تحت المجهر

عائالت كريمة مضيئة
وشهية ...وحتى محرجة
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يف يد "نواب التغيري" و"كتلة االعتدال" تحويل جلسة غد
الخميس من مرسحية مضجرة يراقبها اللبنانيون بقرف عىل
الشاشــات ،اىل جلسة مفيدة تدفع باتجاه إتمام االستحقاق
وتليق بمن أعطيناهم وكالة ليمارسوا واجب االختيار تحت
سقف الدستور ومصلحة لبنان.
نخاطب "التغيري" و"االعتدال" ألنهما صنّفا نفسيهما
خارج "اصطفايف" املعارضة السيادية و"املنظومة" الحاكمة
املتعارضني .وألنهما يف ظل ْ
وهــم لعب دور "بيضة القبان"

٤

إقــتـصـــاد ١٠
تراجع سحوبات "اللوالر"
بانتظار رفع السعر

١٥

العالم الذي صنعته
التكنولوجيا...
هل يمكن إصالح
"سيليكون فالي"؟

العـــالـــم ٢١
زيلينسكي يو ّ
جه رسالة
إلى األميركيين

 ٢٤صــفحــة

٨+

 ٥٠٠٠ليرة

"التغيير" و"اإلعتدال" أمام مسؤولية التصويت الفعَّ ال
بــــــشـــــــارة شـــــــربــــــل

إستحقاق نقابة
المحامين" :إنبعاث"
اصطفاف الخيارات
السياسيّة!

مــــدارات

الـعــدد  - ٩٨٠الســنة الــرابـــعــة

nidaalwatan.com

يكادان يضيعان يف املتاهــات واإلخرتاقات أصواتهما واآلمال
التي عقدت عليهما.
واملجموعتان ،عىل تنوع املنتمني اليهما أو انشقاق نائب
من هنا أو تمايز ثالثة من هناك ،خرجتا من رحم  17ترشين
أو تؤمنان بالخط الســيادي يف شــكل عام ،لذلك تتحمالن
مسؤولية اســتثمار ايجابي لقوتهما أو التفريط بقيمة ما
تمتلكانه من أصوات والتســبب بتكرار تجربة العهد البائد
وإسقاط البالد مجددا ً بني براثن  8آذار.
بوســع هؤالء النواب ،الذين اقرتع لهم الشعب الثائر أو
املؤمن بالتغيري أو الرافض مسار ست سنوات عجاف ظ َّللها

الفساد ،وتربير هيمنة السالح وجرف لبنان يف محور مناقض
ملصالح شعبه ودولته ،أن يبدأوا بقلب املسار الرئايس املتعثر يف
حالتني :إما الذهاب اىل رفع رصيد ميشال معوض من األصوات
لحرش املعطلني وخلق ديناميكية تجعل ســلوكهم فضيحة
محلية ودولية فيكشــفون عن مرشحي غرفهم السوداء ،أو
جذب مؤيدي معوض اىل توافقهم عىل شخصية نزيهة وازنة
تتمتع بمواصفات رجل الدولة الحريص عىل تطبيق الدستور
وامللتزم تطبيــق الطائف نصا ً وروحاً ،عرب ســرة توافقية
عنوانها قيام دولة مكتملة األركان تتسع لجميع أبنائها وال
تنتمي اىل "الخط" الذي كان يف أساس االنهيار.
١٦

"حزب الله" يهرب من "عقدة التطبيع" بالهجوم على ميقاتي

باريس "ال تقف متفرّجة" على الشغور:
"سلّة أسماء" ال تعارضها السعودية!
يعيش رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي "أحىل أيامه"
ّ
متنقالً بني العواصم العربية حاكما ً منفردا ً بأمر الدولة بعدما ووري العهد
العوني تحت ثرى الشغور ،فيعقد اللقاءات الرئاسية ويتصدّر صورة املشهد
الرســمي اللبناني يف الخارج إىل جانب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون
تاركا ً وراءه حرسة يف قلب جربان باسيل وهو يشكو للسفرية الفرنسية يف
بريوت آن غريو عرس هضمه للوضع الحكومي القائم يف جلسة "نميمة"
موصوفة ضد حكومة ميقاتي لن تقدّم ولن ّ
تؤخر يف الحسابات الفرنسية.
إذ وبينما كان باســيل يصبّ ك ّل تركيزه عىل التحريض عىل حكومة
ترصيف األعمال ســوا ًء أمام السفرية الفرنســية أو خالل اجتماع تكتله
النيابــي مقابل التعمية عىل دوره املحوري يف عملية عرقلة االســتحقاق
الرئايس وإطالة أمد الشغور يف سدة الرئاسة األوىل عرب تأكيده امليضّ قدما ً
يف لعبة "التصويت بالورقة البيضاء" يف صندوق االقرتاع غداً ،كان الرئيس
الفرنيس يســتعرض مع ميقاتي عىل هامش مؤتمر "كوب  "27املساعي
الفرنســية ملعالجة األوضاع اللبنانية ،مؤكدا ً "أولويــة إجراء االنتخابات
الرئاسية اللبنانية النتظام عمل املؤسسات".
١٦

الدور القطري في لبنان :عوامل
إقتصادية ودوافع سياسية
يف الوقــت الذي تُحجم فيه جهات كثرية عن مســاعدة لبنان
الرسمي ،تربز مســاعي الدولة القطرية لتقديم الدعم ملؤسسات
الدولة .وإذا كان الدور البارز الــذي أدّاه الجانب القطري يف اتفاق
ترسيم الحدود البحرية ،والعمل عىل رشاء حصة الدولة اللبنانية يف
"الكونسورتيوم" النفطي إىل جانب "توتال" و"إيني" ،هما بمثابة
"حبة الكرز" عىل "قالب حلوى" الرشاكة ،فإن "كعكة" املساعدات
تخفي الكثري من قطع الحلوى االقتصادية واالجتماعية١٦ .

خالل لقاء ماكرون وميقاتي على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ أمس (داالتي ونهرا)

طوابير طويلة أمام مراكز االقتراع والنتيجة قد تستغرق وقتًا

األميركيّون يقترعون:
التض ّ
خم والهجرة  vsحق اإلجهاض والمثليين!
الريــاضــية ٢٢
"أن بي آي" :خسارة
أولى لباكس وجاز
يجدّد فوزه على اليكرز

ترامب متحدثًا إلى الصحافيين بعد اإلدالء بصوته في بالم بيتش أمس (أ ف ب)

شــارك األمريكيــون أمــس يف يــوم
"عرسهم الديموقراطي" املعتاد يف منتصف
ّ
مرشحون
الوالية الرئاســية ،حيث تنافس
جمهوريّون وديموقراطيّون بشكل أسايس،
يُمثّلــون خيا َرين سياســيَّني واجتماعيَّني
َ
مختلفــن للمجتمع ،ففيما
واقتصاديَّــن
ّ
التضخم
ر ّكز الجمهوريّون حملتهــم عىل
الهائل والهجرة غــر الرشعيّة ،فضالً عن
ارتفاع معــدّالت الجريمة خصوصا ً يف املدن
الديموقراطيّة ،اختار الديموقراطيّون الرتكيز
عىل حق املرأة يف االجهاض وحقوق مجتمع
ً
إضافة إىل تط ّرقهــم إىل املخاوف عىل
امليم،
البالد.
يف
الديموقراطية
مستقبل
١٦

مصطفى علوش يروي ( 3من )٥
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"الحرس" يطارد المحامين المناهضين للنظام

طهران تستعين باألحصنة
إلخماد "الثورة"
ال ترتك أجهــزة األمن اإليرانية وســيلة لقمع "ثورة
النساء" يف البالد ّإل وتُســارع إىل استخدامها مع وصول
االحتجاجــات إىل "نقطــة الالعودة" بالنســبة إىل الثوّار
الذين يعتربون أن املواجهة باتت معركة حياة أو موت مع
نظام الجمهورية اإلســامية ،مطالبني بإسقاطه ،وكان
آخر الوسائل اســتعانة طهران بخيّالة الرشطة يف شوارع
العاصمة حيث تخرج تظاهرات عفوية تتخ ّللها مواجهات
عنيفة مع الرشطة و"الباسيج" بشكل يومي.
١٦

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٠السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

األربــعــاء  ٩تشرين الثاني 2022

ّ
ترص الصفوف:
المعارضة ّ
«"مرشح األس »د" لن يمرّ

 3سيناريوات لجلسة الغد؟

أالن ســـركـــيــس

جلسة الغد النيابية النتخاب رئيس للجمهورية لن تختلف
عن سابقاتها ،من زاوية ّ
أن البرلمان سيعجز م ّرة أخرى عن
انتخاب رئيس ،رغم كل المواقف الصادرة عن الزعامات
والقوى السياسية بأنه لم يعد جائزا ً االستمرار على المنوال
نفسه ،من دون نتيجة عملية.
الفرقاء كافة قاموا بالتمرينات واالختبارات المتاحة
للمناورة سواء بالورقة البيضاء ،أو باالنسحاب من الجلسة
عند االنتقال إلى الدورة الثانية من التصويت لتطيير
النصاب ،أو بتأييد اسم محدّد والثبات على رمزية التسمية
باعتبارها ّ
مؤشرا ً الى نوعية المرشح الذي يريده أصحاب
األصوات التي صبّت لمصلحته .وهو ما سمّ اه رئيس
البرلمان نبيه بري «المهزلة» ،لتبرير دعوته إلى «التوافق»
على الرئيس.
قد ال تشهد جلسة الغد انتقاال ً إلى الجدّية في اللعبة
السياسية االنتخابية ،لكنها باتت تفرض على القوى
السياسية والكتل النيابية أن تخرج من الرتابة لتكون
االختبار األخير إلمكان تعديل الخريطة االنتخابية الرئاسية،
مهما كانت صحيحة التكهّ نات ّ
بأن ال مخرج من الجمود
ّ
بتدخل خارجي ينتج تسوية إقليمية على اسم الرئيس
ّإل
العتيد .فال بد للقوى المحلية من أن تظهّ ر موازين القوى
بين المكونات اللبنانية ،األقرب إلى الواقع ،كي يجرى
التفاوض على أساسها حول هذا الرئيس المفترض ،وكي
تتم ّكن القوى الخارجية من صياغة اقتراح تسوية.
تتحدّث أوساط نيابية عن ثالثة سيناريوات لجلسة الغد
من حيث االنتقال من الجمود إلى التمهيد للتفاوض الجدّي.
السيناريو األول ،أن يحسم «التيار الوطني الحر» موقفه
حيال مسألة االنتقال من اعتماد الورقة البيضاء ،إلى تسمية
مرشح معيّن ،كما أعلن أكثر من عضو في تكتل «لبنان
القوي» نيته القيام به ،وفي الطليعة نائب رئيس البرلمان
الياس بو صعب .والسؤال الذي يطرح أيضا ً يتع ّلق بما إذا
كان التكتّل سيشارك في لعبة تطيير النصاب عندما ينتقل
المجلس إلى الدورة الثانية من التصويت ،من أجل التمريك
على حليفه «حزب الله» عن طريق إثبات الحاجة إليه
من أجل ضمان نصاب الثلثين ،ومن أجل تأمين األكثرية
لمرشح الحزب ،والذي من دونه لن ينجح هذا المرشح
كائنا ً من كان ،سليمان فرنجية أم غيره .وللخطوتين اللتين
يفترض أصحاب هذا السيناريو ّ
أن «التيار الح ّر» يمكن أن
يقدم عليهما ،أو على واحدة منهما ،تأثيرهما على التفاوض
حول مرشح آخر غير سليمان فرنجية الذي ما زال «التيار»
على رفضه التصويت له.
السيناريو الثاني يتع ّلق بموقف «حزب الله» وإذا كان
سيق ّرر الخروج من مناورة الغموض ليطرح اسم مرشحه
للرئاسة سليمان فرنجية مع محاولة اجتذاب أكثر عدد
من النواب لمصلحته في هذه الحال ،مقابل األصوات التي
جمعها حتى اآلن مرشح الفريق المعارض للحزب النائب
ميشال معوّض الذي تناهز أصواته الـ  45-40صوتاً،
كما ظهر في الجلسة السابقة .فإذا نجح الحزب في تأمين
أصوات قريبة أو تفوق بقليل أصوات معوّض ،يع ّزز بذلك
موقعه التفاوضي مع حليفه الرافض لفرنجية ،أي النائب
جبران باسيل ،أو في تفاوضه مع فرقاء محليين ودول
معنية على رئاسة رئيس «المردة» أو على غيره ممّ ن
يمكن أن يتعاون معه .وانتقال الحزب إلى تسمية فرنجية
والتصويت له (واإلقالع عن لعبة الغموض) يكون دليالً
على رغبته الفعلية في إتمام االستحقاق وتقصير مدة
الفراغ الرئاسي المتّهم بأنه ّ
يفضله كورقة في يده في إطار
حسابات إقليمية وإيرانية ،في انتظار تبدّل الظروف...
السيناريو الثالث يقضي باختبار مدى ضمان أصوات
إضافية للمرشح معوّض ،فإذا نجح في الحصول على رقم
أعلى ممّ ا حصل عليه في الجلسات السابقة عبر اجتذاب
المزيد من أصوات التغييريين (وهذا محتمل بانضمام
بعضهم إلى الصوتين اللذين نالهما من هؤالء في الجلسة
السابقة) إضافة إلى أصوات من تكتل «االعتدال الوطني»
الذين اعتادوا إسقاط ورقة «لبنان الجديد» مع تغييريين
آخرين .وأكثر نواب «االعتدال الوطني» الذين اعتادوا مع
تغييريين التصويت لـ»لبنان الجديد» بدأوا التعاون مع
تجمع النواب الـ 27الذين اجتمعوا األسبوع الماضي في
بيت الكتائب وضمّ وا خليطا ً سياسيا ً وطائفيا ومناطقيا ً
يشمل مستقلين ويشكل نواة جبهة نيابية .فإذا ازدادت
أصوات معوّض إلى ما يقارب الـ  55صوتا ً فيصبح
التفاوض على دعم ترشيحه أقوى ،وإذا بقيت بحدود ما
ّ
حصله سابقاً ،ينتقل البحث إلى بديل منه يمكنه رفع العدد.
وفي هذه الحال قد يُطرح اسم النائب السابق صالح حنين.
يضاف إلى ذلك ّ
أن خيار «التغييريين» والنائب أسامة
سعد بتسمية الدكتور عصام خليفة ( إذا ظلوا على هذا
الخيار غداً) قد يتناقص في جلسة الغد عن العشرة أصوات
التي حازها في الجلسة السابقة ،في شكل سيُطرح على
هؤالء إمكان االستمرار بدعم ترشحه ،مقابل خيار معوّض
أو بديل عنه مثل حنين ،الذي كان أحد خيارات تكتّلهم في
البداية.
هل تصبح جلسة الغد االختبار ما قبل النهائي الختبارات
مقبلة أكثر جدّية وأق ّل مناورة؟

خرج ملف رئاسة الجمهورية
من دائرتــه اللبنانيــة الضيّقة،
ّ
التدخــات
واتّســعت رقعــة
الخارجية بعــد دعوة قوى  8آذار
الرئيس الســوري ّ
بشــار األسد
ّ
للتدخل يف حل خالفاتهم الرئاسية.
يف  26نيسان من العام 2005
غــادر جيش اإلحتالل الســوري
لبنان وفقــ َد النظام الســوري
نافذته ورئته اللبنانية ،ولكن بقي
لدمشــق نفوذ كبري يف السياسة
اللبنانيــة وحافظــت عليه عرب
حلفائهــا ،إىل أن اندلعت الحرب
الســورية يف  15آذار  2011لتنقل
إهتمامات النظام إىل داخل بالده.
يف هذه األثنــاء كان «حزب
اللــه» يعمل عىل تقويــة نفوذه
مدعوما ً مــن طهران ،وشــ ّكل
تكاتف «محور املمانعة» املمت ّد من
طهران إىل دمشــق دعما ً أساسيا ً
لقوّة «الحزب» ،وانعكس هذا األمر
عىل السياسة اللبنانية حيث بات
لـ»حزب اللــه» الكلمة الفصل يف
كل اإلستحقاقات .ويف ظ ّل تنامي
الخالف بني رئيس «التيار الوطني
الحــ ّر» النائــب جربان باســيل
ورئيــس تيار «املردة» ســليمان
ّ
الرتشح لإلنتخابات
فرنجية حول
الرئاسية وعدم قدرة «حزب الله»
عىل التوفيق بينهما ،تط ّلع فريق
 8آذار إىل الجهة األكرب الراعية له،
فوقع الخيار عىل الرئيس األســد
لع ّله يقنع باسيل بدعم فرنجية.
وتؤ ّكــد مصادر مــن  8آذار
أن األســد وقف إىل جانب ترشيح
العماد ميشال عون يف اإلنتخابات
األخرية ولــم ينحــز إىل صديقه
فرنجية عــى رغــم ّ
أن األخري،
وبعد دعم كل من الرئيس ســعد
الحريري ورئيس الحزب «التقدمي
اإلشرتاكي» وليد جنبالط له ،كانت
حظوظه مرتفعة جــداً ،وبالتايل
فإن الجميع ينتظر من باســيل
موقفا ً مقابالً لكي ال يخرس فريق
 8آذار معركتــه الرئاســية .لكن
باســيل ال يزال يعمل عىل رشاء
الوقت ويســعى لتبدّل يف موقف

نواة  14آذار لن تقبل بالتدخل السوري

ال يزال باسيل يعمل على
شراء الوقت ويسعى
لتبدّل في موقف «حزب
الله» الرئاسي
«حزب الله» الرئايس ،لكنه أشار
يف إطاللته األخرية إىل أنه ســيزور
الرئيس األســد وليس هناك من
مانع لعقد مثل هكذا لقاء.
ال شــ ّك أن دمشــق خرست
الجزء األكرب من نفوذها اإلقليمي
بعد الحرب الدائــرة عىل أراضيها
وتمــدّد «حزب اللــه» وطهران،
لكنها جــزء ال يتجزأ من «محور
املمانعــة» ،لذلك فإن وســاطة
الرئيس األسد بني باسيل وفرنجية
قــد تؤتي ثمارها .هذا بالنســبة
إىل فريــق  8آذار و»التيار الوطني
الح ّر» ،أمّ ا عــى جبهة املعارضة
فهناك ّ
ترقــب ملا قد يحصل داخل
الفريق املاروني الحليف لـ»حزب
اللــه» ،ففي الســابق كان هناك
رهان عىل ان باســيل لن يســر
بفرنجيــة ،لكن املعطيــات ق ّد
تتدخل بعد ّ
ّ
تدخل األســد وضغط
«الحزب».
وتســعى «القوات اللبنانية»
التي تتزعم «املعارضة السيادية»

إىل تشكيل أكرب جبهة رفض لعودة
نفوذ دمشق من البوابة الرئاسية،
ومن أجل ذلك ،إرتفع منســوب
التنسيق مع الحلفاء وعىل رأسهم
«التقدمي اإلشرتاكي» و»الكتائب
اللبنانية» وحركة «اإلســتقالل»
والنواب املســتقلون ،يف محاولة
لتصويب املعركة الرئاسية وعدم
السماح للســوري بفرض رئيس
مجدداً.
وتبــدو ك ّل األســلحة
الديموقراطيــة متاحــة يف مثل
هكذا معركــة ،لذلك ّ
فإن «القوى
الســيادية» تُبدي أكثــر من أي
وقت تمســكها برتشــيح رئيس
حركة «اإلستقالل» النائب ميشال
ّ
مرشــح «حزب
معوّض يف وجه
الله» والنظام الســوري أيا ً كان
اسمه .ومن جهة أخرى ،فإن هناك
إطمئنانا ً ملوقف جنبالط الرافض
لعودة النفوذ السوري ،فمسايرة
«حزب الله» وعــدم الصدام معه
مغايران تماما ً للقبول بســلوك
النظام السوري ،وبالتايل فإن نواة
 14آذار حارضة ملواجهة التدخالت
السورية.
وال يوجد إنقسام بني القوى
الســيادية ازاء النظــرة للتدخل
الســوري حينما يحدث ،وتتمنى
هذه القوى أن تكــون يف الخندق
نفسه مع املســتقلني والرشيحة

خفــايـــا
يرتدد ّ
أن ملف التحقيقات
يف مركزي النافعة ،يف الدكوانة
واالوزاعي قد تف ّرع إىل أكثر من
ملف وقضية.
يحــاول «الثنائــي
الشيعي» إدخال وزارة املال من
ضمــن رشوط التســوية
الرئاسية وتثبيتها من حصته
لكن هــذا االمر يالقي اعرتاض
مرجعيات مسيحية عدّة.
عُ لــم ّ
أن رئيــس جهاز
أمني بات يحسب ألف حساب
ّ
قبــل املوافقة عــى أي طلب
يطلبه من تيار سيايس يفرتض
أن لــه الفضــل يف تعيينــه،
والتمديد له يف رئاسة الجهاز.
األكرب مــن «التغيرييــن» وقدامى
«املستقبل» ألن تسمية دمشق ملرشح
فريــق لبناني هي الوقاحــة بعينها،
فلو كان األمر معاكسا ً لكانت إنهالت
اتهامــات التخوين ،لكن من ّ
يرســم
الحدود مع كيان يعتربه «غاصباً» من
دون العــودة إىل مجلس النواب ،يعترب
ان ّ
تدخل األسد هو عني الصواب!

ّ
يؤكد أولوية انتخاب الرئيس النتظام عمل المؤسسات
ماكرون

ميقاتي :خطونا خطوات كبيرة لمكافحة التغيّر
أكد رئيــس الحكومة نجيب
ميقاتــي ،يف كلمتــه يف «مؤتمر
أطــراف اتفاقية األمــم املتحدة
اإلطارية لتغري املنــاخ ،»COP27
املنعقــد يف مركــز املؤتمــرات يف
مدينة رشم الشــيخ بمــرّ ،
أن
لبنان يع ّد «من البلدان الشــديدة
التأثر بتأثريات تغري املناخ ،وقدّرت
دراســات أعدّتهــا وزارة البيئة
اللبنانية ّ
أن التغري املناخي سيسبب
انخفاضا ً بنســبة  14%يف الناتج
املحيل اإلجمايل للبنان بحلول عام
 ،2040وانخفاضــا ً أكثر إىل 32%
بحلول عــام  .2080وهذا الخطر
يف التغري املناخي ســيضاعف من
حدّة املــآزق واالزمــات الحالية،
وهو أمر يتط ّلــب اتخاذ إجراءات
حازمة من قبل الجميع عىل املديني
القصري واملستقبيل» .وأشار اىل أنّه
«عىل الرغم من كل التحديات التي
تواجهنا ،خطت الحكومة اللبنانية
خطوات كبــرة يف اســتجابتها
ملكافحة التغري املناخي ،كجزء من

التزاماتنا الوطنيــة بالتعاون مع
الدول االخــرى .ويف العام الفائت
قدمنا مســاهمتنا املحددة وطنيا ً
( ،)NDCوهي عنــر رئييس يف
االلتزام العاملــي للبلدان بموجب
اتفاقية باريــس .كما التزم لبنان
من دون قيد أو رشط بتوليد 18%
من احتياجاته مــن الطاقة (أي
الطلب عــى الكهرباء) و 11%من
احتياجــات التدفئــة من مصادر
الطاقة املتجددة يف عام  .2030ويف
املساهمة املحددة وطنيا ً املحدثة،
يرتاوح الحد املتوقع لالنبعاثات يف
عام  2030من  30%إىل  20%كحد
أدنى».
أضاف« :لقــد بات تأثري تغري
املناخ عــى املــوارد الطبيعية يف
لبنان ،جليّا ً للجميع .فقد تسببت
حرائق الغابات يف البالد يف االعوام
املاضية يف حرق مساحات شاسعة
من الغابات ،واننا عىل يقني ان لم
نكرس دورة االحتبــاس الحراري،
فإننا نتوقع حرائــق غابات أكثر

ميقاتي متحدثًا إلى أنطونيو غوتيريش (داالتي ونهرا)

وأسوأ يف الســنوات املقبلة .كذلك
تعترب الزراعة من أكثر القطاعات
االقتصادية تأثرا ً بتغري املناخ ألنها
تتأثر بشــكل مبارش بالتغريات يف
درجات الحرارة وهطول األمطار،
كما تضع محدوديــة موارد املياه
واألرايض يف لبنــان ،إىل جانــب
التوسع الحرضي املتزايد ،تحديات

إضافية أمام تنميتها املستقبلية يف
البالد».
وتابــع ميقاتــي« :إن لبنان
ملتزم اعطــاء األولويــة لتدابري
التكيف ،مثــل مكافحة التصحر
وإدارة املــوارد املائية ومســاعدة
املزارعني عىل زيــادة قدرتهم عىل
الصمــود يف وجه تأثــرات املناخ

محـــــليـــــات
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باسيل يستدرج «"القوات"» رئاسيًا من بوابة بكركي؟!
راكــيـــل عــتــيّـــق
يســتم ّر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باســيل يف الرتكيز عىل ّ
أن الحوار املسيحي
رئيس
عىل
االتفاق
 املســيحي هو األســاس يفٍ
للجمهورية ،محاوال ً توريط البطريرك املاروني يف
ثمار ،انطالقا ً من
هذا الحوار ،الــذي لن يؤتي بأي
ٍ
تجارب حوارية ســابقة كثرية ،فتقترص نتيجته
عىل إفــادة رئيس «التيار» و»تعويمه» سياســيا ً
ورئاسياً .وبالتوازي يشدّد باسيل عىل ّ
أن أي رئيس
للجمهورية يجب أن يتمتّع بحيثية مسيحية ،وإذا
لم تكن هذه الحيثية شعبية مبارش ًة ،فعرب تجيريها
له سياســياً ،تحديدا ً من أكــر كتلتني وفريقني
مسيحيني ،أي «التيار» وحزب «القوات اللبنانية».
ويســوّق «عونيون» ّ
أن هذا الحوار مرحّ ب به من
بكركيّ ،إل ّ
أن الفريق املسيحي اآلخر يعارضه.
إنطالقا ً
عىل
«العونيون»
يصــوّب
ذلــك
من
يريد الخروج من مأزوميته هذه من خالل حوارات معيّنة (رمزي الحاج)
«القــوات» من بــاب أنّها ال تســهّ ل االتفاق عىل
ّ
متمسكة برتشيح معوض
س ّلة املعارضة وال تزال
الرئايس انطالقا ً من أنّه موقع مسيحي وأنّه يجب
رئيس ،وتحول دون تأمني ورقة القوة هذه لفرض
عىل املســيحيني أن يتحاوروا حوله ،بل تعترب ّ
وتعمــل لتأمني  65صوتا ً لــه .بينما حني تحصل
أن
رئيس مسيحي قوي أو يتمتّع بمباركة مسيحية.
جميــع اللبنانيني معنيون به ،وبالتــايل ّ
أن مصادر مســيحية م ّ
حوارات جانبية من هذا القبيل سيفتح املعارضون
إن الذين
طلعة تؤكد ّ
ّإل ّ
أن بكركي
يجمعهم مرشو ٌع مشــرك هم الذيــن يجب أن
اآلخرون حوارات جانبية أخــرى أيضاً ،ما يعني
تستمزج اآلراء فقط وال تضغط يف أي اتجاه ،ال إىل
يتحــاوروا بعضهم مع بعض ،لكــي يتم ّكنوا من
فرط عقد املعارضة وتفككها وخســارتها ورقة
حوار وال إىل غريه من الخطوات الرئاسية ،بمعزل
إيصال هذا املرشوع.
القوة هذه.
عن تأييدهــا ألي طرح أو فكرة .هذا فضالً عن ّ
أن
 ثانياًّ ،إن مواصفــات املعارضة و»القوات»
عظات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كفيلة
اىل هذه األســباب «القواتية» لرفض أي حوار
الرئاسية تتعارض مع توجهات باسيل الذي أعلن
بشــكلها ومضمونها ،بأن تــد ّل اىل االنتقاد الذي
مع باســيل رئاســياً ،تعترب مصادر مسيحية ّ
أن
أنّه سيزور الرئيس السوري بشار
توجّ هه بكركي ملمارســة فريق
باســيل يحاول اســتدارج «القــوات» من بوابة
األســد ويشــدّد يف مقابالته عىل
العهد الســابق ومسؤوليته عن
ً
بكركي ،وذلك لالســتثمار يف العملية االنتخابية،
التكامل بــن الدولة و»املقاومة».
إضافة اىل ّ
أن املواصفات
الفراغ،
التــي حددتهــا البطريركيــة التواصل بين "«القوات"»
فهو يواجه أزمة عىل املســتوى الســيايس ويريد
وبالتايل ال يُمكن إســقاط تجربة
وبكركي مستمر ّ على
الخــروج من مأزوميته هذه ،مــن خالل حوارات
«اتفاق معــراب» وانتخاب العماد
املارونيــة للرئيس ال تنطبق عىل
معيّنة ،ويعتقد أنّه يســتطيع أن يستثمر لقاءات
ميشال عون رئيســا ً للجمهورية
باسيل أو تتماهى مع طروحاته
قاعدة إيصال الرئيس
من هذا النوع لكي يوجّ ه رســائل اىل حلفائه ،ألنّه
عىل االســتحقاق الرئــايس اآلن،
الرئاسية.
الذي يُعيد لبنان إلى دوره
يعلم ّ
فبحسب «القوات»ّ ،
أن «الثنائي الشــيعي» يؤيّد انتخاب رئيس
إن األساس يف
يف املقابل ،يعتــر مؤيدون
تيار «املرده» سليمان فرنجية الذي يملك حظوظا ً
«تفاهم معراب»« ،أنّنا جبنا عون لعنّا» ،من خالل
لحوار كهذا ّ
أن ورقة ترشيح النائب ميشال معوض
رئاســية ،فمن خالل لقائه مع «القوات» أو داخل
عرش نقاط ســيادية .أمّ ا اآلن فال يُمكن الذهاب
استُتنزفت وبات من املستحيل إيصاله اىل الرئاسة،
اإلطار املســيحي ،ينتزع «فيتو» مسيحيا ً شامالً
وأي رئيس ال يُمكــن أن يُنتخب إذا لم يح َ
اىل رئيس بتوافق مســيحي  -مسيحي ،مع فريق
ظ بتأييد
ض ّد انتخاب فرنجيــة فيقصيه عن حلبة الالعبني
مرشوعه الســيايس مختلف تماما ً عن املواصفات
أكرب كتلتني نيابيتني مسيحيتني أو إحداهما ،ولذلك
الرئاسيني .كذلك يظهر باسيل من خالل هذا اللقاء،
السيادية واإلصالحية التي حدّدتها املعارضة.
حان وقت الحــوارات والتفاهمات ،والتي يجب أن
أنّه قادر عىل إخراج نفســه من «العزلة» الداخلية
 ثالثاً ،اإلنقاذ ال يجري من خالل شخص بلتنطلق من حوار مسيحي  -مسيحي ،وبعد االتفاق
وأنّه يتم ّكن من إعادة تموضعه الوطني بعد انتهاء
مرشوع ،وهناك انقســام سيايس بني مرشوعني،
عىل مرشح أو مجموعة مرشحني تنطلق الحوارات
عهد عون وبعد مأزوميته املســيحية والشــعبية
وإذا لم يصــل املرشوع الســيادي اإلصالحي اىل
مع بقية األطراف .وجهــة النظر هذه ،تعارضها
بعد  17ترشين  ،2019فيثبت ّ
أن بإمكانه التح ُّرك
رئاسة الجمهورية سيبقى البلد غارقا ً يف مستنقع
«القوات» التي ترفض أي اجتماع مع باســيل أو
لقاء مسيحي للتوافق عىل مرشح رئايس ،إنطالقا ً
سياسيا ً وال يزال ضمن الخيارات املطروحة .لذلك
الفشل القائم.
لن تُســتدرج «القوات» اىل حوار كهــذا ،فيما ّ
 رابعــاًّ ،أن
إن االنتخابات الرئاســية مســألة
من خلفية سياسية ومجموعة عوامل:
 أوالً ،أيّ لقاء مسيحي يعني تفخيخا ً ونسفا ًتواصلهــا مع بكركي قائم ومســتم ّر عىل قاعدة
انتخابية ديموقراطية وليست حوارية.
إيصال الرئيس الذي يعيد لبنان اىل دوره.
 خامســاً« ،القوات» ال تقارب االستحقاقمسبقا ً للمعارضة ،فيما «القوات» تركز رهانها يف

«"هآرتس"» تثير ض ّجة :ميقاتي ووزيرة البيئة
ا ِإلسرائيلية في اجتماع مغلق

المناخي
خالل العقد املقبل .ووضعنا ضمن
اولوياتنا زراعة القمح وتوســيع
املســاحات املزروعة وكذلك زيادة
الربك لتجميع امطار الشــتاء او ما
يعرف بالســداد ،بعيدا ً عن السدود
التــي ال تتالءم والواقــع الجغرايف
اللبنانــي ،وأثبــت معظمها عدم
جدواه» .وذ ّكــر ّ
بأن لبنــان كان
«من أوائل الــدول العربيــة التي
طوّرت خطة عمل لدعــم الطاقة
املتجددة عــام  ،2010وبات يمتلك
آليــات تنظيمية متطــورة لهذه
الغايــة مقارنة بالعديــد من دول
الرشق األوسط وشــمال أفريقيا.
لكــن بســبب التحديــات الهائلة
التي واجهــت البالد مثــل األزمة
االقتصاديــة ووبــاء COVID-19
وانفجــار مرفأ بــروت والكوارث
البيئية ،فان استثمار ما قيمته 6.7
مليــارات دوالر يف الطاقة املتجددة
يمكن أن ينهــي نقص الكهرباء يف
لبنان .لذلك ،عملنا عىل انشاء مرفق
لبنان لالســتثمار األخرض وندعو

الدول والجهات املانحة للمساهمة
بدعمه وتمويله».

ماكرون وغوتيريش

وكان ميقاتــي واصل لقاءاته
عىل هامــش املؤتمر واســتقبله
الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون
حيث تــم البحــث يف املســاعي
الفرنســية ملعالجــة االوضــاع
اللبنانية ،وأكــد الرئيس الفرنيس
«أولوية اجراء االنتخابات الرئاسية
اللبنانية النتظام عمل املؤسسات».
كذلــك التقــى ميقاتي االمني
العــام لالمــم املتحــدة انطونيو
غوترييش وجــرى البحث يف ما اذا
كانت االمــم املتحدة يمكنها القيام
بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس
جديد للبنان.
واجتمــع ايضا ً مــع كل من
رئيســة وزراء تونس نجالء بودن،
رئيس وزراء مرص مصطفى مدبويل
ووزير خارجيــة بريطانيا جيمس
كليفريل.

٣

الصورة الموزعة عن االجتماع

لم تم ّر فعاليات مؤتمر املناخ يف رشم الشــيخ بمرص من دون ضجّ ة إرسائيلية
وردّة فعل لبنانية ،بعدما ســ ّلطت صحيفة «هآرتس» الضوء عىل مشاركة وزيرة
حمايــة البيئة اإلرسائيلية تمار زاندبرغ ،يف اجتمــاع مغلق حرضه رئيس حكومة
ترصيــف األعمال نجيــب ميقاتي الذي ســارع مكتبه اإلعالمــي اىل إصدار بيان
توضيحي ،يف محاولة لتطويق ما حدث.
فقد أفادت صحيفة «هآرتس» اإلرسائيلية ،بأن «وزيرة حماية البيئة اإلرسائيلية
تمار زاندبرغ ،شاركت يف اجتماع مغلق يف مؤتمر األمم املتحدة للمناخ ،مع ممثلني
عن عدة دول ال تعرتف بإرسائيل ،بما يف ذلك لبنان والعراق».
والحقاً ،صــدر عن مكتب ميقاتي االعالمي البيان التايل« :يتم التداول اإلعالمي
بخرب مشــاركة وزيرة إرسائيلية يف ورشة عمل متخصصة يف مؤتمر املناخ يف رشم
الشــيخ ضمّ ت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اىل جانب وفدي العراق وفلسطني.
وللتوضيح فإن االجتماع املوّسع تم بدعوة من رئييس مرص وقربص وبحضورهما
وبمشــاركة دولية وعربية واسعة،عىل غرار ســائر فعاليات «مؤتمر املناخ» ،ولم
يتخلله عىل اإلطالق أي تواصل مع أي مســؤول إرسائيــي .والضجة التي يفتعلها
اإلعالم اإلرسائييل يف مؤتمرات كهذه باتت معروفة األهداف ،فاقتىض التوضيح».

