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"الضغط" يزداد على  8آذار ...و"حزب الله"
يريد رئيسًا "يعترف بالمقاومة"!
عــى رتابة مجرياتها ونتائجها املع ّلبة ســلفا ً يف صندوق
االقرتاع ،انعقدت جولة االنتخاب الرئايس الخامسة منذ انطالق
املهلة الدســتورية واألوىل بعد شــغور ســدة الرئاسة األوىل،
فجاءت مشــهديتها تكرارا ً واجرتارا ً ألحداث سابقاتها تحت
وطأة استمرار "قوى التعطيل" يف خطف االستحقاق وتكبيله
بأغالل التخبط والتناحر بني صفوف مكوناتها ،مقابل تجديد
قوى املعارضة وحدة ّ
صفها خلف ترشــيح النائب ميشــال
معوض ...وما بــن الجبهتني يتواصل األداء الهزيل الهزيل عىل
ضفة "التغيرييني" املســتغرقني يف لعبــة "حرق األصوات" يف
موقد الشغور ليقدموا عن قصد أو جهل خدمة جليلة إىل قوى
السلطة باسم الناس الذين ثاروا عليها.
لكــن عىل رتابتها ســجلت وقائع الجلســة الرئاســية
الخامســة جملة مؤرشات بالغة الداللة يف الشكل واملضمون،
زادت منســوب الضغط عىل قوى  8آذار بعدما ارتفع الحاصل
االنتخابي ملرشــح املعارضة إىل حدود الخمسني صوتاً ،مقابل
انخفــاض مجموع األوراق البيضاء مــن  63صوتا ً مع بداية
الجــوالت االنتخابيــة إىل  47صوتا ً أمس ،أما يف الشــكل فبدأ
الضغط الرئايس ينعكس توترا ً ملحوظا ً عىل أداء تكتالت الثامن
من آذار يف ضوء تضعضع جبهتها الداخلية وضعف حجتها يف
تربير عرقلتها لالستحقاق أمام الرأي العام...
١٣

"السرّية المصرفية":
بين الطعن والتعديل!
لم يت ّم تعديل البنود الواردة يف قانون الرسيّة املرصفية
الصادر كما ت ّم التوافق عليه يف مجلس النواب ،وهذا األمر
دفــع بالنائبة بوال يعقوبيان اىل إعداد العدّة لتقديم طعن
امام املجلس الدســتوري ،عىل أن تستحصل عىل مؤازرة
من قبل  10نواب تعوّل عليهم من تكتل "التغيرييني".
وتتعدّد التعديالت التي تــ ّم التوافق عليها يف مجلس
النواب وحظيت بموافقة رئيسه نبيه ب ّري ولم يت ّم اإللتزام
بها عند إقرار القانون ،مثل عــدم رسيان احكام قانون
الرسية املرصفية عىل األوالد واألزواج بصورة متجانســة
ّ
ومتكافئــة لكل الفئات ،ووجود بعض من اإلبهام يف ربط
القوانني ،وتجريــد النيابات العامة مــن إمكانية طلب
معلومات يف إطار االســتقصاء وتكوين امللف قبل اتخاذ
قرارها بإقامة دعوى عامة.
١٣

أثر الرصاصة التي اخترقت مقصورة الركاب في طائرة " "MEAلدى هبوطها في مطار بيروت أمس

العـــالـــم ١٢
إنتخابات أميركا...
ٌ
دروس وعِ بر لمنازلة
2024

طهران تثير مخاوف دولية من صاروخها الفرط صوتي

السلّة األميركيّة:
كليبرز يحسم "دربي"
لوس أنجليس

الطوابع على خطى
الدوالر :وراك وراك...

السالح الميليشيوي يهدّد حركة المالحة الجوية إلى بيروت

ّ
تعم المدن اإليرانية
تظاهرات وإضرابات
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بعدما كشفت طهران أنها صنعت
صاروخا ً باليســتيّا ً فرط صوتي قادرا ً
عىل "اخرتاق كافــة منظومات الدفاع
الصاروخي" ،أثار اإلعالن قلق الوكالة
الدوليــة للطاقــة الذريــة التي اعترب
مديرهــا العــام رافاييل غــرويس أن
تصنيع صاروخ إيراني باليســتي فرط

صوتــي يُفاقم املخــاوف الدولية إزاء
طهران ،فيما ما زالت املفاوضات حول
الربنامج النووي اإليراني مع ّلقة إىل أجل
غري مسمّ ى.
وأعلن قائد القــوة الجوفضائية يف
"الحرس الثوري" اإليراني الجنرال أمري
عيل حاجي زاده أن "هذا الصاروخ الجديد

أوروبا لن تعترف بجوازات "االحتالل" الروسية

الجيش األوكراني يواصل
تحرير قرى خيرسون
مــا زال زخم التقــدّم امليداني األوكراني مســتم ّرا ً
وتقطف البالد ثماره عرب توســيع رقعة املناطق املح ّررة،
حيث اســتعاد الجيــش األوكراني  12قريــة يف منطقة
خريسون التي أعلن الروس انسحابهم منها جزئيّا ً تحت
ضغط هجوم أوكراني مضاد.
١٣

بإمكانه اخرتاق كافة منظومات الدفاع
الصاروخي وال أعتقد أنه ســيت ّم العثور
عىل التكنولوجيــا القادرة عىل مواجهته
لعقود قادمة" ،الفتا ً إىل أن "هذا الصاروخ
يســتهدف منظومات العــدو املضادة
للصواريخ ويُعترب قفزة كبرية يف األجيال
يف مجال الصواريخ".
١٣

هجوم بسكين يهز ّ بروكسل
تويف رشطــي متأثــرا ً بجروحه وأُصيــب رشطي آخر
واملشتبه فيه أيضاً ،بعدما هاجم األخري دوريّة رشطة بسكني
يف بروكســل مســاء أمس ،فيما أفاد مصدر قضائي وكالة
"فرانس برس" ّ
بأن هناك اشــتباها ً بوجود دافع "إرهابي"
ّ
لكن عىل املحققني أن يجمعوا العنارص لتأكيد ذلك.
وأوضح املصدر نفسه أن التحقيق يقوده يف هذه املرحلة
مكتب املدعي العام يف بروكسل وليس مكتب املدعي الفدرايل
ّ
املختص يف قضايا الجريمــة املنظمة واإلرهاب.
البلجيكــي
ّ
املحل يف حي
وحصل الهجوم حواىل الساعة  19:15بالتوقيت
الغار دو نور يف منطقة شريبيك يف بروكسل.
١٣

لبنان يضرب
من جديد ويُسقط
نيوزيلندا

علي حيدر
صاحب الفضل
في اإلنتصار أمس
لم يكن أمرا ً مفاجئا ً تصــدّر منتخب لبنان
لكرة الســلة "النافذة الخامسة" من التصفيات
املؤهلة لكأس العالم  ،2023إذ ّ
إن العرض الرائع
الذي قدّمه مساء أمس أمام ضيفه النيوزيلندي
القويّ يف قاعة الشيخ بيار الجميّل بمدينة كميل
شمعون الرياضية يف بريوت وتوّجه بالفوز الثمني
( ،)65-77أك ّد بما ال يقبل الش ّك ّ
أن هذا املنتخب
يســتطيع الوصول اىل مكان بعيــد يف نهائيات
بطولــة كأس العالم التــي كان َ
ض َ
من وخصمه
سابق.
النيوزيلندي التأهل إليها يف وقت
١٣
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ولـــيـــد شـــقــيــر

اإللهاء عن الفراغ
وتشويه صورة سالم
ال يعني استمرار المناورات من قبل الفرقاء المعنيين بإنهاء
الفراغ الرئاسي وعجز الكتل النيابية التي يفترض أنّها متقاربة
في إطار «السياديين» و»التغييريين» ،وكذلك الكتل المتحالفة
في إطار الممانعة مع «التيار الوطني الحر» عن الخروج من
خيار الورقة البيضاء ،سوى ّ
أن البلد في حالة انعدام الوزن
على الصعد كافة.
يتساوى العجز الخطير عن معالجة االنهيار االقتصادي
المتصاعد مع ارتفاع سعر الدوالر مع العجز الفاضح عن
انتخاب رئيس للجمهورية .وتتساوى الوعود بالمعالجات
لألزمات المعيشية والصحية المتفاقمة مع المناورات التي
يبتدعها بعض رؤساء الكتل النيابية في شأن انتخابات الرئاسة
من دون ظهور أي ضوء لنهاية النفق الرئاسي المظلم.
وسط غلبة ّ
التوقعات ّ
بأن األزمة الرئاسية ستبقى جاثمة
فوق صدور اللبنانيين ألشهر مقبلة وليس ألسابيع ،ال تعدو
نتيجة التحركات القائمة تحت عنوان إنهاء الفراغ الرئاسي،
أو إقرار اإلصالحات المطلوبة على الصعيد االقتصاديّ ،إل
كونها محاوالت إللهاء اللبنانيين عن الحلول أو المخارج
الفعلية للتأزم الذي يعيشونه .يتم ذلك كل يوم بإشغال الناس
بتسريبات أو أقاويل لصرف األنظار عن الواقع المرير الذي
يعيشونه ويزداد سوءاً.
المتّهمون باستمرار الفراغ الرئاسي هم أكثر الداعين إلى
انتخاب الرئيس في سرعة ،لكن وفق شروطهم ومقاييسهم.
هذه هي حال «حزب الله» بإصراره على مواصلة إفقاد
البرلمان النصاب للحيلولة دون فرز الكتل النيابية على أساس
الخيارات السياسية وفقا ً لمعايير كل فريق لهوية الرئيس.
فـ»التوافق» الذي يريده الحزب هو تسلي ٌم من قبل سائر
الفرقاء بالرئيس الذي يريده ،أي استدراج أصحاب وجهات
النظر المخالفة للموافقة على مقاييسه حيث ينتفي التوافق
ويصبح إذعاناً .وهو موقف يخالف استنتاجات البعض بأن
الحزب اكتشف أضرار خياراته السابقة في الرئاسة حين
فرض العماد ميشال عون بقوة التعطيل ومنع النصاب منذ
منتصف عام  2014حتى خريف عام  ،2016فدفع جمهوره
فاتورة االنهيار مثل سائر اللبنانيين.
فلو كان ّ
توصل فعالً إلى هذه القناعة لكان تص ّرف حيال
الفراغ الراهن في رئاسة الجمهورية بشكل مختلف ،ولكان
سعى إلى تسوية حقيقية مع الفرقاء اآلخرين حول الخطوات
السريعة المطلوبة ،بدال ً من الحؤول دون أن تأخذ اللعبة
السياسية اللبنانية مداها .فالتسوية تت ّم بتنازالت وليونة من
الفريقين تأخذ في االعتبار تمكين الدولة من أن تستعيد بعض
مقوّمات وجودها ،مع ما يتط ّلبه ذلك من احترام التوازنات
الطائفية والسياسية واإلقليمية الدقيقة التي من دونها يصعب
أن تنهض من الحفرة التي هي فيها.
يسقط بعض الفرقاء في وهم حصول التسوية على أنها
مجرد توزيع للمناصب بين أفراد ،مثل تلك المعادلة التي سعى
بعض الجهات إلى ترويجها أخيراً ،تارة بالحديث عن معادلة
تقضي بأن تكون الرئاسة األولى لفريق الممانعة ،والرئاسة
الثالثة لشخصية تنتمي إلى معسكر المعارضة .هذا ما
أوحت به أفكار من نوع «سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية
والقاضي نواف سالم لرئاسة الحكومة» ،في وقت األمر غير
مطروح على هذا النحو سواء بالنسبة إلى القاضي سالم أم
بالنسبة إلى القوى «السيادية» و»التغييرية» .وفضالً عن أن
التسوية حول االستحقاق الرئاسي ال تقتصر على الشخص
أو األشخاص بل على الخيارات السياسية الداخلية واإلقليمية
خالل السنوات الست المقبلة ،فإن منطلق طرح معادلة
فرنجية – سالم عند من أطلقوها هو إيهام الفريق المعارض
بأنه حصل على تنازالت ،من جهة ،بينما الهدف هو محاصرة
رئاسة الحكومة مجددا ً بين الرئاستين األولى والثانية لتكبيلها
وتطويعها ،من جهة ثانية.
المطلوب هو العكس ،بالنسبة إلى القوى الخارجية التي
طرحت فكرة السلة ،أي الرئاسة األولى ورئاسة الحكومة
والحكومة بحيث يتمتّع الفريق الحاكم للمرحلة المقبلة بقدر
من حرية الحركة وبثقة المجتمع الدولي بأن يحول دون
تحويل البلد إلى منصة عداء للدول العربية ،لتشجيع الدول ،ال
سيما السعودية ودول الخليج ،على تقديم المساعدة له.
رغم وجود صعوبات كثيرة أمام إنجاز اتفاق السلة هذا،
ّ
فإن أصحاب األوهام سارعوا إلى السقوط في فخ المناورة
والمعادلة التي طرحت ،فسعوا إلى تشويه صورة القاضي
سالم ،من دون أن يكون في موقع من ّ
تلقى عرضاً ،أو في
موقع من يطمح إلى عرض ،بالتسريبات عن أنه التقى رئيس
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل من أجل رئاسة الحكومة
في وقت نفى ذلك بالكامل .فباسيل يُنظر إليه على أنه محرقة
كونه العائق األساسي أمام اإلصالحات وخياراته تحول دون
إعادة العالقات إلى سابق عهدها مع دول الخليج.
األوهام ،التي باتت جزءا ً من لعبة اإللهاء عن واجب انتخاب
رئيس للجمهورية ،أخذت البعض نحو محاولة إفقاد القاضي
سالم الصدقية لدى دول الخليج وتجريده من رصيده في
األوساط السنية ،وإظهاره أمام الجمهور العريض المعارض،
على أنه مُنبطح من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة ،في
وقت هو ليس من الساعين إليها.
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إنتقد تسميات المرشحين :القوي والسيادي والتوافقي

مكاري لـ»"نداء الوطن"» :فرنجية مرشح
يدعمه «"حزب الله"» وليس مرشح "حزب الله »"
غــــادة حــالوي
مــن دون الكثري مــن العناء
والبحث والتمحيــص ،يتفق الكل
عىل أنّــه «ال رئاســة يف األفق ولو
استغرق الفراغ ســنوات» ،وإن لم
ينجحوا يف تقديم الرباهني ملثل هذا
اإلستنتاجّ .
لكن اإلنقسام يتمظهر
حول حظوظ رئيــس «تيار املردة»
ســليمان فرنجية الرئاسية .فئة ال
ترى مرشحا ً بديالً .ويف تقديرها ّ
أن
«حزب الله» بــارش منذ اليوم األول
لنهاية عهد ميشــال عــون تعبيد
طريقه اىل بعبــدا وإزالة العقبات،
أوالها واألهــم رفض رئيس «التيار
الوطنــي الحــر» جربان باســيل
امليض بانتخابــه .ويقول أصحاب
وجهة النظر هــذه ّ
إن «حزب الله»
ســيبقي محاوالته مفتوحة اىل أن
يقنع حليفــه األقرب أن اإلعتبارات
الوطنية تجعله مرشــحا ً أساسياً.
وبذلك يكــون قد قطع الطريق عىل
باســيل الختيار مرشح آخر و»إن
طــال الزمن» ،ويتوقــع هؤالء أن
«حزب الله» سيتمســك برتشــيح
فرنجية كما ّ
تمســك برتشيح عون
إن لم يكن أكثــر ،غامزين من قناة
وجــود تواصل بني «حــزب الله»
والسعودية عرب قنوات معينة ربما
تكون أمنية.
فئة ثانية تقــول إن الظروف
السياســية الراهنــة ال تصــب يف
مصلحة فرنجية وتنقل عن رئيس
حزب ســيايس يتمثل بكتلة نيابية
واســعة يف الربملان أنه مع حلفائه
سيســعون جاهدين لعــدم تأمني
نصاب جلســة يمكن أن تنتهي اىل
فوز فرنجية بالرئاسة .ويف رأيها أن
«حزب الله» بات محرجا ً وإن كان
يتابع مساعيه .كلمة الرس هي ّ
أن
املطلــوب إنتخاب فرنجية رئيســا ً
ال أن يبقى مجرد مرشــح رئايس
واإلعالن عن تأييــده لن يكون قبل
نضوج التســوية .وإىل أن تنضج،

التواصل غير مقطوع على خط "المردة"» «" -التيار"»

حظوظ فرنجية هي األكثر
ارتفاعًا بين المرشحين لكن
«"طبخة الرئاسة لم تنضج بعد
واستباق األمور بتسميته
سيحرق ترشيحه"»
يســعى فرنجيــة بنفســه إىل م ّد
جسور التواصل مع الجهات املعنية.
وش ّكل حضوره منتدى األونيسكو
بمناســبة الذكرى الـ 33للطائف
خطوة ال يمكــن قراءتها بعيدا ً عن
حيثية ترشــيحه .وقد تمنى حلفاء
فرنجية لو لم يكــن حضوره عىل
هذا املســتوى لكــن املقربني من
«زعيم املردة» وضعــوا الخطوة يف
إطار كونها «جريئة» من مرشــح
«وفاقي» كما يطلــق عليه ممثله
يف حكومة ترصيــف األعمال ،وزير
االعالم زياد مكاري.
لوزير اإلعالم مقاربة للمرشح
الرئايس تختلف عن الكثريين ،ينتقد
التســميات املالصقة للمرشــحني
كاملرشح التوافقي ومرشح التحدي
واملرشح القوي واملرشح السيادي
«هناك تسميات يجب أن نتجاوزها،
الرئيــس التوافقي مخالــف ملبدأ

غادة عون أمام عويدات اإلثنين:
سأدرس الملف قبل اتّخاذ القرار
تب ّلغــت النائبة العامة اإلســتئنافية يف جبل لبنان القاضية
غادة عون إســتدعاءها اىل جلســة أمام النائب العام التمييزي
القايض غســان عويدات ،عند الســاعة العارشة من قبل ظهر
يوم اإلثنني  14ترشين الثاني الجاري ،وذلك لالســتماع اليها عىل
خلفية الشــكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري
باسمه واســم عقيلته رندة ،بواسطة وكيلهما املحامي الدكتور
عيل رحال ،بجرائم القدح والذم.
وكانــت القاضية عون قد نرشت تغريدة تضمّ نت أســماء
مســؤولني لبنانيني ،من بينهم الرئيس بــري وعقيلته ،لديهم
حســابات مجمّ دة يف املصارف الســويرسية ،مشرية اىل «أنها ال
تعلم مدى صحة هذه املعلومات» ،ثم عادت ومحت التغريدة.
وأ ّكدت عون ،يف ترصيح تلفزيوني« ،أنّني تب ّلغت استدعائي
أمام النيابة العامــة التمييزية بدعوى من رئيس مجلس النوّاب
نبيه بري ،وســأدرس امللف قانونيّاً ،قبل اتّخاذ قراري بالحضور
من عدمه»« ،وممكن أحرض ليش أل».
وكتبت عون يف تغريــدة لهاّ :
«إن املنطق املقلوب يف هذا البلد
ً
موضحة «أنّني لم أتّهم أحداً .املســتند انترش يف اإلعالم
عجيب»،
عىل نطاق واســع ،ولست أوّل من نرشه» .ولفتت إىل ّ
أن «بمطلق
األحوال ،أي نيابة عامّ ة إذا وصلها ،يجب أن تفتح تحقيقا ً وهذه
واجباتها .هنا لم يحصــل ال تحقيق وال أي يشء آخر ،ومعروف
ّ
أن هناك تحويالت حصلت بمعزل عن حجمها وأرقامها .لكن يف
ّ
الحق عىل القايض ،ويجب أن نحاكمه» .وشــدّدت
لبنان ،يصبح
عىل «أنّني مكان أيّ شخص ورد اسمه بهذه ّ
اللئحة ،أطلب رفع
الرسية املرصفية وأفضح الكذب وأقــول لهم «تعوا ا ّ
طلعوا عىل
حساباتي .ما بدّها هلقد» ،مر ّكز ًة عىل ّ
أن «يف لبنان ،ممنوع حتّى
الكالم عن هذا األمر ،وإذا تج ّرأ قاض وقام بعمله سيت ّم إعدامه»،
«اسمعوا يا شعبي يا مودعني».

الديمقراطية واملطلوب رئيس وفاق
وطني وليــس توافقياً ،أما الرئيس
القوي فقد اختربناه يف العهد املايض
و لم ن َر عهدا ً قوياً .وما نفع رئيس
قوي ال يمكنــه أن يتواصل مع أي
دولة مؤثرة».
برأي مكاري «يجب البحث عن
شــخص ال تنطبق عليه األوصاف
الثالثة السابقة» ّ
ألن «الرئيس يجب
أن يكــون وفاقيا ً وقويــا ً ووطنيا ً
ويملك القدرة عــى أن يجلس مع
الجميع عىل املســتوى الوطني وله
القدرة عــى أن يبادر باتجاه الدول
املؤثــرة يف لبنــان وأولها ســوريا
والخليــج ودول الغــرب» .أما ملاذا
ســوريا أوّلها «فألن سوريا وبغض
النظر عــن العالقة التي يفرتض أن
تكون مميزة معها ،هناك مشــاكل
عــدة معها من ملــف النازحني إىل
التهريب عــى الحدود وترســيم
الحدود البحرية شماالً ،يجب ح ّلها
بالحوار معها».
ومــن يرفــض هــذا املنطق
بالتعاطي ال يمكــن انتخابه وفق
ما يرى مكاري غامزا ً هنا من قناة
ترشيح النائب ميشال معوض الذي
يرى فيه مرشح تح ّد «هناك مشكلة
يف مرشح يرفض محاورة السوريني
وقسم كبري من اللبنانيني .مشكلة

ثانية أساســية وهي سالح «حزب
الله» الذي يتســبب بانقســامات
عمودية ،فــإذا كنت ترفض الحوار
معه والعالقة معه ومع إيران فهي
أيضا ً مشكلة».
يخالف مكاري منتقدي حضور
فرنجية لندوة األونيســكو ويقول
«هم ك ّرموا الضيف وظهر كمرشح
رئايس وفاقــي وله القــدرة عىل
الحوار مع الجميع وال ســيما مع
اململكة العربية السعودبة» متابعا ً
«أي رئيس مستقبيل يرفض الحديث
مع فريق لبناني أو عاجز عن نسج
عالقات مــع دول الخليج فوجوده
كعدمه».
غــر أن فرنجيــة ال يــزال
من وجهــة نظر الســعودية كما
األمريكيني مرشح سوريا و»حزب
الله» بينما تبدو فرنســا األقرب اىل
تبني ترشيحه .أقله هذا ما يلمسه
من يــردد عىل دوائر الفرنســيني
ويلتقي سفريتهم يف لبنان.
وردا ً عىل ســؤال يؤكد مكاري
أن» فرنجية لم ينتقد الســعودية
أبــداً .وهو مرشــح يدعمه «حزب
الله» وليس مرشــح «حزب الله»
مضيفا ً «لم يقطع فرنجية عالقته
مــع األمريكيني .أمــركا ال تبدي
حماسة لشــخص بعينه واذا ملست

ميقاتي ير ّد على باسيل :تضليل ونفاق
إنتهــز رئيــس حكومة ترصيف
االعمال نجيب ميقاتي مناسبة رعايته
ورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء
االعىل وغرف التمييــز االوىل العربية
االوروبيــة ،يف فنــدق الحبتور امس،
بدعوة مــن املركز العربــي للبحوث
القانونية والقضائية ،للرد عىل رئيس
«التيار الوطنــي الحر» النائب جربان
باســيل من دون ان يســمّ يه ،ودعا
«أال يطول زمن الفــراغ وأن يصار إىل
انتخاب رئيس جديد ،وتشكيل حكومة
جديدة ،برسعــة تحمي البلد وتحفظ
الدولة ،فتنتهي حالة ترصيف األعمال
التي هي بطبيعتها موَقتة ومحصورة
باألمور التــي تدخل يف نطــاق هذا
املفهــوم .وكل مقاربــة أخرى لهذه
القضية الوطنية الكربى ،ليست سوى
حسابات سياسية شخصية ضيقة ،ال
يجوز التوقف عندها».
واعترب ميقاتي أن مــا تقوم به
الحكومة يف الوقت الراهن «هو العمل
املطلوب دستوريا ً ووطنياً ،ونحن نقوم
بواجباتنا مع سائر الوزراء بكل ضمري
حي لتمرير هــذه املرحلة الصعبة يف
ّ
انتظار انتخاب رئيــس الجمهورية.
ولكن يبدو أن هواة التعطيل واضاعة

الفرص ال يريدون ،حتى أن نقوم بهذا
الواجب ،ويحاولون وضع كل العراقيل
أمــام مهمتنــا الواضحــة ،وباتوا
يجاهرون بارادة التعطيل والســعي
لشل الحكومة .وهذا التعطيل والشلل،
يف مطلق االحوال ،لن يصيب اال شؤون
البلد واملواطنني .كما أن االيحاء للرأي
العام بأن الحكومــة راغبة يف الحلول
مكان رئيس الجمهوريــة ،او تعمل
ملصادرة صالحياتــه ،تضليل ونفاق.
وحريّ بمن يطلق هــذه االقاويل ان
يقوم بواجبه الدســتوري يف انتخاب
رئيس يف املجلــس النيابي ،ال أن يرص
عىل تعطيل االستحقاق».

محـــــليـــــات
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خفــايـــا
شوهد أمس ك ّل من نائب
رئيس مجلــس النواب الياس بو
صعــب والنائب أســعد درغام
يتبــادالن أطــراف الحديث مع
االعالمــي مارســيل غانم ،كما
االبتسامات ،وذلك خالل مناسبة
اجتماعيــة وعــى مــرأى من
الحضور.
انتقدت مصادر سياســية
متابعة الزيــارة األخرية للرئيس
السابق ميشــال عون للـOTV
حيث عمد «التيار الوطني الح ّر»
اىل توزيع الخرب عــى أن األخري
فاجأ موظفــي املحطة بزيارته
علما ً أن الزيــارة كانت محرضة
وعدد كبري مــن املوظفني كانوا
عىل علم بها ،وتم إعداد الحلويات
مسبقا ً وتحضري قاعة اللقاء.
تبي ّ
ّ
أن املدير العام إلحدى
رشكات الخلــوي قــد أرص عىل
وزيــر االتصاالت جونــي القرم
للقيام بجولــة يف الرشكة بهدف
رفع معنوياتها أمام الرأي العام
اللبناني ور ّد االعتبار لها.
توافقا ً حول مرشــح يستقطب من حوله
الداخل والخارج فلن تقــف حجر عثرة،
ومع الفرنســيني تربطــه عالقة صداقة
جيدة وعميقة».
يف العالقــة مــع رئيــس «التيــار
الوطني الحر» ،يتكل رئيس «املردة» عىل
«حزب الله» ملعالجة املســألة مســتندا ً
اىل اإلتصاالت واللقاءات التي تشــهدها
كواليــس الضاحية ومرينا الشــالوحي،
باملوازاة يكشــف مكاري أن التواصل غري
مقطوع عىل خــط املردة  -التيار« ،األهم
هي النظرة اىل املستقبل وليس إىل املايض»
واألهم برأيه «مصلحــة البلد تبقى هي
األهم» .وعن موقف بكركي يؤكد مكاري
ّ
أن انتخاب مرشــح ترفضه بكركي غري
ممكن ،مســتبعدا ً أن يكون لديها أسماء
مرشــحني» .يبني مكاري عىل اإلتصاالت
التي يجريها فرنجيــة والحلقة الضيقة
املحيطة به وما يُعلمه به الحلفاء ليقول
حظــوظ فرنجيــة األكثــر ارتفاعا ً بني
املرشحني لكن «طبخة الرئاسة لم تنضج
بعد واســتباق األمور بتسميته سيحرق
ترشيحه واألجواء ليست انتخابية بعد».

