّ ه فقدان الغالبية يف الكونغرس رضبة
قويــة لبايدن الذي يؤكد «عزمه» الرتشــح
لوالية رئاسية ثانية يف .2024
ويف اآلونــة األخرية ،بدأ بايــدن املتّهم
بانفصاله عن الواقــع وأولويات الناخبني،
أي التضخــم ،وحديثه الدائــم عن مصري
الحق باإلجهاض وزواج املثليني ،باملشاركة
ميدانيّا ً يف الحملة االنتخابية للديموقراطيني،
مدّعيا ً أن الجمهوريني هم الذين سيضعفون
االقتصاد.
لكن بعدما ر ّكزت الحملة الديموقراطية

وأكد الرئيس الرتكي أنه ســيتّخذ «الخطوات الالزمة مع
جميــع األطراف املعنية لح ّل املشــكالت املتع ّلقة بتنفيذ اتفاق
اســطنبول يف شأن شــحنات الحبوب» ،معتربا ً أن ح ّل مشكلة
اتفاقية تصدير الحبوب يُمكن أن يُشجّ ع الطرفني عىل العودة إىل
مفاوضات السالم.
ويف وقت الحق ،أعلن الكرملني أن بوتني أبلغ نظريه الرتكي
أنه من «الرضوري» الحصول من كييف عىل «ضمانات حقيقية
باالحرتام الصارم التفاقات اســطنبول ،خصوصا ً ّأل يُستخدم
املم ّر اإلنساني ألغراض عســكرية» ،مؤكدا ً أنّه «بعد ذلك فقط
يُمكننا إعادة النظر يف استئناف العمل» يف إطار اتفاق الحبوب.
ويف املقابــل ،اعترب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون بعد
مكاملة هاتفية مع نظريه األوكراني فولوديمري زيلينســكي أن
روسيا «ترضّ باألمن الغذائي العاملي» بقرارها تعليق تنفيذ اتفاق
تصدير الحبوب.

بشــدّة عىل قضايا مثل الحــق يف اإلجهاض
والدفــاع عــن الديموقراطيــة يف مواجهة
معسكر محافظ يرســل رسائل قوية حول
كلفة املعيشــة والجريمة ،يُحــاول الحزب
الديموقراطي التط ّرق أكثر إىل مخاوف الحياة
اليومية لألمريكيــن .ويُكافح بايدن لتقديم
نفســه عىل أنه «رئيس للطبقة الوسطى»
يف ســياق التضخم املتسارع ،ما دفع الحزب
الديموقراطي إىل االستعانة بمساعدة الرئيس
الســابق باراك أوباما الذي يتمتّع بمواهب
خطابية ،لحشد قاعدته.
ويف حملة انتخابية تخ ّللها انفاق مئات
ماليني الــدوالرات عليها ،ســترت ّكز معركة
السيطرة عىل الكونغرس يف عدد من الواليات
املتأرجحة .ويُرجّ ــح أن تُعطي نتائج والية
بنسلفانيا الكلمة الفصل يف ميل ّ
دفة مجلس
الشيوخ ،إذ يتنافس عىل الفوز بمقعد فيها
العمدة السابق الديموقراطي جون فيرتمان،
مع الجــ ّراح الثري محمــد أوز املدعوم من
ترامب.
ويف مــؤرش إىل حــدّة التنافس وأهمية

نتيجــة الواليــة ،ســتكون بنســلفانيا
هذا األســبوع محطــة انتخابيــة لثالثة
رؤساء :الحايل بايدن والســابق أوباما عن
الديموقراطيــن ،وترامب عن الجمهوريني.
وكما يف االنتخابات الرئاسية األخرية ،يتوقع
أن تُســاهم والية جورجيا بشكل أسايس يف
ترجيح كفة طرف عىل آخر.
ويســعى الديموقراطي رافايل وارنوك،
أوّل ســيناتور أســود ينال مقعدا ً عن هذه
الواليــة التي عرفت بماضيهــا من التمييز
العنرصي ،إىل الفوز بــدورة انتخابية ثانية،
وهذه امل ّرة يف مواجهة هرشــيل ووكر ،وهو
ريايض سابق أسود يحظى بدعم ترامب.
وال يُخفــي الجمهوريون أنهم يضعون
نصب عينيهم انتزاع مقاعــد كانت تقليديّا ً
حكرا ً عىل الديموقراطيني .ويُك ّرر املرشحون
الجمهوريون القــول ملنارصيهم« :ال موجة
حمراء من دونكم» ،وذلــك من أجل تحفيز
قواعدهم عــى االقــراع بكثافــة ،فيما
تنظر األســواق بإيجابيــة إىل احتمال فوز
الجمهوريني يف االنتخابات.

بولسونارو يخرج عن صمته وأنصاره يقطعون الطرق

خالل قطع أوتوستراد أساسي قرب ساو باولو أمس (أ ف ب)

أخبار سريعة
عقوبات أميركية
متعلقة بالصومال

الديموقراطيّون يتخ ّوفون من «"موجة حمراء»" في االنتخابات النصفية
دخلت الواليات املتحدة أسبوعا ً انتخابيّا ً
حاسما ًملستقبل الرئيس جو بايدن ،إذ يتخوّف
الديموقراطيون من «موجة حمراء» موعودة
من قبل خصومهم الجمهوريني يف انتخابات
منتصف الوالية ،فيما يتوعّ د منارصو الرئيس
السابق دونالد ترامب من «تسونامي أحمر»
يف الثامن من ترشين الثاني ،تُعيد ســيطرة
َ
مجلس النواب والشيوخ.
اليمني املحافظ عىل
وبعد حملة انتخابية طاحنة تمحورت
حول التضخــم والجريمــة والهجرة غري
الرشعية ،تتزايد ثقة الجمهوريني املعروفني
تقليديّا ً باللون األحمر ،بقدرتهم عىل حرمان
الرئيــس الديموقراطي وحزبــه األزرق من
غالبيّته الربملانية.
وخــال هذه االنتخابــات التي تأتي يف
منتصف والية األعوام األربعة لبايدن يف البيت
األبيض ،يدعــى الناخبــون األمريكيون إىل
تجديد كامــل مقاعد مجلس النواب (،)435
وثلث مقاعد مجلس الشيوخ املؤ ّلف من .100
وتوجّ ه زعيــم الجمهوريني يف مجلس
النواب كيفــن ماكارثي إىل الناخبني بالقول:

٢١

تكثّف قطــع الطــرق يف الربازيل أمس غــداة انتخاب
اليساري لويس إيناسيو لوال دا سيلفا رئيسا ً للبالد ،إذ يرفض
العديد من ســائقي الشــاحنات ومحتجون موالون لجايري
بولســونارو اإلقرار بهزيمة الرئيس اليميني ،الذي خرج عن
صمته أمس معلنا ً يف خطاب قصري لم يُرش خالله إىل خسارته
أنه «سيحرتم» الدستور.
ّ
املنصة
ورغم ذلك ،اعتىل رئيس مكتبه ســرو نوغويرا
ليُعلن أن بولسونارو «أعطى اإلذن» لعملية «االنتقال» .وحول
قطع الطرق ،قال بولسونارو« :االحتجاجات السلمية تكون
دائما ً موضع ترحيب .لكن أســاليبنا يجب ّأل تكون تلك التي
يتّبعها اليسار الذي يرضّ دائما ً بالسكان ،مثل غزو املمتلكات...
ومنع ح ّرية التنقل» .وانطلقــت التح ّركات االحتجاجية عىل
الطرق اإلثنني ّ
واتسع نطاقها الثلثاء .وأكدت الرشطة الفدرالية
املسؤولة عن الطرق الرسيعة أن  267طريقا ً قطعت بالعوائق،
مشري ًة إىل أنها فتحت منذ األحد  306طرق كانت مقطوعة.
و ُكتب عىل الفتة عُ ّلقت عىل جرس «ال للوال» يف العاصمة

االقتصادية ســاو باولو ،حيث قطعت أيضــا ً طرق عدّة ،ال
ســيّما تلك التي تربطها بمدينة ريــو دي جانريو ،ما عرقل
مرور الحافالت بــن املدينتَني ،فيما تزايدت دعوات منارصي
بولســونارو عىل مواقع التواصل االجتماعــي إىل االنضمام
لتح ّرك إغالق الطرق بالعوائق.
ويف نوفو هامبورغو ،بالقرب من بورتو أليغري (جنوب)،
استخدمت الرشطة الغاز املسيل للدموع لتفريق املتظاهرين.
وشهدت والية سانتا كاترينا (جنوب) ،حيث فاز بولسونارو
بنحو  70يف املئة من األصوات ،أكرب عدد من الطرق املقطوعة.
وأمر قاض يف املحكمة العليا يف بيان مساء اإلثنني بـ»فتح
الطرق واملم ّرات العامة فوراً» .وطلب من رشطة الطرق اتخاذ
«ك ّل اإلجــراءات الرضورية» لفتح الطرق تحت طائلة فرض
غرامة عىل مديرها العام أو سجنه بتهمة «العصيان».
وعملت الرشطة العســكرية يف وقت متأخر من صباح
أمس عىل إخالء بعض الطرق يف ساو باولو وريو دي جانريو
وميناس غريايس ،بأمر من حكام هذه الواليات.

فرضت وزارة الخزانة األميركية
عقوبات على مو ّردي أسلحة
لتنظيم «الدولة اإلسالمية»
ومتم ّردي حركة الشباب
اإلسالمية في الصومال أمس،
بعد يومَ ين على إعالن الحركة
اإلرهابية مسؤوليّتها عن
تفجير أوقع نحو  120قتيالً
في مقديشو .وأدرجت وزارة
الخزانة في الئحتها السوداء 8
أفراد وشركة واحدة ضالعين
في شبكة تسليح بماليين
الدوالرات تنشط بين إيران
واليمن والقرن األفريقي .وجاء
في بيان للخزانة أن «األفراد
والكيان المستهدف ...هم
أطراف مهمّ ون في شبكة
تهريب أسلحة مرتبطة بشكل
وثيق بتنظيم «الدولة اإلسالمية»
في الصومال» ،مشيرا ً إلى أن
«هذه الشبكات تعمل أساسا ً
بين اليمن والصومال ولها
عالقات قوية مع «القاعدة» في
جزيرة العرب وحركة الشباب».

إيران تؤكد أهمية
أمن القوقاز
أكد الرئيس اإليراني إبراهيم
رئيسي أهمية األمن في
منطقة القوقاز بالنسبة
إلى الجمهورية اإلسالمية،
خالل استقباله رئيس وزراء
أرمينيا نيكول باشينيان في
مجمّ ع سعدآباد التاريخي في
شمال طهران أمس .وقال
رئيسي خالل مؤتمر صحافي
مع باشينيان ّ
إن «منطقة
القوقاز جزء من تاريخ إيران
وحضارتها وثقافتها ،وتولي
إيران اهتماما ً خاصا ً لألمن
والسالم في منطقة القوقاز».
وشدد على أن إيران وأرمينيا
تؤكدان أهمية «ح ّل القضايا
اإلقليمية من قبل المسؤولين
والمعنيين في المنطقة ،وأي
تدخل أجنبي في المنطقة
سيخلق مشكالت بدال ً من ح ّل
المشكلة» .واتفقت يريفان
وباكو اإلثنين على «عدم
اللجوء إلى القوة» لح ّل نزاعهما
على ناغورني قره باغ ،وذلك
في بيان مشترك بعد محادثات
بوساطة روسية في سوتشي.

دعوة من السيسي
إلى لوال
دعا الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي نظيره البرازيلي
المنتخب لويس إيناسيو لوال
دا سيلفا لحضور قمة المناخ
«كوب  ،»27التي تستضيفها
مصر األسبوع المقبل .وأفاد
بيان من الرئاسة المصرية
بتهنئة السيسي لوال بـ»مناسبة
انتخابه رئيسا ً للبرازيل ،وأدعوه
للحضور إلى مصر للمشاركة
في القمة العالمية للمناخ COP
 27في شرم الشيخ» .ونقل بيان
الرئاسة عن السيسي أنه «يثق أن
البرازيل قادرة على القيام بدور
إيجابي بنّاء خالل هذه القمة
المرتقبة لتعزيز عمل المناخ
على الصعيد الدولي» ،فيما
قال المتحدّث باسم لوال لوكالة
«فرانس برس»« :يُف ّكر في
الذهاب (إلى قمة المناخ) ،لكنّه
لم يتّخذ قرارا ً بعد».
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كـــرة قـــدم

"صراع الصدارة" بين سان جرمان وبنفيكا

دوري أبطال أوروبا :نقطة تكفي ميالن
ّ
للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه
واليبزيغ