رامــــي الريــــــــس

هل تنضج ظروف انتخاب
الرئيس بنفسها؟
أمّ ا وقد أدخل محور الممانعة ،بصغاره
وكباره ،البالد في مرحلة غير محدّدة زمنيّا ً من
الشغور الرئاسي بسبب إصراره على اإلقتراع
بالورقة البيضاء ،واستنكافه عن ترشيح
شخصيّة مقابلة لترشيح قوى المعارضة
األخرى بغالبيتها للنائب ميشال معوّض؛ ّ
فإن
اإلمتناع عن التشاور من قبل بعض الكتل
البرلمانيّة يوحي وكأنها تريد فعالً إطالة أمد
الفراغ بهدف إعادة بناء شعبيتها المتآكلة ،ال بل
المتهالكة ،بفعل سياساتها الهوجاء والعوجاء
خالل عهد الرئيس السابق ميشال عون.
بدل أن تذهب بعض القوى إلعادة إحياء
سياسات التعطيل التي صارت تمتهنها،
فلتعترف بأن طبيعة تركيبة المجلس النيابي
الحالي ال تمنح األكثريّة لفريق بعينه ،ولو
أن تحالف مجموعة من الفرقاء كفيل بتطيير
النصاب المطلوب النتخاب رئيس الجمهوريّة.
ال مفر ،في نهاية المطاف ،من التشاور بين
مختلف الكتل النيابيّة للخروج من المأزق
الذي سيتفاقم مع مرور الوقت ،ال سيّما على
ضوء تنامي األزمات االقتصاديّة واالجتماعيّة
والمعيشيّة.
المشكلة الحقيقيّة اآلن تتمثل ّ
بأن فريق
الممانعة (وفي صلبه «التيار الوطني الح ّر»)،
ال يزال أمام معضلة التفاهم على مرشح موحّ د
وذلك بسبب الصراع القديم  -الجديد بين التيّار
نفسه وتيّار «المردة» .وإذا كان الثاني يعتبر أنه
س ّلف األول منذ سنوات بالموافقة على انتخاب
العماد ميشال عون لرئاسة الجمهوريّة ،فاألول
يعتبر أنه غير ملزم أدبيّا ً أو أخالقيّا ً تجاهه ،وأن
ليس هناك ما يدفعه لكي «ير ّد الجميل».
قد ال تكون الظروف السياسيّة قد نضجت
بما فيه الكفاية لتثمر في انتخاب رئيس جديد
في هذه اللحظة بالذات .ولكن ّ
يحق للمواطن
اللبناني الذي ّ
يئن من القهر والفقر والعذاب أن
يتساءل :متى تنضج هذه الظروف؟ وهل أنها
تنضج من تلقاء نفسها أم ثمّ ة جهود سياسيّة
يفترض أن تُبذل إلنضاجها؟ وما هي المدّة
ّ
المتوقعة لكي تنضج؟ هل هي باأليام؟
الزمنيّة
باألشهر؟ بالسنوات؟
لقد استطالت حالة الشغور الرئاسي في
المرة الماضية عقب انتهاء والية الرئيس السابق
ميشال سليمان في أيّار  ،2014وامتدّت نحو
عامين ونصف إلى أن انتخب العماد ميشال
عون في تشرين األول  .2016ثمّ ة من ح ّرك
االتصاالت السياسيّة آنذاك وبنى المناخات
المطلوبة النتخابه إلى أن وُلدت تلك التسوية
السيّئة!
المطلوب اليوم اإلستفادة من فكرة تحريك
اإلتصاالت مع ّ
التيقظ بأال تفضي إلى نتائج
كارثيّة مماثلة (طبعا ً على افتراض أن يكون
هناك من هو أسوأ مما كان) .أما المنطلقات
األساسيّة التي يفترض بها أن تتح ّكم بأي حراك
أو نقاش سياسي على صلة بملف الرئاسة،
فيجب أن تأخذ باإلعتبار تركيبة المجلس
النيابي الجديد وتوازن القوى فيه بما يتيح
إجراء االنتخابات الرئاسيّة في أسرع وقت
ممكن.
أساساًّ ،
إن مج ّرد فكرة إهدار المهل
الدستوريّة المحددة النتخاب الرئيس رغم
األحكام الواضحة التي ينص عليها الدستور
لتالفي الوقوع في هذا المحظور هو بح ّد ذاته
ٍ
مقاربات مصلحيّة
عمل غير مسؤول ين ّم عن
صرفة من قبل أطراف الصراع التي تسعى ،من
مواقعها المتناقضة لتحسين شروطها وتعزيز
فرصها السياسيّة ،بمعزل عن االنعكاسات
المحتملة لذلك على واقع البلد الذي تتوالى
فصول انهياراته ،من أسقف المدارس على
رؤوس الطالب إلى التردّي المعيشي الذي
يمس بكرامة المواطن قبل أن ّ
ّ
يمس بلقمة
عيشه.
األسوأ من كل ذلك ّ
أن التعطيل يأتي من
القوى التي خاضت المعارك السياسيّة تلو
المعارك (ولو كانت فارغة وتافهة) رافعة
شعارات كرامة الرئاسة األولى وصالحيّاتها
وشراكتها الكاملة في التأليف الحكومي وغير
التأليف الحكومي ،بينما اليوم تقف حجر عثرة
أمام أي تفاهم محتمل.
ألم يم ّلوا من سياسات التعطيل يا ترى؟
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٠السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

معضلة أحزاب السلطة
ّ
التوغل
كثير ٌة هي القراءات لمن يرغب في
التحليلي أبعد من مناسبة إحياء الذكرى
الـ 33التفاق «الطائف» ،ويدقق في تطورات
أحزاب السلطة التي شكلت دعامة وثيقة لهذا
االتفاق في حينه .وأهم ما في التدقيق يبقى
ّ
أن هذه األحزاب ال تملك مقومات االستمرار
على حالها ،وال تستطيع مواصلة القبض على
مكامن السلطة كما هي عليه اليوم .وبصراحة
ومن دون عتب ،يجب اإلقرار ّ
أن غالبية هذه
األحزاب تُختزل بزعمائها ال في بنيتها أو
مبادئها أو مشاريعها الفكرية واالقتصادية
واأليديولوجية.
الزعيم هو الحزب ،فقط ال غير .ال
ديموقراطية أو تشاركية في الحزب وال تداول
للسلطة فيه .ومن بعد الزعيم ،ك ّل االحتماالت
واردة .فعمليات التوريث قد ال يكتب لها
النجاح ،ومن يوالي األصيل قد ال يجد مبتغاه
في مواالة الوريث ،أو لع ّل الوريث يعتبر
المسألة كلها قدرا ً غاشما ً ال عالقة له به،
ويخوض غماره مرغما ً ومقيدا ً بفعل الوراثة...
أو أنّه وبكل بساطة ال يريد تكرار تجربة
سلفه ،حتى لو كان من دمه ولحمه ،لذا تبدأ
االنقسامات ويسود التشرذم في حزبه ...أو
أن يكون ضعيفا ً فتتغذى أطماع من حوله
إلزاحته واحتالل موقعه ،وبال وراثة وال أفكار
رجعية وإقطاعية ،أو أنّه وبكل واقعية يسقط
أسير الظروف والتغييرات التي تطيح بما دعم
ٍ
مقومات
زعامة السلف ،بحيث ال يجد الخلف
تساهم بإنجاح زعامته.
الظاهر ّ
أن الزمن فعل فعله بهذه األحزاب
مع تقدّم زعماء معظمها في السن ،ومع
افتقاد معظمها «الوريث الشرعي» القادر على
استكمال ما أرسى سلفه .واالحتفال السعودي
لحماية اتفاق «الطائف» أثار هذه االحتماالت
التي طرحت نفسها في خلفية المشهد.
فالقضية ال تتعلق باستعادة أمجاد معركة
تلة «الثالث ثمانات» ،وال بالمطالبة بتأسيس
مجلس شيوخ ليكون من نصيب الطائفة
الدرزية ،والتي أجهضها «النظام األسدي»
في حينه ،وال باالعتبار المسيحي الضمني ّ
أن
«الطائف» هو اتفاق األمر الواقع وهو حرم
الطائفة من امتيازاتها ،وال بالبحث عن النوايا
الحسنة في تفسير الدستور لتطبيقه وعدم
الغرق في الفراغات المتكررة.
معضلة األحزاب اللبنانية صارت أبعد من
كل هذا التاريخ ،وبسبب ما جنته أيديها من
آفات أفقدتها دورها .ولع ّل خير دليل على
فشلها وأفول نجمها مع أفول نجم زعمائها،
هو األداء السيئ والمؤذي لمن يُفترض أنهم
ارتضوا بوثيقة الطائف خطة وخط عمل إلنهاء
القتال في ما بينهم .وعوضا ً عن ذلك ،ارتضوا
وصاية من ك ّرس زعامتهم على حساب
تنفيذ االتفاق ،وأرخى لهم الحبل على غاربه
ليتحاصصوا مقتدرات الدولة وينهبوها.
ومع دخول العبين جدد على تركيبتهم،
وإفساحهم لهؤالء الالعبين في المجال ،بات عليهم
توسيع دائرة المحاصصة .وكله على حساب
تنفيذ االتفاق وإعادة بناء الدولة التي انهارت.
أكثر من ذلكّ .
إن غياب مشاريع «زعماء
الطائف» واكتفائهم باعتبار مرحلته استكماال ً
للمرحلة الميليشيوية ،ليواصلوا نفوذهم في
مؤسسات الدولة كما في زواريبهم وخنادقهم،
ي ََّس َر ألصحاب المشاريع واألجندات اكتساح
الساحة ومصادرة السيادة ورهن البالد لمحور
ال ه ّم له إال بسط نفوذه عبر اعتماد التدمير
الكامل لمكوّنات الدولة وأسسها واستقرارها
واقتصادها.
وليست صحوة هذه األحزاب ومحاولتها
تجديد شبابها وشد عصب المحازبين بعد
انتفاضة  19تشرين األول  2019وعشية
االنتخابات النيابية ،إال آخر الصحوات على
ما يبدو .فالمرحلة المقبلة ستكون ألصحاب
المشاريع ،وهم مع األسف مندوبو «المحور
اإليراني» في ربوعنا...
ماذا بعد؟
يبقى الرهان على حالة شعبية مدنية
خارجة عن ظاهرة الزعيم ونظيفة ونقية من
معضلة أحزاب السلطة ،حالة تجيد تأسيس
مشروعها الواضح لتحاول اقتالع نفوذ
«المحور التخريبي» ومعه اقتالع الجذور
السامة للفساد...
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إستحقاق نقابة المحامين"« :إنبعاث"» اصطفاف
الخيارات السياسيّة!
طـــونــي كـــرم
يعود املحامــون إىل قرص العدل يف
بــروت يف الـ  20من الشــهر الجاري
النتخــاب  4مــن بني  16مرشــحا ً إىل
عضويــة مجلس النقابــة ،بعدما إرت ّد
اإلرضاب املفتــوح للقضــاة وتعليــق
املحاكمات ،تهجــرا ً قرسيا ً حال بينهم
وبني رســالتهم الهادفة إىل مســاعدة
القضاة يف تحقيق العدالة.
ويضم مجلــس النقابة  12عضواً،
يتم إدخال وجوه جديدة عليه ســنوياً،
مع إنتخاب  4من أعضائه بشكل دوري
لوالية من  3سنوات ،يف حني تمتد والية
النقيب لســنتني ،عىل أن يكون من بني
األعضاء املنتخبني ملجلس النقابة أكان يف
الدورة األوىل التي تسبق إنتخاب النقيب،
أو من أعضــاء مجلس النقابة رشط أن
تكون لديه سنتان متبقيتان يف املجلس
ّ
الرتشــح لخوض اإلنتخابات
تمكنه من
عىل مركز النقيب.
وخالفــا ً للظــروف الصحيّة التي
فرضت تأجيــل اإلنتخابــات يف العام
 ،2020وأدت إىل التمديد لألعضاء املنتهية
واليتهم يف ذاك العــام ،جرى إنتخاب 9
أعضاء يف الدورة الســابقة أي يف العام
 ،2021مــع إســتقالة املحامي نارض
كســبار من املجلس القديــم ،وإعادة
ترشحه مجددا ً لخوض السباق إىل مركز
نقيب محامي بــروت ،وانتخابه نقيباً.
وهذا ما أدى إىل أن تكــون والية املقعد
التاسع يف مجلس النقابة ملدة سنة فقط
بدال ً من  3ســنوات .وتشغل هذا املقعد
اليوم املحامية مايا الزغريني ،لتنضم إىل
األعضاء الذين أكملوا واليتهم الطبيعيّة
( 3سنوات) ،وهم ملحم خلف ،بيار حنا
وسعد الدين الخطيب.
وال يقتــر التأخــر الذي حصل
يف العام  2020عــى هذا الحدّ ،بل يقلب
جميــع املقاييس لجهــة والية أعضاء
املجلس .فبعدمــا حُ ددت والية املحامية
مايا الزغريني بســنة واحــدة فقط،
عوضا ً عن  3ســنوات ينتخب األعضاء

"«نقيب الثورة"» يسلّم كسبار الشعلة في العام 2021

عىل أساسها ،تم اعتماد القرعة الختيار
بني املرشحني ملركز العضوية ظهر يوم
 4من أعضاء املجلس الثمانية املنتخبني
الخميس املقبــل يف  10ترشين الثاني يف
يف العام  2021من أجل تقصري واليتهم
بيت املحامي ،تســهم يف إظهار كفاءة
لسنتني فقط ،إفســاحا ً يف املجال أمام
وقدرة املرشــحني عىل استمالة خيارات
إعادة إنتظام العمل وفق قانون النقابة،
زمالئهم ،مع تقدّم الطابع الشــخيص
وهم عماد مارتينــوس ،إييل بازرجي،
وتفوّقه عىل الدوافع السياسيّة والحزبيّة
فادي املرصي ومــروان جرب .مع العلم
التي ترافق الحمالت اإلنتخابيّة ،مع العلم
أن قانــون النقابة يفرض عىل األعضاء
أن اقتصار املعركة اإلنتخابية عىل أعضاء
املنتخبــن لدورتــن متتاليتني تعليق
املجلس دون النقيب ،قد يرت ّد سلبا ً عىل
ترشــحهم دورة واحدة ،قبل العودة إىل
نسبة املشاركة يف العمليّة اإلنتخابية.
وإذ ّ
استئناف حقهم يف الرتشــح مجددا ً يف
تتقــدم «القوات اللبنانيّة» عىل
الدورات التي تيل.
غريها من القوى السياســيّة يف تنظيم
وإذ أقفلت الئحة الرتشــيحات إىل
معركتهــا اإلنتخابيّة عرب دعم املحامية
عضويــة مجلس نقابة
مايــا الزغرينــي ،ترتيث
املحامــن يف بريوت عىل
«الكتائب اللبنانية» املمثلة
 16مرشــحا ً من بينهم
حاليا ً يف مجلــس النقابة
غموض يحيط
أمني
الــر يف املجلس
الحــايل باملحامــي فادي
ّ
بـ»"قوى الثورة"»
الحــايل املحامي ســعد
املــري يف اإلعــان عن
الدين الخطيب واملحامية وبكيفية مقاربتها املرشحني الذين ستصوت
لهم أو إظهار حماســتها
مايــا الزغرينــي ،فإن
لهذا اإلستحقاق
تجــاه دعــم أيٍّ منهم .يف
الئحة املرشحني تضم إىل
حني يتّجه «التيار الوطني الح ّر» إىل دعم
جانبهما كالً من املحامني :جورج بيار
أرليت بجّ اني ،ومايا شــهاب ،وفاروق
يزبك ،ميسم يونس ،نديم حماده ،مهى
حمود املدعوم أيضا ً مــن «حزب الله»،
زالقط ،عماد الرموز ،لورنا فلفله ،مايا
وذلك بعد انكفــاء «التيار» عن خوض
شهاب ،طوني الحوراني ،سامر بعلبكي،
اإلنتخابات عرب مرشــحني حزبيني ،مع
مريم حمدان ،مرينــا طرابليس ،هادي
العلم ّ
أن املحامية لورنا فلفله كانت تعوّل
فرنسيس ،فاروق حمود ،وأرليت بجاني.
عىل دعم التيار لها.
وتتجه النقابــة إىل تنظيم مناظرة

أما الحزب «التقدمي اإلشــراكي»
فلن يكون بعيدا ً عــن التصويت ودعم
املحامي نديم حماده .ويف هذا السياق،
رس
يحظى املرشــح املســتقل وأمني ّ
النقابة املحامي ســعد الدين الخطيب،
بدعم من أركان «تيار املستقبل» وقوى
أخرى ،ما يجعله مرشحا ً بارزا ً إىل جانب
الزغريني ،واملرشــحة املستقلة ميسم
يونس التــي تتمتع بشــبكة عالقات
واسعة وفق أحد املحامني املتابعني عن
كثب ،فضالً عن كونهــا زوجة النائب
الدكتور غسان ســكاف .كذلك ترتفع
أســهم املحامي املســتقل جورج بيار
يزبك والــذي يحظى بدعم من األحزاب
«السياديّة» .أما حركة أمل ،فتسعى إىل
بلورة تحالفاتها من أجل تعزيز فرص
فوز املحامي ســامر بعلبكي املدعوم
منها.
ووســط غموض يحيط بـ»قوى
الثــورة» وبكيفيــة مقاربتهــا لهذا
اإلستحقاق مع غياب أيٍّ من املرشحني
الذين خاضــوا اإلنتخابات باســمها
يف العــام املايض ،بعدمــا توّجت فورة
«الترشينيني» نجاحها بانتخاب ملحم
خلف «نقيب الثورة» ،فإن النقابة اليوم
تجد نفســها بعيدة عن أيٍّ من ترددات
«الحالــة الثورية» داخلهــا ،مع عودة
األحزاب مجددا ً إىل الواجهة.

كتاب عويدات أمام مجلس النواب لمالحقة صحناوي وحرب

هكذا حصل الهدر في «"مبنى قصابيان »" بتوثيق ديوان المحاسبة
طـــونــي عــطــيــة
عاد ملف اإلتصاالت الذي كان يُعرف يف مرحلة
من املراحل بـ»نفط الدولة» وأهم مواردها املالية ،إىل
الواجهة السياسية والقضائية ،كأحد أبرز مصادر
الهدر والفســاد يف لبنان ،وهذه امل ّرة من باب رشكة
«تاتش» ،وذلك بعد الكتاب الذي أرسله النائب العام
لــدى محكمة التمييز القايض غســان عويدات إىل
مجلس النــوّاب عرب وزير العدل يف حكومة ترصيف
األعمال هنري الخوري والذي يتع ّلق بمالحقة وزيري
االتصاالت السابقني نقوال صحناوي وبطرس حرب
عىل خلفية هدر مبلغ يفوق الـ 10ماليني دوالر من
املال العام كبدل إيجــار مبنى «قصابيان» من قبل
«تاتش» من دون تشغيله.
يف هذا السياق كشف مصدر مطلع عىل القضية
لـ»نداء الوطن» ،أن «مسار امللف بدأ مع ّ
تقدم وزير
اإلتصاالت األسبق طالل الحوّاط بإخبار إىل النيابة
ّ
موظفني وهــم املدير العام
العامــة املالية ض ّد 3
الســابق لـ»تاتش» كلود باسيل ،ومدير العمليات
وائل أيّوب واملدير املايل رشبل قرداحي ،التي أحالت
بدورها القضيــة إىل قايض التحقيــق يف بريوت
القايض أســعد بريم ،الذي استدعاهم للتحقيق إىل
جانب الوزيريــن الصحناوي وحرب ،حيث اعرتف
األول بمســؤوليته عن توقيع عقد االســتئجار،
والثاني بفسخه».
ورأى املصــدر أن قرار بــرم بمنع محاكمة
املوظفــن املذكورين أعاله ،وتحميل املســؤولية
للوزيريــن فقط هو إجحاف بحق القضية ،معتربا ً

أن «باســيل وأيوب وقرداحــي ،يتمتّعون بصفة
التوكيل من قبل الجمهوريــة اللبنانية وليس من
الوزير املعنــي والويص عىل وزارتــه ،وأن عقود
اإلدارة وتعديالتها واملســتندات ذات الصلة التي يف
حوزتهم ،يتحمّ لون عىل أساسها مسؤولية الرفض
واإلمتناع عن التوقيــع» ،وأردف« :ما حدا ح ّ
طلن
َ
الفرد براسن».

تقرير ديوان المحاسبة

الالفتّ ،
أن تفاصيل هذا امللف وردت يف تقرير
صادر عن املجلس الدســتوري بتاريخ  5نيســان
 ،2022بشــأن قطاع اإلتصاالت تحت عنوان «بني
الواقــع والترشيع» ،أشــار فيه إىل أنّــه «بتاریخ
 2012/9/17اســتأجرت رشكــة موبایل إنرتیم
كومباني 2ش.م.ل .كامل البناء القائم عىل العقار
رقم  1633مــن منطقة الشــیاح العقاریة ،ملك
الرشكة اللبنانیة للتعمیر واإلنماء قصابیان إخوان،
ملدة عرش ســنوات ،وببدل إیجار سنوي یبلغ 2،2
ملیــون دوالر ،عىل أن ترتفع قیمــة بدل اإلیجار
بنسبة 6%سنویا عن العام السابق».
أضــاف التقرير« :بعــد أن كان الفریق األول
قد ّ
صح بموجب العقــد املوقع يف 2012/9/17
بأنّه عاين العقار رقم  1633معاینة دقیقة نافیة
للجھالة واطلع عىل أوضاعه من النواحي القانونیة
والھندســیة والفنیة ووجده صالحــاً ،الحتمال
األثقال اإلضافیة عىل ســطحه ووافق علیھا من
دون تحفــظ ،عاد وقــ ّرر إجراء أعمــال إضافية
تبينّــت الحاجــة إلجرائھا أثناء قیامھ بدراســة

أعمال الھندسة الداخلیة يف املأجور ،فجرى تنظیم
اتفاقیة بین الفریقین املذكوریــن وُقعّ ت بتاريخ
 2013/9/22بشــأن األعمال اإلضافیة لتحسین
متانة البنــاء ،بموجبھا یتحمــل الفریق الثاني
مالك البنــاء مبلغ  700ألف /د.أ من قیمة األعمال
ّ
الخاصة حرصا ً بهيكل البناء تُحسم من
اإلضافية
ثماني دفعات سنویة متساویة القیمة من بدالت
االیجار الســنویة املرتتبة له يف ذمة الفریق األول
ابتدا ًء من الســنة التأجیریة الثالثة املستحقة يف
 2014/9/17ولغایة الســنة التأجیریة العارشة
املســتحقة بتاریــخ  ،2021/9/17وأخذ الفریق
الثاني علما ً بأن الفریق األول (املســتأجر) سوف
یعمد اىل إجراء اســتدراج عروض لتنفیذ األعمال
اإلضافیة وأن تنفیذ األعمال ســوف یتم بإرشاف
رشكة دار الھندسة نزیه طالب ورشكاه ش.م.ل».
ورأى ّ
أن «الخزينــة تكبّــدت مبالــغ طائلة
نتيجة العقــد ،تمثّلت ببدالت اإليجار خالل األعوام
 2420( 2013 – 2012ألف د .أ) و2014 – 2013
( 2,565،200د .أ) و2،384،420( 2015 – 2014
د .أ) ھذا باإلضافة اىل ما تكبدته من مبالغ لصالح
رشكة دار الھندسة بنتیجة عقد الدراسة واإلرشاف
املوقع معھا بتاریــخ  2013/5/24والبالغة 367
ألف د.أ ،وباإلضافة أیضا ً إىل دفع مبلغ  131ألف د.أ
يُمثّل دفعــة من أصل قیمة العقد البالغ 655،235
ّ
املوقع بتاریــخ  2014/11/20ما بین رشكة
د .أ
موبایــل إنرتیــم كومبانــي  2ش.م.ل .ورشكة
 Contracting Parallel SALلتنفیذ وإتمام أعمال
إعادة ترمیم البناء املذكور».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٠السنــــة الـرابـعـة
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مهمتنا حماية لبنان ونظامه مما ي ّ
ُحضر له
مولوي:
ّ
وصف وزيــر الداخلية والبلديــات يف حكومة
ترصيف األعمال القايض بسام مولوي ،بعد اجتماع
ملجلس األمن املركزي أمس ،الوضع األمني يف لبنان
بـ»املقبول ج ّداً» ،مشــدّدا ً عىل «اســتمرار التدابري
األمنية يف ظ ّل الظروف الصعبة للقوى األمنية ولعدم
وجود الكهرباء للقيام بواجباتنا».
وأشــار إىل أن املجلس «ناقش مســائل تتعلق
بمخيمات النازحني الســوريني والفلســطينيني،
كما ناقش وضع الســجون لجهة تأمني املحروقات
والكهرباء والتغذية والطبابة واالستشــفاء» ،الفتا ً
ّ
التحسن الذي طرأ عىل واقع الطبابة واإلستشفاء
«إىل
بجهد مضاعــف من املديرية العامــة لقوى األمن
الداخيل وك ّل الهيئات املانحة والصليب األحمر بحيث
ت ّم تأمني لقاح الكولريا لك ّل الســجون عىل األرايض
اللبنانية» ،موضحا ً «أن مضخة املياه يف سجن رومية
يت ّم إصالحها بعد عطل طــرأ عليها واملياه أصبحت
متوفرة» .وعن الســجناء الذين ّ
توفوا بالســجن يف
األشهر الســابقة ،قال مولوي« :لقد سبق وأصدرنا
بيانا ً بالظروف الصحيّة لهؤالء السجناء وبأعدادهم
وأسباب وفاتهم ،وهناك تحقيق تقوم به قوى األمن
بك ّل أمانة وشفافية وضمري ومسؤولية».
ويف موضوع مخيمات النازحــن ،أ ّكد مولوي
ّ
أن «ك ّل األجهزة تقــوم بواجباتها رغم الصعوبات
اإلقتصادية وضعف إمكانات قــوى األمن ،لكنّهم
يقومون بجهد اســتثنائي لحفظ األمن ،ولم ترتفع
نسبة الجرائم عما كانت عليه».
وعن إعطــاء اإلذن بمالحقة املديــرة العامة
ملصلحة تسجيل السيارات هدى سلوم ،قال« :نحن
ّ
مفصلة واردة من النيابة
نعطي االذن بنا ًء ملراســلة

باسيل يشكو لغريو
بحث رئيس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باسيل مع السفرية الفرنسية يف بريوت
آن غريــو يف امللفات ذات االهتمام املشــرك،
وتطــرق البحث إىل الوضــع الحكومي ،فأبلغ
باسيل السفرية غريو ّ
«أن صالحيات الحكومة
الحاليــة ال تتعــدّى ترصيف األعمــال ،وأي
محاولة لتوســيع هذه الصالحيات تش ّكل من
جهة مخالفة للدستور ،ومن جهةثانية إطالة
متعمدة للفراغ يف رئاسة الجمهورية».

العامة التمييزية ،وأنــا أدرس امللف ،ونصوّب عمل
اإلدارة من دون ظلم أو انتقام ،وال نحمي أي مرتكب
إطالقاً ،وال نُغ ّ
طي الفساد والفاسدين».
وعــن املخدرات ،لفت إىل أن «كشــف مزيد من
الشحنات املهربة إىل الخارج دليل عىل جدية القوى
األمنية والعســكرية يف القيــام بمهامها» ،وأردف:
«نحن مستمرون بالعمل مع شعبة املعلومات لضبط
املزيد من الشــبكات وعمليات تهريــب املخدرات،
والشــعبة أوقفت  8خاليا إرهابيــة ولم نعلن عنها
لحساسية املوضوع نظرا ً ملهنية التحقيق ورسيته».
وشدد «عىل استقاللية القضاء والنيابة العامة
التمييزية تعطي اإلشــارات دوماً» ،مؤكدا ً «اليقظة
ّ
يحض له وهذا
التامة لحماية لبنــان ونظامه مما
واجبنا».

كرة ثلج "النافعة" ...ستكبر
أعطى وزير الداخلية يف حكومة ترصيف األعمال بسام املولوي اإلذن لالستماع إىل املديرة العامة
لهيئة إدارة الســر واآلليات واملركبات هدى سلوم ،يف ملف التحقيقات التي تجريها املحامية العامة
القاضية نازك الخطيب يف ملف الفساد يف هيئة إدارة الســر واآلليات واملركبات ،وذلك بعد ساعات
عىل نرش «نداء الوطن» معلومات تتحدث عن ضغط يمارســه النائب السابق هادي حبيش مع نواب
ّ
للتوسط مع رئيس حكومة ترصيف األعمال
رس «تكتل االعتدال الوطني»)،
عكار (يشغل منصب أمني ّ
نجيب ميقاتي ووزير الداخلية لالمتناع عن منح اإلذن ملالحقة سلوم .ويفرتض أن ال تتأخر القاضية
الخطيب يف االستماع إىل سلوم وســط معلومات تفيد ّ
بأن األوىل لن تتوقف يف تحقيقاتها عند املديرة
العامة لهيئة إدارة السري واآلليات واملركبات ويُرجّ ح أن تكرب كرة ثلجها أكثر.

مديرة الوكالة األميركية للتنمية الدولية في لبنان
أعلنت الســفارة األمريكية يف بريوت أمس عن
وصول مديــرة الوكالة االمريكيــة للتنمية الدولية
ســامنثا پــاور اىل لبنان ،يف زيارة تســتغرق  3أيام
«تتمحــور حول تقديم الدعم للشــعب اللبناني ،وال
ســيما الذين تأثّروا ج ّراء أزمة لبنــان االقتصادية
واإلنســانية» .وأوضحت يف بيان ّ
أن «أكثر من نصف
األرس اللبنانية هم بحاجة إىل املساعدة الغذائية ،وهو
وضع قد تفاقم بسبب حرب بوتني ضد أوكرانيا ،وهذا
أيضا له تأثري سلبي عىل ماليني الالجئني الذين يواصل

لبنان استضافتهم بكرم».
ولفتت اىل ّ
أن پاور ســتنخرط «مع القيادات يف
الحكومة اللبنانيــة ورجال األعمال للضغط من أجل
تنفيذ إصالحات وسياسات ملحّ ة» ،وستلتقي «الذين
يعملون عىل مكافحة الفســاد وتعزيز دور القطاع
الخاص ،والطالب اللبنانيني والســوريني ،والالجئني
السوريني واملقيمني من املجتمعات املضيفة اللبنانية
لتأكيد دعم الواليات املتحدة املســتمر» ،وســتزور
مشاريع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

مســـاحة حـــرّة

ماذا بعد «"جلسة األسماء"» االنتخابية؟
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
يبدو ّ
أن جلســة الغد ســتكون جلســة كرس
«التابوهات» اإلسمية ،حيث صار جليّا ً ّ
أن عدد األوراق
البيضاء سينخفض أكثر فأكثر ،وبشكل تصاعدي،
ال ســيّما بعدما رصّ ح أكثر من نائب يف «تكتّل لبنان
القوي» عن نيّته يف اختيار اســم ليح ّل مح ّل الورقة
ّ
ولكن التوجّ ه دائما ً يف عدم اختيار أي اســم
البيضاء.
من «التكتّل» ،ألنّه حتّى اللحظة بالنسبة إىل أعضائه،
ال ّ
مرشــح منه ســوى رئيس «الحالة الباسيليّة»،
أي النائب جربان باسيل نفســه .ذلك ك ّله ،ال يمكن
التغايض عن االنقســامات الفاضحة يف الرأي داخل
ّ
تتجل عىل شاشــات التلفزة بعد
التكتّل والتي بدأت
الكالم األخري لنائــب رئيس مجلس النواب الياس بو
صعب والنائب أالن عون ،عن إمكانيّة وضع اسم مح ّل
الورقة البيضاء وعن ّ
أن الوزير باسيل ال يتف ّرد بالقرار
يف «التيّار».
يف املقابل ،بقيّة األفرقاء من حلفاء إيران يف لبنان
ّ
التخل عن الورقة البيضاء .وربّما
ال يبدو أنّهم ق ّرروا
ذلك قد يكون ناجما ً عن الرتيّث حتّى تأتي وســائل
الضغط التي يمارســها هذا الفريق بنتائج مثمرة.
وليس آخرها زيارة الســفري اإليراني مجتبى أماني
لرئيس الحزب «التقدمي االشــراكي» وليد جنبالط
منذ يومني .وعىل ما يبدو ّ
أن املختارة ثابتة يف خياراتها
السياديّةّ ،
بغض النّظر عن كونها قد تبحث يف املرحلة
املقبلة عن املقبول رئاســيّاً ،مع الحفاظ عىل الخ ّ
ط
التوافقي ســياديّاً؛ ال سيّما بعد مشاركة جنبالط يف
منتدى الطائف الـ 33الذي ن ّ
ظمته السفارة السعوديّة
يف األونيسكو السبت الفائت.
وسط ذلك ك ّله ،ال يبدو ّ
أن «الثنائي الشيعي» يف

وارد تغيري اســراتيجيّته «التعطيليّة» غري الجائزة.
فبنهايــة املطاف ،مــن أه ّم واجبــات النائب ،غري
الترشيع ومراقبة عمل الحكومة ،هي انتخاب رئيس
الجمهوريّة .وهذا ما ّ
نص عليه الكتاب أي الدستور.
فك ّل نائب يتل ّكأ اليوم يف القيــام بواجبه االنتخابي
وجبت محاكمته دســتوريّاً ،عىل قاعدة أنّه يخالف
املهــام التي أوكله إيّاها هذا الدّســتور ،الذي انتُخِ بَ
بحسبه ليمثّل األمّ ة اللبنانيّة جمعاء.
كذلك ،يبــدو ّ
أن النوّاب الجدد يتّجهون هذه امل ّرة
لتوحيدتصويتهمباسممشرتَكبينهمجميعا ًبالتّعاون
مع بعض املستق ّلني؛ ما قد يكون ترجمة للقاء الـ27
الذي شهدته الصيفي ،حيث أ ّكد املجتمعون يف بيانهم
الختامي عىل رضورة تكثيف الجلسات النتخاب رئيس
الجمهوريّةّ ،
ألن ذلك وحده كفيل بإعادة االنتظام لعمل
املؤسسات .وهذا ما ّ
ّ
يؤش إىل مسألتني :إمّ ا أن يكون
ّ
للمرشح
هذا اللقاء نجح يف حشد املزيد من األصوات
ميشال معوّض ،وإمّ ا سنشهد اسما ً جديدا ً سيكون
ٍ
بحث جدي ٍد للفريق املناهض «لسلطة إيران» يف
مدار
لبنان للمرحلة املقبلة انتخابيّاً.
ذلك ك ّله ،واللبنانيّون جميعهم اليوم باتوا تحت
مقصلة االقتصــاد الذي يتهاوى ك ّل يوم أكثر فأكثر،
وال سيّما بعد تطيري جلسة الكابيتال كونرتول االثنني
الفائت ،وإعادة املرشوع إىل مقربة اللجان املشــرَ َكة
من جديد ،والفشل يف إقرار الترشيعات اإلصالحيّة التي
تش ّكل املفتاح التّفاقيّة الربنامج التموييل مع صندوق
النقد الدّويل .فهذا اإلتّفاق وحده كفيل بإعادة تفعيل
املؤتمرات السابقة التي أق ّرت لدعم االقتصاد اللبناني
كمؤتمر «سيدر» ،وهذا كفيل أيضا ً باسرتجاع قسم
كبري من الثقة الدوليّة والعربيّة ما قد يعيد املشاريع
االســتثماريّة من الصناديق العربيّة ،ال سيّما بعدما
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باتت احتياطات املرصف املركزي دون تسعة مليارات
دوالر.
أمام هــذه الوقائع التي تع ّد مدمِّــ َرة ملا ّ
تبقى،
ال يمكــن إغفــال التحذيرات التــي أطلقتها كبرية
الديبلوماسيّني يف شؤون الرشق األوسط يف واشنطن
باربارا ليف عن ّ
أن «لبنان ســيضط ّر إىل تحمّ ل املزيد
من األلم مع احتمال تف ّكك كامل للدولة» .عمليّاًّ ،
إن
مســرة استعراض األسماء يف جلســة الخميس أو
أيّ جلســة أخرى قد تليها ،ستكون مج ّرد فولكلور
َ
مكان .والرتكيز يجب أن
يرصَف يف
اســتعرايض لن
ٍ
يبقى يف كيفيّة الحفاظ عىل الدّولة كدولة.
إن د ّل هذا ك ّله عىل يشء فهذا يد ّل عىل ّ
أن «سلطة
إيران» يف لبنان ماضية يف عمليّة تفكيك الدّولة .وهذا
ما سنصل إليه حتما ً إن استم ّر املسار االنتخابي بهذا
الشكل .وهذا التفكيك الوشيك الذي يح ّذرون اللبنانيّني
منه سيم ّكن ك ّل جهة مســ ّلحة ،ال سيّما مَن قاموا
باستعراضات للقوى يف األيّام املنرصمَة ،من افتعال
فوىض أمنيّة .وال يبدو ّ
أن منظمة «حزب الله» ستكون
يف الواجهة ،بل هي ستقف خلف حلفائها الذين عملت
سبَ من بعض املصادر
عىل تدريبهم عسكريّاً؛ كما ُ ِّ
حديثاً.
وهذا بدوره سيضع الجيش اللبناني يف الواجهة
مجدّداً .ما قد يقود إىل مؤتمر برعاية إقليميّة ،سينجح
فيه األقوى بفرض ّ
مرشــحه ال ّرئــايس .وما اعتاد
ّ
املؤسسة العسكريّة أو األمنيّة
اللبنانيّون عىل فشــل
إال عندما ّ
تول قيادتها هذا الفريق بالذات .واللبنانيّون
جميعهم أ َ ِلبَّاءٌ ،وسيكون لهم رئيس لن يُط َرحَ اسم ُه
ّإل يف جلسة وحيدة النتخابه هو نفسهُ .وسيكون رج َل
املرحلة ،والضابط املعاهدات واالتّفاقات واالستثمارات
املقبلونعليها.