الـجـمـعـة  ١١تشرين الثاني 2022

«"شغور»" رئاسي ّ من خميس إلى خميس

أكـــرم حــمـــدان

لم تُســجّ ل الجلســة الخامســة
النتخاب رئيس الجمهورية ،واألوىل بعد
دخول البالد يف مرحلة الشغور الرئايس،
أيّ جديد عىل صعيد النتائج ،باســتثناء
دخول أسماء جديدة إىل صندوق اإلقرتاع
كالوزيــر الســابق زياد بــارود وزياد
حايك والخطة «ب» ،وقد كشــف النائب
ميشــال الدويهي أنه هــو من وضع
الورقة األخرية ،وتعني «رئيســا ً إنقاذيا ً
وسيادياً».
ونال مرشــح املعارضــة النائب
ميشال معوّض  44صوتاً ،بينما تراجعت
األوراق البيضــاء إىل  47صوتاً ،وصوّت
لـ»لبنــان الجديد»  7نــواب ،ولعصام
خليفة  6نــواب ،ولـ»ألجل لبنان» نائب
واحد ،بينما كان الحضور  108نواب.
ويف حني حدّد رئيس مجلس النواب
نبيه بري موعدا ً جديدا ً لجلسة سادسة
يوم الخميس املقبل يف  17ترشين الثاني
الجاري بعد فقــدان النصاب يف الدورة
الثانيــة ،أو تطيريه ،نتيجة خروج نواب
من القاعــة بعــد اإلدالء بأصواتهم يف
ّ
فــإن اللحظات التي
صندوق اإلقرتاع،
ســبقت بدء عمليــة التصويت ،فتحت
مجدّدا ً النقاش حول نصاب جلســات
انتخاب رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة مداخالت بالنظام
لك ّل مــن النواب :ملحم خلف ،ســامي
الجميّل ونديم الجميّــل حول النصاب
والمست ح ّد الســجال مع ب ّري الذي ر ّد
عىل مداخلة خلف بالقول« :ما بدي كرت
اإلســتنباطات ،عــم تعطيني يش مش
وارد ،بال محارضات».
كما ر ّد عىل النائب ســامي الجميّل
عندما سأله عىل أي مادة تستند لتحديد
النصــاب يف جلســة انتخــاب رئيس
الجمهورية؟ بالقول« :مادّي إجريها من
الشباك».
وعندما سأل النائب نديم الجميّل ما
إذا كانت الجلســات «مسخرة أم مج ّرد
فولكلــور؟» ،ر ّد بــري« :األمر متوقف
عليكم جميعا ً لتحويلها جلسات جدّية».
كذلك طلب النائب أغوب ترزيان من
ب ّري توضيح النصــاب ومضمون املادة
 49من الدســتور .وك ّرر بــ ّري موقفه

تراجعت األوراق البيضاء إلى  47صوتًا (رمزي الحاج)

اللحظات التي سبقت بدء
عملية التصويت فتحت مجدّدًا
النقاش حول نصاب جلسات
انتخاب رئيس الجمهورية
القائل ّ
إن «النصاب هــو دوما ً الثلثان،
والدورة األوىل الثلثــان للنجاح ،والدورة
الثانية  65نائباً».
وتميّــزت مداخلــة النائب خلف
بالحديــث عن املادة  74من الدســتور
ورضورة اســتنباط الحلول ،مشريا ً إىل
ّ
أن املادة  49من الدســتور لم ّ
تنص عىل
النصاب القانوني ،ودعا إىل إبقاء جلسات
املجلس مفتوحــة حتى انتخاب رئيس.
وقال« :ال وقت وال رفاهية لالنتظار ألي
تسوية ،ومن الرضوري استنباط حلول
من املــواد الدســتورية النتخاب رئيس
جديــد للجمهورية» ،مقرتحــا ً «إبقاء
جلســة االنتخاب مفتوحة ولو تط ّلب
األمر أياما ً عدّة ،النتخاب رئيس».
وأضاف« :إذا كان هناك من مقاربة،
قبل خلوّ ســدّة الرئاسة ،تذهب باتجاه
مختلف ،باشــراط نصاب الثلثني ،فلم
يعد من مجال لإلستمرار يف تطبيق هذه
املقاربة بعد خلو ســدّة الرئاســة ،ولم
يعد من مجال للبحــث بقانونية انعقاد
الجلســة ونصابهاّ ،
ألن الجلسة قائمة
حكمــاً ،بتحوّل املجلــس النيابي هيئة

"«األميركية للتنمية"» :األولوية لمكافحة الفساد

ميقاتي مستقب ً
ال سامنثا باور وشيا

شــدّدت مديرة الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية سامنثا پاور عىل ّ
أن «من
أولويات الرئيس األمريكي جو بايدن يف
ّ
يخص الوكالة مكافحة الفســاد»،
ما
مشرية «إىل العمل ملتابعة البحث يف هذا
املوضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد».
موقف بــاور جاء خــال لقائها
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتــي يف الــراي أمــس ،برفقة
السفرية االمريكية دوروثي شيا والوفد
املرافق ،كمــا حرض وزيــر الداخلية
والبلديات القايض بسام مولوي ،وزير
الصحة فــراس األبيــض ،وزير العدل

٣

هنري خوري ووزيرة الدولة لشــؤون
التنمية االدارية نجال ريايش.
وأ ّكــدت املســؤولة األمريكية أن
«لبنان يف طليعة الدول التي تعمل فيها
ً
منوّهة
الوكالة يف القطاعــات كافة»،
بـ»استقرار الوضع األمني رغم األزمات
التــي يم ّر بها البلــد» .أضافت« :نقدّر
جهــود الحكومة يف إنجــاز الخطوات
اإلصالحية التي تشــ ّكل جزءا ً من بنود
التفاهم بني لبنان وصندوق النقد الدويل.
ونتمنى أن يستكمل الربملان الخطوات
القرار قانــون «الكابيتــال كونرتول»
وقانون هيكلة قطاع املصارف».
من جهّ ته ،أشــاد ميقاتي «بعمل

وتقديمات الوكالــة األمريكية للتنمية
الدوليــة يف لبنــان ،ال ســيما يف هذه
الظــروف االقتصاديــة العصيبة التي
يم ّر بها» .وقــال« :نتمنى دعم الوكالة
اإلدارات اللبنانيــة تقنيّا ً لتمكينها من
تفعيل عملها ،إضافة إىل دعم البلديات
اللبنانية يف مواجهة األزمات التي تعاني
منها».
وشــدّد عىل ّ
أن «اهتمام الحكومة
الراهن يرت ّكز عىل ح ّل معضلة انقطاع
الكهرباء وتأمني الطاقة» ،مشــرا ً إىل
«العمــل أيضا ً عىل موضــوع الطاقة
البديلــة رغم وجــود عراقيــل تقنية
وقانونية يجري العمل عىل ح ّلها».

نال مرشح المعارضة النائب ميشال مع ّوض  44صوتًا

إنتخابية ملتئمة بشــكل دائم النتخاب
ً
رئيس للجمهورية،
عمــا باملادتني 74
و 75من الدســتور ،منــذ منتصف ليل
.»2022/10/31
وكالعادة ،إنتهت الجلســة وسجّ ل
ك ّل فريق موقفــه ،وتحدّث عضو كتلة
«التنمية والتحرير» النائب قبالن قبالن
يف تغريدة له عن نصاب جلسات انتخاب
الرئيس ،داعيا ً إىل مراجعة جلسة انتخاب
رئيسني من حزب واحد عام .1982
أما نائــب رئيس حــزب «القوات
اللبنانية» النائب جورج عدوان ،فأعلن
ّ
أن «مواقــف النائب ميشــال معوّض
معروفة وســيادية وإصالحية ومع كل
جلسة ســرتفع عدد مؤيديه وسرتتفع
الخميس املقبل» ،داعيــا ً إىل التخييم يف
الربملان إىل حني انتخاب رئيس» .وكشف
عن أن بعض نواب «التغيري» والســنّة
صوّتوا ملعوّض والخميس املقبل سنشهد
إرتفاعا ً أيضا ً بعدد األصوات املؤيدة له».
وقال عضو «تكتــل لبنان القوي»
النائــب آالن عون« :طاملــا ليس هناك
إرادة من كتل معينة أن تذهب وتنقل إىل
خيارات أخرى ،حكما ً سنبقى واقعني يف
هذا املطبّ  ،فريق يطرح مرشحا ً وكأنّه
«خط  »29وهو يعرف أنه سينســحب
منه ،وفريق آخر لديه مرشــح وينتظر
حتى يلحق به اآلخرون».
بدوره ،أكد النائب ميشــال معوّض
«أننا مع برنامج إنقاذي واضح ،وعلينا
جمع القــوى التغيريية عىل ترشــيح

مرشــح قادر عىل اإلنقاذ ،وعىل الرغم
من ك ّل ما يقال يف وسائل اإلعالم صوّت
 44نائبا ً يل وهذا التأييد عمليا ً مع النواب
الذين تغيّبوا عن حضور الجلسة يصل إىل
الـ 50صوتاً ،كما الحظنا إنخفاض عدد
األوراق البيضاء».
وتعليقا ً عىل التصويــت له ،خرج
الوزير الســابق زياد بارود عن صمته
معلنا ً أنه غري معني برتشــيح لم يعلنه
حتــى اللحظــة .وكتب عىل حســابه
عىل تويرت« :أو ّد أن أفرتض حســن نية
الصــوت الكريم ،ولكنني لســت معنيا ً
برتشيح لم أعلنه حتى اللحظة ،الرمادية
ّ
الرتشــح يكون
لن تكــون يف قامويس،
رصيحــا ً ومبــارشا ً أو ال يكون! يف ظل
إنقســام عمودي وتحديات هائلة ،أبعد
من الشخص ،كائنا ً من كان ،النجاح يف
املهمة الجامعة» .وأضاف« :أي ّ
ترشــح
ملتبــس وغري مقــرون برؤية واضحة
وموقــف حاســم مــن كل املواضيع،
يؤدي إىل ضبابية يف أذهــان اللبنانيات
واللبنانيني الذين يســتحقون شفافية
مطلقة ،حبّذا لو يفرض الدستور إلزامية
الرتشيح».
وهكذا إنتهت الجولة الخامســة،
وتتجه األنظار نحو الجولة السادســة
وما إذا كانــت النتائج ســتتغري أم ّ
أن
الجمود ســيبقى قائما ً وســيطول أمد
الشغور من خميس إىل خميس إىل حني
نزول الوحي عىل نــواب األمة وانتخاب
الرئيس العتيد.

أفرام :للقضاء على مرتع الفسق
في كسروان
وجّ ــه رئيس املجلــس التنفيذي
لـ»مــروع وطن اإلنســان» النائب
نعمــة افــرام رصخــة إىل األجهزة
ّ
املختصة قائالً« :ليســت كرسوان –
الفتوح مرتعا ً للفســق واملجون .هي
منطقة حملت لــواء القيم واألخالق،
وفيهــا أعــرق الــروح الرتبويّة
والدينيّة».
أضاف« :لقد ضــجّ أهلنا بتحويل
ســاحل جونية وغزير وكرا ً للدعارة
ولإلنحرافــات واملمنوعات والجرائم»،
داعيا ً للقضاء «عىل هذه املوبقات فورا ً
يف مهدها».
عطفا ً عىل تغريدة افرام ،ر ّد وزير
الســياحة يف حكومة ترصيف األعمال
وليد ّ
نصار قائالً« :أو ّد تطمينه وأهايل
املنطقة والقيمني عليها ّ
بأن ســاحل
كرسوان ســيبقى ســياحيا ً بامتياز
ولن نســمح بتحويله مرتعا ً للفسق
والدعارة كما ذكرنا يف بيان ســابق».
وأضاف« :هذا ما عملنا عليه من خالل
إقفالنا ألكثر من  14مؤسســة بينها
فنادق ومال ٍه وأندية ليلية ،ومستمرون
يف حملتنا للقضاء عىل كل تلك املظاهر

التي ال تشــبه قيم وتقاليد كرسوان
وأهلها وسكانها وجيل الشباب فيها».
وناشــد «جميع املعنيني واملسؤولني
لوقف الوســاطات والتدخالت يف هذا
امللــف» ،مؤ ّكــدا ً أن «الضغوطات لن
تجــدي نفعــاً ،ولنتحــد جميعا ً عىل
ٍ
مخطــط توجيهي جديــد للمنطقة
بالتعاون مع إتحاد البلديات والبلديات
واملعنيني جميعاً».

4

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٢السنــــة الـرابـعـة

أسـعـد بـشـارة

غربلة فرنسية  -سعودية
لألسماء الرئاسية
لن تكون استعادة المساعي الفرنسية
 السعودية المشتركة في هذا التوقيت،النتخاب رئيس جديد للجمهورية
سوى مجرد «فلتر» ،استعدادا ً لعملية
الغربلة والتصفية لألسماء بانتظار
الجولة النهائية التي ال يعرف أحد
توقيتها المالئمّ ،إل «حزب الله»
وحلفاؤه المُربكون بخالفاتهم الداخلية
والرئاسية.
عمليا ً بات يمكن القول ّ
إن المبادرة
السعودية  -الفرنسية المشتركة،
انطلقت ،وبدأت تصفية األسماء لجهة ما
هو مقبول منها ،وما هو خارج السباق.
من األسماء ما يطرح على سبيل جس
النبض ومنها ما يبقى مكتوم القيد
تفاديا ً للحرق ،ولهذا ال يُستغرب مثالً
أن يطرح الفرنسيون أسماء كناصيف
حتي وجورج خوري وغيرهما من
المرشحين ،من ضمن محاولة لترتيب
س ّلة متكاملة يتفق عليها ،تشمل انتخاب
الرئيس ،وتكليف رئيس جديد للحكومة،
وتشكيل حكومة إن أمكن .لقد سرق
الفرنسيون أرانب نبيه بري وها هم
يتبارون في الكشف عنها تباعاً ،مع
علمهم المسبق ّ
بأن مبادرتهم تستهلك
الوقت ،بانتظار أن يف ّك «حزب الله»
أسر االستحقاق الرئاسي ،بعد أن يكون
الوطني
قد ف ّك عقدة رئيس «التيار
ّ
الح ّر» جبران باسيل ،الذي ما زال يحلم
بأن يخلف عمه في قصر بعبدا.
إنتقلت رحلة األسماء الفرنسية
ضمن الس ّلة المتكاملة من رئيس «تيار
المردة» سليمان فرنجية رئيسا ً والسفير
نواف سالم رئيسا ً مكلفا ً للحكومة تباعاً.
ثم قامت المبادرة بنزهة ،فاستضافت
أسماء رئاسية أخرى بعد الرفض
ّ
المتمسك
السعودي النتخاب فرنجية
بموقعه وتموضعهّ ،
لكن نواف سالم
بقي ثابتا ً ضمن سلة االقتراحات ،التي
لم تذهب إلى اقتراح اسم قائد الجيش
ربما بدافع الحرص وعدم استباق
التوقيت المناسب.
في عقدة جبران باسيل ما يتيح
الكثير من الكالم .يراهن صهر عون
على مسارين متوازيين ،األول يتمثّل
بفك العقوبات االميركية عنه ،وقد بدأت
مساعي على طريق السعي لرفع
قطر
َ
العقوبات عنه .المسار الثاني يتمثّل في
شراء الوقت واالستمرار في معارضة
انتخاب اي رئيس آخر ،وهذا ما يضع
«حزب الله» أمام معضلة عدم االنتقال
إلى البحث الجديّ في التسوية ،طالما
ّ
أن باسيل مستمر باالختباء وراء الورقة
البيضاء ،التي ستعني تخ ّليه عنها إن
حصل ،انه أزال من رأسه حلم الرئاسة،
وانتقل هو اآلخر إلى البحث بالتسوية
وأثمانها وشروطها.
قبل أن يهبط هذا الوحي ،لن يكون
ّ
متيسرا ً البحث الجدي بأي تسوية،
وسيكون المسعى الفرنسي  -السعودي
مج ّرد استعداد وانتظار لما سيقوم به
«حزب الله» ،الذي لم ِ
يعط إلى اآلن أيّ
اشارة تفيد أنّه في وارد الذهاب إلى
التسوية من دون باسيل ،وبناء عليه
سينتظر االستحقاق الرئاسي أسابيع
وأشهرا ً عدّة ،قبل أن يقرر «الحزب»
االفراج عن النصاب الدستوري ،بعد أن
يكون قد أرضى باسيل ببعض المكاسب
لقاء سيره الطوعي في انتخاب رئيس
التسوية ،علما ً ّ
أن األخير يضع منذ اآلن
فيتوات قاطعة على أكثر المرشحين
جديّة ،أيّ قائد الجيش العماد جوزاف
عون ،الذي ّ
يكن له باسيل مشاعر
شديدة السلبية ،ألنّه يشكل النموذج
النقيض الذي استطاع أن يؤمّ ن سير
المؤسسة العسكرية بالح ّد المقبول من
األداء المؤسساتي ،وأن يمنع «وضع
اليد» على الجيش واستخدامه في لعبة
المآرب الشخصية.
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تنظيم شؤون اإلفتاء العلوي يُثير الجدل واإللتباسات
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
بعد طول انتظار ،صدر مرســوم تنظيم شؤون
اإلفتــاء العلوي تطبيقــا ً للقانون رقــم  449تاريخ
 ،1995/8/17والقــايض يف أحد بنــوده بانتخاب 3
مفتني علويني للمناطق ،وتحديدا ً يف بريوت ،طرابلس
وعكار .وأثار املرســوم جدال ً واســعا ً حــول توقيته
وأهدافه ،ولــم يقترص األمر عىل الطائفة العلوية إنما
أيضا ً عند الطائفة السنّية .ويهدف املرسوم إىل تنظيم
شؤون املؤسســات التابعة للطائفة العلوية يف لبنان
التي تتواجد يف عكار ،وبشــكل أوســع يف طرابلس،
وبعدد أق ّل يف بريوت .وللطائفة العلوية يف لبنان نائبان:
واحد يف عكار وآخر يف طرابلس ويدير شؤونها املجلس
اإلســامي العلوي ومق ّره يف طرابلس– جبل محسن،
ويرأسه الشيخ محمد عصفور بعد وفاة رئيسه الشيخ
علماء الدين هم من ينتخبون المفتين
أســد عايص ،كما ّ
أن للعلويني اللبنانيــن امتدادهم
بتعبري «املفتي» ،حيث جاء يف املادة الثانية منه «يكون
التاريخي وارتباطهم مع الطائفة العلوية يف سوريا.
للطائفــة العلويــة ثالثة مفتني ،مــا اعتربه البعض
الطائفــة العلوية رحّ بت بالقــرار ألنّه يهدف إىل
ً
تخوّفا من أن يؤدي إىل مساواة املفتي العلوي باملفتي
تنظيم شــؤونها ،واعترب عضو الهيئــة التنفيذية يف
ً
الحقا بني مفتي بريوت العلوي
السنّي ،وقد يســاوي
املجلس اإلســامي العلوي أحمد الهضام ّ
أن «إصدار
فيما عدد العلويــن يف العاصمة ال يتجاوز املئات ،مع
مرســوم اإلفتاء هو حق بديهي للطائفة االســامية
مفتي الطائفة السنيّة وعدد أبنائها مئات اآلالف ،وقد
العلويــة وقد ّ
نص القانون عىل ذلك ويأتي يف ســياق
تذهب األمور إىل ما يشبه السيناريو السوري من خالل
بناء مؤسســات الطائفة .فاملجلس اإلسالمي العلوي
إلغاء منصب مفتي الجمهورية لصالح
تنبثــق من خالله املؤسســات من إفتاء
مجلس علمي فقهي.
ومحاكم رشعية وترعى شــؤونه قوانني
هذا األمــر ر ّد عليه عضــو الهيئة
محدّدة .ونرى هذه الخطوة مهمّ ة جدا ً يف
هذا الصدد ،ويرفع تحريك املرشوع اليوم أثارت مسألة تعيين الرشعية يف املجلس اإلســامي العلوي
أمناء فتوى بعض
ّ
الشيخ حسن حامد عرب «نداء الوطن»،
ويحقق مصالح الطائفة
نوعا ً ما الغبــن
اإللتباس كون لهذه فــرأى ّ
أن «هذا التصــوّر غري مطروح
االسالمية العلوية».
هذا الرتحيــب لم يحجب الجدل الذي التسمية مدلوالتها باملطلق ،ومفتي الجمهورية هو مفتي
جميع املسلمني» .وأضاف« :هناك جهود
اشــتعل بني أبناء الطائفة ال سيما حول
عند أهل السنّة
ســابقة وحالية أسهمت يف الوصول إىل
الجهة التي يجب أن يُنسب إليها اإلنجاز.
ً
هذا القرار ،سواء جهود القائم بمقام الرئيس الشيخ
مواقع التواصل االجتماعي شهدت
سجال بني أنصار
محمد عصفور والنائب فراس السلوم والنائب السابق
«الحــزب الديمقراطي العربي» برئاســة رفعت عيد
عيل درويش وال ننكر جهود النائب السابق الراحل عيل
وأنصار النائب فراس الســلوم والنائب الســابق عيل
عيد وهو مؤســس لهذا املجلس والشيخ املرحوم أسد
درويش والشــيخ عصفور ،حيث تنســب كل جهة
عايص والرئيسني نبيه بري ونجيب ميقاتي مشكورين
الفضل لها.
عىل إحالة املرشوع إىل رئيس الجمهورية لتوقيعه قبل
املرســوم رقم  10850الصادر بتاريخ  28ترشين
انتهاء واليته الرئاســية .طبعً ا مــا زال هناك القضاء
األول  2022يقــي بانتخاب مفتني لع ّكار وطرابلس
وانتخابــات املجلس بكل هيئاته ،بيــد أن اإلفتاء أول
وبريوت .الجدل يف الشــارع الســنّي أتى عىل خلفية
خطوة عىل طريق اســتكمال املؤسسات وهذا أسوة
عدم ذكر تعبري «مفتــي العلويني» يف النص واكتفائه

ببقية الطوائف .أمــا التجاذبات السياســية يف هذا
األمر فإنّنا نتفهّ مها ولكن يجب أال تحيد عن مصلحة
الطائفة واملصلحة الوطنية».
وأ ّكد حامد ّ
أن «دور املفتي لــه انعكاس إيجابي
عىل عــكاّر وطرابلس وبريوت وعــى التفاعل الديني
الروحي والنشــاط باألجــواء التي تخــدم مصلحة
الطائفة ،ورسالتي ألبناء الطائفة العلوية أن نتعاطى
ّ
والرتفع فوق املصالح احرتاما ً لحقوق
بالعقل والفكر
الطائفة وترســيخا ً لدورها الوطني ،ونربأ بأن تكون
هذه اإلنتخابات مناسبة للخالفات والنزاعات ،ونريدها
مناسبة لتعزيز التعاون ضمن الطائفة وضمن املعادلة
الوطنية».
كذلك أثارت مســألة تعيني أمنــاء فتوى بعض
االلتباس ،كــون لهذه التســمية مدلوالتها عند أهل
الســنة وهي محصــورة بهم ،واآلن انضــم إىل أمني
فتوى طرابلس السني ،أمني فتوى علوي ،ما قد يوقع
الرأي العام باللغط ،وكان األجدى وفق بعض املعنيني
تسمية مسؤول الفتوى العلوي يف طرابلس عىل سبيل
املثال ،علما ً ّ
بأن لدى الطائفة الســنيّة أمينني للفتوى،
يف طرابلــس وبريوت ،وصار للعلويني ثالثة أمناء وهو
موقع له توصيفــه الوظيفي عند الدولــة اللبنانية
ومتطلباته املالية واللوجستية.
تجدر اإلشــارة إىل ّ
أن من ينتخب املفتني العلويني
هم مجموع علماء الدين يف الهيئة العامة وعددهم 20
ّ
(توف منهم  )5وذلك ملدة أربع سنوات.

مكب العباسية يفضح البلديات!
إحتراق
ّ
الــنـبــطــيــة  -رمــال جــونــي
منذ أيام ودخان مكبّ العباســية
املحــاذي لبلــدة طري دبــا يتصاعد،
حامالً ثاني اوكســيد الكربون وغاز
امليثان ّ
السامني ،ما يهدّد حياة الناس
بالرسطــان واألوبئــة .ال أحد يعرف
السبب ،الك ّل يتقاذف التهم ،وإن وقع
االتهام عىل «فعل فاعل».
لم تفلح بلديات الجنوب يف ايجاد
ح ّل آلفة النفايــات التي تغرق القرى
وتحوّلهــا إىل مكبّات عشــوائية ،لم
تخضع يومــا ً لنظام الطمر ،بل تعتمد
سياسة الحرق كل فرتة إلبعاد جريمة
تجارة النفايات التي تنشــط مع كل
أزمة.
لــن يكون مكبّ العباســية الذي
احرتق هو األخري ،قــد تتبعه عرشات
املكبّات التي لم تعد تتّســع ملزيد من
النفايــات ،صحيــح ّ
أن رئيس بلدية
العباســية عيل موىس عز الدين يعترب
ّ
«أن حرق املكــبّ جاء بفعل فاعل ،وال
سيما أن البلدية لم تقدم يوما ً عىل فعل
يلحق الــرر بصحّ ة الناس» ،غري ّ
أن
املكبّ احرتق ومــن الصعب إخماده،
ما يعنــي ّ
أن أمن القرى املحيطة به يف
خطر.
رصخــات األهــايل يف املنطقــة
ارتفعت ،دعوات عديدة أطلقت يف وجه
هــذه املجزرة البيئيــة التي ترتكب يف
العباســية ويف كل القرى الجنوبية ،لم
تفلح استغاثاتهم يوما ً يف ّ
حث البلديات
عىل اعتماد نظام الفــرز من املصدر
وال بإنشــاء معامل فــرز أو معامل

ّ
المكب
الدخان يتصاعد من

تحويــل النفايات كهربــاء ،دعوات
بقيت محصورة ضمن مواقع التواصل
االجتماعي ،لم ترتجــم يوما ً حركات
اعرتاضية عىل األرض.
قبــل أيام احــرق معمــل فرز
النفايــات يف الزرارية ويُعــ ّد من أهم
معامل الفرز يف املنطقة ،الســبب ما
زال مجهــوالً .معمل فــرز النفايات
ّ
متوقف عن العمل بســبب
يف الكفور
الرصاع الحزبي عليــه .معامل أخرى
لم تبرص النور ،وحدها النفايات تؤكد
ّ
أن البلديــات التي يفــرض أن تكون
ســلطة محلية اليجاد حــل لألزمات،
تحوّلت «سوق عكاظ» لتخليص بعض
املعامالت ،أمّ ــا املشــاريع اإلنمائية
فدخلــت يف رصاع األحزاب وغابت عن
القرى.
منذ ســنوات والناشــط البيئي
سليم يونس يعمل عىل ملف الفرز من

حتى لو تحرّك القضاء فإنه
سيكتفي بقرار يبقى حبرًا على
ورق وتبقى األزمة على حالها
املصدر ،استطاع بجهد فردي أن يحقق
نجاحا ً يف هذا اإلطار ،كسب ثقة األهايل
وأقنعهم بأهمّ يــة فرز النفايات ،أدرك
باكرا ً أننا مقبلون عىل أزمة نفايات من
الصعب ح ّلها أو معالجتها ،وفق قوله
«ما نشهد من حرق للمكبّات ما هو ّإل
تأكيد عىل فشل البلديات وال حل لألزمة
ّإل بإعادة تدوير النفايات أو تحويلها
كهرباء ،وهذا الح ّل ســيكون األنجع
وســيح ّرر لبنان من العتمة ،ويخ ّلصه
من عدو النفايات القاتل».
يتحــ ّرك يونس ،كمــا غريه من
الناشــطني البيئيني ،عــى خط الح ّد

من ظاهرة حــرق املكبّات ،ويطالبون
ّ
بالتدخل ،رغم يقينهم أنها
وزارة البيئة
«لن تشــيل الزير من البري» ،فاألزمة
لن تدخل مســار الحــل ّإل عىل أبواب
االنتخابــات البلديــة ،وقتها فقط قد
تخــرج الحلول مــن جوارير األحزاب
والدولة ،وإن أكد وزيــر البيئة نارص
ياسني أنه ســبق وتقدّم بإخبار حول
الحرق العشوائي ،وأنه أرسل عدة كتب
للمحافظــن لوقف هذه املمارســات
املرضّ ة جداً ،الفتا ً اىل أنّه سيخرب املدّعي
العام البيئي يف الجنوب حول هذا املكبّ .
اذاً ،كارثة بيئيــة جديدة رضبت
بلدة العباسية وصور وطري دبا ،نتيجة
احرتاق مكبّ العباسية منذ عدّة أيام،
كارثة ســتفضح بلديات عدّة وتفتح
الســجال حول ســبب غياب الحلول
وســط ســؤال :ملاذا لم تعمد بلديات
الجنوب اىل تحويل نفاياتها اىل كهرباء
تغ ّذي القرى يف زمن العتمة ،وما الذي
حال دون هذا املــروع الحيوي وقد
عرضت دول عدّة تنفيذه يف القرى؟
أسئلة تصبح مرشوعة ك ّلما احرتق
مكبّ هنا وهناك ،وكلما طافت القرى
بالنفايات ،غري ّ
أن الحقيقة امل ّرة تفيد
ّ
بأن البلديات تحوّلت «دكاكني حزبية»
أكثر من كونها ســلطة محلية منتجة
إنمائيــة ،وما حرق مكبّ العباســية
وقبله الكفور وبعده مكبّات أخرىّ ،إل
تأكيد عىل ّ
أن القــرى مقبلة عىل أزمة
نفايات خانقة يف ظل فشل الدولة بكل
أجهزتها ،وحتى لو تح ّرك القضاء فإنه
ســيكتفي بقرار يبقى حربا ً عىل ورق
وتبقى األزمة عىل حالها.