يحتاج ميالن اإليطالي واليبزيغ األلماني إلى التعادل لحجز البطاقتين األخيرتين المؤهلتين إلى ثمن
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ،عندما يستضيف األول سالزبورغ النمسوي،
ويحل ّ الثاني ضيفًا على شاختار دانييتسك األوكراني في ختام دور المجموعات.
يحتــل ميالن املركــز الثاني يف
املجموعــة الخامســة التي حجز
تشــليس اإلنكليزي بطاقتها األوىل،
برصيد ســبع نقاط وبفارق نقطة
واحدة أمام ســالزبورغ ،واألمر ذاته
بالنســبة لاليبزيغ ثاني املجموعة
السادســة التي ضمن ريال مدريد
اإلسباني حامل اللقب بطاقتها االوىل،
بفارق ثالث نقاط أمام شاختار.
وتأهــل  12فريقــا ً حتى اآلن:
نابويل اإليطــايل وليفربول اإلنكليزي
(املجموعــة األوىل) وكلــوب بروج
البلجيكي وبورتو الربتغايل (الثانية)
وبايــرن ميونيــخ األملانــي وإنرت
ميالن اإليطايل (الثالثة) وتشــليس
(الخامسة) وريال مدريد (السادسة)
ومانشســر ســيتي اإلنكليــزي
وبوروســيا دورتمونــد األملانــي
(الســابعة) وباريس سان جرمان
الفرنيس وبنفيكا الربتغايل (الثامنة).

األرض والجمهور

يعــوّل ميــان ثانــي أفضل
املتوّجــن يف تاريخ املســابقة (7
ألقاب) ،عىل عاميل األرض والجمهور
لتحقيق هدفه املتمثل يف بلوغ الدور
ثمن النهائي للمرة األوىل منذ موسم
 .2014-2013وأنعش بطل إيطاليا
آماله يف تخطــي دور املجموعات يف
الجولة الخامســة ،عندما قسا عىل
مضيفــه دينامو زغــرب الكرواتي
برباعية نظيفة وبات عىل بُعد نقطة
واحدة من اللحاق بركب املتأهلني.
لكن ميالن تلقى رضبة موجعة
يف الــدوري املحيل بخســارته أمام
مضيفه تورينــو  2-1األحد املايض،
هــي الثانية له هذا املوســم محليا ً
كلفته الرتاجع إىل املركز الثالث بفارق
ســت نقاط خلف نابــويل املح ّلق يف
الصدارة .ويمنّي النادي اللومباردي،
الذي مدد اخريا ً عقد مدربه ستيفانو

بيويل حتــى العــام  ،2025النفس
بمصالحة جماهريه بأفضل طريقة
ممكنة من خــال بلوغ ثمن نهائي
املســابقة القارية العريقة ،بيد أن
مهمته لن تكون ســهلة خصوصا ً
أن الفريق النمســوي يرغب بدوره
يف مواصلة مشــواره القاري أقله يف
الــدوري األوروبــي "يوروبا ليغ".
ويتفوق سالزبورغ بفارق نقطتني
عــن دينامو زغــرب صاحب املركز
األخري والــذي تنتظره مهمة صعبة
أمام مضيفه تشليس ،الساعي بدوره
إىل مصالحة جماهريه بعد خسارته
أمام مضيفه برايتون  4-1الســبت
املايض يف الدوري االنكليزي.

اليبزيغ للمرة الثالثة

بدوره يحتاج اليبزيغ إىل نقطة
واحدة فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي
للمــرة الثالثة يف تاريخــه القصري

دردشـــة

ُ
استطعت
خوري لـ"نداء الوطن":
التأقلم في منصبي الجديد كمدرّب

فــــادي سمعــــان
أكد املدير الفني لفريق أنرتانيك يف كرة الســلة
صباح خــوري لصحيفتنا ّ
أن مســرته الطويلة يف
املالعب ســاعدته كثريا ً يف دخول عالــم التدريب،
مشريا ً اىل أنه شــارك يف العديد من البطوالت املحلية
والخارجية وم ّر عليه مدربون ذوو مســتوى رفيع،
وقد اســتفاد من خربتهم الوافية وطريقة تعاطيهم
اإلحرتافيــة مع الالعبــن عىل املســتويات الفنية
والبدنيــة والذهنيــة .أضاف" :عىل رغــم تجربتي
ُ
استطعت التأقلم
الحديثة يف مجال التدريب ،إال أنني
مع هذا املنصــب رغم الضغوطات التــي أواجهها
يف التحضري قبل ك ّل مباراة وأثناء ســرها ،لكن ما
ســاعدني كثريا ً هو التجاوب اإليجابي معي من قبل
جميع الالعبني" .وحول وضع فريقه ،أجاب خوري:
"ال شــ ّك بأننا نملك مجموعة شابة تملك مستقبالً
واعداً ،وهذا ما تعوّل عليــه ادارة النادي التي تعمل
ضمن خطة واضحة وناجحة ،فالالعب املحيل الشاب
أثبت وجوده وكفاءته يوم غــاب الالعبون األجانب
عن البطولة منذ موسمني" .وتابع" :نقدّم حتى اآلن
صورة جميلة يف بطولة لبنان ّ
بغض النظر عن الفوز
او الخسارة ،ونسعى دوما ً لتقديم املطلوب عىل أرض
امللعب ،وهذا مــا تجىل يف مباراتنا األوىل أمام هوبس
حيث فزنا عن جدارة ،قبل أن نتعرض لثالث خسائر
متتالية بسبب اإلصابات التي لحقت بعدد من العبينا
كجيمي نخله وأحمد عكاوي وجويل عبد الله ،لكننا
عدنا بعدها اىل سكة االنتصارات أمام بيبلوس ضمن
منافسات املرحلة الخامسة".
وأردف خوري" :املستوى العام للبطولة يشهد
ّ
تحســنا ً ملحوظا ً نتيجة وجود االجانب هذا املوسم،
ّ
لكن األمر شبه محســوم بالنسبة لألندية املرشحة
لدخول املربّع الذهبي واملنافســة عىل اللقب ،وهي
الحكمة الذي يقدّم مســتوى رائعا ً عىل رغم غياب
نجمه الدويل ســرجيو درويــش ،والريايض الذي
يلعب بصفوف ناقصة حتى اآلن ،وبريوت فريســت
الذي كان قريبا ً جــدا ً من الفوز بلقب بطولة األندية
العربية األخرية يف الكويت ،وهو فريق قويّ ومنظم،