مـحـمـد علي مقلد

ما بين ثورة تشرين وانتفاضة االستقالل ()2

غياب النقد الذاتي

لم تتع ّلم قوى  14آذار من كارثة اغتيال رفيق
الحريري ما تع ّلمته ثورة  17تشرين من كارثة
االنهيار العام .الدرس المفيد سابقا ً والحقا ً هو
ّ
أن العطل كامن ،بالدرجة األولى ،في آليات عمل
النظام ،قبل أن يكون في العامل الخارجي الذي
يلعب دور المساعد .من ينطلق من غير هذه
الحقيقة سيتوه عن الحلول والمعالجات الصحيحة.
هنا مكمن األزمة وال ح ّل إال بإعادة تشكيل
السلطة السياسية ،وهذا ما أحجمت عنه قوى 14
آذار ،حين رأت في خروج الجيش السوري إجراء
كافيا ً لوضع قطار التغيير على س ّكته الصحيحة.
السلطة التي بناها النظام السوري على صورته
ومثاله هي من الصنف الذي يدير شؤون البالد،
بعيدا ً عن لغة القانون والدستور ،بقوة األحكام
العرفية والظروف االستثنائية وعبارة «ال صوت
يعلو فوق صوت المعركة» .فكيف إذا كانت معركة
ال تحول وال تزول ،الشعار المعلن فيها مقاومة
المشروع الصهيوني ،أمّ ا الموقف الفعلي فهو
يقع في المسافة الممتدّة بين االمتناع عن تحرير
الجوالن وتأجيل الر ّد على العدوان اإلسرائيلي
اليومي على سوريا إلى أجل غير مسمّ ى ،واستمرار
القتال حتى آخر مقاوم لبناني ض ّد احتالل لم يعد
موجوداً ،وبين عقد مفاوضات واتفاقات والبحث
عن تسويات ،تحت الطاولة وفوقها على حساب
الشعبين اللبناني والسوري والقضية الفلسطينية.
تالمذة النظام السوري اللبنانيون حفظوا
الدرس جيدا ً وطبّقوه وفاقوا أساتذتهم من ضبّاط
المخابرات .أما قوى  14آذار فقد وقعت في شرك
العالقة مع الخارج ،ولم تتنبّه إلى ّ
أن االستقواء على
سوريا بقوى دولية يشبه االستقواء بسوريا على
مواطنين لبنانيين.
الميل إلى االستقواء بالخارج هو أحد القواسم
ّ
المصطفين على جبهتي آذار ،وأحد
المشتركة بين
الدوافع المضمرة لعقد االتفاق الرباعي الذي صار
خماسيا ً في دائرة بعبدا حيث أعلن أمين عام «حزب
ّ
وتمسكه
الله» تحالفه مع «القوات» و»الكتائب»
بشعار بشير الجميل ( .)10453لو أنّهم ر ّكزوا
على أولية العامل الداخلي لكانوا استكملوا انتفاضة
ساحة الشهداء بالذهاب إلى قصر بعبدا إلزاحة
الرئيس الذي ،لفصاحته المعهودة ،لم يجد في
اللغة للتعبيرعن هول كارثة اغتيال رئيس الحكومة،
أفصح من كلمة «رذالة».
أحجموا عن ذلك ألنهم لم يولوا أهمّ ية للعامل
الداخلي ،ولم يضعوا خ ّ
طة إلعادة االعتبار للدولة
والدستور والقانون ،ولم يعملوا على تنظيف العمل
السياسي من شوائب االستبداد المخابراتي وإعادته
إلى جادة الديمقراطية ،بل وقعوا في أشراك
استدرجتهم إليها قوى الثامن من آذار.
االتفاق الرباعي -الخماسي هو الشرك األول.
الثاني تمثّل في اإلحجام عن تشكيل حكومة تمثّل
األغلبية النيابية ،بدعوى الحرص على الوحدة
الوطنية من طرف واحد .تك ّرر ذلك مع أغلبيتين
برلمانيتين في دورة  2005ودورة ،2009
ومن تبعاته تكريس آليات المحاصصة في
توزيع الوزارات ومراكز القرار على القوى بعد
تصنيفها بين سيادية وخدماتية ووزارات دولة
و»فضالت» ،والثالث في زيارة سعد الحريري
إلى سوريا ،وآخرها انتخاب ميشال عون رئيسا ً
للجمهورية.
ّ
حققت حكومة فؤاد السنيورة ،بالرغم من تلك
األشراك ،إنجازين كبيرين ،إعداد قانون انتخابي
جديد أطلق عليه قانون فؤاد بطرس ،ما لبثت
الممانعة أن رمته في س ّلة المهمالت ،وااللتزام
بالموجبات المالية لتشكيل المحكمة الدولية .إال
ّ
أن الحكومة لم تعد تملك المبادرة في إدارة الشأن
العام وصارت في موقع الدفاع ،بعدما تم ّكنت قوى
الممانعة من إحكام الحصار عليها بالرئاستين
الممانعتين وبمخيّم ساحة رياض الصلح وباحتالل
بيروت ،حصار انتهى باتفاق الدوحة وبداية تف ّكك
جبهة األحزاب والقوى التي تش ّكلت منها قيادة
انتفاضة االستقالل.
يمكن للثورة أن تستفيد من الدروس الغنية
التي ّ
وفرتها االنتفاضةّ .
لكن ذلك مستحيل بغير
النقد الذاتي الجريء .من بين تلك الدروس ومن
بين أسباب انهيار التجربة تغليب المصالح
الحزبية الضيّقة على مصلحة القضية التي حملتها
االنتفاضة.
لع ّل من اصطفتهم الثورة لتمثيلها في الشارع أو
في البرلمان يتفادون تلك األخطاءّ ،
ألن الثورة ،كما
االنتفاضة ،أكبر من أحزابها ومن قياداتها.
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مصطفى علوش يروي ( ٣من )٥

إغتيال الحريري هزّنا و 8آذار أحبطتنا
و 14آذار أنقذتنا

هكذا اختير سعد ليكمل المسيرة وكان شخصية مجهولة سياسيًا
للدكتور مصطفى علّوش تجربة سياسية غنيّة بعضها حديث في
السياسة وبعضها مخفي ّ ولم يسبق أن كشف عنه إل ّ لمامًا .النائب
السابق ونائب رئيس «تيار المستقبل» قبل أن يستقيل منه ،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 .بعد انتقاله إلى دراسة الطب في
الجامعة األميركية وبعدما أصبح طبيبًا مقيمًا أعجبته ظاهرة ميشال
نجــــم الهاشــــــم
ما الذي جمعك مع الرئيس رفيق
الحريري؟

تتدهور والناس تشــتم رفيق الحريري.
قلت لــه «ما هي مصلحتــك يف البقاء يف
الحكم والناس عم تسبّك وأنت ال تستطيع
أن تتح ّرك؟» تفاجأ بهذا الكالم وســأل:
يعني؟ قلت له :استقِ ل .قال :إذا استقلت
ســيخربون كل ما فعلته .يجب أن نصرب
ونصمد ثالثة أو أربعة أشهر وإميل لحود
رايح .وأي شخصية أخرى ستكون أفضل
منه .قلت« :وماذا إذا أتت شخصية أسوأ؟
الســوريون حاكمون ويمكــن أن يأتوا
بشخصية أسوأ» .قال :ال يوجد أسوأ .قلت:
ماذا إذا حصل تمديد أو تجديد؟ قال عندي
كل املعطيات التــي تقول أن هذا األمر لن
يحصل .سألته :أكيد دولة الرئيس؟ قال:
مئة يف املئة« .يا دكتور ما تفكر إني قاعد
ِّ
بالخسة .أنا عارف شو عم يصري».

 اعتــرت ّأن هنــاك مــا يربطني
بالرئيس رفيــق الحريري مــن دون أن
يتحــوّل األمر إىل رابط ســيايس يف بداية
األمر .شاركت يف جمعية الخريجني ولكنها
كانت تجربة غري مشــجِّ عة ألنها أتت من
دون أفق وفكر سيايس .حتى عندما أردت
أن ّ
أترشــح ألحد املناصب فتحوا يل مايضَّ
وقالوا يل «أنت شيوعي».
سنة  1996قدّرت ما قام به الرئيس
الحريري بعد عمليــة «عناقيد الغضب»
وشعرت أنّه شــخصية دولية ومحرتمة
يف العالم ك ّله ،وهنا كانــت الحرب بدأت
تتحرض ضدّه تمهيدا ً النتخاب إميل لحود
ما الذي كان يجعله مطمئنّاً؟
رئيسا ً للجمهورية وبدأت اإلشاعات حول
 أعتقــد أنــه كان عــى اطــاعأنه يريد أسلمة لبنان.
عــى معلومــات بهذا
ســنة  1998تــم
الخصــوص من الرئيس
إبعاده عن السلطة بعد
انتخــاب لحود رئيســا ً
الفرنيس جاك شــراك.
كان ذلــك يف مرحلــة
للجمهوريــة .يف تلــك عام  1998كانت األوضاع
السنة خضت اإلنتخابات تتدهور والناس تشتم رفيق التحضــر للقرار 1559
يف حال حصــول التمديد
البلديــة يف طرابلس يف
الحريري فقلت له ما هي
للحــود .ولكــن القرار
الئحة غــر الئحة «تيار
مصلحتك في البقاء في
صدر وحصــل التمديد
املستقبل» وحصلنا عىل
عدد مــن األصوات التي الحكم والناس "عم تسبّك" بعدما كان هدّده بشــار
كان يمكــن أن ترجِّ ح وأنت ال تستطيع أن تتحرّك؟ األسد .وافق عىل التمديد
وصــارت ثــورة ضده.
كفة إحــدى الالئحتني
قدمت اســتقالتي .قلت
املتنافستني .بعد خروج
له :لم أعــد أريد أن أكون يف هــذا التيار
الرئيس الحريري مــن الحكم اتصل بي
ألنه تيار الخنوع .عندما حصلت محاولة
ســمري الجرس وأحمد فتفت وعرضا عيل َّ
اغتيال مــروان حماده بدأت أســتوعب
أن أكون جزءا ً من العمل السيايس يف تيار
األمور بطريقة أفضل .هناك حركة يجب
رفيق الحريري .وبدأت العالقة السياسية
مواجهتها خصوصــا ً بعد اعتذار الرئيس
تجمعني معه ومع تياره الذي صار «تيار
الحريري عن تشــكيل الحكومة وتوجهه
املستقبل».
برسالة إىل اللبنانيني قال فيها إنّه يستودع
لبنان بني يدي الله .عدت عن استقالتي.
كنت تلتقيه دوريًا؟
 كنّا نلتقيه ولكن ضمن مجموعاتمتى كان آخر لقاء معه؟
أو ضمــن لجنــة عــكار وطرابلس يف
 آخر لقاء معــه كان قبل اغتياله.هيئة لجنــة املحافظة .كانت برئاســة
التقينــاه لتهنئته باألعيــاد .ما كان أحد
ســمري الجرس وعضوية أحمــد فتفت
ليصــدّق أن يتــ ّم اغتياله .كانــت لديه
وأنا ومصطفى هاشــم وآخرين .عندما
تطمينات دولية بهذا الخصوص .ولكنها
حارصوه قبل التمديــد للحود وخ ّربوا له
كانــت خادعــة وخاطئــة .أعطانا هذا
«باريس  »2وأبعدوا وزراءه كانت األوضاع

مصطفى علوش وسعد الحريري

عون في العام  1988فأ ّيده وتر ّدد إلى قصر الشعب في بعبدا قبل أن
يشعر باألسى عليه في  13تشرين .بعدها تعرّف إلى رفيق الحريري وكان
عمل في الواليات المتحدة األميركية وظهر عنده التح ّول من اليسار
المتشدّد إلى الليبرالية اإلجتماعية .أعجبه الحريري الذي أتى إلى لبنان من
ضمن مشروع إقليمي ودولي كبير .في هذه الحلقة يتحدث الدكتور
علوش عن عالقته مع الرئيس رفيق الحريري وعن اغتياله وعن اختيار
الرئيس سعد الحريري ليكمل مسيرة والده و»تيار المستقبل».

رفيق الحريري والمشروع الكبير

إغتيال الرئيس رفيق الحريري

اإلنطباع .شرياك طمأنه.

الرأي عىل أن يكون الدكتور هاشــم علم
الدين شــقيق عثمان علم الدين .وك ّلفني
ّ
املرشــح العلوي .التقيت 18
بح ّل قصة
شخصية ،إىل أن ق ّر الرأي عىل بدر ونوس.
كان خرض حبيب هــو املطروح ولكن ت ّم
اعتمــاد ونوس .خضت املعركــة مرتديا ً
قميص  14آذار ونجحت.

أين كنت في  14شباط؟

 عندما اغتيل يف  14شــباط 2005كنت أجــري عملية جراحيــة .ما عدت
أعرف مــاذا يمكــن أن أفعــل .أصبت
بالذهــول وبقيت مصدوما ً ملدة اســبوع
ورصت محبطــا ً وحزينــاً .شــاركت يف
الجنازة ولكنني اعتقدت ّ
أن نضالنا انتهى
باغتياله .طرابلس لــم تكن قد دخلت يف
جوّ ما كان يحصل يف ســاحة الشــهداء
خصوصا ً أن رئيــس الحكومة كان عمر
كرامي مــن طرابلس .ن ّ
ظمنــا جنازات
رمزية ومظاهرات ومجالس عزاء ولكنّني
كنت حزينًا يف الوقت نفســه .جوّ ساحة
الشهداء ث ّم استقالة عمر كرامي ،أعطيا
ً
أمل أنّنا قادرون أن نفعل شيئًا .مظاهرة
 8آذار أحبطتنا ولكــن مظاهرة  14آذار
أنقذتنا.

كيف ّ
ترشحت إلى انتخابات 2005
النيابية؟

 ســنة ّ 2004رشــحني «تيــار
املســتقبل» عىل بلدية طرابلس .كنت يف
فرنســا .عدت وحصلت عىل أكرب عدد من
األصوات .لم تكن لــديّ رغبة يف أن أكون
ً
رئيســا للبلدية ألنّه كانت لــديّ أعمايل
كطبيب .اتصل بي الرئيس رفيق الحريري
وقال يل :مربوك .شــو رأيك السنة الجاية
ّ
نرشــحك عاإلنتخابات؟ قلــت له دولة
الرئيس أشكرك عىل ثقتك ولكن مرشحي
هو ســمري الجرس« .إذا كان هناك مح ّل
تاني ما يف مشــكلة» .كانوا يبحثون عن
شخصية غري ســمري الجرس باعتبار أنه
غري شعبي.
عندما حصلت عملية اإلغتيال تذ ّكرت
ما كان طلبه الرئيــس الحريري وأعلنت
ّ
للرتشح إىل اإلنتخابات.
أنني عىل استعداد
كانت مرحلة نضاليــة جديدة وكانت كل
املقدرات مع سمري الجرس .وكنت أخوض
ّ
وأتكفل
املعركة كأنني مرشــح منفــرد
بتكاليف معركتــي اإلنتخابية وكنت عىل
األرض مــع الناس وكانــت هناك نظرة
طبقية داخــل «التيار» .لــم أكن أعرف
(اللواء) وســام الحسن .اتصل بي وكنت
قد حصلت عىل أصــوات يف املنية وطلب
منــي أن نح ّل قصة مرشــح املنية وكان

كيف صار سعد الحريري رئيسا
«للتيار األزرق»؟ خيار السعودية أم
خيار العائلة؟

 أعتقد أنه قرار مشرتك .لم نكن نعرفال ســعد الحريري وال بهاء وال أي من أبناء
رفيــق الحريري الــذي كان يريد أن يبقى
ابناؤه بعيدين عن السياســة .كان يقول:
«ما بدّي و ِّرث سياسة» .تعرفنا اليهم وقت
الدفن .ردة فعل بهاء كانت مفاجئة .بعدها
بدأ القرار بني ويل العهد الســعودي األمري
عبدالله وبهية الحريري والعائلة وتم اختيار
سعد .كان شخصية مجهولة سياسيا ً وبقي
كذلك ملدة من الوقت.
لم يكن هو رئيس الكتلــة النيابية.
كان بهيج طبارة ،وفؤاد السنيورة رئيس
مجلس الوزراء .لم يحصل أيّ لقاء خاص
معه كنا نلتقي ضمن اجتماعات الكتلة.
وكانوا يعتربون أنني اســتفزازي .وكنت
بــدأت يف هذه املرحلة لقــاءات مع نائب
القوات إييل كــروز والدكتور إييل خوري
من أجل بناء رؤية مشرتكة بني «القوات»
و»املستقبل» .وذهبت إىل فرنسا والتقيت
الدكتور سمري جعجع الذي كان خرج من
الســجن وذهب إىل باريس .استمر اللقاء
معه نحو ســاعتني وكان بــدأ مييل يزيد
لبناء عالقة مع «القوات اللبنانية» ونشأت
صداقة.

ما كان تقييمك لقدرات سعد
الحريري على قيادة «التيار»؟

 كنت اعترب أنــه «بعد بكري عليه».قلت لــه ذلك وزعــل .كنــت يف مقابلة
عىل قنــاة «الجزيرة» وقلــت أن من ّ
حق
الشــعب العراقي مقاومة اإلحتالل كأيّ
شــعب محت ّل .كان الحريري عىل موعد
مع الرئيــس األمريكي جــورج بوش يف
واشنطن« .زعل وب ّ
طل يحكي معي» .كان
ذلــك يف بداية العام  .2006ســألت أحمد
فتفت .قال يل إسأل هاني حمود .اجتمعت

به قال يل إن سعد الحريري اعترب ما قلته
عملية تخريب ضده .قلت له وملاذا لم يقل
يل؟ قــال هو ال يقول لــك .قلت مفروض
يقول ويحاسب .هل اتفقنا عىل السياسة
تجاه مــا يحصل يف العراق؟ لم نتفق .قال
حمود« :عندك فرصة .ســليمان فرنجية
هاجم سعد الحريري هاجمه».
فعالً ،طلعت عملت ترصيح وهاجمت
فرنجية .كانوا يحاولون عرقلة إطالالتي
اإلعالمية ويقولون يل ما سمحنالك تطلع
عاإلعالم .يف حرب تموز  2006كان سعد
الحريري خارج لبنــان فطلعت وما عاد
بإمكانهم منعي .ولكن العالقة مع سعد
الحريري لم تعد طبيعية .كان هاني حمود
يتواصــل معي .ما كان ســعد الحريري
يحــر كل اجتماعات الكتلــة وعندما
يحرض ال يســ ِّلم عيل .سألوني يف الوكالة
الوطنية لإلعــام م ّرة عن «حزب الله» إذا
كان ميليشيا أجبت بالتأكيد هو ميليشيا.
كنت أول نائب سني يقول ذلك .هاجموني
يف تلفزيون «املنار» واعتربوا أنني انحرفت
عن «تيار املســتقبل» .اتصل هاني حمود
وســألني «كيف بتعمل هيك؟ بدك تعمل
بيان وترتاجع عن هالكالم» .قلت :أعلن أن
هذا الكالم هو عىل مسؤوليتي.
وهكذا حصــل وبقيت األمور متوترة
وكنــت عزمت عــى تقديم اســتقالتي
من الكتلــة ومن «التيــار» ولكن حصل
واســتقال الوزراء الشــيعة من حكومة
الرئيــس الســنيورة وتمّ ــت محارصة
الرساي الحكومي واحت ّل منارصو «حزب
الله» الوســط التجاري فكثرت إطالالتي
اإلعالمية وصار سعد الحريري يشوفني.
كان يحتاج إىل مزيد من الوعي الســيايس
ولكن الناس كانوا يعتــرون أنه الزعيم
وكنت أحبه عىل الصعيد الشــخيص .لديه
طيبة ولكن مواقفه يف بعض املحطات لم
تكن تقنعني .كان دوري يف اإلعالم وكنت
أقول ما أريده عىل رغم الجداالت مع نادر
الحريري وغريه من املستشارين.
يتبع :نواب تحت الحصار وعملية
 7أيار
سعد الحريري من لقاء األسد إىل
ترشيح عون
(السبت  12ترشين الثاني)
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"لبنان القويّ" :التصويت بالورقة البيضاء
إلفساح المجال أمام التوافق

"نرفض أي محاولة لمنح الحكومة صالحيات رئيس الجمهورية بالوكالة"

شــدّد تكتل "لبنــان القوي" عىل
"رضورة أن تلتــزم حكومــة ترصيف
األعمال إلتزاما ً تاما ً بالدســتور لجهة
حرص صالحيّاتها بترصيــف األعمال
باملعنى الضيّق للكلمة ،أي اإلمتناع عن
عقد جلسة ملجلس الوزراء وعن اتخاذ
أي إجراء آخر غري دستوري" .وح ّذر من
"أي اتجاه العتبارات سري أعمال الدولة
ممكنا ً يف غياب رئيــس للجمهورية"،
واعتــر ذلك" ،يف حــال حصوله ،نوعا ً
من تطبيع الشــواذ وإطالــة الفراغ يف
املقام الدستوري األوّل" ،مجدّدا ً رفضه
"ألي محاولــة ملنــح حكومة ترصيف
األعمال صالحيّــات رئيس الجمهورية
بالوكالة".
وذ ّكر التكتّل يف بيــان بعد اجتماعه

الــدوري ّ
أن "مجلس النواب يف جلســته
الترشيعية األخرية أ ّكد أن حكومة ترصيف
األعمال ال يمكنهــا أن تمارس صالحيّات
ً
وكالة وقد أعلن رئيس
رئيس الجمهورية
حكومة ترصيف األعمــال إلتزامه بذلك
خالل الجلسة املذكورة.
وحول إشكال برنامج "صار الوقت"،
اعترب التكتّل "أن ما جرى من إعتداء عىل
الوطني الح ّر" وما
شباب وطالّب "التيّار
ّ
تال ذلك من مواقف سياســية غري بريئة
وســلوك إعالمي للمح ّ
طــة يعكس ،نيّة
واضحة بتجديد حملة التشويه املربمجة
ضد التيار وشــيطنته وتصويره عىل أنّه
ميليشــيا مســ ّلحة" ،مطالبا ً مح ّ
طة الـ
" MTVاإلرساع يف ّ
بث رشائط التســجيل
التــي تظهــر الحقائق وما يــؤول إليه

٧

امللف الذي أصبح يف عهــدة النائب العام
التمييزي".
رئاســياً ،لفت التكتّل إىل أنّه "يقوم
بكل ما يلزم لتســهيل انتخــاب رئيس
للجمهورية وفقا ً للمعايري امليثاقية ،واذا
ّ
املرشح األفضل لهذه
كان البحث عن اسم
املرحلة يتط ّلب حوارا ً وتواصالً ونقاشــا ً
جدّيا ً بني الكتل ،فإن التكتّل غري مســتع ّد
أن يشــارك يف أي محاولة إلضاعة الوقت
خدمة لحســابات وأهداف شــعبوية".
واعترب ّ
أن "التصويــت بالورقة البيضاء
كان هدفه وال يزال إفســاح املجال أمام
التوافــق وليس تكريس العجــز" ،داعيا ً
الكتــل النيابيــة اىل"مالقاتنا يف منتصف
الطريــق واإلجابة عىل ورقــة األولويّات
الرئاسية التي حملناها إليها".

بسـام أبو زيـد

الشغور عمل "وطني" ُيشكر من تسبّب به
تفسر كيف ّ
ٍ
ك ّل التحليالت النفسية لم تستطع أن ّ
مجموعات من الشعب اللبناني
أن
ّ
تصفق لمن يُبقي لبنان في حال االنهيار وال يخطو خطو ًة واحد ًة باتّجاه اإلنقاذ،
ولماذا يخطو خطوة كهذه طالما ّ
أن الجماهير معه في الس ّراء والض ّراء.
التعطيل الذي نعيشه اليوم هو في انتخابات رئاسة الجمهورية ،وعندما تسمع
تبريرات المع ّ
مقصر تجاه هؤالء ،و ّ
طلين تشعر بأنّك ّ
أن من واجبك شكرهم على
التعطيل وكذلك على الشغور الذي ألحقوه برئاسة الجمهورية ،ألنّه بنظرهم ونظر
أتباعهم ،يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين ،معتبرين ّ
أن ما قاموا ويقومون به هو
عمل "وطني" ،على غرار ك ّل األعمال "الوطنية" السابقة التي أوصلت لبنان إلى
الوضع الراهن .لم يكن يوما ً التعطيل والشغور بالنسبة لهؤالء مُض ّرا ً بلبنان وبمصالح
طلين والمتسبّبين بالفراغ ال تتجاوز مسألة أن ّ
أهله ،فهموم المع ّ
يحققوا ما يصبون
إليه من استمرار سيطرتهم على السلطة وعلى ما ّ
تبقى من موارد في البالد ،محاولين
ّ
بالتدخل في
رمي كرة الخراب في ملعب أخصامهم اللبنانيين ودول يتّهمونها
الشؤون اللبنانية ،والحديث عن مؤامرة تُحاك في الظالم وال قدرة لهم على مواجهتها،
فكيف يواجه هؤالء أيّ مؤامرة مزعومة وهم يع ّ
ّ
ومؤسساتها
ويفرغون الدولة
طلون ِ
من كل ما يمكن أن يعيد وضع البلد على الس ّكة الصحيحة؟
وانطالقا ً من كل ما تقدّم ،لفت ما كان قد قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،
أن لبنان يخسر يوميا ً  20مليون دوالر إن لم ّ
تنفذ خ ّ
عن ّ
طة التعافي واإلصالحات،
وقد يكون الر ّد على ما قاله الشامي ّ
بأن هناك في لبنان أيضا ً من يربح يوميا ً هذه
ٍ
إصالحات
الـ 20مليون دوالر ،ومن يربحون هذا المبلغ هم بالتأكيد ممّ ن ال يريدون
ً
وال ً
مفتوحة
دولة ويروّجون للفراغ الرئاسي ويعملون على إطالة أمده ،فتبقى الطرق
أمامهم لتمويل مشاريعهم وجماعاتهم على حساب الدولة اللبنانية وباقي أفراد
الشعب اللبناني.
ّ
إن إتمام االستحقاق الرئاسي ،ولكن ليس كيفما كان ،هو بداية قطع الطريق على
هؤالء الذين أدركوا ّ
أن سياساتهم هي التي أضعفت قوّتهم البرلمانية والسياسية،
وربّما ال يريدون االعتراف بهذا الواقع ،أو على األق ّل هم يعترفون ولكنّهم ال
يريدون دفع الثمن ،ولذلك يعمدون إلى التعطيل وتكريس الفراغ كورقة ابتزاز
يريدون استخدامها في استعادة أحد مراكز القوة الذي فقدوه ربّما الى حين،
وربّما الى غير رجعة.

"الريجي" وأ َدت ثورة المزارعين وحمت ثروتها

مســـاحة حـــرّة
ومن الجلّد؟!
اإلعالم المستقل ّ والمجتمع السياسيَّ :من الضحيّة َ
د.عمـــــاد شيـــــّا

(*)

يطرح ما جــرى يف اســتوديو
برنامج "صــار الوقت" يف محطة الـ
 MTVومحيطها من أحداث ،تساؤالت
ملحّ ة عن دور اإلعالم ومســؤوليته
وواجباتــه ،وعن عالقته امللتبســة
بالرأي العام واملجتمع الســيايس يف
لبنان وذهنية اســتتباعه الســلطة
الرابعة بعد مصادرته السلطات الثالث
األخرى والهيمنة عليها.
يع ّرف العالــم األملاني اوتوغروت
اإلعالم بأنّه "عملية تزويد الرأي العام
باملعلومات والحقائــق واألفكار التي
تســاعده عىل اتّخــاذ موقف صحيح
وصائب من األحداث واملجريات" ،وهو
ّ
"يعــر عن اتجاهات
من جهة أخرى
الجمهــور وميوله بشــكل متوازن
وموضوعي" ،وبقدر ما يكون اإلعالم
صادقا ً وموضوعيــا ً يف تزويده الرأي
العام باملعلومات والحقائق ،ويف تعبريه
عن عقليته وميوله ،بقدر ما يكون هذا
اإلعالم صادقاً ،سليما ً وقويماً.
يف ضــوء هــذا الفهــم لإلعالم،
يتّضح ّ
أن يف لبنان الكثري من املنصات
اإلعالمية الفئويــة التابعة واملوجّ هة
من قبل جماعات األحزاب والطوائف،
والقليل من املؤسسات اإلعالمية التي
تنطبق عليها معايري اإلعالم املستقل،
املتنوع ،املوضوعي واملتوازن.
تكمــن أهميّة اإلعــام املتنوع
واملســتقل خالفــا ً ألحاديــة إعالم
منظومة األحزاب الطائفية ال ســيما
أحزاب السلطة الحاكمة واملهيمنة ،يف
كونه يستقطب اهتمام رشائح وفئات
واسعة من الرأي العام ،غري منضوية
أو تابعــة لقوى وأحزاب الســلطة
الطائفية الحاكمة.
لذا تتسابق هذه األحزاب بأساليب
وطــرق مختلفــة عــر من ّ
ظماتها
الشــبابية ونوابهــا أو طواقمهــا
اإلعالمية والدعائية عىل استحواذ أو
احتالل مساحات أكثر وأوسع من هذا
اإلعالم املتنوع واملستق ّل ،إيمانا ً منها

بأنّها بذلك تستطيع تفعيل وتوسيع
نطاق نشاطها الدعائي والتأثري بشكل
أفضــل وأفعل بالرأي العــام املحايد
واملتذبذب أو غــر امللتزم واملنتظم يف
صفوف هذه األحزاب ،وذلك من خالل
مخاطبته ومحاولة إقناعه عرب أقنية
ومحطات وبرامج اإلعالم املســتقلة،
التي تش ّكل يف هذه اآلونة ،محطة الـ
 MTVوبرنامج "صــار الوقت" أبرز
هذه املحطات والربامج املســتهدفة
من قبــل أحزاب الســلطة الحاكمة
مبارشة أو بالواســطة ،وباألخص يف
هذه الظروف االجتماعية والسياسية
املأزومــة والصعبة ،حيــث تحاول
طغمة القوى الحاكمة االســتحواذ
عىل اإلعالم املستقل بأيّ شكل لتلميع
ّ
والتنصل من مســؤولياتها
صورتها
عن حال الفقر والبؤس املســتفحل
وتسيّب مؤسســات الدولة وتسليم
مصــر البالد والعبــاد للمجهول ،يف
ظل خيبة النــاس العارمة من أحزاب
السلطة ومنصاتها اإلعالمية ،وحتى
تضعضع ثقة جماهري هذه األحزاب
بها وبمــا تقدمــه لهــا منصاتها
اإلعالمية والدعائية.
ولعل أكثر الجهــات معاناة من
أزمة الثقــة املتدهــورة بينها وبني
الــرأي العام من جهــة وجمهورها
الخاص من جهــة ثانية ،هي "التيار
الوطنــي الحر" الذي يبــدو أنّه يم ّر
بفــرة عصيبة ومتوتــرة مع نهاية
عهد زعيمه التاريخي الجنرال ميشال
عون ،الذي اســتنزف خالل سنوات
حكمــه "القوي" كل مــا ّ
تبقى من
شــعاراته املمجوجة عن الســيادة
والحرية واإلصالح والتغيري.
لذا ال أعتقد ّ
أن مشهدية محاولة
اجتيــاح محطــة الـــ "أم .تي .يف"
واســتوديو برنامج "صــار الوقت"
األســبوع الفائت ،تخرج عن سياق
تعامل "التيار الوطني الحر" ،الخارج
لتوّه من الحكم بعدما أمسك بتالبيب
السلطة مع حليفه "حزب الله" عىل
مدى ســنوات العهد العجاف ،أو عن

سيناريواته برتهيب وإخضاع اإلعالم
املســتقل الذي يمثل برنامج "صار
الوقت" ومحطة الـــ"أم .تي .يف" يف
هذه اللحظة أحد رموزه ،وذلك تحت
شعار "خري وسيلة للدفاع الهجوم" .
وبالطبع ،ال يمكن إعفاء االعالم
املســتقل ومحطــة الـــ"أم تي يف"
وال حتى اإلعالمي املتميز مارســيل
غانم ،من مسؤولية االنسياق والتأثر
بموجة وحمــى إعالم الواقع الذي قد
يبدو عاديا ً وطبيعيــا ً يف غري مكان،
واملبالغة أحيانا ً باســتعمال أساليب
و"أكسسوارات" الزمة إلحداث اإلثارة
والتفوّق يف التنافس و"الرتند" ،وذلك
من دون إدراك كامل أو احتساب دقيق
ملا يمكن أن يحصــل أو ينتج عن تلك
املبالغــة باألخص يف مجتمع شــديد
الحساسية واالســتقطاب الطائفي
كاملجتمع اللبناني ،املوصوف برسعة
االنفعال والتوتر واالشــتباك بسبب
تعــدّد وتنــوع كياناتــه الطائفية
والسياســية ،وتشــابك مصالحها
املحلية وعالقاتها اإلقليمية والدولية.
وتبقى املعضلة األساســية لدى
معظم الفاعلني يف املجتمع السيايس
وكثرييــن مــن العاملــن يف املجال
اإلعالمي يف لبنان ،عــدم التمييز بني
الحق يف التعبــر اإلعالمي والصحفي
الذي يحب أن يكون نســبيا ً ويخضع
ملبدأ التكامل الحتمــي بني الحقوق
وااللتزامــات املهنيــة واألخالقية،
وبني طبيعة حريــات وحقوق الفكر
والكتابة الفكرية التي يجب أن تكون
مطلقة ّ
ألن منطلقها وأساسها العقل.
ولعــ ّل معضلــة عــدم اإلدراك
والتمييز بينهما هي من أسباب األزمة
الراهنة والعالقة امللتبسة بني اإلعالم
واملجتمع الســيايس ،وهي معضلة
مزمنة يف لبنان أعتقد أنّها كانت وراء
تكــرار الرئيس املــري جمال عبد
النارص قبل عقود عبارته الشــهرية
"يف لبنان الكثري من حرية الصحافة
والقليل من الصحافة الحرة".
(*) أستاذ باالعالم والتاريخ العام

تسلّم محاصيل التبغ في "الريجي"

النبطيـــــة ـ رمـــال جونـــي
عىل ســعر  5دوالرات ونصف ،بدأ مزارعو التبغ قبض بدل محاصيلهم بعدما امتنع قسم
كبري منهم العام املايض عن تسليمها وفق سعر  50الف لرية للكيلو .تداركت الريجي خطورة
موقفهم ،وقد أحجم عدد منهم عن زراعة أرضه هذه الســنة نظرا ً للكلفة العالية .صحيح أن
الـ 5دوالرات ونصف لن تســ ّد اتعابهم املوزعة بني حراثة واسمدة وزراعة وشتول ومياه ويد
عاملة وغريها ،غري انها افضل املمكن يف هذه املرحلة بالذات.
زراعة الدخان ،أو اللقمة امل ّرة كما هو متعارف عليها ،تُع ّد إحدى الزراعات األبرز بالنسبة
لقرى عدشــيت الزوطرين يحمر وكفرتبنيت وقرى الرشيط الحدودي ،ويعتمد عليها االهايل
كمورد رئييس يف حياتهم ،لكنّها تراجعت كثريا ً يف السنوات املاضية ،اىل أن خرست الريجي نسبة
ال بأس بها من مزارعي التبغ العام املايض بســبب السعر ،ما سيؤثر عىل انتاج التبغ اللبناني
الذي يدخل بمعظمه يف صناعة الدخان الوطني "سيدرز" ويصدّر الباقي اىل الخارج.
التبــغ اللبناني من أجود انواع الدخان يف العالم ،غــر ّ
أن الريجي لم تنصف املزارع يوماً،
وعادة ما كانت تظلمه يف الســعر ،وقد بقي  11الف لرية للكيلو لسنوات طويلة" ،ولوال ثورة
مزارعي التبغ العام املايض ملا رفعته هذا العام" ،عىل حد ّما يقول املزارع ابراهيم.
لعبت الريجي اذا ً عىل وتر االزمة لتكســب مزارعي التبغ من جديد ،وتدفعهم نحو زراعة
أرضهم ،وال تخفي مصادر متابعة "ان نســبة كبرية مــن رخص التبغ تعود الصحاب النفوذ
والسلطة الذين يشــرون املحاصيل من املزارعني بنصف السعر ويعيدون بيعها للريجي التي
ال تصدر رخص زراعية جديدة هذه االيام ،وكثــر يزرعون االرايض من دون رخص ويعيدون
بيعها الصحاب الرخص الوهميني" ،وتشري املصادر اىل أنّهم االكثر ربحاً ،ألنهم يرسقون تعب
املزارع لتحقيق االرباح .اذاً ،انطلقت عملية تسليم التبغ الجنوبي يف مركز الريجي يف كفررمان،
وك ّل مزارع عينه عىل السعر االفضل ،اذ يخىش كثر أن تدخل االستنسابية يف التسعرية وتظلم
املزارعني الذين ينتظرون هذا التوقيت بالرساج والفتيلة ألخذ مالهم.
ال يخفي املزارع محمد ّ
أن كلفــة زراعة التبغ اليوم كبرية ج ّداً ،وج ّل ما نحتاجه هو دعم
باالســمدة واالدوية ألنها باهظة الثمن ،ويؤكد ّ
أن التسعرية مقبولة "غري انها ال تس ّد اتعابنا
كمزارعني ،فك ّل دونم زراعة يحتاج  200دوالر أسمدة ،وقرابة  600الف حراثة ناهيك عن املياه
التي نشرتيها لريها وكلفة اجرة اليد العاملة" .بدوره ،يؤكد الحاج ابو يوسف اضطراره لزراعة
ألن ال بديل لديه ،الفتا ً اىل تراجع نســبة الزراعة هذه السنة رغم ّ
ارضه بالتبغّ ،
أن االنتاج جيد
نســبياً ،ولكنه غري كاف .اذاً ،دفعت الريجي ثمن ظلمها ملزارعي التبغ السنة املاضية ،يف زمن
بات التبغ مطلوبا ً اكثر وتسعريته عالية جداً ،وبحسب رئيس اتحاد مزارعي التبغ حسن فقيه،
"نحصد اليوم نتيجة املبادرة التي عملنا عليها مع ادارة حرص التبغ والتنباك لرشاء محاصيل
املزارعني بالدوالر ّ
ألن كل املواد اصبحت تشــرى بالدوالر ونحن نريد دعم املزارع وواجبنا ان
نكون اىل جانب أهلنا" ،واكد الحرص عىل "تقايض املزارع حقه عرب الـ omtكي ال يعلق بشباك
املصارف ويذ ّل" .وعليه ،طوّقت الريجي ذيول ازمة العام املايض ،لسبب بسيط ،هو أنّها تريد أن
أن التبغ الجنوبي يعترب تبغا ً رشقيا ً
تحافظ عىل الزراعة التي تد ّر عليها أرباحا ً طائلة ،خاصة و ّ
بامتياز وجودته عاليه املستوى ،وعليه وأدت ثورة املزارعني كي تحمي ثروتها.

٨

تحـــت المجـــهر
العـــدد  - ٩٨٠السنــــة الـرابـعـة
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برق ورعد ...ودبس وبرغل وجلبوط وفرشوخ ...وشعالن وضاوي

عائالت كريمة مضيئة وشهية ...وحتى محرجة

ّ
مؤكد ومنها مشكوك بأمره .هي أصول أسماء العائالت اللبنانية.
روايات وحكايات وقصص وتسميات .بعضها نعرفه وبعضها اآلخر ليس تمامًا .منها ما هو
هجرة ونزوح ،اضطهاد وتكريم ،مهن ومناصب ،وهجاء ومديح .كلها عوامل فعلت فعلها عبر السنين .والنتيجة فسيفساء بالغة التن ّوع من األسماء نحاول
التم ّعن بها من هنا وهناك لنعرف أكثر .المراجع كثيرة وأسماء عائالت كثيرة استمرّت بالتبدّل بطريقة أو بأخرى حتى – صدّقوا أو ال تصدّقوا – إحصاء .1932
األسماء المتميّزة تقارب  90ألفًا بحسب قاعدة بيانات وزارة الداخلية .وجزء واسع من التفاصيل التاريخية أمدّنا به المؤرخ الدكتور حسان حالق .فلننطلق.
كــاريــن عــبــد الــنــور

اعتبار أنه كان قائدا ً للحملة الدمشــقية.
وبرز العديــد من أبنــاء األرسة يف بريوت،
كما هي عارصت الكثري مــن البيارتة من
أبناء البســطة والنويري وبرج أبي حيدر
واملصيطبة والطريــق الجديدة ،ممن كانوا
يطلقون عليها اســم «مشقية» .ملاذا؟ ألن
البيارتــة كانوا ال يلفظون حــرف الدال يف
القرنني التاسع عرش والعرشين.
إىل عائلة صيداوي .هي تعود بجذورها
إىل آل البابا التي انتقل فرع منها من صيدا إىل
حاصبيا فعُ رفوا باسم صيداوي .فال غرابة
أن النزوح الديموغرايف من مدينة إىل أخرى
حتّم تبدّل األسماء واأللقاب تلقائياً.

باملحبة والتحبّب والشكر والحمد تدوم
النِعَ مُ :شكر ،حَ مَد ،محبّ  ،نعمة ،نعمة الله،
دخل الله ،فضل الله ،عبدالله ،شــكر الله،
سعدالله ،فتح الله نماذج.
لنأخذ عىل ســبيل املثــال عائلة حَ مَد
املتو ّ
طنة منذ القرن التاسع عرش يف منطقة
عني املريسة .هي يف األصل من أرسة الجردي
من الشويفات ،وتعود ِبن َ َسبها لجدّها خليل
الجردي الذي أنجب ولدا ً وحيدا ً سمّ اه حَ مَد،
حمدا ً للــه عىل نعمته .وقــد أنجب األخري
بدوره خليل حَ مَد ومنذ تلك اللحظة عُ رفت
األرسة بإسم «أرسة حَ مَد».
عائلة فتح الله ،بدورها ،تعود بجذورها
إىل القبائل العربية التي أسهمت يف فتوحات
مرص وبــاد الشــام واملغــرب العربي.
وهي قدّمت إنجــازات علمية واجتماعية
واقتصادية قبل أن ينتقل أحد أجداد األرسة
مــن املغرب العربي إىل مرص وبالد الشــام
وصوال ً إىل دمشق وبريوت.
لعائلة املحــبّ قصة أخــرى .فأصل
العائلة هو شــهاب الدين حيث كان الج ّد
تاجرا ً يو ّزع الطحني عىل الســوق اللبنانية
والفلســطينية خالل الحرب العاملية األوىل.
وحني رضبت املجاعة وراحت أعداد الوفيات
تزداد ،قــدّم (الجدّ) ما لديــه من مخزون
طحني للفقراء من دون مقابل .إثر ذلك ،قام
األتراك بإحصــاءات إلصدار بطاقات هوية
للسكان ،فأطلقوا عليه اسم «املحبّ » نسبة
ملحبة الناس له ،وسجّ لوه عىل الهوية بهذا
االسم ...وهكذا كان.