محـــــليـــــات
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ّ
يغش!
وزير اإلتصاالت
خــاص «" -نــداء الــوطــن"»
يبدو ّ
أن وزارة االتصاالت لن تكتفي بالتسعرية
التي رفعتها منذ تموّز الفائــت والتي راكمت عىل
املواطنني هموما ً وأعباء إضافية .وفيما أشار وزير
اإلتصاالت يف حكومة ترصيف األعمال جوني القرم
إىل أنه يريد مســاعدة «أوجريو» بعدما بات وضعها
صعبا ً ودقيقــاً ،قائالً« :لقد وضعنــا التعرفة عىل
أساس ســعر  20ألف لرية للدوالر وهو أصبح اآلن
ّ
نحصل نحو  2500مليار يف الســنة
 40ألفاً ،ونحن
وموازنة  2023هي  5آالف مليــار ،لذا ،فالح ّل ،إما
بدعــم الدولة هذا القطاع وتغطية الفارق بســلف
وإال فســنضطر إىل إعادة النظر بالتعرفة عاجالً أم

بسـام أبو زيـد

آجالً» .وقال مصدر م ّ
طلــع عىل واقع االتصاالت يف
حديث لـ»نداء الوطن» ّ
إن «الســعر الحقيقي الذي
تجبيه الــوزارة ليس  20ألفا ً كما يدّعي الوزير ،إنّما
عىل أســاس ّ
منصة صريفة والبالــغ حواىل  30ألف
لرية ،وهو ما يزيد عىل  50%عن التعرفة التي كانت
سابقاً» ،ســائالً «إىل متى سيبقى الح ّل عىل حساب
جيوب الناس ،الذيــن فقدوا قدرتهم الرشائية حتى
أصبحت معدومة؟».
وشدّد عىل أن «اإلتصاالت باتت جزءا ً من هوية
اإلنسان وحقوقه األساسية ،ولم تعد خدمة ترفيهية
أو مج ّرد كماليات يمكن اإلستغناء عنها والعيش من
دونها ،فهي كالخبز واملاء ،حيث ال اقتصاد وال حياة
من دون اتصاالت».

ورأى أن الح ّل يكمن يف عمل الوزارة عىل ضبط
مرصوفها أو تخفيف أعداد املو ّ
ظفني لديها ،والعمل
بني رشكتــي االتصاالت «ألفــا» و»تاتش» واتخاذ
اإلجراءات اإلدارية الالزمة ،بدل القضاء عىل ما ّ
تبقى
من أموال وآمال الناس».
وعن إجراء «ألفــا» اختبارا ً حيّــا ً عىل الجيل
الخامس مبــارشة من وزارة اإلتصــاالت حيث ت ّم
تحقيــق رسعة هائلة وصلــت اىل  1.8جيغابيت يف
الثانية ،يف محاكاة ملا ســتبلغه الرسعات عند إتاحة
خدمة الـ 5Gتجارياً» ،استغرب املصدر قائالً« :كيف
ننتقل إىل الجيــل الخامس والدولة يف حالة انهيار؟»
مردفا ً أن «العديد من املواطنني ال يزالون تحت خدمة
الجيلني الثاني والثالث».

النائب العوني جيمي جبور شارك في إزاحة الستارة

نصب لـ»"شهداء أذربيجان"» يستفز ّ األرمن
أثار نصب تذكاري لـ»شــهداء
جمهوريــة أذربيجــان» يف بلــدة
الكــوارشة – عــ ّكار ،ســخطا ً يف
األوساط األرمنية ،التي اعتربت فيه
إهانة لدماء األرمن الذين قضوا عىل
يد القــوات األذربيجانية يف الرصاع
املس ّلح يف منطقة ناغورني قره باغ.
وأعرب األمــن العــام لحزب
«الطاشــناق» ،النائــب هاغــوب
بقرادونيــان ،عن تفاجئــه بإقامة
النصــب التــذكاري .وقــال «مع
احرتامنا ألهايل البلدة ،هذه إهانة أن
يُقام نصب تــذكاري ملجرمني بحق
اإلنســانية يف بلدة لبنانيــة ،فلماذا
يرصّ البعض أن يل ّ
طخها بالدماء؟».
وســأل« :وكيف للبعض أن يتجاهل
موقف لبنان الرسمي باستنكار القتل
والتدمري يف البلدات األرمينية ،ويحمّ ل
أرض الوطــن حمل دمــاء األبرياء
ّ
الســفاحني لحسابات
بهدف تقدير
خاصــة؟» .وختم« :هنــاك كثريون
يســتحقون التقدير ...أمّ ا املجرمون
فمكانهــم عــى مشــانق العار».

أمام النصب التذكاري

بدورهــا اعتربت مفوضيــة اإلعالم
يف «الحزب التقدمي اإلشــراكي» يف
بيان لها ّ
«إن مــا يف لبنان من أزمات
راهنة تضاف إىل ما م ّر به اللبنانيون
تاريخيا ً وفــاق قدرتهم عىل التحمّ ل،
يدفعنــا إىل ّ
حث القوى السياســية
كافــة ،عــى رضورة عــدم إدخال
البالد يف رصاعات خارجية ال شــأن
للبنان فيهــا ،وآخر هذه الظواهر ما
جرى يف بلــدة الكوارشة يف عكار من

إقامة نصب تــذكاري يثري حفيظة
رشيحة أساسية من اللبنانيني تتمثل
باألرمن الذين وقعوا ضحايا مجازر
وارتكابات وتهجري .ولع ّله من املفيد
تذكري الجميع بأن الرصاع عىل إقليم
ناغورني قره بــاغ لعقود طويلة لم
يج ّر ســوى املزيد من املآيس ،والحل
األمثــل لهذه األزمة يبقــى بالحوار
والتفاوض والدبلوماسية .فحبّذا لو
نتعظ من كل تلك التجارب ،وننرصف

حلويات «"سيفو"» القديمة ُتعاند الغالء
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
تُلقي األزمة بثقلها عىل أبنــاء صيدا كما عىل
مختلف اللبنانيني يف كافة املناطق ،وصار حلو العيش
م ّراً ،إن لم يكن علقماً ،بما فيها الحلويات وقد بات
رشاؤها مج ّرد أمنية مع إرتفاع أســعارها ،إرتباطا ً
بمواد صناعتها وال قدرة لكثريين عىل تذوّقها.
لكن الحال يف صيدا القديمــة أق ّل مرارة ،إذ ّ
إن
باعة الحلويات وبعضهم من شــيوخ املهنة وكبار
محرتفيها ،يراعون ظروف الزبائن املعيشــية ،بما
يم ّكنهم من تــذوّق حالوتها بعدمــا حرصوا عىل
توريثها اىل أوالدهم.
يف مح ّل مفتوح عىل ساحة باب الرساي ،يقف
الحلونجي سيف الدين العبد ( 50عاماً) داخل معمله
املتواضع ليصنع حلوياته العربية عىل أنواعها ،وقد
إشتهر بالقطايف والكنافة وسواهما ،يقول لـ»نداء
الوطن»« :لقد تع ّلمت املهنة يف العام  ،1985أي منذ
 37عاما ً اىل أن أصبحت مقصــدا ً للزبائن حتى من
خارج أســوار املدينة القديمة .لقد تراجع البيع يف
السنوات األخرية مع بدء األزمة املعيشية ،ولكنّه ما
زال مقبــوالً ،فهنا كل يشء أرخص من باقي املحال
األخرى».
يحرص «ســيفو» ،وفق ما يحلو ألبناء صيدا
مناداته ،عىل إعــداد القطايف بأحجامها املختلفة،
صغرية وكبــرة ،يضعها عىل صفيحــة من النار
حتى تصبح عجينة ،وبعدمــا تتخمّ ر ينتقل بها إىل
الفرن وقد ّ
حض الجبنة بعناية ،يصبّها بني قرصني
كبريين ،ثم يمسح السمنة البلدية فوقها ويدخلها اىل
«بيت النار» لتتحمّ ر وتصبح جاهزة.
ويقول «سيفو»« :إنها مهنة حلوة مثل اسمها،
وأســعارها قياســا ً مع باقي الحلويــات مقبولة
وارتباطا ً بإرتفاع اسعار كل موادها وخاصة الجبنة
التي تعترب األســاس فيها ،نبيع الكيلو بـ 225ألف

5

ملعالجة أزماتنا الداخلية يف لبنان وما
أكثرها».
وكانت الوكالة الرتكية للتعاون
والتنســيق «تيــكا» افتتحــت يوم
األربعاء املبنــى امللحــق بالثانوية
الرســمية يف بلدة الكوارشة واملقدم
من الشعب الرتكي إىل الشعب اللبناني
وذلك بعد زيــارة للمنطقة قامت بها
ممثلة السفارة الرتكية يرت يامان.
كذلك وبدعــوة مــن القنصل
األذربيجاني يف لبنان شاهني بناهوف
أزيحت الستارة عن النصب التذكاري
لـ»شــهداء جمهورية أذربيجان» يف
بلدة الكــوارشة العكارية ،بحضور
النائبــن محمد ســليمان وجيمي
جبــور ،القائــم بأعمال الســفارة
األذربيجانية شاهني بناهوف ،ممثلة
الســفري الرتكي املستشــار األول يف
الســفارة يرت يامان ،محافظ عكار
عماد اللبكي ،رئيــس اتحاد بلديات
الدريب االوسط عبود مرعب ورئيس
بلدية الكوارشة عبــد الكريم محمد
وشخصيات.

مسخرة انعقاد المجلس
وتطيير النصاب
كأنّه أصبح ممنوعا ً حتى الترشح لرئاسة
الجمهورية.
فالفريق المعارض لترشيح النائب ميشال معوض
يرمي كرة التعطيل والفراغ عند هذا النائب وعند
مؤيّديه ،حتى ّ
أن بعض نواب هذا الفريق وصفوا ما
يقدم عليه من يتبنى ترشيح معوض ،بالمسخرة.
ّ
إن ما يشهده لبنان منذ فترة هو انقالب
المفاهيم الديمقراطية والحريات لصالح ممارسات
ً
شبيهة بالتوافق ،وال يُراد
ديكتاتورية تحمل عناوين
منها سوى أن يفرض فريق توجّ هاته وخياراته على
فريق آخر وعلى كل اللبنانيين مستخدمين وسائل
تتراوح بين الترغيب والترهيب ،والترهيب قد ال
ٍ
شخصيات بل هو ترهيب
يطال أحيانا ً أفرادا ً أو
شغور
من
اليوم
يجري
فما
بأجمعه،
يطال الشعب
ٍ
وانهيار وتوسع حال الفقر وعزل لبنان وحرمان
ٍ
اللبنانيين من أبسط سبل العيش ما هو ّإل ترهيب
حلول،
مدروس الهدف ،جعل اللبنانيين يقبلون بأي
ٍ
أو باألحرى يقبلون بأي رئيس إذا كانوا سيرتاحون
لفترة من هذه الدوامة.
ّ
الترشح لرئاسة
إنقلبت المقاييس وأصبح
ً
ّ
التمسك بعقد جلسات
جريمة ،وأصبح
الجمهورية
االنتخاب وعدم تطيير نصابها خرقا ً للدستور،
وأصبحت المناشدات النتخاب رئيس ُكفراً ،في حين
ٌ
ٌ
ّ
ديمقراطية،
ممارسة
أن تعطيل النصاب واالنتخاب
ٌ
وسيلة إلنهاء الشغور في
واستخدام الورقة البيضاء
قصر بعبدا ،واألنكى أن الذين تسببوا بالفراغ لمدة
سنتين ونصف السنة يحاضرون حاليا ً بالعفة.
لقد أصبح من الواضح ّ
أن هذا الفريق ال يريد
رئيس ّإل من صفوفهّ ،
وألن في صفوفه
انتخاب ٍ
صراعا ً بين مرشحين يبقي على االنتخابات الرئاسية
ً
معطلة بانتظار أن يتنازل مرشح لحساب اآلخر
ً
مستحيلة .فال
ولكن هذه العملية تبدو حتى اآلن
النائب جبران باسيل مستعد للتنازل لرئيس «تيار
المردة» سليمان فرنجية وال فرنجية مستعد للتنازل
لباسيل ،كما أنّهما ليسا على استعداد لتجيير منصب
الرئاسة لمرشح ثالث.
وبانتظار أن يحسم «حزب الله» أمره ويقرر أنه
حان وقت وقف الصراع بين حليفيه وتبني أحدهما
علنا ً إليصاله إلى قصر بعبدا ،ستستمر «مسخرة»
دعوة مجلس النواب لإلنعقاد لتطيير النصاب ،ال
النتخاب رئيس.

«"طرطقة"» ...الحدادة العربية في سوق الخان
بــعــلــبــك  -عــيــسـى يــحــيــى

الحلونجي «"سيفو»" ُيعدّ القطايف

لرية ،والصحن بـــ 50ألف لرية ،وكيلــو العجينة
بـ 70ألفاً ،وال تحتاج ّال إىل القطر ،ومذاقها لذيذ إذا
صُ نعت عىل أصولها كما نفعل» ،مشريا ً اىل أنّه يقدّم
بني الحني واآلخر عرضا ً أثنــاء بيعها ،برفع قطعة
ّ
لتتدل منهــا الجبنة «كدليل عىل
القطايف إىل فوق
املهارة يف إعدادها».
ويــزداد اإلقبال عىل رشاء الحلويات يف شــهر
رمضان املبارك وعيــديْ الفطر واألضحى ،وتتحوّل
محال بيعهــا يف صيدا القديمة مقصــدا ً عىل مدار
الوقت ليل نهار ،ويؤكد «ســيفو» ّ
أن شهر رمضان
«هو املوســم الذهبي للبيع ،ويس ّد عجز باقي أيام
العام ،ولست نادما ً عىل تع ّلم املهنة وق ّررت أن أُع ّلمها
ألبنائي ،ألنّها إرث يجب الحفاظ عليه».
وتشــتهر مدينــة صيدا منذ عقــود طويلة
بصناعة الحلويات عىل أنواعها ،وقد إنطلقت من
داخل املدينة القديمة ،وتنترش فيها عرشات املحال
الفاخرة عىل يد «شيوخ الكار» وكبار محرتفيها،
لكن ما يميّز كل محل منها بأنه بات يسمى باسم
العائلة بعدما توارثه األبناء واألحفاد ،ومشــهور
بصناعة صنف من أصنــاف الحلويات حتى يكاد
يكون ماركة مسجّ لة باسمه.

إقرتنت أســماء شــوارع وأحياء يف مختلف املناطق
رف ومهن ُ
اللبنانية ومنها مدينة بعلبك ،بحِ ٍ
طبعت يف أذهان
الناس من س ّكان محليني وزائرين ،وأصبحت معلما ً يُستد ُّل
به عند السؤال عن أي مكان ،ليبقى عالمة مميزة تُغني تراث
املدينة .أكثر من مئةٍ وخمسني عاما ً عُ مر سوق «الخان» يف
مدينة بعلبك املجاور لقلعتها األثرية ،واملتف ّرع ألكثر من جهة
حيث يضــ ّم أبنية قديمة ّ
عفى عليها الزمن ،وال تزال أعمدة
حطب الل ّزاب تحمل أســقفها ،وتفوح من جدرانها رائحة
ٌ
حضارات تركت معالم أثرية بجوار
الطني ،ولطاملا م ّرت عليه
القلعة كمســجد الصاغة الذي يعود تاريخ بنائه إىل الدولة
األيوبية ،وكان الخان يف حينها يُسمّ ى سوق الصاغة حيث
يباع الذهب.
تعود تســمية «الخان» إىل األتراك وهو موضع سكن
املسافر أو الفندق الصغري ،حيث كان مقصدا ً ألهايل املناطق
من غري مدينة بعلبك يف القرن الثامن عرش ،الذين يحملون
معهم الحطب وبعض املواد ليقايضوها بحبوب ومواد أخرى
تلزمهمّ .
وألن الطريق طويلة كانوا يبيتون ليلتهم يف املبنى
الــذي يض ّم غرفا ً وعُ رف الحقا ً بالخان ،ويف أســفله مربط
خيول وحيوانات تق ّلهم يف أســفارهم ،أمّ ا من لديه أقارب
ُ
يبيت ليلته عندهم .ورغم التطور الحاصل
يف املدينة فــكان
عىل مختلف األصعدة ،جمع الخان تداخل املايض والحارض،
وحافظ أيضا ً عىل بعض املهن التي يعود تاريخها اىل مئات
الســنني ،وإن كانت ال تكفي أصحابها قوت يومهم ،يرصّ
هؤالء عىل متابعة مسريتها من األجداد إىل األبناء واألحفاد،
وباتت أشــبه بملكية فردية تنفرد بها عائلة أو أشخاص ال
يتمنّون أن تقفل أبوابها ،وتح ّل مح ّلها الحداثة ومقتضيات
الزمن الحارض .وأبرز تلك املهن التي ال تزال حارضة يف الخان
وســط ســوق مدينة بعلبك هي «الحدادة العربية» ،حيث

محل الحدادة العربية وسط الخان في بعلبك

حافظت عائلة آل رعد عليها منذ عام  1948وبقي املحل يف
ذات املكان مع مرور الســنني حتى أصبح الوحيد يف البقاع
كاله .ويوضح أبو جعفر رعد لـ»نداء الوطن» أنّه تع ّلم املهنة
من والده منذ صغــره وال يزال محافظا ً عليها ويعمل فيها
منذ  45عاماًّ ،
يلي الفوالذ بيديــه بعدما تفعل النار فعلها
به ويصبح أحمر كالجمر ما يســهل تصنيعه بعد أن ّ
يدقه
بمطرقة خاصة ،ويصنع ما يطلبه السوق بحسب الشكل
الذي يأتي به الزبون« ،ومع التطور الحاصل ودخول اآلالت
الحديثة عىل الخط تراجع العمل كثرياً ،وهو ال يكفيني لبيتي
ولكن تع ّلمت هذه الصنعة منذ صغري».
ولفت اىل أنه يف الســابق «وخالل موسم حصاد القمح
كانوا يصنعون  1300منجل وهي آلة حديدية يســتعملها
العامل للحصاد ،ومع دخول الحصادات اآللية تراجع الطلب
كثرياً ،ويف اغلب األوقات يقوم عملنا عىل التصليح أكثر من
التصنيع .كان العمل يف الســابق يحتاج ألكثر من عامل يف
املحل ،أمّ ا اليوم فال يكفي لواحد» ،مشــرا ً اىل أنّه «يشرتي
الفوالذ من محال الخردة ويحوّلها مناجل ،معاول ،قاطرات
للصهاريج ،أســافني لتفتيت الصخر ،وفراعات لتشقيف
الحطب وقد زاد معدّل الطلب عليهــا هذا العام بعد توجه
الناس نحو الحطب للتدفئة».

٦

تحـــت المجـــهر
العـــدد  - ٩٨٢السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ١١تشرين الثاني 2022

الحصول عليها بـ»"طلوع الروح"» والسوق السوداء ُتلهب أسعارها عشرين ضعفًا

الطوابع على خطى الدوالر :وراك وراك...

«"آخر ّ
همي مين مدّعي ...ومين معو حق ...ومين بيربح الدعوى ...بدّي أعرف من وين القى طوابع"» .هكذا علّق أحدهم في منشور
فيسبوكي على كتاب شكوى مقدّمة يوم أمس من الرئيس نبيه بري وزوجته على القاضية غادة عون بعدّة جرائم أوالها القدح والذم وليس
جج بالطوابع في زمن ش ّ
آخرها االفتراء .كتاب الشكوى مد ّ
حها وغليان أسعارها .إنه المضحك المبكي حين تصبح كلفة طابع األلف ليرة عشرين
ألفًا أو أكثر .هذا إن تكرّم "«السماسرة"» وقبلوا بأقل من الفريش دوالر .هي وحدة مسار بين الطوابع والدوالر.
كـــاريـــن عــبـــد الــنـــور
هذه بعض األرقام .فقد ُقــدّرت إيرادات الطوابع يف
لبنان يف العام  ،2022بحسب الدولية للمعلومات ،بـ103
مليارات لرية بعدما كانت  83مليار لرية يف العام السابق.
الطابع املايل ،واملعروف أيضا ً باألمريي ،من شأنه أن يربز
تراث «األمة» وتاريخهــا وتقاليدها ومنجزاتها ويحيي
ذكرى أبطالهــا وأعيادها القومية وجمــال البالد الذي
يصدر عنها .لكنه ،هنا يف ديارنا املجيدة ،تحوّل إىل نقمة
تضاف إىل قائمــة معاناة اللبناني – التي ال تنقصها موا
ّ
تتحي الفرصة
دسمة أصالً  -اليومية .والسوق السوداء
يف هكذا حاالت لتدخل عىل الخط.

إبحث عن المر ّ
خصين

حاليا ً نحن يف أزمة .الطوابع «مقطوعة» وتجارتها
آخذة يف االزدهار .نتّصل بمدير خزينة الدولة ،اســكندر
ّ
حلق ،الــذي ت ّم تعيينه منذ حواىل ثالثة أشــهر لنعرف
املزيد عن أســباب األزمة  -الظاهرة .يخربنا ّ
حلق عن
كلفة الطباعة الباهظة وعدم القدرة عىل تأمينها نتيجة
انهيار اللرية ما أدّى إىل تراجع اإلنتاج مقارنة مع حاجة
السوق .ومع تزايد التهافت عىل رشاء الطوابع ،إن بهدف
االحتكار أو خوفا ً من انقطاعها ،بدأت الســوق السوداء
باالنتعاش .لكن مَن هم األشــخاص املخوّلون باستالم
الطوابع؟ «هناك فئتان :من يستلمون الطوابع بطريقة
ّ
املرخصون وعددهم 672
قانونية من وزارة املالية ،وهم
  73منهم هم غري ناشطني فعليا ً  -وهم موزعون عىلكافة األرايض اللبنانية (بحسب ما يظهر يف الرسم البياني

صدر قرار بمنع تسليم أكثر من  100طابع
للشخص الواحد وذلك بعد التأكد من
هويته وتسجيل رقم هاتفه

رقم  .)1أما الفئة الثانية فهي
الجمهور الذي ال قدرة لديه عىل
ّ
املرخصني،
رشاء الطوابع من
فيلجأ إىل «صندوق الجمهور»
املحصور يف محافظة بريوت
دون غريها مــن املحافظات
والــذي يفتح أبوابــه ثالثة
أيــام يف األســبوع (الثالثاء
واألربعاء والخميس)» ،كما
يجيب ّ
حلق .أما عن معايري
ّ
فيتعي عىل
قبول الرخص،
املتقدم بالطلــب أن يكون
صاحب مؤسســة ولديه
رقم مــايل؛ أن يملك مركزا ً
لبيع الطوابــع إيجارا ً كان
ّ دعوى وطوابعها
أم ملكاً؛ أن يتمتع بسجل
عديل نظيف وأن يتعهد ّ
بأل يبيع
الطابع بســعر أعىل من سعره الرسمي .يف حني أن عدد
ّ
ّ
للمرخصني
املخصصة لبيع الطوابع
مراكز وزارة املالية
يبلغ  25مركزاً ،واحد منهــا يف بريوت و 24مو ّزعة عىل
املحافظات األخرى .ويقول ّ
حلق يف هذا الســياق« :يف
كل مركز محافظة هناك ما يُســمّ ى باملحتسبية وهي
صناديق املالية .لدينا  24صندوقا ً يف  24قضاء ،ويُحرص
ّ
باملرخصني فقط .أي
بيع الطوابع يف هذه املحتســبيات
أنه ليس بإمكان املواطن رشاء الطوابع منها عىل عكس
صندوق الجمهور».

حجز وحرمان

نســأل مجدّدا ً عن األسباب التي ساهمت يف ازدهار
سوق الطوابع الســوداء ،فيوضح ّ
حلق أن الضغط بدأ
حني راحت أعــداد هائلة تتهافت عىل صندوق الجمهور
متخ ّ
طية الـ 300يومياً« .هدفنا ،كوزارة مالية ،هو تأمني
احتياجات الجمهور من طوابع وال يمكننا منع أحد من

الطابع البريدي ...قصة أخرى
ِلمَن ال يعلم ،ظهر أول طابع بريدي يف العالم عام  1840يف إنكلرتا ،يف حني كانت مرص أول بلد عربي يُصدر
طوابع خاصة به عام  1866وتالها املغرب ،تونس ،الجزائر ،الســعودية والعراق .العام  1921شهد صدور أول
طابع لبناني  -سوري باسم «لبنان الكبري» وكان طابعا ً فرنسياً .بعدها قامت مصلحة الربيد اللبنانية بإصدار
أول مجموعة طوابع ّ
موشحة بعبارة « »République Libanaiseيف العام  ،1925لتُدرج الحقا ً ترجمتها العربية
(الجمهورية اللبنانيــة) يف العام  .1927وهكذا بدأت اإلصدارات العادية والتذكارية يف الظهور ليشــهد العام
 1946صدور أول طابع لبناني استقاليل تراوحت قيمته بني عرشة قروش وخمس لريات.
نقفز إىل األلفية الجديدة حيث أصدرت فرنســا ولبنان يف العام  2008أول طابع بريدي مشــرك بني
الدولتني يُربز شــجرة أرز عىل الضفة الرشقية للمتوسط وســنديانة إىل جانب خريطة فرنسا املط ّلة عىل
ّ
ضفته الشــمالية الغربية .ويف العام  2010صدر أول طابع باسم اإلمام املغيّب موىس الصدر بقيمة 1400
لرية .وتال ذلك يف  2011صدور طوابع حملت أسماء وصور نخبة من أعالم لبنان وكباره يف مختلف امليادين،
ونذكر فريوز وصباح ووديع الصايف وسعيد عقل وحسن عالء الدين (شوشو) وفرقة كركال وغريهم.

طوابع بأسماء المشاهير

توزيع المرخصين بحسب األقضية

لجبل لبنان الحصة الكبرى

طباعة الطوابع ال تختلف عــن طباعة املال .فهي
ليســت عملية عادية حيث هناك إجراءات محدّدة يجب
اتباعها يف خاللها .وقرار الطباعة يكون مشــركاً ،يبدأ
ِب َ
طلب يرفعه مديــر الخزينة إىل املديرية العامة للخزينة
وإىل وزير املالية ،وذلك قبل املبارشة باملناقصة لتســلك
األمور مســارها القانونــي .يف هذا اإلطــار ،صدر يف
 2022/10/24قــرار وضع بالتداول  5ماليني طابع من
فئة  2000لرية وبدأ توزيعها ،رشط عدم تسليم أكثر من
 200طابع ألصحاب املهن ،واالكتفاء بتسليم  50إىل 100
منها لألفراد العاديني.

