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أمرت املحكمة العليا يف جبل طارق باإلفراج 
 ،"1 عن ناقلــة النفط اإليرانيّــة "غريس 
داريا"،  "أدريان  وأصبح  اسمها  تغرّي  التي 
بعدما أّكدت سلطات جبل طارق أنّها تلّقت 
ضمانات خّطية من طهران بأّن الســفينة 
لــن تتوّجــه إىل دولة تخضــع لعقوبات 
االتحاد األوروبي، يف حني نفى مســؤولون 
إيرانيّــون تقديم أّي ضمانــات، معتربين 
ذلك "نرصاً" للجمهوريّة اإلســالميّة، فيما 
بــات االهتمام اليوم متوّجهــاً نحو ناقلة 
النفط "ســتينا إيمبريو"، التي ترفع العلم 
واحتمال  إيران،  لدى  واملحتجزة  الربيطاني 

االفراج القريب عنهــا. ورسعان ما خفت 
بعدما  بـ"النرص"،  اإليراني  التباهي  وهج 
"املوقف  أن  طارق  جبل  حكومة  كشــفت 
املكتــوب يؤّكــد أن إيــران قطعــت هذا 
أقوى من  "الوقائع  أن  إىل  التعّهد"، مشريًة 
نسمعها".  التي  السياســيّة  الترصيحات 
مع إعادة التأكيد كذلك عىل أن "األدّلة التي 
ُرصدت عىل متن الناقلة تُثبت أن الســفينة 
كانــت متوجهة إىل ســوريا"، وهي كانت 
برميل  بمليوني  ومحّملــة  بنما  علم  ترفع 

اإليراني. النفط  من 
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بني واشــنطن وبريوت... "وجهــان" لعملة لبنانية 
واحدة. هناك رئيس حكومة جاهد واجتهد يف ســبيل 
النأي بلبنان جيشــاً واستقراراً واقتصاداً عن تداعيات 
العقوبــات األمريكية عىل "حزب اللــه"، وهنا رئيس 
جمهورية أعاد بكلمتني الجمهورية بأرسها إىل كمني 
العقوبات عــىل "الحزب". فبعد الذي قاله وســمعه 
رئيس الحكومة ســعد الحريري عىل مدار لقاءاته مع 
املســؤولني األمريكيني من تطمينــات إىل الفصل بني 
سياســة دعم الدولة اللبنانية وسياسة خنق "حزب 
اللــه"، خرج رئيس الجمهورية ميشــال عون يف أول 

ترصيح دّشن فيه صيفيته يف "بيت الدين" ليقول "شو 
بدنا بواشــنطن" رداً عىل سؤال عن أجوائها ونظرتها 
لألمور يف لبنان، من دون أن يــرتدد يف التخندق خلف 
"انتصار تموز" عىل طريقة "وىل زمن الهزائم" ليالقي 
من باحة "بيت الديــن" خطاب األمني العام لـ"حزب 
الله" الســيد حسن نرصالله يف ســاحة "بنت جبيل" 
ويكون معه عىل املوجة نفســها يف التهديد بـ"نرص 

إلهي" جديد يف أي حرب جديدة.
اللبنانيني كافة عىل مختلف مشــاربهم  فوقوف 
وانتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية صفاً واحداً 

يف مواجهة التهديدات واملطامع اإلرسائيلية يشء، ويشء 
آخر كلياً أن يمنــح رئيس البالد تكليفاً رشعياً وغطاًء 
الذي استشهد أمينه  الله"  دســتورياً لحروب "حزب 
العام بترصيح عون حول "تكرار االنتصار"، مثنياً عليه 
يف معرض كيل التهديد والوعيد للغرب والعرب قبل أن 
يزّج اللبنانيني مخفورين يف أتون نريان املحور اإليراني 
من خالل تصنيفه لبنان عىل الئحة ســاحات "جبهة 
املمانعة" التي جزم بأنها "ستشعل املنطقة كلها" إذا 
ما تعرضت إيــران ألي حرب... "واليل بيفهموا بلبنان 

واملنطقة يفهموا" بحسب تعبري نرصالله.
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ألنها ذكرى انتهاء "حرب تموز" التي 
دفعت فيها المقاومة واللبنانيون شهداء 

ودماراً وماالً، يتوجب القول لـ "حزب 
الله" ومجمل الدائرين في "محور 

الممانعة": عافاكم الله، لكن حان وقت 
البحث باستراتيجية الدفاع.

 ومع االحتفال باالنتصار ال بدَّ من 
مراجعة ضرورية تحفظ المكاسب 
وتجيب عن اسئلة ال يريد لبنانيون 

كثيرون التغاضي عنها. فالمقاومة التي 
ضّحت بخيرة أبنائها لتحرير لبنان من 
االحتالل االسرائيلي تحولت بعد العام 
2000 إلى عبء ثقيل، كونها ترفض 
االعتراف بما حلَّ بلبنان بسبب عدم 

االنخراط في كنف الدولة قبل 19 عاماً 
عقب النصر الكبير، وال تزال تُصّر على 

ثالثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي 
كانت حجر الزاوية في التحرير وان كان 

ذلك يمنع قيام الدولة وقيامة لبنان.
يستطيع "حزب الله" ترداد أنه ال 
يحتاج إجماع اللبنانيين. لكن القول 

سيف ذو حّدين، فرافضو "المقاومة" ال 
يجدون ايضاً حاجة الى أي إجماع.

لذا فليأت الجميع إلى كلمة سواء. 
ولتُقل األمور بال قفازات: كفى ويالت 

ودويالت واللبنانيون يتوقون الى دولة 
لها حصتها في الحرب والسالم بقدر 
ما ألي بلد عربي. أي أن يصير سالح 

"حزب الله" في خدمتها وليس لخدمة 
دمشق وطهران. فالخطر االسرائيلي 

يواَجه بدولة كاملة األركان متوافقة على 
استراتيجية دفاع، وليس بسالح تحّول 
مع الوقت إلى مشكلة إقليمية ودولية، 
يستدرج عقوبات ويمنع االستثمارات.

كاذب من يقول لـ "حزب الله" 
إّن سالحه ضرورة أبدية لمواجهة 

إسرائيل ومحاربة االرهاب، خصوصاً 
من المسيحيين الطامحين بدعم هذا 

السالح للوصول إلى أعلى مراتب السلطة 
وتحقيق الثروات. وانتهازي من يستظّل 

بـ "حزب الله" لتحقيق المكاسب 
السياسية والمنافع الرخيصة هامساً: 
"اليد التي ال تستطيع ليَّها قبّلها وادُع 

عليها بالكسر".
على أي حال، وصلنا إلى 

االستحقاقات. واللبنانيون الذين دفعوا 
أثمان االحتالالت منذ خمسة عقود 

ويخشون اليوم تورط "حزب الله" 
بالحرب اذا احتاجتها ايران ويرقبون 

تدهور اقتصادهم وماليتهم، يستحقون 
أخيراً األمن واألمان في بالد عادية، 
جيشها واحد، وسياستها الخارجية 

واحدة، وحدودها مرسمة في كل 
االتجاهات، والمقيمون على أرضها 

الجئون أم نازحون تحت ظّل القانون في 
العمل والمعامالت.

ال يغيب عن أي وطني في لبنان أن 
إسرائيل تبيّت العدوان وأنها قامت أصالً 

على اقتالع الشعب الفلسطيني واستكملت 
جريمتها باالستيطان. وليس استشهاد 

أحد األطفال قبل يومين ببقايا قنابل 
عنقودية، هدفها إيذاء المدنيين وليس 

مواجهة المقاتلين، إال دليل على وجوب 
صون حدودنا بما يحفظ كرامة اللبنانيين 

ويجعلهم جميعاً سياجاً في مواجهة أي 
اعتداء بواسطة جيشهم الشرعي الذي 

أثبت قدرته على كل المهمات.
 انتهى مفعول "جيش وشعب 

ومقاومة" حتى ولو تكرر ورودها في 
بيانات الحكومات، فتطورات المنطقة 

خطيرة ومصلحة لبنان واللبنانيين 
صارت في "جيش وشعب ودولة"، لئال 

ندفع مجدداً ثمن التكاذب وتحقيق غايات 
الخارج ونتابع توديع أبنائنا على المطار.

b.charbel@nidaalwatan.com
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تتواىل اإلســتحقاقات والضغوط عىل لبنان واقتصاده. 
مؤتمر "ســيدر" مرشوط بسّلة من اإلصالحات لم تجتز بعد 
مرحلة الوعود ال ســيما وعد موازنة 2019 بتقليص العجز. 
أما العقوبات اإلقتصادية املفروضــة أمريكياً وعربياً ودولياً 
عىل "حزب الله"، فعــادت إىل واجهة املواجهة املفتوحة بني 
الواليات املتحدة والحزب ومن خلفه إيران، مع الترصيحات 
األخرية لوزيــر الخارجية األمريكي مايك بومبيو عقب لقائه 
رئيس الحكومة ســعد الحريري. هذه العقوبات وخلفياتها 
املتعّلقة بالرصاع اإلقليمي ستكون بال شك عامالً مؤثّراً عىل 

تصنيف لبنان اإلئتماني املرتقب يف 23 آب الجاري.
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بعد اللغط الــذي أثاره خرب العثورعىل عظام طفل  
تعود إىل 7200 ســنة قبل امليالد، ونرشه باعتباره 
أضخم اكتشــاف ســجل يف القرن الحديث، نفى 
املكتب اإلعالمي يف وزارة الثقافة - املديرية العامة 
لآلثار، يف بيان تلك األخبار. وأوضح أنه "تم العثور 
عىل عظــام برشية لطفل وجدت ضمن الســوية 
األثرية التي تعود إىل الحقبة الربونزية الوســيطة، 
أي حواىل 1800 ســنة قبل امليــالد" ولم يتم بعد 

تحديد الفرتة الزمنية التي تعود إليها هذه العظام 
بدقة، بانتظار االنتهاء من دراسة مجموعة اللقى 

األثرية املكتشفة. 
5400 ســنة هي الفرق بــني الخرب الصحيح 
وبني األخبــار املضخمة التي نــرشت يف محاولة 
إلثارة اهتمام القراء. يف هذا اإلطار يؤكد مصدر يف 
وزارة الثقافة لـ "نداء الوطن" أن العظام وجدت 
وســط باحة معبد جوبيرت يف قلعــة بعلبك، وأن 
البعثة األملانية التي بدأت بأعمال التنقيب منذ نحو 

أسبوعني، ستتوقف نهاية هذا الشهر.
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تشري التقارير الواردة من واشنطن وعىل 
املالية  أّن مســار العقوبات  نحو مؤكد، 
عىل "حزب الله" مســتمر ولن يتوقف، 
وســيأخذ أبعاداً جديدة تتصل بإجراءات 
مالية وسياسية تطال مؤسسات وأفراداً، 
ممن تدرجهــم وزارة الخزانة األمريكية 
يف ســياق الداعمني لـ"حزب الله"، وهو 
توصيف يطال بحســب املصادر املتابعة 
لهذا امللف يف واشنطن، الجهات السياسية 

اللبنانية الحليفة لـ"حزب الله".
يف هذا املناخ السيايس االمريكي، تأتي 
زيارة الحريري اىل واشنطن، وهي الثالثة 
له كرئيس للحكومة إىل هذه الدولة، لكن 
هذه املرة يدخل الحريري بالد "العم سام" 
مطمئناً اىل أن الحكومة لن يستقيل منها 
ال "الثنائي الشيعي" وال "التيار الوطني 
الحر" وال وزير ملك أو أمري، كما جرى يف 
زيارته األوىل يف  العام 2011 حني استقال 
هؤالء، واقالوه من رئاسة الحكومة وهو 

يدخل عتبة البيت األبيض.
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ذهــب الحريــري هــذه املــرة اىل 
واشنطن، مدركاً أنه رئيس حكومة يف بلد 
عىل حافة االنهيار، ويحاول أن يحمي ما 
تبقى من دولة، بمزيد من محاولة إظهار 
أن االنهيار يف لبنان سيكون انهياراً للدولة 

اللبنانية وليس لـ"حزب الله".
وال شــك أن ما يحمله الحريري اىل 
اىل  حكومته  من  رســالة  هو  واشنطن، 
الحكومــة األمريكية، لهــا أبعاد تتصل 
بالعالقة مع ارسائيل وبمســألة ترسيم 

الحدود ودعــم الجيش اللبناني، وتحفيز 
مرشوع  تنفيذ  لدعــم  األمريكية  اإلدارة 
ســيدر، والجانب األهم، وهي بحســب 
بتحقيق  إغــراء  عىل  تنطوي  املعلومات 
تقــدم يف املفاوضات املتصلــة بالحدود 
البحرية مع ارسائيل، بعد توقف غري معلن 
للمبادرة األمريكية بــني البلدين، نتيجة 
رشوط لبنانية وصفتها مصادر أمريكية 
التفاوض،  لعرقلة  رشوط  بأنها  حينه  يف 
حيث نقل عن املنــدوب األمريكي ديفيد 
ســاترفيلد مطلع هذا الصيف، أن لبنان 
واملماطلة  العراقيل  يعتمد سياسة وضع 
يف عملية التوصل إىل اتفاق عىل ترســيم 

الحدود مع ارسائيل.
الحريري حمــل اىل وزير الخارجية 
لبنان  اســتعداد  بومبيو  مايك  األمريكي 
للتوصل إىل اتفاق، وهذا ما أبلغه اىل خلف 
ساترفيلد، النائب الجديد لوزير الخارجية 
ديفيد  األدنى  الرشق  األمريكي لشــؤون 
شينكر الذي يتوقع أن يزور لبنان مطلع 

الشهر املقبل.
إىل  واشــنطن  من  املصادر  تشــري 
أن الحريــري يحمل معــه تفويضاً من 
وتلفت  الصعيد،  هــذا  عىل  الله"  "حزب 
أكد للمســؤولني  إىل أن رئيس الحكومة 
األمريكيــني أن ال وجود ملصانع صواريخ 
دقيقة يف لبنان كما تزعم ارسائيل، مشرية 
إىل أن الحريري كان يف موقفه هذا يتحدث 

باســم الدولة اللبنانية 
معلومات  إىل  ومستنداً 
مؤكدة لديه وصلته من 
وأكدها  اللــه"  "حزب 
الجمهوريــة  رئيــس 

ميشال عون.
املصادر  وبحسب 
املتابعة يف واشنطن، أن 

عشــية زيارة الحريري اىل واشنطن ُعقد 
لقاء جمع الرئيس ميشــال عون وقيادة 
"حزب اللــه" والرئيس الحريري، لبلورة 
املوقف اللبناني الرســمي الذي سيحمله 
الحريري اىل واشــنطن، وفيما لم تجزم 
املصادر بحصول اجتماع ثالثي يف بريوت 
بني األطراف املذكــورة، إال أنها أكدت أن 
الحريري نقل رســائل غري مبارشة من 
"حــزب الله" اىل األمريكيــني أبرزها ما 

يتصل بملف الحدود مع ارسائيل.
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يف اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية 
االمريكي وبحضور شينكر ووكيل الوزارة 
للشــؤون السياســية ديفيد هيل، قدم 
الحريري مطالعة سياسية تتصل بأهمية 
وأشــار  االمريكية،   - اللبنانية  العالقات 
إىل أهمية الدعم الــذي يتلقاه لبنان من 
الواليات  من  واألمنية  العسكرية  الناحية 
املتحدة، وشــدد عىل التنسيق األمني عىل 
اإلرهاب.  مواجهة  يف  املعلومــات  صعيد 
يف  باالســتقرار  املتصل  البعد  عىل  ورّكز 
أشــار  حيث  ترســيخه،  وأهمية  لبنان 
إىل أن لبنــان دفع ثمن أزمــات املحيط 
الذي ينتمــي اليــه، وأن مصلحة لبنان 
تتطلب حماية هذا االســتقرار سياسياً 
واقتصادياً  واجتماعيــاً 
وماليــاً، خصوصاً يف ما 
يتصل بموضوع الالجئني 
يشكل  الذي  الســوريني 
وجودهم يف لبنان عنرصاً 
ضاغطاً عىل مالية الدولة 
إىل  ولفت  واقتصادهــا، 
رضورة توفــري كامــل 

الرشوط للحفاظ عىل األمن واالســتقرار 
عىل الحدود مع ارسائيل ومنع اي محاولة 

لجّر لبنان اىل حرب إقليمية.
االجتمــاع الذي لم يتجــاوز النصف 
ساعة، كان مسبوقاً باجتماعات تمهيدية 
عقدها مستشــارو الحريــري مع فريق 
وزير الخارجية، لكنــه كان يعكس ايضاً 
"حزب  حيــال  متشــدداً  أمريكياً  موقفاً 
الله"، حيث أشــارت املصادر نفسها، إىل 
أن ملــف العقوبات األمريكيــة لم يتبدل 
مع زيــارة الحريري، وذهب املســؤولون 
األمريكيون بحســب ما نقلت مصادر عن 
مســؤول يف "الخارجية االمريكية" شارك 
يف االجتماعات مع الوفــد اللبناني، إىل أن 
الرئيس الحريري كان بني موقف العاجز يف 
الذي يحامي عن  احسن األحوال، واملوقف 
"حزب الله" بطريقة غري مبارشة يف أسوأ 