فصول الســنة األربعة حارضة يف هذا
املضمــار بقوّة .وقد كان للشــتاء الحصة
الوافرة من التسميات :برق ،رعد ،مطر ،ملع،
مثلج ،غيث ،ثلوج ،مطرجي من ضمنها.
نتعرف عــى عائلــة مطرجي .فهي
من العائالت املنســوبة إىل آل البيت النبوي
الرشيف .عُ رفت باســم الحسيني لسنوات
حتــى العهــد العثماني ،حيــث عُ هد إىل
أحد أجدادها الباشــوات ّ
تول إمارة الحج
وســقاية قوافل الحجاج بواسطة ما عُ رف
بالـ»املطــرة» .ولكــم أن ّ
تتوقعــوا بقية
الحكاية.
أما عائلــة ثلج املتواجــدة خاصة يف
قضاءي جزيــن والشــوف وذات األصول
الفلســطينية ،فقد أُطلقــت عليها هذه
التسمية ألن ج ّد العائلة كان باردا ً وهادئاً...
كالثلج.

َ
إنت من وين؟

رونق األلوان

«"من عيلة نجار"»

الهوية القديمة

عائالت «شتوية»

للجغرافيــا ّ
إليكم املزيد .فاحتمال أن يعرف الق ّراء
حصتها غــر القليلة يف
األعــزاء أق ّله أحدا ً مــن آل األحمر ،خرض،
عالم أسماء العائالت هذا .فهي استُخدمت
خرضا ،أســود ،زهــر ،األبيض ،عســي،
أساسا ً لإلشارة إىل املناطق والدول واألماكن
األصفر ،األسمر ،سمرا ،صفري ،حمرا ،أو ما
التي أتى منها بعض املهاجرين ،ال ســيما
شابه ،وارد للغاية.
وأن لبنان شــهد موجة كبرية من الهجرة
اســم عائلة خرض،
الســكانية خــال العهد
مثــاً ،ال يرتبــط باللون
العثماني .نذكر هنا عائالت
بريوتي ،ج ّزيني ،طرابليس ،األماكن والدين والمهن األخــر تحديــداً .فهو
لقب أُلقــي عىل الكثري من
معلويل ،عيتاني ،مزبودي،
واأللوان واأللقاب
العائــات تيّمنا ً بالســيد
جبييل ،شوفاني ،برتوني،
تحوّلت "أسماء عيل"
الخرض عليه السالم .كيف
كرسوانــي ،بغــدادي،
ال وهــو مك ّرم لدى كثري مــن اللبنانيني...
حجازي ،ساحيل ،جوني ،رشقاوي ،مكي،
املسيحيني واملســلمني« .مسجد الخرض»
شــحيمي ،حلبــي ،حاريــي ،بعلبكي،
يف الكرنتينــا شــاهد وهو املعــروف لدى
برجاوي ،نابليس ،خيامي ،بقاعي ،عكاري،
املسيحيني بمار جرجس.
دمشــقية ،برشاوي ،جزائــري ،صيداوي،
أما عائلة األســود ،فريجع أصلها إىل
زحالوي ...وغريها الكثري.
بني رسكيس الخوري ،من «أذرع» هناك يف
لنأخذ عائلة دمشــقية مثــاً .أصل
حوران .ج ّد األرسة هو ابراهيم بن جرجس
التســمية يعود إىل العهــد العثماني حيث
بن رسكيس الخوري ّ
امللقب باألســود للون
توجّ ه اإلمام أحمد الســراوي يف حملة من
دمشــق إىل األرايض ّ
برشتــه الداكن .وقــد انتقلوا إثــر الفتح
املقدســة ليُعرف منذ
العثماني سنة  1517ليقيموا يف رأس بعلبك
تلك الفرتة باسم اإلمام أحمد دمشقية عىل

«"شجرة عيلة»"

وبعدها يف طرابلس ومنها إىل ...برمانا.

نار ونور

ضو ،شــمعة ،قنديــل ،رساج ،منري،
نــور ،رشارة ،قداحــة ،قديــح ،كربيت،
بارود ،حريقة ،مشــعل ،شعالن ،ضاوي،
ضيا ،مصباح ،صبــاح ...والالئحة املقرتنة
باألضواء واألنوار تطول.
عائلة منري ُ
ســمّ يت بهذا االسم نسبة
إىل املدينة املنوّرة حيث ســكنت فيها لزمن
ولها هناك أوقاف باسمها حتى اليوم حيث
اشتهرت برجاالت دين قدّموا للفقه الديني
الكثري.
مــن ناحيتها ،تعــود عائلة حريقة
بأصلها إىل عائلة طربيه يف تنورين .فج ّد
هذه العائلة هو يوســف أبو طربيه الذي
انتقل مع إخوته السبعة إىل زحلة يف القرن
التاســع عرش هربا ً من تداعيات حادثة
قتــل واجهوها يف تنورين .واكتســب يف
زحلة لقب حريقة إلقدامه عىل حرق عدد
كبري من األشجار ليشيّد منزال ً ومحالً له
وإلخوته.

واألطعمة أيضًا

فتوش ،كبي ،طحينــي ،برغل ،دبس،
بصــل ،ترمس ،زيتــون ،كوســا ،زعرت،
سنيورة ،حالوي ،شــمندر ،عدس ،عسل،
جلول ،برازق ،بطيخ ،سكر ،كمون ،تفاحة،
دقة ،بقدونس ،قمح ،يقطني ،طبيخ ،فلفيل،
فليفل ،شــوربا .هي أيضا ً أسماء عائالت
لبنانية كما لكم أن ّ
تتوقعوا .بحسب بعض
املصادر ،أصل عائلة حالوي يف سوريا ولبنان
وجبل الدروز يعود إىل قبيلة بني خزيمة التي
نزح بعض أفرادها إىل غرب الفرات وأقاموا
يف مدينة الح ّلة .ثم هجروا إىل شمال سوريا
أيام حروب القرامطة حيــث عُ رفوا هناك

بالحالويني .وانتقلوا بعدها إىل جنوب لبنان
ليســكنوا حاصبيا وعني قنيا وينطا .أما
عائلة فتوش ،فهي مشتقة من اللغة الرتكية
وهو لقب الدلع السم فاطمة .هم يف األصل
من العائالت التي اســتوطنت سهل البقاع
إبّان الحكم الفاطمــي ومن عرب الجزيرة
وينتســبون إىل بني قريــش .وقد اعتنقوا
املسيحية يف مطلع القرن الثامن عرش مع
وصول البعثات التبشــرية الكاثوليكية...
وما زالوا.

ُقل لي ماذا تعمل

تعــود بجذورها إىل القبائــل العربية التي
تو ّ
طنت يف لبنان وسوريا واألردن وفلسطني.
وبما أن لقب خوري يف بالد الشام كان يُعترب
لقبا ً دينيا ً ورتبة كهنوتية ،فقد حمله كل من
سلك املسلك الديني ومن كان مدبّرا ً لقريته
أو راعيا ً لها .لــذا ليس ثمة رابط قرابة بني
جميــع األجداد الذين حملوا هــذه الرتبة.
والحــال أن أجداد بعض األرس اإلســامية
حملوا لقب خوري أيضاً ،ليس كصفة دينية
أو كهنوتيــة ،بل نســبة إىل مناطق عُ رفت
باسم «الخور».

ال داعي لإلحراج

غالبا ً ما ارتبط اسم عائالت لبنانية عدّة
باملهن التي احرتفوها عــر التاريخ .نذكر
وهذه دفعة إضافية من األسماء :نرس،
نجار ،حداد ،عمّ ار ،حالب ،معماري ،صياد،
صقر ،شــاهني ،حمام ،حبيش ،حســون،
خشــاب ،حطاب ،خباز ،طحــان ،خياط،
نورس ،عصفور ،ديــك ،جلبوط ،صوص،
نحاس ،ســاعاتي ،زيــات ،صايغ ،جمال،
نحلة ،جــرادة ،فروخ ،طــاووس ،زرقط،
فاخوري ،مالح ،رمّ ال ،حالق ،لحام ،حكيم،
زراقــط ،بلبل ،دبور ،فرفــور ،أبو الريش،
و ّراق وغريها.
شحرور وغريها.
فما أصل اسم عائلة حكيم؟ هو يعود
عىل ســبيل املثال ،يختلف الباحثون
ّ
العقــاد ،وكان أحد
إىل عائلة
حول أصل تسمية عائلة نحلة.
أجــداد العائلة آنــذاك طبيب
فهناك مــن يعتقد أن أفرادها
أعصاب .أُصيب الباشا الرتكي «"عيلة الزحالوي"» جاؤوا من جنــوب لبنان وقد
يوما ً بشظايا زجاج يف عينيه،
أُطلقت عليهم هذه التســمية
من دوما وفتوش
وعجز األطبــاء عن معالجته.
لعملهــم وســعيهم الدائــم
ّ
فاقرتح الطبيب
العقاد إجراء اسم الدلع لفاطمة واملســتمر كالنحلة .وهناك
عملية لــه ونجــح يف إعادة
من يرى أنهم َقدِموا من حماة وكانوا أهل
تثبيت نظره .وإكراما ً له ،مُنح لقب الباشا،
نحلــة ...أي أهل كرم وعطــاء .أما عائلة
فاستخدم سلطته لتغيري اسم العائلة الحقا ً
طاووس فتنحدر من ذرية اإلمام الحســن
مح ّوال ً إياها من ّ
العقاد إىل حكيم.
السبطُ .
وسمّ يت هكذا نسبة إىل جدّها الذي
عائلة حداد هي األخرى تعود يف أصلها
لُ ّقب بالطاووس ألنه كان حســن الوجه
إىل قبيلة بن قني من بني غســان وهي من
واملظهر.
القبائل العربية شــمال الجزيرة العربية.
بعض األســماء ال تخلو من التسبّب
القبيلة تلك كانت تصنع األسلحة لقبائل بني
بيشء من «اإلحــراج» ألصحابها .ونذكر:
غسان ومن هنا تكنّى أفرادها بالحدادين.
حشــاش ،زابيطا ،زلط ،أزعــور ،قاروط،
وقــد هاجر جزء منهــا إىل األردن ومنه إىل
تيزاني ،الهربي ،بيضون ،قرف ،فرشــوخ،
لبنان عن طريق املصنع واستق ّر آخرون يف
عكروش ،مطهر ،الفحل ،خزقة ،ورطان،
فلسطني.
أفيوني ،نعســان ،أبو كرش ،معرت ،جربو،
مفطوم ،بهلول ،زبال والكثري غريها.
ننس الدين
تتقاطع مصادر عــدّة لناحية التأكيد
لم َ
إىل التســميات ذات الصلــة بكلمــة
أن هذه التسميات تعود إىل الفرتة العثمانية
حيــث كان العثمانيون يطلقــون ألقابا ً
«الدين» ،أو الرتب الدينية ،ننتقل :زين الدين،
عالء الدين ،شمس الدين ،جمال الدين ،سعد
مهينــة ال تليق باملســاجني واملحكومني
ســجنوا وحُ كموا ظلما ً
الدين ،الخوري ،الشيخ ،و ...العديد العديد.
(والكثريون منهم ُ
تاريخ عائلة شــمس الديــن يعود إىل
وبهتاناً) بهدف اإلســاءة والتقبيح .وقد
الشهيد األول لدى الشــيعة كونه كان أول
استُخدمت هذه األلقاب يف ما بعد من قِ بَل
عالم ديــن يُقتل لفكره الديني .وهو محمد
العثمانيني أثناء تسجيل الهويات واألوراق
ّ
وامللقب بشمس
بن مكي بن محمد الجزيني
وست التسميات.
الثبوتية للمحكومنيَ َ .
الدين نظرا ً لعلمه «املنري» كالشــمس .وقد
طبعا ً هــذا ليــس كل يشء .فهناك
اعتُقل عىل يد املماليك املعادين للشــيعة يف
الكثــر الكثري من األســماء األخرى التي
سجن القلعة يف دمشق يف العام  .1385ويف
يحتاج رشح أصلها وفصلها  -االجتماعي
سجنه أ ّلف إحدى أهم املوسوعات املرجعية
والســيايس والديني  -ملج ّلــدات .لكن إذ
وتُعرف باللمعة الدمشقية.
نكتفي بهذا القدر ،نتســاءل وإياكم :هل
ي َ
ماذا عن عائلة الخوري؟ هي من األرس
ُعقل أن لــكل امرئ من اســم (عائلته)
املسيحية البريوتية واللبنانية والعربية التي
نصيباً؟

اقــــتصــــاد
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قطر ترعى لبنان ماليًا وتنتظر اإلصالحات السياسية
للتوسع إقتصاديًا
ّ

الرهان اإلقتصادي القطري على لبنان ،بدأ ُيترجم مجموعة متسلسلة
من األحداث .فـ"ممالحة" لؤلؤة الخليج بالد األرز على طاولة "اتفاق
الدوحة" الشهير في العام  ،2008ومساعدتها القوى السياسية
المتخاصمة على التوصل لحل بعد  18شهرًا من أزمات لم تخل من
أحداث دامية ،عزّزت الروابط بين الدولتين .وقد بدأ منذ العام 2020
يتبلور رابط "الخبز والملح" السياسي ،استثمارات ومساعدات مباشرة
وفرصًا تنموية واقتصادية.
خالــــد أبــــو شقـــــرا
يف الوقــت الذي تُحجم فيــه جهات كثرية عن
مســاعدة لبنان الرسمي ،تربز مســاعي الدولة
القطرية عىل تقديم الدعمني السيايس واالقتصادي
ملؤسســات الدولــة .وإذا كان الــدور البارز الذي
أدّاه الجانــب القطــري يف اتفاق ترســيم الحدود
البحرية ،والعمل عــى رشاء حصة الدولة اللبنانية
يف "الكونســورتيوم" النفطــي إىل جانب "توتال"
و"إينــي" ،هما بمثابة "حبة الكــرز" عىل "قالب
حلوى" الرشاكة ،فإن "كعكة" املســاعدات تخفي
الكثري من قطع الحلوى االقتصادية واالجتماعية.

المساعدات القطرية

بعــد نحو عام من إعــان الدوحة تقديم دعم
شــهري من املواد الغذائية للجيش اللبناني ،أعلنت
قطر قبل  5أشــهر تقديمها  60مليون دوالر دعما ً
للجيش .هذه املســاعدة التــي م ّكنت الجيش من
تأمني املصاريف التشــغيلية األساســية ،ساعدت
أيضا ً عىل إعطــاء كل عنــر  100دوالر ملدة قد
تصل إىل  6أشهر .بعدها بقليل أطلقت وزارة العمل
اللبنانية منصة توفــر فرص العمل يف قطر .وذلك
بعــد إرصار القطريني عىل أن تكــون هناك جهة
رسمية محدّدة يتم التعامل معها .هذه املنصة التي
تســمح للرشكات القطرية بالبحث عن األشخاص
ّ
ستوفر فرص عمل كثرية للشباب
املؤهلني للعمل،
اللبناني .وقــد وعدت الدولة القطرية وزارة اإلعالم
اللبنانية بتســهيل ّ
بث "املونديال" عرب اإلرســال
األريض للتلفزيــون الوطني .األمر الذي ســيم ّكن
رشيحة واسعة من اللبنانيني من متابعة املباريات
مجانا ً من دون تكبّد دفع ما ال يقل عن  100دوالر
من االشرتاكات .إىل جانب ذلك يظهر اهتمام قطري
باالستثمار بالقطاعني السياحي واملرصيف اللبناني.
حيث تجري بحســب املعلومات مفاوضات لرشاء
مجموعة أعمــال قطرية فندق فينيســيا ،وذلك
بعد رشاء فندق "لو ســيغال" .وأن بعض الجهات
يجمع معلومــات عن بعض املصارف بهدف تقييم
االستثمار فيها بعد إعادة الهيكلة.

فرصة واعدة!

بعيدا ً عن املســاعدات املاديــة والعينية ،عرب
الجهات الرســمية ،فإن االهتمام باالســتثمار يف
لبنان يطرح سؤاال ً عن ماهية الرهان يف بلد مأزوم
اىل هذا الحدّ.
يف الشــكل ،ومــن الناحيــة التقنية الرصف،
فإن تراجع األســعار وانخفاض كلفة االستثمار،

واألمل بعودة النهوض تشكل عوامل جذب .فما إن
تستق ّر األوضاع ،وخصوصا ً من الناحية السياسية
حتى يعود القطاع الســياحي إىل سابق عهده .كما
أن إمكانية ّ
توفر الغاز بكميــات كبرية يف الحقول
البحرية تســتحق مخاطرة دخــول قطر كمموّل
لحفر اآلبار االستكشافية .خصوصا ً مع ما تملكه
من خربات علمية وعملية يف هذا امللف تحديداً.
أما يف املضمون فإن "القطريني يشعرون أنهم
القادرون وحدهم عىل فك أي اشــتباك ســعودي
ّ
تفضل أن تمرّ المساعدات عبر المؤسسات الرسمية
قطر
إيراني يف املنطقــة ،نظرا ً لعالقاتهــم الجيدة مع
الطرفني" ،بحســب مصدر متابع .و"هم يملكون
اإلصالح أو ً
ال
التفويض غري املبــارش من الطرفني لتربيد األجواء
باإلضافــة إىل العامــل الســيايس ،فإن كل
والتوترات يف ما بينهمــا يف اليمن والعراق ولبنان.
مبــادرات أهل األرض لن تســاعد لبنــان إن لم
وهذا ما برز بشكل واضح من خالل تسهيل إيجاد
يساعد هو نفســه .فجذب االستثمارات ال يكون
املخرج يف موضوع ترسيم الحدود
باملؤتمرات والندوات واملساعدات،
البحرية .وهناك اعتقاد عند بعض
إنمــا بتنفيذ لبنــان اإلصالحات.
املسؤولني القطريني أن سحب اليد
ولع ّل مؤتمر "سيدر" خري شاهد
العربيــة من تحت بســاط األزمة
لن
األرض
أهل
مبادرات
كل
ّ
خصت
عىل ذلك .فهذا املؤتمر الذي
اللبنانية ،قد يكون من باب املناورة تساعد لبنان إن لم يساعد فيه الــدول لبنان بمســاعدات
يف امللف اليمني لتحصيل أكرب قدر
تجاوزت  11مليار دوالر اشرتطت
هو نفسه
من املكاسب" .وعليه فإن "أوراق"
تنفيذ جملة مــن اإلصالحات .ما
تدخل القطريــن يف امللف اللبناني
ّ
زالت لغايــة اللحظة معلقة .وقد
تساعدهم
الضائع.
قوية ،وهم يستغلونها يف الوقت
ك ّرر "ناظر" ســيدر الســفري بيار دوكان ،يف كل
املتحدة
الواليــات
مع
يف ذلــك عالقتهم القويــة
م ّرة رضورة إصالح الكهرباء واملؤسسات والبنى
ً
من
لها
ا
حليف
قطر
األخرية
األمريكية .حيث صنّفت
التحتية ،وايجاد الهيئــات الناظمة يف الوزارات،
خارج الناتو.
وال سيما يف الطاقة .واألمر نفسه سينسحب عىل
النوايا الخليجية واألجنبية بمســاعدة لبنان .فإن
الدعم لمؤسسات الدولة
لــم ينفذ اإلصالحات يف ما يتعلــق بإعادة هيكلة
عدم
عىل
تحرص
قطــر
من الواضح أن دولة
القطاع املرصيف ،ووقف التالعب بســعر الرصف
يف
أطراف
دعــم
خالل
من
تكرار تجارب ســابقة
ووقف املهاترات السياســية ...فإن كل املبادرات
الدعم
توجيه
عىل
تحرص
وهي
لبنان دون أخــرى.
ستتوقف أو ستكون من دون طائل.
إىل مؤسســات الدولة من جيش ووزارات الصحة
واإلعالم واإلقتصاد والبيئة والرتبية واملؤسســات
احترام المؤسسات
التعليمية .حيث كان الفتا ً عىل ســبيل الذكر تربّع
إضافــة إىل العوامــل السياســية واملاليــة
مليون
األمري حمد بن خليفة آل ثانــي بمبلغ 1.5
والنقدية الطاردة لالستثمارات ،فإن غياب الرؤية
طرابلس.
دوالر لكل طالب السنة األخرية يف جامعات
االســراتيجية الواحدة واملوحّ دة ،واالســتعاضة
عنها بالشــعبويات عىل املنابر ورضب املؤسسات
خلية خليجية لدعم لبنان مستقب ً
ال
الوطنيــة التي أنشــأت لهــذه الغايــة تحديداً،
االهتمام
عىل عكس مــا يعتقد كثــرون ،إن
ّ
ً
ً
يعترب أمــرا منفرا ،وبالغ الســلبية" ،بحســب
لبنان
عالقات
القطري يف لبنان يقــوم عىل أنقاض
رئيس مجلس إدارة املؤسســة العامة لتشــجيع
خليجية
خلية
الخليجيــة ،فإن هناك للمــرة األوىل
ً
االســتثمارات "ايدال" ســابقا نبيــل عيتاني.
للبنان تتضمن ّ
والكويت.
وقطر
كل ً من السعودية
فموازنة العام  2022تضمّ نت مواد متضاربة مع
وتطوير
االســتثمار
فــرص
يف
مهمّ تهــا البحث
ً
ّ
فنصت مثال عىل إعطاء
القوانــن املرعية اإلجراء.
ً
االتفاق
حال
يف
ا
داخليــ
األعمال
املشــاريع وبناء
وزير املاليــة صالحيات اإلعفاء مــن الرضائب
املمانعة
خانة
خارج
من
عليه
متوافــق
عىل رئيس
والرسوم لصناعات معينة يف مناطق معينة ،هي
وحلفائها.
ً
أساسا مشــمولة يف القانون  360قانون تشجيع

األغنياء يل ّوثون أكثر من الفقراء بمليون مرة!
أظهــر تقرير صادر عــن املنظمة الخريية
العامليــة "أوكســفام" أن اســتثمارات 125
مليارديــرا ً حول العالم تنتــج  393مليون طن
مرتي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً،
وهو ما يعادل إنتاج ثاني أكسيد الكربون لفرنسا
بأكملها.
ويعني ذلك ،بحسب موقع ارقام ،أن متوسط
االنبعاثات الســنوية للمليارديــر الواحد تزيد
مليون مرة عىل متوســط الشخص يف نسبة الـ
 90%األكثر فقرا ً من سكان العالم.
ويمتلك املليارديرات الذين شــملهم التقرير
حصة إجمالية بقيمة  2.4تريليون دوالر يف 183
رشكة ،بمتوســط انبعاثات  3ماليني طن مرتي

من ثاني أكســيد الكربون لكل ملياردير سنوياً،
يف حني يصل متوسط األفراد خارج فئة الـ 10%
األكثر ثرا ًء عىل مســتوى العالــم إىل  2.76طن
مرتي سنوياً.
ووجد التقرير أن حوايل  14%من استثمارات
املليارديــرات كانت يف الصناعــات امللوثة مثل
الطاقة غري املتجددة واملواد مثل األسمنت.
وحســبما نقلــت "يس إن بــي يس" ،دعا
"داني رسيســكاندار اجــاه" الرئيس التنفيذي
لـ "أوكســفام" قادة العالم يف قمــة املناخ إىل
فضح وتغيري الدور الذي تلعبه الرشكات الكربى
ومســتثمروها األثرياء يف االستفادة من التلوث
الذي يتسبب يف أزمة املناخ.

إيرلندا مثال
الدور املهم الذي تؤدّيه مؤسسات تشجيع
االستثمار يف الدول ظهر بشكل جيل يف إيرلندا.
فهذه الدولة التــي كانت تعاني نموا ً ســالبا ً
بنســبة  7.5يف املئة ،أوكلت مهمة االســتثمار
إىل مؤسســة واحدة وأعطتها كل الصالحيات
للتنسيق مع املستثمرين والجالية الكبرية حول
العالم .فكانت نتيجة ذلك البدء بمسرية النمو
وتحقيقها نموا ً بمعدل  9يف املئة.
االســتثمارات" .وبرأي عيتاني لــو "إن صانعي
القرار ال يضيعون الوقت ،ويطلعون عىل القوانني
املنصوص عنها رصاحة ،لكنــا وفرنا الكثري من
الجهد يف ســوء تنفيذ القرارات .فال يمكن نسب
الصالحيــات املتعلقة بـ"ايــدال" ،مرة إىل وزارة
الزراعة ،ومرة إىل الصناعة وغريهما ،والشــكوى
من عدم وجود رؤيــة موحّ دة .فيجــب االتكال
عىل مؤسســة واحدة تجمع هــذه القوانني ك ّلها
وإعطاؤها الدفع والدعم املناســبني بالسياســة
واإلدارة لكــي تأخذ مكانها الطبيعي وتســاعد
عىل دعم وتشــجيع االستثمار .وال سيما يف مجال
إقتصاد املعرفة.
إنعدام الثقة وغيــاب الرؤية الواحدة يحوّالن
التعامــل مع لبنان إىل" :عالقطعــة" .وهذا قمة
الخطورة .وهــو يتطلب باإلضافــة إىل التوافق
الداخــي ،اإلصالح يف العديد مــن امللفات .فهناك
فرص واعــدة يف اقتصاد املعرفة .حيــث يتميّز
لبنان بنســبة خريجني تزيد عن  92يف املئة وهي
تعتــر من أعىل النســب يف العالــم .وعليه فإن
مواكبة الثورة الصناعية الرابعة ،واملنافســة بما
يتفوّق فيه لبنان واالستفادة من مؤهالته تتط ّلب
اإلصالحني السيايس واالقتصادي.

صندوق للحدّ من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
أعلن «البنك الدويل» ،أمس عن صندوق جديد
متعدد الرشكاء ،ســيجمع التمويل من املجتمع
الدويل ،بما يف ذلك البلدان املانحة والقطاع الخاص
واملؤسســات ،من أجل «تشــكيل مسارات قابلة
للتطوير للحــد من انبعاثات غــازات االحتباس
الحراري».
ولفت البنك اىل أن رشاكة توسيع نطاق العمل
املناخي عن طريق خفض االنبعاثات «ســكيل»
( )SCALEستوفر منحا ً لخفض االنبعاثات بشكل
يمكن التحقق منه وتوسيع مصادر تمويل املنافع
العامــة الدولية .ويحتاج تمويــل املناخ إىل آليات
جديدة رئيسية «تجمع التمويل من املجتمع الدويل
لتحقيق التخفيضــات الفعلية يف انبعاثات غازات

االحتباس الحراري يف جميع أنحاء العالم النامي».
وقال رئيــس مجموعة البنك الــدويل ديفيد
مالباس ،إن «صندوق "ســكيل" ّ
يوفر وســيلة
رئيســية غري مجــزأة للمجتمع الــدويل التخاذ
إجراءات بشــأن تغــر املنــاخ ...وتخفيضات
االنبعاثات التي يمكن التحقق منها ،والتي أنشأها
"ســكيل" واآلليات املماثلة ،ستكون أيضا ً خطوة
مهمة نحو بناء أســواق فعالة الئتمان الكربون».
وسينرش صندوق «سكيل» بيانات التمويل املناخي
املستند إىل النتائج ،حيث تتلقى البلدان مدفوعات
املنح لتحقيق نتائج متفق عليها مســبقا ً ويمكن
التحقق منها ،باالعتماد عــى  20عاما ً من خربة
مجموعة البنك الدويل يف هذا املجال.

١٠

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٩٨٠السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٩تشرين الثاني 2022

ّ
متوقع على أساس  15ألف ليرة للدوالر؟
صرف

أخبار سريعة

تراجع سحوبات "«اللوالر"» بانتظار رفع السعر

الحظت مصــادر مرصفيــة تراجع
السحوبات من الودائع الدوالرية القديمة
(لوالر) ،ال ســيما تلــك التي ترصف عىل
أســاس  8آالف لرية ،وربطت ذلك بتوقع
ارتفاع سعر الرصف (املرصيف) اىل  15ألف
لرية.
وأكدت مصادر وكالة األنباء املركزية
أمس أنه بــات «يف حكم املؤكد أن مرصف
لبنان ســيصدر تعميما ً يعدّل فيه تسعرية
دوالر املصــارف من  8آالف لــرة اىل 15
ألفــا ً يف ظل التوجه لرفع ســعر الرصف
الرسمي من  1500لرية اىل  15ألفاً .إال أن
مصادر مرصفيــة ومالية تؤكد أن صدور
هذا التعميم رهن بالتوقيت الذي يفرضه
مرصف لبنان ويعتربه مناسباً.
وتضيف املصــادر أن «صــدور هذا
التعميم من املفروض أن يستتبعه تعديل
يف بعض التعاميم األخــرى التي أصدرها
خالل الســنوات الثالث املاضيــة .ومنها
التعميم  158الذي يســمح بسحب 400
دوالر و 400أخرى عىل سعر رصف  12ألف
لرية للدوالر ،وتعميم  151الذي يحدد سعر
الرصف املرصيف بـ 8آالف لرية ،مع مراعاة
ضبط الكتلة النقدية باللرية اللبنانية حيث
من املفروض أن يخفض سقف السحوبات
املعمول به اليوم».
ويف ضــوء ذلــك ،تذكر املصــادر أن
«السحوبات املرصفية وفق التعميم 151
قد تراجعت الشهر املايض ،ألن املودع ّ
فضل
الرتوي وســحب أمواله عىل سعر  15ألفا ً
بــدال ً من  8آالف ،يف ضــوء ما يحكى عن
إمكانية زيادة سعر الرصف املرصيف».
ّ
لكن هذه املصادر املرصفية تعترب أن
«هذه القرارات تبقى غــر جذرية إذا لم
ّ
البت بمرشوع قانــون إعادة هيكلة
يت ّم
القطاع املرصيف ،وثانيــا ً املبارشة بتطبيق
اإلصالحــات املوعودة والتــي يطالب بها
صنــدوق النقد الدويل وقد أضيف ســبب

ال أجر في الضمان
دون الـ  2,6مليون ليرة
طلب مدير عام الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي
د .محمد كركي في مذ ّكرة
أصدرها من جميع مديريّات
ومكاتب الصندوق عدم قبول
أي تصريح استخدام جديد أو
إعالم استخدام جديد ألي أجير،
خاضع لقانون العمل ويعمل
بدوام كامل ،بأجر أقل من
 2600000ل.ل.

موظفو "إدارة السير"
يتوقفون عن العمل

مشاهد مستمرة لفترة طويلة قادمة

ثالث هو ملء الفراغ الرئايس والحكومي.
فمــن دون ذلك ال يمكن وضــع القطاع
املرصيف عىل ّ
الســكة الصحيحــة وإعادة
الثقة إليه ،مع العلم أن الخطط الحكومية
التي وضعت كانت تحمّ ل القطاع املرصيف
مسؤولية الخسائر وتحمّ له ما وصل اليه
من انهيار مايل ونقدي».
عىل صعيد ســعر الرصف أيضا ً نفى
مصــدر يف إدارة الجمــارك علمه بتوقيت
رفع الــدوالر من  1500لــرة إىل 15000
لرية .فالســعر لم يتم اعتماده حتى اآلن
رغم مرور فرتة شــهر عــى املوازنة التي
تؤدي إىل رسيان مفاعيلها .وأشار املصدر
إىل أن رفع الرســوم الجمركية عىل أساس
ســعر  15000للدوالر الجمركي هو رهن
قرار يتخذه وزير املالية ،وهو حتى اآلن لم
يرسل أي قرار بهذا األمر إىل إدارة الجمارك.
ويذكــر أن املوازنــة أوردت نفقات
إضافية بناء عىل تعديل الدوالر الجمركي،
ال ســيما مضاعفة رواتب القطاع العام.
فإذا تأخر رفع الــدوالر الجمركي وتق ّرر
بدء رصف زيادات الرواتــب ،فإن الدولة
ســتعتمد عىل ما يطبع مرصف لبنان من

منصة إلكترونية
إطالق
ّ
لسالمة الغذاء
أطلق وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعمال عباس الحاج حسن املنصة
اإللكرتونية لسالمة الغذاء ،بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،UNDP
وبتمويــل من حكومة كندا ،يف فندق «روتانــا  -جفينور» .وقال إن «املرشوع
يؤدي دورا ً مهما ً يف الوصول اىل متطلبات التصدير وال سيما الصالحية وما هو
متع ّلق بسالمة الغذاء» .ولفت اىل «أن هذه املنصة هي املدماك األسايس يف بناء
الثقة والرشاكة بني املواطن والدولة واألسواق».
وقالت املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي ميالني هانشــتاين
«وفقا ً للبنك الدويل ،يحتل لبنان اليوم املرتبة األوىل عامليا ً من حيث انعدام األمن
الغذائي .ومع ذلك ،وعىل رغم هذا الواقع املريرّ ،
تبي األرقام الرسمية أن قطاع
الزراعة يف لبنان ساهم بنسبة  9%من الناتج املحيل اإلجمايل للبالد عام 2020
 ،بزيادة من نســبة  3%عن العام  .2019مشــرة اىل أن «هدفنا الوصول إىل
إمكانات التحول الرقمي للبنان ،وتعزيز الشفافية الكاملة ومكافحة الفساد،
واملنصة اإللكرتونية لســامة الغذاء هي أداة شاملة ّ
توفر للمزارعني واملنتجني
واملصدريــن اللبنانيني والتعاونيات يف قطاعي الزراعــة والصناعات الغذائية
جميع اللوائح اإللزامية يف شــأن معايري ســامة األغذية ومتطلباتها ،بحيث
يحتاج املزارعون والرشكات إىل تجهيز أنفسهم بأدوات فاعلة وشفافة ملواجهة
التحديات املختلفة يف اإلنتاج والتصدير».

لريات .علما ً أن الكتلة النقدية املتداولة كما
بتاريخ نهاية ترشيــن األول املايض باتت
تبلــغ  75ترليون لــرة ،مقارنة مع نحو
 7ترليونات عشــية انــدالع األزمة قبل 3
سنوات .وهذه الكتلة الضخمة تعترب قنبلة
موقوتة ،إذا لم يرتفــع الدوالر الجمركي
والذي عىل أساســه تزيد الجباية باللرية
لزوم خزينة الدولة ونفقاتها.
وكان مــرف لبنــان زاد كميــات
اللرية بالتداول ،وقابلها بزيادة احتياطيه
من العمــات األجنبية حتــى ارتفع ذلك
االحتياطــي اىل أكثــر مــن  10مليارات
دوالر .وتوقع متابعون اســتخدام بعض
تلك الدوالرات يف ســوق القطع ال ســيما
عىل منصة صريفــة لزيادة عرض الدوالر،
وبالتايل خفض ســعره مقابل اللرية .إال
أن ذلك لم يحصل حتى تاريخه .فســعر
الرصف مســاء أمس عاد اىل نحو  40ألف
لرية ،اي اىل املســتوى الذي كان عليه قبل
أســبوعني عندما أعلن مرصف لبنان أنه
سيلبي الطلبات عىل املنصة بشكل مفتوح
من دون أن يقبل مرصف لبنان عىل الرشاء
من تلك املنصة (!).

وأكدت مصــادر ســوق القطع ان
االرتفاع طبيعي بالنظر اىل املشهد السيايس
املعقد ،فضال عن التقدم البطيء جدا ً عىل
صعيد اإلصالحات التــي يطلبها صندوق
النقد الدويل .تضاف اىل ذلك عودة االسترياد
اىل االرتفاع ،ما يعني الحاجة اىل مزيد من
الدوالرات ،عىل حســاب ميزان املدفوعات
الذي يســجل عجوزات متتالية منذ العام
.2011
وكان ينتظــر من مــروع قانون
الكابيتال كونرتول املتداول حاليا ً يف اللجان
النيابية املشــركة أن يأتي برصاحة عىل
كيفيــة لجــم االســترياد وتقنينه لفرتة
محددة من الزمن ،إال أن الالفت هو الرتكيز
عىل كيفيــة حماية البنوك مــن قضايا
املودعني ومحاولة تثبيــت معادلة دوالر
قديم ودوالر جديد املرفوضة من املودعني،
طاملا لم ّ
يبت بعد بمصري ودائع ما قبل 17
ترشين  .2019وذلــك املصري بات مرتبطا ً
بمرشوعي قانونني همــا «إعادة التوازن
املايل» و»إعادة هيكلة املصارف» املجهوال
املصــر ألن الحكومــة حاليــا ً لترصيف
األعمال فقط.

 1305مليارديرات في الصين
حافظ «تشونغ شانشان» مؤسس رشكة
املياه املعبأة «نونجفو سربنج» عىل لقب أغنى
شــخص يف الصني للعام الثانــي عىل التوايل،
ً
وفقا ألحدث إصدار من قائمة «هورون تشاينا
ريتش» التي تشــمل األثريــاء الذين ال تقل
ثروتهم الصافية عن  5مليــارات يوان .وذلك
مع ارتفاع ثروة «تشونغ» – البالغ من العمر
 68عامً ا – بنسبة  17%يف العام املايض إىل 65
مليار دوالر ،وذلك مع صعود ســهم «نونجفو
سربنج» بنسبة .20%
ويف املركز الثاني جاء «تشــانج يامينج»
مؤسس «بايت دانس» – الرشكة األم لتطبيق
الفيديوات القصرية «تيك توك» -بثروة قيمتها
 35مليار دوالر.
وتراجعت ثــروة «روبن زينــغ يوكون»
رئيس مجلس إدارة صانعة بطاريات السيارات

نم ّو الفت لعدد مستخدمي «"تويتر"»
أخطرت «تويرت» املعلنني أن معدل نموّ عدد املســتخدمني بلغ أعىل مستوياته عىل اإلطالق،
خالل األسبوع األول من تويل امللياردير «إيلون ماسك» إدارة منصة التواصل االجتماعي.
وذكرت الرشكة يف رسالة بريد إلكرتوني إىل بعض املعلنني وأطلعت عليها «فاينانشال تايمز»
أن النمو يف عدد املســتخدمني النشطني يومياً– وهو مقياس يحسب عدد املستخدمني املسجلني
دخولهم عىل املنصة ويُعرض عليهم إعالنات– وصل إىل أعىل مســتوياته عىل اإلطالق يف األسبوع
املايض عند أكثر من .20%
وأضافت الرشكة أكثر من  15مليون مســتخدم نشــط يوميا ً منذ الربع الثاني املنتهي يف
الثالثني من يونيو /حزيران.
جدير بالذكر أن «ماســك» أت ّم صفقــة رشاء «تويرت» مقابل  44مليار دوالر يف الســابع
والعرشين من أكتوبر/ترشين األول ،وكتب يف تغريدة أمس األول اإلثنني :إســتخدام «تويرت» عند
أعىل مستوياته عىل اإلطالق.