الحصول عليها .فصار كل صاحب دراجة نارية يعمل يف
«الدليفري» ويحمل مبلغ مئة ألف لرية يف جيبه ،يشرتي
 100طابع ليبيعها بـــ 300ألف لرية» ،كما يضيف .لذا،
صدر قرار بمنع تســليم أكثر من  100طابع للشخص
الواحد وذلك بعد التأكد من هويته وتسجيل رقم هاتفه.
لكن ،وكما حال «التذاكي» دائمــا ً عندناّ ،
تبي الحقا ً أن
أرقام الهواتف املســجلة غري صحيحة يف حني أن أسماء
كثرية وهمية .ســمّ ها إن شئت «شــطارة» التجار أو
فجورهم ،ال فرق .أعداد الشكاوى راحت تتزايد بعد اتخاذ
إجراءات الحد من الكميات املس ّلمة ،بحسب ّ
حلق ،لكنه
يرى يف ذلك الحل الوحيد منعا ً لتح ّكم من يبيع الطوابع يف
السوق السوداء بشعب كامل.
حلّ ...ال حل ّ
ّ
يشــر ّ
حلق يف ســياق حديثه إىل أن القضاء عىل
املرخصني ،أُجريت دراســات إحصائية
بالعودة إىل
بيّنت عدم توزيع الطوابع بشكل عادل .فبعض ّ
سوق الطوابع الســوداء يرتكز عىل نقاط ثالث :أوال ً أن
املرخصني
يكون للخزينــة القدرة عىل تعويم الســوق بالطوابع،
ينجحون بالحصول عىل كميات أكرب من غريهم بأشواط
لكنه أمر صعــب التحقيق يف ظل إقــرار قانون الرشاء
يف ما يشــبه القيــام بعملية حجــز للطوابع حارمني
ّ
العام وانعدام القدرة عىل تنفيذ اتفاقيات جديدة .ويأتي
مرخصني آخرين من تأمــن حاجتهم منها« .من هنا،
تنظيم عملية الســحب والتوزيع يف املرتبة الثانية وذلك
وبمــا أن اإلنتاج أقل من الطلب حاليــاً ،بارشنا بتقنني
ّ
ّ
مع الح ّد مــن الكميات املو ّزعة للشــخص الواحد .أما
للمرخص
للمرخصني بحيــث ال يحق
عملية التســليم
ثالثاً ،فللرقابة الداخلية دورها الفاعل يف عدم الســماح
الواحــد رشاء أكثر من  15مليون لــرة دفعة واحدة ما
ألي شــخص بالحصول عــى الكميات
يضمن التوزيــع بالتوازي والعدل» ،عىل
ح ّد قول ّ
التي يريدها عشــوائياً« .طالبنا بتقرير
حلق .بدورها ،تُعد إعادة بيع
أســبوعي من كافة املراكز يوضح كيفية
الطوابــع من دون ترخيــص فعالً غري
قانوني .فرشاء الطوابع هو لالستخدام بدأ العمل منذ أسابيع توزيع الطوابع عىل أصحــاب الرخص.
الشــخيص فقط ،إذ يف حال قام بها أحد على طباعة  15مليون كما قمنا بإرسال كتاب إىل الجهاز الرقابي
ّ
عىل الطوابع  -األمــن املركزي لإلرشاف
املرخصني يُفرتض سحب رخصته منه.
طابع بالتعاون مع
والتدقيق عىل صناديق الطوابع  -التمسنا
اىل
الرضيبية
اإلدارة
تبادر
عام،
وبشكل
مطبعة الجيش
فيه استيضاحا ً حول املهام الرقابية التي
تبليغ األجهــزة القضائية عند ورود أي
قام بها الجهاز ،فجاءت اإلجابة مرتبطة بجائحة كورونا
شــكوى من اللجنة املركزية لإلرشاف والتدقيق لتقوم
وأزمــة التنقالت والكهرباء واإلرضابــات» ،كما يخربنا
بعملها كضابطة عدلية .وهنا بالــذات ،يدخل امللف يف
ّ
حلق .إجابة غري مفاجئة بالطبــع .ثم أن ثمة توصية
غياهب التأخري ،إن لم يكن التعثّر من أساسه.
صدرت حديثا ً عــن الخزينة بانتظار ما ســتؤول إليه
األمور ،تقيض بفتح صنــدوق جمهور يف كافة املناطق
الجيش يدعم
ّ
ومراكز املاليات كي ال يبقى التسليم محصورا ً يف بريوت.
حــاق أن اتخاذ أي قــرارات يف الوقت الراهن
يرى
فحني يتم تســهيل الحصول عىل الطوابع تُغلق األبواب
هو أمــر غري ممكن نظرا ً للماديات املحدودة ،لكن يبقى
أمام املتح ّكمني بالسوق السوداء ،من وجهة نظر ّ
حلق.
الهدف إعادة تلبية احتياجات السوق من الطوابع .فقد
ختاماً ،ويف وقت تتّجه فيه الكثري من الدول املتقدّمة
بدأ العمل منذ أســابيع عىل طباعــة  15مليون طابع
إىل التخيل عن اســتخدام الطابع املايل واستبداله بنظام
بالتعــاون مع مطبعة الجيش .لــ َم الجيش؟ ألن وزارة
حوســبة  ،JPSيلفت ّ
جار عىل تطوير
املالية طرحت يف السوق يف العارش من كانون األول 2020
حلق إىل أن العمل ٍ
بعض الخطط املســتقبلية .إحداها اللجوء إىل ماكينات
ثالثــة ماليني طابع مايل من فئة  1000لرية ســبق أن
ُ
وسم الطوابع  -وهي ماكينات مُسبقة التعبئة تُستخدم
طبعت يف مديرية الشؤون الجغرافية يف الجيش اللبناني
حاليا ً يف املصــارف ووزارة الخارجية  -ما قد ّ
يخفف من
نتيجة اتفاق رضائي بني الطرفني يعود إىل شهر ترشين
وترية الطلب عىل الطوابــع الورقية .كما تحدّث عن الـ
الثاني  .2020وهو اتفاق قىض بتلزيم املديرية  20مليون
 ،e-stampأو الطابــع اإللكرتوني ،وهــو يحتاج فقط
طابع من جميــع الفئات ،تم اســتالم  5ماليني منها
ملرسوم تطبيقي لبدء العمل به.
سابقاً ...وها هي االتفاقية تُستأنف اليوم .نستفرس من
ّ
للتخ ّلــص من عمليات التزويــر والح ّد من ظاهرة
حلق عن أســباب تأخري تطبيق االتفاقية فيشري إىل أن
السوق الســوداء ،الحاجة ،كما ينهي ّ
حلق ،ليست إىل
ذلك «جاء نتيجة األزمة املالية وقد ٌقمنا بعدها بتخفيض
مزيد من الــورق واإلجراءات بل إىل قوانني تن ّ
ظم العملية
عدد الطوابع املطلوب بحسب إمكانيات الجيش .وكلما
برمّ تها مرفقــة بمزيد من الرقابــة .وباالنتظار ،ح ّ
ظا ً
تســ ّلمنا كمية معيّنة نقوم بعقد اجتماع لجنة االستالم
سعيدا ً ِلمَن يحتاج إىل طابع ...أو أكثر.
ونصدر قرار وضعها يف التداول».
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 ...The World Sucksجنود مجهولون
يجوبون الشوارع لقلب المقاييس

في مبادرةٍ فردي ٍ
ة ال تشبه ما سبقها ،متطوعون أمام الكاميرا و»جندي
مجهول» ولدوا وسط األزمات والمعاناة التي تُغرق اللبنانين ،ونزلوا إلى
الشوارع في محاول ٍ
ة لتغيير الواقع القاتم الذي يلف لبنان وسكانه
صم وبكم وقياديين اختاروا اإلشاحة بنظرهم
في ظل مسؤولين ً
والوقوف أصنامًا ال تشعر وال تتحرك إلنهاء اآلفات والفساد الذي يقتل

شعبها رويدًا رويدًا The World Sucks .اجتاحت مواقع التواصل
ً
االجتماعي
مثبتة أن الخير ما زال موجودًا وأن شبابنا كانوا وما زالوا النور
الخافت في نهاية كل نفق .هم الذين اجتاحوا الشوارع متجاهلين
الديانات واألحزاب والطائفية والمناطقية ونجحوا في زرع االبتسامة
والخير دون مقابل.

ســـــيـــــلـــــفـــــانـــــا أبـــــي رمـــــيـــــا
"نداء الوطن" تواصلــت مع القيّم
عىل املبادرة الذي رفض أن يكشــف عن
اسمه أو هويّته ،مكتفيا ً بالقول إنه شاب
لبناني والتفاصيــل الباقية غري مهمّ ة،
وكان معه الحديث التايل:
كيف ومتى ولدت فكرة المبادرة؟
بعدمــا ّ
أسســت عمــي ،ويف عمر
الـ 34ق ّررت تخصيص جزء من مدخويل
الشــهري ،يصل إىل مليون لرية شهريا ً
ملساعدة اآلخرين .أنشــأت حسابا ً عىل
"إنستغرام" وأسميته The world sucks
ّ
محفــزة ومؤثرة
وبــدأت نرش فيديوات
أصوّرهــا إن كان يف التاكــي ،أو يف أي
مكان آخر .ويف  29شباط  ،2020أطلقت
املبــادرة وقــررت فتح بــاب التربعات
"أونالين" لكثرة األشخاص الذي أبلغوني
بأنهم يريدون املساعدة وتوسيع املبادرة
وبدأت ّ
أتلقى مبالغ ألساعد فيها عائالت
وأفرادا ً كبارا ً وصغارا ً نقابلهم عشوائيا ً يف
الطرقات وال نختار أحدا ً مسبقاً.
كيف تم اختيار االسم؟ وماذا يعني؟
ّ
يجســد ما
 The world sucksاســم
رأيته يف هذا العالم ،عالــم مقرف بكل ما
لإلســم من معنى ،عالم تغيب فيه العدالة
واملساواة .فقررت أن أكون من الفئة التي
تســعى لتغيري هذا الواقــع وجعل عاملنا
أجمل .يف كل مرة ننزل إىل الشوارع نعكس
الصورة الجميلة والطيبــة للفقراء الذين
يعطون دون مقابل ،الذين لو سألناهم عن
ً
لحظة
لقمة طعــام أو نقطة ماء ملا تَوانوا
عن تقديمهــا بغض النظــر عن فقرهم
ومعاناتهم االقتصادية واالجتماعية .هؤالء
هم "الناس الحلوين" الذين ّ
يغيون صورة
الكون يف أعيننا ،هؤالء أبطال املبادرة.
صحيــح أن املبادرة بــدأت يف لبنان
إال أني أطمــح بالوصول بها إىل العاملية،
املبادرة نفسها انطلقت حديثا ً يف سوريا
وسننتقل إىل بلدان أخرى قريباً.
هل فريق العمل من المتطوعيـــــن
حصرًا؟
باإلضافــة إىل املتطوعني ،الذين هم
الجنود األوىف يف مســرتنا واملتواجدون
عــى األرض ،والذيــن يفــوق عددهم
الـ 500شخص ،والذين نشرتط ّأل يق ّل
عمرهم عن  18ســنة نظــرا ً للمخاطر
التــي نواجهها يف الشــوارع ،قمنا عرب
مردود الصفحة الخاص بتوظيف ثالثة
أشــخاص 2 ،منهم ينجــزون مونتاج

ّ
"دكان الـ "١٠٠٠
مبادرة

متط ّوعون شباب يغيّرون الواقع

زرع البسمة دون مقابل

الفيديوات وشخص واحد يهتم بهندسة
الصفحة وتحميل الفيديوات.

يحتاجها وهو متم ّكن من مساعدة غريه
لكنه ال يحرك ساكناً.

من أي بلد أنت وكم عمرك؟ ولماذا
ترفض الكشف عن هويتك؟
أنا لبنانــي يبلغ من العمر  36عاماً.
أرفض الكشــف عن هويتي انطالقا ً من
مبدئي الذي اتخذته يــوم قررت إطالق
املبادرة .أوال ً أنا خلقت املبادرة ليســتفيد
منها غريي وليس أنــا حتى أنه بإمكان
أي شــخص أن ينــزل مــن خاللها إىل
الشارع ومســاعدة الناس معنا .ثانيا ً أنا
ال أسعى خلف الشــهرة وال أريدها مع
العلم أني أســتطيع الحصول عليها ما
إن أُظهر وجهــي يف الفيديوات وهو ما
ال أحبّــذه خوفا ً من أن تج ّرني الشــهرة
إىل قبول هدايا من أشــخاص وصفحات
ومحال تجارية وغريها ،أو أن تغري نظرة
املحيطني بي كأن يحبونني ويحرتمونني
وفقا ً للمبادرة التي أطلقتها .أما ثالثا ً فأنا
ال أكشف عن اسمي ألنه يكشف فورا ً عن
ديني وأنا ضد الطائفية والسياســة يف
حياتي ويف مبادرتي وصفحتي.

هل سيتم يومًا ما الكشف عن هوية
المؤسس؟
أتمنــى أال يأتي يــوم يجربني عىل
كشــف هويتي .فهو يشء أرفضه ولن
أفعله مطلقا ً من تلقاء إرادتي.
هل لديكم إحصاءات لعدد االشخاص
الذين ساعدتموهم حتى اليوم؟
أكثر من  160فيديو أنجزناها حتى
اليوم .تم ّكنا من مفاجأة أكثر من ألف
شخص ومســاعدتهم ماديا ً ومعنوياً.
وعىل هامش نزولنا اىل الشــارع ،قمنا
بغرس  10آالف شجرة يف أنحاء لبنان،
أسســنا "دكاناً" يف بــروت يبيع كل
قطعة لديه بـ 1000لرية لبنانية فقط،
اشــرى منها أكثر من  500شخص.
ّ
تحض
كذلك قمنا بتجهيــز عربة أكل
طبق باســتا بألف لرية فقــط ،جال
املناطق من طرابلس حتى صور حيث
بعنا  15000وجبة.

كيف يتم اختيار المناطق التي
تزورونها؟ وكم منطقة زرتم حتى اآلن؟
املناطق نختارها حسب مكان إقامة
املتطوع الذي ســيقوم بتنفيذ الفيديو.
مبدئيــا ً غ ّ
طينا كل مناطــق لبنان حتى
اليوم ،من الشــمال إىل الجنوب والبقاع،
بــروت ،جبيــل وغريهــا .هدفنا ليس
املناطق هدفنا األشخاص عشوائيا ً وليس
الفقراء فقط .نحرص عىل نقل رســالة
ً
ابتســامة
الفرح والعطاء ع ّلها ترســم
عىل وجــه فقرائنا ومظلومينــا ،وع ّلها
تنقل عدوى العطاء واإلنســانية إىل من

أهم اللحظات خالل التصوير بقيت
عالقة في ذاكرتكم؟
شــخصيا ً عندي  3لحظات عالقة يف
ذهني وأثرت يف ّ كثرياً:
األوىل كانــت يف بداياتي حيث نزلت
ألرى من ِمن ســائقي التاكيس سينقلني
بـ 10000لرية فقط (كان معي يف جيبي
 500ألف) ،ما فاجأني أن  10ســائقني
من أصــل  10قبلوا نقــي مجاناً .نزلت
ألفاجئهم ففاجأوني وأخربوني أن الخري
لم يغِ ب من هذا الكون.
الثانية هي أنه وأثناء التصوير التقينا

لحظات وقصص ل ّونها عمل الخير

طفالً يبيــع أغراضه وألعابه ملســاعدة
عائلته وتوفري قسط مدرسته ،فقصدناه
بســعر أعىل
واشــرينا منه كل األغراض
ٍ
بكثري من الذي طلبه هو ،وأخذناه بعدها
إىل محل لأللعاب ليشــري ما تســتهويه
عينــه .لن أنــى دمعة الطفــل والقوة
والصالبة التي رأيتها يف عينيه وكأنه يحمل
كرامته ســاحا ً ويعرف جيدا ً أن ما يفعله
بعيد كل البعد عن "العيب" أو الخجل.
أما الثالثة ،فيوم أدّيت دور شــخص
غادر لتوه املستشــفى بعــد أن كان يف
غيبوبة ملدة سنتني ،دخلها قبل الكورونا
وانفجار املرفأ ،فنزلت إىل الشارع وانهلت
باألسئلة عىل العالم ماذا حصل وملاذا كل
يشء ّ
تغي ...رأيت صالبة اللبناني وكيف
ما زال واقفا ً وصامدا ً رغم كل يشء م ّر به
وما زال قادرا ً عىل مساعدة غريه وتعزيته
ومواساته وعمل الخري والتبشري باألمل.
هل تواجهون الرفض والقمع في
الشوارع؟
طبعــا ً نواجه الكثري مــن الرفض
والقمــع يف الشــوارع ،بعــض العالم
يساورهم الشــك والبعض اآلخر يرفض
الظهــور عىل الكامريا مهمــا كان .عدا
عن القمع األمنــي والحزبي يف املناطق
املحظورة فهناك حزبَــان صوّرنا ضمن
نطاقهما فأجربنا عنارصه عىل تســليم
الرشيط وأتلفوه.
ما المبالغ التي باتت مدفوعة حتى
اليوم؟
فوق الـــ 70ألــف دوالر للناس يف
الشــوارع 15 ،ألف دوالر لتأمني مسكن
ملن ال ســقف لهــم ،كذلــك تلفزيون
"الجديــد" دفع  12ألــف دوالر لتصوير

حلقات خاصــة بعيد امليــاد ،عدا عن
حــواىل  10آالف دوالر عبارة عن إعالنات
لرشكات تكفلت بكامل عمليات التصوير
واملســاعدات ومنها "مــروع كافيه"
و"."plein soleil
ما الذي تشاهدونه في الشارع اللبناني
ويحزنكم؟
الدموع التــي نراها يوميا ً هي أكثر
ما يحــزن .لكن األجمل هو دمعة الفرح
والضحكة يف نهايــة كل فيديو .هو كل
إنجاز نفتخر به .لبنــان كله تحت ثقل
املعاناة واألزمــة ،لبنان كلــه بحاجة
للدعم والفرح ومن يقف بجانبه إن كان
ماديــا ً أو معنوياً ،حتــى كبار املودعني
"يشحدون" أموالهم عىل أبواب املصارف
ويحملــون األســلحة ...هدفنــا ليس
الفقراء ،هدفنا إعطاء األمل ونرشه حتى
باألشياء الصغرية.
ماذا يقول المؤسس للشعب اللبناني
ولحكام البلد؟
أكثر من  80%من الشعب اللبناني
كرامتــه متأصلــة فيه وفعــل الخري
والطيبة مزروعــان يف داخله رغم كل
املصاعب التــي م ّرت ،أما الســيئون
منهم فال يتعــدى عددهم الـ .2%هذه
إحصاءاتنــا نقدمها لكــم فال تفقدوا
األمل وتذكروا من نحــن وما طينتنا،
نحن شــعب الكرم والكرامة واألخوة
والتعايش مهما قســت األيام .فكونوا
املثال الطيب واصنعوا الفرق مع الجار
والصديق والغريب واملتسوّل يف الشارع.
أما للسياســيني فال كلمــة تُقال،
ً
صفحة
نحن ضد السياسة والسياسيني
وأفرادا ً ولن نتط ّرق لها مطلقا ً وال تَعنينا.
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مـــهـــرجـــان

"ما َ
بين بين" مهرجان تشاركي في بيروت
ينظم املجلس الثقــايف الربيطاني يف لبنــان مهرجان "ما
نب ْ
بــ َ
ني"  In Betweenيف الفرتة املمتــدة من  16إىل  20ترشين
الثاني الحايل ،حيث سيشهد أنشــطة ثقافية وإبداعية متعدّدة
ّ
التخصصات تتمحور حول االقتصاد اإلبداعي واملسائل العاملية.
ويقدّم املهرجان برنامجا ً متنوّعا ً من  23نشاطاً ،بما يف ذلك

املعارض والعروض املرسحيــة والراقصة والرتكيبات والحفالت
املوسيقية والندوات وإطالق املنشــورات وفرص للتشبيك ،يف 9
مساحات مختلفة ببريوت ،ويتم تحقيقه بالرشاكة مع  28كيانا ً
ثقافياً .كما سيستضيف  15مندوبا ً من اململكة املتحدة لتطوير
العالقات واملبادرات مع مح ّركي القطاع الثقايف واإلبداعي.

مهرجان "اإلعالم الجديد" للتأكد من مصادر المعلومات
ن ّ
ظمت مؤسسة "مهارات" و"انرتنيوز" مهرجان "اإلعالم
الجديد :األصوات املتنوعة واملستقلة مهمة" يف  Artworkبريوت
 الحمراء ،يف ختام مرشوع "تعزيز األصوات املتنوعة يف لبنان"الذي تدعمه سفارة هولند ،شــارك فيه صحافيون ومواطنون
ً
ً
ً
ومستقلة منها "نقد بوليتيكس"،
متنوعة
إعالمية
وض ّم منصات
"بشــوفك"" ،رشيكة ولكن"" ،الراويــة"" ،املبارش"" ،منصة
الحداثة"" ،أنا هون" ،"Tripoli LBN" ،و"ســبوت كاســت".
وعرض املهرجان إنجازات هذا املــروع ّ
ووفر فرصة للتواصل
بني املشاركني.
ويعمل هذا الحدث عىل معالجــة الفجوات يف املعلومات

والقدرات عرب إطالق دراســة عن "تقويم املشــهد اإلعالمي
واملعلوماتي يف لبنــان" ،وتعزيز املحتوى اإلعالمي الجيد الذي
يلبي حاجة الشــباب والنســاء من املعلومــات املوثوق بها
والحياديــة ،عرب التعاون مع مجموعةٍ مــن املنصات البديلة
لتدريبهــم عىل منهجيات جديدة تتضمــن تقنية اإلصغاء إىل
الجمهور .فضال ً عن التعاون مــع مجموعة من  40صحافيا ً
مواطنا ً من كل أنحــاء لبنان إلنتاج محتــوى يلبّي حاجات
الجمهــور ومبني عــى تطبيق منهجية اإلصغــاء ،حيث تم
تدريبهــم عىل أساســيات الصحافة ،وتلقــوا الدعم التقني
واملتابعة خالل إنتاج محتواهم.

مــــــســــــرح

"أنا من هنا" على مسرح المدينة
مرسحي تعبريي راقص ّ
يعب
"أنا مــن هنا" عرض
ّ
عن أوجاع أنثى تعيش رصاعات الحياة املعارصة .ومن
املألوف عىل اإلنسان أن ّ
يعب عن مشاعره أمام الجمهور
عن طريق الحوار أو املونولوج لكن مؤ ّلفة العرض ديانا
شــويخ أرصّ ت عىل التعبري عــن رصاعاتها عن طريق
الجسد بالرقص املعارص.
ديانــا أخرجت األنثــى من كلمات قصائد الشــاعر

الفلســطيني محمود درويش التي لطاملا وُجدت يف أغلب
قصائــده ،فكانت هي الجمال والقــوة والتي ال تعرف ما
تريده من الحياة .ربما تريد الحب لكن أن تعيشه بطريقتها
هي ،ربما تريد الهجرة إىل بلد اجتمعت فيه عنارص الحياة
الكريمة من عمل وتحقيق طموحات والشــعور باألمان
حتى ولو كان منفى ،ربما تتمنى املوت يف لحظات ضعفها
ً
خاصة يف مجتمع يحيط األنثى
ولحظات اليأس والتخــي

عباس فواز رئيسًا للجامعة اللبنانية
الثقافية العالمية
إنتخــب "املؤتمــر التاســع عرش
للجامعة اللبنانيــة الثقافية يف العالم"
عباس فــواز بالتزكية ،رئيســا ً عامليا ً
للجامعة لفرتة جديدة تمتد لثالث سنوات
وفقا ً للنظام األسايس الجديد الذي أق ّره

املؤتمر .وت ّم انتخاب جهاد الهاشم نائبا ً
أو َل للرئيس ،وعــي نعمه النرس ومحمد
الجــوزو ولويس حبيب ووليــد موراني
نواباً ،وعزت عيــد أمينا ً للصندوق .كما
انتُخــب أيضــا ً هنري بو صعــب نائبا ً
للرئيس عــن نيوزيلنــدا وجميل راجح
رئيسا ً ملجلس التحكيم وخالد أبو الحسن
رئيســا ً ملجلس األمناء .ووفقــا ً للنظام
الجديد تم اعتبار املجالس القارية أعضاء
حكميني يف الهيئة االدارية.
وكان املؤتمر انعقد بجلستَني قبل ظهر
أمــس وبعده يف "مركز عدنــان القصار"
بحضور ممثل وزير الخارجية واملغرتبني يف
حكومة ترصيف األعمال عبدالله بو حبيب
السفري غسان عبد الخالق.

بذكوريته البشــعة ،أو ربما تريد اعتالء عرش الســلطة
ٌ
بعــض من قصائد درويــش ومقاطع
لتحمي نفســها.
موسيقية مختارة وكثريٌ من التعبري الجسدي تفي بالغرض
لتكتمل عنارص العرض وتخرج رصخة للجمهور وتخربهم
البعض ممّ ا يجول بقلب وعقل أي أنثى تعيش يف زمننا هذا.
"أنا من هنا" سيعانق خشبة "مرسح املدينة" يوم غد
السبت  12ترشين الثاني يف تمام الساعة الثامنة مساءً.

تـــــكـــــريـــــم

"لوريال-اليونسكو" يُكرّم  5باحثات عربيات
رعى وزيــر اإلعــام يف حكومة
ترصيف األعمال زياد املكاري االحتفال
التكريمي الســنوي لجوائز "لوريال-
اليونســكو" ضمن برنامج "من أجل
املــرأة يف العلم" للمواهب الشــابة يف
املــرق العربي ،الــذي نظمته رشكة
"لوريال لبنــان" بالتعاون مع املجلس
الوطني للبحوث العلميةُ .ك ّرمت خالله
 5باحثات شــابات مــن لبنان ،األردن
وسوريا ،بحضور ســفرية فرنسا آن
غريو ،النائبَني نجاة عون صليبا ومارك
ضو ،مدير املعهد العايل لألعمال ماكسني
ديون ،وأكثر من  200ضيف ،من بينهم

شخصيات سياســية ،وديبلوماسية،
وممثلون ملؤسسات أكاديمية وعلمية،
ومنظمات غــر حكومية وإعالميون.
وقد تم اختيار  5مواهب واعدة من بني

 100مرشحة لنسخة هذا العام ،وهن:
الدكتورة نانــي فياض ،رانية قصري،
زينة حبــي ،الدكتورة فاديــا الحاج
حسني والدكتورة دعاء أبوعرقوب.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يجب أن تكون أكثر صربا ً
مع الرشيك ،وأن تتحمّ ل
تجاوزاته وخصوصا ً إذا
كانت غري متعمدة.

تقوم بدور وساطة معيّنة يف
العمل ،من أجل إيجاد التسويات
والتخفيف من التشنّجات الراهنة.

قد تحقق نجاحا ً باهرا ً و مميزا ً يف
مجال عملك أو مع شخص يعمل
يف اختصاصك.

يوم ذهبي من االكتشافات
واملفاوضات والعمليات
املالية واالستثمارات يف ظل
األوضاع الرديئة.

تضطر إىل تغيري مكان إقامتك
أو إىل ترك منزلك موقتا ً
ومواجهة بعض األمزجة
املتعكرة من حولك.

تعمل ملرشوع جديد وضخم
خارج البالد وربما تستعني
بأصحاب االختصاص املقربني
منك إلنجازه.

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

فرتة عاطفية مربكة أو غري
واضحة تتميز بالضبابية
والغموض ،وربما بامليل إىل
حب قديم.

يطرأ هذا اليوم أمر مستجد
يف العمل يجعلك قلقا ً عىل بعض
الزمالء املق ّربني منك.

تنفتح عىل بعض اآلفاق
والفرص العملية الذهبية
رافضا ً التقوقع يف محيطك
العميل الحايل.

تبتسم لك األقدار وتجعلك متزنا ً
وقادرا ً عىل بلورة األمور والتأقلم
مع األوضاع العاطفية الجديدة.

يشء ما يخرج عن الروتني
العاطفي وتطرأ احداث
استثنائية ،حاول أن تصغي
إىل الرشيك وأن تستشريه.