صباح خوري

ّ
مرشــح
باالضافة اىل دينامو الحديث العهد ولكنه
منافس عىل اللقب ويعرف تماما ً ماذا يريد".
وتابع" :ال يمكن التكهّ ن بهوية البطل منذ اآلن
لعدة أسباب ،أبرزها ّ
أن البطولة طويلة وشاقة ،كما
ّ
أن مســألة إختيار األندية لالعب األجنبي الســوبر
املناســب قد يرجّ ح كفتها بالفوز بشكل كبري ،من
دون أن ننىس موضوع اإلصابات التي قد يتع ّرض لها
الالعبون ،وهذا ما شــهدناه يف نهائي املوسم املايض
بني فريقي الريايض وبريوت فريست".
وواصل خوري" :يجب إعادة النظر بعدد األندية
يف الدرجــة االوىل ،وهذا األمر يعــود اىل إتحاد اللعبة
كون تعديل األنظمة بحاجــة اىل إجماع ،لكن نظرا ً
للظروف االقتصادية الخانقــة التي م ّرت بها البالد
وال تزال ،بــات من الصعب عىل عدد كبري من األندية
تدعيم صفوف فرقها بالعبــن مميّزين محليني أو
أجانــب ،إذ ال قدرة لها عىل رصــد ميزانية ضخمة،
لذلك نرى فارقا ً كبريا ً يف املســتوى الفني بني الفرق
الطامحة للقب وتلك التي تسعى فقط لالستمرار".
وعن إمكانية عودتــه اىل املالعب كما فعل عيل
محمود وغــره من الالعبــن املخرضمني ،أوضح
خوري أنه قد يكون قادرا ً عىل العطاء لفرتة محدّدة
ألن لياقته البدنية وخربته تســمحان له بذلكّ ،
ّ
لكن
أولويتــه اآلن هي الرتكيز التا ّم عــى عمله كمد ّرب
لكــي يصل بفريقه يف ختام هذا املوســم اىل الهدف
املطلوب".

يسعى جوفنتوس إلى
إنقاذ ماء الوجه
(تأســس يف العام  )2009بعد األوىل
موســم  2020-2019عندمــا بلغ
نصف النهائي و 2021-2020عندما
خرج من ثمن النهائي.
ويدرك اليبزيغ جيدا ً أن خسارته
أمام الفريــق األوكراني يف العاصمة
البولونية وارســو ،ســتطيح به إىل
مســابقة الــدوري األوروبي للمرة
الثانيــة عىل التوايل ،كون شــاختار
صاحب ست نقاط تفوق عليه ذهابا ً
يف اليبزيغ .1-4
ويســعى اليبزيغ ،الذي ألحق
الخســارة األوىل هذا املوسم بـ"ملك
املســابقة" ريال مدريد عندما تغلب
عليــه  1-3يف الجولة الســابقة ،إىل

العبو تشلسي خالل التمارين عشية مواجهة دينامو زغرب (أ ف ب)

مواصلــة انتفاضته يف املســابقة
وتحقيق فوزه الرابع عىل التوايل بعد
خسارته يف الجولتني االوىل والثانية،
عىل أمل تعثر النــادي امللكي إلنهاء
دور املجموعات يف الصدارة.
ويتخلف اليبزيغ بفارق نقطة
واحدة عن ريال مدريد صاحب الرقم
القيايس يف عدد االلقاب يف املسابقة
( ،)14والــذي يطمح إىل اســتعادة
نغمة االنتصارات التي غابت عنه يف
املباراتني األخريتني بخســارته أمام
الفريــق األملاني وســقوطه يف فخ
التعادل أمــام ضيفه جريونا  1-1يف
"الليغا".
ويبدو ريال مدريد مرشحا ً فوق
العادة لتخطي عقبة ضيفه السلتيك
االســكتلندي ،الوحيــد اىل جانــب
مواطنه الرينجرز (املجموعة األوىل)
وفيكتوريا بلزن التشيكي (الثالثة)
وكوبنهاغن الدنماركي (السابعة) لم

يذق طعم الفوز حتى اآلن.
وكان ريال اكتســح السلتيك
بثالثيــة نظيفــة يف الجولة االوىل،
وستكون مواجهة اليوم هامشية
ألن الفريق األســكتلندي فقد حتى
آمال املنافســة عىل املركز الثالث
املؤهــل للدور الفاصــل املؤهل اىل
مسابقة يوروبا ليغ .ويف املجموعة
الثامنــة ،يحتــدم الــراع عىل
الصدارة بني باريس ســان جرمان
وبنفيــكا عندما يلعبــان خارج
قواعدهما أمام جوفنتوس اإليطايل
ومكابي حيفــا اإلرسائييل .وحجز
الفريقان بطاقتــي املجموعة عن
جدارة بتقاسمهما الصدارة برصيد
 11نقطــة من ثالثــة انتصارات
وتعادلني يف مواجهتيهما وبنتيجة
واحدة  .1-1ويتفوق سان جرمان
بفارق األهداف عــى بنفيكا (+8
مقابل  ،)+4وستكون نتيجتا اليوم

طائرة :جلسة ثالثة للجنة الخماسية
بكامل أعضائها
عقدت اللجنة الخماســية
املكلفة تســيري شــؤون إتحاد
الكرة الطائرة جلســتها الثالثة
برئاسة رئيسها ميشال ابي رميا
وحضور جميــع األعضاء ،وليد
القاصوف وعيل خليفة وأســعد
النخل وعيل أبــو عيل .يف البداية
إســتمع الحارضون اىل مد ّرب
منتخب لبنان الوطني إييل النار
الذي حرض جانبا ً من االجتماع،
حول تحضــرات منتخب لبنان
للســيّدات الذي يُرشف عليه مع
زميلــه املد ّرب جونــي اللقيس
إستعدادا ً للمشــاركة يف بطولة
غــرب التي ســتنطلق منتصف
الشــهر الجــاري يف العاصمة
األردنيــة عمّ ان ،وتحــدث النار
عن جهوزيــة الالعبــات وعن
التدريبــات اليوميــة الجدّية،
ّ
والحس
مشددا ً عىل روح اإللفة
باملسؤولية لدى الالعبات.

إجتماع اللجنة الخماسية ويبدو المدرّب النار إلى يسار الصورة

ثــ ّم تمنّــى املجتمعون عىل
اللجنة املكلفة إجراء االنتخابات
إقامتها ضمــن تاريخ ال يتجاوز
 15كانــون األول املقبل ،وتق ّرر
تحديد مواعيــد إطالق البطوالت
الرسمية كاآلتي:
 بطولتا الدرجتَني األوىل والثانيةمنتصف كانون الثاني املقبل.
 بطولتــا الســيدات والدرجةالثالثة منتصف شباط املقبل.
 -يُفتح باب التواقيع غداة إجراء

االنتخابات ،ولغايــة  23كانون
األول املقبل.
ويف الختام أطلع القاصوف
الحارضين عىل نتيجة ســحب
قرعــة بطولة غرب آســيا التي
تشــارك فيها عرشة منتخبات
ّ
قســمت اىل مجموعتني ،ضمّ ت
األوىل فلسطني ،سوريا ،العراق،
الســعودية ولبنان ،فيما ضمّ ت
الثانية االمــارات العربية ،قطر،
سلطنة عمان ،الكويت واألردن.