الكهربائية «كاتل»  30%إىل  32.9مليار دوالر
ليسجل املركز الثالث.
وذكر «روبرت هوجويرف» رئيس مجلس
إدارة «هورون ريبورت» أنه من املثري لالهتمام
أنه يف عــر التطــور التكنولوجي الرسيع،
كانت ثروة قطب املياه املعبأة تســاوي تقريبا ً
مجموع ثروة مؤســس تطبيــق الفيديوات
القصرية ومدير صانعة بطاريات الســيارات
الكهربائية.
هذا وشــملت قائمة هذا العــام 1305
مليارديرات ،أي بانخفاض  160شــخصا ً عن
العام املايض ،وانخفص إجمايل ثرواتهم 18%
عن العــام املايض إىل  3.5تريليون دوالر ،وذلك
مع تأثري الحرب الروسية يف أوكرانيا ،وسياسة
الصني الصارمة بشأن «كوفيد ،»-19وتراجع
أسواق األسهم املحلية( .ارقام)

سهم «"تسال"» يواصل انخفاضه
واصل سهم «تسال» خسائره امللحوظة خالل جلسة تداوالت امس الثالثاء،
ليفقد أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الجاري.
وأعلنت صانعة الســيارات الكهربائية األمريكية امس استدعاء نحو 40
ألف مركبة يف الواليات املتحدة من طراز «إس» و»إكس» ،بســبب مخاوف من
احتمالية وجود مشكلة فنية .وتعرض سهم «تسال» لخسائر قوية يف األسابيع
املاضية ،ليهبط اىل أدنى مســتوياته يف  17شــهرا ً يف ختام جلسة اإلثنني ،يف
أعقاب استحواذ رئيسها التنفيذي «إيلون ماسك» عىل «تويرت».
ويخىش مستثمرو رشكة تصنيع السيارات الكهربائية من تركيز «ماسك»
عىل أعمال «تويرت» بعد االســتحواذ عليها عىل حســاب آفاق رشكة «تسال».
وهبط سهم «تسال» بنســبة  4.8%اىل  187.54دوالرا ً يف الساعة  6:19مساء
امس ،بعد أن وصل إىل  186.7دوالرا ً يف وقت سابق من الجلسة ،بقيمة سوقية
 586مليار دوالر( .ارقام)
ومنذ بدايــة العام الجاري وحتى اآلن ،هبط ســهم صانعة الســيارات
الكهربائية نحو .53%

أعلن مستخدمو وموظفو
«هيئة ادارة السير واآلليات
والمركبات» التوقف القسري
عن العمل الى حين توفير
البيئة المالئمة ألداء مهامهم،
علما ً أنهم «تحت سقف القانون
والعدالة» .ويعود سبب هذا
اإلجراء الى عدم تلبية مطالبهم
المتكررة لناحية تحسين
الرواتب وملحقاتها التي فقدت
قيمتها ونظرا ً لكونهم المؤسسة
الوحيدة التي ت ّم حرمانها من اي
مساعدة اجتماعية خالفا ً لمبدأ
المساواة والعدالة واالنصاف
بين الموظفين ،ناهيك عن عدم
تقاضيهم رواتبهم عن الشهر
الحالي .الى تلك األسباب يضاف
خلو مراكز عائدة للهيئة من
العديد من الموظفين وكذلك
رؤساء االقسام بسبب التحقيقات
الراهنة والتوقيفات المتالحقة،
مما يشكل ضغطا ً حادا ً على
باقي الموظفين في تنفيذ
المعامالت نظرا ً لقلة العدد
المطلوب إلنجاز المهام.

كلفة ّ
بث "«المونديال »"
في المطاعم تصل
إلى  20ألف دوالر
أعلن «اتحاد رجال وسيدات
االعمال الشباب في لبنان ،»FYBL
انه «وعلى اثر الحملة المنظمة
والقانونية التي تقوم بها الشركة
الوكيلة لـ  Beinفي لبنان لمنع
المؤسسات السياحية ،ال سيما
المطاعم والمقاهي ،من عرض
مباريات كأس العالم لكرة القدم
 2022اال بعد االستحصال على
اذن بالبث من هذه الشركة ومقابل
مبالغ مالية ضخمة ،تب ّلغ االتحاد
من اعضاء منتسبين اليه بشكاوى
عدة بهذا الخصوص ،أن المبالغ
التي تطلبها الشركة تتراوح بين
 4000و  20000دوالر كحد
ادنى ».وأضاف« :بعد ورود عدد من
المراجعات ،تواصل رئيس االتحاد
ايلي صليبا مع وزير السياحة وليد
ّ
نصار ووزير االعالم زياد مكاري
وتقرر عقد اجتماع للوصول الى
ح ّل يراعي كل االطراف».

 3,040ماليين ليرة
سعر طن الترابة
حدّدت وزارة الصناعة سقف
سعر مبيع طن الترابة السوداء
(باب المصنع) بثالثة ماليين
وأربعين ألف ليرة لبنانية« ،على
أن يعمل بهذا السعر اعتبارا ً من
اليوم  2022/11/9ولغاية
الثالثاء  2022/11/15ضمناً.
ال يشمل السعر المذكور أعاله
الضريبة على القيمة المضافة».

nidaalwatan.com

Life
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مـــهـــرجـــان

في دورته الثامنة...
مسيرة العازف نورمان مالون االستثنائية باكورة االفتتاح

رئيسة المهرجان أليس مغبغب والسفير البلجيكي هوبرت كورمان

جــــــــورج بــــــــو عــــــــبــــــــدو
إنطلــق مهرجان بــروت لألفالم
 Baffأمــس يف االكاديميــة اللبنانيــة
للفنون الجميلة  Albaبحضور ســفري
اســبانيا وبلجيكا ومديرة املعهد الثقايف
االيطايل مونيكا زكا ،وحشد من املثقفني
واملبدعني وخريجي الســينما والفنون
الجميلة .وكما يف كل عام أعلن املهرجان
عن مروحة واســعة من االفالم العاملية
املميزة يف تســع امسيات تعرض مسرية
شــخصيات تركت بصمــة يف صناعة
الســينما العاملية واملحليــة؛ فضالً عن
حلقات نقاش واســعة لدراسة وتحليل
األفالم واألعمال الفنية.
إفتتــح املهرجان بكلمــة مقتضبة
للسفري االســباني اكد فيها عىل دعمه
لفعاليــات من هــذا النــوع تربط بني
الثقافتني اللبنانية واالسبانية ،مشريا ً اىل
مشاركة ثالثة افالم وثائقية اسبانية يف
الدورة الثامنة من املهرجان.
بدوره أكد سفري بلجيكا عىل دعمه

للثقافة كونهــا مكوّنا ً اساســيا ً لبناء
املجتمع معربا ً عــن ايمانه بالفن ودوره
الفعال يف التغيري ،مراهنا ً عىل العاصمة
بريوت كبوابة للفن الراقي والثقافة.
أما مونيكا ز ّكا مديرة املعهد الثقايف
االيطــايل فاعتــرت انه مــن البديهي
مشاركة السفارة االيطالية يف مهرجان
 Baffملــا للثقافــة مــن دور فعال يف
مد الجســور بني الحضــارات ،داعية
اللبنانيني اىل التعرف عىل املخرج االيطايل
باسوليني الذي يســلط الضوء عليه يف
احدى امسيات املهرجان.
عميد جامعــة الـ  Albaفضلو داغر
عرب عن رسوره الستضافة الجامعة لهذا
املهرجان الثقايف املميز خصوصا ً انها من
اوىل الجامعــات التي ركــزت عىل تعليم
السينما والفنون الجميلة ،شاكرا ً رئيسة
املهرجان أليس مغبغب عىل هذا التعاون
الذي يعود بالفائدة عىل الطالب والجامعة
خصوصا ً والثقافة بشكل عام.
تــى الكلمــات عــرض للفيلم
الوثائقي  For the left handللمخرج

السفير اإلسباني خيسوس سانتوس إغوادو

مونيكا ّ
زكا مديرة المعهد الثقافي اإليطالي

فضلو داغر عميد جامعة Alba

«غوردن كوين» الــذي يحكي قصة
عازف البيانو نورمــان مالون؛ الذي
خرس يــده اليمنى يف عمــر العارشة
بعد اعتــداء والده ،املصاب باضطراب
عقيل ،عليه بفأس .لم ينل شــلل اليد
اليمنى مــن ارادة الفتى الصغري الذي
كان يحلم بعــزف البيانو فظل مرصا ً
عىل امتهان مهنة العازف ،اىل ان برهن
للجميع بأن العطب الجسدي ال يلغي
الحلــم فعزف البيانو بيــده اليرسى
فحسب مع اســاتذة كبار لينتقل اىل
التعليم يف املدارس الرسمية بعد حني،
اىل ان عُ رض عليه ذات يوم العزف مع
االوركســرا الوطنية وهو قد تجاوز
السبعني ،فحققت االمسية التي عزف
فيها نجاحا ً منقطــع النظري ادى اىل
تلقيه عرضا ً لعزف امســية ثانية مع
اوركســرا اخرى .روى الفيلم قصة
هــذه اإلرادة الصلبة وتلك املســرة
املحفوفة باملصاعــب واملعوقات التي
تجاوزها مالون بإرادة من حديد.
ولعــل ابرز ما يف أمســية املهرجان

كانــت حلقة النقاش التــي تلت عرض
الفيلم فتســنى للحضور طرح االسئلة
عرب تطبيق  Zoomعــى مالون واملخرج
كوين واملنتج ريتــش ،وتمكن الجمهور

من تجــاذب اطراف الحديــث مع رجل
اســتثنائي برهن ان ال مستحيل عىل من
يحلــم بغد أفضل ومن يقوده شــغف ال
يعرف االنكسار.

مارك حاتم
يعلن عن موعد زفافه
أعلــن الفنان مارك حاتم للمــ ّرة األوىل عن موعد دخوله
القفص الذهبي ،فــرّ ح قائالً« :كنّا قــد ق ّررنا عدم إعالن
التاريخ مســبقاً ،ولكن ســأتزوّ ج أنا وماندي قزي يف شهر
حزيران من العام  .»2023كما كشــف حاتم أنّه تفاوض مع
خطيبته عىل أســماء أوالدهما يف املســتقبل ،فقال« :اخرتنا
األسمـاء التالية :جاسمن وليو».

نورمان مالون وغوردن كوين وهوارد ريتش ونانيت زيادة في حلقة النقاش

إليسا في باريس
وصلت إليسا إىل باريس استعدادا ً الحياء حفلة جديدة عىل
مرسح «األوملبيا» التي ستُقام يف الثاني عرش من الشهر الحايل
من تنظيم رشكة  ،Seventsوهي املرة الرابعة التي تقف فيها
عىل هذا املرسح العريق الذي وقف عليه عمالقة الفن العربي
قديما ً وحديثاً.
وشاركت النجمة جمهورها عىل السوشيل ميديا مقطع
فيديو وثّقت فيه وصولها إىل فرنســا وع ّلقت« :أحبك باريس
أراكم يف  12ترشين الثاني».

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

دافع عن إنجازاتك اليوم،
فالجميع يحاول أن يدفعك إىل
مواجهة قرارات صعبة يعتقد
أنك عاجز عن اتّخاذها.

يثري هذا اليوم املشاعر ويُكسبك
هالة كبرية وجاذبية تمارسها
عىل الجنس اآلخر.

إنجازات مهنية الفتة ودقة يف
التنفيذ وصوال ً إىل النجاح ،وهذا
سيكون عنوان املرحلة املقبلة إذا
قمت بالخطوات

ال تكن قاسيا ً مع الرشيك
فغايته تبقى راحتك وسعادتك،
واندفاعه قد يكون السبب
يف ارتكابه األخطاء.

تتلقى عرضا ً مهما ً ّ
لتول منصب
مميز انتظرته طويالً خارج
البالد ،فال ترتدّد يف تس ّلم املهمة.

ال تحمّ ل الرشيك مسؤولية
كل األخطاء القديمة،
وحاول أن تتخ ّ
طى ذلك
برحابة صدر وبساطة.

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

تترسع يف الحكم عىل
ال
ّ
اآلخرين إذا لم تكن متأكداً،
فقد تجد نفسك يف مواجهة مع
الشخص غري املعني باملواجهة.

الصرب هو من أبرز صفاتك ،وهذا
يجعلك أكثر قربا ً من الرشيك
ومثاال ً يحتذى يف هذا املجال.

تنشط كثريا ً هذا اليوم عىل
مستوى االتصاالت وتبادل
املعلومات ،وقد تقوم بعمل
مشرتك ومثمر مع أحد الزمالء.

يسعدك الرشيك باقرتاحاته
الجيدة ،فتطمنئ ويساعدك عىل
تخطي العقبات التي كنت تخىش
مج ّرد ذكرها.

ّ
توقع هذا اليوم مفاجأة ما
تتعلق بوضع مايل عىل األرجح
وله عالقة بشؤون شخصية.

تستقطب بعض األشخاص
حولك وتأرسهم بسحرك
وأناقتك وإطاللتك املميزة.
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MOVIES

OUR RATING

...Beyond the Universe
دراما مفتعلة ال تصيب الهدف

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يعرض فيلم ( Beyond the Universeما وراء
الكون) قصة درامية من إخــراج دييغو فريتاس،
ومن بطولــة النجوم هنريكي زاغــا ،وجوليا بي،
وجــواو ميغل ،وأوثون باســتوس ،وليو باهيا ،إىل
جانب عدد من املمثلــن بأدوار ثانوية .يمتد الفيلم
عىل  127دقيقة.
تتمحور القصة حول عازفة بيانو شابة تنتظر
الخضوع لزراعة كلية ،فتجمعها عالقة غري متوقعة
مع طبيبها ورسعان ما تستجمع شجاعتها لتحقيق
أحالمها املوسيقية.
يتّسم هذا الفيلم بناحية جمالية الفتة .بعيدا ً عن
املواقف القاتمة ،تدور املشــاهد وسط غيوم ونجوم
جميلة باللون الزهــري واألزرق وترتافق مع أجواء

ساحرة بمعنى الكلمة .لكن يتالىش هذا األثر الجاذب
حني نشاهد بطلة القصة "نينا" وهي تحارب نفسها
حرفيا ً لتحقيق أحالمها.
رسعان ما يظهر يف حياتها "غابريال" ،الشــاب
الغريب الذي يزيــد تفاؤل "نينا" ويجعلها تُر ّكز عىل
الجوانب اإليجابية يف حياتها .كيف سيتصادم هذان
العاملان؟ وهل تســتطيع "نينا" أن تُحقق أهدافها
وتفوز يف حربها مع نفسها؟
تتكرر القصة العامة يف جميع أعمال الكوميديا
الرومانســية ،فيلتقي البطالن ويساعد أحدهما
اآلخر عىل تجاوز مشــاكل معيّنــة ،ثم يجتمعان
أو يفرتقان يف النهاية .لكــن يفتقر هذا الفيلم إىل
العمق ،وهو ال يكشف وجهته الحقيقية قبل مرور
وقت طويل.
قبــل أن تبلغ األحداث ذروتها ،تتعدد مشــاهد
الحشو واملواقف املفتعلة لدرجة أن نميل إىل تفويتها
بال تردد .هذه املشــاهد ليست مملة ،بل إنها تضيف
شيئا ً إىل شــخصية "نينا" وعالقتها مع "غابريال"،
لكنها طويلة وبطيئة لدرجة أن نخرس اهتمامنا بها
بعد فرتة.
بحلــول منتصف الفيلم ،سنشــعر بأن القصة
توشك عىل االنتهاء ،لكن لن يستسلم صانعو العمل
بهذه السهولة بل إنهم يطلقون يف هذه املرحلة جولة
أخرى من املطاردة التــي تجمع بني الحب والوقائع

مدير أعمال شيرين ينفصل عنها
أعلن ميمي فؤاد مدير أعمال الفنانة شريين عبد
الوهاب انفصاله عنها بعــد تعاونهما خالل الفرتة
املاضية .وقال" :انفصلنا يف الشغل بسبب الظروف
الحالية ،وقررت ذلك علشــان أرفع عنها الحرج"؛
مضيفا" :لو شــرين طلبت حاجــة مش هتأخر
لكن مفيش ظروف مناســبة حاليا ً للشــغل معها،
والتواصل صعب وقليل مع شــرين وربنا يكتب لها
كل الخري مفيش ظروف مناسبة للتعاون حالياً".
ونفى فؤاد األنباء التي زعمت تركه العمل مع
شريين بسبب ّ
تدخالت طليقها حسام حبيب.

املريرة .لكن من املؤسف أال نستمتع بقصة متماسكة
وجاذبــة ألن األحــداث تبقى متوقعــة ومطوّلة يف
النصف الثاني من الفيلم.
يف محاولــة لتقديم محتوى ممتــع ومرير يف
آن ،رسعان ما يطغــى الجانب الحزين عىل األحداث

األخرى ويُج ّرد الفيلم مــن جانبه الرتفيهي .املآيس
جزء مــن الحياة طبعــاً ،وال يمكن اســتخراج أي
جوانب لطيفة أو ممتعة منها .لكن يُر ّكز الفيلم عىل
العامل الدرامي لدرجة أن تضيع الحبكة األساسية يف
منتصف األحداث.

دينا حايك تطل ّ بشعر ٍ مستعار
تصــدّرت املطربة دينا حايــك مواقع التواصــل اإلجتماعي بعد
استضافتها يف برنامج "فوق الـ "18عرب شاشة "الجديد" ،مع رابعة
الزيات .حيث ظهرت دينا بشعر مستعار ،يف أول ظهور تلفزيوني لها
عقب إعالن إصابتها برسطان الثدي.
وروت كواليس علمها بمعاناتها مع املرض ،والطريقة التي أخربت
بها أرستها .حيث قالت إنها علمت بالنبأ أثناء قيادتها السيارة ،ثم رشعت
يف العــاج من دون أن تخرب أي من أفراد أرستها ،وبالتحديد والدتها .كما
كشــفت أنها أجرت تدخالً جراحيا ً اســتأصلت فيه  5سم من الثدي ،إىل
جانب خضوعها لجلستَني كيماويتني .وقضت حايك فرتة العالج إما عند
صديقة لها ،أو لدى أختها ،أو يف رحلة ســفر ،أما األيام التي قضتها مع
والدتها فعمدت خاللها إىل "مسايرتها" حتى ال تكتشف األمر.

عمان
زكريا ف ّحام إلى ّ
توجه اإلعالمي زكريا فحام إىل األردن للمشاركة باملنتدى العاملي
للتواصل االجتماعي اليــوم يف ندوة عنوانها "قصة نجاح مُ لهمة".
حيث تم اختياره من لبنان ليمثّل بالده باإلضافة إىل اإلعالمية رابعة

محمد المجذوب يُصدر "بخونك"...
صدرت األغنية ا ُملنفردة الجديدة للنجم محمّ د املجذوب
بعنــوان "بخونك" مــن إنتاج رشكــة Universal Music
 .MENAاألغنية رومنســيّة إيقاعيّة من كلمات عامر لوند
وألحان عيل ّ
حسون وتوزيع وماسرتينغ عُ مر صبّاغ ،ويتوجّ ه
من خاللها للحبيبة مؤ ّكدا ً عىل حبّه الكبري وإخالصه الدائم
لها .وقد أعرب املجذوب عن ســعادته الكبرية بإصدار هذا
العمل الغنائي قائــاً" :صوّرت األغنية عىل طريقة الفيديو
كليب مع املخرج جاد شــويري يف عدّة أماكن بلبنان منها
منطقة البرتون ،وأنا سعيد جدا ً بتعاوننا للم ّرة األوىل يف هذا
العمل الذي أطــ ّل من خالله بصورة جديدة وإطار مُختلف،
وأتمنّى أن ينال أصداء إيجابي ًّة لدى الجمهور".
أن "بخونــك" م ّ
يُذكر ّ
ُتوفرة عىل جميــع التطبيقات
املوســيقية ،أما الفيديو فعىل قناة محمد املجذوب الخاصة
عىل موقع "يوتيوب".

الزيّات والنائبة بوال يعقوبيان .يُذكر أن املنتدى تحت رعاية صاحب
الســمو امللكي األمري عيل بن الحسني ،وســيُقام يف فندق "سانت
ريجيس" عمان األردن.

...ويارا قرقماز " َح ّوا"
إنضمّ ت الفنانة يارا قرقماز إىل "Universal
 ،"Music MENAوأصدرت أغنيتها ا ُملنفردة األوىل
بالتعاون مع الرشكة بعنوان "حوّا".
األغنية من نــوع الـــ ،Arabic Popوهي من
كلمات وألحان أحمد عبد النبيل ،توزيع جمال ياسني،
ماسرتينغ زين داوود ،وإنتاج .Rock Production
وقالت قرقماز" :األغنية تتناول موضوع قوّة
املــرأة النابعة من ذاتها وثقتها الكبرية بنفســها
وســعيها الدائم لتحقيق أهدافها ،مع التأكيد عىل
كونها جميلة ومُميّزة بك ّل حاالتها إال ّ يف حالة الغرية
عىل الرجل" .وأضافت ":أنا فخورة جدا ً باإلنضمام
إىل عائلــة  ،Universal Music MENAوأغنيتــي
ســتكون البداية لعددٍ من األغنيات التي سنُطلقها
تباعا ً وســتكون مُنوّعة من حيث النمط الغنائي
واللهجات ،وأتمنّى أن تنال إعجاب الجمهور".

تجــدر اإلشــارة إىل ّ
أن "حــوّا" ُ
صوّرت عىل
طريقة الفيديو كليب يف لبنان تحت إدارة ا ُملخرج
أسعد شديد من خالل مشــهديّة مليئة بالطاقة
اإليجابيــة والرقص والفرح مــع مجموعة من
الفتيات إلضفــاء أجواء أنثوية .كما باتت م ّ
ُتوفرة
عىل جميع التطبيقات املوسيقية ،أما الكليب فعىل
قناة الفنانة الخاصة عىل موقع "يوتيوب".
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جـــــــــــائـــــــــــزة

"أفضل بحث  "2022للبروفسور رغيد الخوري
ضمن فعاليات اليوم السنوي للبحوث الطبية الخاصة بجراحة املسالك البولية الذي عُ قد يف الجامعة
األمريكية يف بريوت ،ومن أصل  27بحثا ً علميا ً مقدَّما ً من كليات الطب اللبنانية ،نال بحث الربوفســور
رغيد الخوري رئيس قسم جراحة املســالك البولية يف مستشفى سيدة املعونات الجامعي وفريق عمله
املتعلق برسطان الخصيتني والتوعية عليه باملجتمع الشــبابي ،جائزة "أفضل بحث عن ســنة ،"2022
رافعا ً بذلك م ّر ًة جديد ًة مستشــفى ســيدة املعونات جبيل وجامعة الروح القدس الكسليك نحو ريادة
البحوث العلمية يف لبنان.

"إيمانويل باياماك تام" تحصد  Medicisللرواية الفرنسية
فازت الفرنسية إيمانويل باياماك تام بجائزة "ميديسيس" للرواية
الفرنسية ،عن كتابها  ،La Treizième Heureفيما نال األوكراني أندري
كوركوف الجائزة نفسها للرواية األجنبية.
وتروي الكاتبة الفائزة ،وهي مد ّرسة لغة فرنسية تبلغ  56عاماً،
يف كتابها قصة مراهقة تحمل اسم "فرح" ،تعيش بكنف عائلة عاملة
يف كنيسةٍ ّ
أسسها الوالد ،وتجتمع ضمن جلسات للقراءات الشعرية.
وقالت" :أنا ســعيدة ولدي انطباع باالنخراط يف ساللة" ،يف إشار ٍة إىل
الفائزين السابقني بالجائزة والذين سمّ ت منهم جورج برييك وماتيو

الندون وماري داريوســيك .ومُنحت جائزة أفضــل رواية أجنبية إىل
أندري كوركوف عن كتاب "النحــل الرمادي" ،وهي رواية عن عبثية
النزاع الــذي أطلقه انفصاليون مؤيدون للروس يف رشق أوكرانيا عام
 .2014وقــال الكاتب األوكراني الناطق بالروســية إن "منح جائزة
لكتاب عن الوضع يف أوكرانيا يعني أن عدد ق ّرائه سيزيد".
أما جائزة املقالة األدبية فمُنحــت إىل جورج ديدي أوبرمان عن Le
.Temoin jusqu'au bout
(أ ف ب)

جـــــامـــــعـــــات

بالسمعة المهنية
الجامعة اللبنانية الثالثة إقليميًا
ّ
ح ّلت الجامعة اللبنانية يف املرتبة الثانية عىل مستوى لبنان (بعد
الجامعة األمريكية يف بريوت )AUB-واملرتبة الثالثة عىل مســتوى
العالم العربي من حيث مؤرش الســمعة املهنية واملرتبة الحادية
عرشة من حيث مؤرش الســمعة األكاديمية ،وفق تقرير مؤسسة
 QS – Quacquarelli Symondsالعاملية لتصنيف الجامعات.
ومن  199جامعــة عربية مُشــاركة يف التصنيفُ ،
صنفت
الجامعة اللبنانية يف املرتبة الـ13عربيّا ً لســنة  ،2023مُســجّ ً
لة
تقدّمــا ً بخمس مراتب عن العام املايض وبـــ 13مرتبة عن عام
 2019وهو تاريخ بدء مشاركتها يف التصنيف .واستنادا إىل األرقام
املذكورة ،والتي تُعتــر نتيجة تراكمية لخمس ســنوات عمل،

فإن الجامعة اللبنانية باتت بني الجامعــات الـ 7يف املئة األوائل
باملنطقة العربية (أوّل  14جامعة) .ويؤكد مؤرش السمعة املهنية
أن طالبها وخ ّريجيها يتمتعون بالكفاءات واملهارات الالزمة ا ّلتي
تحتاج إليها ســوق العمل ،فضالً عن التزامهم بالتفكري اإلبداعي
ومبدأ الخدمة املجتمعية واملسؤولية الوطنية والريادة.
يُذكــر أن تقرير  QSالعاملي لتصنيف الجامعات ،بحســب
تعليــم املواد لعام  2022كان قد وضــع الجامعة اللبنانية بني
الجامعــات األوىل عامليــا ً ومح ّليا عىل صعيد تعليم الهندســة
والتكنولوجيا والهندسة البرتولية والعلوم الطبية والصيدالنية
والفنون والتصميم.

منحة لترميم "متحف جبران خليل جبران"
ّ
خصص عضــو املجلس األعىل حاكم
الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد

ً
منحة لرتميم وتحديث "متحف
القاسمي،
جربان خليل جربان" يف بلدة برشي والعمل

عىل صون املقتنيات وترميم القطع الفنية
من صــوَر ومخطوطــات وأدوات وكتب
ولوحات فنية ،باإلضافة إىل تزويده بأحدث
تقنيات العرض املتحفيّــة .وتأتي املنحة
التــي تتواصل عىل مدار خمس ســنوات
ضمن سلســلة مبادرات حاكم الشارقة
لتقدير الرموز الثقافية يف املنطقة والعالم،
ورعاية املؤسسات الحاملة للقيم النبيلة.
وكشــفت لجنة املتحــف ،أن املنحة
ســيت ّم إنفاقهــا عىل طباعــة مجموعة
مختــارة مــن مؤلفات جــران ،وهي:
"النبي"" ،مجنون"" ،األجنحة املتكرسة"،

"الرسومات العرشون"" ،اقلب الصفحة"،
و"املســكن النهائي" باإلضافة إىل إصدار
فيلم وثائقي .كذلك سيت ّم تجديد وتجهيز
غرفة للقــراءة ،والعمل عىل تركيب هيكل
لوحة يف إحــدى غرف املتحــف ،وتوفري
وتركيــب أجهــزة لوحية عــى جدرانه،
لتســهيل وصول الجمهــور للمعلومات
املتعلقة باملعروضات.
وكان الشيخ القاســمي ،افتتح يف
العام  2021معرض "إطاللة عىل الروح"،
الذي ن ّ
ظمه "بيت الحكمة" يف الشارقة،
بالتعاون مع "لجنــة جربان الوطنية"،

إفتتاح "المكتب اإلقليمي لألونيسكو"
شدّد وزير الثقافة يف حكومة ترصيف األعمال القايض محمد
وســام املرتىض عىل أن "لبنان ،عىل ال ُرغم مــن جميع األزمات
التــي يعرب فيها ،ال يــزا ُل قِ َ
بلة
أنظار منظمــات ودول ال حرصَ
ِ
لها ،تج ُد فيه فضــا ًء ثقافيا ً منفتِحا ً عــى إمكانات تطوُّر غري
محدودة ،بســبب ما يختزنُه تراثُه وشعبُه من غنًى وحرية ،وما
ً
ً
مبدعة
مدينة
تمثله عاصمته بريوت التي صنفتها األونيســكو
ً
عاصمــة عاملية للكتاب يف العام
لــأدب عام  2019بعدما كانت
 .2009وغريَ بعي ٍد منها ،تقع مدينة جبيل أ ُم األبجدية وناقلتُها إىل
العالم ،التي تستضيف املركز الدويل لعلوم اإلنسان ،وأيضا ً مدينة

ً
عاصمة للثقافة العربية للعام  2024وثاني أهم
طرابلس املنتخبة
مدينة مملوكية يف العالم".
كالم املرتــى جاء خــال تمثيله رئيــس الحكومة نجيب
ميقاتي يف افتتاح مقر "املكتب االقليمي لألونيسكو" ببريوت بعد
تأهيله وتجديده ،بحضور مساعد املدير العام للمنظمة يف باريس
للشــؤون االدارية نيكــوالس جيفريز ومديــرة املكتب اإلقليمي
ببريوت كوســتانزا فارينا وحشــد من الشــخصيات السياسية
والدبلوماسية األجنبية والعربية والهيئات الثقافية .بدورها ،قالت
فارينا" :تماشيا ً مع التزامها املستمر بلبنان ،استثمرت األونيسكو
مواردها الخاصة بــن عامَ ــي  2022-2020لتجديد املبنى ،مع
تحســن البنية التحتية واألثاث والواجهة واملعدات ،مع االحتفال
أيضا ً بالذكرى الخمسني لتأسيس املكتب اإلقليمي .مع هذا التاريخ
الثري وراءنا ،أتطلع بشغف إىل مستقبل مرشق".
أمــا جيفريز فقال" :ســيبقى هذا املكتب ركيز ًة عىل املســتوى
اإلقليمي ،لالســتجابة لالحتياجات ذات األولوية للبلدان التي يغطيها،
والتفاعل مــع أصحاب املصلحة ،بمــا يف ذلك الحكومــات الوطنية
ومنظومة األمم املتحدة .ليس لدي شك يف أن املكتب اإلقليمي لالونيسكو
ســيكون قادرا ً عىل تحقيق الكثري مســتقبالً كما فعل يف بريوت منذ
إنشائه" .من جانبها ،هنّأت املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان
جوانا فرونتيسكا األونيسكو عىل تجديد مكتبها اإلقليمي يف لبنان.

و"متحــف جربان" ،وشــهد عرض 34
عمالً فنيا ً أصيالً لجربان ،اشــتملت عىل
لوحات فنية ُرســمت باأللــوان الزيتية
والجواش ،وأخــرى بالفحم ،ومنها 15
لوحة عُ رضت للمرة األوىل.
وثمّ ن مسؤولو املتحف مكرمة حاكم
الشارقة ،وأ ّكدوا أن مثل هذه الجهود ليست
غريبة عنــه "ألنه يُع ّد رمــزا ً وقائدا ً عىل
مستوى العالم يف دعم الثقافة واملثقفني،
ورعاية املكتسبات اإلنسانية ،وحماية إرث
املبدعني ،واملؤسســات الثقافية ،واملعالم
التاريخية ذات البعد الحضاري".

بدء التحضيرات
للشهر الفرنكوفوني 2023

أعلن وزير الثقافة يف حكومة ترصيف األعمال القايض محمد
وســام املرتىض عن بدء الوزارة تحضرياتها لفعاليات "الشــهر
الفرنكوفوني" لشهر آذار من العام  ،2023وذلك عىل غرار ما قامت
به يف آذار املنرصم.
ويف هذا الصدد وجه الوزير سلســلة مراسالت إىل سفراء كل
من بلجيكا وكندا وبوركينافاسو وأرمينيا وبلغاريا وألبانيا وتونس
والتشاد وســويرسا ورومانيا ،وقطر ونيجرييا ومولدوفيا واملغرب
واإلمارات العربية املتحدة وســاحل العاج ومرص وقربص واليونان
وفرنسا ،كما وسفري املنظمة الفرنكوفونية ،بهدف تنسيق الجهود
وتنظيم احتفالية مشرتكة يف املكتبة الوطنية ببريوت.
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إنطالق مجلس "إتحاد المنتجين العرب اللبناني"
عقــد مجلس "إتحــاد املنتجــن العــرب اللبناني"
إجتماعات عدة بمق ّره الرســمي يف "مجمّ ع ســتاركو"
بريوتُ ،
وخ ّ
صصت الجلســات األوىل لإلعــان عن األعضاء
ا ُملعيّنني ،ووضــع الخطوط األوىل للبدء بتحضري خطة عمل
وخريطة طريــق للمجلس ،وتوزيع املهــام عىل األعضاء،
والتعريف بمهمة املجلس يف لبنان.
وكان إتحاد املنتجــن العرب يف القاهرة ،والذي يعمل
تحت غطاء ورعاية جامعة الدول العربية ،والذي يرأســه
إبراهيــم أبو ذكري ،قد عني املنتــج اللبناني صادق أنور
الصباح نائبا ً لرئيس املجلس الرئييس ،ورئيسا ً له يف لبنان.
وقد ت ّم تشكيل املجلس اللبناني من  13عضوا ً من ا ُملنتجني
واإلعالميني والكتّاب والعاملني بالشــأن الفني والدرامي،

ً
ممثلة بنقيبها،
باإلضافــة اىل نقابة الفنانني اللبنانيــن
ومندوب من وزارة اإلعالم اللبنانية.
واتفق املجتمعــون عىل توزيع املهام يف ما بينهم ،من
أمني رس إىل أمني صندوق إىل مستشارين إعالميني وغريها
من املهام.
وتمنى الصبّاح لألعضاء "التوفيق بمهامهم لرفع مستوى
الدراما والســينما يف لبنان ،والوصول إىل وضع حجر األســاس
لبناء مدينــة إعالمية يف لبنــان ،بالتعاون ومســاعدة ودعم
وزارتي اإلعالم والصناعة يف لبنان ،تســتقطب اإلنتاج الدرامي
والسينمائي العربي والعاملي اىل لبنان".
وتستم ّر عضوية األعضاء الجُ دد يف املجلس لسنتَني ،قابلة
للتجديد أو التعديل.