تتمتع بالنشاط والثقة
الكافيني إلكمال مهامك
بامتياز واالنطالق
يف مشاريع جديدة.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٢السنــــة الـرابـعـة
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رون دي سانتيس...
فوزٌ ساحق يضعه على طريق الرئاسة
أكد رون دي سانتيس ّ
ّ
حقه بالترشح للرئاسة األميركية بعد تحقيقه فوزًا ساحقًا في والية فلوريدا،
وقد وصل صدى هذه النتيجة إلى واشنطن.
نــــــــيــــــــك آلــــــــن
أطلــق حاكم فلوريــدا ا ُملعاد
انتخابه الســباق الختيار ّ
مرشــح
الجمهوريــن للعــام  2024خالل
خطاب نرص ناري شاهده البلد كله.
كتبت الصفحــة األوىل من
صحيفة «نيويورك بوست» التي
يملكها روبرت مــردوخ عنوان
«( DeFUTUREدي ســانتيس
هو املستقبل») واعتربته «النجم
الشــاب» يف الحزب الجمهوري،
حتــى أن بعــض الخــراء
االســراتيجيني يف الحزب اعتربه
ّ
املرشح الجديد األوفر حظاً.
وجّ ــه دي ســانتيس تحذيرا ً
واضحا ً لدونالــد ترامب ،من دون
تســميته مبارش ًة ،فتعهّ د قائالً:
ُ
بدأت املعركة للتو» .ثم أضاف:
«أنا
«أتطلع إىل املراحل املقبلة».
واجه الجمهوريون ليلة مخيّبة
لآلمال بعد صدور نتائج االنتخابات
النصفيــة األمريكيــة ،لكن كانت
إعادة انتخاب دي ســانتيس بهذه
النتيجة املبهرة أهم نقطة إيجابية
لهذا املعسكر ،فهي ش ّكلت خارطة
طريــق محتملة لضمــان نجاح
الجمهوريني مســتقبالً .نجح دي
سانتيس يف كســب تأييد جماعات
جديــدة مثل الالتينيــن وناخبني
ديمقراطيني سابقني.
أطلق هذا الرجل الذي يسمّ يه
بعض الجمهوريني «حاكم أمريكا»
حربا ً رشســة ضــد «الصحوة»
املعــارصة ( ،)Wokeوقــد تركت
حملته أثرا ً واسعا ً لدى عدد كبري من
األهايل يف الضواحــي ،ال يف فلوريدا
فحسب بل يف أنحاء البلد .استوحى
دي سانتيس ( 44عاماً) كالمه من
وينستون ترششــل ،فقال« :نحن
نحارب هــذه الصحوة املزعومة يف
الســلطة الترشيعية ،ونحاربها يف
املدارس ،ونحاربها يف املؤسســات،
ولن نستسلم مطلقا ً لهذه الغوغاء.
فلوريدا هي مقربة هذه النزعة».
أُعيد انتخاب دي ســانتيس
ألربع ســنوات جديــدة كحاكم

ترامب ودي سانتيس | آب ٢٠١٨

فلوريدا ،لكن هتفت الحشــود يف
«تامبا» بعبارة «عامَ ني آخ َرين»،
ّ
يرتشح
يف إشــارة إىل رضورة أن
للرئاسة يف العام .2024
فاز دي سانتيس يف مقاطعة
«ميامي داد» ذات األغلبية الالتينية
بفــارق َ ،11%
فصــدَم املحللني
السياسيني بهذه النتيجة.
لم يســبق أن اكتســح أي
ّ
مرشح جمهوري ملنصب الحاكم
املقاطعــة األكثــر اكتظاظا ً يف
الوالية منــذ عقدَين ،لكن حصد
دي ســانتيس دعــم الناخبني
الكوبيني والفنزويليني هناك.
يقول دي سانتيس« :لقد أعدنا
صياغة الخارطة السياسية .شكرا ً
ملقاطعــة «ميامي داد» .وشــكرا ً
ملقاطعة «بالم بيتش» (يف إشارة إىل
املنطقة التي يقيم فيها ترامب).
من خالل معارضــة قرارات
اإلقفال التام خــال أزمة كورونا،
وإبقاء املدارس والرشكات مفتوحة،
قال الحاكم إنه حــوّل فلوريدا إىل
«قلعــة للحرية لصالح الشــعب
األمريكي وســكان العالم أجمع».
ثم أضــاف« :لقد ّ
فضلنــا الوقائع
ّ
وفضلنا التعليم عىل
عىل املخاوف،
التلقني .كانت فلوريدا مالذا ً للمنطق
حني فقد العالم صوابه».

لم يسبق أن اكتسح أي
ّ
مرشح جمهوري لمنصب
الحاكم المقاطعة األكثر
اكتظاظًا في الوالية منذ
عقدَين لكن دي سانتيس
حصد دعم الناخبين
الكوبيين والفنزويليين
برأيــه ،فرضــت الواليــات
واملدن التي يحكمها السياســيون
اليســاريون «اســتبدادا ً طبيــاً»

رون دي سانتيس وزوجته وأطفالهما خالل ليلة االنتخابات بعد فوزه كحاكم لوالية فلوريدا مرّة ثانية | الثلثاء  8تشرين الثاني 2022

توسعا ً
وشــهدت يف الوقت نفسه ّ
مريعا ً للجرائم .أدت أجندة الصحوة
املزعومة إىل «نزوح عظيم».
تابع دي ســانتيس قائالً:
«برأي الكثريين ،ش ّكلت فلوريدا
األرض املوعــودة .لقــد دعمنا
الحريــة ،وحافظنا عىل القانون
والنظام ،وحمينا حقوق األهايل،
واحرتمنــا دافعــي الرضائب،
ورفضنا فكر الصحوة املعارصة.
جــاء الناس إىل هــذا املكان ألن
سياســاتنا فاعلــة .أظــن أن
صمود التجربة األمريكية يتطلب
إعادة إحياء املبــادئ األمريكية
الحقيقية .لقد أثبتت فلوريدا أن
هذا الهدف ممكن».
حتى أنــه وجّ ــه تحية إىل
زوجتــه كاييس ،وهــي مذيعة
إخبارية سابقة أعلنت شفاءها
مــن رسطــان الثدي يف شــهر
آذار ،بعد خمســة أشــهر عىل

تشــخيصها ،فاعتربها «أعظم
سيدة يف الواليات الخمسني».
حــاول ترامب مــن جهته
أن يُضعِ ف دي ســانتيس قبيل
السباق الرئايس يف العام ،2024
فانتقده خالل تجمّ ع يف األسبوع
املايض يف «التروب» ،بنسلفانيا،
واعتربه «مدّعي الفضيلة».
ويف هجــوم رصيح عىل دي
ســانتيس ،كتب ترامب منذ أيام
عىل شبكة «تروث سوشل»« :بعد
انتهــاء االنتخابــات يف فلوريدا
اآلن وحصول كل يشء بالشــكل
املطلوب ،أال يُفــرض أن نقول
ُ
حصــدت  1.1مليون صوت
إنني
أكثر من رون دي يف فلوريدا هذه
السنة؟  5.7مقابل  4.6ماليني؟
أنا أتساءل بكل بساطة».
عشية االنتخابات النصفية،
حــذر الرئيــس الســابق دي
ّ
ً
الرتشح
رصاحة من
ســانتيس

ألنه «ســيؤذي نفســه بأسوأ
الطرق» .قال ترامب« :يمكنني أن
أخربكم عنه أشياء غري محبذة».

تفوّق دي سانتيس
على خصمه الديمقراطي
حاكم الوالية السابق تشارلي
كريست ثم على ترامب وبات
اإلسم المفضل على مواقع
الرهان كي يصبح الرئيس
األميركي المقبل
كان دي ســانتيس محاميا ً
يف سالح البحرية وخريج جامعة
«هارفارد» ،وأصبح شــخصية

يقول تشاريل دينت ،عضو الكونغرس السابق:
«لو تمكن ترامب من ســحب دعمه ألحد ،سيختار
ّ
يتوسع
رون دي سانتيس حتماً .بدأ نفوذ هذا األخري
وضع جيد».
اآلن ،وال يبدو ترامب يف
ٍ
حتى أن بعض الجمهوريني ذهب إىل حد اعتبار
دي سانتيس زعيمهم بحكم األمر الواقع .لكن هل
تناسب رؤيته لوالية فلوريدا الواليات املتحدة ككل؟
يف ما يخص أزمة كورونا ،أصبح دي سانتيس
كابوس البريوقراطيني يف قطاع الصحة ،فقرر فتح
املــدارس والرشكات ولم يلتــزم بالقناع اإللزامي،
وأعلن فلوريدا «قلعة للحرية».
ويف ملــف الهجــرة ،اتخذ خطــوة حديثة
ساهمت يف زيادة شــعبيته ،فدفع املال إلرسال
الوافدين غري الرشعيني يف تكســاس إىل منتجع
«مارثا فينيارد» يف ماساتشوستس :تشمل هذه
البلدة الليرباليــة يف معظمها منازل يميض فيها
األثرياء واملشاهري العطلة.
عىل مستوى النظرية العرقية النقدية ،منع دي
سانتيس تعليمها كجز ٍء من حملته ضد «الصحوة»
املعارصة ،ودعم قانونا ً يســمح لألهايل بمقاضاة
املدارس إذا لم تعجبهم املناهج الدراسية.
يف مسألة اإلجهاضّ ،
وقع دي سانتيس حديثا ً
عىل قانــون يمنع معظم عمليــات اإلجهاض بعد

وطنيــة يف الواليــات املتحدة يف
البدايــة ،نظــرا ً إىل معارضتــه
لإلقفال التام خالل أزمة كورونا
واعرتاضــه عىل وضــع األقنعة
وتلقــي اللقاحــات اإللزامية.
انتُخِ ب حاكما ً لواليته للمرة األوىل
يف العام  2018بدع ٍم من ترامب.
تفــوّق دي ســانتيس يف
انتصــاره األخري عــى خصمه
الديمقراطــي ،حاكــم الوالية
السابق تشاريل كريست ،بفارق
 20%تقريبــاً .ثــم تفوّق عىل
ترامــب وبات االســم املفضل
عىل مواقــع الرهان كي يصبح
الرئيــس األمريكــي املقبل .إذا
ّ
ترشح دي ســانتيس للرئاسة
فعــاً ،قد يتخذ هــذه الخطوة
تزامنا ً مع ركود مرتقب وجمود
يف الكونغــرس ،وقد يقتنع عدد
إضــايف من الناخبــن باختيار
ّ
مرشح جديد.

األســبوع الخامس عــر من الحمــل ،من دون
اســتثناء حاالت االغتصاب أو سفاح القربى ،ومن
املتوقــع أن يحاول فرض قانــون آخر ملنع معظم
حاالت اإلجهاض بعد ستة أسابيع.
ّ
شــن دي سانتيس حربا ً عىل
عىل صعيد آخر،
رشكــة «ديزني» عرب اســتعمال القيود الرضيبية
بعدما عارض مديرها التنفيذي اقرتاح الحاكم الذي
يمنع تعليم الحياة الجنسية يف املدارس االبتدائية.
يف موضــوع التضخم ،فرض دي ســانتيس
إعفا ًء رضيبيا ً طوال ســنة ملســاعدة العائالت
العاملة عىل تســديد كلفة الحفاضات واملالبس
ّ
ووســع
واألحذية لألوالد تحت عمر الخامســة،
نطاق القرار كي يشــمل تأمني األغراض املنزلية
التي تق ّل قيمتها عن .25$
كذلــك ،منعت فلوريــدا األدويــة والعمليات
الجراحية للمراهقني الذين يريدون تغيري جنسهم.
أخرياًّ ،
وقع دي ســانتيس عىل رسالة مشرتكة
مع حــ ّكام واليات أخــرى ملطالبــة الرئيس جو
بايدن بإبطال خطة تحديد املؤهلني للمســاعدات
الحكومية إللغاء قروض بقيمة  10آالف دوالر لكل
طالب .هو اعترب هذه الخطــة «عبئا ً ضخماً» عىل
من يرتكون املدارس من الطبقات الدنيا والوسطى
سعيا ً لتحسني معيشتهم.
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صنّفت الودائع مؤهلة/غير مؤهلة ...بد ً
ال من مشروعة/غير مشروعة

خطط ميقاتي  -الشامي  -سالمة تقفز فوق المساءلة
والمحاسبة
مـنــيــر يونــس
بــات واضحا ً أنه ليــس يف قاموس
الخطط الحكوميــة املطروحة ملعالجة
األزمــة املرصفية ،أي حيز للمحاســبة
واملســاءلة .ففي ما بات يُسمّ ى «خطط
ميقاتي  -الشامي ـ سالمة» بنود كثرية،
ج ّل همها تخفيف أعباء الخســائر التي
تقــدر حاليا ً بأكثر مــن  73مليار دوالر
(وتزيد يومياً).
ورد يف الخطــة املذكــورة ،وتحديدا ً
يف مرشوع قانون اعــادة التوازن املايل،
تصنيف للودائع املؤهلة مقابل أخرى غري
مؤهلة .واألخرية كما رشحها نائب رئيس
الحكومة ســعادة الشــامي يف أكثر من
مناسبة ،ووردت نصا ً يف املرشوع املذكور،
هي تلك التي حولــت اىل عمالت أجنبية
بعد تاريخ  17ترشين االول  ،2019وفقا ً
لســعر رصف تعامل مرصف لبنان مع
املصــارف (أي  1507.5لــرات للدوالر
األمريكي الواحــد أو ما يوازيه بالعمالت
األجنبيــة األخرى) .كمــا تعترب بحكم
الودائع غري املؤهلــة جميع العمليات او
األدوات التــي يكون مصدرها أمواال ً غري
مؤهلة (تحاويل مرصفية ،شــيكات ،أو
غريها من العمليات واألدوات.)...
ويف الخطة أيضا تحويل الودائع غري
املؤهلة ،لدى املصارف القابلة لالستمرار،
اىل اللرية اللبنانية (ليلرة) عىل اساس سعر
رصف أقل من ســعر منصة صريفة .ذلك
وفقا آللية ومعايري موحدة تحددها الهيئة
املرصفية العليا بصفتها الهيئة املختصة
بإعادة هيكلة املصارف يف لبنان ،وتراعى
يف هذا الشــأن السياســة النقدية التي
يقررها املجلس املركزي ملرصف لبنان.

الرقم ليس محددًا بدقة

ليس هنــاك رقم نهائــي لقيمة تلك

ميقاتي حاول التقريب بين وجهات نظر الشامي وسالمة ...وينجح

الودائــع التي صنفوها «غــر مؤهلة» ،إذ
تراوح التقديــرات بني  15و 20مليار دوالر.
وكان لزاما ً عىل مرصف لبنان ولجنة الرقابة
عىل املصــارف اعالن ذلــك الرقم عىل وجه
الدقة .لكن كما معظم االجراءات املتخذة عىل
الصعيدين النقدي واملرصيف تبقى فيها قطب
مخفية يتحكم باستخدامها أولو األمر ،وعىل
رأسهم حاكم مرصف لبنان رياض سالمة
يف ظل صمــت مريب للجنــة الرقابة عىل
املصارف .ويف تلــك املبالغ الضخمة حاالت
كثرية متشــابهة ،وأخرى مختلفة ســواء
بالقيمة أو بالغرض من التحويل من اللرية
اىل الدوالر أو بهوية العميل وغاياته.

مثال متقاعد مسكين

لنأخذ مثــاً موظفا ً متقاعدا ً حديثا ً
وصله مبلغ نهاية الخدمة باللرية بواقع
 150مليــون لــرة ،أي  100الف دوالر
بســعر رصف الدوالر الرسمي .طلب من
مرصفــه التحويل اىل الــدوالر ،وكان له
ذلــك بعد موافقــة ادارة البنك ومرصف
لبنان بطبيعة الحــال .يجد هذا املتقاعد
وديعتــه اآلن غري مؤهلة عــى اكثر من
صعيد ،ال ســيما أن حماية املبلغ حتى
 100الف دوالر ال تشمله .وما سيحصل

عليه باللرية (خالل سنوات) قد ال يساوي
ربع أو ثلث قيمة مبلغه األصيل وباللرية
املعرضة للرتاجع يف قيمتها أكثر.
كان باســتطاعة هــذ املتقاعد أن
يســحب وديعته آنــذاك ،وتحويلها اىل
الدوالر يف السوق الســوداء بخسائر اقل
بكثري من الخســائر التي سيتعرض لها
بحســب خطة ميقاتي  -الشامي .كما
كان باســتطاعته ســحبها لرشاء أصل
عقاري أو ذهب أو أي اصل آخر ال يخرس
كما تريد الخطة تخسريه.

مسؤولية مصرف لبنان والمصارف

غداة انــدالع األزمــة ،كان رياض
سالمة يظهر الكثري من برودة األعصاب.
ويرص عىل ان األوضاع النقدية واملرصفية
تحت السيطرة ،وان ربط اللرية بالدوالر
مستمر .وثمة من صدق سالمة ليترصف
عىل هــدى ما كان يبثــه «الحاكم» من
اطمئنان وخري عميم !
اىل ذلــك ،فان املرصف الذي ســمح
بتحويــل املبلغ ،مســجالً يف حســاب
املتقاعد املذكور مبلــغ  100الف دوالر،
مســؤول بالدرجة األوىل ايضــاً .إذ تبني
انه باع العميل دوالرات لم تكن موجودة

سعادة الشامي يقترب كثيرًا بطريقة التفكير بالحلول من رياض سالمة

باألســاس .يشــبه ذلك جرائم تحصل
يف األســواق املالية وتســمى «البيع عىل
املكشوف» .فاذا بالخطة تعفي البنك من
تلك املســؤولية (التي ترقى إىل جريمة)
لتضعها عىل املتقاعد املســكني الذي ال
يلوي عىل يشء حالياً ،وهو يف ارذل العمر
يف بلد انهارت خدماته األساسية ،وباتت
التغطيات الصحية العامة فيه هزيلة.

في اإلتفاق بنود للمحاسبة

كان حريا ً بالشــامي قــراءة النص
الذي أعده بنفســه مع صنــدوق النقد
الدويل .خصوصا ً البند املتعلق بالتدقيق يف
بنية الودائع ،وبند كشف الجرائم املالية
والسعي الســرداد االصول املنهوبة .ويف
هذا السياق ،كان يمكن للشامي تصنيف
الودائع بني مرشوعة وغري مرشوعة ( ال
بني مؤهلة وغري مؤهلة).
ان ربط البندين املذكورين يفتح بابا ً
واسعا ً للمســاءلة واملحاسبة .ويساعد
يف تخفيض أعباء الخســائر عرب شطب
ودائع طائلة ال مصادر تشغيلية واضحة
لها وال هي نتاج اعمــال مرشوعة ،وال
يمكن ألصحابها تربيــر تراكمها بمئات
املاليني.

تبريرات الشامي ...إستسهال

فالشــامي ،عندمــا يســأل عن
تربيرات»املؤهلة وغري املؤهلة» يشــر
اىل انها تساعده عىل تخفيض الخسائر.
فأيهما أعدل :ظلم متقاعد مســكني أم
شطب وديعة فاســد؟؟ فهناك احتمال
كبري لوجود ودائع تجمعت بالفســاد
واستخدام النفوذ والرشاوى والصفقات
املشــبوهة والتهــرب الرضيبــي،
واملحســوبية والعطاءات العامة التي
اســتوىل عليها هذا وذاك من املقاولني
واملوردين املحســوبني عىل السياسيني
املتســلطني .فضال عن ودائع اتت من
الخارج طمعا ً بالتســر بلحاف الرسية
املرصفية اللبنانية .كما أن بني تربيرات
الشامي لتصنيف املؤهلة وغري املؤهلة
أن هناك تعاميم حاليا ً تعتمد تصنيفات
كهذه .ففي الوقت الذي فيه شبه اجماع
من القانونيــن واصحاب الحقوق عىل
ان تعاميم مــرف لبنــان الخاصة
بالســحوبات غري قانونية وفيها ظلم
كبري للمودعني ،يأتي ســعادة الشامي
ليتكئ عىل تلــك التعاميم ليربر ما يريد
تربيره ضاربــا ً بعــرض الحائط رأي
أصحاب الحقوق.

مثال وديعة مشبوهة

ّ
يتحملون الهيركات بإحساس بالغ بالظلم!
المودعون

 22 - 20مليار دوالر لغير المقيمين
يف اجمايل الودائــع  20إىل  22مليار دوالر ودائــع مصنفة لغري املقيمني،
ومنها الكثري لعــرب وأجانب وجدوا ضالتهم يف لبنان لســببني .األول الرسية
املرصفية التي ال يجــدون مثلها يف بلدانهم ،والثانــي اقتناص فرص الفوائد
العالية التــي كانت احد أبرز اســباب األزمة اىل جانب تثبيت ســعر الرصف
وفســاد االنفاق العام .فلمــاذا يدخل مبلغ الـ  20مليــار دوالر لغري املقيمني
يف عــداد الودائع املؤهلة ،وبالتايل يف عداد املســتفيدين من صندوق اســرداد
الودائع؟ مبلغ بهذا الحجم يغري معادالت كثرية ،سواء يف ملكية مصارف لبنان
اذا تحول جزء منها اىل اســهم ،او انه سيســتفيد من بنود يف كيفية االسرتداد
املقرتحة ،وابرزها شــمول تمويل الصندوق عــى مبالغ تخصصها الدولة من
بعض االيرادات املســتقبلية اذا توافرت جملــة رشوط .واألنكى ،أن مرشوع
اعادة التوازن املايل ،اآلتي عىل ذكر صندوق االسرتداد ،نص عىل امكانية اصدار
اوراق مالية او ســندات تمثل حقوقا ً مالية .فاذا تعلق األمر بسندات فانه دين
يف رقبة الدولة اىل ما شــاء الله ،يف الوقت الذي تحاول فيه الدولة تخفيف عبء
الدين العام وتخفيضه اىل املستوى املستدام ،اي القابل للرد مع فوائده من دون
ارهاق الدولة وميزانيتها السنوية.

سالمة يط ّوع الحلول كما يريد

ونــرب مثــاال ً عىل صعيــد املال
املشــبوه الذي ال يقرب صوبه الشامي:
هناك وديعة لزعيم من اقليم انفصايل يف
احدى الدول العربيــة بنحو مليار دوالر،
هي نتاج شــبهات عموالت وفق تقارير
مستقلة عن مرحلة سادت فيها عموالت
الصفقات النفطية هناك .فهذه الوديعة
مؤهلة ويدخل اســردادها ،بالنســبة
للشامي ،يف عداد املستفيدين من صندوق
اســرداد الودائع (كما جاء يف مرشوع
قانون اعادة التوازن املايل) او تحويلها اىل
اسهم يف املصارف ...وما شاكل من حلول
ال تقرتب من قريــب او بعيد من البحث
عمــا اذا كان املليار دوالر حصيلة اعمال
رشعية أم غري رشعية.

أرباح مالك المصارف خارج أي مراجعة
تغيب عن الخطط الحكومية مســألة اسرتداد ولو جزء
من األرباح املرصفية التي وزعت باملليارات عىل املساهمني.
ذلك رغــم االعرتاف بأن سياســة الفوائــد املرتفعة كانت
خاطئة ،وأورثت دينا ً عاما ً هائالً تحول اىل كارثة حلت بكامل
رشائح املجتمــع .ففوائد ذلك الدين منذ بداية التســعينات
بلغت نحو  88مليــار دوالر ،كان للمصــارف منها نصيب
األسد .واســتخدمتها يف رفع رســاميلها من أقل من 300
مليون دوالر قبل  30سنة اىل  22مليارا ً عشية األزمة ،إضافة
اىل التوزيعات املجزية عىل املساهمني.
والالفت أيضا ً أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
املولج التفكري بحلول لألزمة وخســائرها ال يأتي عىل ذكر
األرباح التي تولدت من الهندسات املالية التي اجراها مرصف
لبنان يف  2016والسنوات الالحقة ،وتقدر ارباحها بنحو 12
مليار دوالر معظمها من املال العام.
كما ال يقرتب الشامي من القانون  67/2الذي يفرتض

أن يستخدم لتحميل املصارف املسؤوليات وبالتايل فتح باب
للمحاسبة واملساءلة.
عىل صعيد آخر ،ويف قراءة ملرشوع اعادة هيكلة املصارف
الذي اعده مرصف لبنان مع لجنة الرقابة عىل املصارف ،نجد
بصمات واضحــة لحاكم البنك املركزي عىل أكثر من صعيد.
وبني تلك البصمات ما تعلق ببنود تتصل بقوانني واجراءات
وتعاميم سابقة مرعية االجراء .فالحاكم يريد اعادة الهيكلة
مســتعينا ً برزمة من القوانني التي يعرفهــا جيدا ً ويعرف
مآالتهــا .يف املقابل ،ويف قراءة ملــروع القانون يغيب كليا ً
ايضا ً ذكــر القانون  67/2الذي ينظم مســألة االفالس او
التعثر املرصيف .واألهم يف ذلك القانــون انه ،ويف البحث عن
املسؤوليات ،قد يصل األمر اىل التحفظ عىل اموال مساهمي
املصارف وكبــار التنفيذيــن فيها ومراقبي حســاباتها
واملفوضني بالتوقيــع لديها ...لكن كل ذلك ليس يف قامويس
الشامي وسالمة!

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
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ّ
تقديم اقتراح قانون مع ّ
المتعمدة"
جل مكرّر جائز أيضًا لمعالجة "الثغرات

الطعن "بأالعيب" السرّية المصرفية ...على نار حامية
أقرّ مجلس النواب في  18تشرين األول قانون رفع
السرّية المصرفية عن الحسابات المصرفية ،والذي يعتبر
من أبرز القوانين اإلصالحية المطلوبة من صندوق النقد
الدولي الى جانب قانون الموازنة الذي أقرّ أيضًا في حين
أن قانوني الـ»كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف ال
يزاالن قيد المراوحة.

سياســيا ً وهيئات املجتمــع املدني ،كما
باتريسيــــا جـــــالد
وأزواجهم واوالدهم القارصين واألشخاص
ّ
الحق
املستعارين و/أو األوصياء وصاحب
لم يت ّم تعديل البنــود الواردة يف قانون
ّ
واملرشحني لإلنتخابات النيابية
اإلقتصادي
الرسيّة املرصفية الصــادر كما ت ّم التوافق
الرسية
عليــه يف مجلس النواب ،وهــذا األمر دفع
والبلدية واإلختيارية كافة من احكام ّ
املرصفية  ،من خالل تم ّلكات متسلسلة أو
بالنائبة بــوال يعقوبيان اىل إعــداد العدّة
وســائل ســيطرة غري مبارشة متسلسلة
لتقديم طعن امام املجلس الدستوري عىل أن
اخــرى أو خارجها عمالً
تستحصل عىل مؤازرة من
بالقوانني املرعية».
قبل النواب التغيرييني.
أما البند  3من املادة
وحول تلك التعديالت
ّ
فنص عىل أنه
التي تــ ّم التوافق عليها لم تسر ِ أحكام القانون في نفســها،
ولم ترد يف القانون ،يقول ما يتعلق بشمول األوالد ال تطبق احــكام الرسيّة
املرصفية عىل «رؤســاء
املحامي ورئيس الجمعية
اللبنانية لحقوق املكلفني واألزواج بصورة متجانسة
وأعضــاء مجلــس إدارة
ومتكافئة لكل الفئات
املصــارف ومدرائهــا
كريــم ضاهــر لـ»نداء
التنفيذيــن ومدققــي
الوطــن» إنها عــدّة .يف
الحسابات الحاليني والســابقني ورؤساء
املادة الثانية من قانــون الرسية املرصفية
اعضاء مجالس إدارة الرشكات التي تدير أو
البند  ،2تم اســتثناء «رؤســاء الجمعيات
والهيئــات اإلدارية التي تتعاطى نشــاطا ً
تملك الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة
واملكتوبــة واإللكرتونية» ،مــن دون ذكر
األزواج ،األوالد والــركات وأصحــاب
الحقــوق اإلقتصادية
واملصالح لكل الفئات.
وتعليقــا ً عىل ذلك
اعترب ضاهر أنه «يجب
ان ترسي احكام القانون
يف ما يتعلق بشمول األوالد
واألزواج بصورة متجانسة
ومتكافئــة لــكل الفئات
اســتنادا ً اىل مبدأ املساواة
املنصوص عليــه يف املادة 7
والفقرة «ج» من الدســتور
اللبنانــي« .الفتا ً اىل أن «هناك
نوعا ً من اإلبهام يف كيفية ربط
القوانني وعــدم وجود وضوح
بالطريقة التي تمّ ت صياغتها».
واعترب تلــك الثغرات غيضا ً
من فيض بعض النقاط التي تمّ ت
املوافقة عليهــا يف مجلس النواب
من قبل رئيــس املجلس نبيه ب ّري
قانون السرية المصرفية

ّ
محصنين إال بعد الحصول على إذن المالحقة
ُيمنع على القضاء طلب معلومات عن أشخاص

كريم ضاهر

ولم يت ّم تعديلها يف صيغــة قانون الرسية
املرصفية األخرية التي أق ّرت.