األحوال، ويف كال الحالني، 
فــإن واشــنطن غــري 
متفاجئة بواقع الحريري 
والدولة يف لبنان، لذا هي 
ستستكمل خطواتها ضد 
"حزب الله" التي تصفها 
عىل  الحــرب  بخطوات 

االرهاب.
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االنطباع الذي يخــرج به املتابعون 
الحريري،  زيارة  نتائج  يف واشنطن، عن 
ليســت مشــجعة لجهــة مــا حمله 
رئيــس الحكومــة من أفــكار تتصل 
بمحاولــة تحييد الدولــة اللبنانية عن 
كان  وإن  االمريكية،  العقوبات  مســار 
األمريكيون ملســوا نوعاً من عرض لدى 
الحريري بأن يكــون يف موقع من يقدم 
يف  الله"  بدور "حــزب  تتصل  ضمانات 
صعيد  عىل  ســيما  وال  اللبناني  الداخل 
بعــض النقاط املتصلة بالســالح، فإن 
ذلك لم يلق آذاناً صاغية لدى االمريكيني، 
حكومة  رئيــس  من  يتوقعون  الذيــن 
بشأن سيادة  يكون حاســما  أن  لبنان 
وتطبيق  الدولة  ســلطة  وحماية  لبنان 
القانون عــىل الجميع. 
يبقــى أن ملف الحدود 
الذي  مع ارسائيــل هو 
بقي مفتوحــاً ولم يتم 
يف  حصل  كمــا  إغالقه 
التي  العقوبــات  ملف 
ســتطال حكماً جهات 
يف الســلطة ومسؤولني 
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إذاً وبمســافات ضوئية ال تقــاس يف تظهري التباين الرســمي يف 
النظرة إىل مصلحة لبنان، بني دعاة النأي به عن حروب إيران وعقوبات 
«حزب الله» وبني دعاة الزج به يف عنق الزجاجة اإليرانية، أتت مشهدية 
الســاعات األخرية لتعكس أفقاً ضبابياً مفتوحــاً عىل مختلف املخاطر 
السياسية والسيادية والعسكرية واالقتصادية، وإن كان رئيس الحكومة 
بدا حريصاً ومتفاهماً مع األمريكيني عىل وجوب تحييد البلد عن الغضبة 
األمريكية عىل «حزب الله» انطالقاً من عبارة اخترص فيها املوقف بالقول 
إثر لقائــه وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيــو: «ال يمكننا أن نغرّي 
وجهة نظر اإلدارة األمريكية يف ما خص العقوبات لكن ما نحاول القيام 
به هو تجنيب لبنان أي تبعات، فهم بالتأكيد سيتشددون يف كل ما يتعلق 
بإيران ومن يســاعدها ويتواصل معها، ونحن رشحنا لهم وجهة نظرنا 
برضورة تجنيب لبنان تبعات هذه العقوبات، وأعتقد أن رسالتنا وصلت 
بشــكل جيد»، مضيفاً رداً عىل ســؤال عن موضوع مصانع الصواريخ 
الخاصة بـ»حزب الله» عىل األرايض اللبنانية: «هناك نقاش نقوم به مع 
اإلدارة األمريكية وعــىل صعيد داخيل، ونحاول إيجاد أفضل الطرق لعدم 

وضع لبنان يف موقع خطر».
وإىل بريوت، حيث ضجت األوساط السياسية والديبلوماسية مساًء 
يف تحليل أبعاد زج نرصالله للبنــان يف محور الدفاع عن إيران ومخاطر 

وقبل ســاعات من قرار محكمة جبل طارق، بارشت إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، التي تشــّن حملة «ضغوط قصوى» عىل إيران، 
بمسعى قانوني ملطالبة ســلطات جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة، 
لكن الطلب األمريكــي جاء بطريقة مفاجئة وغري متوّقعة، يف وقت بات 
االتفاق بني لندن وطهران يف متناول اليد، بعد أســابيع من املفاوضات 

الديبلوماسيّة الشاقة.

وســتأخذ البعثة معها املعلومات التي جمعتهــا خالل بحثها إىل 
بلدها، حيث تتوفر التقنيات واملكتبات الالزمة إلكمال األبحاث، «ووفق 
النتائج تقرر البعثة أين ســتكمل الحفر، أمــا القطع التي يتم العثور 
عليهــا فتنقل إىل املديرية العامة لآلثار». ويشــري املصدر إىل أن البعثة 
األملانية تأتي كل عام إىل لبنان، لكنهــا انقطعت عن مدينة بعلبك ملدة 
من الزمن، وعادت إليها هذه الســنة. يف ما يتعلــق بالحقبات األقدم، 
يعلن املصدر أن الدراســات التي تقوم بهــا املديرية تقترص حالياً عىل 
العرص الربونزي، وأنها لم تتمكن بعــد من العمل يف موقع التل األثري 
يف بعلبك والبحث يف حقبات أكثــر قدماً. «فالبحث يف الحقبات القديمة 
دقيق جداً ويحتاج إىل وقت، كذلك ما عاد يف إمكان الباحثني الحفر كما 
عهدنا يف الســابق، وإنما عليهم توضيح أسباب الحفر وإثبات أهميته 

قبل املبارشة به».

تأكيده عزم الحزب عىل إشعال الجبهة اللبنانية يف حال تعرضت طهران 
ألي حرب، فقد عّلقت مصادر «القــوات البنانية» لـ»نداء الوطن» عىل 
كالم نرصالله، فرفضت أي «معادالت توريطية» للبنان الذي شددت عىل 
كونه ال يندرج ضمن «أي محور ممانع ال من قريب وال من بعيد» بل هو 
كان وســيبقى «يف محور الرشعيتني الدولية والعربية ويف محور اتفاق 

الطائف والدستور».
وإذ أعربــت عن رفــض «تمنــني اللبنانيني بأن «حــزب الله» ال 
يرصف فائض القوة داخلياً»، جــددت «القوات» عرب مصادرها مطالبة 
رئيــيس الجمهورية والحكومــة بتحذير الحزب من مغبة «اســتخدام 
ســالحه وتوريط لبنان يف أي حروب وهّز اســتقراره األمني والسيايس 

واالقتصادي».
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ال شك أن بيان الســفارة األمريكية يف شأن أحداث 
الجبل ّرسع يف املصالحة التي ُعقدت يف قرص بعبدا 
يوم الجمعة املايض وأدت اىل معاودة مجلس الوزراء 
إلجتماعاتــه التي غابت ألكثر من شــهر، وتزامن 
البيان مع استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري 

لزيارة واشنطن.
أن السياسة األمريكية لم تتغرّي،  وبات واضحاً 
إذ إن األمريكي يرســم خّطاً إســرتاتيجياً بالنسبة 
إىل سياســته تجاه "بلد األرز" وهي لم تتبّدل. وبدأ 
األمريكــي تعاطيه املبارش مع لبنان منذ ســحبه 
للتفويــض الذي كان منحه للنظام الســوري بعد 
"إتفاق الطائف" والذي مــارس النظام من خالله 
وصايته عىل لبنان، وكان إلغتيال الرئيس الشــهيد 
رفيق الحريري الوقع األكرب، فبعده انسحب الجيش 
السوري وبدأت مرحلة جديدة من التعاطي ودخلت 

التعامل  صلب  يف  األمريكيّة  اإلدارة 
املبارش مع لبنان.

ويؤكــد مّطلعون عىل املوقف 
األمريكــي أنه ليــس صحيحاً أن 
إليران  لبنــان  تركت  واشــنطن 
فهي  اللــه"،  و"حزب  وســوريا 
التحرك  وتستطيع  بقوة  موجودة 
ساعة تشــاء وتحريك اللعبة. ويف 

توصيف للواقع فإن واشنطن قد بدأت منذ "غزوة" 
عرســال اإلرهابيّة يف 2 آب 2014 مســاعدة لبنان 
وتسليح جيشه بشكل واضح وغزير، وتُقّدر املبالغ 
الدوالرات، ويُعترب  بمئات ماليني  للجيش  املرصوفة 
مسار الهبات األمريكية منفصالً عن العقوبات عىل 

"حزب الله".
وقــد وصلت يف املرحلة األخرية ســت طائرات 
من دون طيار من واشــنطن إىل لبنان، إضافة إىل 

صواريخ ذكية موجهة بالليزر تزيد قيمتها عىل 16 
مليون دوالر.

ويــوم األربعاء املــايض، وبالتزامن مع وجود 
الحريري يف واشنطن، أعلنت قيادة الجيش أن اللواء 
اللوجستي تسّلم عرب مرفأ بريوت، 150 آلية هامفي 
مدّرعة مقّدمة هبة من السلطات األمريكية، ضمن 
للجيش  املخصصة  األمريكية  املســاعدات  برنامج 

اللبناني.
وتشري أوســاط دبلوماســية اىل أن التسليح 
األمريكي للجيش يأتي ضمن خطة إســرتاتيجية، 
إذ أن تســليح بعض الــدول أيضــاً للجيش مثل 
بريطانيا، لم يكن ليحصل لوال دفع الواليات املتحدة 
األمريكية يف هذا اإلتجــاه خصوصاً أنه معروف أن 
خطوطاً حمراء كانت تُرسم سابقاً بوجه الخطوات 

التسليحيّة.
وتؤكد األوساط أن واشنطن رسمت خطاً أحمر 
لبنان واســتقراره، وتُرجم  العبث بأمن  وهو منع 
هذا األمــر بإبقاء لبنان آمناً طوال 
السنوات املاضية، يف حني اشتعلت 
تنظيم  واجتاح  حوله  من  املنطقة 
العراق،  نصف  اإلرهابي  "داعش" 
لم  ودخلت سوريا يف حرب مدّمرة 

تنته فصولها بعد.
السفارة  مباني  إنشاء  ويأتي 
وهي  عوكر،  يف  الجديدة  األمريكية 
أكرب ســفارة يف الرشق، كخطوة تؤكد أهمية لبنان 
بالنســبة اىل واشــنطن، خصوصاً أن تكاليف بناء 
هذه السفارة تخّطت املليار دوالر أمريكي، لذلك فإن 
واشنطن ال تشيّد مثل هكذا سفارة وتدفع األموال 
يف أرض ملتهبــة، بل إّن اإلســتقرار واألمن أمران 

مطلوبان لحماية طاقم عمل السفارة.
وتؤّكد األوســاط املتابعة أنه مثلما رســمت 
واشــنطن خطاً أحمر تجاه الجيش اللبناني، فإن 

املرصف املركزي أيضاً بالنسبة إليها هو خط أحمر 
وال يمكــن رضبه، ألن هذا األمر يؤثر يف إســتقرار 
لبنــان النقــدي، وبالتايل فــإن الجيش واملرصف 

املركزي يحظيان برىض أمريكي.
وتشــري مصادر وزارية إىل أن واشنطن تحاول 
التوفيق بني العقوبات عىل "حــزب الله" وحماية 
أن  إســتقرار لبنان نقديــاً وأمنياً، ويبــدو جلياً 
العقوبات عىل "الحزب" ســتزداد وطأتها، لكن من 
دون أن تؤثر عىل القطــاع املرصيف اللبناني. وتعلم 
واشنطن مدى الضغط الكبري الذي يواجه اإلقتصاد 
اللبناني والضغط األســايس الذي يقع عىل املرصف 
املركزي. وبالتايل لن تقدم عىل خطوات تُّرسع عملية 
اإلنهيار االقتصادي، بل إنها تدعو اىل إصالحات من 

إجل إنقاذ الوضع وعدم اإلتجاه نحو األسوأ.
وتؤّكد املصادر نفســها أن الحكومة اللبنانية 
السياســة االمريكية يف  إتجاهات  أن تراقب  عليها 
املنطقة ولبنــان، والنظر إىل املدى الذي ســتبلغه 
العقوبات عىل إيــران و"حزب اللــه"، مع أن كل 
املؤرشات تدّل عىل أنها ستكون خطوات تصعيديّة. 

وترى أنه يتوّجب عىل الحكومة العمل للتخفيف 
من وطأة العقوبــات، وأن ال تطال القطاع املرصيف 
أو أي قطاعات أخرى مؤثّــرة. وتلفت إىل أنه يجب 
إنتظار عودة الرئيس الحريري من الواليات املتحدة 
ملعرفة املدى الذي ستبلغه السياسة االمريكيّة تجاه 
لبنان واملنطقة، إذ إنه ال يمكــن الفصل بني امللف 

اللبناني وملفات املنطقة امللتهبة.
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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سمع من اإلدارة األمريكية 
"كل الدعم للجيــش اللبناني"، مشــرياً إىل أن وزير الخارجية 
األمريكي مايــك بومبيو جدد، خالل اللقاء الذي جمعه به، "دعم 
بالده للبنان سياســياً واقتصادياً، من خالل مؤتمر "ســيدر" 
واملؤسسات الدولية وتطبيق اإلصالحات التي تعهدنا بها"، كما 
أكد "حرص الواليات املتحدة عىل مواصلة العمل عىل حل مسألة 

تحديد الحدود الربية والبحرية".
كالم الرئيس الحريري جاء خالل دردشــة مع الصحافيني، 
عقــب لقائه بومبيو، واصفاً عالقة لبنــان مع الواليات املتحدة 
"باملهمة جداً، بخاصة عىل صعيد املســاعدات التي تقدمها، إن 

كان للنازحني أو للجيش اللبناني والقوى األمنية". 
وعن العقوبات األمريكية عىل "حزب الله"، قال الحريري: "ال 
يمكننا أن نغري وجهة نظر اإلدارة األمريكية، لكن ما نحاول القيام 
به هو تجنيب لبنان أي تبعات يف هذا الخصوص"، مضيفاً: "يف ما 
يخص هذه العقوبات، فإنها يف رأيي ال تفيد بيشء، لكنهم بالتأكيد 
سيتشــددون يف كل ما يتعلق بإيران ومن يســاعدها ويتواصل 
معهــا، ورشحنا لهم وجهة نظرنا برضورة تجنيب لبنان تبعات 

هذه العقوبات، وأعتقد أن رسالتنا وصلت بشكل جيد".
وعما إذا كانت العقوبات ســتطاول مصارف أو مؤسسات 
مالية لبنانية، قال: "ســمعت بهذا األمر من خالل اإلعالم، ولكن 
الجميع يعلــم أن األمريكيني يصدرون فجــأة لوائح العقوبات 
الخاصة بهم من دون أي تبليغ مسبق للدولة اللبنانية. ربما تكون 
هناك تســاؤالت عدة عن مؤسسة أو أخرى، لكني متأكد من أنه 
ليس هناك أي يشء ملموس حتى اآلن". وتابع: "علينا أن نتعامل 
مع أي شخص أو مؤسسة يدرجان عىل الئحة العقوبات بشكل 

صارم، من أجل حماية مصارفنا".
وعن إمكانية أن تطاول العقوبــات حلفاء لـ"حزب الله"، 
قال الحريري: "هذا الحديــث يتم يف الكونغرس يف أكثر األحيان، 
وكانت هناك محاولة يف العام املايض لوضع نص من هذا القبيل 
يف الكونغرس، وال شــك أن هذا الكالم يتــم تداوله أكثر مما هو 

حقيقة، لكني ال أرى أننا يمكن أن نصل إىل ذلك".
وعن موقف اإلدارة األمريكية من أداء الحكومة اللبنانية، وال 
ســيما يف موضوع مصانع الصواريخ الخاصة بـ"حزب الله"، 

قال: "هذا املوضوع حصل يف السابق ويحصل اآلن، وهناك نقاش 
نقوم به مع اإلدارة األمريكية وعىل صعيد داخيل، ال أريد ان أدخل 
يف تفاصيل األمور، لكننا نحاول إيجاد أفضل الطرق لعدم وضع 

لبنان يف موقع خطر". 
وعن الكالم بشأن تهديد أمني لشخصيات معارضة لـ"حزب 
الله"، وال ســيما رئيــس "الحزب التقدمي االشــرتاكي" وليد 
جنبالط، قال الرئيس الحريري: "من يمس بوليد جنبالط يمس 
بي شــخصياً وبالرئيس بري، هذا أمر أثبتنــاه يف ما يخص ما 
حصل بحادثة قربشمون، ليس من منطلق أننا ال نريد محاكمة 
من ارتكب هذه الجريمة، بل عىل العكس نريد محاكمة املرتكب. 
أما التهويل بأن جنبالط مستهدف جسدياً فهو مجرد كالم، وما 
حصل تطور لسوء الحظ إىل مشكل سيايس أكثر مما كان يفرتض 
أن يكون، يف حني أن أحداً لم يهرب من القضاء الذي يجب أن يكون 
املرجع النهائي. أما إذا كان هناك استهداف سيايس لجنبالط، فإن 
لديه حلفاء، كالرئيس بري و"القوات اللبنانية" وأنا وغرينا. لكني 
ال أعتقد أن جنبالط مستهدف، ومن يظن ذلك يكون يريد ان يأخذ 

البلد إىل حرب أهلية".
من جهة أخرى، أشــار الحريري إىل أنــه "تّم الحديث عن 
موضوع النازحني السوريني ووجوب عودتهم إىل بالدهم، وهو 
ما يتطلب خطــوات عدة من النظام الســوري، وأوالها العفو 

العام".
وكان وزيــر الخارجية األمريكــي مايك بومبيــو، أعلن 
الخميس يف مؤتمر مشــرتك بعد لقاء الحريري، التزام الواليات 
املتحدة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، معترباً أن "لبنان دولة 
مهددة من إيران وحزب الله". وتابع: "مستعدون للوساطة يف 
قضيــة الخالف البحري بني لبنان وإرسائيل". ولفت إىل أن هذه 
املحادثات يجب أن تشــمل "متابعة النقــاط املتبقية املتعلقة 
بالخط األزرق". بدوره، شكر الحريري "الدعم األمريكي للقوات 
املسلحة اللبنانية ونحن ملتزمون بمكافحة اإلرهاب". كما أكد 
"االلتزام بمتابعة مســار املفاوضات "التــي أطلقتها حكومة 
الواليات املتحدة يف ما يتعلق بحدودنا الربية والبحرية. ونعتربها 
عملية قابلة للحياة"، مشرياً إىل إمكان "التوصل إىل قرار نهائي 

يف األشهر املقبلة، نأمل أن يكون يف شهر أيلول املقبل".
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أوســاط  تتحــدث   
الصيارفة عن أوراق نقدية 
املنشــأ"  "إيرانية  مزّورة 
السوق  إىل  مدة  قبل  دخلت 
فئة  من  أغلبهــا  اللبناني 
تزويرها  وتــّم  دوالر   100

بتقنية عالية الجودة.