حظر حسابات َسخِ رت من إيلون ماسك
حظرت "تويرت" عددا ً من الحسابات املوثّقة
استبدل أصحابها أســماءها بـ"إيلون ماسك"،
يف خطو ٍة تنطوي عىل ســخرية من مالك الشبكة
االجتماعية الجديد .وغ ّرد رئيس رشكة "تيسال"
الذي أ ّ
كد ســابقا ً أنه "مدافع عــن حرية التعبري
بصورة مطلقــة"ّ ،
أن "الحســابات التي تنتحل
شــخص ما من دون أن تذكر بوضوح
شخصية
ٍ
ّ
أن خطوتها تنطوي عىل فكاهة ،سيجري حظرها
بشكل دائم".
ٍ
ومن أصحاب هذه الحسابات املمثلة كاثي
غريفني التي يتابع صفحتها مليونا مستخدم،
ِ
تكتف باستبدال اسم حسابها بـ"إيلون
والتي لم

 .Warsكذلك ،عُ ّلق حســاب h3h3Productions
التابع للناشــط عرب "يوتيوب" إثان كلني ،مع ّ
أن
بشــكل
التغيــرات التي أُدخلت عليه كانت تبدو
ٍ
واضح أنّها تمثّل فكاهة.
ٍ
وكان أول قرارات ماســك عقب إتمامه صفقة
اســتحواذ تويرت مقابل  44مليار دوالر ،ترسيح نحو
نصــف موظفي املنصة ،وإطالقه خدمة االشــراك
املدفــوع للحســابات املوثّقة .وبنــا ًء عىل الخطة
الجديدة ،يمكن للمســتخدمني عرب دفع  8دوالرات
شهريا ً الحصول عىل عالمة التوثيق الشهرية للشبكة
والتي تُفيد ّ
بأن الحساب موثّق.
(أ ف ب)

ماسك" بل اســتبدلت صورة الحساب الرئيسة
بصور ٍة للملياردير .ور ّد ماســك الذي يُتَّهم بأنه
ّ
يتدخل شخصيا ً يف قرارات حظر الحسابات التي
تستهدفه ،عىل تعليق حساب كاثي بتغريدة قال
فيها ســاخراً" :جرى حظر الحســاب النتحال
مستخدمه شخصية ممثّلة" .أما املمثلة فردّت
ً
مســتخدمة حســاب والدتهــا املتوفاة،
عليه
وكتبت" :لقد عُ دت من املوت ألطلب منك إعادة
حساب كاثي".
وانترش عــى تويــر وســم #FreeKathy
اســتخدمه ناشــطون ُ
كثر يف تغريداتهم أبرزهم
املمثل مارك هاميل املشارك يف سلسلة أفالم Star

طلب إلغاء ُت َهم رئيس "اللوفر" السابق
قاض يف محكمة االســتئناف بباريس إلغــاء التُّهم املوجّ هة إىل الرئيس
طلب ٍ
الســابق ملتحف "اللوفر" جان لوك مارتينيز وأحد املسؤولني اإلداريني السابقني
تحقيق قائ ٍم بشأن عمليات تهريب كبرية
يف "وكالة املتاحف الفرنســية" ،ضمن
ٍ
لآلثار .ولجأ وكالء الدفاع عن الرج َلني إىل دائرة التحقيق للحصول عىل إلغا ٍء للتهم
املوجّ هة إىل مارتينيز وشارنييه ،مؤكدين عدم وجود أد ّلة واضحة ومتطابقة تربّر
إقامة محاكمة.
ووُجّ هت إىل شــارنييه يف تموز املنرصم تهمة غسل األموال عن طريق الكذب
بتحديد منشــأ مقتنيات ت ّم االستحصال عليها بطريقة الجريمة أو الجنحة ،فيما
ّ
تلقى مارتينيز التهمة نفســها باإلضافة إىل تهمــة "التواطؤ يف االحتيال ضمن
عصابة من ّ
ظمة" .ورفض محاموهما التعليق عىل قرار القايض.
إىل ذلك ،طلب القــايض ر ّد طلب إلغاء التهمة املوجّ هــة إىل روبن ديب ،وهو

صاحب صالة عرض أملاني من أصل لبناني يُشــتبه يف مشاركته يف تزوير أصول
قطع أثرية .ووُجّ هت يف هذا التحقيق القضائي الذي ُفتح عام  2020بعد سنتَني من
تحقيق أويل ،اتهامات لثمانية أشخاص عىل األقل.
ويســعى املكتب املركزي ملكافحة االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية
الذي عُ هد إليــه إجراء التحقيقات ،إىل تحديد املســؤوليات يف بيــع مئات اآلثار
املنهوبة يف بلدان من الرشق األدنى والرشق األوسط التي تزعزع استقرارها عقب
احتجاجات ما ُ
سمي بـ"الربيع العربي".
ومــن أبرز هذه اآلثار ،قطع مرصية اســتحوذ عليها متحف اللوفر أبو ظبي
مقابل عرشات ماليني الدوالرات ،ويشــتبه يف أن مارتينيز قد تغاىض عن شهادات
منشأ مزيفة لهذه القطع ،بتهمةٍ ينفيها الرجل.
وسيصدر القرار النهائي يف الثالث من شباط املقبل( .أ ف ب)

جيمي كيميل يقدّم "األوسكار" للمرّة الثالثة
ّ
يتول الفكاهي جيمي كيميل للمرة الثالثة تقديم
حفلة توزيع جوائز "األوســكار" املقبلة ،بحسب ما
أعلــن منظمو حدث هوليوود املرمــوق الذي يحاول
جدل شــهدته دورته الســابقة .ويرى
التعــايف من
ٍ
ّ
يتول
املنظمون يف مقدّم الربامج البالغ  54عاما ً والذي
تقديم ! Jimmy Kimmel Liveخيارا ً مناسبا ً لتقديم
الدورة الخامسة والتســعني من حفلة توزيع جوائز
"األوســكار" التي اهت ّزت صورتها خالل نســختها

ً
صفعة عىل
الفائتة عقب توجيه املمثل ويل ســميث
املرسح للفكاهي كريس روك.
وقــال كيميل ممازحا ً إن "دعوتــي لتقديم الحفلة
للمرة الثالثة تشــ ّكل إمّ ا تكريما ً كبــرا ً أو فخاً .عىل أي
حال ،أنا ممتن لألكاديمية لطرحها اسمي بهذه الرسعة
بعد أن قال الجميع كال" .وســبق أن ّ
تول كيميل تقديم
دورتَي  2017و 2018مــن الحفلة الهوليوودية .وخالل
تقديمه دورة عــام  ،2017أُعلن بالخطأ أن العمل الفائز

عن فئة أفضل فيلم هــو  La La Landبينما كان الفيلم
الفائز بالفعل هو .Moonlight
وأشار كل من مدير األكاديمية بيل كرامر ورئيستها
جانيت يانــغ إىل أن الكوميدي املعروف هــو "الع ّريف
املثايل" للحفلة ،وعليه أن يســعى لرفع نسبة مشاهدة
الحدث التي تشهد تراجعا ً منذ سنوات ،لكنّها انتعشت إىل
ح ٍّد ما يف الدورة السابقة.
(أ ف ب)

Astronomy

زيمبابوي إلى الفضاء
أعلنــت زيمبابوي ،التــي تواجــه تحديات
إقتصادية ،إطالقها يف الفضاء أول قمر اصطناعي
بتاريخها عىل اإلطالق ،ويُفرتض أن يلتقط هذا القمر
ً
علبة صغري ًة ،صورا ً لكوكب
الذي ال يتعــدّى حجمه
األرض ويجمــع كمية من البيانــات واملعلومات.
وكتب الناطق باســم الحكومة نيــك مانغوانا عرب
"تويرت"" :زيم سات 1أصبح يف الفضاء!" ،واصفا ً
ذلك بأنه "خطوة علمية مهمة للبالد".
وذكــرت وكالة الفضــاء األمريكية "ناســا"
ّ
أن صاروخــا ً أُطلــق عند الســاعة  10.32بتوقيت
غرينتش يف والية فريجينيــا األمريكية ،ناقالً مركبة
باتجاه محطــة الفضاء الدولية وعــى متنها ثالثة

أقمــار  CubeSatطوّرتهــا زيمبابــوي وأوغنــدا
واليابان .ونرشت عرب "تويرت" صور ًة تُظهر األقمار
ً
موضحة
االصطناعية مزيّنة بأعالم الــدول الثالث.
ّ
أن صور األقمار ستتيح التمييز بني األرايض الخالية
والغابات واملســاحات الزراعية ويمكن استخدامها
"لتحسني وسائل عيش مواطني أوغندا وزيمبابوي".
وبارشت زيمبابوي العمــل عىل املرشوع عام
 ،2018وجــرى إطالقه بعد أقل مــن عام عىل بدء
الوالية الرئاسية إليمرســون منانغاغوا الذي خلف
روبرت موغابي ،وأنشأ "وكالة زيمبابوي الوطنية
للجغرافيا املكانية والفضاء" .ZINGSA
وأثار خرب إطالق قمــر اصطناعي يف الفضاء

ردود فعــل عرب مواقع التواصــل بالبلد األفريقي،
خصوصا ً ّ
وأن اقتصاد زيمبابوي منهك فيما ينترش
الفقــر فيها .يف حني لم يُع َلــن عن تكلفة مرشوع
اإلطالق .وكتب أحد مســتخدمي مواقع التواصل:
ّ
"إن إطالق قمر اصطناعي فيمــا االقتصاد منهك
خطوة تنطوي عىل غباء .فال أحد يســتطيع رشاء

ســيارة يف الوقت الذي يتضور فيه أفــراد عائلته
جوعاً" .وتعاني البــاد أزمة اقتصادية حادّة بدأت
منذ عرشين عاما ً ويُســتَهدف هذا البلد باستمرار
بعقوبات دولية .ويف أيلول املنرصمّ ،
توقع صندوق
النقد الدويل مزيدا ً من الهبوط بأداء النمو بســبب
انخفاض اإلنتاج الزراعي تحديداً( .أ ف ب)

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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العالم الذي صنعته التكنولوجيا
هل يمكن إصالح ""Silicon Valley؟
اليوم ،تنشط ّ
ست من الشركات العشر األعلى قيمة في العالم في مجال
إنتاج معدات الكمبيوتر والبرمجيات وتقع في الواليات المتحدة .تنتج
الشركة السابعة «تيسال» سيارات كهربائية هي أشبه بحواسيب فائقة
على عجالت .تنحدر هذه الشركات كلها من الساحل الغربي ،وقد أصبحت

ضخمة بفضل وعو ٍد مرتبطة بتمكين األفراد وتحسين المجتمعات ،وهي
تطرح شعارات مثل «غيّر طريقة تفكيرك» ،أو «ال تكن شريرًا» ،أو «اصنع
التاريخ» .ال تُعتبر شركات التكنولوجيا المعاصرة مجرّد مشاريع تجارية ،بل
إنها مؤسسات اجتماعية تقودها أهداف ذات طابع إنقاذي.

مــــــارغــــــريــــــت أومــــــارا

جــاءت االضطرابــات االجتماعية
والسياسية يف الســنوات األخرية لتخترب
قوة هــذه الشــعارات التفاؤلية ،ما أدى
إىل إطالق حملة مكثفــة للتدقيق بنماذج
العمل التي تســتند إىل استخراج البيانات
وشــ ّكلت ركيزة للنمو وجمع الثروات يف
منطقة «سيليكون فايل» .نجحت منصات
مواقع التواصــل االجتماعي القائمة عىل
أنظمة الحلول الحســابية يف ربط معظم
فئات البرشيــة ،لكنها ّ
ضخمت يف املقابل
التطرف
ومظاهــر
حمــات التضليــل
المقر الرئيس لشركة  Appleفي كوبرتينو ،كاليفورنيا | ""Silicon Valley
السيايس .قدّمت التطبيقات عىل الهواتف
ســيل مــن العنارص
عــى التعامل مع
التكنولوجية ،وإعــادة تحديد مواصفات
الخلوية وسائل راحة سلسة عرب االتكال
ٍ
التافهة واملختلفــة ،أصبحنا عاجزين عن
اليد العاملة يف قطاع التكنولوجيا ،وإعادة
عىل جيوش مــن العمــال ذوي األجور
املتدنية .يف العــام  ،2019طرحت ِ
الرتكيز عىل أهمية الشــبكة الحقيقية».
تشكيل البيئة السياسية.
واضعة
تكمن ركيزة العالــم الرقمي يف املنصات
تطرح هــذه الكتــب الثالثة نظرة
النظريات االجتماعية ،شوشانا زوبوف،
والتطبيقات ومصادر اإللهــاء املتنوعة،
موضوع أصبح باليا ً اآلن .ربما
جديدة عن
مفهوما ً الذعا ً وسلبيا ً عن تعقب البيانات:
ٍ
وهي عبارة عن قوة ملموسة لها خصائص
يعيش «آلهــة التكنولوجيا» املعارصون
«رأسمالية املراقبة» .رسعان ما استعمل
مادية وسياسية وتاريخية.
عىل عروشــهم بعيدا ً عــن الناس اليوم،
عدد كبري من الكتّــاب الذين حققوا أعىل
سبق ووثّق الصحافيون املتخصصون
لكنهم قد يســتفيدون مــن اإلصغاء إىل
املبيعات هــذا املصطلح لتوجيه انتقادات
بقطــاع التكنولوجيا خصائــص ثقافة
أفكار هؤالء النقاد.
الذعة ملنطقة «ســيليكون فايل» كمكان
العمل السائدة يف «ســيليكون فايل» .لكن
لــم يســبق أن وضع أحــد اخرتاع
وصناعة وفكرة بحد ذاتها.
تنطلق كارولني تشني يف كتابها من منظور
سياق أوسع مما فعل سميث
يف
اإلنرتنت
لكن رغم ّ
التناقض
مظاهــر
توســع
ٍ
اجتماعي ُم َر ّكز لطرح فكرة لها أبعاد أوسع
يف انتقاداته .هو يكتب يف الصفحات األوىل
العام ،جاءت جائحة «كوفيد ِ »19 -لتُوجّ ه
من كتابه« :لقد أصبحنا مســتهدَفني من
عن بحث البرش عن املعنى واألمان يف عال ٍم
املزيد من املستخدمني نحو املنصات ،ما أدى
تستعمل فيه مجموعة صغرية من الرشكات
حملة عاملية تطلقها الرشكات الستخراج
إىل تحليق قيمة ســوق قطاع التكنولوجيا
واألفراد نفوذا ً هائالً لتحديد املسائل املهمة
املــوارد ،وقد بلغــت هذه
ّ
مؤسســيه.
وزيادة ثروات
ً
وهوية الفائزين يف املنافسات.
الجهود مستوىً لم يشهده
نتيجــة لذلــك ،اكتســبت
يعكس صعــود رشكات التكنولوجيا
العالم مــن قبل» .لكن يجب
رشكات التكنولوجيا الكربى
تتويجا ً ســاخرا ً للثورة األمريكية الطويلة
أال يعترب أحد هــذه الحملة
قوة غري مسبوقة.
ضــد مظاهــر الضخامــة املفرطة .من
الضخمة مج ّرد نسخة أخرى
ــر ثالثــة كتــب
تُ ِ ّ
الواضح أن املؤسســات التي كانت تضمن
من رأســمالية املراقبة .ال
وضع
تقييــم
عىل
جديــدة
يعكس صعود
تماســك املجتمعات يف إطار مشرتك ،ولو
«ســيليكون فايل» .يف كتاب شركات التكنولوجيا تنشغل «فلســفة اإلنرتنت»
أنه ليس متناغمــا ً أو منصفا ً بالرضورة
التــي يطرحهــا ســميث
The Internet Is Not What
(أبرزهــا الكنائس ،والجماعــات املدنية،
( You Think It Isاإلنرتنت تتويجًا ساخرًا للثورة بتفكيــك أو تدمري رشكات
والنقابات ،والحكومات بحد ذاتها) ،فقدت
ليســت ما تظــن) ،يراجع األميركية الطويلة التكنولوجيا الكربى بقدر ما
مصداقيتها أو تراجع نطاق تأثريها بعدما
الفيلســوف جاستن سميث ضد مظاهر الضخامة تهــدف إىل «توضيح طبيعة
استسلمت الوظائف والقطاعات املستقرة
القوة التي نتعامل معها».
أحداث املايض لتفسري أصل
المفرطة
برأي ســميث ،لم يعد
للعوملة االقتصاديــة والنزعة إىل تخفيض
اإلنرتنت الحقيقــي وقدرة
النــاس يســتطيعون اســتيعاب أهمية
النفقات .لكن يحتاج الناس حتى اآلن إىل
هذه الشــبكة عىل إلهاء مســتخدميها
اإلنرتنــت نظرا ً إىل وفــرة املعلومات التي
إيجاد معنى لحياتهم واكتشــاف املغزى
واســتنزافهم وتغيريهم .ويف كتاب Work
يتلقونها يوميــاً .أصبح املســتخدمون
منها .لهذا الســبب ،ســارع معقل جدّي
( Pray Codeرمز العمل والصالة) ،تُ ّ
فصل
ومميز وتفاؤيل عىل الطــرف الغربي من
مشــتّتني ومنفصلني عــن الواقع ،فهم
عالِمــة االجتماع كارولني تشــن ثقافة
يعيشون حيا ًة مبنية عىل التق ّ
أمريكا الشمالية إىل ملء هذا الفراغ.
طع املستمر،
العمل الغامرة واملؤثرة يف «سيليكون فايل»
باالنتقال إىل كتاب خانا ،يحمل هذا
إذ ال مفر من أن يتشــوّش دماغهم بسبب
اليوم .ويف كتاب Dignity in a Digital Age
املرجع السيايس طابعا ً مألوفاً .كان خانا
أجــواء القلــق والذعر التــي يختربونها
(الكرامة يف عرص رقمــي) ،يتطلع عضو
مسؤوال ً يف إدارة باراك أوباما ،وهو يمثّل
يف مجتمــع اإلنرتنــت .يضيف ســميث:
الكونغرس األمريكي رو خانا إىل املستقبل،
«سيليكون فايل» يف الكونغرس األمريكي
«من خالل الســماح لإلنرتنــت بإجبارنا
فيطمــح إىل إعــادة ابتــكار الجغرافيا

ــهد االقتصاد الرقمي تضخما ً هائالً،
َش ِ
وأعاق الخانــات والتصنيفات القديمة،
وح ّرر النــاس لتســهيل انضمامهم إىل
الفــوىض املجيدة عىل شــبكة اإلنرتنت.
يتذمــر األمريكيــون من هــذه املرحلة
املضطربــة ويعرتفــون بــأن مواقع
التواصل االجتماعي هي التي تُوجّ ههم.
ّ
تصفح املواقع طوال
هم ينزعجون مــن
الوقت ومن تراجع مســتوى انتباههم،
لكنهم يتكلون عىل املعلومات والشبكات
االجتماعية التي تقدّمها اإلنرتنت بدرجة
يائسة وغري محدودة.
جاءت جائحــة كورونا لتوضح هذه
املعضلة أمام الجميع .برأي خانا ،كشفت
الجائحة مظاهر الالمســاواة الفاضحة
يف «الرأســمالية الرقميــة» ،لكنها أثبتت
أيضا ً أن العمل عــن بُعد قد يوزع الثروات
واملهارات بدرجة أعىل مــن اإلنصاف .يف
راهناً .يعــجّ كتابه بقصص إنســانية
املقابل ،أجرت تشني أكثر من مئة مقابلة
وأفكار ترشيعيــة صاغها مُرشّ ع يحمل
بــن العامــن  2013و ،2017لذا تكتفي
طموحا ً سياسيا ً كبريا ً واختار نرش كتابه
بمناقشــة موضوع الجائحــة يف نهاية
يف بداية سنة انتخابية.
كتابهــا ،لكنها تذكر أن العمــل عن بُعد
برأي خانا ،ال يمكن حل األزمة التي
يسمح بتوسيع الالمساواة يف «سيليكون
يواجهها األمريكيــون من خالل ترويض
فايل» وي ّ
ُرســخ التفاوت االقتصادي الذي
عدد صغــر مــن رشكات التكنولوجيا،
يشــوب الحياة األمريكية املعارصة .الزم
بل تتطلــب هذه العملية إعــادة تنظيم
التقنيون من موظفــي املكاتب منازلهم
أولويات املجتمع .يجب أن يتعلق الهدف
بكل أمان ،بينما اضطر آالف عمّ ال الصيانة
األســايس بحمايــة كرامة اإلنســان،
والســائقني والعاملــن عىل حســابهم
وهــو مفهوم اســتوحاه خانا من خبري
الخاص للوقوف يف صفوف االنتظار أمام
االقتصــاد الفائز بجائــزة نوبل ،أمارتيا
املراكز التي تقدّم طعاما ً مجانياً ،وحاولوا
ســن .يكتب خانا« :لبنــاء ديمقراطية
أن يتجنبوا طردهم من أماكن إقامتهم.
متعددة األعــراق واألديان ،تقيض خطوة
لكن يطرح ســميث أكثر التعليقات
أساسية بمنح الناس يف
رصامة عــن الجائحة،
جميــع األماكن فرصة
فهو أصــدر كتابه ألن
لعيــش حيــاة كريمة،
فرتة اإلقفال التام خالل
بما يف ذلك املســاهمة يف
أزمة كورونا تزامنت مع
العرص الرقمي وتحديد
احتجاز السجالت التي
خصائصــه» .هو يتكلم كشفت الجائحة الالمساواة كان ينوي اســتعمالها
بأســلوب تكنوقراطي الفاضحة في "«الرأسمالية خــال إجازتــه يف تلك
تفــاؤيل مقنــع ويعترب
السنة .لذا اضطر ملالزمة
السياســة العامــة الرقمية" وأثبتت أن العمل منزله ،وكانــت الكتب
عن ُبعد يوزع الثروات
املدروسة وسيلة فاعلة
اإللكرتونيــة والنســخ
إلحــداث هــذا النــوع
الرقميــة مصــادره
والمهارات بدرجة أعلى
من التغيــر .ال تتطلب
الوحيــدة ،وكان يتكل
من اإلنصاف
هذه العمليــة إال اإلرادة
عــى االجتماعات عرب
السياسية .قد يعيش األمريكيون يف العالم
تطبيق «زوم» إلجراء محادثات جماعية.
الذي ابتكرته «ســيليكون فايل» ،لكنهم
يدرك ســميث أن الرتتيبات الخاصة
يستطيعون تحسني العالم من حولهم.
التــي فرضتهــا أزمة كورونا لــم تُجدّد
أدى تَ َر ُّكز قوة الرشكات والرساميل
رسعــت النزعات التي
معايري العمل بل ّ
الثقافية يف قطاع التكنولوجيا إىل إطالق
تجعــل الحياة املهنية جزءا ً راســخا ً من
ردود أفعال رشسة ،وتتّضح تداعيات هذا
العالم الرقمي .يستنتج سميث بكل أسف:
الوضع يف الكتب الثالثــة اآلنف ذكرها.
«قد نحاول اعتبار هذا الوضع شــكالً من
ّ
ّ
ّ
لكن هذه الضجة كلها لم تنجح يف إبطاء
لكــن الجائحة جعلتنا
املؤقت،
التعويض
آلة جمع الثروات يف «ســيليكون فايل».
نتجاوز العتبة التي كنا نتجه إليها أصالً».

نجحت آليات التقييم بدرجة تفوق كل ما ّ
توقعه مصمّ موها .لقد انترص العقالنيون وجاءت الجائحة التي دمّ رت املجتمعات
لتُغني قطاع التكنولوجيا لدرجة أن يتربع كبار األثرياء باملليارات وتزيد ثرواتهم رغم ذلك .تخبّطت األسواق يف بداية العام ،2022
ومع ذلك بلغت القيمة السوقية اإلجمالية ألكرب خمس رشكات تكنولوجيا أكثر من خِ مْ س قيمة مؤرش «ستاندرد أند بورز .»500
جمعت هذه الرشكات العمالقة ما يكفي من األرباح وحصص السوق للتصدي للرتاجع االقتصادي وزيادة قوتها بعد األزمة.
لقد أصبح العالم محارصا ً بنظام «الشــفرة الثنائية» الذي ابتكرته «ســيليكون فايل» ،ما يدفع األفراد والرشكات إىل
البحث عن الحلول عرب الجوانب الصوفية لألديان القديمة ،منها تطبيقات االسرتخاء ،وممارسات اليوغا ،ومتاهات التأمل
أثناء امليش ،وتكون شعارات الرشكات محور هذه النشاطات كلها .تُعترب مصادر اإللهاء هذه مج ّرد اسرتاحة قصرية بعيدا ً
عن الحياة املعارصة التي ترتافق مع التحديق الدائم بالشاشــات ،والنقر عىل لوحات املفاتيح والهواتف الذكية ،واستعمال
األدوات الرقمية التي أصبحت اليوم مندمجة مع العقل املعارص .تعليقا ً عىل تجربة الكتابة عرب اإلنرتنت ،يقول سميث« :ثمة
تناسق مثايل يف التفاعالت بني البرش والحواســيب ،وهو ال يقترص عىل التنسيق بني اليد والعني ،بل يشمل أيضا ً شكال ً من
منحى شبه إلهي.
التواصل بني اليد والعني والعالم» .إنه تناغم متكامل لدرجة أن يتخذ
ً

١٦

تـــتـــــمـــــات

"التغيير" و"اإلعتدال" أمام مسؤولية...

نعلم أن نواب «التغيري» مهما اختلفوا يف مقارباتهم لن يذهبوا اىل انتخاب
أحد من «املنظومة» التي وصلوا اىل ساحة النجمة عىل أكتاف املنتفضني عليها،
لكن ما يثري االســتغراب «إعتداليون» يبدون االستعداد لتأييد ميشال معوض
مدَّعني الوفاء لـ»ثورة األرز» التي أطلقها استشهاد الرئيس رفيق الحريري،
فيما هم يجاهرون بإمكان انتخاب نقيضه سليمان فرنجية ،وكأن ال فرق بني
خ َّ
طني سياســيني وال تمييز بني مَن يطالب بتطبيق وثيقة الوفاق والقرارات
الدولية وإعــادة لبنان اىل الحضن العربي ،وبني من يرص عىل «الوفاء» لنظام
دمشق معتربا ً ثالثية «جيش شعب مقاومة» عنوانا ً أزليا ً لطريقة حكم لبنان.
نواب «التغيري» و»اإلعتدال» سيكونون غدا ً أمام اإلختبار .الدولة تتفكك
ودستور الطائف يعاني سكرات املوت تحت رضبات «منظومة الفساد» .إنتهى
وقت األوراق البيض وبالونات االختبار واخرتاع األســماء وعرض العضالت.
فإما أن ينفذوا مهمة وطنية تتمثل بالدفع نحو انتخاب رئيس «إنقاذي» يريد
فعالً استعادة الدولة واملؤسســات ،أو بئس ما انتجت  17ترشين وانتخابات
أيار.

باريس "ال تقف متفرّجة" على الشغور...

وكشفت مصادر مواكبة للمساعي الفرنسية يف هذا املجال ّ
أن باريس «ال
تقبل أن تقف متفرجة أمام انسداد األفق الرئايس ،وقد بدأت تكثيف اتصاالتها
مع القوى اللبنانية الرئيســية والفاعلة يف ســبيل جوجلــة بعض األفكار
والطروحات التي من شــأنها أن تصبّ يف مصلحة ترسيع إنجاز االستحقاق
الرئايس».
وأوضحت املصادر لـ»نداء الوطن» أنه ال توجد حتى الســاعة «مبادرة
فرنســية محددة املعالم تجاه األزمة الرئاســية إنما تحركات ضاغطة عىل
مختلف األطراف املعنية للحؤول دون إدخال لبنان يف متاهات خطرة تقوده إىل
املجهول يف حال استمر الفراغ الرئايس ملدة طويلة» ،مشري ًة إىل ّ
أن «الفرنسيني
يواكبون عن كثب التطــورات اللبنانية ،وهم إن كانوا حريصني عىل أن تبقى
عملية انتخاب رئيس الجمهورية لبنانية بحتة باعتبارها اســتحقاقا ً لبنانيا ً
داخليــا ً يقع عىل عاتق املجلس النيابي إنجازه ،لكنهم يف الوقت عينه يعملون
عرب قنــوات اتصاالتهم املفتوحة مع مختلف املكونات السياســية اللبنانية
عىل استمزاج اآلراء حيال س ّلة أســماء من املرشحني الرئاسيني التي تراعي
املواصفــات اإلنقاذية املطلوبة بشــكل يؤمن التوافــق اللبناني الداخيل وال
يتعارض مع تطلعات املجتمع العربي وعىل رأســه اململكة العربية السعودية
تحديدا ً ونظرتها ملتطلبات اإلصالح ومكافحة الفساد يف لبنان».
وكشفت املصادر يف هذا السياق أنه «يف أعقاب اللقاء الفرنيس – السعودي
 األمريكي األخري يف باريس ،وباالستناد إىل فحوى النقاش الذي تخلل اللقاءاتالثنائية الفرنسية – السعودية خالل املرحلة املاضية حيال امللف اللبناني ،بدأت
باريس طرح سلة أسماء قابلة لتأمني تقاطعات لبنانية – دولية – عربية لتويل
سدة رئاســة الجمهورية يف املرحلة املقبلة ،ويف مقدمها قائد الجيش العماد
جوزيف عون والوزير الســابق زياد بارود ،فضالً عن طرح اسم وزير شمايل
سابق يعترب عىل مســافة واحدة من الجميع ويصنّف يف خانة الشخصيات
الفاعلة يف مجموعات الثورة» ،غري ّ
أن املصادر أكدت ّ
أن األمور يف هذا السياق
ّ
لم تتع ّد بعد مرحلة
«جس النبض» بانتظار تبلور صورة االتصاالت واملشاورات
أكثر عىل خط باريس – بريوت.
يف الغضون ،اســرعى االنتباه أمس الهجوم اإلعالمي الذي شنّه «حزب
الله» عــى رئيس حكومة ترصيف األعمال هربا ً مــن «عقدة التطبيع» التي
تالزم «الحزب» نتيجة إبرام اتفاقية الرتســيم الحدودي البحري مع إرسائيل
يف الجنوب ،فوجد يف مشــاركة ميقاتي يف اجتماع حرضته وزيرة إرسائيلية
ً
يف مؤتمر املناخ املنعقد يف رشم الشــيخ،
مناســبة لتحميل رئيس الحكومة
مسؤولية منح اإلرسائيليني فرصة «االستثمار بهذه السقطة» من خالل دفع
«إعالمهم وسياسييهم للحديث عن صورة تطبيعية مع لبنان من خالل صورة
لالجتماع داخل قاعة واحدة» ،حسبما جاء يف نرشة «املنار» معترب ًة ّ
أن الدولة
اللبنانية كانت بغنى عن هذه «املواقف االرتجالية بتداعيات تشويشية» التي
«تسببَ بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لنفسه ووطنه».
ّ
التنصل من شــبهة
وكان ميقاتي قد ســارع عــر مكتبه اإلعالمي إىل
التطبيع مشددا ً يف مقابل ما «يتم التداول االعالمي» به عن خرب مشاركة وزيرة
إرسائيلية يف «ورشة عمل متخصصة يف مؤتمر املناخ يف رشم الشيخ» ضمت إىل
ميقاتي «وفدي العراق وفلسطني» ،عىل كون هذا االجتماع أتى بنا ًء عىل دعوة
«من رئييس مرص وقربص وبحضورهما وبمشــاركة دولية وعربية واسعة،
عىل غرار سائر فاعليات «مؤتمر املناخ» ،موضحا ً أنه لم يتخلل االجتماع «عىل
االطالق أي تواصل مع أي مســؤول إرسائييل» ،مع التذكري باألهداف املعروفة
لـ»الضجة التي يفتعلها اإلعالم اإلرسائييل يف هكذا مؤتمرات».

الدور القطري في لبنان :عوامل إقتصادية...

بعــد نحو عام من إعالن الدوحة تقديم دعم شــهري من املواد الغذائية
للجيش اللبناني ،أعلنت قطر تقديمها  60مليون دوالر دعما ً للجيش ما م ّكن
األخري من تأمني املصاريف التشغيلية األساســية ،وإعطاء كل عنرص 100
دوالر ملدة قد تصل إىل  6أشــهر .والالفت تربّع األمري حمد بن خليفة آل ثاني
بمبلغ  1.5مليون دوالر لكل طالب السنة األخرية يف جامعات طرابلس.
إن االهتمام باالســتثمار يف لبنان يطرح سؤاال ً عن ماهية الرهان يف بلد
مأزوم اىل هذا الحدّ ،ففي الشكل ،ومن الناحية التقنية الرصف ،يشكل تراجع
األسعار وانخفاض كلفة االستثمار «عوامل جذب اقتصادية» ،أما يف املضمون
فتربز «دوافع سياسية» يشعر معها القطريون أنهم «قادرون وحدهم عىل فك
أي اشتباك سعودي  -إيراني يف املنطقة ،نظرا ً لعالقاتهم الجيدة مع الطرفني»،
بحســب مصدر متابع ...لكن كل مبادرات أهل األرض لن تســاعد لبنان إن
لم يساعد هو نفســه ،وجذب االســتثمارات لن يكون باملؤتمرات والندوات
واملساعدات ،إنما بتنفيذ لبنان اإلصالحات ،وواقع انعدام الثقة وغياب الرؤية
الواحدة يحوّالن التعامل مع لبنان «عالقطعة» ،وهنا قمة الخطورة٩ + .

األميركيّون يقترعون :التض ّخم والهجرة...

وبالتايل ســيُحدّد األمريكيّون خياراتهم بناء عــى أولويّاتهم ،فإمّ ا أن
يصوّتوا لالقتصاد وإمّ ا للحقوق الفرديّة ،يف حني ّ
تتوقع استطالعات الرأي يف
يتوعّ
أن يكون التصويت عقابيّا ً إلدارة الرئيس جو بايدن بينما
د الجمهوريّون
بـ»تسونامي أحمر» يجتاح «واليات زرقاء» كانت تُعترب قالعا ً حصينة للحزب
َ
مجلس النواب
الديموقراطي .ويف حال اســتطاع الجمهوريون السيطرة عىل
والشيوخ ،أو حتّى مجلس النواب فقط ،فإنّهم سيُقيّدون حركة البيت األبيض
ويُق ّلصون هامش املناورة لدى بايدن حتّى موعد االنتخابات الرئاسية املقبلة
املق ّررة يف العام .2024
ووســط هذه األجواء املحفوفة باملخاطر عىل الحزب الديموقراطي ،دعا
بايدن أنصاره للتوجه إىل صناديق االقرتاع ليصوّتوا ويجعلوا صوتهم مسموعاً،
معتربا ً أن ك ّل شخص يُمكنه إحداث فارق يف نتيجة انتخابات التجديد النصفي.
ولدى اقرتاعه يف فلوريدا ،أملح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مجدّدا ً
إىل إعالن مهم سيُديل به األسبوع املقبل يُعتقد أنه سيُعلن فيه خوضه انتخابات
إن  15ترشين الثاني «سيكون يوما ً
الرئاسة يف العام  ،2024وقال للصحافيني ّ
أن انتصار ّ
مثريا ً للغاية لكثري من الناس» ،مُدركا ً ّ
مرشحيه املحافظني سيمنحه
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زخما ً مثاليّا ً للرتشح .وسأل الصحافيون ترامب إن كان صوّت لصالح حاكم
والية فلوريدا رون دي سانتيس ،فأجاب قائالً« :نعم ،لقد فعلت ذلك» ،يف وقت
أفادت شبكة «أن بي يس نيوز» بأن سلطات والية لويزيانا ّ
غيت مكان اقرتاع
يف أحد املراكز بســبب إنذار بوجود قنبلة .بالتوازي ،أوضح مسؤول أمريكي
يف وكالة األمن الســيرباني وأمن البنية التحتية أن الوكالة لم تُسجّ ل أي دليل
عىل وجود تدخل أجنبي يف انتخابات التجديد النصفي .وأضاف املســؤول يف
ترصيحــات لوكالة «رويرتز» أنه خالل منتصف اليوم األوّل من التصويت ،لم
تشهد الوكالة أي تهديد محدّد لتعطيل البنية التحتية لالنتخابات.
ويف األثناء ،تشــ ّكلت طوابري طويلة أمام مراكــز االقرتاع منذ أن فتحت
أبوابها .ويف إحدى ضواحي أتالنتــا ،قال املهندس كوون برنارد ( 39عاماً) يف
ترصيح لوكالة «فرانس برس»« :أنا حريص عىل أن يؤخذ صوتي يف االعتبار».
ويف مركز اقرتاع يف بيتسربغ يف والية بنسلفانيا ،قال الطبيب روبن غريدار (61
عاماً)« :هناك كثري من التشنّج والتضليل اإلعالمي».
ولدى إدالئها بصوتها يف بيتســرغ ،قالــت كاي جورغوبولوس ،وهي
متقاعدة كانت تعمل يف مجال املبيعاتّ ،
إن «كثرا ً من السياســيني يُمارسون
أالعيب إلبقائنا يف رصاع مع بعضنا البعض» .كما قالت املحامية ألكســندرا
اشيل البالغة  30عاماً« :بالنسبة يل ،األولوية ستكون لإلجهاض» ،فيما يجري
استفتاء حول هذا املوضوع يف  4واليات هي كاليفورنيا وفريمونت وكنتاكي
وميشــيغان ،بعد أن ق ّررت املحكمــة العليا إعادة ح ّرية اتخــاذ قرار الحق
باالجهاض للواليات.
ّ
بمتوســط  8.2يف املئة خالل عام ،يبقى الشغل
لكن ارتفاع األســعار،
الشــاغل لألمريكيني ،يف الوقت الذي يبدو فيه أن جهود بايدن للظهور عىل أنه
«رئيس الطبقة الوســطى» لم تُ ِ
عط النتيجة املرجوة عىل اإلطالق .وبحســب
استطالعات الرأي األخريةّ ،
فإن املعارضة الجمهورية تملك فرصة يف الفوز بما
يصل إىل  25مقعدا ً إضافيّا ً يف مجلس النــواب ،وهي أكثر من كافية لتحصل
عىل الغالبية .وفيما ال تزال االســتطالعات أكثر غموضا ً يف ما يتع ّلق بمجلس
أن الجمهوريني سي ّ
الشيوخ ،يبدو ّ
ُحققون تقدّما ً فيه أيضاً.
وإذا استعادوا الغالبية فيها ،أملح الجمهوريون بالفعل إىل أنهم سيبدأون
تحقيقات يف أعمــال نجل جو بايدن ،هانرت ،وبعض الــوزراء ،وربّما إطالق
إجــراءات لعزل الرئيس الديموقراطي .وتشــهد بعض الواليات الرئيســية
انتخابات محتدمة ،وهي نفســها الواليات التي كانــت بالفعل عىل املح ّك يف
االنتخابات الرئاسية للعام .2020
ويف هذا السياق ،تُســ ّلط األضواء عىل بنسلفانيا ،املركز السابق لصناعة
الصلب ،حيث يواجــه الجراح الجمهوري املليونري محمــد أوز ،املدعوم من
ترامب ،رئيس البلدية الديموقراطي ملدينة صغرية جون فيرتمان ،عىل أحد أكثر
املناصب املتنازع عليها يف مجلس الشيوخ.
وكما يف العام  ،2020تدخل والية جورجيا يف صلب املنافسات املحتدمة،
إذ يُحاول الديموقراطي رافاييل وارنوك ،أوّل ســيناتور أسود يُنتخب يف هذه
الوالية الجنوبية ،الحصول عىل إعادة انتخابه يف مواجهة هريشل ووكر ،وهو
ريايض سابق أسود يدعمه أيضا ً ترامبّ .
لكن نتيجة هذه املنافسات املحتدمة
قد تستغرق عدّة أيام.
كذلك ،تُش ّكل أريزونا وميشــيغان وأوهايو ونيفادا وويسكنسن ونورث
كارولينا مرسحا ًلرصاعات محتدمة ،حيث يواجه ك ّل ّ
املرشحني الديموقراطيني
خطر الهزيمة .وقد أُنفقت ماليني الدوالرات عىل هذه املنافسات ،ما يجعل من
هذا االقرتاع انتخابات نصف الوالية األغىل يف تاريخ الواليات املتحدة.