مغالطات في القانون

وكانت الدراسة التي أعدتها الجمعية
اللبنانية لحقــوق املكلفني  ،ALDICك ّلنا
إرادة ،لجنة حماية حقوق املودعني لدى
نقابة املحامني ،املف ّكرة القانونية والرسية
املرصفية ،أثارت بعــض املغالطات التي
الحظتهــا يف قانون الرسيــة املرصفية،
فقدّمت مالحظاتهــا التي تصبّ يف خانة
رضورة اعتماد املســاواة بني كل الفئات
وتوسيع صالحيات القضاء.
الرسيــة املرصفية حرص
فقانــون
ّ
صالحيــات القضاء املختــص يف طلب
املعلومات املرصفيــة يف مجموعة كبرية
مــن الجرائــم املالية يف الحــاالت التي
يوجد فيهــا دعوى قائمة .هذا األمر ج ّرد
عمليا ً النيابات العامة من إمكانية طلب
معلومات يف إطار االســتقصاء وتكوين
امللف قبل اتخاذ قرارهــا بإقامة دعوى
عامة .واألســوأ أنه يمنع عىل أي مرجع
قضائي مختص طلب معلومات بشــأن
أشــخاص يتمتعون بحصانة ما إال بعد
الحصول عىل إذن مسبق باملالحقة ،طاملا
أن الدعوى ال تعد متكونة إال بعد الحصول
عىل إذن مماثل .مــن هنا ،اعترب التقييم
أن اإلرصار عىل تضمــن املرشوع عبارة
«دعوى» بخالف ما نقلته وسائل إعالمية
عدة ،إنما رمى إىل الحــ ّد من فعالية هذا
القانون».

تحقيق جنائي

وبرأي ضاهــر «يجدر تقديم اقرتاح
قانون معجل مكرر ملعالجة هذه الهفوات

مالحظات على القانون
سجّ لت الجمعية اللبنانية لحقوق املكلفني  ، ALDICك ّلنا إرادة ،و لجنة حماية
حقوق املودعني لدى نقابــة املحامني مالحظات عدّة عىل قانون الرسيّة املرصفية
وجاء أبرزها كالتايل:
 يحتوي القانون مجموعة من النصوص واآلليات املعقدة وامللتبســة والتيمن شــأنها تعطيل فعاليتها أو الح ّد منها .ويف حني أن تطور الصيغة يعكس زخم
اإلرادات الوطنية وضغوط صندوق النقــد الدويل إلنجاز اإلصالحات الالزمة لتعايف
االقتصاد اللبناني ،فإن االســتمرار يف وضع نصوص معقدة وملتبســة يعكس يف
املقابل ممانعة من قوى برملانية وازنة ضد هذه اإلصالحات.
 شمل رفع الرسية املرصفية عائالت املوظفني ورؤساء الجمعيات ومدراءهاواألسماء املستعارة عنهم وأصحاب الحق االقتصادي.
 ال تشــمل الرسيّة املرصفية عائالت أصحاب املصارف واملؤسسات اإلعالميةّ
الحق االقتصادي.
وال األسماء املستعارة عنهم وال أصحاب
 وأكثر ما يقلق هو اإلرصار عىل ربط رفــع الرسية بقوانني تبييض األموالواإلثراء غري املرشوع ومكافحة الفساد يف القطاع العام من دون أي مربر.
 منع القانون عىل أي مرجع قضائي مختص طلب معلومات بشأن أشخاصيتمتعون بحصانة إال بعد الحصول عىل إذن مســبق باملالحقة ،طاملا أن الدعوى ال
تعد متكونة إال بعد الحصول عىل إذن مماثل.
 الخطــر يكمن يف تعليق صالحيــة الهيئات الناظمــة والرقابية للمصارف(مرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف ومؤسسة ضمان الودائع) عىل صدور
مرســوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير املاليــة ويحدد آلية طلب
املعلومات.
التي لم تعدّل يف قانون الرسيّة املرصفية،
حتى أنــه يجب إنجــاز تحقيق جنائي
ملعرفة مالبســات عدم إنجاز التعديالت
بعــد التوافق عليها« .الفتــا ً اىل أن «عدم
إدراجها بأكملها يف قانون الرسية الرسيّة
املرصفية هو أمر متعمّ د ويجب التعامل
معه عىل هذا األساس».
يف النهاية أعرب ضاهر عن خشيته

من فتح باب جهنّم يف املجلس الدستوري
يف حال تــ ّم الطعــن بقانــون الرسيّة
املرصفية ،ما سيجعله غري قابل للتنفيذ.
ّ
ســتتأخر
وكنتيجة مبارشة لذلك الطعن
قافلة «تمرير» أو إنجاز القوانني املطلوبة
من صندوق النقد وبالتايل «وضع العيص
يف دواليــب» توقيع مجلس إدارة صندوق
النقد عىل اإلتفاق مع لبنان.

إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ...طفرة جديدة في قطاع الطاقة
يف مواجهة التوسع السكاني ،والبنية التحتية
القديمــة ملعالجة مياه الــرف الصحي ،والقلق
املتزايــد من امللوثات التي تصعــب معالجتها مثل
املســتحرضات الصيدالنية ،يزداد االهتمام العاملي
بتقنيات معالجــة املياه الجديدة التي يمكنها إزالة
مجموعة واســعة من ملوثات املياه بشكل فعال
وبتكلفة معقولة.
يف غضون ذلك ،أعلنت جامعة والية واشنطن أن
هناك طريقة جديدة ملعالجة مياه الرصف الصحي
يمكــن أن تحــول بقايا الحمــأة إىل وقود حيوي
بكفاءة ،وهو تقدم يمكن أن يســاعد املجتمعات
والبيئة عىل خفض تكاليف معالجة النفايات.

ما هي الحمأة؟

يمكن وصف حمأة مياه الرصف الصحي بأنها
املواد شبه الصلبة -ســواء كانت عضوية أو غري
عضوية -املتبقية كمنتج ثانوي من معالجة املياه
العادمة الناتجة عــن القطاع الصناعي أو البلدية،
والتي ترتسب يف أحواض محطات معالجة املياه.
وتعــد حمأة الــرف الصحــي منتجا ً غري
مطلوب ،إذ تستخدم حواىل نصف محطات معالجة
مياه الرصف الصحي يف الواليــات املتحدة الهضم
الالهوائي لتقليل هذه النفايات ،ومع ذلك ،عادة ما

ينتهي األمر بالحمأة املتبقية يف مدافن النفايات.
كما تســتخدم مرافق معالجة مياه الرصف
الصحي أيضا ً كميات كبرية من الكهرباء لتنظيف
مياه الرصف الصحي ،وهــي غالبا ً ما تكون أكرب
مستخدم للكهرباء يف املجتمعات الصغرية.

خطوة إضافية فارقة!

وفقــا ً لتقرير مجلة «ويســت مانجمنت» قام
فريق بحثي بجامعة والية واشــنطن باختبار تقنية
املعالجة املسبقة ،مضيفا ً خطوة إضافية إىل العالجات
النموذجية واستخدام بخار عايل الضغط يحتوي عىل
األكسجني لتفكيك حمأة الرصف الصحي.
ووجد الباحثــون أنهم كانوا قادرين عىل تحويل
أكثــر من  85%من املواد العضويــة إىل غاز حيوي،
والذي يمكن اســتخدامه إلنتاج الكهرباء أو ترقيته
إىل الغاز الطبيعي املتجدد لشــبكة الغاز الطبيعي أو
لالستخدام املحيل.
وتؤدي إضافــة خطوة املعالجــة الجديدة إىل
تحســن التحويل الالهوائي لحمــأة مياه الرصف
الصحي يف منشأة معالجة مياه الرصف الصحي ،من
معدل التحويل الحايل الذي يقل عن .50%
وقالــت «بريجيت أرينج» أســتاذة الهندســة
الكيميائية والحيويــة التي قادت البحث« :لقد ثبتت

املعالجة أنها فعالة للغاية ،وهــذا مثري ...يمكن أن
يكون هذا قابالً للتطبيق ويمكن أن نبدأ يف استكشافه
يف والية واشــنطن» ،مضيفة« :عدم إهدار النفايات
ولكن اســتخدام إمكاناتها بدال ً من ذلــك له مزايا
كبرية».

تفاصيل عملية المعالجة الجديدة

كان فريق البحث بجامعة واشنطن يدرس عملية
املعالجة املســبقة هذه لعدة سنوات ،ويستخدمونها
لتحطيم القش واملواد الخشبية ،ولم يكونوا متأكدين
من أن العملية ســتعمل مع الرتكيبة املختلفة لحمأة
الرصف الصحي ،مثل الدهــون والربوتينات ،لكنهم
فوجئوا بشكل إيجابي.
وعالج الباحثــون الحمأة عنــد درجة حرارة
وضغط مرتفعني باألكســجني املضــاف قبل عملية
الهضم الالهوائي ،حيــث تعمل الكمية الصغرية من
األكســجني تحت ظروف الضغــط املرتفع كعامل
مساعد عىل تكسري البوليمرات يف املادة.
ورغــم أن هــذا الحل قــد ال يكون مناســبا ً
الستخدامه عىل نطاق واسع ،ولكن هذه التكنولوجيا
يمكن أن تكون مفيدة بشــكل خــاص للمجتمعات
األصغر ،والعديــد منها متحمس لتقليــل النفايات
وتأثريها عىل املناخ.

ماذا بعد؟

يف الوقــت الحايل ،يعمل فريــق الجامعة مع
«كلــن فانتــاج»  ،Clean-Vantageوهي رشكة
ناشــئة للتكنولوجيا النظيفة مقرها ريتشــاند
وتنشط يف مجال معالجة املياه ،وكذلك مع مخترب
شــمال غرب املحيط الهــادئ الوطني «بي إن إن
إل» ،الذي يقوم بتحليــل اقتصادي تقني للعملية
الجديدة.
ويسعى الباحثون إىل توسيع نطاق العمل يف
منشأتهم التجريبية املوجودة يف جامعة واشنطن
إلثبات العملية بشــكل أكرب ،كما أنهم يدرســون
كيفية تحويل الغاز الحيوي بكفاءة إىل غاز طبيعي
متجدد أكثر قيمة من خالل عملية حيوية جديدة.
وبينما يمكن اســتخدام الغاز الحيوي إلنتاج
الكهرباء ،فإن إنتاج الغاز الطبيعي املتجدد يمكن
أن يسمح للمجتمعات الريفية بإنتاج وقود النقل
املحيل لتزويد مركباتهم بالوقود.
ويبــدو أن عمليــات إعــادة تدوير الرصف
الصحي تتقدم عىل التخلص من القمامة ،وقد أدى
بحث هذا الفريق إىل سد الفجوة بشكل أكرب ،وربما
يف املستقبل يصبح من املمكن التخلص من الرصف
الصحي والقمامة بشــكل كامــل ضمن اقتصاد
دائري .املصدر( :أويل برايس وارقام)

12

العـــــالــــم

العـــدد  - ٩٨٢السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ١١تشرين الثاني 2022

دروس وعِ بر لمنازلة 2024
إنتخابات أميركا...
ٌ
جــــواد الصــــــايغ
مع انتهاء االنتخابات النصفية يف الواليات
املتحدة يبدو أن التاريخ سيعيد نفسه مانحا ً
والية جورجيا بحسب األرقام الحالية مهمّ ة
تحديد الحزب الحاكم يف مجلس الشيوخ وذلك
للمرة الثانية يف غضون عامني.
االنتخابات التي كانت محط أنظار العالم
لكونها جاءت بعد سلسلة أحداث كانت إدارة
الرئيس جو بايدن معنية بشكل أسايس فيها
كاإلنســحاب من أفغانستان وحرب أوكرانيا
خارجيــاً ،والتضخم وارتفاع أســعار املواد
األساســية واملحروقات داخلياً ،خيّبت آمال
الجمهوريني من ناحية حدوث موجة حمراء
تعطيهم تقدما ً كبريا ً ولكنها باملقابل قد تعيد
ســيطرتهم عىل مجلس النــواب مجددا ً بعد
غياب أربع سنوات عن سدّة القيادة ولو بنسبة
ضئيلة فكما هــو معروف وبغض النظر عن
األرقام فإن األغلبية يف املجلس تمســك بقرار
املال ،وجلسات اإلستماع وصياغة السياسات.
باملقابل ّ
فإن ســتار الرصاع عىل مجلس
الشيوخ لن يُســدل قبل السادس من الشهر
املقبل وسيكون مرسحه والية جورجيا حيث
فشل املرشحان الديمقراطي والجمهوري يف
الحصول عىل األغلبية البسيطة التي يفرضها
قانون الوالية لشغل كرسيها الثاني يف مجلس
الشيوخ.
حصول جورجيا عىل رشف تحديد الحزب
الحاكم يف مجلس الشــيوخ للمرة الثانية بعد
انتخابــات  2020جاء عىل أثــر النتائج التي
أفرزتها االنتخابات حتى اآلن .فوفق النتائج
الحاليــة يمتلك الجمهوريــون  48مقعدا ً يف
مجلس الشــيوخ وحظوظهم أعىل يف الفوز
بمقعدي آالســكا ونيفــادا ،باملقابل يمتلك
الديمقراطيون حتى اللحظة  48مقعدا ً أيضا ً
ويتقدّمون يف أريزونا ،وإذا ما استم ّرت النتائج
عىل ما هي عليه ســيصبح للجمهوريني 50
مقعدا ً وللديمقراطيــن  49مقعدا ً مع ّ
تبقي

جولة اإلعادة يف جورجيا ،وإذا تم ّكن حزب
بايدن من الفوز فيها فهذا يعني تســاوي
الحزبني يف عدد املقاعد ليبقى لنائبة الرئيس
كاماال هاريس اليد الطوىل يف منح األغلبية
للحزب الديمقراطي ،فبحســب الدستور
يمكن لنائــب الرئيس لعب دور فاصل من
ناحية التصويت بحال تســاوى الحزبان
بعدد املقاعد.
ومع تحديد موعد إعادة الســباق يف
جورجيا بدأت االستعدادات منذ اآلن لليوم
الكبري .فاملرشــح الديمقراطي السناتور
رافاييل وارنوك تقدّم بفارق خمسة وثالثني
ألف صوت عن املرشح هارشل والكر وكان
بإمكانه حسم الســباق من الجولة األوىل
لوال مرشح الحزب الليربيتاري شايس أوليفر
الذي حصد  2,1باملئة من األصوات ،ولكن هذا
التقدم ال يعني أن النتائج ستكون مشابهة يف
السباق املقبل فجوالت اإلعادة تاريخيا ً أعطت
الجمهوريــن أفضلية عىل الديمقراطيني من
حيــث قدرتهم عىل إقنــاع الناخبني بالعودة
مجددا ً إىل صناديق اإلقرتاع واإلدالء بأصواتهم،
وحسن إدارة املعركة االنتخابية.
ديمقراطيا ً لم تش ّكل االنتخابات مؤرشا ً
ســيئا ً للحزب كما كان يتوقع كثريون رغم
اإلمكانية الكبرية لخســارة مجلس النواب،
فطوال األســابيع املاضية كان الحديث عن
موجة حمراء تطيح الديمقراطيني يف أكثر من
مكان هو الطاغي خصوصا ً بظل األداء املرتبك
للبيت األبيــض يف إدارة األزمات الداخلية التي
ّ
ولكن النتائج أعطتهم بريق
ته ّم األمريكيني،
أمل كبري لإلنتخابات املقبلة الرئاسية بشكل
كبري خصوصــا ً يف الواليــات املتأرجحة بعد
تم ّكنهم من انتزاع مقعد لوالية بنسلفانيا يف
مجلس الشيوخ من الجمهوريني عقب تم ّكن
جون فيرتمان من التفــوق عىل محمت أوز
بفارق مئة وثمانية آالف صوت ،وكذلك تقدّم
مرشــحهم مارك كايل عىل نظريه الجمهوري
بالك ماكماســر يف أريزونــا ،وكذلك تم ّكنوا

لقاء مرتقب بين بايدن وشي
كشــف البيت األبيــض أن الرئيس األمريكي جــو بايدن ونظريه
الصيني يش جينبيغ سيلتقيان يف  14ترشين الثاني يف بايل يف إندونيسيا،
عىل هامش قمة «مجموعة العرشين» ،وسط توتر جيوسيايس حاد بني
واشــنطن وبكني .وأوضحت املتحدّثة باسم البيت األبيض كارين جان
َ
الرئيســن ،اللذَين سيعقدان أوّل لقاء لهما وجها ً لوجه
بيار يف بيان أن
منذ انتخاب بايدن رئيساً ،سيبحثان طريقة إدارة الخصومة بني الصني
والواليات املتحدة «بشكل مسؤول» من خالل محاولة «العمل معا ً حيث
تتطابق مصالحنا» .وذكرت أن بايدن ويش ،اللذَين تحدّثا م ّرات عدّة عرب
الهاتف وعقدا مؤتمرات عرب الفيديو ،سيُناقشــان أيضا ً مجموعة من
املواضيع «الدولية واإلقليمية» ،من دون اإلشارة رصاحة إىل ملف تايوان
الذي ترت ّكز حوله أبرز التوترات الثنائية.
وكان بايدن قد قال خالل مؤتمر صحايف األربعاء« :ما أُريد أن نفعله
عندما نتحدّث ،هو تحديد نوع الخطوط الحمر» التي يجب أن نحرتمها.
وك ّرر أن «العقيدة يف شأن تايوان لم ّ
تتغي عىل اإلطالق» ،متجنّبا ً تكرار
ترصيحات ســابقة أثارت غضب بكني قال فيها إن الجيش األمريكي
سيُدافع عن تايوان إذا تع ّرضت الجزيرة لهجوم.

"طالبان" ُتشدّد الخناق
حول النساء

خالل عمليّات الفرز في أريزونا أمس األ ّول (أ ف ب)

من انتزاع منصــب الحاكم يف واليتي مريالند
وماساتشوســتس متكئني عىل دفاعهم عن
حق اإلجهاض بوجه الجمهوريني.
أهمية الفوز بوالية بنسلفانيا تربز لكون
األخرية تصنّف من بني الواليات املتأرجحة عىل
الصعيد االنتخابي ولديها  19صوتا ً يف املجمع
اإلنتخابي ،أمــا أريزونا فتع ّد مــن الواليات
املحســوبة عىل الحزب الجمهوري تاريخيا ً
وينحدر منها الســناتور الراحل جون ماكني
ّ
ولكن الديمقراطيني تم ّكنوا من الفوز بها عام
 2020ويبدو انهم بصدد املحافظة عليها مع
تقدم مرشــحيهم يف سباق انتخابات مجلس
الشيوخ والحكام عىل حد سواء.
وبإمــكان الديمقراطيني اســتخالص
العرب والتعلم من درس اإلنفاق يف غري مكانه
باالنتخابــات الحالية اســتعدادا ً للمحطات
املقبلة ،فرغــم كل الجهود واإلنفاق يف واليتي
فلوريدا وتكســاس أظهــرت االنتخابات أن
هاتني الواليتني ال تــزاالن حمراوين .فحاكم
فلوريدا رون ديســانتس ّ
حقق نتيجة كبرية
يف ســباق الدفاع عن منصبه مقدما ً نفســه
شــخصية أساســية يف حال أراد الرتشــح
النتخابات الرئاسة ،أما تكساس التي ال يزال
الديمقراطي يعول عــى إمكانية الفوز بها
فأثبتت مجددا ً أنها ال تزال وفية للجمهوريني.

فغريغ ابوت حاكم الوالية نجح بتحقيق فوز
كبري عىل أبرز وجوه الديمقراطيني يف الوالية
الجنوبيــة النائب بيتو اوروك بفارق وصل اىل
تســعمئة ألف صوت ،ما يعني أن االستثمار
يف واليات كنورث كارولينا وجورجيا وأريزونا
يعطي الحزب الديمقراطي فرصة أكرب للتفوق
باالنتخابات الرئاســية عوضا ً عــن التلهّ ي
بمحاولة الفوز بفلوريدا وتكساس.
االنتخابات النصفية قرعت جرس سباق
انتخابات الرئاســة التي ستجري بعد عامني
مــع األخبار الكثرية التي تشــر اىل إمكانية
إقدام الرئيس السابق دونالد ترامب عىل إعالن
ترشحه مبكراً .ترامب أثبت انه ال يزال يشكل
حالة يف الحزب الجمهــوري ،ولكن زخمه لم
يعد كذاك الذي كان قائما ً عام  2016وتراجع
كثريا ً بعد أحداث الســادس من كانون الثاني
 ،2021وأبرز مثال مرشحه يف والية بنسلفانيا
الذي مُني بخســارة كبرية .ومع تصاعد نجم
ديسانتس يف فلوريدا ،فإن أسئلة كثرية باتت
تطرح حول إمكانيــة ان يكون حاكم الوالية
الحصــان الرابح للحــزب الجمهوري ،وعىل
املقلــب اآلخر فــإن الديمقراطيني مدعوون
للتفكري أكثر بمرشــحهم املقبــل ،فإعادة
ترشــيح بايدن قد تصعّ ب الحفاظ عىل البيت
األبيض.

فرنسا تستقبل "أوشن فايكينغ" إستثنائيًّا
بعد مواجهة ديبلوماسية مع إيطاليا أجّ جت التوتر
بني باريس وروما ،تستقبل فرنســا «استثنائياً» اليوم
سفينة «أوشــن فايكينغ» يف ميناء تولون جنوب البالد
وعىل متنهــا  230مهاجراً ،وفق مــا أعلنت الحكومة
الفرنسية أمس .وعقب اجتماع ملجلس الوزراء ،قال وزير
الداخلية الفرنيس جــرار دارمانان« :أوضحت بناء عىل
طلب رئيس الجمهورية أنّنا نســتقبل السفينة بصورة
اســتثنائية نظرا ً إلخضاع الســلطات اإليطالية الركاب
لفرتة انتظار استم ّرت  15يوما ً يف البحر».
ودان دارمانــان «الخيار غري املقبــول» واملخالف
لـ»القانون الــدويل» ،إليطاليا التي رفضت اســتقبال
السفينة .وأكد دارمانان أنه سيت ّم «نقل ثلث» الركاب إىل
فرنسا ،وثلث آخر إىل أملانيا .ولفت إىل أن الركاب الذين ال
يستوفون رشوط طلب اللجوء «سيت ّم ترحيلهم مبارشة».
ويف حني رأى دارمانان أن قرار اســتقبال سفينة
إنقاذ يف فرنسا للم ّرة األوىل «واجب إنساني»ّ ،
عب عن
غضب باريس قائالً« :يجب أن نتم ّكن من اآلن فصاعدا ً
من تنظيم األمور بشكل مختلف ،لكي ال تتم ّكن إيطاليا
من االستفادة من التضامن األوروبي وتترصّف بأنانية

عندما يصل الجئــون ،خصوصا ً أطفال ،إىل موانئها».
ور ّدا ً عىل ذلك ،ق ّررت فرنسا «التعليق الفوري» ملرشوع
مق ّرر للصيف باستقبال  3500الجئ متواجدين حاليّا ً
يف إيطاليا .وأكد الوزير الفرنيس أنه «ســتكون هناك
عواقب وخيمة» جــ ّراء املوقف اإليطايل عىل «عالقاتنا
الثنائية».
يف املقابل ،اســتنكر وزير الداخليــة اإليطايل ماتيو
بيانتيــدويس يف بيان القرار الفرنــي باتخاذ إجراءات
انتقامية بحق روما لرفضها الســماح لســفينة تق ّل
مهاجرين بالرســو يف موانئها ،واعتــره «غري مفهوم
تماماً».
وقال« :ر ّد فعل فرنســا عىل طلب اســتقبال 234
مهاجراً ،بينما استقبلت إيطاليا  90ألفا ً هذا العام ،غري
مفهوم عىل اإلطالق» .وأجيل  4مهاجرين أمس 3 ،منهم
ألسباب طبية وشخص مرافق ،إىل باستيا (كورسيكا)،
من أصل  234عىل متن السفينة.
وأثار اســتقبال القارب غضب اليمني يف فرنسا ،ال
سيّما الرئيسة السابقة لحزب «التجمّ ع الوطني» مارين
لوبن ،التي رأت يف ذلك «عالمة دراماتيكيّة عىل الرتاخي».

سوريا :آالف األطفال يُعانون من سوء التغذية
يُعاني أكثر من  16ألف طفل
من ســوء التغذية يف شمال رشق
ســوريا بارتفاع تجاوزت نسبته
 150يف املئة خالل  6أشهر فقط،
وفق منظمة «أنقذوا األطفال».
ّ
بــأن عدد
وأفــادت املنظمة
األطفال الذين يُعانون من ســوء
التغذية يف مناطق سيطرة األكراد
يف شمال رشق سوريا ،ارتفع من
 6650طفــاً بني ترشيــن األوّل
وآذار  2022-2021إىل  16895بني
نيسان وأيلول .2022
وقالت ســارة عيل ،مسؤولة
التغذيــة يف املنظمــة ،يف بيــان:
«نتعامــل ك ّل يوم مع عدد أكرب من
األطفــال الذين يُعانون من ســوء
التغذية مقارنة مع اليوم الســابق،
ما يُهدّد حياة األطفال» ،مشري ًة إىل

أن العائالت تُعدّد الفقر وعدم القدرة
عىل رشاء الغذاء كسببَني رئيسيَّني
خلف ازدياد حاالت سوء التغذية.
ّ
يتحســن دخل
وفيمــا لــم
العائالت يف سوريا ،ارتفعت أسعار
املواد الغذائية بنسبة  800يف املئة
بــن  2019و ،2021وال تزال يف
ارتفاع« ،ما يدفع بأعداد متزايدة
من األشــخاص نحــو الجوع»،
بحسب املن ّ
ظمة.
ونقلت «أنقذوا األطفال» عن
مهى ( 30عامــاً) ،التي تبحث يف
النفايــات لتوفري الغذاء ألطفالها
الخمســة ،وأصغرهم يُعاني من
سوء التغذية« :الحرب أتت بالجوع
الشديد معها .يف السابق ،لم نكن
نقلق يف شــأن تأمني الطعام عىل
الرغم من كوننا فقراء».

أخبار سريعة

وأشــارت املنظمــة إىل أن
« 5.5ماليني شــخص يف سوريا
ســيُصبحون بحاجــة إىل دعم
مبارش بالغــذاء يف ،2033-2022
نصفهم يف شمال رشق البالد».
ودعــت املنظمــة الــدول
املجتمعــة يف مؤتمــر املنــاخ يف
ّ
التغي
مرص إىل االعرتاف بتأثريات
املناخي عىل املجتمعات ،خصوصا ً
األطفال يف كافة أنحاء العالم ،مثل
الجفاف يف شمال رشق سوريا.
ويعيش غالبية الســوريني
اليوم تحت خط الفقر ،وفق األمم
املتحدة ،كما يُعاني  12.4مليون
شخص من انعدام األمن الغذائي،
وفق برنامــج األغذية العاملي ،يف
وقت تُســجّ ل البالد ارتفاعا ً كبريا ً
يف معدّالت التضخم واألســعار.

كما تشهد سوريا أزمة مياه حادة
وموجة جفــاف فاقمت األوضاع
ســوءا ً خالل الســنوات الثالث
املاضية.
وضاعف النقص يف املساعدات
الوضع ســوءا ً يف شــمال رشق

ســوريا بعد إغالق معرب اليعربية
يف بداية  ،2020والذي كانت تدخل
منه مســاعدات األمــم املتحدة.
وبات إيصال تلك املســاعدات إىل
مناطق ســيطرة األكراد يتط ّلب
موافقة مسبقة من دمشق.

منعت حركة «طالبان»
األفغانيات من دخول المتن ّزهات
والحدائق العامة في العاصمة
كابول ،بعدما كانت من آخر
أماكن الترفيه المتاحة للنساء
مع القيود الشديدة التي فرضها
النظام اإلسالمي المتشدّد .ومن
شأن هذا القانون الجديد ،الذي
دخل حيّز التنفيذ هذا األسبوع،
إخراج النساء األفغانيات أكثر
من الفضاء العام اآلخذ في
َّ
منعهن من السفر
التق ّلص ،بعد
َّ
وإجبارهن
من دون مرافقة ذكر
على وضع الحجاب أو ارتداء
البرقع في الخارج .كذلك ،أغلقت
مدارس الفتيات المراهقات
أبوابها منذ أكثر من عام في
معظم أنحاء البالد.