معني  وزيــر  رفض   
الخوض  االقتصادي  بامللف 
الورقــة  مضامــني  يف 
شــدد  التي  االقتصاديــة 
رئيــس الجمهوريــة عىل 
رداً عىل  تنفيذها مكتفيــاً 
بيان  إقرأوا  بالقول:  سؤال 

الحريري بعد لقاء بعبدا.

 ترددت تســاؤالت يف 
الوسط السيايس عن مصري 
بعدما  الحكماء"  "مجلس 
غاب عــن أول اجتماعاته 
الجزء األكرب من حكمائه... 

ولكل حكيم "سببه"!

¨�ــא�ـــא
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تتعامل القوى السياسية مع اتفاق الطائف 

على قاعدة موازين القوى. فبعد مرحلة 
"استقواء" المسلمين في اتفاق الطائف على 

الفريق المسيحي بحكم عالقتهم المميزة 
مع النظام السوري، تأتي اليوم مرحلة 
"استقواء" المسيحيين بحكم عالقتهم 

المميزة بسالح ايران "غامزين بعين 
االنقالب" على االتفاق.

لم يتعامل أي فريق مع االتفاق بوصفه 
اتفاق التوازن والخيار، إنما تعامل معه 

الجميع بوصفه اتفاق الضرورة أو "اتفاق 
الحشرة" ومن خالل موازين القوى!

ويغيب عن بال األفرقاء جميعاً أن موازين 
القوى رجراجة ومتقّلبة وهي "يوٌم معك 
ويوٌم عليك"، بينما اتفاق اللبنانيين على 

قاعدة التوازن فهو ثابت ويشّكل الضمانة 
الوحيدة لبناء دولة قادرة.

ويؤسفني مشاهدة فخامة الرئيس ميشال 
عون يتعامل مع األحداث على قاعدة موازين 

القوى أيضاً.
يوٌم يؤكد انه ليس رئيس عشيرة ويطالب 

بتطبيق القانون وفي اليوم الثاني يتصرف 
بوصفه رئيس عشيرة ألن موازين القوى 
الداخلية والخارجية فرضت عليه التغيير 

بموقفه!
فخامة الرئيس، أنت بريء من معارضتي 

لك، عملت ما يجب أن تفعله من أجل 
الوصول إلى بعبدا. عتبي على الذين 

أوصلوك.
ولن تتبّدل نظرتي اليهم إال بعد تصحيح 

الخطأ.
والخطأ ال يكمن في إيصال العماد عون، 

بل في إيصاله بقوة "حزب الله" وباندفاعٍة 
مسيحية موصوفة، األمر الذي تهيأ لهم بأنه 

انتصار للمسيحيين على المسلمين.
هذا هو الخطأ بعينه.

كما وأنه يوهم المسيحيين بانتصارات 
غير موجودة ويحّملهم مسؤولية سلطة ال 

يمارسونها، ويعّرضهم لكل أشكال اإلساءة.

ــא�ß �ــÒـ�ــ�

لـ"حزب  حلفــاء  يعتربون  ممن 
الله"، وتشــري املصــادر إىل ملف 
الحدود البحرية مع ارسائيل، حيث 
يرجح أن يكون مســار هذا امللف 
الزيارة  بعــد  معامله  اتضحت  قد 
التي سيقوم بها ديفيد شينكر اىل 

لبنان.
الحريري  قالــه  ممــا  األهم 
لالمريكيــني، هو ما ســمعه من 
بومبيو ومســاعديه، فالرســالة 
األمريكيــة اىل لبنان عرب الحريري، 
أنتــم تنقذون دولتكــم وانتم من 
االنهيار،  إىل  يدفعهــا  أن  يمكــن 
ويجب أن تتحملوا مسؤولياتكم يف 

الدولة اللبنانية.
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تحت عنوان "مــا راحوا" يتحرض حزب "القــوات اللبنانية" لالحتفال 
بذكرى كل من استشــهد تحت راية "املقاومة املســيحية والوطنية"، 
حيــث وزعت بطاقات الدعــوة، وبدأت الحمــالت اإلعالنية عىل الطرق 
ومواقع التواصل االجتماعي ال سيما من ناحية نرش الفيديوات الخاصة 

بالشهداء.
ويتابع حزب "القوات" التحضريات الســتقبال "أيلول الشــهداء"، 
حيث ســتكون معراب باكراً هذه السنة، يف األول من أيلول، عىل موعدها 
الســنوي لتكريم كل من استشهد يف سبيل الوطن، أوالً من أجل اإلمساك 
بهذا الشــهر من أوله خصوصاً وأنه يتضمن الكثري من املحطات من هذا 
النوع ال سيما ذكرى استشهاد الرئيس بشري الجميل. كذلك، حرصاً عىل 
أال يفاجئ الطقس املنظمني كما حصل السنة املاضية، رغم أنه كان لهذا 
املشــهد معناه الخاص، وعىل األخص بالنســبة إىل رئيس الحزب سمري 

جعجع الذي اعتربه من مشاهد النضال واملقاومة الحقيقية.

تغييرات... في الشكل
ألسباب أمنية يُحتفل بهذه الذكرى يف معراب، لكن ويف ظل عدم تمّكن 
املوقع من اســتيعاب عدد كبري من املشاركني، تأمل "القوات" بأن يصار 
إىل العودة لالحتفال بهذه املناسبة يف امللعب البلدي يف جونية خصوصاً مع 
مطالبة القاعدة الجماهريية العريضة باملشاركة. أّما هذه السنة فسيكون 

عدد املشاركني أكرب من السنوات املاضية، حيث تتحرض معراب الستقبال 
أكثر من 4000 شخص، من خالل التجهيزات اللوجستية واإلدارية لتنظيم 

املواقف واملقاعد ولتسهيل وصول املشاركني، وعدم إزعاجهم.
يف الشــكل، سيشــهد االحتفال بعض التغيريات أكان يف شكل املذبح 
وطريقــة الدخول إليه والخــروج منه، أو لناحية األغنيــة الجديدة التي 

ُحرضت خصيصاً للمناسبة. أّما يف املضمون، فإن إحياء 
"القوات" للقداس أصبح تقليداً ســنوياً يحمل رســائل 
أساســية للداخل القواتي واىل الشــهداء أهمها: "نحن 
باقون ومستمرون يف القضية"، عكس ما يُحكى يف بعض 
الصالونات أنه: "ضيعان لراحوا"، ألّن استشهادهم "ما 
راح ضيعــان"، ولوالهم ملا كنا اليــوم هنا، ولكان لبنان 
وطناً بديــالً أو تحت االحتالل الســوري... ومن املعلوم 
مدى تأثر "الحكيم" بهذه املناسبة، هو الذي يعرف وجوه 
معظم الذين استشهدوا، فكانوا رفاقه يف مسرية النضال 
واملقاومة، وما زالــت روحهم تعيش يف قلبه، ويتذكرهم 

عىل مدار أيام الســنة وهــو الحديث "القواتي" الذي ســمعناه من أحد 
القياديــني الذي يؤكد أن "الحزب لم ينس كل مــن أهرق نقطة دم دفاعاً 
عن القضية، وإيماناً بأهمية الشــهادة، خصص هذا اليوم لتوجيه تحية 
ألرواحهم الطاهرة، وللتأكيد أّن التاريخ أصبح خلفنا، ولكننا مســتمرون 
يف التضحية" وللقول لــكل من يخطئ بالعنــوان: "نرتحم ونقدر قافلة 
شهدائنا، ولكن توجد قوافل جديدة جاهزة للدفاع عن مقدساتها وقيمها 

وقضيتها يف حال استدعى األمر".

خطاب جعجع... عنوان مختلف
عىل املستوى السيايس، سيحمل خطاب جعجع عنواناً مختلفاً عن 
السنتني الســابقتني حيث ركز يف العام 2017 عىل االنتخابات النيابية، 
ويف الـ 2018 عــىل مرحلة ما بعد االنتخابات ومــا حققته "القوات"، 
الذين وصلوا  الشهداء ومقدماً لهم الـ15 نائباً  شاكراً 
إىل الندوة الربملانية بفضل ما أثمرته هذه الشــهادة. 
أّما هذه السنة، فســينكب جعجع عىل بلورة خطابه 
باعتباره وثيقة سياسية فيها مواقف وطنية من األمور 
األساســية التي يعاني منها البلد، ولن يشبه خطاب 
اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، أو البيان الصادر 
عنه أو املقابلة اإلعالمية. ويف هذا اإلطار، يوضح رئيس 
جهاز اإلعالم والتواصل يف "القوات اللبنانية" شــارل 
جبّور لـ"نداء الوطن" أّن كلمة جعجع "ســيكون لها 
الوطني، وسرتّكز عىل  الخاص عىل املســتوى  وقعها 
اللحظة الوطنية التي نعيشها، بحيث ســتكون لها تردداتها عىل أكثر 
من مســتوى، ال ســيما وأّن لبنان يعيش خانقة اقتصادية، سياسية 
ومالية. كما أّن اللبنانيني سئموا وضع البلد". ويتابع مشرياً إىل أّن كلمة 
جعجع "ســوف تنبع من حال البلد للتأكيد أّن "القوات" هنا واىل جانب 
اللبنانيني، وستكمل املواجهة إنطالقاً من حرصها عىل وجود اإلنسان يف 
لبنان، واملحافظة عىل سيادة لبنان وحريته واستقالله، ومنعاً لتوريط 

البلد بمحاور خارجية، وحفاظاً عىل أمن الوطن وسالمته".

"ما راحوا" ضيعان... جعجع يخّط وثيقة
سياسيّة في "أيلول الشهداء"

جـــنـــى جــــبّــــور

تثري العالقة بني قيــادة "حزب الله" ورئيس 
االشــرتاكي" وليد جنبالط   "التقدمي  الحزب 
شهية الفضوليني ملعرفة نمطها املحكوم باملّد 
والجزر والتغيري والتذبــذب بني ظاهر األمور 
يف  اســرتاتيجية  تكون  تكاد  عالقة  وباطنها. 
الداخــل، وإىل مقاربة  النظرة إىل  اختالفها يف 
املوضوع السوري، أو حتى إىل محور املمانعة 

ككل. 
لم تعد العالقة قائمة عىل 
التفاهــم لتنظيم االختالفات 
تحالف  هــي  وال  العابــرة، 
معّمد بالدم. هي بكّل بساطة 
عالقة ال تحتمل إدارة الظهر. 
عالقة من نــوع خاص، عىل 
وعقلية  الله"،  "حزب  مقاس 
أصحابها.  تشــبه  جنبالط. 

السياسة ثم يعودان  يتخاصمان ويفرتقان يف 
أدراجهما إىل االتفاق أو التفاهم مجدداً.

كان رشط عــودة التالقي بني الحزبني يف 
صلب رشوط إنهاء أزمة قربشمون وتداعياتها. 
أخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل عاتقه 
إعادة وصل ما انقطع طالباً من "حزب الله" 
الجلــوس مجدداً إىل "االشــرتاكي" وناقالً إىل 
زعيم املختارة ما أراد ســماعه من تطمينات. 
أثنــاء األزمــة تمّهل الحــزب يف االجتماع بـ 
النائب طالل  لحليفه  "االشرتاكي" مســايرًة 
أرســالن لكنه وعىل مدى أيام أزمة الجبل كان 
حريصاً عىل إرسال إشــارات باتجاه جنبالط 

تقول له: لسنا يف وارد تطويقك. 
العام  لألمــن  العام  املدير  حمــل  عبارة 
لها  مشــابهاً  مضموناً  ابراهيم  عباس  اللواء 

مع تفاصيل إضافيــة، ورّدد كثرياً يف القرص 
التقاهم من مسؤولني  الجمهوري أو عند من 
يف "حزب الله"، أنــه ال يمكن تجاوز حيثيات 
جنبالط وهناك حالة اســمها وليد جنبالط يف 

الرتكيبة اللبنانية ال بد من التفاهم معها.
جنبالط  التقى  قربشــمون،  أزمة  انتهت 
وأرسالن، وأخذ بري عىل عاتقه تنفيذ بنود ما 
الثاني لقاء  الصلحة، وبندها  اتفاق  تبقى من 
قريب ســيعقد يف غضون األيام القليلة املقبلة 

بني الحزب "االشرتاكي" و"حزب الله".
اســتبقت اللقاء املنتظر 
"حــزب  قّدمهــا  دعــوة 
اللــه" للمشــاركة يف ذكرى 
انتصار حــرب تموز تلقفها 
راداً  بممنونية  "االشرتاكي" 
عــىل التحية باملثــل، موفداً 
العام ظافر نارص  الرس  أمني 
واتصاالت  باملناسبة.  لتمثيله 
تهنئة بعيــد األضحى أجراهــا رئيس وحدة 
االتصال والتنســيق يف "حزب اللــه" الحاج 
وفيق صفا، بمن وما يمثله، شــملت وزيري 
شهيب،  وأكرم  فاعور،  أبو  وائل  "اإلشرتاكي" 

والوزير السابق غازي العرييض. 
ويؤكــد "حــزب اللــه" أن اللقــاء مع 
"االشــرتاكي" بات قريباً بالفعل، وأن تحديد 
املوعد كمــا التفاصيل مرهون بما يقّرره بري 
يف هذا املجــال. وتوقعت املصادر أن يكون من 
بني اللقاءات القريبة، اجتماع يحرضه جنبالط 
واملعاون السيايس لـ"حزب الله" الحاج حسني 

الخليل وآخر يحرضه ممثلون عن الحزبني.
يرفض "الحزب" مقولة إنه حاول تطويق 
جنبالط أو التضييق عليه يف الجبل أو خارجه 
أنه مطوق وتعاطى  "عاش جنبالط عىل وهم 

مع "حزب الله" عىل هذا األساس". منذ العام 
2008 حــرص عىل تنظيم الخــالف معه ولم 
يفسد الخالف السيايس بينهما الوّد يوماً، لكن 
الئحة هجوم جنبالط عىل "حزب الله" تطول 
وتطول، يغيّبها الحزب يف سجالته بسبب وبال 
سبب. كلما تأّزم جنبالط وجد يف الهجوم عىل 
"حــزب الله" ضالته وهو يعلــم ضمناً أن ال 
مناص مــن العالقة معه رغم كل االختالفات. 
يف املقابل يدرك "حزب الله" أن لجنبالط حيثية 
راهنة ال يمكن تجاوزها أو كرسها وأســباب 

ذلك كثرية ومختلفة.
باستمرار  محكومة  العالقة  كانت  وإذا 
التواصل فالسؤال الذي يبقى مطروحاً متى 
يحني موعد لقــاء جنبالط مع األمني العام 
لـ"حزب الله" السيد حسن نرصالله؟ أم أن 
"حزب الله" ليس يف هذا الوارد أبداً؟ السؤال 
األخري يجيب عليه أحد مسؤويل "حزب الله" 
بســؤال مقابل وملاذا ليس بالوارد؟ ليقول: 
"اللقــاء يف املرحلة الحاليــة ليس ممكناً، 
لكنه ليس مستحيالً يف ما بعد إنما هو رهن 
الحياة  الظروف وروزنامتــه مختلفة، ويف 

السياسية ال يشء مستحيالً". 
ويف االنتظار، تؤكد مصادر الرئيس بري 
قرب اللقاء بني "حزب الله" و"االشرتاكي" 
وتضعه يف خانة اســتكمال ما ســبق من 
إذ  )قبل حادثة قربشــمون(  اجتماعــات 
املصالحة  لقاء  يســتتبع  أن  املأمول  "كان 
الــذي عقــده الرئيس بري بــني جنبالط 
بلقاءات  الحريري،  سعد  الحكومة  ورئيس 
تطّور  لوال  و"االشرتاكي"  الله"  بني "حزب 
الســجال الســيايس خصوصاً بعد حادثة 
البساتني، لكن التحضري ملثل هذا اللقاء قائم 

وموعده لم يعد بعيداً".