سلّة "أنطوان الغر ّيب" للفئات العمرية
إختُتمت النســخة الثامنة من دورة "أنطوان
الغريّب" بكرة السلة للفئات العمرية التي أقيمت
عىل ملعبَي مجمّ ــع نهاد نوفــل يف زوق مكايل
ومجمّ ع فؤاد شــهاب الريــايض يف جونية تحت
إرشاف اإلتحــاد اللبناني للعبة ،ومشــاركة نحو
العب والعبة ينتمون اىل  20فريقا ً تنافست
1000
ٍ
عىل إحراز ألقاب الدورة السبعة ،ويف ما ييل نتائج
املباريات النهائية:
* ذكور (تحت الـ 18سنة) :فاز فريق "تشامبس"
عىل هوبس (.)58-70
* ذكور (تحت الـ 16سنة) :فاز هوبس عىل تشامبس
()61-81

* ذكور (تحت الـ 14ســنة) :فاز هوبس عىل الريايض
()69-71
* ذكور (تحت الـ 12سنة) :فاز فريق "براينرز هوكس"
عىل تشامبس (.)49-63
* ذكور (تحت الـ 10ســنوات) :فاز "براينرز هوكس"
عىل فريق " "NSAبنتيجة (.)45-57
* إناث (تحت الـ 16ســنة) :فاز تشامبس عىل هوبس
()42-53
* إناث (تحت الـ 14سنة) :فاز تشامبس عىل التعاضد
(.)39-78
ويف الختام ،جرى تتويج الفــرق الفائزة من قبل
من ّ
ظمي الدورة وكبار الحضور.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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األربــعــاء  ٢تشرين الثاني 2022

السلّة األميركيّة 25752 :نقطة لدورانت

حاسمتني لتحديد بطل املجموعة.
يف املقابل ،يســعى جوفنتوس
إىل إنقاذ ماء الوجه وتفادي الكارثة
عندما يستضيف النادي البارييس بعد
خروجه املخيب من دور املجموعات.
ويواجه فريق "السيدة العجوز"
خطر الخــروج خايل الوفاض قارياً،
كونه يحتل املركز الثالث يف املجموعة
برصيد ثالث نقاط وبفارق االهداف
أمام مكابي ( -3مقابل .)-9
ويف املجموعة السابعة ،يلتقي
مانشســر ســيتي مع اشــبيلية
اإلســباني ،وكوبنهاغن الدنماركي
مع دورتموند يف مباراتني هامشيتني
بعدما ضمــن الفريــق االنكليزي
الصدارة امــام وصيف بطل الدوري
االملانــي ،والفريــق األندليس املركز
الثالث.
هنــا برنامج مباريــات اليوم
بتوقيت بريوت:

 املجموعة الخامسة:ميــان (إيطاليــا)  -ســالزبورغ
(النمسا) 22.00
تشــليس (إنكلرتا)  -دينامو زغرب
(كرواتيا) 22.00
 املجموعة السادسة:ريال مدريد (إســبانيا)  -السلتيك
(اسكتلندا) 19.45
شاختار (اوكرانيا)  -اليبزيغ (أملانيا)
19.45
 املجموعة السابعة:كوبنهاغــن (الدنمارك)  -دورتموند
(أملانيا) 22.00
مانشسرت سيتي (إنكلرتا)  -إشبيلية
(إسبانيا) 22.00
 املجموعة الثامنة:مكابي حيفا (ارسائيــل)  -بنفيكا
(الربتغال) 22.00
جوفنتوس (إيطاليا)  -سان جرمان
(فرنسا) ( .22.00أ ف ب)

ّ
يفكر باإلعتزال
أولريتش ال
أعلن حارس مرمى بايرن ميونيخ االملاني سفن أولريتش،
انه يســعى للبقاء مع بايرن عىل رغــم انتهاء عقده يف صيف
العام .2023
وأوضح أولريتش لشبكة "سكاي سبورت أملانيا"" :أقول
دائما ً إنني أســتمتع بالتواجد هنا ،أعتقد أننا ســنتحدث عن
تجديد العقد يف مرحلة ما".
وأضاف" :من املبكر للغايــة الحديث عن األمر اآلن ،لكني
أتصور نفيس مستمرا ً هنا".
وأشــار الحارس األملاني إىل احتماليــة اعتزاله بالقميص
البافاري يف حال تجديد عقده ،قائالً" :ســأكون بعمر الـ 35يف
العام املقبل ،ولن يبقى الكثري بعدها".
وعىل رغم ذلك ،قال أولريتش" :لكني ال أفكر حاليا ً يف إنهاء
مسريتي ،حيث ما زلت أخطط لالستمرار لعامني آخرين ،طاملا
انا بحالة بدنية جيدة ،فال يمكنني التوقف".
وســنحت فرصة ذهبية ألولريتش ،لخــوض العديد من
املباريات هذا املوسم ،مستغال ً غياب الحارس االسايس لبايرن
"العمالق" مانويل نوير بسبب إصابة يف الكتف.
وحرس أولريتــش عرين بطل أملانيا يف آخــر  6مباريات،
انتهت جميعها بفوز بايرن.

تنفــس بروكلني نتس بقيــادة نجمه كيفن
دورانت ،الــذي ارتقى إىل املركز الـــ 19يف قائمة
أفضــل املســجلني يف تاريخ الــدوري االمريكي
للمحرتفني يف كرة الســ ّلة ،الصعــداء بفوزه عىل
إنديانا بايرسز  ،-109 116يف حني حقق ميلووكي
باكس انتصاره الســادس عىل التوايل باسقاطه
ديرتويت بيستونز .108-110
حقق نتــس فــوزه األوّل بعد أربــع هزائم
متتالية ،بفضل دورانت أفضل مسجل يف صفوف
فريقه مع  34نقطــة إىل  9متابعات و 7تمريرات
حاسمة ،ليتقدم عىل فينس كارتر يف املركز التاسع
عرش كأفضل مســجل يف تاريــخ الدوري برصيد
 25752نقطة.
وأضاف كايري إيرفينغ  28نقطة و 6تمريرات
حاسمة و 6متابعات.
وحافــظ ميلووكي باكس متصــدر املنطقة
الرشقية عىل ســجله خاليا ً من الخسارة للمباراة
السادسة عىل التوايل ،بفوزه عىل ديرتويت بيستونز
 ،108-110بفضل ثالثية من جرو هوليداي (25
نقطة و 10تمريرات حاســمة و 7متابعات) قبل
 45ثانية من نهاية املباراة.
وبــرز يف صفوف ميلووكي نجمــه اليوناني
يانيس أنتيتوكونمبو ( 31نقطــة و 7متابعات)
وبروك لوبيز ( 24نقطة).