مبادرة أرمينيّة لمنطقة
منزوعة السالح
إقترحت أرمينيا أمس إنشاء
منطقة منزوعة السالح على
طول حدودها مع أذربيجان
وحول منطقة ناغورني قره باغ.
وقال رئيس الحكومة األرميني
نيكول باشينيان لمجلس الوزراء
خالل اجتماع« :لقد تقدّمت
بمبادرة إلنشاء منطقة منزوعة
السالح حول ناغورني قره
باغ» ،موضحا ً أنّه «سنُقدّم أيضا ً
مبادرة إلقامة منطقة منزوعة
السالح تمت ّد على  3كيلومترات
على طول الحدود األرمينية -
األذربيجانية» .وكان باشينيان
قد كشف أنه من المتوقع
أن يصل الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى يريفان في
 22تشرين الثاني في زيارة
تستغرق يومَ ين .وجاء اقتراح
باشينيان بعد أيام من تجديد
الرئيس األذربيجاني إلهام
علييف مطالبته للجيش األرميني
باالنسحاب من قره باغ.

حكمان قاسيان
في أميركا
حُ كم على المهندس في البحرية
األميركية جوناثان توبي
وزوجته ديانا بالسجن 19
و 21عاما ً توالياً ،لمحاولتهما
بيع أسرار حول غوّاصات
نووية لقوة أجنبية .وأصدر
القاضي حكما ً بالسجن لمدّة
أطول على الزوجة ألنّها سعت
إلى التقليل من أهمّ ية دورها
واحتاجت إلى وقت أطول لقبول
االعتراف بمسؤوليّتها .وذكر
ماثيو أولسن ،الذي يُشرف
على ملفات األمن القومي في
وزارة العدل في بيان أنّهما
«تآمرا لبيع معلومات تتّسم
بالس ّرية الدفاعية ،ما كان يُمكن
أن يُع ّرض الرجال والنساء في
الجيش وأمن الواليات المتحدة
للخطر» .وكان جوناثان
يعمل منذ  2012على تصميم
مفاعالت الغوّاصات من طراز
فرجينيا ،وهي أحدث جيل
من الغواصات الهجومية في
األسطول األميركي .وفي نيسان
 ،2020أرسل طردا ً إلى دولة
أخرى تحوي الوثائق األولى مع
تعليمات في شأن إجراء اتصال.
ووعد بتقديم «معلومات ذات
قيمة كبيرة» .وأوقف جوناثان
وزوجته في تشرين األوّل.2021

تــتــــــــمــات
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"الضغط" يزداد على  8آذار ...و"حزب الله" يريد...

حتى رئيس املجلس النيابي نبيه بري بدا أمس فاقدا ً حنكته املعهودة
يف إدارة جلسات االنتخاب مع انزالقه إىل استخدام عبارات ال تليق بموقعه
وال بموقع الرئاســة األوىل حني اعترب ردا ً عىل استفســارات النواب حول
«املادة الدســتورية» التي يرتكز عليها يف تحديد نصاب الثلثني يف دورتي
انتخاب رئيس الجمهورية ّ
أن عملية احتساب النصاب تتم بموجب «مادّة
إجرها من الشباك».
أما يف جديد بازار الرتشــيحات «الخ ّلبيــة» يف صندوق االقرتاع ،فزجّ
النائب الياس بو صعب باسم الوزير السابق زياد بارود عن حُ سن أو سوء
نية يف «محرقة» تســجيل النقاط ،األمر الذي دفع بارود نفسه إىل التغريد
عىل افرتاض «حسن نية الصوت الكريم» ليؤكد أنه ليس معنيا ً برتشيح لم
ّ
يعلنه «حتى اللحظة» ،مضيفاً« :الرمادية لن تكون يف قامويس،
فالرتشح
يكون رصيحا ً ومبارشا ً أو ال يكون».
ّ
كذلك األمر ،وردا ً عىل
الضخ اإلعالمي املمنهج حول تركيب «صفقة»
ً
تقوم عىل انتخاب رئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية
مقابل تسمية السفري نواف سالم لرئاسة الحكومة ،بادر سالم إىل دحض
هذه األنباء املفربكة التي «ال عالقة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد» ،نافيا ً
ما أشيع عن عقده لقاءين مع رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل
سعيا ً للوصول إىل رئاسة الحكومة ،متسائالً «عمّ ن وراء هكذا «أخبار» وما
الهدف منها ومن ترويجها؟».
يف الغضــون ،بدأ «حــزب الله» يخرق جدار صمتــه الرئايس ليحدد
عىل لسان قيادييه املواصفات التي يشــرطها يف شخص الرئيس املقبل
للجمهورية ،وأهمها أن يكون عىل شاكلة الرئيس ميشال عون يف الدفاع
عن سالح «الحزب» بغية وقف عرقلة االستحقاق وتعطيل إنجازه .وبهذا
املعنى أتت سلســلة املواقف التي أطلقها نائب األمني العام لـ»حزب الله»
الشيخ نعيم قاســم ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد
لتصب يف خانة اشــراط انتخاب رئيس جمهورية يكون «منسجما ً مع
القوى املوجودة يف لبنان واملمثلة باملجلس النيابي وال يكون تابعا ً ألمريكا»
بحسب تعبري قاسم ،و»يعرتف باملقاومة وأهمية املقاومة يف الحفاظ عىل
سيادة لبنان وحمايتها» وفق ما شــدد رعد ...بينما اختزل الشيخ نبيل
قاووق املوقف من املواصفات التي يطلبها «حزب الله» يف شخص رئيس
الجمهورية بأال يكون «رئيسا ً بمواصفات أمريكية أو سعودية».
ويف مســتجدات تأثريات السالح امليليشــيوي املتفلت عىل األرايض
اللبنانية ،برزت أمس حادثة إصابة طائرة تابعة لطريان الرشق األوســط
برصاصة خرقت هيكلها الخارجي وصوال ً إىل داخل مقصورة الركاب فيها
أثناء هبوطها عىل مدرج مطار رفيق الحريري الدويل ،األمر الذي بات يهدد
حركة املالحة الجوية باتجاه بريوت يف حال قررت رشكات الطريان الدولية
وقف رحالتها إىل لبنان خشية تعريض ســامة ركابها للخطر ،ال سيما
وأن رئيس مجلــس إدارة « »MEAمحمد الحوت أكد لوكالة «رويرتز» ّ
ّ
أن
« 7أو  8طائرات أصيبت برصاصات طائشــة من مناطق مجاورة ملطار
بريوت كل عام ،لكن هذه الحادثة هي املرة األوىل التي تصاب فيها طائرة
أثناء تحركها» ،مشــددا ً عىل وجوب «وقف ممارسات إطالق النار بالهواء
يف لبنان ،خصوصا ً يف محيط املطار ،ألنها تش ّكل مصدر خطر عىل املالحة
الجوية واملطار».
والحقاً ،كشف وزير الداخلية يف حكومة ترصيف األعمال بسام مولوي
يف برنامج «صار الوقت» ّ
أن التحقيقات التي أجرتها األجهزة األمنية حول
الحادثة أشــارت إىل ّ
أن «الرصاصة التي أصابت طائرة « »MEAمصدرها
منطقة صربا» ،متعهدا ً مواصلة التحقيقات «ملعرفة هويّة مطلق النار».

"السرّية المصرفية" :بين الطعن والتعديل!

يبقى األجدى بحســب املحامي ورئيس الجمعيــة اللبنانية لحقوق
املكلفني كريم ضاهــر تقديم اقرتاح قانون معجــل مكرر ملعالجة هذه
«الهفوات» التي لم تعدّل يف قانون الرسيّة املرصفية ،حتى أنه يجب إنجاز
تحقيق جنائي ملعرفة مالبسات عدم إنجاز التعديالت بعد التوافق عليها،
الفتــا ً اىل أن «عدم إدراجها بأكملها يف قانــون الرسية املرصفية هو أمر
متعمّ د ويجب التعامل معه عىل هذا األساس».

طهران تثير مخاوف دولية من صاروخها...
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وعىل هامش مؤتمر األطراف حول املناخ «كوب  »27يف رشم الشيخ،
أوضح غــرويس أن هذا املوضوع ليس يف صلب اختصاص الوكالة الدولية
للطاقــة الذرية «لكن ال يُمكــن أن ننظر إىل األمــور بمعزل عن بعضها
البعــض» ،ورأى أن «هذه اإلعالنات تُفاقم املخاوف وتزيد االنتباه إىل امللف
النووي اإليراني» ،معتربا ً أنّه «ال بد أن يكون لذلك تأثري» .لكنّه شدّد عىل أن
هذا اإلعالن «يجب ّأل يؤثر» عىل املفاوضات بني القوة الكربى وإيران حول
برنامجها النووي.
ويُح ّلق الصاروخ الفرط صوتــي برسعات تزيد عن  6آالف كيلومرت
يف الســاعة ،أي  5م ّرات رسعة الصوت .وخالفا ً للصواريخ الباليســتية
التقليدية ،تُح ّلق الصواريخ الفرط صوتية عىل مستوى منخفض يف الغالف
الجوّي ويُمكن التح ّكم بها ،ما يُصعّ ب عمليّة ّ
توقع مسارها واعرتاضها.
ويف فيينــا ،أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تقرير ا ّ
طلعت عليه
وكالة «فرانس برس» «قلقها البالغ» إزاء «عدم تحقيق تقدّم» يف املحادثات
ّ
مع إيران يف شأن  3مواقع غري معلنة رصدت فيها آثار لليورانيوم
املخصب،
مشري ًة إىل زيارة لطهران سيقوم بها مسؤولون يف الوكالة هذا الشهر.
وسيجري مســؤولون يف الوكالة زيارة إىل طهران قبل نهاية ترشين
ّ
الثاني ،وفق التقرير الذي تابع« :جــدّدت الوكالة التأكيد عىل أنها
تتوقع
خالل هذا االجتماع أن تبدأ إيران بتقديم تفســرات تقنية ذات صدقية»
ّ
املخصب التي عُ ثر عليها يف املايض يف بعض املواقع،
حول آثــار اليورانيوم
و»إتاحة الوصول إىل املواقع واملواد وأخذ عيّنات بالشكل املناسب».
وأشــار التقرير إىل أن املدير العام «يُجدّد التأكيد عىل أن هذه املسائل
يجب ح ّلها لكي تتم ّكن الوكالة من توفري ضمانات عىل الطابع الســلمي
البحت للربنامج النووي اإليراني» ،يف حني سيُعقد االجتماع الدوري املقبل
ملجلس املحافظني يف الوكالة األســبوع املقبل ،وسيُناقش تقارير الوكالة
الذرية حول إيران.
ّ
ويبلغ حاليّا ً مخزون اليورانيوم
املخصب بمســتوى  60يف املئة 62.3
كيلوغراماً ،بعد أن كان  55.6كيلوغراماً .وهذا املســتوى من التخصيب
قريب من عتبة  90يف املئة الرضورية الستخدامه يف سالح .كما تمتلك إيران
ّ
حاليّا ً  386.4كيلوغراما ً من اليورانيوم
املخصب بنسبة تصل إىل  20يف املئة.
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ويف الداخل اإليراني ،تســتم ّر االحتجاجــات واملواجهات بني الثوار
وأجهزة النظام ،يف حني دخل أصحــاب املحال التجارية وعمال النفط يف
مدن عدّة يف إرضاب دعما ً للمتظاهرين وتنديدا ً بقمع النظام .واســتم ّر
إرضاب عمــال النفط واملو ّ
ظفني الرســميني يف  37منصة من حقل غاز
«بارس» الجنوبي لليوم الرابع تواليا ً احتجاجا ً عىل عدم تحســن الرواتب
والظروف املعيشية.
كما أرضب العمال يف «أغاجري» للنفط والغاز و»زاغروس» و»مصفاة
 5بارس» الجنوبي و»أروندان وداالن» ،بحسب موقع «إيران إنرتناشونال»،
فيما خرجت مسريات وتظاهرات يف طهران وأصفهان وكرمانشاه وكرج
ومــدن أخرى ،حيث ردّد املحتجّ ون هتافات عدّة منها «املوت للديكتاتور»
و»املوت للباسيج» و»ليسقط النظام».
ويف الغضون ،هدّدت إيران ّ
بأن ردّها ســيكون «متناســبا ً وحازماً»
بعدما أعلنت أملانيا أن االتحاد األوروبي يســعى إىل تبنّي عقوبات جديدة
ضدّها بســبب حملة قمعها الدامية لالحتجاجات ،بينما قال وزير األمن
اإليراني إسماعيل خطيب موجّ ها ً حديثه إىل السعودية ّ
إن «مصرينا وسائر
دول املنطقة مرتابط بسبب مجاورتنا بعضنا بعضاً».
وتابع خطيــب أن «جمهوريّة إيران اإلســاميّة انتهجت حتّى اآلن
منهج العقالنيّة والرصانة والصرب االسرتاتيجي ،لكنّها ال تُقدّم أيّ ضمانة
الستمرار هذا ّ
الصرب االسرتاتيجي يف حال استمرار العداء» ،مح ّذرا ً من أنه
«لو انعقدت إرادة جمهوريّة إيران اإلســاميّة عىل املقابلة باملثل ومعاقبة
هذه الدولّ ،
فإن قصورها الزجاجيّة ســتنهار ولن ترى هذه الدول وجه
االستقرار والثبات».

الجيش األوكراني يواصل تحرير قرى خيرسون

وقال قائد الجيش األوكراني فالريي زالوجني عرب «تلغرام» أمس« :يوم
أمس (األربعاء) ،تقدّمت وحدات من قوات الدفاع  7كيلومرتات ،مسيطرة
عىل  6بلدات يف اتجاه بيرتوبافليفكا  -نوفورايسك» ،مشريا ً إىل أن الجيش
األوكراني استعاد أيضا ً «السيطرة عىل  6بلدات يف اتجاه بريفومايسكي -
خريسون» ،أي إجمايل ما يزيد عن  260كلم.²
وكشــف أيضا ً أن تقدّم القوات األوكرانية بالدفــاع املضاد يف اتجاه
خريســون بلغ  36.5كلم منذ األوّل من ترشيــن األوّل .وأعلن أن الجيش
األوكراني استعاد «مساحة إجمالية تبلغ  1381كلم »²و» 41بلدة» خالل
 40يوماً ،ورحّ ب بـ»الجهود الجبارة التي تبذلها القوات» األوكرانية يف هذا
الصدد .غري أن زالوجني عمد إىل توخي الحذر كما فعل الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينسكي ،فقال إنّه «ال يُمكنه تأكيد أو نفي املعلومات حول ما
يُسمّ ى بانسحاب القوات الروسية من مدينة خريسون» ،عاصمة املنطقة
التي تحمل االسم نفسه.
ويف األثناء ،أعلــن األمني العــام لـ»حلف شــمال األطليس» ينس
ستولتنربغ بعد محادثات أجراها مع رئيسة الحكومة اإليطالية جورجيا
ميلوني يف روما أنه يُراقب كيفية انسحاب الروس من منطقة خريسون،
معتربا ً أن االنسحاب ،إذا تأ ّكد ،سيُش ّكل «نرصا ً جديدا ً ألوكرانيا».
توازياً ،ح ّذرت منظمة العفو الدولية يف تقرير لها من أن روسيا ربُما
تكون قد ارتكبت «جرائم ضد اإلنسانية» بإجبارها املدنيني يف املناطق التي
تحت ّلها يف أوكرانيا عىل االنتقال إىل مناطق أخرى.
ويف الغضون ،لن يعرتف االتحاد األوروبي بعد اآلن بجوازات الســفر
الروسية الصادرة يف املناطق األوكرانية التي ضمّ تها موسكو ،ويف املناطق
االنفصالية املوالية لروســيا يف جورجيا ،وفق اتفاق ت ّم التوصل إليه بني
الربملان األوروبي والدول األعضاء .وبالتايل ،لن يتم ّكن حاملو هذه الوثائق
من الحصول عىل تأشرية أو دخول منطقة «شنغن».
ويف إطار الدعم الغربي لكييف ،كشــفت الحكومة اإلســبانية أنها
ُ
ستسل إىل أوكرانيا منظومتَي «هوك» للدفاع الجوي ،لتُضاف إىل  4قاذفات
صواريخ ســبق أن أرسلتها إىل كييف ملســاعدتها يف التصدّي للصواريخ
الروسية.
نوويّاً ،اعترب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويس
خالل مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن املحادثات مع روسيا وأوكرانيا
إلقامة منطقة حماية حول محطة زابوريجيا النووية «معقدة ج ّداً».
ويف حني ندّدت «مجموعة الســبع» قبل فــرة قصرية بـ»الخطاب
النووي غري املقبول من جانب روسيا»ّ ،
عب غرويس عن قلقه من احتمال
استخدام أسلحة نووية ،لكنّه أمل يف أن تتم ّكن وكالته من خفض املخاطر.
عىل صعيد آخر ،بلغت األصول الروسية التي جمّ دتها بريطانيا يف إطار
عقوباتها عىل موسكو بعد غزو أوكرانيا  18.4مليار جنيه اسرتليني ،وفق
أرقام لوزارة الخزانة أصدرتها أمس.
إىل ذلك ،أوضح الكرملني أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني لن يتوجه
إىل جزيرة بايل اإلندونيسية لحضور قمة «مجموعة العرشين» التي ستُعقد
األسبوع املقبل ،مشريا ً إىل أن وفد موســكو إىل إندونيسيا سريأسه وزير
الخارجية سريغي الفروف.

هجوم بسكين يهز ّ بروكسل

ولسبب لم يتّضح بعد ،هاجم رجل مس ّلح بسكني دورية من رشطيَّني
ووجّ ه لهما طعنات .وطلب األخريان تعزيزات فيما اســتخدم رشطي من
دورية أخرى سالحه الناري «لتحييد املعتدي» ،وفق وكالة «بيلجا».
وبحسب وســائل إعالم مح ّلية ،أُصيب املشتبه فيه بطلقات نارية يف
الساقني والبطن ،ونقل إىل املستشفى مع عنرصَي الرشطة املصابَني ،وقد
أُصيب الرشطي الراحل بجروح يف رقبته.

لبنان يضرب من جديد ويُسقط نيوزيلندا

ورفع منتخب األرز رصيده اىل  13نقطة من ستة إنتصارات وخسارة
واحدة ،وهو نفس عدد نقاط نيوزيلندا التي تراجعت للمركز الثاني خلف
لبنان يف الرتتيب.
وعىل عكس الربعَ ني األول والثاني اللذين ســيطر املنتخب الزائر عىل
مجرياتهما نسبياً ،تفوّق أبطال لبنان عىل ضيوفهم يف النصف الثاني من
املواجهة وحافظوا عىل تقدّمهم حتى النهاية ،مســتفيدين من تألق عيل
حيدر ( 21نقطة و 5ريباوندز) ،من دون إغفال الدور الدفاعي الكبري لك ّل
من هايك غيوقجيان وعيل منصور وكريم ع ّز الدين.
وسيواجه لبنان ،الذي لم يتأثر بغياب خمسة من العبيه األساسيني
وهم وائل عرقجي وأمري سعود واييل شمعون وسريجيو درويش ويوسف
خياط ،ضيفه الهندي املتواضع عند التاســعة من مساء األحد املقبل عىل
امللعب عينه ،ولن يكون الفوز بعيدا ً عن متناوله.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1كتاب للفيلسوف اليوناني
أرسطو.
ف َع ْق ُله وغلبت عليه
ض ُع َ
َ -2
ال َغ ْفلَ ُة وق َّل تميي ُزه  -أحد أبراج
الحظ.
 - 3خفاش  -ق ّل وجوده.
 - 4للنفي َ -د لَك َد ْل ًكا شدي ًد ا -
متشابهان.
 - 5قائد وزعيم  -مدينة باألجنبية.
الج َبل  -حرف هجاء.
س َ
َ - 6ت ْي ُ
 - 7مدينة في إنكلترا.
 - 8يضربه على خ ِّده بباطن َك ِّفه
 حواء باألجنبية.َ - 9ر َّق ولَ ُطف  -مطرقة.

 – 1كاتب ولغوي فرنسي راحل
صاحب معجم فرنسي شهير.
 - 2أحد الخلفاء العباسيين.
 - 3مرح ولعب  -يلين له القول.
 - 4قبل اليوم  -يد الثوب.
امتنع عن المشاركة في
ْ -5
امض الَ ُي ْد َر ُك.
اإلنتخابات َ -غ ِ
 - 6بئر باألجنبية  -س ّيدة.
 - 7كان لينًا  -تنمو على أغصان
الشجر.
 - 8إحدى محافظات العراق.
 - 9مدينة إيطالية.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
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كرواتيا ...الحصان األسود
على مسافة أقل ّ من عشرة أيام على انطالق العرس الكروي ّ
العالمي المنتظر في قطر ،تواصل "نداء الوطن" نشر حلقات
خاصة عن أبرز المنتخبات المشاركة في المونديال والتي تملك
حظوظًا كبيرة برفع الكأس الذهبية في ختام المنافسات التي
تستمرّ شهرًا .ونلقي الضوء في محطتنا اليوم على المنتخب
الكرواتي وصيف النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا عام
ّ
وتتضمن:
،2018

 - 1انجازاته السابقة في كأس العالم،
 - 2أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ انطالق المونديال،
 - 3نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام،
 - 4مشواره في التصفيات،
 - 5نقاط قوته،
 - 6نقاط ضعفه،
 - 7حظوظه.

رالـــــف شـــــربـــــل

إنجازاته السابقة في كأس العالم
أفضل إنجاز كرويّ يف تاريخه تحقق يف النسخة األخرية من املونديال حني ح ّل وصيفا ً لفرنسا بعدما خرس يف املباراة
النهائية بنتيجة ( .)4-2أمّ ا ثاني أفضل نتائجه فكان حصده امليدالية الربونزية يف مونديال  1998بعد أن فاز عىل هولندا
يف مباراة تحديد املرك َزين الثاني والثالث بنتيجة (.)1-2

أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ انطالق المونديال
* زفونيمري بوبان :نجم امليالن السابق ،كان قائدا ً وأحد أبرز عنارص املنتخب الذي فاز بامليدالية الربونزية يف
مونديال  .1998هو املثل األعىل لألسطورة لوكا مودريتش.
* دافور سوكر :قاد املنتخب الكرواتي الحتالل املركز الثالث يف نسخة  ،1998كما فاز بالحذاء الذهبي ألفضل
هداف يف تلك البطولة برصيد ســتة أهداف .هو الهــداف التاريخي للمنتخب الكرواتي برصيد  45هدفا ً يف 69
مباراة دولية ،والهداف التاريخي للمنتخب الكرواتي يف املونديال برصيد ستة أهداف.
* داريو ســيميتش :مدافع كرواتي صلب شــارك يف ثالثة موندياالت يف أعوام  1998و  2002و 2006وثالث
مرات يف اليورو يف أعوام  1996و  2004و  .2008لعب مئة مباراة دولية مع املنتخب الكرواتي.
* نيكو كوفاتش :العب وســط دفاعي تألق كثريا ً يف دفاعه عن ألوان بالده .شــارك يف املونديال مرتني عامَي
 2002و  ،2006وسجل هدفا ً يف دور املجموعات من مونديال  2006أمام أسرتاليا .شارك يف موندياله الثالث يف
العام  2014ولكن هذه امل ّرة كمد ّرب للمنتخب الكرواتي.
* داريو سرينا :القائد األسبق للمنتخب الكرواتي بني عامَي  2009و .2016شارك يف كأس العالم م ّرتني عامَي
 2006و  ،2014ويف كأس األمم األوروبية يف أربع مناســبات يف أعوام  2004و  2008و  2012و  .2016سجّ ل
هدفا ً رائعا ً يف مرمى املنتخب األســرايل يف الدور األول من مونديال  ،2006وهو ثاني أكثر العب مثّل املنتخب
الكرواتي يف التاريخ برصيد  134مباراة دولية.
* ايفيكا أوليتش :أحد أبرز املهاجمني يف تاريخ كرواتيا .شــارك يف املونديال يف ثالث مناسبات يف أعوام 2002
و  2006و  2014ســجّ ل خاللها هدفني (واحد ضد إيطاليا يف مونديال  2002وآخر ضد الكامريون يف مونديال
 .)2014لع ّل أبرز أهدافه بقميص املنتخــب الكرواتي كان هدفه يف مباراة الفوز عىل أملانيا يف الدور األول من
كأس األمم األوروبية .2008
* ايفان راكيتيتش :هو أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة الكرواتية الذي حقق املركز الثاني يف مونديال روســيا
 .2018شارك يف املونديال م ّرتني عامَي  2014و .2018يف مونديال  ،2018سجّ ل هدفا ً يف مباراة الفوز التاريخي
عىل األرجنتني بثالثية نظيفة ،كما أنّه ســجل ركلة الرتجيح التي أهدت الفوز لبالده يف الدورين ثمن النهائي
وربع النهائي أمام الدنمارك وروسيا عىل التوايل .يف رصيده 15 ،هدفا ً يف  106مباريات دولية.
* ماريو ماندزوكيتش :هو أحد أبرز عنــارص املنتخب الكرواتي الفائز بامليدالية الفضية يف مونديال ،2018
حيث سجل ثالثة أهداف يف تلك البطولة ،منها هدف الفوز أمام إنكلرتا يف نصف النهائي وهدف أمام فرنسا يف
النهائي .كان أفضل هداف يف يورو ( 2012بالتساوي مع ماريو بالوتييل وكرستيانو رونالدو وأالن دزاجوييف
وفرناندو توريس وماريو غوميز) برصيد ثالثة أهداف .ســجل  33هدفا ً يف  89مباراة دولية .هو ثاني أفضل
هداف يف تاريخ كرواتيا وثاني أفضل هداف كرواتي يف املونديال برصيد خمســة أهداف (بالتساوي مع ايفان
برييسيتش).

نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام
* لوكا مودريتش :هــو أفضل العب يف تاريخ كرواتيا.
قاد بالده للظفر باملركز الثاني يف نهائي مونديال ،2018
كما أنه فاز بجائــزة الكرة الذهبية ألفضل العب يف تلك
البطولة .يف العام  ،2018فــاز بالكرة الذهبية ألفضل
العب يف العالــم ،وبجائزة أفضل العــب يف العالم التي
تمنحها الفيفــا ،وبجائزة «اليويفــا» ألفضل العب يف
أوروبا .فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا خمس
مرات (رقم قيايس) .عىل الرغم من بلوغه ّ
سن الـ 37إال
أنــه ال يزال أحد أفضل الالعبني يف العالم .هو أكثر العب
يف التاريخ مثّل املنتخب الكرواتــي برصيد  154مباراة
دولية .سيشــارك يف املونديال للم ّرة الرابعة بعد أعوام
 2006و 2014و ،2018كما ســبق له تمثيل كرواتيا يف
اليــورو  2008و  2012و  2016و .2020تــ ّم اختياره
ضمن التشكيلة املثالية ليورو .2008
* ايفان برييســيتش :هو أحد أفضل الالعبني الكروات
يف العقد األخري .تألق بشــكل الفــت يف مونديال 2018
حيث ســجل ثالثة أهداف بينها هدف يف مرمى إنكلرتا
يف نصــف النهائي وهدف يف النهائي أمام فرنســا .هو
ثالث أفضل هداف يف تاريخ كرواتيا برصيد  32هدفا ً يف
 115مباراة دولية ،كمــا أنه ثاني أفضل هداف كرواتي
يف املونديال برصيد خمسة أهداف (بالتساوي مع ماريو
ماندزوكيتش) .يف حال نجح بالتسجيل يف مونديال قطر

 ،2022سوف يصبح أفضل هداف لكرواتيا يف املونديال.
* ماتيو كوفاتشــيتش :الفائز بــدوري أبطال أوروبا
أربع مرات (ثالث مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع
تشليس) .سيشارك يف املونديال للم ّرة الثالثة بعد عامَي
 2014و .2018يُعترب حاليا ً من بني أبرز العبي الوسط يف
هذا املنتخب وسيت ّم التعويل عليه يف مونديال قطر 2022
أكثر من النسختني السابقتني.
* ماريو باساليتش :العب وسط مهاري زادت أهميته
وأدواره مع املنتخب الكرواتي يف السنتني األخريتني.
* ديان لوفريــن :قلب الدفاع الصلب الذي قدّم عروضا ً
مميــزة يف مونديال  .2018يشــارك يف املونديال للم ّرة
الثالثة بعد عامَي  2014و .2018
* مارســيلو بروزوفيتش :أحد أبرز العبي الوسط يف
املنتخب الكرواتي منذ سنوات عديدة .يشارك يف املونديال
للم ّرة الثالثــة بعد عامَــي  2014و .2018كذلك ،مثّل
منتخب بــاده يف يورو  2016و يــورو  .2020تألق يف
مونديال  2018حيث كان من أبرز ركائز خط الوســط
الكرواتي املميز.
* أندري كراماريتش :أحد أبــرز الهدافني الحاليني يف
املنتخب الكرواتي .سجل هدفا ً يف املباراة التي فازت بها
كرواتيا عىل روسيا يف ربع نهائي مونديال  2018بركالت
الرتجيح .يف رصيده  19هدفا ً يف  73مباراة دولية.