"االشتراكي" - "حزب الله"... أغدًا ألقاك!

من اللقاءات التي جمعت "االشتراكي" و"حزب الله" في عين التينة قبل حادثة قبرشمون )أرشيف - الوطنية لإلعالم(

غـــــادة  حــــــالوي

ضبط "حزب الله"
شدد وزير الخارجية مايك بومبيو بعد لقائه رئيس الحكومة 

سعد الحريري على "أن لبنان دولة مهددة من إيران، وان "حزب 
الله" هو الذراع التي تطبق فعل التهديد"، ما يستوجب العقوبات 

والضغوط عبر التضييق الديبلوماسي والمالي تجاه الحكومة 
والمصارف، سعياً الى عزل "الحزب" ومحاصرته على أمل 

إنفضاض مريديه من حوله.
بالتزامن، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع 

أنه "لم يكن مجدياً وخالل زيارة الحريري واشنطن، أن يذّكر 
األمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، األميركيين، أن فريقاً 

لبنانياً لديه عالقات وثيقة جداً مع إيران في خضم المواجهة 
األميركية - اإليرانية في المنطقة"، محذراً من "زج الشعب 

اللبناني في أتون من الحديد والنار ساخن للغاية، وانطالقاً من 
قضايا ال عالقة لنا بها".

لكن، ليس كافياً وضع كل من بومبيو وجعجع االصبع على 
الجرح الذي يلتهب ويلهب اوصال الدولة اللبنانية، فصواريخ 

الحزب ليست المصدر األول لفتكه بالدولة، وال امتداده اإلقليمي 
المكّلف به شرعياً عبر تطبيق السياسة التوسعية واإليرانية في 

لبنان وغيره. 
االهم هو االنتباه الى ان قوة "الحزب" الفعلية تكمن في البيئة 
الحاضنة التي توفر له قاعدة شعبية مهما ساءت أحوالها، ال تزال 

تلتزم بخطاب موحد تجاه كل من ينتقد او يخالف وضع "الحزب" 
يده على مرافق الدولة في لبنان. وتتحمل ألجله األتون الساخن 

من الحديد والنار. فشعب "حزب الله" يبقى الضامن األول ليقيم 
"الحزب" دويلته التي تفترس سيادة الدولة اللبنانية، وسيستمر 
في ضبط إيقاعها وفق مصالحه ومصالح رأس الممانعة، ما دام 

راضياً بأن يستغني عن مؤسسات الدولة من شرع وقضاء، ويعتبر 
ما يسمى الجمهورية اللبنانية مرفقاً من المرافق الرديفة التي 

تستأجرها دويلة "الحزب" الختراق المؤسسات وتسهيل أمورها 
والسيطرة على معابرها إلمرار السالح والسلع الخاصة المربحة.

فأفراد هذه البيئة يلتزمون أوامر مهمة عندما يتطلب األمر 
تحجيم دور قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني وتفريغ 

القرار1701 من مضمونه، ومهاجمة محققي المحكمة الدولية 
الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في إحدى 

عيادات الضاحية الجنوبية لبيروت وسرقة حواسيبهم، وضخ 
الشباب للقتال في سوريا او حيثما تستدعي الحاجة.

ل  وال يضير هذه البيئة اعتناق سياسة التبعية ومعاقبة من تسوِّ
، التمرد او حتى االنتقاد واالعتراض.  له نفسه في لحظة تخلٍّ

فالسر في "الحزب" هو العمل على العقول وقولبة التفكير، في 
غياب أي وجود لدولة تستحق ممن يحمل هويتها االستماتة في 

الدفاع عنها.
لذا، ال "الواليات االميركية المتحدة" وال "الواليات اللبنانية غير 

المتحدة" )والتسمية للعالمة الراحل السيد محمد حسين فضل 
الله(، تملك خطة واضحة لضبط "حزب الله" واعادته وبيئته 
الحاضنة الى لبنان، ما دام هذا الـ"لبنان" بصيغته الراهنة ال 

يقدم لمن يحمل هويته، اال الفساد والمحسوبيات وتعزيز االنتماء 
المذهبي على حساب االنتماء الوطني.

ســنـــاء الــجـــاك

أكثر من 4 آالف مشارك 
في قداس الشهداء 

و"القّوات" تأمل بالعودة 
السنة المقبلة لإلحتفال 
في ملعب فؤاد شهاب

اللقاء بين نصرالله وجنبالط 
في المرحلة الحالية ليس 

ممكنًا وال مستحياًل
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يبدو منطقياً جداً، ســعي  الشــكل،  يف 
رئيــس مجلس النواب نبيــه بري إدراج 
جدول  عىل  النيابية  االنتخابــات  قانون 
ســنوات  ثالث  قبل  القرسي"،  "التعديل 
من موعد االســتحقاق النيابي. ولكن يف 
املضمــون، ال يحجب املســار، املفرتض 
أّن حركة "ســاعته" منطقية، تساؤالت 
خبيثة باحثة عــن خلفية إرصار رئيس 
املجلس عىل فتــح "أبواب جهنم"، التي، 
إذا رّشعت، قد ال ترتك من القانون الحايل 

إال عنوانه!
تدرك القوى السياســية جميعها أّن 
أو  انتخابي جديد،  التفاهم عىل قانــون 

حتى "تطعيمه" ببعض 
أشــبه  هو  التعديالت، 
بــرضب خيــال نظراً 
مصالحها  لتضــارب 
قائمــة  ومحدوديــة 
املشــرتكة  القواســم 
بينها. وهي تعرف جيداً 
السياسية  الظروف  أّن 

القانون  تعبيد طريق  التي ســهلت  هي 
األخري بعد جهود اســتمرت لســنوات، 
كانت يف كل مرة، تفشل يف تجاوز حواجز 

الخالفات.
القانون من جديد  إّن وضع  وبالتايل 
عىل مرشحــة التعديل، فيــه الكثري من 
وللمجهود،  للوقــت  وتضييع  املخاطرة، 
االختالفات  متاريــس  ارتفعــت  ما  اذا 
وهو  املجلس"،  "طبّاخي  بني  والتباينات 

املرجح.

عملياً، يشّكل حجم الدوائر االنتخابية 
املتحمسني لتعديل  أمام  التحدّي األصعب 
القانــون االنتخابي بســبب تباين آراء 
القوى السياســية ومقارباتها لهذا البند 
ذلك،  القانون. ومع  األســاس يف تكوين 
رفض بري التخيل عن مطلبه جعل لبنان 
دائــرة انتخابية واحدة ولــو أنّه متأكد 
أّن طرحه ســيواجه باالعــرتاض أللف 
سبب وسبب، أولها هو تجاوز ما ورد يف 
اتفاق "الطائــف" الذي نّص عىل اعتماد 

املحافظات التقليدية دوائر انتخابية.
يف املقابل، يبدو أّن الصوت التفضييل 
أكثر  2018 وهو  قانــون  "لعنــة"  هو 
اإلجماع حوله  النقاط قدرة عىل جــذب 
ُســّماً  تحّول  بعدما  بــه  اإلطاحة  بغية 
قاتــالً أطــاح وحــدة 
والقوى  الحزبي  الصف 
خاضت  التي  السياسية 
ســعياً  داخلية  معارك 
التفضييل،  الصوت  وراء 
عــن  رضاوة  تقــل  ال 
املعارك التي خيضت ضّد 

الخصوم.
رئيس مجلس  نائب  أعلن  ذلك،  ومع 
النواب اييل الفرزيل منــذ أيام أّن "قانوناً 
انتخابياً جديداً سيولد قريباً"، بعد إحالة 
مــرشوع كتلة "التحريــر والتنمية" إىل 

اللجان املشرتكة.
وســبق للكتلة أن قامت بجولة عىل 
عارضة  السياســية  والقــوى  األحزاب 
مرشوعها لقانون االنتخابات والذي يقوم 
عىل أســاس لبنان دائرة انتخابية واحدة 
مع احــرتام النظام النســبي ولكن بعد 

التخلص من الصوت التفضييل واستبداله 
باللوائح املقفلة املرتّبة سلفاً.

وعىل هذا األســاس أودعــت الكتلة 
مرشوعها اللجان املشــرتكة ملناقشــته 
نهائي  بعد صياغته بشكل  الضوء،  تحت 

تمهيداً لتفنيده.
الصيغة  إّن  املعنيــني  ويقول أحــد 
النهائيــة للمرشوع باتت عىل الشــكل 

اآلتي:
- عدد النواب 134 نائباً بعد اقرتاح إضافة 
ستة نواب للبنانيني غري املقيمني، عىل أن 
يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة مؤلفة 
من 128 نائباً فيما املغرتبون يصوتون يف 
دائرة منفصلة تضّم ســتة نواب ممثلني 
لهــم. وبالتايل يكون املجمــوع دائرتني 
وواحدة  للمقيمني  واحــدة  انتخابيتني، 

لغري املقيمني.
- تخصيص املرأة بكوتــا مؤلفة من 20 

نائباً.
- خفض سّن االقرتاع إىل 18عاماً.

- إنشــاء الهيئة املســتقلة لالنتخابات 
وهي هيئة مستقلة يفرتض بها أن تدير 
العملية االنتخابيــة وترشف عليها لتحّل 
محل وزارة الداخليــة يف هذه املهمة من 

ألفها إىل يائها.
- يكــون الحاصل االنتخابــي، أي عدد 
املقرتعني مقســوماً عىل عــدد املقاعد، 
للوائح  الذي يسمح  التأهييل  السقف  هو 
البقاء  أو  املقاعد  املنافســة عىل  بدخول 
أن عدد  خارجهــا. وإذا افرتضنا مثــالً 
املقرتعني )من غري املغرتبني( بلغ مليوني 
ناخب، وعدد املقاعد 128، يصري الحاصل 
االنتخابي نحو 16 ألف صوت. وبالتايل كل 

الئحة يتخطى عــدد أصواتها الـ 16 ألف 
صوت، تدخل املنافسة لحجز املقاعد.

- تــّم التخلص من الصــوت التفضييل 
قاعدة  عىل  سلفاً  املرتّبة  اللوائح  ملصلحة 
احــرتام املناصفــة والتنــّوع املذهبي، 
خصوصاً وأّن الرتشح سيبقى عىل أساس 
الالئحة مؤلفة  القضاء. وبالتايل ستكون 
من مسيحي ثم مسلم ثم مسيحي وهكذا 
دواليك. أما توزيــع املقاعد فيكون بداية 
للمرشــح األول يف الرتتيب املســبق من 
الالئحة التي حصدت أكرب نسبة أصوات، 
يف  األول  للمرشــح  الثاني  املقعد  ويؤول 
الرتتيب من الالئحة الثانية، إال إذا ســبق 

وُحجز املقعد الــذي يحتله، إىل أن يكتمل 
عدد املقاعد...

- اعتماد البطاقة املمغنطة التي تســمح 
للناخب باالنتخاب يف أي مركز اقرتاع.

ورغــم ذلــك، يقــول أحــد النواب 
املســيحيني ممن عملــوا مطوالً عىل 
 13 احتاج  الحايل  القانون  إّن  القانون 
سنة من االشتباكات السياسية واألخذ 
نضجت  حني  إىل  واملفاوضــات  والرّد 
وركائزه.  معامله  ورســمت  الظروف 
وبالتايل إّن الورشــة املستحدثة، قد ال 
نقاطاً محددة ومحدودة  إاّل  تستهدف 

من القانون الحايل.

مجدّدًا... القانون االنتخابي
في "السوق السياسي"

بري رفض التخلي عن مطلبه لبنان دائرة انتخابية واحدة )عن موقع مجلس النواب(

اعتــرب األمني العام لـ"حزب الله" الســيد حســن نرص الله أن 
"إرسائيل ال تعتــدي عىل لبنان ألنها ال تخــاف من "حزب الله" 
فحســب، إنما تعتقــد أن أي حرب جديدة عىل لبنــان قد تفّجر 
املنطقة عرب محور املقاومة"، وأضاف: "اليوم لدينا جبهة مقاومة 
ممتدة من فلسطني اىل لبنان وسوريا العراق وايران واليمن وقوى 

سياسية حية يف البحرين وتونس واملنطقة والعالم".
ورأى أن "حــزب الله" يف الداخــل اللبناني، "ال يترصف من 
موقع املنترص ومن موقع فائــض القوة، نحن يف الداخل نريد ان 
يتعاون الجميع، ولم نكن نوافق عىل إلغاء وشطب أحد"، وتابع: 
"ال نقبــل بأن يقوم أحد بإلغاء احد يف بعض الطوائف او املناطق، 
بل ندعــو إىل احرتام االحجــام التي افرزتها نتائــج االنتخابات 
النيابية". وأعلن أن الشــيخ حسن عز الدين هو مرشح الحزب يف 

االنتخابات النيابية الفرعية يف صور.
كالم نرصالله جــاء يف مهرجان "االنتصــار الكبري - نرص 
وكرامــة"، يف "الذكرى الـــ13 لالنتصار عــىل ارسائيل يف العام 
2006"، وأشــار إىل أن "مرشوع الرشق األوسط الجديد، ما كان 
ليســقط لوال معادلة الجيش والشعب واملقاومة"، معترباً أن "يف 
حرب تموز لم تكن هنــاك وحدة وطنية، وإنما كان هناك موقف 
ســيايس رســمي متميز مثله الرئيس اميل لحود واالخ الرئيس 
نبيه بري ومــن تضامن من كتل وتيــارات واالهايل الذين فتحوا 
مناطقهم وبيوتهم، ولو كانــت لدينا وحدة وطنية حقيقية كان 
لبنان يف موقع من يفرض الرشوط يف ذلك الوقت". أضاف: "اليوم، 
نحن أقوياء وأنّوه بموقف الرئيس العماد ميشال عون، الذي أكد 
أنه لو تكررت الحرب ســننترص من جديد. بمثل هذه املواقف، لن 

يستطيعوا ان يلحقوا بنا اي هزيمة عىل االطالق".
ولفت إىل أن "الحرب التي شــنت عىل لبنــان يف تموز 2006 
كانت بقرار امريكي، وارسائيل كانت مجرد أداة وتهدف إىل إقامة 
رشق اوســط جديد، وهي مكملة للغزو االمريكي الفغانســتان 
والعراق"، معترباً أن "اإلرسائييل كان ســيكتفي برد الفعل، الذي 
قام به يف اليوم االول الرس الجنــود، لكن القرار االمريكي هو من 
دفعــه اىل الحرب من دون جهوزية"، وقال إن "هدف الحرب كان 
ســحق املقاومة يف لبنان والقضاء عليها يف فلسطني وانهاء حكم 
الرئيس بشار االسد يف ســوريا والقضاء عىل املقاومة الجدية يف 
العراق وعزل ايران تمهيداً السقاطها، وهذا املرشوع لو نجح، كان 

سيؤدي اىل هيمنة امريكية عىل منطقتنا".

بينمــا كان عائــداً اىل منزله يف راســنحاش يف 
الشــمال، تعرض نجل صاحب أرض مطمر تربل 
الشاب محمد كميل مراد ملكمن مسلح ومحكم يف 
منطقة يف البرتون من قبل مسلحني أطلقوا عليه 

النار. 
ويف التفاصيــل، ان مــراد ولــدى وصوله 
قرابــة الحادية عــرشة من منتصــف الليل اىل 
الطريق الفرعي املمتــد من مفرق الجزائري عىل 
االوتوســرتاد باتجاه الطريــق البحري القديم يف 
الهري يف منطقــة البرتون، اطلقت مجموعة من 
املســلحني النار عليه ما ادى اىل اصابته بجروح 

طفيفة يف خارصته وإشتعال سيارته التي تمكن 
من القفز منها، وتم نقله إىل مستشــفى البرتون 
لتلقي االسعافات االولية وما لبث ان غادرها عىل 
مسؤوليته. وأكد مراد للـ LBCI أن االصابات التي 
تعرض لها طفيفة، مشدداً عىل رضورة ان يأخذ 

القضاء مجراه بعد انتهاء التحقيقات بالحادثة.
أما والده كميــل مراد فقــال: "أملك أرضاً 
ســّخرتها لتكــون عبارة عن مســاعدة للناس 
وإماطة األذى عنهم أّما أزمة النفايات فليُعالجها 

أهلها".
ولفت إىل "أن ليس هناك حتى الساعة تأكيد 

حول الجهة املسؤولة عن الحادث، كما ال يمكنني 
ان اتهم او أشك بأحد"، مشدداً عىل أن "ال يمكنني 
ان اربــط بني ما حصل مع ابنــي وبني تقديمي 
ارضاً ملطمر تربل، ألن ليس لدي معطيات مسبقة 
وليس لدي اعداء او خصومة مع احد ولم اتعرض 
لتهديدات مبارشة. واالمر بيد القضاء". وأضاف: 
"قّدمت االرض ويل غاية أبعد من املطمر الصحي 
الدول  كمصانع  مصنــع  اقامة  وهــي  والبيئي 
الراقية ملعالجــة النفايات عىل أن يصار الحقاً اىل 
زرع االرض التي استعملت لهذه الغاية وال تشكل 

أي رضر أو أذى للناس".