طهران تستعين باألحصنة إلخماد "الثورة"

ويف خطوة نادرة مــن نوعها ،نرشت الســلطات مجموعة من عنارص
الرشطة عىل متن أحصنة يف شوارع طهران إلخماد االحتجاجات ،وفق تسجيل
نرش عىل مواقع التواصل االجتماعي .وشــوهدت وحدة خاصة ضمن دورية
تقف أمام صف من األعالم الوطنية اإليرانية عىل طريق رئييس يف حي صادقية
الواقع يف شمال غرب طهران .وتض ّم قوة خيالة الرشطة املعروفة بـ»أسواران»
خيوال ً تركمانية وعربية.
وسبق أن شوهدت وحدة الفرسان يف شوارع العاصمة اإليرانية يف املايض،
خصوصا ً خالل مراسم استعراضية ،لكن نرشها أثناء تظاهرات يُع ّد أمرا ً غري
مألوفّ .
لكن السلطات اإليرانية تتّبع تكتيكات عدّة يف محاولة منها للسيطرة
عــى االحتجاجات املتصاعدة ،فيمــا تُطلق قوات األمن النــار مبارشة عىل
ً
مستخدمة الذخرية الحية والخرطوش والغاز املسيّل للدموع وحتّى
املحتجّ ني
كرات الطالء ،من دون أي جدوى.
وذكرت «منظمة حقوق اإلنســان يف إيران» أن قــوات األمن قتلت 186
شخصا ً عىل األق ّل يف الحملة األمنية التي استهدفت االحتجاجات األخرية .كما
ُقتل  118شــخصا ً يف تظاهرات منفصلة اندلعت منذ  30أيلول يف سيســتان
بلوشستان .كما فرضت الحكومة قيودا ً عىل اإلنرتنت شملت منع الوصول إىل
«إنستغرام» و»واتســآب» ،بينما ّ
نفذت حملة اعتقاالت واسعة النطاق أوقف
خاللها معارضون وصحافيون ومحامون وفنانون ورياضيّون وغريهم.
ويف الســياق ،أوقف «الحرس الثوري» اإليراني املحامي البارز مصطفى
نيــي ،وهو واحد من أكثر من  10محامــن قبض عليهم خالل حملة القمع
األخرية ،بحســب ما كشفت شقيقته فاطمة نييل التي كتبت عىل «تويرت» أن
عنارص من استخبارات «الحرس الثوري» أوقفوا نييل يف مطار مهرآباد الدويل
يف طهران مساء اإلثنني قبل دهم منزل والدته ومصادرة مقتنيات شخصية.
وأكد ســعيد دهقان ،وهو محام بارز آخر يُعتقد أنه يف الخارج ،توقيف
نييل يف منشور عىل «تويرت» .وأوضح دهقان أن نييل كان أحد «اآلمال القليلة
للمواطنني ض ّد نظام ســيايس هو عدو للمحامــن» ،وكذلك ض ّد «الحرس
الثوري» الذي «يعترب نفسه القانون».
ويف الغضــون ،اتهم القضــاء اإليراني الصحافيتَــن إلهه محمدي
حامــدي،
ونيلوفــر
املوقوفتَــن منذ أكثر من
وفــــيــــات
شــهر ،بـ»الدعاية» ض ّد
الجمهورية اإلســامية.
إنا لله وإنا اليه راجعون
وأوضح املتحدّث باســم
ببالغ الحزن واألىس والتسليم بقضاء الله
الســلطة القضائيــة
وقدره ،ننعي لكم وفاة
مسعود ســتاييش خالل
مؤتمــر صحــايف أن
الحاجة آمنة أحمد القادري
حامــدي ومحمدي «هما
(ام سامر)
قيــد التوقيف االحتياطي
زوجة املرحوم الشيخ بدري القادري
للدعايــة ضــ ّد النظام
ولدها
(الســيايس للجمهورية
سامر ابو عباس ()03820843
اإلسالمية) والتآمر للعمل
شقيقاها
ضــ ّد األمــن القومي».
ابراهيم القادري ()03258167
وبينما ال يــزال أكثر من
الصحايف اسامة القادري صاحب ومدير
 20صحافيّــا ً موقوفني،
تحرير موقع #مناشري ()70135365
وجّ ه االتهام إىل أكثر من
شقيقتاها
 2000متظاهر وناشــط
عائدة القــادري (ام صدام غنيم) زوجة
عىل صلة باالحتجاجات،
محمد غنيم
نصفهــم يف محافظــة
ماجدة زوجة محمد الجمال
طهران.
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أفقيا – 1 :جاك بريفير  -اوراق  - 2 -اغاتا كريستي  -فل  - 3 -هارلم
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 ماهر  -تولد  - 4 -بتلون  -رسب  -بم  -مو  - 5 -راما  -اسوان  -هادم  - 6يك  -هابه  -راشانا  - 7 -فرانسوا فيون  -عدو  - 8 -يير  -وت -لوقا  - 9 -رسالة من تحت الماء  - 10 -ترك  -ابتره  -بل  - 11 -ايا  -سم
 جد  -البنك  - 12 -تمر  -بنيان  -نسف  - 13 -رف  -اوبن  -حر  -لو - 14 -االمتنان  -الجدار  - 15 -هالي بيري  -مرمي.

األرقام المتقاطعة

9

5 4

1

3

4

5

6

7

جؤجؤ ( )19ــ جبلة ( )7ــ جثمان ( )15ــ تجديد ( )17ــ أجدى ()1
انجذر ( )9ـــ جذوة ( )22ــ جوارح ( )6ــ جراد ( )8ــ جرار ()25
مجرى ( )16ــ مجازر ( )24ــ جلدة ( )10ــ مخصص ( )13ــ خاطب ()4
واطئ ( )12ــ خفقة ( )18ــ متنكر ( )23ــ تخلد ( )2ــ خالف ()21
مخلوع ( )20ــ مخلفات ( )14ــ خمشة ( )5ــ مخافة ( )3ــ خالة ()11
2 5 9 7 3 1 6 8 4
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سودوكو

9 4
7 8
5

6 1

 – 1من أشهر الخضار.
 - 2فيلم مصري بطولة فريد شوقي
وهند رستم.
 - 3متشابهان  -تمدن  -طلب إحداث
شيء.
 - 4أول مولود ألبويه  -مجموعة من
المسائل في موضوعات مع َّينة.
 - 5تراخيص  -رفع إلى أعلى.
 - 6وزن الشيء بالق َّبان  -أربعة
باألجنبية  -تردد صوته في صدره.
 - 7يقنط  -عملة عربية.
مرضه.
 - 8كثير  -طال
ُ
َ - 9ت َملُّق و َت َز ُّلف  -للنداء.
 - 10العزلة واالنفراد بالنفس  -مخبز.

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.

الدوائر السحرية

9
7 1
4 6
5 8

أفقي ًا

وتعجل األمر قبل أوانه.
 - 1مبادرة
ّ
 - 2أغنيةلعبد الحليم حافظ  -سئم
وضجر.
 - 3خشن صوته  -عائلة العب كرة قدم
برتغالي شهير.
 - 4أحرف متشابهة  -سعل.
 - 5شيء حقيقي موجود بالفعل -
وسع وطاقة.
 - 6أهم وأشهر كتب ابن المقفع.
 - 7أداة نصب  -سقي.
 - 8يصفح ويعفو عن  -يبس الخبز.
 - 9أحد الوالدين  -أفواه بارزة مدببة
للطيور.
 - 10فيلم مصري من بطولة نور
الشريف ومريم فخر الدين وسعاد
حسني تأليف إحسان عبد القدوس.

عمودي ًا

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

7 2
1
5 9

 – 1نوتة موسيقية  -كاتب وروائي فرنسي من
مؤلفاته “.”The Joke
 - 2مدينة فرنسية  -روائي إيطالي راحل من
مؤلفاته “.”The Name of the Rose
 - 3إقفال  -رحل عن المكان  -برد  -هاج الدم.
 - 4ريح لينة  -سعل  -حب  -للنداء.
 - 5ما بين خمسة وسبعة  -منطقة سورية إدارية
تتبع محافظة ريف دمشق  -روائية فرنسية
راحلة من مؤلفاتها “.”Gigi
 - 6متشابهان  -مشارط  -الهروب.
 - 7وقت وحين  -نبيذ باألجنبية  -ما عال من
سطح الما ِء وتتابع.
ونقشه وز َّينه  -أقرع
 - 8دولة أوروبية  -زخرفه
َ
الجرس.
 - 9أخفى الخبر  -كان رزي ًنا  -صاح التيس -
عائلة مؤلف إيرلندي راحل.
 - 10روائي إيطالي راحل من مؤلفاته “The
.”Conformist
 - 11أخبر  -هرب  -لحس  -قمر ممتلئ.
 - 12ف ّتش عن  -اشت ّد في العداوة  -قامة اإلنسان
 مسرحية للسيدة فيروز.الحي المفكر  -شقيق  -أبيض
 - 13الكائن
ّ
باألجنبية.
نح  -يكسبه  -يلبسه التلميذ.
ُ - 14مب ِعد ُم ٍّ
 - 15الكامل  -أحد أشهر المتصوفين لقبه أتباعه
وغيرهم من الصوفيين «بالشيخ األكبر» من كتبه
“الفتوحات المكية”.

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.

8

أفقي ًا
 – 1كاتب تشيكي راحل من مؤلفاته “ The
 - ”Judgmentمن مؤلفات الكاتب الفرنسي
اميل زوال.
 - 2عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي راحل من
مؤلفاته “- ”Cours de philosophie positive
شفاء من مرض.
 - 3وسيلة عمل الشيء وتنفيذه  -لقب منتخب
ألمانيا لكرة القدم.
 - 4حلم  -ع ّدد ما فعل من إحسان حتى أفسده
 قلب. - 5للمساحة  -بلدة لبنانية في قضاء صيدا.
 - 6للنفي  -ما يكون بين الناس من روابط
كالقرابة والمصاهرة أو غيرهما  -منزل.
شا  -خبر.
 - 7اختبرها  -ن َزع الشعر ن ْت ً
خفض  -دولة أفريقية  -ينمو
َ - 8رفع صو َته بعد
ٍ
على أعصان الشجر  -و ّد.
 - 9مدينة عراقية  -زخرف ونقش وز ّين  -أَظه َر
خالف ما أضمر.
َ
 - 10مبتل باألجنبية  -موافقة.
 - 11إناث من اإلبل  -ح ّدثه  -أخفق في اإلمتحان
 سئم وضجر. - 12أديب ومسرحي إيطالي راحل حصل على
جائزة نوبل في األدب لعام  - 1997جرذ باألجنبية
 تج َّنب اإلث َم وتع ّفف. - 13متشابهان  -الناحية  -شهر عربي.
 - 14امتطى الدابة  -للنداء  -شاعر لبناني راحل
من مؤلفاته “أغاني الدرويش”.
 - 15رسام فرنسي راحل  -تأتي بعد.

األرقام والحروف

ب

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة

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

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

 – 1كاشفه وصارحه بالحقيقة  -شاعر إنكليزي
راحل من مؤلفاته “.”Paradise Lost
 - 2مدينة في المغرب وتعني “مخزن الحبوب” -
شاعر وكاتب لبناني راحل شارك في المناقشات
التي أفضت لتأسيس الرابطة القلمية.
 - 3سيارة باألجنبية  -حاذق  -نشأة وصدور عن
شيء معين.
 - 4بلدة لبنانية في قضاء الشوف  -أخفق في
اإلمتحان  -أغلظ أوتار العود  -رخو باألجنبية.
محطم
 - 5إله هندوسي  -من محافظات مصر -
ِّ
دمر.
ُم ِّ
 - 6واحد بالفارسية  -حذره واتقاه  -بلدة لبنانية
في قضاء البترون.
 - 7رئيس وزراء فرنسي سابق  -خصم.
 - 8سنة باألجنبية  -مبتل باألجنبية  -أحد
القديسين.
 - 9قصيدة للشاعر السوري نزار قباني غناها
عبد الحليم حافظ.
 - 10رحل عن المكان  -أقطعه  -لإلستدراك.
 - 11للنداء  -مادة قاتلة  -والد األب أو األم -
المصرف.
 - 12يابس من َثمر النخل  -عمران  -اقتلع الشيء
من مكانه.
 - 13سرب  -فتح باألجنبية  -طليق  -للتمني.
 - 14اإلعتراف بالجميل  -الحائط.
 - 15ممثلة أميركية من أفالمها “”The Call
ُ -ملقى.

“ - ”Soleil de nuitتنمو على أغصان الشجر.
 - 2روائية إنكليزية راحلة من مؤلفاتها “The
 - ”A.B.C. Murdersمن األزهار.
 - 3أحد األحياء في مدينة نيويورك األميركية -
أعلى قمة جبلية بتركيا  -للتوجع والشكوى.
 - 4أرجع  -ضعيف  -عشرة ماليين  -تقال للوالدة.
 - 5سيطر على ُ -قدوة  -ال يباح به  -مرتفع.
حالي.
 - 6جرذ باألجنبية  -شاعر عباسي -
ّ
 - 7د ّقها د ًّقا شدي ًدا  -صاح التيس  -حاجب.
 - 8عاصمة دولة أوروبية  -أغنية للفنان المصري
عبد الحليم حافظ.
 - 9وشى  -مدينة إيطالية  -بلدة لبنانية في قضاء
البترون.
 - 10من فارق الحياة  -أعطته الشيء بيدها -
للتفسير.
 - 11يقوم مقام  -هجموا  -انفك وانفصل.
 - 12جمعها  -نقيض كثير  -رمى بالحجارة.
 - 13تربط وتعقد  -إحسان  -من الحبوب  -جوهر.
 - 14ورك  -حبر  -أديب ولغوي عربي من مؤلفاته
“طبقات فحول الشعراء”.
 - 15نناضل ونصمد  -مطرب لبناني.

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.
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أفقي ًا
 – 1كاتب وشاعر فرنسي راحل من مؤلفاته

األرقام المتقاطعة
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أفقيا – 1 :فرانس كافكا  -نانا  - 2 -اوغست كونت  -ابالل
  - 3الية  -المانشافت  - 4 -منام  -منن  -لب  - 5 -ار -درب السيم  - 6 -ال  -االواصر  -دار  - 7 -امتحنها  -نتف
 نبا  - 8 -نبر  -بنبن  -ورق  -حب  - 9 -كركوك  -نمنم داهن  - 10 -وت  -قبول  - 11 -نوق  -كلمه  -رسب  -مل  - 12داريو فو  -را  -تورع  - 13 -ي ي  -الرجا  -فبراير  - 14ركب  -يا  -رشيد ايوب  - 15 -اوغست رينوار  -تلي.عموديا - 1 :فا  -ميالن كونديرا  - 2 -روان  -امبرتو ايكو
  - 3اغالق  -ترك  -قر  -بغ  - 4 -نسيم  -اح  -ود  -يا  - 5ستة  -النبك  -كوليت  - 6 -ك ك  -مراهن  -الفرار  - 7اوان  -واين  -موج  - 8 -فنلندا  -نمقه  -ارن 9 - كتم  -رصن  -نب  -شو  - 10 -البرتو مورافيا - 11 -انبا  -فر  -لس  -بدر  - 12 -نبش  -لد  -قد  -بترا 13 -
 االنسان  -اخ  -وايت  - 14 -ناف  -يربحه  -مريول 15 - -التام  -ابن العربي.
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 – 1نفع وأغنى.
 - 2دام ذكره على م ّر الدهور.
 - 3خشية.
 - 4من يطلب يد إمرأة للزواج.
 - 5جرح بظفر.
 - 6الطيور والحيوانات التي
تصيد.
 - 7خلقة وطبيعة.
 - 8من الحشرات.
 - 9انقطع.
 - 10ضربة بالسوط.
 - 11أخت األم.
 - 12منخفض.
 - 13مع ّد لشيء ومع ّين له.
 - 14بقايا وفضالت.
 - 15جسم الميت.
 - 16مسيل (من النهر).
 - 17خروج عن التقاليد.
 - 18نبضة.
 - 19صدر السفينة.
 - 20معزول.
 - 21عكس.
 - 22جمرة ملتهبة.
 - 23متخف ومتستر.
 - 24مذابح.
 - 25نــوع من السيارات
المزودة بآالت الحراثة والحصد
ونحوها.

ج

شبكة األذكياء

7

9
8 4
5 3

4
1

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

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.
1
2
ق و ض

4

3

7

16

15

23

17

18

29

31

أفق ًيا:

19

20

27

26

32

33

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.

5
10

13

28

34

36

35
37

14

22
25

30
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13

12

21
24
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11
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 – 1ما بين سبعة وتسعة  -فيلسوف
عربي.
 - 2سلسلة أفالم للممثل األميركي
سيلفستر ستالون  -دولة أوروبية.
َ - 3ك َّس َر حافة اإلِناء  -من الحشرات
 ضعف ورق  -منخفض باألجنبية. - 4سقي  -فنان مصري راحل.
 - 5دولة آسيوية  -ماركة سيارات.
 - 6صوت األفعى  -دعمه لئال يميل -
إقليم فرنسي.
 - 7ف ّوضها  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 8ترأس الجيش  -الذي كان لونه بين
السواد والبياض  -للتوجع والشكوى.
 - 9للتفسير  -نعم بالروسية  -مرض
صدري  -وجع.
 - 10غالب في الجدال والكالم  -أقداح.
ش َّدة  -أرشد -
 - 11ج َذب أو ق َذف في ِ
يبطش بـ.
 - 12يقاتلهم ُ -معاد مرة بعد أخرى.
أجله وأرجأه -
 - 13حمية باألجنبية ّ -
ناقل األخبار أو القصص.
 - 14أسد  -والدتك  -اسم موصول.
 - 15عظم عريض خلف ال َم ْن ِكب  -مدية
 أخفقت في اإلمتحان. - 16أضواء  -شجر مثمر.
 - 17ضمير متصل  -رئيس وزراء
لبناني راحل.

سودوكو 16

الثالثية

9

أفقي ًا
 – 1من مؤلفات الروائي المصري نجيب
محفوظ  -مدينة فرنسية.
 - 2دولة أفريقية  -من مؤلفات الروائي
المصري نجيب محفوظ.
 - 3أوطان  -صحيفة ألمانية  -عاصمة
البوسنة والهرسك.
مشطه (الشعر) -
 - 4صاح التيس ّ -
وعاء الخمر  -نسق ونظم  -أصل البناء.
 - 5شهر عربي  -أحرف متشابهة -
حث الخطى.
حيوان ضخم ّ -
ملطخ بمكروه  -الم ّيت.
ّ -6
 - 7دولة أوروبية  -دماغ  -يأتي بعد.
 - 8عائلة  -أحمر باألجنبية  -شتموا -
ملكة عربية.
 - 9دولة أميركية  -ه ّد وا البناء -
أساسي وضروري  -سئم وضجر.
 - 10نوع من الهواتف الذكية  -إحسان
 منزل  -من المعادن. - 11قرع الجرس  -شهر هجري -
نشاط ذهني  -شحذ السكين.
شع ُره  -رئيس أميركي
- 12
ابيض َ
َّ
سابق.
 - 13فيلم ألم كلثوم  -حزن  -دولة
أوروبية.

عمودي ًا
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عمود ًيا:
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األرقام المفقودة

6
4
5

مهماز ( )20ــ هامد ( )7ــ اهمية ( )17ــ تهنئة ( )24ــ أهوار ()2
انهيار ( )10ـــ تهاوى ( )13ــ هيجاء ( )14ــ وثيق ( )18ــ استوجب ()22
تواجد ( )6ــ اوجس ( )23ــ هيئات ( )5ــ وجاهة ( )9ــ موجه ()4
متوحد ( )11ــ اتحاد ( )8ــ وحشية ( )16ــ توخى ( )15ــ مستوحى ()25
مستورد ( )19ــ موازنة ( )3ــ موسوعة ( )1ــ وصلة ( )21ــ صفات ()12
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المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :مايكل جوردان  -اوساكا  - 2 -هوغو تشافيز -
مونتيري  - 3 -ربان  -عليل  -راصد  -ردف  - 4 -ارداف
 تقييد  -اسم  -فا  - 5 -جار  -سارع  -الوجدان  - 6 -او يراسله  -سر  -ردعنا  - 7 -يوم  -اكياس  -جل  -لم 8 - اناني  -وا  -اخ  -استتار  - 9 -لفت  -التحام  -تحرر  -ال  - 10كرره  -معراب  -اشرأب  - 11 -فيل  -يبادله  -دربي مع  - 12 -وجدته  -ماردي  -شبل.عموديا - 1 :مهراجا  -الكفر  - 2 -اوبرا وينفري  - 3 -يغادر
 واترلو  - 4 -كونا  -يمن  - 5 -لت  -فسر  -يا  -يد - 6 -جشع  -أ أ أ  -لعبت  - 7 -والتر سكوت  -اهـ  - 8 -رفيق علي
احمد  - 9 -ديلي  -ها  -اعلم  - 10 -از  -يو  -سامرها 3 11 -
 رد  - 12 -ما  -ارج  -تبدد  - 13 -اوصال  -الح  -ري - - 14وندسور  -سراب  - 15 -ست  -مجدل ترشيش 1 16 -
 اير  -دعمت  - 17 -كردفان  -االمل  - 18 -ايفان الرابع.9
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الرباعية

هاون في واجبه.
َ - 1ت
َ
 - 2مكان نزول اللبن في ذوات
الظلف والخف.
 - 3ذبح الشاة.
 - 4مات من البرد.
األف ِق حيث
ُ - 5ح ْم َر ٌة َت ْظ َه ُر في ُ
الشمس.
ت ْغرب
ُ
 - 6ا َّتسع العيش وكان هني ًئا.
سهل وأمكن.
ُ - 10
ص َر فيه وض َّي َعه حتى فات.
َ - 12ق َّ
بقي.
 - 14زاد على الحاجةَ ،
المكان بالقنابل.
 - 15ضرب
َ
 - 16أدخل الهوا َء إلى رئتيه.
 - 17أجاد وتم َّيز في عمله.
 - 18مادة الذعة المذاق.
لسلع َة لينفر د
 - 1 9جمع ا ِّ
بال َّتص ُّرف فيها.
 - 20صار عابس ال َوجه.
 - 24أحجية.
 - 26انتظر.
 - 28قطع الزرع بالمنجل.
 - 29حفظ ووقى ومنع الل ُه فالنا ً
الش ِّر أَو الخطإِ.
من َّ
 - 30أنواع من األدوية السائلة
تحقن في الجسم للتغذية.
 - 3 1م َّر غ وج َهه في ا ل ُّترا ب
سه فيه.
و َد َّ
كالكمون
 - 32ما يوضع في ال ِق ْد ِر
ُّ
والك ْزبرة ونحو ذلك.
ش َط ظفره عن أُصبعه.
َ - 33ك َ
صل الشيء عن ا ّتحاده
َ - 34ف َ
مع آخر.

2
10
12

4

8x8

هدما شدي ًدا.
 – 1هدم
ً
النجاد الوسائد
 - 3خاط وعالج
َّ
والفراش.
 - 5أحس به وعلم.
 - 7مدينة فلسطينية.
 - 8أحد جزئي الشيء المتساويين
 - 9دخل وناتج.
 - 11لَ َطف به وأالن جانبه له.
 - 13يطلق على مؤخر كل شيء.
 - 15نقد عربي.
 - 17أَلْقى ُمنافسه على وجهه.
 - 19خلّص القطن من بذره.
وتوعد بالعقوبة.
 - 21خ َّوف
َّ
 - 22بحوزتك.
لشي ء
 - 2 3أ حــد نصفي ا َّ
المشقوق.
الموضوع له وطرحه
سط
َ
َ - 25ب َ
ل ُي ْطلِ َعه عليه.
موضع تكو ين ا لجنين
- 27
ُ
ووعاؤه في البطن.
ُ
قصد و َن َوى.
َ - 29
 - 31عطر ،أريج.
ف من أَطرا ِفه.
ُ - 33ق ِط َع َط َر ٌ
 - 35جرائد.
 - 36عادل فال ًنا وكان نظيره.
 - 37أ َ ْج َد َب المكان.
 - 38ضعف َت ْح َت َو ْطأ َ ِة األلَ ِم.
 - 39خيبة.
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الكلمات المتقاطعة
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23
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 – 1لقب أمــراء الهند  -القري ُة
الصغيرة.
 - 2مقدمة برامج أميركية.
 - 3يفارق المكان  -مدينة بلجيكية
وقعت فيها معركة شهيرة أدت إلى
هزيمة نابليون بونابرت.
 - 4وكالة أنباء عربية  -بركة.
 - 5تكلّم بال فائدة  -شرح األمر -
للنداء  -من أعضاء الجسم.
 - 6طمع  -أحرف متشابهة  -مرحت
وفرحت.
 - 7روائي وكاتب مسرحي وشاعر
أ سكتلندي را حــل من مؤلفا ته
“ - ”Ivanhoeللتوجع والشكوى.
 - 8فنان لبناني.
 - 9يومي باألجنبية  -ضمير متصل
 أخبر باألمر. - 10لعلع الرصاص  -أنت باألجنبية
ليل.
 حادثها ً - 11أرجع.
 - 12اسم موصول  -فاح عبير
الطيب  -تف ّرق وتش ّتت.
ِّ
إما فجأة
 - 13مفاصل  -بدا لل َّنظر ّ
وإما شي ًئا فشي ًئا  -سقي.
ّ
وهم أو مظهر
 - 14مدينة كندية ْ -
ُمغ ٍر وخادع.
 - 15س ّيدة  -بلدة لبنانية في قضاء
المتن.
 - 16أذن باألجنبية  -سندت.
 - 17إحدى واليات السودان  -الرجاء.
 - 18من أهم القادة التاريخيين
لروسيا.

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

1

أفقي ًا
 – 1العب كرة سلة أميركي معتزل -
إحدى محافظات اليابان.
 - 2رئيس فنزويلي راحل  -مدينة
في المكسيك.
 - 3قائد السفينة  -نسيم منعش -
ركب خل َفه.
مراقب ِ -
 - 4أعجاز (اإلنسان)  -تكبيل -
يحمله كل إنسان  -نوتة موسيقية.
 - 5ظلم في حكمه  -بادر إلى -
الضمير.
 - 6حرف عطف  -يكاتبه  -ال يباح
به  -منعنا الهجوم.
 - 7نهار وليل  -أوعية من بالستيك
أو قماش أو ورق  -احترم  -أداة
جزم.
مفرطا  -للندبة
 - 8محب نفسه حبًا
ً
 شقيق  -اختفاء واختباء.زراعي ِجذري يؤكل مسلو ًقا
 - 9بقل
ّ
ومملوحا  -تضامن واتحاد  -انعتاق
ً
من العبودية  -للنفي.
 - 10ردده القول  -بلدة لبنانية في
قضاء كسروان  -م َّد ُعنقه أو ارتفع
لينظر.
 - 11حيوان ضخم  -يقايضه -
مدينة في إنكلترا  -للمصاحبة.
 - 12عثرت عليه  -الثالثاء باألجنبية
 -صغير األسد.

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

2
17

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.
 – 1كتاب يجمع معلومات في كل
ميادين المعرفة.
 - 2بحيرات تندفع إليها مياه غياض
وآجام فتتسع ويكثر ماؤها.
 - 3مساواة.
رشد.
ُ - 4م ِ
وص َور وحاالت.
 - 5أشكال ُ
 - 6كان مع آخرين في موضع واحد
وفي الوقت نفسه.
 - 7يابس (من الشجر والنبات).
 - 8ائتالف.
ُ - 9حرمة وقدر وشرف.
 - 10سقوط وتهدم.
 - 11منفرد بنفسه في عزلة عن
اآلخرين.
 - 12حاالت يكون عليها اإلنسان أو
الشيء كالجمال أو السواد.
 - 13سقط بعضه في إثر بعض.
 - 14حرب.
 - 15تع ّمد وتطلّب.
 - 16صفة ما هو شديد الشناعة.
ُ - 17خطورة.
 - 18قوي ومتين.
 - 19مجلوب من الخارج.
 - 20حديدة في مؤخر حذاء الفارس
أو الرائض.
 - 21كل ما يصل بين شيئين.
استحق.
- 22
ّ
شك في أمر ووقع في
 - 23خامره ّ
نفسه خوف منه.
 - 24تقديم عبارات ُتس ّر وتفرح
لمناسبة من المناسبات.
 - 25مستلهم.
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= 70

تهنئة
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= 77
= 47
تحدمو

حإتدا

وخىت

شةوحي
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= 75
وازمنة

وتمسدر

وسموةع

=
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=
66

لةوص

=
87

=
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سودوكو 16

أفقيا – 1 :ثرثرة فوق النيل  -كان  - 2 -مالي  -حكايات
حارتنا  - 3 -امم  -بيلد  -سراييفو  - 4 -نب  -سرحه  -دن
 رتب  -اس  - 5 -يونيو  -أ أ أ  -دب  -اسرع  - 6 -مدنس الهالك  - 7 -الدانمارك  -مخ  -يلي  - 8 -ال  -ريد  -سبوا رانيا  - 9 -بيرو  -هدموا  -مهم  -مل  - 10 -نوكيا  -بر -بيت  -كروم  - 11 -رن  -شوال  -فكر  -سنن  - 12 -شاب
 دونالد ترامب  - 13 -دنانير  -هم  -كرواتيا.عموديا - 1 :ثمانية  -ابن رشد  - 2 -رامبو  -اليونان - 3 -
ثلم  -نمل  -رك  -با  - 4 -ري  -سيد درويش  - 5 -بروناي
 اودي  - 6 -فحيح  -سنده  -اور  - 7 -وكلها  -دبلن 8 - قاد  -االسمر  -اهـ  - 9 -اي  -دا  -ربو  -الم  - 10 -السن اكواب  - 11 -نتر  -دل  -يفتك  - 12 -يحاربهم  -متكرر  - 13اليت  -اخره  -راو  - 14 -ريبال  -امك  -ما 15 - كتف  -سكين  -رسبت  - 16 -انوار  -ليمون  - 17 -نا -سعدي المنال.
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الثالثية

 - 1شمس َّية.
 - 2منتصر ،فائز.
 - 3اختالفات.
ُ - 4مس ِقط.
 - 5أصدقاء أوفياء.
 - 6خاثر.
 - 7عنق.
 - 8مضجع.

 - 9ذل وخضوع.
 - 10ألفة ووفاق.
 - 11أرض واسعة مقفرة.
 - 12لباس الكف.
 - 13بعيد القعر.
 - 14من األلبسة.
 - 15غ ْيظ وحقد.
 - 16فارق المكان.

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

1
2
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5
6
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8
9

فاتص

= 56

=
65

أفق ًيا – 1:قوض  - 3 -نجد - 5 -
شعر  - 7 -رفح  - 8 -نصف 9 -
 ريع  - 11 -رفق  - 13 -قفا 15 - قرش  - 17 -بطح  - 19 -حلج - - 21هدد  - 22 -معك  - 23 -فلق
  - 25عرض  - 27 -رحم - 29 -عزم  - 31 -عبق  - 33 -جدع 35 -
 صحف  - 36 -زمل  - 37 -محل  - 38رزح  - 39 -فشل.عمود ًيا - 1 :قصر  - 2 -ضرع 3 -
 نحر  - 4 -دنق  - 5 -شفق - 6 -رخا  - 10 -يسر  - 12 -فرط 14 -
 فضل  - 15 -قصف  - 16 -شهق  - 17بدع  - 18 -حمض - 19 -حكر  - 20 -جهم  - 24 -لغز 26 -
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جه رسالة إلى األميركيين
زيلينسكي يو ّ
يف الوقــت الذي كان فيــه األمريكيون
يدلــون بأصواتهم يف انتخابــات منتصف
الوالية ،دعا الرئيــس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي األمريكيــن إىل "الحفاظ عىل
وحدة ثابتة إىل أن يت ّم إرساء السالم مجدّداً"
يف أوكرانيا.
وقال زيلينسكي يف خطاب عرب الفيديو
من كييــف أثناء تلقيــه "ميدالية الح ّرية"
األمريكية" :أطلب منكم الحفاظ عىل وحدة
ثابتة كما هي الحــال اآلن ...إىل اليوم الذي
سنسمع فيه ك ّل الكلمات املهمة التي حلمنا
بها ،حتّى نسمع أنه ت ّم إرساء السالم أخرياً".
وشــكر الرئيــس األوكرانــي الرئيس
األمريكي جو بايدن وكال الحزبَني الجمهوري
والديموقراطــي يف الكونغرس وك ّل مواطن
أمريكي ،عــى الدعــم املايل والعســكري
والديبلومايس الكبــر ألوكرانيا منذ الغزو
الرويس للبالد يف  24شباط.
ورأى أن حصوله عىل "ميدالية الح ّرية"
مــن فيالدلفيا "رشف عظيــم" ،لكنّه أراد
إهداء هذه الجائزة لـ"جميع نســاء ورجال
أوكرانيــا" الذين "يظهــرون ألعظم نظام
اســتبدادي يف العالم أن وحدها الهزيمة هي
ما سيناله يف أوكرانيا".
ّ
وخــص بالذكــر "الجنــود األبطال"
و"املتطوّعني" و"العاملني يف قطاع الطاقة
الذين يُصلحون شــبكة الكهرباء لتأمينها
للســكان بعد أن أصابت صواريخ روســية
وطائرات إيرانية بال طيــار محطات توليد
الطاقة الكهربائية" ،مؤكدا ً أن "الح ّرية هي
الكلمة الرئيسية بالنســبة إلينا التي توحد
حقا ً جميع األوكرانيني".
ويف وقــت الحق ،اعترب زيلينســكي يف

أخبار سريعة
محادثات في واشنطن
بين يريفان وباكو

ّ
تدك المواقع الروسية قرب بخموت أمس (أ ف ب)
المدفعية األوكرانية

مداخلة مصوّرة خــال مؤتمر "كوب "27
أن األرض "ال يُمكنهــا تحمّ ــل طلقة نارية
واحدة" ،متّهما ً روسيا بأنها رصفت العالم
عن "تح ّركات جماعية" رضورية ملكافحة
االحرتار.
توازياً ،أكدت ســفرية الواليات املتحدة
لدى األمم املتحدة لينــدا توماس غرينفيلد
خــال لقــاء يف كييف مع زيلينســكي أن
الواليات املتحــدة "مســتعدّة للوقوف إىل
جانب أوكرانيا طاملا لزم األمر" ،فيما بحث
املســؤوالن يف "الحفاظ عىل اتفاقية تصدير
الحبوب يف البحر األســود وتوسيعها والتي

تفاوضت يف شــأنها األمــم املتحدة" والتي
ســتكون ســارية يف هذه املرحلة حتى 19
ترشين الثاني مع روسيا.
ويف الغضون ،أعلنت الســلطات املعيّنة
من قبل االحتالل الرويس يف منطقة خريسون
أن التيار الكهربائــي عاد بالكامل إىل كربى
مدنهــا ،بعدمــا حمّ لت كييف مســؤولية
هجمات ع ّ
طلت إمدادات الطاقة واملياه.
وعىل صعيــد آخر ،أعلــن جهاز األمن
الــرويس "أف أس بي" توقيــف  9أعضاء
يف "مجموعة اســتخبارات وتخريب تابعة
للقــوات األوكرانيــة" ،متّهمــا ً املجموعة

بالتخطيط لهجمات ض ّد مسؤولني رفيعني
عيّنتهم روسيا يعملون يف خريسون.
إىل ذلك ،أوضح الرئيــس الرتكي رجب
طيب أردوغــان أن اجتماعا ً آخر ســيُعقد
يف وقــت الحق من هــذا الشــهر بعد لقاء
جمعــه مع رئيس الوزراء الســويدي أولف
كريسرتسون ،مشــرا ً إىل أنّه "وافقنا عىل
عملية انضمام الســويد إىل الناتو" ،يف حني
أعلن الربملان السويدي أنه سيُن ّ
ظم تصويتا ً
األسبوع املقبل لتغيري الدستور بهدف تشديد
"مكافحة اإلرهاب" ،وهــي إحدى النقاط
التي طالبت بها أنقرة.

واشنطن ُتجدّد التزامها مكافحة التغيّر المناخي
مع استكمال أعمال مؤتمر األطراف حول املناخ «كوب
 »27يف رشم الشــيخ يف مرص ،أكد مبعوث الواليات املتحدة
للمناخ جون كريي يف اليوم الثالث للمؤتمر أمس أن الرئيس
ّ
التغي
األمريكي جو بايدن ســيبقى مصمّ ما ً عىل مكافحة
املناخي مهما كانت نتائــج االنتخابات يف بالده ،فيما ترفع
دول الجنوب الصوت مطالبة بتعويضات قد تصل إىل مبالغ
هائلة.
وإذ قال كريي« :التحدّي كبري ج ّدا ً وهو األكرب الذي يواجهه
البرش» ،اعترب أن «أزمة املناخ ال تُهدّد البنى التحتية واالقتصاد
واألمن فقط ،بل تُهدّد كل جانب من جوانب حياتنا اليومية».
وأضاف« :اليــوم لدينا انتخابات يف الواليات املتحدة» ،الفتا ً إىل
أنه حتّى لو خــرت اإلدارة الديموقراطية الحالية الغالبية يف
الكونغرس «سيكون بايدن أكثر تصميما ً عىل االستمرار بما
نقوم به .والقسم األكرب ِممَّا نقوم به ال يُمكن ألحد تغيريه من
بعدنا».
وتحدّث عن أن بايدن يؤمن بأن «لدينا مسؤولية خاصة
حيــال الدول األق ّل تطوّراً ،دول العالــم الثالث ،دول الجنوب،
للتأكد من حصول انتقــال عادل» عىل صعيد املناخ والطاقة،
فيما لن يحرض بايدن إىل رشم الشــيخ قبل  11ترشين الثاني

كيري متحدثًا في شرم الشيخ أمس (أ ف ب)

النشغاله يف انتخابات منتصف الوالية.
ومع تكاثر الكوارث الطبيعية من فيضانات وموجات حر
ّ
التغي املناخي ،تُطالب الدول
وجفاف وحرائق غابات يُفاقمها
خاصةّ ،إل ّ
ّ
أن الدول
الضعيفة إزاء هذه التداعيات ،بآليّة تمويل
ّ
تتحفظ عىل ذلك ،إذ تخىش أن تحمل املسؤولية رسميّا ً
الغنية

بأن نظام تمويل املناخ ّ
وتُفيد ّ
معقد كفاية بحالته الراهنة.
وتحتــاج الدول النامية والناشــئة ،باســتثناء الصني،
اســتثمارات تتجاوز تريليوني دوالر سنويّا ً بحلول  ،2030إذا
أراد العالم لجم االحرتار املناخي والتكيّف مع تداعياته ،بحسب
ما جاء يف تقرير لرئاســة مؤتمر املناخ صدر أمس .ويُفرتض
أن يأتي تريليون دوالر من دول غنية ومستثمرين ومصارف
تنمية متعدّدة األطراف ،وفق التقرير.
توازياً ،رأى األمني العام لـ»حلف شــمال األطليس» ينس
ستولتنربغ يف مداخلة عرب الفيديو أن تطوير مصادر الطاقة
املتجــدّدة ال يصبّ فقط يف مصلحة املنــاخ ،بل األمن كذلك،
مشدّدا ً عىل األهمّ ية االسرتاتيجية لخفض «االرتهان إىل الوقود
األحفوري».
ويف الغضون ،وقعت اإلمارات ومــر اتفاقية لتطوير
مرشوع لطاقة الرياح الربيــة بطاقة  10جيغاواط يف مرص،
عىل هامــش مؤتمر «كــوب  »27يف منتجع رشم الشــيخ
السياحي .وذكرت وكالة أنباء اإلمارات أن محطة طاقة الرياح
الربية ستوفر ملرص «نحو  5مليارات دوالر أمريكي من تكاليف
ً
إضافة إىل توفري ما يصل إىل  100ألف
الغاز الطبيعي السنوية،
فرصة عمل».