زوباتش مسج ً
ال من دانك لكليبرز في سلّة
هيوستن (أ ف ب)

وحقق فيالدلفيا ســفنتي ســيكرسز فوزه
الرابع يف مبارياته الخمس األخرية عىل حســاب
واشــنطن ويــزاردز  ،111-118بفضل جيمس
هادرن ( 23نقطة و 17تمريرة حاســمة) وترييز
ماكــي ( 28نقطة) ،يف ظل غيــاب الكامريوني
جويل إمبييد بسبب املرض.
وفاز ايضا ً يوتا جاز عــى ممفيس غريزليز
 ،105-121ولوس أنجليس كليربز عىل هيوســتن
روكتس  ،93-95وتورونتو رابتــورز عىل أتالنتا
هوكــس  ،109-139وســاكرامنتو كينغز عىل
تشارلوت هورنتس .108-115
(أ ف ب)

"ماسترز" السيدات :سابالينكا تهزم جابر
إستهلت التونسية أنس جابر،
املصنفة سابعة عاملياً ،مشاركتها
األوىل يف بطولة "ماسرتز" الختامية
لكــرة املرضب املقامــة يف فورت
وورث يف تكســاس األمريكيــة،
بالخســارة أمام البيالروسية أرينا
سابالينكا السابعة  6-3و 6-7و-7
 ،5يف ســاعتني و 28دقيقة ،ضمن
منافسات مجموعة نانيس ريتيش.
ويف املجموعــة ذاتها ،لم تكن
حــال اليونانية ماريا ســاكاري
الخامســة أفضل من سابالينكا،
اذ احتاجــت بدورهــا اىل اكثر من
ســاعتني للفوز عــى االمريكية
جيسيكا بيغوال  6-7و.6-7
وتشــارك يف البطولة املقامة
عىل أرض صلبة والبالغة جوائزها
 5ماليني دوالر أمريكي ،أعىل ثماني
مصنفات يف العالم يف منافســات
الفردي ،ويستمر دور املجموعات
حتى السبت املقبل.
وتضــم مجموعــة تراييس
أوســتن ،البولونية إيغا شفياتيك،
املصنفــة أوىل عامليــاً ،إىل جانب
األمريكيــة كوكــو غــوف (،)4
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مصافحة بين ساكاري (إلى اليسار) وبيغوال بعد المباراة (أ ف ب)

الفرنســية كارولني غارسيا ()6
والروسية داريا كاساتكينا (.)8
وبعد الدور األول ،تتواجه بطلة
كل مجموعة مع وصيفة الثانية يف
نصف النهائي ،قبل أن يقام النهائي
يف  7ترشين الثاني الجاري.
ويف دورة باريس-بــريس
الفرنسية ملاســرز األلف نقطة،
بات الرويس أندري روبليف املصنف
تاسعا ً عاملياً ،أول املتأهلني إىل الدور
ثمن النهائي ،بفوزه عىل األمريكي

جون إيسنر السابع واألربعني 2-6
و 3-6يف الــدور الثانــي .واحتاج
روبليف اىل  62دقيقة للتخلص من
عقبة إيسنر .وفاز الربيطاني جاك
دريرب عىل الفرنيس أرثر ريندركنيش
 3-6و ،4-6ومواطنه دانيال إيفانز
عىل األمريكي براندون ناكاشــيما
 3-6و 6-3و ،4-6والفرنــي
كورنتان موتيه عىل الكرواتي بورنا
تشوريتش  6-3و 3-6و.4-6
(أ ف ب)

أخبار سريعة
جلخ يلتقي الفيصل

عاد رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية
بيار جلخ من الرياض بعدما
لبّى دعوة خاصة من األمير عبد
العزيز بن تركي الفيصل وزير
الرياضة ورئيس اللجنة األولمبية
السعودية ورئيس اللجنة العليا
المنظمة لدورة األلعاب السعودية
األولى لعام  ،2022لحضور حفل
الرسمي للدورة .وكانت
اإلفتتاح
ّ
مناسبة إلتقى جلخ خاللها عددا ً من
الشخصيات الرياضية السعودية
والعربية والدولية البارزة ،وفي
مقدّمهم األمير الفيصل صاحب
الدعوة وعبّر أمامه عن إعتزازه
وتقديره الكبي َرين لما شاهده
حول الجوانب التنظيمية للدورة،
وكذلك السمة اإلحترافية التي برزت
في أداء الكوادر اإلدارية والفنّية،
مما يؤ ّكد على المسار التصاعديّ
للرياضة السعودية.

غيمة صيف عابرة

كشف مصد ٌر مق ّرب من النادي
الرياضي بيروت لصحيفتنا ّ
ان
خسارة فريقه أمام ضيفه دينامو
أول من أمس ال تعني نهاية العالم،
ٍ
غيابات ألبرز
فالفريق يعاني من
العبيه األساسيين كقائده جان عبد
النور ونجمه أمير سعود ،إضافة
لتع ّرض الالعب هايك قيوكجيان
لإلصابة في كاحله وأكمل المباراة
متحامالً عليها ،كذلك زميله علي
منصور الذي إرتطمت قدمه بقوّة
بأسفل عمود السلة ولم يتمكن من
متابعة اللقاء ،من دون إغفال سوء
االجنبي مايكل كوالس
أداء الالعب
ّ
الذي يُتوقع أن تتخذ إدارة النادي
األصفر قرار اإلستغناء عن خدماته
قريباً.