وّدعت بلدة بطرماز يف الضنية ابنها "شهيد االغرتاب" حسني 
الفشيخ، الذي قىض يف غينيا اثناء انقاذه شخصني من الغرق، 
بمأتم رسمي وشعبي شاركت فيه شخصيات سياسية ودينية 
وفاعليــات وابناء املنطقة الذين غصت بهم قاعة "مســجد 

النور" وباحته حيث أقيمت صالة الجنازة.
وكان الشــيخ محمد إمام أشــاد يف خطبــة الجمعة، 
بـ"مزايا" الفشيخ، معدداً "معاني الشهادة التي تنطبق عىل 
الشاب حسني وعىل التضحيات التي قدمها، من اغرتابه وصوالً 
إىل إنقاذه شــخصني كانا يف طريقهما إىل املــوت، فآثر إال أن 
يرمي بنفسه من أجل إنقاذهما". وتمنى إمام عىل املسؤولني 
"كل يف موقعه، اإلقتداء بالشــهيد وبالتضحيات التي قدمها، 
خصوصاً ان لبنان يحتاج يف هذه األيام إىل تضحيات مسؤوليه 

الغافلني عن القيام بأبسط واجباتهم تجاه املواطنني".
وبعد الصالة، حمل الجثمان عــىل األكف ملفوفاً بالعلم 
اللبناني وراية "الجماعة اإلســالمية"، وســط حشــد من 
املواطنــني وعىل وقع هتافــات التهليل والتكبري واإلشــادة 

بالشهيد وإطالق النار يف الهواء.
وبعــد مواراته الثرى يف مدافن العائلــة يف جبانة البلدة، 

تقبلت عائلة الفشيخ التعازي.

نصرالله: بمثل مواقف 
عون لن يهزمونا

إطالق نار على نجل صاحب أرض مطمر تربل

بطرماز توّدع ابنها حسين الفشيخ

من تشييع الفشيخ في الضنية )الوطنية لالعالم(

كــــلــــيـــر شــــكـــر

وضع القانون من جديد 
على مشرحة التعديل فيه 

الكثير من المخاطرة
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تحـــت المجـــهر

قبل 15 أيلول املقبل سيتكرر ما حصل يف 27 آب 2015 عندما تم اختيار 
باسيل رئيســاً بالتزكية "للتيار" نزوال عند رغبة رئيس "التيار الوطني 
الحر" السابق املؤســس العماد ميشال عون الذي كان يتحرض لخوض 
اإلنتخابات الرئاسية ويحرض زوج ابنته شانتال لخالفته خصوصاً بعد 

طلبه عدم ترشح أي شخص آخر. 
ولكن تنصيب باسيل رئيســاً "للتيار" لم يمر وقتها مرور الكرام. 
فقد كان هناك من يريد أن يرتشح وأعلن عن رغبته رصاحة كالنائب أالن 
عون وكانت هناك معارضة حزبية الختيار باســيل ولكن مونة الجنرال 
أزاحت كل مــا كان يمكن أن يعرتض طريقــه وأبعدت املعرتضني عن 
"التيار" وجعلت اآلخريــن يرضخون ويقبلون النتيجة ولو عىل مضض 

بانتظار فرصة ثانية.
يف 15 أيلول املقبل لن تكون هناك فرصة ثانية أيضاً. فالجنرال الذي 
صار رئيساً للجمهورية يف 31 ترشين األول 2016 ال يزال يمون وال يزال 
املرجع األول واألخري للمحازبني واملنارصين وعند رغبته تنحني الهامات 
والرؤوس وترفع األيادي باملوافقة عىل التمديد لباســيل الذي يلعب هذا 

الدور القيادي يف ظل رئاسة الرئيس عون. 
حتى النائب أالن عون مثالً أعلن أنه "يملك األهلية والجهوزية وحتى 
اإلستعداد لرئاسة "التيار الوطني الحر" ولكن هناك استمرارية للواقع 
الحايل وليســت هناك ظروف تســتدعي التغيري"، معترباً أّن "الظروف 
الحالية تســتدعي أن يكون الواقع كما هو عليــه ونحن ارتَضينا به... 
واليوم هناك عهد عىل رأسه العماد عون وهو عملياً اتخذ خيارات معينة 
بخاصة يف املوضوع الحزبي، فلماذا معاكسته إذا أراد اختيار أدوات عمله 
بنفســه وبملء إرادته وهذا الزمن هو زمن الرئيــس عون وهو قائده 
الفعيل، هناك رئيس جمهورية يريد تكملة عهده ضمن هذا الواقع، وهذا 

الواقع سيستمر بعدة الشغل ذاتها وفريق العمل نفسه".
النائب زياد اســود أيضــاً اعترب أنــه "ال داعي لهــذا الفولكلور 
الديموقراطي أو السيايس طاملا أن باســيل قام بأقىص واجباته". وأنه 

لن يرتشح أبداً.
هي إذا مســألة "عدة شغل" و"أدوات عمل" 
الرئيس عون  النائــب عون يحتاجهــا  كما قال 
ملعاونته إلكمال واليته. فهل بعد انتهاء هذه الوالية 

يحني الوقت للتجديد داخل "التيار"؟
التجديد قد يحصل يف حال كانت هناك مرحلة 
جديدة كلياً. وصول باسيل إىل رئاسة "التيار" كان 
الرابية  العماد عون من  التحضري النتقال  ملناسبة 
إىل قرص بعبــدا. وبالتايل ال رئيــس آخر "للتيار" 

طاملا لم ينتقل باســيل إىل قرص بعبدا وهو الهدف الرئييس الذي يضعه 
نصب عينيه يف ســباق طويل بدأه باكراً جداً. وإذا كان العماد عون رسم 
له طريق رئاســة "التيار" فهو ال يملك القدرة عىل رسم طريق وصوله 
إىل بعبدا. فالتوريث السيايس يف رئاسة "التيار" ال يمكن أن يصري توريثاً 

سياسياً يف رئاسة الجمهورية.

بين رئاسة "التيار" ورئاسة الجمهورية
منذ آب 2005 عمل باسيل عىل أن يثبت كفاءته الشخصية يف قيادة 
"التيار". ولكنه دائماً بقي يف ظل الرئيس املؤســس. حاول أال يكون له 
معارضون داخل الحزب ونجح يف ذلك إىل حد كبري وحاول أيضا أن تكون 
له جماعته أو عدة الشــغل وأدوات العمل من رجال األعمال واملنارصين 
والنــواب والحلفاء كما قال النائب أالن عون. ولكن هل ما قام به يكفي 
العتبار أنه بات قائــداً "للتيار" أم أنه يبقى عــىل رأس "التيار" بفعل 

الياس سركيس لم تكن لديه حاشية كميل شمعون لم يهتم باختيار خليفة له

سليمان فرنجية شهد عهده في بدايته صعود نجم نجله طوني فرنجية فؤاد شهاب كانت الشعبة الثانية عرابة عهده

التزكية املمددة له من الرئيس عون الــذي يحرص عىل بقائه يف الصف 
األول متقدماً عىل غريه، ورجــل العهد األول، أو عرابه، الذي ال يمكن أن 

يكون هناك أي قرار يوافق عليه عون إال إذا كان باسيل موافقاً؟
يف الحفل الذي أقامه "التيار الوطني الحر" يف 7 آب الحايل ليضع فيه 
رئيسه باسيل حجر األســاس ملقره الرئييس يف الضبيه يف أرض تملكها 
الرهبانية اللبنانية املارونية، أراد باسيل أن يجعل من هذا اإلحتفال بمثابة 
اســتنهاض لوضعه السيايس بعد اإلنتكاسة التي تعرض لها بعد حادث 
البســاتني. ولكنه أعلن فيه ترشحه لرئاسة "التيار" ودعا املعارضني إىل 

الرتشح طالباً بدء جمع التربعات لبناء املقر.
طاملا شــكل تاريــخ 7 آب 2001 محطة من 
محطات نضال منارصي "التيار الوطني الحر" يف 
ظل عهــد الوصاية. ولكن كثريين ممن رافقوا تلك 
املرحلة يعتربون أن معظم هؤالء باتوا عملياً خارج 
"التيار" وهــم يأخذون عىل باســيل أنه لم يكن 

وقتها من األساسيني يف ذلك النضال.
دور باســيل الرئييس داخل "التيار" بدأ عملياً 
بعد 7 ايار 2005 تاريخ عودة العماد عون إىل لبنان 
من منفاه البارييس بعــد 15 عاماً من الغياب. لم 
يعش باسيل ظروف املنفى كعدد من القيادات العونية التي رافقت عون 
يف زمن الحكومة العسكرية بني العامني 1988 و1990. وكان ينشط بني 
لبنان واملنفى خصوصاً بعد زواجه من ابنة العماد عون شــانتال العام 
1999 ولكن هــذا األمر لم يعطه أن يتبوأ املقدمة بني قيادات "التيار" يف 
ظل القائد األكرب الوحيد العماد عون. بعد 7 أيار 2005 بدأ باسيل مساراً 
جديداً. ترشح إىل اإلنتخابات عن دائرة البرتون يف العام 2005 ولم يحالفه 
الحظ وكرر املحاولة يف انتخابات 2009 عن الدائرة نفسها وحصد نفس 

النتيجة حتى كانــت الثالثة ثابتــة يف انتخابات 
2018. ولكن بمعزل عــن النتائج اإلنتخابية فقد 
صار باسيل وزير "التيار" األول يف الحكومات التي 
تشكلت من العام 2008 بعد انتخاب العماد ميشال 
سليمان رئيســاً للجمهورية. بدأ وزيراً لإلتصاالت 
للخارجية  2009 ووزيراً  العــام  للطاقة  ثم وزيراً 

العام 2014 وال يزال يف هذا املوقع. 

ولكن ثمة تاريخ فاصل يف مسرية باسيل وهو انتخاب العماد عون 
رئيساً للجمهورية. قبل هذا التاريخ كان باسيل شيئاً وبعده صار شيئاً 
آخر. صحيح أن عون سلمه رئاسة "التيار" ولكنه منذ وصوله إىل بعبدا 

بدأ باسيل يترصف عىل أساس أن عون سيلسمه الرئاسة ايضاً. 

عهود وعرّابون
يف 18 كانــون الثاني 2016 انتظر العماد عــون يف الرابية حتى 
وّقع باسيل يف معراب عىل التفاهم واإلتفاق السيايس. بعد ذلك انطلق 
عون تحت املطر والعواصف لينضم إىل هذه املشــهدية التي وضعت 
حجر األســاس لوصوله إىل بعبدا. لم تكن يف تلك اللحظة لدى باسيل 
تحفظات عىل ما تــّم التفاهم عليه ولكنه بعد وصول العماد عون إىل 
الرئاسة بدأ يتغري ألنه اعترب، حسب بعض معارضيه، أنه ال يهتم كثرياً 
لنجاح عهد عــون أكثر مما يهتم لجعل هذا العهد مطية لوصوله هو 
وجرساً لعبوره إىل رئاسة الجمهورية. ولكن ال توجد سابقاً أي قاعدة 
ليكون عراب العهد خليفته. باإلضافة إىل أن ثمة رؤســاء للجمهورية 

ما كانوا بحاجة إىل عرابني ألنهم كانوا هم يخترصون عهودهم.
الرئيس بشــارة الخوري مثالً ناء تحت أعباء شقيقه سليم الذي 
كان عراب العهد والعنوان الذي تلصق به تهم اإلستفادة عىل حساب 
العهد ومحاولة بناء شبكة من املســتفيدين حوله وهو أّرض بالعهد 
ولو كان اســتفاد شــخصياً. ولكن عىل رغم كل مــا فعله فقد كان 
سقوط العهد يف انتفاضة 1952 السلمية سقوطاً له، بحيث لم تظهر 

له زعامة بعد ذلك وال تمكن من لعب أي دور.
كميل شمعون الذي خلف بشــارة الخوري كان هو نفسه سيد 
عهــده. بعده كان هناك رجال عهد ولكن لــم يكن من بينهم أبداً من 
يمكــن اعتباره، أو يمكن أن يعترب هو نفســه، 
أنه كان عراب العهد. كميل شــمعون ذهب إىل 
تحقيق اإلنجــازات ولم يهتــم باختيار خليفة 
له. خالل ســتة أعوام فقــط كان مطار بريوت 
وكان كازينــو لبنان واملدينة الرياضية وســد 
القرعون ومهرجانــات بعلبك ومعامل الكهرباء 
املياه ومؤسســات  واألوتوســرتادات ومصالح 

نـــجـــم الـــهـــاشـــم

جبران باسيل: العهد دوالب

بورصة الرئاسة... يـا طالعــة يا نازلة

في طريقه إلى رئاسة التيّار أسقط 
الوزير جبران باسيل ضحايا كثيرة 

وفي طريقه إلى رئاسة الجمهورية 
يحاول أن يسقط أيضًا ضحايا كثيرة

دور باسيل الرئيسي داخل التيّار بدأ 
عمليًا بعد 7 أيار 2005 تاريخ عودة 
العماد عون إلى لبنان من منفاه 
الباريسي بعد 15 عامًا من الغياب
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الدولة وقانون رسية املصارف وغريها الكثري وعىل رغم كل ذلك انتهى 
عهده بثورة.

بعده مع فؤاد شهاب كانت الشعبة الثانية هي عرابة العهد ولكن 
من دون أن تتجاوز من بقي سيد العهد وسيد الجيش وباني املؤسسات 
واإلدارة. حتى بعــد انقالب الحزب "الســوري القومي اإلجتماعي" 
آخر العام 1961 لم يســمح شــهاب بتفلت عمل املخابرات، وكان 
بإمكان قــاض مدني كإميل أبو خري أن يقف يف وجه ضباط املحكمة 
العسكرية. وإن كان شــهاب أعلن عزوفه عن التمديد فقد لعب دوراً 
رئيســياً يف اختيار خلفه ولكن هذا الخلف لم يكن من العائلة أو من 
الحاشية بل كان وزيراً مشــهوداً له باملناقبية ومثقفاً وفرنكوفونياً 
وصحافياً هو شــارل حلو، الذي حاولت الشعبة الثانية خالل عهده 
أن تكون عرابة العهد وتتجاوزه لتجعل من شــهاب مرجعها الدائم، 
وهذا األمر لم يمنع الحلو من أن يكون مرجعاً لنفســه وعراباً لنفسه 
عندما تجاوز الشعبة الثانية إلنجاح ريمون إده يف اإلنتخابات النيابية 
الفرعية يف العام 1965 بعدما أســقط يف العام 1964، ولدعم الحلف 
الثالثي الذي تشــكل من ريمون إده وكميل شمعون وبيار الجميل يف 

انتخابات العام 1968.
كانت الشعبة الثانية تريد إيصال الياس رسكيس يف العام 1970 
ولكن شارل حلو لم يتدخل أيضاً، وبالتايل وصل سليمان فرنجية الذي 
شــهد عهده يف بدايته صعود نجم نجله طوني وكان فيه دور لشقيق 
صهره لوســيان دحداح. ولكن العراب الحقيقي يف عهد فرنجية كان 
الرئيــس كميل شــمعون خصوصاً بعد بداية الحــرب عندما تحول 
شمعون إىل ما يشبه رئيس الظل من موقعه كرئيس للجبهة اللبنانية 

يف العام 1975 والعام 1976، وقد أقام لفرتة يف قرص بعبدا.
عندما فــاز الياس رسكيس يف انتخابــات 1976 املبكرة لم تكن 
لديه حاشية. حاشية الرئيس كانت مكونة من معاونني له ولكن كان 
لعهده عرابان أساسيان من دون أن يطغيا عليه هما وزير الخارجية 
فؤاد بطرس ومدير املخابرات جوني عبدو. وكما أتى من دون حاشية 
غادر رسكيس من دون حاشــية مســاهماً يف وصول الرئيس بشري 
الجميل ومن دون أن يكون له دور أســايس يف انتخاب الرئيس أمني 

الجميل خلفاً لشقيقه بعد اغتياله. 
عىل عهد الرئيس الجميل تبدلــت أدوار املقربني مع تبدل املراحل 
حتى ختم واليته بتسليم البالد إىل العماد ميشال عون رئيساً للحكومة 
العسكرية. منذ تسلمه السلطة ترصف عون عىل أساس أنه القائد وال 
رشيك له إال يف ما خص بعض الضباط يف املؤسسة العسكرية وبعض 

السياسيني. 
بعده مع الرئيس الياس الهراوي كانت املســألة مختلفة. انتهى 
زمن "الرؤساء القادة" ليبدأ مع عهد الوصاية دور الرؤساء املنتخبني 
بالتعيني. عراب عهــد الياس الهراوي كان غــازي كنعان يف عنجر. 
وإن كان صهره فارس بويز لعب دوراً رئيســياً طوال العهد األسايس 
واملمدد، إال أنه لم يرتق إىل مرتبة العراب ألن العهد نفســه لم يرتق إىل 
مرتبة العهد. وكما مع الياس الهــراوي كان الحال مع خلفه العماد 
أميل لحود. صحيح أن صهره الياس املر لعب دوراً أساســياً لكن دور 

العراب الرئييس بقي نظام األسد يف سوريا. 