تحذير كندي من "أعمال عدائيّة" صينيّة
يف خضــ ّم التوتر الجيوســراتيجي
الصينــي  -الغربي ،ح ّذر رئيــس الوزراء
الكندي جاســتني ترودو مــن أن الصني
تُمارس «ألعابا ً عدائية» مع الديموقراطية
ّ
واملؤسسات الكندية ،وذلك عقب ما كشفه
تقرير إعالمي عن تدخل أجنبي يف العملية
االنتخابية يف كندا.
وقال ترودو للصحافيني« :اتخذنا إجراءات
هامــة لتعزيز نزاهــة عملياتنــا وأنظمتنا
االنتخابية ،وسنواصل بذل الجهود يف مكافحة
التدخــل يف االنتخابــات ،والتدخل األجنبي يف
ّ
ومؤسساتنا».
ديموقراطياتنا
وأضاف« :لألســف ،نــرى دوال ً والعبني
دوليني من كافة أنحاء العالم ،ســواء كانت
الصني أو غريهــا ،تواصل ممارســة ألعاب
عدائية مع ّ
مؤسساتنا وديموقراطياتنا».
ويف املقابــل ،أكد املتحدّث باســم وزارة
الخارجية تشاو ليجيان خالل مؤتمر صحاىف

٢١

دوري أمــس أن الصني «ليس لها مصلحة» يف
التدخل يف شؤون كندا الداخلية.
ورأى تشــاو أن «العالقات بني الدول ال
يُمكن أن تُقوم ّإل عىل االحرتام املتبادل واملساواة
واملنفعــة املتبادلة» .وأضــاف أن «العالقات
الصينية  -الكندية ليست استثناء» ،معتربا ً أن
«عىل كنــدا الكف عن االدالء بترصيحات ترضّ
بالعالقات الصينية  -الكندية».
وجــاءت ترصيحات تــرودو بعد تقرير
ملحطة «غلوبال نيوز» املح ّلية عن تمويل بكني
رسية» من املرشــحني يف انتخابات
«شــبكة ّ
حصلت أخرياً ،وبعد أيام من فتح الســلطات
تحقيقــا ً بـ»مراكــز رشطــة» صينية غري
رشعية يف منطقة تورونتو لتعقب املنشــقني
واملعارضني الصينيني.
ويف هذا الصدد ،أفادت «غلوبال نيوز» نقالً
عن مصادر لم تُسمّ ها ّ
بأن أجهزة االستخبارات
الكندية أبلغت حكومة ترودو ّ
بأن الصني تسعى

للتأثري عىل العملية الديموقراطية يف البالد أو
تخريبها .وزعم تقرير املحطة أن بكني حوّلت
أمواال ً من خالل نائب يف أونتاريو وآخرين إىل ما
ال يق ّل عن ّ 11
ً
إضافة
مرشــحا ً يف االنتخابات،
إىل عمالء صينيني عملوا كناشطني يف حمالتهم
االنتخابية.
وأضاف أن بكني ســعت إىل تعيني عمالء
يف مكاتب أعضاء الربملان أيضا ً من أجل التأثري
عىل السياسات ،يف حني أعلنت الرشطة امللكية
الكندية الشــهر املايض أنها تنظر يف تقارير
عن «نشاط إجرامي يتع ّلق بما يُسمّ ى مراكز
الرشطة».
وبحسب مجموعة «سيفغارد ديفندرز»
الحقوقية ومق ّرها إســبانيا ،فقد استخدمت
الرشطة الصينية مراكز الرشطة هذه لتنفيذ
عمليات عــى أراض أجنبيــة والضغط عىل
مواطنني صينيني للعــودة إىل الصني ملواجهة
اتهامات جنائية.

ونفت الصني االتهامات املتع ّلقة بممارسة
هذه املراكز ألنشــطة غري قانونية ،مد ً
ّعية أن
هذه املواقع تُقدّم بك ّل بســاطة خدمات مثل
تجديد رخص القيادة للمواطنني الصينيني يف
الخارج.

عقدت أرمينيا وأذربيجان جلسة
محادثات في واشنطن اإلثنين
برعاية الواليات المتحدة ،بعد
ساعات من تبادل الطرفين
االتهامات في شأن جولة قصف
جديدة على طول حدودهما.
واستضاف وزير الخارجية
األميركي أنطوني بلينكن وزي َري
خارجية البلدَين .وقال بلينكن قبل
االجتماع ّ
إن "الواليات المتحدة
ملتزمة بمفاوضات السالم بين
أرمينيا وأذربيجان" ،معتبرا ً أن
"الحوار المباشر هو أفضل وسيلة
لسالم دائم ،ونحن مسرورون ج ّدا ً
لدعم ذلك" .وأفاد مسؤول أميركي
وكالة "فرانس برس" ّ
بأن االجتماع
كان أق ّل من مفاوضات سالم
بالمعنى الحرفي للكلمة ،وأكثر من
َ
للطرفين المتحاربَين
توفير فرصة
لاللتقاء والتحدّث.

توقيفات جديدة
في تركيا
أوقفت السلطات التركية 27
شخصاً ،بينهم جنود مفصولون
من الخدمة ،لالشتباه بعالقاتهم
بالداعية فتح الله غولن ،العدو
اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان
الذي يتّهمه بمحاولة االنقالب
في تموز  .2016وأفادت وكالة
"األناضول" الرسمية ّ
بأن هؤالء
األشخاص الـ ،27بمَن فيهم جنرال
وضابطان في الجيش كانوا قد
ُفصلوا خالل عمليات التطهير التي
أعقبت االنقالب الفاشل ،أوقفوا في
أنقرة واسطنبول ،بينما ال يزال
جار عن  7أشخاص آخرين.
البحث ٍ
وتستهدف العملية التي جرت في
 5محافظات تركية ،المق ّربين
والمتعاطفين مع "منظمة فيتو
اإلرهابية" (االسم الذي تستخدمه
أنقرة لإلشارة إلى حركة غولن)،
داخل الجيش والقضاء .كما أوقف
 5أشخاص يُشتبه في انضمامهم
إلى حركة غولن فيما كانوا يهمّ ون
باجتياز الحدود مع اليونان ،بحسب
وزير الدفاع التركي.

رحلة ج ّوية
بين فنزويال وكولومبيا
ُسيّرت أوّل رحلة جوّية بين
فنزويال وكولومبيا اإلثنين بعد
أكثر من عامين من القطيعة،
وذلك إثر استئناف العالقات
الديبلوماسية والتجارية بين
البلدَين بعدما ُقطعت في العام
 .2019وأقلعت طائرة "بوينغ"
تابعة لشركة طيران "توربيال
إيرالينز" الفنزويلية الخاصة عند
الساعة  17:30بالتوقيت المح ّلي
من كاراكاس وهبطت عند الساعة
 18:00بالتوقيت المح ّلي في
بوغوتا .وكتب وزير الصناعة
والتجارة الكولومبي خيرمان
أومانيا في تغريدة أن "هذه الرحلة
تُمثل االستئناف المنتظر للرحالت
الجوّية المباشرة بين كولومبيا
وفنزويال ،البلدان الشقيقان اللذان
يعمالن سويّا ً من أجل مستقبل
مزدهر" .في البداية ،ستؤمّ ن شركة
"توربيال إيرالينز" رحالت بين
عاصمتَي البلدَين اإلثنين والسبت،
في حين تنوي شركة "ساتينا"
الكولومبية الحكومية تسيير أوّل
رحلة إلى كاراكاس اليوم ،تليها
رحلة أخرى في  28تشرين الثاني
بين بارانكيا وكاراكاس.
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كـــرة سلـــة

ووريورز يضع حدًا لـ 5هزائم متتالية

"أن بي آي" :خسارة أولى لباكس
وجاز يجدّد فوزه على اليكرز
ألحق أتالنتا هوكس بميلووكي باكس الهزيمة األولى هذا الموسم بالفوز عليه  98-117في
الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلّة ،وتنفس غولدن ستايت ووريورز حامل اللقب الصعداء
ووضع حدًا لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس مباريات ،بفوزه على ساكرامنتو كينغز .113-116

كابيال (باألبيض) مسج ً
ال من دانك ألتالنتا أمام آلن (أ ف ب)

يدين هوكس بفوزه السابع
هذا املوســم يف  10مباريات اىل
"املبتــدئ" آي دجاي غريفني،
الذي دخل من مقاعد البدالء يف
غياب نجــم الفريق تراي يونغ
بسبب إصابة يف الذقن ،ليسجل
 24نقطة يف أفضل أداء له عىل
اإلطالق ،فيما ساهم ديجونتاي
موراي بـــ 25نقطــة مع 8
متابعات و 11تمريرة حاسمة،
ليلعب دورا ً أساســيا ً أيضا ً يف
الهزيمــة األوىل لباكس يف 10
مباريات حتى اآلن.
وكشف غريفني أن "املدرب
نايت ماكميالن قال يل أن أكون
جاهزا ً بشــكل مبكــر لدخول
املباراة .أن أكون حارضا ً ذهنياً.
أن أتقبل التحدي .الفضل يعود
اىل املدربــن ورفاقــي الذين
يســاندونني .أشعر كأنني بني
عائلتي".
ودخــل باكــس اىل اللقاء
باحثا ً عن اإلبقاء عىل ســجله
كالفريق الوحيد الذي لم يهزم
هذا املوســم ،وبــدا يف طريقه
لتحقيــق مبتغاه بإنهائه الربع
األول متقدما ً بفارق  11نقطة
 ،25-36ثم دخل اىل الشــوط
الثاني وهــو يف املقدمة بفارق
ست نقاط.
لكــن الوتــرة انقلبــت
ملصلحة هوكس يف الربع الثالث

بعدما أمطر سلة ضيفه بـ37
نقطــة يف مقابــل  22نقطة
لألخري ،ما فتح الطريق أمامه
للســيطرة عىل املباراة وإنهائه
الربع األخري متفوقا ً أيضا ً -28
.18
وعىل رغم النقــاط الـ25
التي ســجلها النجم اليوناني
يانيــس أنتيتوكونمبــو ،لــم
يتمكــن باكس مــن مواصلة
بدايتــه املثالية بعدمــا أفلتت
املباراة من بني يديه يف الشوط
الثاني.
وقال ماكميــان ان اتالنتا
سيطر عىل القســم الثاني من
اللقــاء "نتيجة لعبنــا بمزيد
من االندفــاع يف الربعني الثاني
والثالث".
وأضــاف" :مــن الناحية
الهجوميــة ،أعتقد أننا تحركنا
بشــكل جيد حقا ً وأرهقناهم
وكنــا صبورين ولــم نلجأ اىل
الترسع يف التســديد ،كما فعلنا
يف املبــاراة األوىل ضدهــم" ،يف
إشــارة اىل الخسارة عىل أرض
باكس  123-115نهاية الشهر
املايض.

 47نقطة لكوري

ويف ســان فرانسيســكو،
أنهى ســتيفن كوري مسلسل
الهزائــم املتتاليــة لووريورز

"عمومية" اللجنة األولمبية تص ّوت
ضدّ قبول عضوية إتحادات رياضية جديدة
إنعقدت الجمعيــة العموميــة العادية
ّ
ســن
للجنة األوملبية اللبنانية يف فندق بادوفا
الفيل بحضور رؤساء وممثلني عن  27إتحادا ً
رياضيا ً ّ
يحق لها التصويت ،فيما تمثّلت اللجنة
التنفيذية برئيســها بيار جلخ ونواب الرئيس
هاشــم حيدر وجاك تامر وســامي قبالوي
وأسعد النخل واألمني العام العميد حسان رستم
وجميع األعضاء.
بعد النشــيدَين الوطني واألوملبي ،تحدّث
املسؤول اإلعالمي للجنة األوملبية ّ
حسان محي
الدين ،تاله الرئيس جلخ الذي أكد ّ
أن االجتماع
هو مناسبة للتالقي والتأكيد عىل أهمية التعاون
والعمل املشــرك من أجل تقدّم وتطوّر الواقع
الريايض يف لبنان إداريا ً وفنيا ً عىل رغم التحديات
الكبرية والظروف الصعبة التي تواجهها البالد
عىل كافة الصعد واملجاالت ،مشريا ً اىل ّ
أن اللجنة
التنفيذية الحالية ســعت منذ إنتخابها للعمل
من أجل إنجاز العديد من امللفات واملشاركة يف
اإلستحقاقات املحلية والخارجية عىل إختالفها.
وشدّد جلخ عىل أهمية وحتمية الرشاكة الثالثية
املتينة بني وزارة الشــباب والرياضة واللجنة
األوملبية اللبنانية واالتحادات الرياضية ك ّلها من
دون إستثناء.
وتابع" :أيدينا ممــدودة للجميع ورعاية

اللجنة التنفيذية األولمبية خالل الجمعية العمومية

ك ّل االتحادات مسؤوليتنا بما يتوافر لدينا من
اإلمكانيات املتاحــة ،ونحن نطمح للمزيد من
الدعم والرعاية مــن خالل إتصاالتنا ولقاءاتنا
الخارجية الدائمــة ،وكان آخرها يف العاصمة
الكورية سيول خالل إنعقاد الجمعية العمومية
التحاد اللجــان الوطنية األوملبيــة" .وتوجّ ه
للحارضيــن قائــاًّ :
"إن ثقتكــم اليوم هي
أســايس وركيزة مهمّ ة ملواصلة دورنا يف
عامل
ّ
تلبية املطالب واالحتياجــات الالزمة وتحقيق
طموحات العائلة الرياضية بأرسها".
ث ّم تيل َ البيانان اإلداري واملايل للعام 2021
وت ّم التصديق عليهمــا باإلجماع مع إبراء ذمة
اللجنة التنفيذية الحالية .بعدها طرح بند قبول

عضوية خمسة إتحادات ولجان رياضية جديدة
يف اللجنــة االوملبية ،وهي :لجنــة الرياضات
اإللكرتونيــة والروبوتكس ،اإلتحــاد اللبناني
لرياضة الســكيت ،االتحاد اللبناني للخمايس
الحديث ،لجنة لعبة الشــاينغ يش (الشطرنج
الصيني) ولجنة التزلج عىل األمواج ،وقد سقط
هذا البند بتصويت أعضاء الجمعية العمومية،
إذ إعرتض  16إتحادا ً عىل قبول العضوية مقابل
موافقة  11إتحاداً.
إشــارة اىل ّ
أن اللجنــة األوملبيــة ك ّرمت
الصحــايف الريايض املخرضم الزميل يوســف
برجاوي يف بداية الجلســة ،حيث قدّم له جلخ
درعا ً تقديريا ً عربون إعتزاز وتقدير.

تايتوم مسج ً
ال من "دانك" لبوسطن في سلّة ممفيس (أ ف ب)

جل نيانغ نقاطه الـ21
س ّ
من خارج القوس
حامل اللقــب عند  5مباريات،
بتســجيله  47نقطــة قاد بها
فريقه لحسم املباراة أمام جاره
ساكرامنتو كينغز .113-116
وانتظر فريق املدرب ستيف
كري حتى الربع األخري ليحسم
اللقــاء ويحقق فــوزه الرابع
هذا املوســم يف  11مبــاراة،
بفضل كوري الذي ســجل 17
من نقاطــه الـ 47يف هذا الربع
ليلعب الــدور الرئيس يف تفوق
فريقه .25-37
ورأى كــوري أن طريقــة
الفوز ليســت مهمــة بل "ما
هو يف هذه املرحلة هو تحقيق

الفــوز كيفمــا كان" .وعاد
ووريــورز اىل ملعبه بعد رحلة
خــر فيها جميــع مبارياته
الخمس يف سلســلة "تسببت
باالحباط" وفق ما أفاد كوري،
مضيفــاً" :مــا زال بإمكاننا
أن نظهــر روح الفريق البطل
والتنافسية التي خولتنا الفوز
بمباراة من هذا النوع".
وبعد غياب لثالث مباريات
بســبب املرض ،عــاد العمالق
الكامريوني جويل إمبييد بقوة
ونجــح يف جميــع محاوالته
الـ 16عن خط الرميات الحرة،
منهيا ً اللقاء بـ 33نقطة ،ليقود
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز اىل
الفوز عىل فينيكس صنز -100
 ،88بمساهمة فعالة أيضا ً من
الســنغايل األصل جورج نيانغ
الذي سجل جميع نقاطه الـ21

صورة من الماضي

جائزة جمعية المحرّرين الرياضيين
ألفضل العب والعبة لعام 1970

أقامــت جمعية املح ّررين الرياضيني يــوم االثنني  11ترشين
الثاني  1970حفالً تكريميا ً للفائزين بجائزتها الســنوية ألفضل
ريايض ورياضيــة للعام املذكور ،وهما الربّــاع الدويل محمد خري
الطرابليس وبطلة الجمباز كلري عكر ،وذلك يف مبنى تلفزيون لبنان
يف ت ّلة الخياط خالل تقديم برنامج "ركن الرياضة".
تقــدّم الحفل نقيــب املح ّررين ملحم كــرم ،ورئيس جمعية
الرس غازي ميقاتي
املح ّررين الرياضيني ناصيــف مجدالني وأمني
ّ
وعضو الجمعية خليل نحاس ،رئيــس إتحاد الجمباز عمر غندور
واألمــن العام عدنان مكــي ،رئيس إتحاد رفــع االثقال والرتبية
البدنية مليح عليوان ،إضافة اىل املك ّرمَ ني عكر والطرابليس.
وكانت مناســبة رشح فيها ميقاتي كيفيــة إختيار ريايض
ورياضيــة العام من خالل النتائج الجيدة التي يســجّ النها محليا ً
وخارجياً ،واختتم الحفل بكلمة للنقيب كرم.
ويف الصورة يبدو مــن اليمني :عدنان مكــي ،خليل نحاس،
ناصيف مجدالني ،ملحم كرم ،كلري عكــر ،محمد طرابليس ،عمر
غندور ،مليح عليوان وغازي ميقاتي.
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"ماسترز" السيدات :اللقب األغلى لغارسيا
إختتمت الفرنســية كارولني غارسيا املصنفة
سادسة عاملياً ،موسمها االستثنائي بأفضل طريقة
من خالل فوزها بلقب بطولة "املاسرتز" الختامية
ملوســم محرتفات كــرة املرضب ،للمــرة األوىل يف
مسريتها ،بتغلبها يف املباراة النهائية عىل البيالروسية
أرينا ســابالينكا الســابعة  6-7و 4-6يف تكساس
االمريكية.
واصبحت غارســيا ( 29عاماً) ثاني فرنســية
تحرز البطولة التي تجمــع أفضل ثماني العبات يف
العالم ،بعد أمييل موريسمو .2005
ورفعت غارسيا عدد ألقابها لهذا املوسم اىل أربعة
ويف مســرتها اىل  ،11لكن تتويجها يف هذه البطولة
هو األهم عىل اإلطالق ،ما ســمح لها يف إنهاء العام
رابعة يف تصنيف رابطة املحرتفات الذي صدر امس،
يف مركز سبق لها أن وصلت اليه يف العام  .2018وعىل
رغم خســارتها يف نصف النهائي أمام سابالينكا ،ال
زالت البولونية إيغا شفياتيك تح ّلق بعيدا ً يف الصدارة،
وســتنهي العام يف القمة للمرة االوىل يف مســرتها،
لتخلف االســرالية آشــي بارتي التي أنهت االعوام
الثالثة املاضيــة يف املركز االول قبل اعتزالها املفاجئ
يف آذار املايض بعد تتويجها بلقب أسرتاليا املفتوحة.

لدى الرجــال ،خرق الدنماركــي هولغر رونه
قائمة العرشة االوائل للمرة االوىل بعد تتويجه بدورة
باريس-برييس للماسرتز عىل حساب الرصبي نوفاك
ديوكوفيتش الذي خرس مركزاً.
وحافــظ االســباني كارلوس ألــكاراز ،الذي
انســحب من ربع النهائي ضد رونه بســبب آالم يف
البطن ســتحرمه من املشاركة يف بطولة "املاسرتز"
الختامية ،عىل الصدارة أمــام مواطنه رافايل نادال
الذي خرج عند الحاجز األول يف باريس.
(أ ف ب)

فيليبس يعود إلى صفوف سيتي
من خارج القوس ( 7ثالثيات)،
وتوبايــس هاريس ( 21نقطة
أيضاً).

 ...و 39نقطة لتايتوم

وتعملق جايســون تايتوم
بتســجيله  39نقطــة قاد بها
بوســطن ســلتيكس وصيف
البطل اىل الفــوز عىل ممفيس
غريزليــز  ،106-109يف لقاء
برز خالله أيضا ً نجم األخري جا
مورانت بتســجيله  30نقطة،
من بينهــا  5ثالثيات ،من دون
أن يكــون ذلك كافيــا ً لتجنيب
فريقه الهزيمة األوىل عىل ملعبه
والرابعة باملجمل هذا املوسم.
وحقــق يوتا جــاز فوزه
الثاني يف غضون أربعة أيام عىل
لوس أنجليس اليكــرز ،وهذه
املرة بنتيجــة كبرية 116-139

يف لقاء افتقد فيه األخري لنجمه
ليربون جيمــس ولوني ووكر
وباتريك بيفريل بسبب اإلصابة،
التــي أجربته عىل الســفر اىل
سولت اليك ســيتي بـ 11العبا ً
فقط .وسجل جوش هارت سلة
ثالثية قاتلــة يف الثانية األخرية
حسم بها فوز فريقه بورتالند
ترايــل باليزرز عــى مضيفه
ميامي هيــت  ،107-110فيما
واصل النجم الســلوفيني لوكا
دونســيتش تألقه بوصوله اىل
الثالثني نقطة أو أكثر ( 36هذه
املــرة) للمباراة التاســعة عىل
التوايل ،ليلعب الدور الرئيس يف
تفوق فريقه داالس مافريكس
عــى ضيفــه بروكلــن نتس
ونجمه كيفــن دورانت بفارق
س ّلة واحدة وبنتيجة .94-96
(أ ف ب)

بالتر :منح قطر استضافة
المونديال كان "خطأ"
قال الرئيس الســابق
لالتحاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) السويرسي سيب
بالتــر ،إن قرار منح قطر
حــق اســتضافة كأس
العالم  2022كان "خطأ".
وصوّتــت اللجنــة
التنفيذية للفيفا يف العام
 2010ملصلحــة قطر عىل
حســاب الواليات املتحدة
بغالبيــة  14صوتــا ً يف
مقابل .8
وقال بالتر" :لقد كان
خطأ .لقد كان استنادا ً إىل قرار عندما كنت رئيساً ،وبالتايل أنا
أتحمل جزءا ً من املسؤولية".
وأضاف أنه صوّت للواليات املتحدة الســتضافة نســخة
العــام  ،2022وألقى باللــوم عىل الفرنيس ميشــال بالتيني
رئيس االتحاد األوروبــي لكرة القدم (يويفا) حينها يف ترجيح
التصويت لقطــر بناء عىل طلب من الرئيــس الفرنيس آنذاك
نيكوال ساركوزي.
وقال بالتر إن ســاركوزي أوىص بالتيني "بأن يصوت هو
وناسه لقطر".
ونفــى بالتيني روايــة بالتر لألحداث ،وقــال للمحققني
الفرنسيني إن "الرئيس ســاركوزي لم يطلب مني التصويت
لدولة أو أخرى ،لكن لدي انطباع بأنه كان يدعم قطر".
(أ ف ب)
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يعود العب الوســط كالفن فيليبس إىل تشكيلة
مانشســر ســيتي يف مباراة كأس رابطــة األندية
اإلنكليزية ضد تشــليس اليــوم ،يف محاولة لتعزيز
فرصته باالنضمام إىل تشــكيلة إنكلرتا املشاركة يف
كأس العالم.كان فيليبس عنرصا ً مهما ً يف تشــكيلة
منتخــب بالده الذي بلغ نهائــي كأس أوروبا صيف
العام  ،2021لكنه شارك يف  13دقيقة فقط بقميص
ســيتي منذ انضمامه إليه من ليدز يونايتد يف تموز
املايض .ويغيــب فيليبس ( 26عاماً) عن املالعب منذ
أيلول بعد خضوعه لعملية جراحية ملشكلة مزمنة يف
الكتف .ويحوم الشــك أيضا ً حيال مشاركة زميله يف
سيتي كايل ووكر يف كأس العالم ،حيث يسابق الوقت
للتعايف من إصابة يف الفخذ ولن يشــارك يف مواجهة
تشليس .وسيعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنكلرتا عن
تشكيلته الرسمية املشاركة يف مونديال قطر غداً.
وقال مدرب ســيتي اإلســباني بيب غوارديوال
بشأن ما إذا كان الثنائي سيكون جاهزا ً لكأس العالم:
"األمر مرتوك لغاريث .هما يتواصالن مع الفيزيائيني
واألطباء واملنتخب اإلنكليزي .ســيكون كالفن مع
الفريق يف املباراة ضد تشليس".
يف املقابل ،لن يتواجد هــداف الفريق النروجي
إرلينــغ هاالند يف النهائيات لفشــل منتخب بالده يف
التأهل ،لكن املدرب قد يريحه اليوم حيث يتعاىف من
إصابة يف أربطة القدم .ويخوض سيتي مباراة أخرى
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز عىل أرضه أمام برنتفورد
السبت املقبل ،قبل فرتة راحة مدتها خمسة أسابيع
خالل اقامة كأس العالم  2022يف قطر( .أ ف ب)

حنكة جلخ

أشاد إداريّ بارز حضر جلسة
الجمعية العمومية للجنة األولمبية
اللبنانية أول من أمس اإلثنين،
بحنكة وأداء رئيس اللجنة بيار
جلخ في إدارتها وإيصالها الى
شاطئ األمان على رغم البند
الشائك الذي تخوّف البعض من
أن يؤدي الى "تفجير" الجلسة
وفرط عقد اللجنة األولمبية من
الداخل ،والمتمثّل بقبول عضوية
إتحادات ولجان رياضية جديدة.
وأكد اإلداريّ ّ
أن الديمقراطية
تج ّلت بأبهى حللها عبر التصويت،
وخرج الجميع منتصرا ً من خالل
التعبير عن رأيه بكل قناعة وحرية
رغم الخالفات بوجهات النظر،
معتبرا ً ّ
أن جلخ نجح في إستقطاب
اإلتحادات المعارضة من دون أن
يخسر حلفاءه في اللجنة التنفيذية
الذين سيُكملون معه طريق
النهوض بالرياضة اللبنانية حتى
إنتهاء واليتهم اإلدارية.

الحاج والجدّية المطلوبة

يحرص المدير الفني لمنتخب لبنان
لكرة السلة جاد الحاج ومساعده
الصربي ماركو فيليبوفيتش على
خوض المواجهة أمام الضيف
النيوزيلندي غدا ً الخميس ضمن
تصفيات بطولة كأس العالم بك ّل
إرادة وتصميم ،على رغم ضمان
منتخب األرز تأهله باكرا ً الى
النهائيات ،وذلك من أجل إثبات
تفوّقه على النيوزيلنديين من جهة
الدولي من
والتقدّم في التصنيف
ّ
جهة أخرى ،علما ً ا ّن منتخب األرز
سيفتقد الى خمسة العبين أساسيين
غدا ً هم سيرجيو درويش ،وائل
عرقجي ،ايلي شمعون ،وأمير سعود
بسبب اإلصابة ،إضافة الى يوسف
خياط الموجود في الواليات المتحدة.

"يويفا" يكرّر معارضته الدوري السوبر
ك ّرر االتحاد األوروبي لكــرة القدم (يويفا)
معارضته الشديدة إقامة الدوري السوبر األوروبي
الجديل واالنفصــايل عن مســابقة دوري أبطال
أوروبا العريقــة ،بعد اجتماع مع الرشكة املروّجة
له يف نيون (سويرسا).
وقال االتحاد القــاري إن االجتماع جاء بناء
عىل طلــب من "أي  22ســبورتس مانجمنت"،
وهي رشكة مروّجة للدوري الســوبر األوروبي تم
إطالقها يف منتصف ترشين االول املايض.
وقالت املجموعة عىل موقعها اإللكرتوني إنها
"تعمل بنشاط مع عدد من أندية كرة القدم الرائدة
لتطوير مفاهيم وأفكار جديدة ملسابقات األندية
األوروبية".
وقال االتحاد األوروبي إن "املعارضة الساحقة
للمرشوع الــذي أطلــق عليه تســمية الدوري
السوبر ال تزال نفســها اليوم كما كانت الحال يف
نيسان."2021
وكان  12ناديــا ً من نخبة القــارة االوروبية
قررت إطالق فكــرة الدوري الســوبر االوروبي
يف نيســان  ،2021لكنّها واجهــت انتقادات من

أخبار سريعة

حكومات بالدها ورابطات الــدوري واالتحادات
الوطنية والجماهري ،فاضطــرت اىل الرتاجع عن
خطوتها.
بيد أن ثالثة أندية وهــي جوفنتوس االيطايل
وريال مدريد وبرشلونة االسبانيان ،ال تزال تسعى
اىل تعويمها من جديد ،وســط خالف حول إساءة
اســتخدام مزعومة ملركز نافذ من قبل "يويفا"،
ستتم تسويته يف أوائل عام  2023من قبل محكمة
العدل األوروبية .فيما انسحبت األندية اإلنكليزية
القوية مقابل دفع غرامات( .أ ف ب)

"طرابلس" يبحث
عن هدّاف

يكثف الجهاز الفني لنادي طرابلس
الرياضي بقيادة المدير الفني
فادي عياد إتصاالته من أجل
تأمين مهاج ٍم من نوع السوبر
من الجنسية االفريقية الذي
يجيد التسجيل ،بعد أن أصاب
الفريق الشمالي العقم في ه ّز
الشباك في فترات طويلة من عمر
الدوري الحالي ،حيث لم يحرز
سوى َ
هدفين في ثماني مباريات.
وكانت إدارة النادي فسخت عقد
الالعب المصري أحمد الحاج الذي
إستقدمه رئيس النادي سليم
ميقاتي بسبب اإلصابة ،فيما أبقت
أجنبي واحد هو السوري
على العب
ّ
هائل البدري.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

شغور أسوأ من الفراغ
حكومة تصريف األعمال في ورطة داخل
ورطة لبنانية أكبر وأعمق .هي محكومة بإدارة
الشغور الرئاسي من دون أن تكون مؤهلة
حسب الدستور ،بصرف النظر عن اإلعتبارات
والضرورات السياسية .والشغور كان مرئيا ً
ومقروءا ً ومسموعا ً منذ شهور من دون أن
تنجح الدعوات الخارجية والداخلية المتكررة
في الحؤول دون الوصول إليه .فالنص في
المادة  62من الدستور هو أنه «في حال شغور
سدة الرئاسة ألي علة كانت تناط صالحيات
رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلتزم أمام
«الثنائي الشيعي» ومرجعيات أخرى عدم
الدعوة الى إجتماع لمجلس الوزراء إال في حال
الضرورة القصوى.
والمعنى البسيط لذلك تحويل الشغور الى
فراغ ،ألن حكومة ال تجتمع إال بالمفرق ال
تستطيع ممارسة صالحيات الرئيس المناطة
وكالة بمجلس الوزراء .وال يمكن تغيير هذا
اإلستعصاء .فالرئيس ميقاتي ينطبق عليه اليوم
ما كان يقال في الماضي عن لبنان :قوته في
ضعفه .ال مجال لمحاسبته ،وال إلستقالته ،وال
لنزع الثقة عن حكومته ،وال لمسؤوليته أمام
المجلس النيابي ،وال لمراقبة ما يفعله كل وزير
كأنه ملك على وزارته .وال شيء يوحي أننا على
موعد قريب مع إنتخاب رئيس للجمهورية ،ال
مع جلسات فولكلورية.
ذلك أن الكالم الشائع حاليا ً هو حصر الخيار
الرئاسي بمن ينتقيه «حزب الله» من بين
حلفائه .واللعبة ال يصح أن تكون كذلك .فما
نحتاج إليه ليس رئيسا ً يالئم حسابات «حزب
الله» ومشروعه بل رئيس لبناء مشروع الدولة
وإخراج لبنان من «جهنم» .رئيس يشرف على
التنقيب عن الغاز بعد ترسيم الحدود البحرية،
وعلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي ،ويصر
على تحقيق اإلصالحات الثمانية المطلوبة
لبدء مسار التعافي المالي واإلقتصادي ،كما
على إنتظام العمل في المؤسسات وتحسين
العالقات مع العرب والغرب والشرق.
والكل يعرف أنه إذا أصر «حزب الله» على
التعطيل كما فعل من عام  2014الى عام
 2016إليصال مرشحه الى القصر ،فإن البلد
يقع في عزلة عربية ودولية كبيرة وينضم الى
إيران وسوريا تحت الحصار من دون أن يملك
ما تملكه طهران ودمشق .فضالً عن أن النظام
القائم ،حسب مقدمة الدستور ،على «الفصل
بين السلطات وتوازنها وتعاونها» تعطل عبر
الهيمنة على كل السلطات من خارجها ،فال
فصل وال توازن وال تعاون .ومما نحتاج إليه
في إعادة إحياء النظام ،بصرف النظر عن
الرغبات في تغييره ،نوع من «فصل السلطات»
بين رئاسة الجمهورية و»حزب الله» كما بينها
وبين المرجعيات واألحزاب والتيارات.
ومن المفارقات أننا نطالب بالتدخل
الخارجي في اإلنتخابات الرئاسية ،ونحن نرفع
شعار ُ
«صنع في لبنان» ،ثم نرفض دعوات
الدول الصديقة للمسارعة الى اإلنتخابات ،ألن
تلك الدول ال تسمي مرشحا ً حتى اآلن.
صحيح «أن غياب أي حكومة أسوأ من
وجود حكومة سيئة» ،كما قال هوبز ،لكن
الصحيح أيضا ً أن الحكومات السيئة سطت
على اللبنانيين وقادت لبنان الى ما هو أسوأ من
الفراغ والخراب.

يقطع الدم
هــــــــــــــل يف مجراه كل يوم
تعـــــــــــلم مشوارا ً يبلغ 168
مليون ميل.

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

األربــعــاء  ٩تشرين الثاني 2022

لبنان...
بانتظار توافق رئاسي

أقنعة غريبة في Cop27
تزامنا ً مع انطالق الدورة الـ 27من «مؤتمر األطراف
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ» ،أو
 ،COP27الذي يُعقد بمدينة رشم الشيخ يف مرص ،خالل
الفرتة بني  6و 18ترشين الثاني الحايل ،أحرضت رابطة
«فن التغيري  »21مرشوعهــا اإلبداعي  MaskBookإىل
البالد ،حيث يجتمع الفن واإلبداع مع قضايا البيئة.
ويف سلسلة مثرية للدهشة ،تربز صور ألشخاص
يرتدون أقنعة غري تقليدية ،يحمل كل منها رســائل
ومخاوف حول أكثر القضايــا البيئية إلحاحاً .وقالت
مؤسســة ورئيســة الرابطة ،أليــس أودوين« :إن
مرشوعنا فني دويل يســلط الضوء عىل تلوث الهواء،
واالحتباس الحراري ،والنفايات ،ويدعو كل شــخص

من مختلف أنحاء العالم البتكار قناع باستخدام مواد
أُعيد تدويرها بطريقة إبداعيــة وبيئية» .وترشح ّ
أن
القنــاع الواقي من تلوث الهواء يُعــد قلب هذا العمل
الفني اإلبداعي ،والذي يتحول إىل رسالة من أجل املناخ،
للتعبري عن التفاؤل وااللتزام تجاه كوكب األرض.
وحرصــت الرابطة عىل حشــد وتعزيــز إبداع
املجتمع املرصي للمشاركة ،من خالل تقديم سلسلة
من ورش العمل واملعارض قبل انطالق وأثناء انعقاد
 .COP27ويمنــح  MaskBookالفنانــن املرصيني
واملجتمعــات املحليــة فرصة املشــاركة يف املؤتمر
والتحدّث إىل بقية العالــم ،من خالل نقل مخاوفهم
بشكل ّ
خلق حول تغري املناخ يف مرص.
ٍ

تتخلّى عن البالستيك
أعلنــت ناطقــة باســم  Sonyأن املجموعة
العمالقة ســتبدأ اعتبارا ً من العام املقبل التخ ّلص
التدريجــي من العبــوات البالســتيكية لألجهزة
اإللكرتونية الصغرية التــي تنتجها ،مثل الهواتف
الذكية والكامريات وأكسسوارات الصوت.
واعتبارا ً من نيسان  ،2023لن تستخدم الرشكة
العبوات البالستيكية يف مراحل تصنيع أي منتج جديد
بزنــة كيلوغرام واحد أو أقل .كمــا تريد إزالة املواد
البالســتيكية من جميع الحاويات الخاصة بالسلع
الصغرية املصممــة حديثاً ،بحلول عام  .2025وبدال ً
من البالستيك ،ستستخدم الورق بشكل أسايس ،وما
يُسمّ ى «مادة املزج األصلية» املصنوعة من الخيزران
والورق املستعمل وألياف قصب السكر .وتريد Sony

يف نهاية املطاف التخلص من العبوات البالســتيكية
للمنتجات األكرب ،مثل أجهــزة التلفزيون ،ولكن لم
يُحدَّد إطار زمني بعد لهذه الخطوة.
ومعظم املواد البالســتيكية ،بما يشــمل تلك
املوجــودة يف العبوات واملنتجات ذات االســتخدام
الواحد ،ال تتحلل بسهولة يف الطبيعة .كما يمكن أن
تتحلل هذه املادة إىل لدائن دقيقة مســب ً
ّبة للتلوث،
وهــي جزيئات عُ ثر عليها يف جميــع أنحاء العالم
وحتى ببعض األعضاء البرشية.
وأعلنــت الرشكة العمالقة عــن خطة عاملية
طويلة األمد بهــدف الوصــول إىل «بصمة بيئية
معدومة» طوال دورة حياة منتجاتها وأنشــطتها
التجارية بحلول عام ( .2050أ ف ب)

أوروبا تشهد أحد أكثر األشهر حرًّا
ُّ
لتغــر املناخ التابعة
قالت خدمة «كوبرنيكوس»
لالتحاد األوروبيّ :
«إن أوروبا شــهدت درجات الحرارة
األكثر ح ّرا ً بالنسبة ألشــهر ترشين األول عىل اإلطالق،
مع تسجيل حرارة أعىل بحواىل درجتَني مئويتَني من تلك
املسجَّ لة يف الفرتة املرجعية املمتدة بني  1991و.»2002
وقالت نائبة مدير الخدمة ســامانثا بورجس:
ّ
«إن العواقب الوخيمة ّ
لتغي املناخ واضحة جدا ً اليوم،
عمل مناخي طموح يف مؤتمر كوب
ونحن بحاجة إىل
ٍ
 27لضمان خفض االنبعاثات لتثبيت درجات الحرارة
بالقرب من هدف اتفاق باريس املتمثل بـ 1.5درجة».
وأدت موجــة الحر إىل درجات حرارة قياســية
يومية يف أوروبا الغربية ،وشهر ترشين األول قيايس
يف النمسا وسويرسا وفرنســا .كذلك ،شهدت أجزاء

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

كبرية من إيطاليا وإسبانيا تحطيما ً لألرقام القياسية
الشهر املايض .ولفت مرصد املناخ إىل ّ
أن «كندا شهدت
ح ّرا ً قياسياً ،فيما شهدت غرينالند وسايبرييا ظروفا ً
ّ
أكثر دفئا ً من
املتوســط» .ويأتــي ذلك فيما يجتمع
قادة العالم إلجراء محادثات مناخية عالية األهمية يف
ٍ
دعوات لخفض االنبعاثات بشكل عاجل
مرص ،بظ ّل
لتجنُّب املزيد من الكوارث املناخية .وحذر األمني العام
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش من ّ
أن البرشية أمام
خيار العمل معا ً أو «االنتحار الجماعي».
كذلك أشارت املنظمة العاملية لألرصاد الجوية إىل
تسارع يف وترية ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان
ٍ
األنهــر الجليدية واألمطار الغزيــرة وموجات الحر
والكوارث القاتلة التي تتسبب بها( .أ ف ب)
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