المنتخب الكرواتي الفائز بالميدالية الفضية في مونديال 2018

مشواره في التصفيات
ّ
بشق األنفس بفارق نقطة واحدة عن وصيفه املنتخب الرويس ،حيث حقق
تصدّر مجموعته يف التصفيات
 23نقطة من سبعة انتصارات وتعادلني وتج ّرع طعم الهزيمة م ّرة واحدة فقط.

بيريسيتش أحد أفضل العبي بالده في العقد األخير

سوكر الهدّاف التاريخي لمنتخب كرواتيا

نقاط ضعفه

نقاط قوته
أوالً ،خربة هذا املنتخب الذي أبدع يف النسخة
املاضية من املونديــال .ثانياً ،وجود الالعب لوكا
مودريتش ضمن صفوفه ،فالقائد الكرواتي هو
أفضل العــب يف تاريخ بالده ولطاملــا تألق لدى
ارتدائه قميص املنتخــب .ثالثاً ،غياب الضغوط
عنه ،فهو ليس مطالبا ً بتحقيــق الفوز باللقب
عىل عكس منتخبات كبرية أخرى مثل فرنســا
والربازيل ،كما ّ
أن ال أحد ينتظر منه تكرار معجزة
مونديال  .2018رابعاً ،خط وسطه الصلب بقيادة
الثالثي مودريتش وبروزوفيتش وكوفاتشيتش،
فالثالثــة أقويــاء مــن الناحيتــن الدفاعية
والهجومية .خامساً ،االستقرار الفني ،فاملدرب
زالتكو داليتش الذي حقــق أبرز انجاز يف تاريخ
الكرة الكرواتية ال يزال عىل مقاعد بدالء املنتخب
الكرواتي .سادساً ،النتائج الجيدة جدا ً يف السنتني
األخريتــن ،فكرواتيا نجحــت بالتأهل اىل الدور
الثاني يف يورو  2020قبل أن تخرس أمام العمالق
االســباني ،كما أنها نجحت بالتأهل اىل نهائيات
دوري األمم األوروبية ملوســم  2023/2022بعد
تصدرها مجموعتها.

يف البداية ،معدّل األعمار املرتفع الذي أدى اىل تراجع
رسعة هذا املنتخب .كذلك ،كون الرصيد البرشي الحايل
لهذا املنتخب أقل جودة مقارنة باملونديال املايض ،حيث
كان يمتلك العبني مميزين اعتزلوا دوليا ً عقب مونديال
 2018مثــل ايفان راكيتيتش وماريــو ماندزوكيتش.
وأخــراً ،االتكال الزائد عــى الالعبني املخرضمني مثل
لوكا مودريتش وايفان برييسيتش وعدم بروز مواهب
جديدة تصنع الفارق.

مودريتش نجم المنتخب الكرواتي

حــــظــــوظــــه
وقع يف مجموعة قويّة تض ّم كالً من بلجيكا واملغــرب وكندا ،ومن املتوقع أن يتنافس مع بلجيكا عىل زعامة
املجموعة .سيكون من الصعب جدا ً أن يك ّرر إنجاز نسخة العام  2018حني كان الجيل الكرواتي الذهبي يف قمّ ة أدائه.
يُرجّ ح خروجه من الدور ثمن النهائي.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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السلّة األميركيّة :كليبرز يحسم "دربي" لوس أنجليس
واصــل كيفــن دورانــت
سلســلته الرائعة بـ 25نقطة أو
أكثر يف مبارياته الـ 12مع فريقه
بروكلني نتس ،وقاده إىل الفوز عىل
نيويورك نيكس  85-112ضمن
الدوري األمريكــي للمحرتفني يف
كرة الســ ّلة ،بتحقيقــه «تريبل
دابل» مع  29نقطة و 12متابعة
و 12تمريرة حاسمة.
وسجل دورانت ( 34عاماً) 25
نقطة عىل األقل يف كل مباراة من
مباريات بروكلــن البالغ عددها
 12مباراة منذ بداية املوسم ،وهي
أطول سلســلة متتاليــة منذ أن
افتتح نجم شيكاغو بولز مايكل
جوردان موســم 1989-1988
بـ 16مباراة مع  25نقطة أو أكثر
يف كل مباراة.

وانتزع ميلووكي باكس فوزا ً
صعبا ً من أوكالهوما سيتي ثاندر
 132-136بعد شوطني إضافيني
وبفضــل  36نقطة و 12متابعة
لجيفون كارتر.
وســقط كليفالند كافاليريز
للمــرة الثانية عىل التــوايل هذا
املوســم وكانت أمام ساكرامنتو
كينغــز  .127-120ولم تنفعه
النقاط الـــ 38لنجمه دونوفان
ميتشل.
وحقق بوســطن سلتيكس
فــوزه الرابع عىل التــوايل وكان
عىل ديرتويت بيســتونز -128
 112بفضل  31نقطة لجايسون
تايتوم و 30نقطة لجايلن براون.
وحســم كليــرز «دربي»
لوس أنجليس بفوزه عىل اليكرز

 ،101-114يف مبــاراة تعــرض
خاللها نجم األخري «امللك» ليربون
جيمس إىل اإلصابة.
واضطر جيمــس الذي كان
أفضل مســجل يف املباراة برصيد
 30نقطة ،إىل مغادرة امللعب قبل
النهاية بخمس دقائق.
وتألق بول جورج يف صفوف
كليربز بـ 29نقطة إىل جانب 18
نقطة لنورمان باول.
وفاز بورتالند ترايل باليزرز
عىل مينيسوتا تمربوولفز -129
 ،117ويوتــا جاز عــى أتالنتا
هوكــس  ،119-125وفينيكس
صنز عىل تشــارلوت هورنتس
 ،95-105ودنفــر ناغتس عىل
إنديانــا بايــرز ،119-122
وممفيــس غريزليز عىل ســان

سان جرمان
لضم
يسعى
ّ
كانتي
كشــفت صحيفة «بيلد» األملانية ،أن إدارة نادي باريس ســان جرمان
الفرنيس لم تفقد األمل يف ضم الفرنيس نغولو كانتي ،نجم وسط فريق تشليس
اإلنكليزي ،معتربة انها صفقة مجانية ثمينة خالل فرتة االنتقاالت الصيفية
بعد نهاية املوسم الجاري .وأشارت الصحيفة إىل أن اإلدارة الباريسية حاولت
ضم كانتي يف وقت سابق ،إال أن الالعب الفرنيس رفض فكرة العودة مجددا ً إىل
فرنسا .ولفتت إىل أن عقد كانتي ( 31عاماً) ينتهي مع تشليس يف نهاية املوسم
الجاري ،ويحق له التوقيع بصفقة حرة ألي ناد آخر اعتبارا ً من كانون الثاني
املقبل .وذكرت أيضا ً أن املؤرشات ال تســر يف اتجاه تجديد عقد كانتي ،بعد 7
مواسم قضاها بقميص تشيليس.
وختمت الصحيفة تقريرها بأن إدارة سان جرمان ترتقب النجوم الذين
تنتهي عقودهم لتتعاقد معهم مجاناً ،وهو ما ينطبق عىل كانتي الذي سينتهي
عقده يف  30يونيو/حزيران .2023

جونز مدرّبًا جديدًا لساوثمبتون
ّ
عي نــادي ســاوثمبتون
االنكليــزي لكرة القــدم املهدد
بالهبوط ،الويلــزي ناثان جونز
مدربا ً جديدا ً لــه يف صفقة ملدة
ثالث سنوات ونصف السنة ،بعد
 3أيام من إقالة النمســوي رالف
هازنهوتل.
وجــاء التعاقد مــع جونز
( 49عاماً) بعــد نتائجه املميزة
مــع فريــق لوتون تــاون من
«التشامبيونشــيب» يف مــروره
الثاني مع النادي.
وأقال ساوثمبتون مدربه هازنهوتل بعدما تلقى هزيمته الثامنة
يف  14مبــاراة بالدوري ،أمام نيوكاســل  4-1األحد املايض ،ليقبع يف
املركــز الثامن عرش برصيد  12نقطة ،متقدمــا ً بفارق نقطتني عن
ولفرهامبتون وصيف القاع ونوتنغهام فوريست متذيل الرتتيب.
وتواجد جونز يف فوز ســاوثمبتون عىل شــيفيلد ونسداي من
«التشامبيونشيب»  1-2يف الدور الثالث ملسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية امس االول ،عىل أن يتسلم مهامه التدريبية األوىل يف امتحانه
الصعب خارج ملعبه يف ليفربول غدا ً ضمن منافسات املرحلة الـ .16
ووقع جونز عقدا ً ملدة خمس سنوات مع لوتون يف كانون الثاني
املايض ،قبل أن يقرر مغادرة الفريق هذا املوســم بعدما قاده للمركز
التاسع بفارق نقطتني عن املراكز املؤهلة إىل امللحق.
واختري جونز ،الذي ســبق له أن أرشف عىل لوتون يف مرور أول
بني العامني  2016و ،2019أفضل مدرب يف «التشامبيونشيب» موسم
 2022-2021بعدما قاده إىل امللحق بحلوله سادساً ،إال ّ انه خرس أمام
هيدرسفيلد تاون يف نصف النهائي( .أ ف ب)

أخبار سريعة
الهدّاف خارج البطولة

ج ً
ديفيس مس ّ
ال لاليكرز أمام مان وجورج (أ ف ب)

أنتونيو ســبريز  122-124بعد
التمديــد ،وتورونتو رابتورز عىل
هيوســتن روكتس ،109-116
وأورالنــدو ماجيــك عىل داالس

مافريكس  ،87-94ونيو اورليانز
بيليكانز عىل شيكاغو بولز -115
.111
(أ ف ب)

جزّين تستضيف دورة دولية في كرة الطاولة
أعلــن االتحــاد اللبناني
لكــرة الطاولة و»مؤسســة
األرض البيضاء» عــن الدورة
الدولية يف اللعبة «WTT Youth
 »Contender Jezzineالتــي
ستقام يف مجمّ ع «خليل وليندا
ســليم» يف جزين بني  14و20
ترشين الجاري.
جــاء االعالن الرســمي
خالل مؤتمر صحــايف عقد يف
مق ّر النادي اللبناني للسيارات
والسياحة يف الكسليك ،وحرضه
رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية
بيار جلــخ ،الدكتور رجا لبكي
ممثالً وزير الشباب والرياضة
جورج ّ
كلس ،رئيس مصلحة
الرياضــة يف وزارة الشــباب
والرياضــة محمــد عويدات،
رئيــس مؤسســة «األرض
البيضاء» أمــل أبو زيد ،النائب
العــام يف الرهبانيــة اللبنانية
املارونيــة والرئيــس الفخري
لجامعــة الــروح القــدس
(الكسليك) األب جورج حبيقة،
رئيــس إتحاد بلديــات قضاء
جزيــن ورئيس بلديــة جزين
خليل حرفوش ،رئيس االتحاد
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تصدّر الالعب األميركي مايكل
كوالس ( 28عاماً) الذي فسخ
النادي الرياضي عقده معه بعد
خسارته أمام ضيفه دينامو ،ترتيب
الهدّافين حتى اآلن بعد إنتهاء
المرحلة الخامسة من بطولة لبنان
لكرة السلة ،حيث سجل 136
نقطة ،بمعدل  27.2نقطة في
المباراة الواحدة خالل  154دقيقة
من اللعب ،فيما ح ّل العب الحكمة
األميركي كلييف الكسندر (27
عاماً) ثانيا ً برصيد  133نقطة،
بمعدل  26.6نقطة في المباراة
خالل  167دقيقة من اللعب ،وجاء
األميركي زاك لوفتون (30عاماً)
العب دينامو ثالثا ً برصيد 120
نقطة ،بمعدل  24نقطة في المباراة
خالل  161دقيقة من اللعب.

مشاكل مادية مفاجئة

من اليمين :باز وأبو زيد وكوبلي ونور الدين

اللبناني لكــرة الطاولة جورج
كوبيل وأعضاء ولجان االتحاد،
الرئيس الفخري لالتحاد سليم
الحاج نقوال ،وحشــد ريايضّ
وإعالمي.
بعــد النشــيد الوطنــي
اللبناني ،رحّ ــب عريف الحفل
أمني صنــدوق االتحاد اللبناني
لكرة الطاولة املحامي وائل نور
الدين بالحضــور ،تاله كوبيل
الذي أكد ّ
ان عائلة اللعبة ستظل
متماسكة ومتضامنة بمواجهة
كافــة التحديــات والظروف
الراهنة مــن خالل تنظيم هذه
الدورة يف جزيــن تحت إرشاف
االتحاد الدويل ّ للعبة .ث ّم تحدث
أبو زيد الذي تط ّرق اىل املبادرات

والنشــاطات التي قامت بها
ّ
مؤسسته عىل الصعد التنموية
والرتبوية والصحّ يــة والبيئية
والرياضية ،شاكرا ً ك ّل القيّمني
عىل هذه الدورة التي ستساهم
من دون شــ ّك يف وضع جزين
عىل الخارطة الرياضية الدولية.
أما الكلمة األخرية فكانت
ملســؤول التنظيــم لويس باز
ان  141العبا ً
الــذي أشــار اىل ّ
والعبة من  17دولة من مختلف
القارات سيشاركون يف الدورة
ّ
املخصصــة للفئات
الدوليــة
العمرية للذكور واالناث ،وسيت ّم
إحتساب نقاط للفائزين تُضاف
اىل رصيدهم العام يف التصنيف
الدويل.

يعاني نادٍ في الدرجة األولى من
خارج العاصمة يمارس لعبة
جماعية منتشرة ،من مشاكل
مادية وإدارية عدّة اثر إبتعاد
أحد المموّلين الرئيسيين عن
الساحة بشكل مفاجئ ،ما أحدث
بلبلة داخل صفوف اإلدارة ،األمر
الذي أجبرها على اإلستغناء عن
العبَيها األجنبيَّين بعد التشاور
مع الجهاز الفني الذي لم يكن
مقتنعا ً بهما أصالً منذ البداية.
كما إضط ّرت اإلدارة الى فسخ
عقد العب محلي معروف ،علما ً
ّ
ان العبي الفريق لم يتقاضوا
رواتبهم منذ أكثر من شهر
ونصف الشهر تقريباً.

غوتسه يعود الى "المانشافت"

بطولة بيروت الدولية
في الشطرنج

عــاد العب خط الوســط ماريو غوتســه،
صاحب هدف الفوز يف مونديــال الربازيل 2014
أمام األرجنتني (1-صفر بعد التمديد) ،إىل صفوف
منتخب أملانيا لخوض غمار مونديال قطر ،بحسب
ما أعلن املــدرب الوطني هانــزي فليك .ولم يتم
استدعاء غوتسه «بطل ريو» العام  2014بالنسبة
ألملانيا ،إىل التشكيلة منذ  14ترشين الثاني 2017
ومباراته الودية أمام فرنسا .2-2
وانضم العب أينرتاخت فرانكفورت إىل قائمة
مــن  26العبــا ً إىل جانب كل مــن توماس مولر
وحارس املرمى مانويل نويــر وماتياس غينرت،
األبطــال األربعة يف «تكريــس» الربازيل ،يف حني
اســتبعد فليك قائد بوروســيا دورتموند ماركو
رويس عن تشــكيلة «املانشافت» .وعن استدعاء
مولر ( 33عاماً) عىل رغم أن العب بايرن ميونيخ
غاب عن  8مباريات ولعب أقل من  60دقيقة منذ
أواخر أيلول املايض ،قال فليك« :لم يكن مســتعدا ً
بشكل جيد من قبل لكأس العالم» .وأكد فليك انه
واثق من أن مولر ســيصل إىل مركز تدريب أملانيا
قبل كأس العالم «بكامل لياقته البدنية».
وسيلعب مولر يف نهائيات كأس العالم للمرة
الرابعة يف مسريته ،يف حني استبعده مدرب بايرن
يوليان ناغلســمان من تشكيلة الفريق يف املباراة
املقررة غدا ً يف الدوري املحيل «البوندســليغا» امام
شالكه متذيل الرتتيب ،بسبب آالم يعاني منها يف
ظهره( .أ ف ب)

بعد غياب قسريّ فرضته جائحة
كورونا ،يُعيد نادي رابطة قدامى
فرير نوتردام في فرن الشباك
تنظيم بطولة بيروت الدولية
المفتوحة للشطرنج بين  12و19
الشهر الجاري بإشراف االتحاد
اللبناني ،وبدعم من االتحادات
الدولي واآلسيوي والعربي للعبة،
ويبلغ مجموع جوائزها النقدية 6
آالف دوالر .وسيشارك بالبطولة
أكثر من  100العب والعبة من
 15جنسية ،يتقدّمهم  11أستاذة
وأستاذا ً دوليا ً كبيراً .وش ّكل
النادي اللجنة المن ّ
ظمة للبطولة
برئاسة رئيس الرابطة بيار
الخوري ،وأوكل أمور إدارتها إلى
رئيس نادي الشطرنج فيه الحكم
الدولي الياس خيرالله ،فيما ُسمّ ي
جاك بدروسيان رئيسا ً للحكام.
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عمــــــاد موســــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

بال لعب يا والد
أمس بدأت تتضح معالم اإلنتخابات
الرئاسية والخيارات الجدّية.
فصاحب الـ 49صوتا ً خيار ساقط
كما فهمنا من صاحبنا إبن إخت
الجنرال الباش مهندس صاحب
السعادة والبهجة المطلقة آالن عون.
المرشح رغما ً عنه دكتور عصام
خليفة إنخفضت أصواته إلى النصف.
الخميس المقبل ينال ثالثة أصوات.
والخميس الذي يليه صوتا ً واحدا ً وهكذا
دواليك وصوال ً إلى الـ  12تحت الصفر
بجهود الخلف والسلف.
زياد بارود جاءه صوت «رمزي» من
فاعل خير ،وزياد حايك جاءه صوت
صارخ في البرية .الصوتان لن يغيّرا
مسار المواجهة الرئاسية الحقيقية
وهي بين « الخطة ب» من جهة
و»األوراق البيض» من جهة مقابلة مع
أرجحية للخطة.
أي همروجة هذه؟ أي ضربة مع ّلم
في هذا العرس الديمقراطي .حتما ً
الخطة ليست وليدة ساعتها .ج ّرب
الدكتور الدويهي ورفاقه اآلتون من
مشارب متنوعة ،ورقة سليم إده
ففرقت معهم على  74صوتاً ،ثم دفع
نائبنا األغر بمرشح آخر« :سيادي
قيادي إصالحي» فطلع من المولد بال
حمص فكانت ضربته األقوى« :الخطة
ب» .يا للهول!
أربك النائب الطالع من رحم
«شمالنا» حلفاءه قبل الخصوم .من
أين أتى بهذه الخطة وماذا تتضمن؟
سألوا .هي خطة أو خبطة أو خلطة
بهارات هندية؟ هي أنثى أو ذكر أو بين
بين؟ سألن .أهي اسم حركي لسياسي
ماروني علماني إصالحي تحديثي
تنويري تثويري تحريري؟ أو هي
الشقيقة الصغرى للخطة «أ»؟ يسألون.
من فهم شيئا ً من تلك الفذلكة كي
يفهمني؟ أسأل وأتمنى أن يصلني
الجواب خاليا ً من اللؤم.
كيف لنائب أن ينزل إلى جلسة
مخصصة النتخاب رئيس للجمهورية
ويُسقِ ط ورقة بيضاء ،وهي عادة
تكون ورقة أقلية إعتراضية ،ال ورقة
أكثرية تعطيلية؟
كيف لنائب أن يطالب اآلخرين
بالتوافق على اسم وليس في
جيبه سوى اوراق يتصدرها رسم
بنجامين فرانكلين؟
في العام  ،1991ومن إنتاج إذاعة
«صوت الشعب» (وخلفها الحزب
الشيوعي) ،قدّم يعقوب الشدراوي
مسرحية «بال لعب يا والد» كانت
آخر أعماله .بعد اسدال الستارة بدا
الوجوم على أصحاب الرعاية واإلنتاج.
فهموا أنهم موّلوا عمال ً يحتاج إلى
ملحق تفسيري.
وفي العاشر من تشرين الثاني
من العام  2022شاهدنا على مسرح
ساحة النجمة عرضا ً يصح فيه العنوان
الج ّذاب لعمل ّ
معقد« :بال لعب يا والد»
وبال خطط وبال فذلكات .إنها انتخابات
فقط ال غير.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يبتعد القمر
 3.82سنم
عن األرض
سنوياً.

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

الـجـمـعـة  ١١تشرين الثاني 2022

االنتخابات الرئاسية
للمرة الخامسة
ّ
«مادة إجرها من الشباك»
ّ

إنسان العام ِ 3000بمخالب وحدبة
تزعم دراسة جديدة أن البرش سيكون
لديهــم «إبهام مخلبــي للكتابة وظهور
محدبة وأجفان ثانية» بحلول العام .3000
وبرأي الباحثني فإن املواظبة عىل استخدام
الهواتف املحمولة وقضاء ســاعات أمام
شاشات الكمبيوتر قد يؤثر يف كيفية تطوُّر
أجسامنا بمرور الوقت.
وللقيام بدراســة التمثيل الواقعي
لهذه التأثــرات املحتملة ،قامت رشكة
التكنولوجيــا األمريكيــة Toll Free
 Forwardingبتصميــم نمــوذج ثالثي
األبعــاد يســمّ ى  .Mindyوقــد أ ُ ِ
عطي
التصميم ظهرا ً منحنيا ً وجفنَني آخرين
باإلضافة إىل جفنَيه ويدين عىل شــكل
مخلب وجمجمة أســمك ودماغا ً أصغر

وكوعا ً مثنيا ً بزاويــة  90درجة ورقبة
نَصيّة متص ّلبــة .وقــال الباحثون إن
التغيريات «املبالغ فيها» بالجسم تُظهر
الرضر املحتمل جســديا ً وعقليا ً نتيجة
اإلفراط يف استخدام التكنولوجيا.
ويُعتقد أن النمــ ّو التحويل املتطرف
أجفان إضافية
ســيقود البرش إىل تطوير
ٍ

للح ّد من كمية الضوء الضار الذي تتعرض
لــه أعيننا .ويف رشحهــم للظهر املقوّس
والرقبــة الن َ ّ
صية ،قالوا إن هذا ســيكون
بســبب قضاء ساعات طويلة يف النظر إىل
هواتفنا التي تُجهد الرقبة وتُفقِ د العمود
الفقري توا ُزنه .وتكشــف نظرة فاحصة
عــى ذراع  Mindyأن لديه حالة تســمى

«مخلب الكتابة» .وهناك حالة أخرى عىل
ذراعه ســتنجم عن اإلمســاك بالهواتف
الذكيــة هي «كوع  90درجــة» املعروف
باسم «كوع الهاتف الذكي» .كما أن هناك
بحثا ً يوضح كيــف تق ّلصت أدمغة البرش
بــن  1.9مليون و 10000ســنة مضت
ويُعتقد أن هذا سيستم ّر.

ممثلة إيرانية تتحدّى السلطات بصورة
نرشت ترانه عليدوســتي إحدى أبرز املمثــات يف إيران،
صور ًة لها عىل مواقع التواصل االجتماعي وهي سافرة يف تح ٍّد
للسلطات بالجمهورية اإلسالمية التي تفرض عىل النساء وضع
حجاب الــرأس .وتأتي خطوتها هذه عــى وقع االحتجاجات
املســتمرة منذ وفاة الشــابة اإليرانية الكردية مهسا أميني يف
منتصف أيلول املنرصم ،خالل وجودها قيد االحتجاز لدى رشطة
األخالق بطهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
ونرشت عليدوســتي ،املمثلة املعروفة التي لم تغادر إيران
وتدعــم الحركة االحتجاجية بشــكل علني ،صــور ًة لها عىل
حسابها الرسمي عىل «انستغرام» وهي كاشفة الرأس وتحمل
ً
الفتة ُكتب عليها شــعار «جني جيــان آزادي» أو «امرأة حياة
حرية» .وترانه هي نجمــة أفالم املخرج أصغر فرهادي الحائز

عىل جوائز سينمائية دولية عدة ،ومن بينها «البائع» الذي حصل
عىل «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي عام  .2017وقبل أيام تعهدت
ً
قائلة إنها
املمثلة البالغة  38عاما ً بالبقاء يف وطنها «بأي ثمن»،
تخطط للتوقف عن العمل ومساعدة أرس القتىل أو املعتقلني بدال ً
من ذلك .وأضافت« :أنا التي سأبقى هنا وال نية لدي باملغادرة»،
ً
نافية أن تكون تحمل جواز سفر أجنبيا ً أو إقامة.
وللنجمة الشابة حضور بارز يف السينما اإليرانية منذ أن
كانت بسن املراهقة ،كما لعبت دور البطولة بالفيلم األخري
للمخرج الشاب سعيد روســتايي «إخوة ليىل» الذي عُ رض
يف مهرجان «كان» السينمائي هذا العام .كما أنها معروفة
بدفاعهــا عن حقوق املرأة وعن حقوق اإلنســان بمعناها
األوسع يف إيران( .أ ف ب)

تتخطى الـ 80مليون مشترك
ّ
أعلنت «يوتيوب» أن عدد مشرتكي خدماتها املدفوعة يف
جميع أنحاء العالم تجاوز الثمانني مليوناً ،بزيادة  30مليون
مشــرك خالل عام واحد .وقال املسؤول العاملي للموسيقى
عــى املنصة ليور كوهني« :لقد ســمعتموني أقول ذلك من
قبل ،وســأكرر :محركا النمو عىل يوتيوب ،أي االشرتاكات
واإلعالنات ،يحققان نتائج جدية» .مشــرا ً إىل أن رقم 80
مليون مشرتك يشمل املستخدمني يف فرتة التجربة املجانية.
وقبل شــهر ،أعلنت «يوتيوب» أنها ســاهمت بســتة
مليارات دوالر يف صناعة املوسيقى خالل االثني عرش شهرا ً
املاضية .ويف العام املــايض ،أعلنت عن طموحها ألن تصبح
«مصدر الدخل األول يف القطاع املوسيقي».

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

وتروّج منصــة الفيديو املجانية التابعة ملجموعة «غوغل»
َ
لعرضــن مدفوعَ ــن ،همــا  YouTube MusicوYouTube
 ،Premiumلالســتمتاع بمقاطــع الفيديو بــدون إعالنات،
ومشــاهدتها حتى يف حال عدم االتصال باإلنرتنت واالستمرار
بعرضها يف خلفية الشاشــة .ومع ذلك ،فإن الخدمات املدفوعة
هذه ال تزال بعيد ًة عن «سبوتيفاي» ،الرقم واحد عامليا ً يف خدمات
البث التدفقي املوسيقي ،والتي تضم  195مليون اشرتاك مدفوع.
وســيتعني عليها أيضا ً أن تحسب حســابا ً للمنافسة من
«أمازون» التي أعلنت بداية الشهر أنها منحت  200مليون مشرتك
يف صيغة «برايم» املدفوعة ،نفــاذا ً مجانيا ً ومن دون إعالنات إىل
مجموعةٍ تضم  100مليون أغنية ومدوّنة صوتية( .أ ف ب)
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