الرئيس ميشال ســليمان تحرر من الوصاية الســورية ولكنه يف 
بداية عهده ساير "حزب الله" قبل أن يسقط من أدبياته ثالثية الجيش 
والشعب واملقاومة ليحولها من معادلة ذهبية إىل معادلة خشبية، وهو 

لم يؤخذ عليه أبداً أنه كان ليسمح يف عهده بوجود عراب للعهد.

الطريق إلى الرئاسة
مع الرئيس ميشال عون بدت مسألة عراب العهد معلنة ومكشوفة 
ومن دون خجل. يف طريقه إىل رئاســة "التيار" أســقط الوزير جربان 
باســيل ضحايا كثرية. ويف طريقه إىل رئاســة الجمهورية يحاول أن 
يســقط أيضاً ضحايا كثرية. إذا كان العماد عون يســتطيع أن يزكيه 
رئيســاً "للتيار" فإنه ال يستطيع أن يجعل منه رئيساً للجمهورية. ألن 
الرئيس عون إذا كان يمون عىل تياره فإن مونته عىل املؤثرين يف انتخاب 
الرئيــس غري مؤثرة. لقد أعلن الرئيس عون يف آب 2018 أن الحملة عىل 
العهد ســببها السباق اىل رئاسة الجمهورية، وألن الوزير جربان باسيل 
يقف عىل رأس هذا الســباق. كان يتبنى ترشيح باسيل ويدعمه. وكأنه 
أيضاً يخوض لــه معركته أو يرتكه يخوضها بمباركته ورعايته. وربما 
يريــد أن يتأكد من ضمان وصوله قبل انتهــاء واليته. ولكن من خالل 
املمارسة يبدو أن العهد دوالب مع باسيل. ساعة يدور يف اتجاه الرئاسة 
وساعة يدور عكس ذلك. بعد حادث قربشمون والبساتني دار إىل الوراء 

دورة كاملة. 
وإذا كان باسيل يضع سلسلة أهداف ليحققها يف مسريته الرئاسية 
إىل قرص بعبدا من خالل ما يقوم به من نشــاطات لإلمســاك بمقاليد 
الســلطة يف مجلس الوزراء واحتكار التعيينات والتدخل يف إدارة الدولة 
واملؤسســات وصوالً إىل مؤسسة الجيش وســائر القوى األمنية فإنه 
يحاول أن يسقط املنافســني له املحتملني والجديني. وإن كانت هناك 
أسماء معلنة ومكشوفة، أبرزها الدكتور سمري جعجع والوزير السابق 
سليمان فرنجية، إال أنه من املستغرب أن يتم وضع قائد الجيش العماد 
جوزف عون يف خانة املســتهدفني إن كان مبارشة من باسيل أو ممن 
يمكن أن ينوب عنه. وآخر هذا اإلســتهداف يتعلق بما يقال عن الدور 
املتوازن الذي قام به الجيش يف أحداث قربشمون حيث كان ينتظر فريق 
باسيل أن يتوىل هذا الجيش قمع منارصي الحزب "التقدمي اإلشرتاكي" 

لتسهيل مرور باسيل. 

الياس الهراوي لعب صهره الوزير فارس بويز  دورًا رئيسًا طوال العهد األساسي والممدّد

شارل حلو كان عرابًا لنفسه

أالن عون: طموح مشروع ولكن

بورصة الرئاسة... يـا طالعــة يا نازلة

في 18 كانون الثاني 2016 انتظر العماد عون
في الرابية حتّى وّقع باسيل في معراب على التفاهم 
واإلتفاق السياسي وبعد ذلك انطلق عون تحت المطر 

والعواصف لينضّم إلى هذه المشهدية

رئيس الجمهورية ورئيس "التيار"

يف خضم كل الصخب الذي يرافق نشاط باسيل الرئايس وغري الرئايس 
هناك سؤال ال توجد بعد إجابات عليه: ماذا إذا قرر الرئيس ميشال عون 
أن يستقيل قبل انتهاء واليته إذا اعترب أن هذه اإلستقالة يمكن أن تخدم 

وصول باسيل؟ 
وعــىل ضوء صعوبة حصول هذا األمر يريد باســيل أن يكون فوزه 
برئاســة "التيار" بالتزكية، تزكية له من "التيار" ومن أنصار "التيار" 
والعهــد الذين ينظر إىل عدد منهم كمنافســني محتملني له يف ســباق 
الرئاســة، وبعض هؤالء من نواب تكتل لبنان القوي والذي أراد لهم أن 

يكونوا من عدة شغل العهد فقط ال غري.
قبل 15 أيلول املقبل ســيتكرر ما حصل يف 27 آب 2015 عندما تم 
اختيار باسيل رئيســاً بالتزكية "للتيار" نزوالً عند رغبة رئيس "التيار 

الوطني الحر" السابق املؤسس العماد ميشال عون.
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لم يعد باص النقل املشــرتك الذي اشتهر باسم "جحش الدولة" َملك 
الطريق وسيّد النقل العام بعدما اضطر للخروج عن مساراته. رسمت 
له وســائل النقل األخرى حدوده، فانحــرس تحركه اليوم عىل بعض 
خطوط البقاع وبريوت فقط، فيما لم يبق من "األسطول" الذي كان 
يعرب املناطق اللبنانية ســوى 45 باصاً، يســري منها اليوم 27 فقط، 
5 منها تســري عىل أربعة خطوط يف البقاع وتركن يف محطة مصلحة 
السكة الحديد والنقل املشرتك يف رياق. وتسري الباصات الـ 22 األخرى 
عىل تسعة خطوط يف العاصمة بريوت، وهي ال تكفي إذ هي بحاجة إىل 

تشغيل 21 خطاً للنقل، ال تسعة فقط، والكثري من الباصات.
حضور هزيل يخفي الكثري من القصص. هو إذاً، حضور ضعيف 

فولكلوري وليس عملياً. وكما عىل الطريق، كذلك 
يف قصص املواطنني ويومياتهم، تراجع "جحش 
الدولة" وبات الفــان رقم 4 أقوى منه، ويفوقه 
شــهرة وفعالية ورسعة. ويشغل الرقم 4 خطاً 
حيوياً ممتداً بني حي السلم والحمرا عند مدخل 
مستشــفى الجامعة األمريكية يف بريوت. رّكاب 
الفــان بمعظمهم من الشــباب املتجهني نحو 
جامعاتهم ومقاهي الحمرا وبالعكس، ما جعله 

موضع حديثهم ومحط نكاتهم نظراً لغرابة ســائقيه وطرافة بعض 
املواقف. حيوية هذا الخط واألرباح التي يجنيها الســائقون، لم تغِر 
الدولة لتسرّي باصاتها عىل "خطاه".   فالدولة أصبحت سائقاً ضعيفاً 
عاجزاً عن تنظيم قطــاع النقل بل وغائباً عنه، مــا جعل املواطنني 
يخلطون بني "جحش الدولة" و"جحــش" القطاع الخاص. فبعض 
الحافالت الكبرية التي يستقلها الركاب معتقدين أنها "جحش دولة" 

باص للنقل العام في السبعينيات خطة جاهزة وال نية إلعادة القطار

ليســت سوى باصات تابعة ملؤسسات خاصة ال يحق لها أصالً العمل 
ومنافسة باصات الدولة. ولـ "جحش الدولة" تاريخ  طويل ساهمت 
أحداث لبنان وأزماته وصفقات مسؤوليه املشبوهة مجتمعة يف تردي 
وضعه، وكادت تتســبب بانقراضه، قبل أن تُبقي عىل بعض دالالت 

وجوده.

الحرب واألمن والهواجس
 خالل الحرب التي بدأت يف العام 1975 ترضر قسم كبري من هذه 
الباصات. واســتخدمت األطراف املســلحة حافالت الدولة كمتاريس 
عريضة ومحصنة لحماية نفســها. وارتبطت حركة الباصات خالل 
فــرتة الحرب األهليــة بالوضع األمني، فــكان كل منها يعمل ضمن 
منطقته. ففي بريوت التي قسمت بني "رشقية" 
و"غربيــة" التــزم كل باص حــدود منطقته، 
واعتــادت الباصات عىل التوقف عــن العمل يف 
فرتات املعارك، مــع توقف الناس عن التجّول. يف 
اليوم األّول من هدنة العــام 1977 انطلق باص 
الدولة مجدداً وعــرب بني املنطقتني ألول مرة بعد 
ما عرف بحرب السنتني، سار من الحمرا وتوّقف 
عند املجلس الحربي التابع لـ "حزب الكتائب" يف 
منطقة الكرنتينــا. وتراوحت تعرفة الرحلة داخل بريوت بني 15 و25 
قرشــاً، فكان يدفع الراكب املتجه من الحمرا إىل الرببري 15 قرشاً، أما 
إذا أكمل نحو األرشفية فيدفع 25 قرشــاً. وكان هاجس الركاب خالل 
الحرب أن يضع أحــد ما املتفجرات داخل الحافلــة. ويبدو أن قطاع 
النقل العام كان أكثر تنظيماً قبل الحرب األهلية. إذ كان ملصلحة النقل 
املشرتك سلطتها عىل الشوارع. فلم تنافس الباصات الصغرية والكبرية 

"جحش الدولة" عرب البلطجة، إذ كانت لها خطوطها "كبواسط" عني 
الرمانة وتلك العاملة عىل الخطوط الجبلية، كما كان لسيارات األجرة 
مواقف مخصصــة تنطلق منها، رغم أن البعــض يروي أن أصحاب 
السيارات كانوا يسعون لتشــويه صورته ليكسبوا الركاب. ومعظم 
ركاب "جحــش الدولة" كانوا من الطبقة الفقرية، باإلضافة إىل ركاب 
من الطبقة املتوســطة، لكن هؤالء لم يعتمدوا عىل الباص يف تنقالتهم 
كما فعل الفقراء. بل كان بعض متوســطي الحال يستقلون الباص 
عندما ال يشــعرون بضيق الوقت، ألن رحلته تتطلب وقتاً أطول. أما 
النساء منهم فكّن يتجنبن صعود الباص خشية التعرض للتحرشات، 
لكن األمور كانــت مضبوطة إىل حد ما، وفق بعــض من عارص تلك 
املرحلة. "فوىض منظمة" ووعود تنتظــر التنفيذ. انتهت الحرب بعد 
أن تمكنت من إصابة "جحــش الدولة" كما أصابت كل الوطن، فكاد 
يختفي نتيجة اإلهمال املتعّمد ممن اقتاتوا عىل جثته، ونتيجة املنافسة 
غري الرشيفة التي فرضها تجار ومســؤولون ورجال أعمال وعاملون 
يف قطاع النقل. الجميع تآمر عىل "جحش الدولة"، وبدل إعادة تفعيل 
باصات النقل املشــرتك بعد الحرب األهلية، أُغرق الســوق باللوحات 

العمومية الحمراء. واستحكمت الفوىض يف هذا القطاع.
 

الفوضى المنّظمة
يف مقابلة مع "نداء الوطن" يصف مدير مصلحة الســكة الحديد 
والنقل املشرتك زياد نرص هذه الفوىض بـ "الفوىض املنظمة"، "هناك 
من يدير هذا التنظيم يف غياب دور أســايس مركزي للدولة اللبنانية". 
ويلفت نرص إىل مسؤولية وزارة الداخلية وقوى األمن الداخيل ووزارة 
األشغال يف تنظيم وضبط قطاع النقل. إذ يعمد سائقو الباصات األخرى 
ومشغلوها إىل تهديد ومضايقة سائقي باصات الدولة وإعاقتهم عن 

مـــريــــم  ســــيــــف الــــديـــن

وعود بباصات جديدة وخط نقل سريع بين بيروت والشمال

"جحش الدولة" 
كان الزمان وكان

زياد نصر: وزير األشغال أعطى 
عنايًة خاصة لتنفيذ مشاريع
النقل العام نظرًا النعكاسها

 اإليجابي على الخزينة العامة
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عملهم. يــدرك نرص هذا الواقع، ويتحدث عــن الخوات التي تفرض 
عىل العاملني يف النقل وعن احتكار بعض املناطق واملواقف وتنظيمها 
من دون تكليف رســمي من أحد. هو إذاً اضطهاد تعرض له "جحش 
الدولــة" من دون أن يجد من يحميه، فأقيَص وترضر معه املواطنون 

وتحولت رحالتهم اليومية إىل معاناة مادية ومعنوية. 

»المنحة«... والضربة الموجعة

محاوالت عدة نجحــت يف اإلبقاء عىل أثر لهذا الباص. ففي العام 
2000 زّود القــرص الجمهوري أيام الجنرال لحــود، مصلحة النقل 
املشرتك بـ 37 باصاً بعد أن منحته اإلمارات 40 باصاً، مبقياً عىل ثالثة 

منهــا، بعض هذه الباصات تعطــل الحقاً. ويف 
العــام 2004 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقيض 
برشاء 250 باصاً، لكن القــرار لم ينّفذ. واتهم 
وزير املالية يف حينها، فؤاد الســنيورة، بإعاقة 
تنفيذه. ويف العام 2012 قام وزير األشغال العامة 
والنقل غازي العرييض برشاء 20 باصاً لوضعها 
يف الخدمــة، واتهم بتخصيــص 6 منها للعمل 
عىل خط يربط الكوال بخلــدة وببلدته بيصور. 
لكن الرضبة املوجعــة تلقتها املصلحة يف العام 

1997من خالل صفقة حافالت "الكاروســا"، عندما اشرتت الدولة 
اللبنانية 200 حافلة "كاروسا" تشيكية. يومها وصلت الحافالت إىل 
لبنان ليكتشــف املعنيون أن نصفها معطل، فجرى شحنها إىل موقف 
مار مخايل، والقسم الصالح منها تعّطل بمرور الوقت. وتبنّي للدولة 
فشل الصفقة بعد أن اكتشــفت أن هذه الباصات ال تصلح للعمل يف 
مناخ لبنان، من دون أن يحاســب أحد . وال يزال بعض هذه الباصات 

مرمياً يف محطة مار مخايل، تغطيه الرسومات والغبار.
وبينما تختنق شــوارع بريوت وضواحيها بالســيارات، وتزداد 
معاناة الركاب من سوء حال قطاع النقل الذي فشل القطاع الخاص 
أيضاً يف إدارته، يدرك الجميع رضورة إقرار وتنفيذ خطة نقل حديثة. 
ويف حني كان قد أعلن ومنذ العام 2015 عن مرشوع نقل عام للركاب 
ضمن بريوت الكربى بما يف ذلك النقل الرسيع عىل الخط الســاحيل، 
وقيل أن املرشوع يشــّكل نظام نقل متكامــالً لخدمة كافة املناطق 
ضمن بريوت الكربى وربطها مع مراكــز املحافظات، غري أن تنفيذ 
املرشوع لم يبدأ. وبعد أربع ســنوات من اإلعالن عن املرشوع تمكنت 
الحكومة من إقرار الخطة منذ أســابيع قليلة، وفق نرص، الذي رأى 
فيها "نقلة نوعية، فللمرة األوىل منذ عقود من الزمن يجري استثمار 

جدي ومجٍد يف قطاع النقل العام". 
ويف حني احتاج إقرار الخطة إىل أربع سنوات 
ولم يقــّر إال بدفٍع من "ســيدر"، يرفض نرص 
تحديد موعد لبدء تنفيذ املرشوع وانطالق العمل 
به، ويكتفــي بتأكيد أنه أولوية لــدى املعنيني، 
"فوزير األشــغال أعطى عنايــًة خاصة لتنفيذ 
مشــاريع النقل العام نظراً النعكاسها اإليجابي 
عىل الخزينة العامة، وال حائل إال أن تنفذ رسيعاً". 
وتتضمن الخطة رشاء باصات وإنشاء شبكة من 
حواىل21 خطاً لربط أحياء بريوت ببعضها، وإنشاء أنظمة معلوماتية 
للرصد وتتبع حركة الباصات وربط الشبكات وبناء محطات لوقوفها، 
وقد حددت بعض املواقع ضمن بريوت وعند مداخلها. وسينشأ نظام 
النقل الرسيع لربط بريوت والشمال عرب خط مخصص فقط لحافالت 
النقل الرسيع. أما بقية املناطق فيبدو أنها ســتنتظر طويالً قبل أن 

يجري ربطها ببريوت. 