عطوي مدربًا؟

بضم سيلفا
برشلونة يرغب
ّ
ذكرت صحيفة "ســبورت" اإلسبانية ان نادي
برشــلونة يبحث عن صفقة بديلة ،إذا فشل يف إعادة
األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم باريس سان جرمان
الفرنيس ،إىل ملعب "كامب نو".
ووفقا ً للصحيفة ،فإن دوري أبطال أوروبا أثبت
إلدارة برشــلونة ،حاجة الفريق لنجم كبري اىل جانب
البولوني روبرت ليفاندوفسكي ،كي يكون قادرا ً عىل
املنافسة .ويبدو ان إدارة النادي الكاتالوني ستتجه اىل
ض ّم الربتغايل برناردو سيلفا ،العب مانشسرت سيتي
االنكليزي ،إذا فشلت يف "اسرتداد" مييس.
كما اشارت الصحيفة اىل ان برشلونة سيلجأ اىل
التخلص من الثالثي سريجيو بوسكيتس وجوردي ألبا
وجريارد بيكيه ،بسبب رواتبهم املرتفعة ،باإلضافة إىل
بيع أحــد الالعبني ،والذي قد يكون الهولندي فرانكي
دي يونغ ،بعدما فشل النادي يف التخ ّلص منه الصيف
املايض.
يذكر أن بعض الصحف زعمت أن مييس يتجاهل
اتصاالت برشلونة ،بشأن العودة إىل النادي الكاتالوني
يف املوســم املقبل ،ومنها "ســبورت" التي ذكرت أن

مييس يجري بالفعل ،مفاوضات مع نادي إنرت ميامي
األمريكــي ،مؤكدة ما نرشتــه الصحافة الربيطانية
اخرياً .ويبدو ان باريس ســان جريمان يســعى من
جهته إلقناع مييس بالتوقيع عىل عقد جديد أو تمديد
عقده الحايل.
وســبق ملييس أن رصّ ح بأنه ال يركز حاليا ً عىل
حسم مستقبله ،بل عىل املشاركة مع منتخب بالده يف
مونديال قطر .2022

يتواجد الالعب الدولي السابق
عباس عطوي في المالعب
بإستمرار حيث يتابع معظم
مباريات الدوري العام للبقاء في
أجواء اللعبة .وكانت معلومات
تحدثت منذ فترة عن نية الجهاز
الفني لنادي النجمة ض ّم عطوي
الى صفوفه ال سيما إنه يملك
الخبرة الكافية في التعاطي مع
هموم وشوؤن الالعبين .وكان
عطوي ( 43عاماً) أنهى مسيرته
الكروية الطويلة التي إستمرت
ألكثر من عشرين عاما ً مع نادي
اإلخاء األهلي عاليه ،حيث ساهم في
الموسم الفائت ببقائه في دوريّ
الدرجة األولى.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

اللعب مع التاريخ
الرئيس ميشال عون ليس اول رئيس
ال يتسلم الرئاسة من سلف وال يسلمها
لخلف .لكنه أول رئيس يحتفل بالشغور،
ويقرر تحويله الى فراغ مزدوج رئاسي
وحكومي ،بصرف النظر عن هدفه ونيته.
وأول رئيس يغادر القصر في مهرجان بدا
كأنه يدور في عالم إفتراضي مفصول عن
الواقع الكارثي في البلد .خطابه لم يكن
وداعياً ،وال تضمّ ن مراجعة للسياسات وال
إعترافا ً بأي خطأ أو مسؤولية بل تركز على
تصفية الحسابات والوعد بمرحلة جديدة
من «النضال بقوة».
تصفية الحسابات مع من؟ مع ما سماها
«المنظومة الحاكمة» لـ»بلد مسروق ودولة
مهترئة» ،كأنه لم يكن على رأس هذه المنظومة
وهذا البلد وهذه الدولة على مدى ست سنوات،
وال كان وزراؤه ونوابه مشاركين في الحصص
والقرارات خالل أكثر من  15سنة .فالمسؤولية
على اآلخرين .وهم الذين سطوا على المال
العام والخاص وأداروا الفساد وحموه .وهو
«التيفلون» الذي ال يعلق به شيء.
و»النضال» من اجل ماذا؟ من أجل التغيير
و «إزالة الفساد من جذوره» .لكن على الجنرال
عون أن يسأل نفسه ،ألن «المناضلين» الذين
دعاهم لن يسألوه :هل يستطيع أن يفعل من
خارج القصر ما لم يفعله من داخله؟ وإذا
كانت «المنظومة الحاكمة» ،وهي تركيبة أكثر
منها منظومة ،منعت «الرئيس القوي»والزعيم
المسيحي الكبير وحليف «حزب الله» المسلح
المتمتع بفائض القوة من وقف السطو على
البلد وإهتراء مؤسسات الدولة ،فما الذي
يستطيع فعله وريثه أو أي رئيس؟ أليس
هذا برهانا ً عمليا ً على أن التغيير يحتاج الى
مقاربة مختلفة ،ويبدأ من تحالف آخر يقود
كتلة شعبية تاريخية إلستعادة البلد المخطوف
والسيادة المعارة والدولة التي تأكلها الدويلة؟
الجنرال عون كان وال يزال يؤمن بأنه دائما ً
على موعد مع التاريخ .وهو ،حتى عندما خسر
معارك عسكرية وسياسية ،وتمسك بقراءته
الذاتية لرياح المتغيرات اإلقليمية والدولية
التي كانت تدور وتدار في إتجاه آخر ،فإن
التاريخ بقي رحيما ً معه .أعطاه أكثر مما نال
أي زعيم تاريخي في لبنان .حقق له حلمه
الرئاسي .وسار وراء قيادته تيار عريض أيام
وقف ضد الميليشيات والوصاية السورية،
وبقي معه عندما تفاهم مع النظام السوري
وتحالف مع أقوى ميليشيا باقية مرتبطة
بالمشروع اإليراني.
وهذا ما يغري بإمكان اللعب مع التاريخ
و»المونة» عليه .فالجنرال عون يروي تاريخ
الرئاسة والمرحلة الماضية كأنه لم يكن
في القصر عند حدوث األخطاء والمخالفات
والمحاصصة والتعيينات السيئة ودفع الناس
الى «جهنم» ،وكأنه كان وحده عند حدوث
إنجازات مثل ترسيم الحدود البحرية .وال
شيء يزيد البالوي التي نحن فيها أكثر من
إستعراض التركيبة السياسية وما فعلته من
تسطيح العقول وتسميم األفكار ،بحيث تحولت
العصبيات الى ثنائية قاتلة :تأليه الزعيم
وشيطنة اآلخرين .والسجال بالكراهية والحقد.
قبل قرنين قال إمبرزاريو أميركي« :إذا أردت
أن تصنع جمهورا ً إبدأ قتاالً» .وما أكثر تالميذ
هذا الرجل.

يتش ّكل حجر الفريوز
نتيجة اختالط
هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم النحاس مع فوسفات
األلومنيوم يف الحمم
الربكانية.