بالتوازي يعــُد نرص بخطة يجري العمل عليهــا لبناء منظومة 
متكاملة للنقل املشــرتك ضمن طرابلس وضواحيهــا، "وهي نقلة 
نوعية لبناء منظومة متكاملــة ما بني أكرب مدينتني يف لبنان تتأثران 
بأزمة  السري املستفحلة". ويظهر حجم الخطط الحاجة إىل موظفني 
لتشغيل الحافالت الجديدة وإدارتها يف ظل قرار الدولة بوقف التوظيف 
خالل الســنوات القليلة املقبلة. لكن يبدو أن املعنيني وجدوا "فتوى" 
مللء الوظائف من دون توظيف. ويقول نرص إنهم سيلجأون لتشغيل 
الحافالت مــن خالل صياغة عقود للرشاكة مع القطاع الخاص يف ما 

يتعلق بالتشغيل فقط. 

"السيرة" تبدّد التفاؤل
لكن ســرية "جحش الدولة" ومصريه ومصري الخطط التي أقرت 
لتفعيل دوره تبــّدد التفاؤل، وتنبئ بمصري مشــابه ملصري مرشوع 
رشاء 250 باصاً والذي لم ينّفذ. خصوصــاً وأن قرار وزارة الداخلية 
بطرح نحو 300 لوحة حمراء جديدة للحافالت الصغرية و450 لوحة 
للســيارات، ال يوحي بأن الوزيرة ريا الحسن قد لحظت الخطة، وبأن 

تنفيذها قريب. 
ووســط الرتقب، يبدو األكيد أن ال نية للدولة بوضع حل أشــمل 
ملشــكلة املواصالت وما ينجم عنها من أزمات عرب وضع القطار عىل 
ســكته. يف هذا اإلطار يؤكد نرص أن املصلحــة وضعت خطة إلعادة 
القطار إىل الســكة، وهي قابلة للتنفيذ، لكــن العائق يكمن يف إيجاد 
التمويــل الالزم لتنفيذها، والذي يقدر بنحــو مليارين ونصف املليار 
دوالر. هي قيمة تساوي املبلغ الذي يتكّلفه لبنان سنوياً نتيجة زحمة 
السري. لكن ربما األرقام التي تظهرها الحسابات ال تتوافق وحسابات 

املسؤولني.

باص للنقل العام في السبعينيات

نصر يشرح واقع القطاع

وعود بباصات جديدة وخط نقل سريع بين بيروت والشمال

"جحش الدولة" 
كان الزمان وكان

في اليوم األّول من هدنة العام 
1977 انطلق الباص وعبر بين 

"الشرقية" و"الغربية" ألول مرة
بعد ما عرف بحرب السنتين
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ماليتنا  يهدد  الذي  الثالث  اإلســتحقاق 
بتنفيذ مؤتمر  البدء  واقتصادنا يكمن يف 
"سيدر" الذي يشــّكل يف وضعنا الراهن 
املتهاوي،  القتصادنا  الخالص  خشــبة 
املنال.  بعيد  اليــوم  لغاية  يزال  والذي ال 
فهو يحوي مشــاريع بنــى تحتية عدة 
دوالر،  مليارات   8.8 بقيمــة  النقل  مثل 
4.9 مليارات دوالر، الرصف  املياه بقيمة 
الصحــي بقيمــة 2.65 مليــار دوالر، 
النفايات الصلبة بقيمة 1.4 مليار دوالر، 
الكهربــاء بقيمة 5.6 مليــارات دوالر، 
االتصــاالت بقيمة 700 مليــون دوالر، 
بقيمة  والسياحة  للصناعة  تحتية  وبنى 

1.16 مليار دوالر.  
أما خطة "ماكينــزي" اإلقتصادية 
الســابقة  الحكومة  أنجزتهــا  التــي 
فترتبع  كافة  األفرقــاء  وحظيت برىض 
إقرارها  يجب  التــي  امللفات  عرش  عىل 
القطاعات  وتقويم  اإلصالحات  لتحقيق 
اإلقتصادية املعوجــة عىل املدى الطويل 

والتي تثقل كاهل الخزينة .  

���א������ א�
بورز"  أند  "ستاندرد  تصنيف  يبقى 

املتوقــع أن ينخفــض 
آب   23 C يف  اىل   B مــن 
الرابــع  االســتحقاق 
وســيكون  والداهــم 
ستقصم  التي  القّشــة 
ظهر لبنــان عىل صعيد 
بدرجة  الدوليــة  الثقة 

اإلئتمان وبمنح القروض وارتفاع درجة 
املخاطر وسيمّر يف حال كان سلبياً، مرور 
تقرير "موديز" والذي جاءCaa1 بدوره، 
لبنان اإلئتماني  لكنه سيضاف اىل سّجل 

املتهاوي. 
فاجتمــاع بعبدا الــذي حصل يف 9 
آب املايض والذي نرش ذبذبات سياســية 
الرئاســات الثالث  ايجابية توافقية بني 
وحاكم مــرصف لبنان ووزيــر املال...
والذي ذّكــر بأهميته رئيس الجمهورية 
أمس، قد يكون لــه الوقع اإليجابي عىل 
الداهمة  اإلســتحقاقات  تلك  من  بعض 
وأقربهــا التصنيف. ومما ال شــّك فيه 
أن انكشــاف لبنــان واقتصــاده عىل 
املماطلة  اىل  إضافــة  اإلقليمي،  الرصاع 
كلها  اللــه"،  بنشــاط "حزب  املتعلقة 
وكاالت  تأخذها  وأمنية  سياسية  عوامل 

التصنيف يف اإلعتبار. 
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األمريكية  العقوبــات  اىل  وبالعودة 
التي تشــّكل محور اللقاءات بني رئيس 
الحكومة ســعد الحريري واملســؤولني 
األمريكيني يف الواليات املتحدة األمريكية، 
فال يمكنهــا أن تنحرف عن مســلكها 
املرصيف املبارش ولو أصابت نواباً أو وزراء 
أو سياسيني من "حزب 
له  حلفــاء  أو  اللــه" 
كون تلك الشــخصيات 
لديهــا  الــرشكات  أو 

حسابات مرصفية.  
الســياق  هذا  ويف 
يرشح رئيــس منظمة 

جوستيســيا الحقوقيــة املحامــي د. 
"كل  أن  الوطن"  لـ"نــداء  مرقص  بول 
العقوبات  اســمه عىل الئحة  يدرج  من 
األمريكيــة "اوفاك"، تقفل حســاباته 
أكانت باللــرية اللبنانيــة أم بالدوالر". 
ويضيف: "العقوبــات تطاول الرشكات 
واألفراد والعنرص املســتجّد إعالمياً أنها 
قد تطاول مصارف جديدة ومؤسســات 
مالية، بعد تجربة البنك اللبناني- الكندي 
جزئياً  عليها  فرضــت  أخرى  ومصارف 

عقوبات".
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السياسيني  حســابات  مصري  وعن 
يدرجون عــىل الئحة  الذيــن  األفــراد 
العقوبــات األمريكيــة OFAC، اعتــرب 
مرقص أنــه "اذا أدرج فــرد أو رشكة 
العقوبات،  (شخص معنوي) عىل الئحة 
اللبنانية له حســاباته،  تقفل املصارف 
لديها  املودع  املبلغ  وتطلب منه ســحب 
والتّرصف بــه خارج نطاقهــا. وبذلك 
تمتنع عن التعامل معه بأي عملة كانت، 
وال يمكنها أن تصادر رصيد الحســاب 
او تجميده إال اذا صــدر قرار عن هيئة 

التحقيق الخاصة بالتجميد".  
امــا يف مــا يتعلق 
بكيفيــة تعاطي الدولة 
اللبنانيــة مالياً مع هذا 
الوزير،  ذاك  أو  النائــب 
اىل  مرقــص  فاشــار 
الوزير  أو  "النائــب  أن 
خارج  راتبــه  يتقاىض 
املرصفيــة  القنــوات 

اذا ترّشــح لالنتخابات، استحدث  حتى 
قانون اإلنتخابــات الجديد مادة خاصة 
تتيح لوزارة املالية أن تفتح حســاباً له 
وذلك  االنتخابية  للحملة  لديها مخصصاً 
للمرشــح املدرج او املحتمل إدراجه عىل 

لوائح "أوفاك".
التي تفرض  وبالنسبة اىل العقوبات 
املؤسســات،  أصحاب  أو  الرشكات  عىل 
لفت مرقص اىل أن "حســاب الرشكة يف 
املرصف يقفل عىل الفور. ويف حال أّسس 
أو تضمنت  رشكة أخرى باســم مغاير 
تتحقق  آخرين،  رشكاء 
أســماء  من  املصارف 
لها  تبنّي  فإذا  الرشكاء، 
أن الرشكاء واملساهمني 
مدرجة  الرشكة  تلك  يف 
هــم  أو  اســماؤهم 
او   associate مقربون 
املدّون  مــن   Relative

اســمه عىل الئحة العقوبــات فرتفض 
املصارف فتح الحساب.  
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بانتظار ما ستؤول اليه اإلستحقاقات 
املقبلة، يبقى احتياطي مرصف لبنان من 
الضمانة  لديه  والذهب  األجنبية  العمالت 
الحاكم  تقديرات  2020 عىل حــد  للعام 
رياض سالمة الذي حظي من خالل أدائه 
الحريري  الحكومة سعد  رئيس  قال  كما 
األمريكيني  املسؤولني  من  بإشادة  أمس، 
الذين التقاهم يف واشــنطن. من هنا فال 
خوف عىل استقرار العملة الوطنية، ولو 
لدى  اإلحتياطي  وتراجع  الجمود  اشــتّد 
الذي ال  األمر  أقّله لفرتة عام،  "املركزي" 
ينطبق عىل القطــاع اإلقتصادي والنمو 
الدعم  اىل  يتوقــان  واللذين  املتهاويــني 

واالستقرار.
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أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق تفّهمه "للواقع 
الصعب الذي تمّر به املستشــفيات"، معلناً أن "البحث 
جاٍر عن كيفية تأمني األموال باالتفاق مع وزير املال". 
وأوضح أن "الوزارة وبسبب تأخر إقرار املوازنة، ستبدأ 
خالل أيام بتوقيع العقود مع املستشفيات عىل أن يتم 
االنتهاء منها األســبوع املقبل، حتى نتمكن من إرسال 
الفواتري إىل ديوان املحاســبة لحجــز اعتمادات العام  

."2019
عقد جبق مؤتمراً صحافياً أمس خّصصه لتوضيح 
مالبســات أزمة املســتحقات املالية للمستشــفيات 
واألطباء يف لبنان، شارك فيه نقيب أصحاب املستشفيات 
الخاصة سليمان هارون، ونقيب األطباء يف بريوت رشف 

أبو رشف، ونقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح. 
وقــال: نعرف أن جــزءاً كبرياً وافــراً من األموال 
املستحقة للمستشــفيات يف لبنان لم يسدَّد حتى اآلن، 
ســواء ما يرتبط بوزارة الصحة أو الجهات الضامنة 
األخرى املتخّلفة ايضاً عن الدفع، لكن ألسباب خارجة 
عن قدرتها وإرادتها. لذلك، تعاني املستشــفيات اليوم 
من مشكلة عدم القدرة عىل االستمرارية وتأمني رواتب 
املوظفني واألدوية واملستلزمات الطبية وكل متطلبات 

التشغيل . وأضاف: يف الشق املتعلق بوزارة الصحة، بات 
معلوماً أن هناك مبلغاً كبرياً مرتاكماً من املســتحقات 
املالية التي تقــع ضمن الســقوف النظامية العادية 
للمستشفيات وغريها، تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز 
السقوف املالية أي املصالحات. وهذا االمر يشكل إرباكاً 

فعلياً يعيق عمل املستشفيات .
أما يف ما يتعلق باألموال العائدة إىل العام 2018، 
فأوضح وزير الصحة العامة أنه تم تحويل املستحقات 
املقطوعة املحددة لألشهر التســعة األوىل عىل وزارة 
املال يف خالل والية الوزير السابق غسان حاصباني، 
وحّولنا بدورنا املبالغ املقطوعة العائدة إىل األشــهر 
الثالثة املتبقية، ويبقى من املبالغ غري املقطوعة ثالثة 
أشهر فقط. ورداً عىل سؤال عن إمكان إصدار سندات 
خزينة لدفع مســتحقات املستشفيات، أوضح جبق 
أن "هذا القرار يعود إىل مجلس الوزراء مجتمعاً، وهو 
مطروح منذ مدة للتداول يف شأنه عىل طاولة مجلس 

الوزراء".
بدوره، لفت النقيب هارون إىل أن "املســتحقات 
املرتاكمة للمستشــفيات يعود بعضها إىل العام 2012 
وهي املصالحات، وأن مســتحقات عرشة أشــهر من 

العام 2018 غري مســددة وهي محالــة إىل وزارة املال 
منذ 8 أشهر، فيما مستحقات الثمانية أشهر االوىل من 
العام 2019 غري محّولة اىل املالية ألسباب تقنية وإدارية 
عدة". وأشار إىل «أننا لم نصل يوماً إىل هذه الدرجة من 
الوضع الخطري. واعون أن الدولة لن تســتطيع تسديد 
املتوجبات املرتاكمة دفعة واحــدة، لذلك نقرتح تأليف 
لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلني عن وزارة 
املالية والجهات الضامنة والنقابات املعنية، تتوىل البحث 

عن مخارج للحل وآليات لتنفيذ هذا الحل بشكل تقدر 
الدولة عىل دفع ما يلزم وتؤّمن اســتمرارية صحيحة 

للمستشفيات».
ونبّه أبو رشف إىل أن "استمرار الوضع عىل ما هو 
عليه سيؤدي إىل ارتداد انعكاساته السلبية عىل الجميع 
سواء املستشــفيات أم الجســم الطبي أم املرىض"، 
مناشداً "املسؤولني املعنيني بتأخر املستحقات، التحرك 

رسيعاً".
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أخبار سريعة

أدنى مستوى لثقة 
المستهلك األميركي

موازنة 2020 تقرر 
مصير الوضع المالي

تراجعت ثقة المستهلكين في 
الواليات المتحدة إلى أدنى 

مستوى منذ سبعة أشهر خالل 
آب بسبب المخاوف المتزايدة 
بشأن قوة االقتصاد المتضرر 

من النزاع التجاري مع  الصين.
وانخفض مؤشر »ميتشيغان/

رويترز« لثقة المستهلك 
األميركي الذي أعلن عنه أمس 
إلى 92.1 نقطة خالل الشهر 

الجاري مقابل 98.4 نقطة 
في تموز، ومقارنة بتوقعات 

بهبوطه إلى 97.2 نقطة، 
فيما انخفض مؤشر التوقعات 

المستقبلية إلى 82.3 نقطة، 
لتصل كال القراءتين إلى أدنى 
مستوى منذ أوائل هذا العام. 

ويوضح ذلك التراجع مدى 
ما تشكله احتماالت  الركود  

المتزايدة قبل  انتخابات  العام 
2020 من خطر يقلل فرص 
ترامب في الفوز بفترة والية 

ثانية.

رأى رئيس مجلس االعمال 
اللبناني- العماني شادي 

مسعد  "أن موازنة 2020 التي 
بدأ التحضير لها، تمثل فرصة 
حاسمة ومفصلية في المسار 

الذي ستتخذه األزمة المالية 
واالقتصادية في المرحلة 

المقبلة".
ودعا في تصريح أمس الى 

"اعتماد نهج مختلف في 
مقاربة مشروع موازنة العام 
المقبل عن النهج الذي اعتمد 

في موازنة 2019، والذي 
لم يكن في حجم التحديات 

القائمة".
أضاف: "سبق لرئيس 
الجمهورية ان دعا الى 

التضحية ببعض المكتسبات 
من اجل اإلنقاذ. كما سمعنا 

اكثر من مسؤول يؤكد ان 
موازنة 2020 ستكون مختلفة 

وستتضّمن اإلصالحات 
واالجراءات المطلوبة لالنقاذ، 

وقد حان الوقت لتنفيذ هذه 
الوعود والتعهدات".