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

تحديد هوية "سيدة الكثبان الرملية" بعد نصف قرن
حــدد مكتب التحقيقــات الفدرايل
 FBIوالقضاء األمريكي هوية امرأة عُ ثر
ً
مقتولة عىل شــاطئ يف الساحل
عليها
الرشقي للواليات املتحــدة العام ،1974
فيما لم يُعثر عىل قاتلها .وجرى التعريف
عن هذه املــرأة التي كانت تُعرف إعالميا ً
بـ»ســيدة الكثبان الرمليــة» ،عىل أنها
روث ماري تــري ،وهي امرأة من والية
تينييس كانت تبلغ  37عاما ً عند وفاتها.
ومنذ ما يقرب من  50عاماً ،تتبّع
املحققون أثر العديد من املشتبه فيهم،
من دون النجاح يف تحديد القاتل .وكان
عُ ثر عــى الضحية ميتــة يف  26تموز
 ،1974وجثتها العاريــة كانت مُلقاة

عــى الكثبان الرملية عىل شــاطئ يف
بروفينســتاون يف كيب كود .وبحسب
التحقيقات يف ذلك الوقتُ ،قتلت برضبةٍ
عىل الرأس ،ربما قبل أسابيع من العثور
عىل جثتها.
وأشــار العميــل الخــاص جو
بونافولونتــا إىل ّ
أن جثة الضحية كانت
بال يديــن ،مرجحا ً أن يكــون «القاتل
برتهمــا للحــؤول دون التعرف عليها
ببصمــات أصابعهــا ،ورأســها كان
شــبه مقطوع عن جسدها» .وفشلت
الســلطات يف تحديد هويــة الضحية
عىل الرغم من اســتطالعات أجرتها يف
األحياء املجاورة ،ودراسة «اآلالف» من

ملفات األشخاص املفقودين ،وتقنيات
«إعادة بناء الوجــه» والصور املركبة،
والكثري مــن عمليات نبــش الجثث.
وأخرياً ،بفضل التقنيات املعروفة باسم

«علم األنســاب الجيني» ،والتي تجمع
بني أبحاث الحمض النووي واألنساب،
ً
وضع مكتب التحقيقات الفدرايل
نهاية
للغموض( .أ ف ب)

نفوق أكبر أُنثى فيل
أعلنت هيئة الحياة الربية الكينية أن أكرب أنثى
فيل ذات أنياب يف الدولــة الواقعة يف رشق أفريقيا،
نفقت بفعل الشــيخوخة .وكان عمــر  Didaالتي
تتميّز بأنيابها الطويلة يٌقدّر بما بني  60و  65عاماً.
َّ
املتوقع للفيلة يف الربية هو
علما ً أن متوسط العمر
نحو  60عاماً .وكانــت أنثى الفيل هذه تعيش يف
متنزه «تسافو» الوطني الشاسع يف جنوب رشق
ٍ
عائالت
البــاد .وغالبا ً ما تعيش إنــاث الفيلة يف
ً
بعجول صغرية،
محاطة
شديدة التماسك وتكون
ٍ
بينما تميل ذكورها أكثر إىل العزلة.
ويأتي نفوق  Didaبعد نحو شهر من نفوق أنثى
فيل شــهرية أخرى  Monsoonيف محمية سامبورو،

وهــي منطقة قاحلة شــمال كينيــا تواجه واحد ًة
من أســوأ موجات الجفاف منذ  40عاماً .وتم ّكنت
 Monsoonالتي كانت ستينية وأما ً لسبعة فيلة ،من
أن تنجو من الصيادين غري املرشوعني خمس م ّرات.
ّ
لكن حياتهــا أُنهيت يف نهاية شــهر أيلول املنرصم
بواســطة القتل الرحيم بعدما أعلنت منظمة Save
 The Elephantغري الحكومية أن صحتها الســيئة
ترجع إىل سنّها ،لكن «الجفاف زادها سوءاً».
وتعاني كينيا التي تش ّكل محركا ً اقتصاديا ً لرشق
أفريقيا جفافا ً شــديدا ً منذ  40عامــاً ،ويعاني نحو
أربعة ماليني عىل األقل من ســكانها البالغ عددهم
اإلجمايل أكثر من  50مليونا ً من الجوع( .أ ف ب)

مزارعو أوروبا استهلكوا الحليب قبل  7400عام
وجدت دراســة حديثة ،أن مزارعي وسط أوروبا
استخدموا الحليب يف غذائهم ألول مرة قبل نحو 7400
آثار لدهون ألبان عىل جدران
عام .فقد عثر علماء عىل ٍ
أوان فخاريةٍ  ،يعود تاريخها إىل القرن الرابع والخمسني
ٍ
قبل امليالد .واســتهدفت تقنية البحث الربوتينات من
ً
مالئمة عىل نحو
بقايا الدهــون الحيوانية ،ما يجعلها
فريــد لتحديد املــواد الغذائية الجديــدة التي كان قد
اعتمدها اإلنسان يف عصور ما قبل التاريخ.
وح ّلل البحــث أكثر من  4300وعــاء فخاري
ً
مســتوطنة للعثور عىل آثــار بقايا الطعام.
من 70
وأظهرت النتائــج وجود تباين كبري يف اســتخدام

أســسهــا :مـيـشـــــال مكـــــتـف
رئــيس التحــرير :بشــــارة شـــربل
المدير المسؤول :جورج بربـاري
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الحليب بمختلف أنحــاء املنطقة ،بحيث ّ
تبي وجود
أد ّلة عىل دهون األلبان بأوعية الســراميك يف 65%
فقط من املواقع ،ما يشري إىل أن استخدام الحليب لم
شامل من جانب املزارعني األوائل.
بشكل
يتم اعتماده
ٍ
ٍ
يُشــار إىل أن مســتوطني ما قبل التاريخ ،كانوا
مــن أوائل املجموعــات الزراعيــة يف العرص الحجري
الحديث بوســط أوروبــا ،التي عُ رفت باســم ثقافة
 .)Linearbandkeramik (LBKوقالــت الدكتــورة
إيمانويل كازانوفا« :إنه ألمر مدهش أن نكون قادرين
عىل تحديد التاريــخ الدقيق لبداية اســتخدام البرش
للحليب خالل عصور مــا قبل التاريخ» .يف ٍ
وقت وصف

الربوفيسور ريتشارد إيفرشــيد الدراسة بأنها «مهمة
للغاية ،ألنها تقدم دليالً واضحا ً عىل أن منتجات األلبان
كانت منترش ًة عىل نطاق واسع يف مطلع العرص الحجري
الحديث ،عىل رغم االختالفات يف حجم استخدامها».
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