واعتبر أن "ما سترسمه 
الحكومة في موازنة 2020 

سيقرر مصير الوضع المالي 
في لبنان. وما سيحصل نتيجة 

الموازنة مسؤولة عنه الحكومة. 
إما ستستحق الشكر، او 

تتحمل مسؤولية دفع البلد الى 
انهيار اقتصادي سيدفع ثمنه 

الجميع".

أغلق مؤّشر  بورصة بيروت  
لتداول األسهم واألوراق المالية 
على انخفاض بنسبة 0.41% 

أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند 
مستوى 811.20 نقطة. وبلغ 
عدد األسهم المتداولة 34 ألفاً 

و789 سهماً، بقيمة 249 ألفاً و 
972 دوالراً أميركياً، نفذت خالل 

12 صفقة.
وتراجعت القيمة الرأسمالية 

للشركات المدرجة لتصل إلى 8 
ماليين و 74 ألف دوالر، مقارنة 

مع 8 ماليين و44 ألفاً لجلسة 
التداول السابقة.

مؤشر بورصة بيروت 
ينخفض

إيفـــــون أنــــور صعيبــــي

هل تسقط "الفرسان" عن "صهوة" الموازنة؟

تّم ما كان متوّقعــاً، ووّقع أحد عرش نائباً الطعن يف قانون 
موازنــة العام الحايل، بعد ان تضمنــت مواد انتقصت من 
حقوق الســلطة القضائية والسلكني العسكري والرتبوي. 
اليوم باتت الكرة يف ملعب املجلس الدســتوري، أعىل سلطة 
قانونية، عىل ان ينطق بالعدالة ويعيد الحقوق املكتسبة اىل 

أصحابها.
من املفرتض ان يؤدي الطعن بطريقة 
اكيدة وال لبس فيها اىل إبطال املواد التي ال 
عالقة لها باملوازنة وتالياً إلغاء التعديالت 
التي ارتؤوها خصوصاً فرســان املوازنة، 
أي املواد التي ال يجــوز أن تتضمنها أية 
موازنة. فمن حيث املبدأ، نظريتان اثنتان 
تســودان املوازنة، االوىل تعترب أنها مجرد 

ارقام لتبيان ميــزان الدولة ونفقاتها، امــا الثانية وهي 
االخطر فتتمثل باعتبار هذا املرشوع بوابة إلدخال ما يعرف 
بـ"فرســان املوازنــة")Cavaliers Budgetaires( واقرار 
بنود ترشيعية من خارج القوانني املالية املعمول بها لتكون 
سارية خالل االعوام الالحقة. إّن االجتهادات الفرنكوفونيّة 
واالنغلوسكسونيّة وحتى اللبنانية كلها تصّب يف اتجاه الغاء 
هذه البنود الدخيلة والتي ال تمت اىل القضايا املالية بصلة. 
يقتيض االجتهاد ان تُبطل كل املواد املخالفة وغري املرتبطة 
بااليرادات والنفقات وهي التي شــكلت عملياً االســباب 
املوجبة للطعن لكي تُبطل. هنا ال بّد من استذكار اجتهادات 
1997( عىل  للمجلس الدســتوري اذ ينص اجتهاد )العام 
"انه ال يجوز للموازنة ان تنتقص من أي ضمانات للعاملني 
يف القطــاع العام، وعليها تالياً ان تتنــاول حرصاً القضايا 
املالية للدولــة". كما وينص اجتهاد آخــر )العام 2000( 

انه"عندما يســّن املشــرتع قانوناً  عىل 
يتناول الحقوق والحريات االساسية، فال 
يسعه أن يعّدل او يلغي النصوص النافذة 
من  والحقوق  الحريــات  لهذه  الضامنة 
دون ان تحّل مكانها نصوص أكثر ضمانة 
أو عىل االقل تعادلها ضمانة وفعالية عىل 

حّد سواء". 
مرجع  يوضــح  املنطلق،  هــذا  من 
قانوني "انــه لو أراد املــرّشع ان يعدل 

قانوناً ما من ضمن املوازنة فعليه إحالة هذه القوانني قبل 
اقرار قانون املوازنة الجديد اىل املجلس النيابي الذي يحولها 
بدوره اىل اللجان املختصة. هناك تؤخذ آراء الجهات املعنية 

وعندئذ تُبطل هذه القوانني او تُعدَّل". 
عن املوضوع تســاءل مرجع من "نادي قضاة لبنان" 
عن كيفية املحاربة الفعلية للهدر والفســاد والنفقات غري 

الرضوريــة. لقد المس الدين العام ســقف الـ 100 مليار 
لذا، بتنا أحوج اىل ترســيخ فكر وطنــي باالضافة اىل مبدأ 
استقاللية السلطة القضائية اكثر من اقتطاع حقوق الناس 
املكتســبة. تنص املادة 5 من املرسوم االشرتاعي رقم 150 
الصادر سنة 16-9-1983 عىل أنه فضالً عن املقررات التي 
يتخذها مجلس القضاء األعىل واآلراء التي يبديها يف الحاالت 
املنصوص عليهــا يف القانون واألنظمة، تناط به صالحيات 
عدة مــن بينها إبداء الرأي يف مشــاريع 
بالقضاء  املتعلقــة  القوانــني واألنظمة 
والنصوص  املشــاريع  واقــرتاح  العديل، 
التي يراها مناسبة بهذا الشأن عىل وزير 
العدل. اي ان ابداء الــرأي يجب ان يتبع 
فان  املنطلق،  القانونية، من هــذا  اآللية 

قانون املوازنة يخالف هذه املادة". 
" نحــن عىل كامل  املرجع  ويضيف 
االســتعداد للتضحية رشط ان تكون تضحياتنا مبنية عىل 
رؤية اقتصادية واضحة وخطة تقشفية عادلة. اما التطاول 
عشــوائياً عىل جيوب العاملني يف القطاع العام وحقوقهم 
املكتسبة خصوصاً وانه لم يتم التطرق اىل  ملف املرفأ الذي 
وحده كفيل بســد العجز، فأمر غري مقبول. ان الدســتور 

واحد أوحد، وهو غري قابل للتغيري تحت أي ذريعة كانت".

طعنان لالطاحة بالمخالفات
من جهته يوضح العميد املتقاعد النائب جان طالوزيان 
ان "الطعنني اللذين أصابا موازنة الـ 2019 بُنيا عىل اقرتاح 
نادي قضاة لبنــان وعىل اقرتاح العســكريني املتقاعدين 
وقد تناوال املواد املخالفة للقوانــني والتي كنا قد اوضحنا 
اننا ســنطعن بها. يعفي قانون رضيبة الدخل املتقاعدين 
من هذه الرضائــب كما ان قانون الدفاع 
الوطني ينص عىل ان الطبابة للعســكر 
وعائالتهــم مجانية. فــان كانت هناك 
حاجــة للتطرق اىل هذه النقــاط ملاذا ال 
االصلية وفقاً  القوانــني  بتعديــل  نقوم 
لالصول بدالً من مخالفة القانون بقانون 
آخر؟ كثريون هــم الذين يحارضون عن 
اســتقاللية القضاء ووجوب تحييده عن 
السياسة لكنهم يف الوقت عينه يتطاولون 
عــىل الحقوق املكتســبة وينتقدون الطعــن املرتكز عىل 

الدستور".
ويضيف طالوزيــان" تتضمن املوازنة عرشات النقاط 
غري الدســتورية بدءاً من قطوعات الحســاب وصوالً اىل 
فرسان املوازنة. لكننا عىل ثقة بقرارات املجلس الدستوري 
ال سيما وان الطعن يعزز الحياة الديموقراطية ومبدأ الفصل 

بني السلطات. وتجدر االشارة اىل ان املجلس الحايل هو من 
سيدرس الطعن حتى وان قامت الحكومة بتعيني االعضاء 

الجدد عمالً بمبدأ استقرار عمل املحاكم".

أخطاء موازنة 2019
قبل الحديث عن موازنة 2020 او عن االوهام املرتبطة 
بـ"ســيدر" دعونا نبحث قليالً عن أخطاء قانون املوازنة 
الحــايل الفادحــة وعجزها الفعيل، ال ســيما وأن فرضية 
اقرتاض 11 ألف مليار بفائدة %1 ليســت مطروحة حتى 
الســاعة عىل مرصف لبنان. يضاف اىل ذلك ما سوف يؤدي 
تطبيق بعض املواد الرضيبية اىل كشف قطب مخفية يمكن 

أن تكون خارج الحسبان او موضع جدل.
 "املثــال عىل ذلك املادة 29 من قانــون موازنة 2019 
املتعلقة بتخفيض معدالت رســوم التســجيل العقاري اىل 
2و%3 والتي سوف تقترص عىل العقود الجارية واملسجلة 
قبل نرش قانون موازنة 2018 والتي لن تشمل عقود البيع 
الجديدة، التي سوف تبقى خاضعة للنسب القديمة 3و5% 
األمر الذي يتعارض مع مبادئ العدالة واملســاواة كما هي 
الحال بالنســبة اىل مكافأة  املخالفني واملتخلفني عن دفع 
الرضائب بإعفائهم من نســبة عالية مــن أصل الرضيبة 
والغرامات ملجــرد تقديمهم اعرتاضات لم تبت بها اإلدارة" 

يقول الخبري يف شؤون املوازنة غسان بيضون.
كالعادة، فان اإليرادات املحققة واملحصلة سوف تكون 
أقل من املتوقع خالفاً لإلنفاق الذي ال شــك انه سيكون يف 
حده األقىص قياساً عىل أرقام االعتمادات املفتوحة يف قانون 
املوازنة. هذا من دون ان ننىس رشط إنجاز ديوان املحاسبة 
تدقيق حســابات السنوات املاضية خالل  مهلة ستة أشهر 
األمر الذي يبدو مســتحيالً حتى اليوم. ال سيما وأن املوارد 
البرشية الجديدة تحتاج اىل فــرتة غري وجيزة للتعرف عىل 
طبيعة املهمة وواقع الحســابات وتقييم النظم التي ترعى 

إعدادها وتحدد أسس تدقيقها والتدريب عىل تطبيقها.
من حيث التقديرات فان نتائج موازنة 2019 ستكون 
كارثيــة عىل مســتوى العجز الفعــيل للموازنة من جهة 
ومن جهة ثانية عىل  مســتوى نتائج الطعن واالعرتاضات 
خصوصاً وانه وبحسب قانون املحاسبة العمومية الصادر 
العام 1963 فان قانــون املوازنة عليه ان ينص عىل أحكام 
أساسية تقيض بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية 
وفتح االعتمــادات الالزمة لإلنفاق، وعــىل أحكام خاصة 
تقترص عىل ما لــه عالقة مبارشة بتنفيذ املوازنة فقط. لذا 
يبقى الرهان عىل املجلس الدستوري الذي من شأنه ان يعيد 
دور املبادئ الدســتورية ويؤمن العدالة للمصلحة العامة 
الســلطة  النيابي ويذّكر بأهمية  العمل  ويصّوب مســار 

القضائية املستقلة.

يقتضي االجتهاد ان ُتبطل كل المواد المخالفة وغير المرتبطة بإيرادات ونفقات الحكومة

اإليرادات المحّققة 
والمحّصلة ستكون أقلّ 

من المتوّقع خالفًا لإلنفاق

فرضيّة اقتراض 11 ألف مليار 
بفائدة %1 ليست 

مطروحة حتى الساعة
على مصرف لبنان

قالوا لنا ان موازنة العام 2019 ستحمل في جعبتها 
إصالحات وتقّشفًا، وطلبوا منّا أن نقدّم المزيد 

من التضحيات. قالوا لنا إنّها ستكون حجر األساس 
لموازنة الـ 2020 وجسر العبور إلى "سيدر" وطلبوا 
منّا أن نصبر على أساس ان الفرج آٍت ال محالة. قالوا 
وطلبوا وزعموا أمورًا كثيرة لتمرير القانون لكنّهم 
غفلوا عن السيناريو األقرب إلى التنفيذ.."الطعن" 

"الدخيلة". بالمواد 

أوىص مجلس إدارة جمعية املصارف يف لبنان، 
اســتناداً إىل تعميم الجمعيــة رقم 2019/329 
خ يف 8 آب 2019، »املصارف اللبنانية بإبقاء  املؤرَّ
معدل الفائدة املرجعية يف السوق عىل التسليفات 
%13.49 ابتداًء من  باللرية اللبنانية ثابتــاً عند 
مطلــع شــهر آب 2019«. من ناحيــة أخرى، 
حّث مجلــس إدارة الجمعية »املصارف اللبنانية 
عىل زيادة معــدل الفائدة املرجعية يف الســوق 
عىل التســليفات بالدوالر األمريكــي بـ8 نقاط 
%9.89«. وأشــار التقرير األسبوعي  أساس إىل 
لبنك االعتماد اللبنانــي، إىل أن »معدالت الفائدة 
املذكورة، ال تحل مكان معــدالت الفوائد املدينة 
الفضىل، بل تشّكل أساساً الحتسابها بعد إضافة 

الربحيّة«. مخاطر االئتمان وهوامش 

الفائدة على تسليفات 
الدوالر تسّجل 9.89% إعتصم أهايل املنية أمــس، أمام معمل كهرباء 

دير عمار للمطالبة بالتغذية 20 ساعة من 24 
يومياً، كما شهد املعمل وقفة إحتجاجية بدعوة 
من فاعليات املنية - البداوي ورؤساء البلديات 
استنكاراً، استناداً اىل بيان صدر "للتعامل الجائر 
من مؤسسة كهرباء لبنان بحق األهايل ونقض 
االتفاق الذي يقيض باالستفادة 20 من أصل 24 
ساعة نظراً لوجود املعمل ضمن هذه املناطق". 
واعــرب رئيس "املركز الوطنــي" كمال الخري 
أثناء االعتصام "اإللتزام بقضايا الناس وحقهم 
بالكهرباء"،  أبسط حقوقهم  بأن يحصلوا عىل 
وشــّدد عىل "رضورة إيجاد حل مستدام ألزمة 
الكهرباء يف املنية البداوي واملناطق املســتفيدة 
من االتفاق". ودعا "رشكــة كهرباء لبنان اىل 
االلتزام باالتفــاق املربم معها، واعادة التيار اىل 

املناطق املترضرة 20 من أصل 24 ساعة«.

أهالي المنية يطالبون بالكهرباء 20 ساعة
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حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل
21 آذار -

19 نيسان

الثــــور
20 نيسان -

20 أيار

الجــــوزاء
21 أيار -

20 حزيران

الســــرطان
21 حزيران -

22 تموز

األســــد
23 تموز -

22 آب

العــــذراء
23 آب -

22 أيلول   

العقــــرب
24 ترشين األول -
21 ترشين الثاني

القــــوس
22 ترشين الثاني
21-  كانون األول

الجــــدي
22 كانون األول -
19 كانون الثاني

الدلــــو
20 كانون الثاني -

18 شباط

الحــــوت
19 شباط -

20 آذار

المــــيزان
23 أيلول -

23 ترشين األول

كما  الزوجية  النقاشــات  أّجــل 

السفر واالتصال بالخارج اىل وقت 

الحق يكون أنسب.

مصالحــة يف األجــواء بينــك وبني 

بعض أصحــاب النزاعات. ابتعد عن 

االنفعاالت الهدامة.

أو معرفة  عالقة رومنســية جديدة 

جديدة تتطور يف ميــدان العمل وقد 

تؤدي اىل ارتباط جدي.

اتكل عىل الصرب والهدوء كي ال تشعر 

باالرتبــاك أو الفــوىض وتخرس ما 

حققته.

يحمل هذا اليوم ارشاقاً كبرياً ووعوداً 

حلــوة ومفاجــآت فال تكــن كثري 

التأفف. 

فرص جديدة وواعــدة تأتيك من 

اثراً  بعيد، وتجارب جديــدة ترتك 

ايجابيّاً عليك.

حاذر الغرية الشــديدة والتمّلكية وكن 

متفّهمــاً للحبيب وظروفــه بدالً من 

التذمر الدائم. 

قلق والتبــاس يف موضوع مهم وملف 

تواجه فيه مواقف متصلبة من اآلخرين. 

تنهال عليك التهاني والعروض فاخرت 

األنسب منها وال تكن عشوائياً.

تحديات مهنية جديدة تواجهك ترفعها 

بال عناء يذكر وتثري الحسد.

تخلص من خالفات سابقة كبلت 

مشاريعك وأوقعتك يف مشاكل أنت 

بغنى عنها.

تذهــب للقاء شــخص كنت عىل 

وتشعر بشوٍق  به ســابقاً  عالقة 

شديد إليه. 

نشر الفنان سعد لمجّرد صورة 
تجمعه بوالديه على "إنستغرام" 
وعّلق قائالً: "الله على راحة بين 

أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".

أحيا الفنان جوزيف عطية حفلة 
غنائية في المدرج الروماني 

الشهير في األردن بحضور اآلالف 
الذين تفاعلوا مع أغانيه. وكان 

عطية نشر على "إنستغرام" صورة 
له في المطار، وعّلق قائالً: "إلى 

األردن، أنتظر أن أراكم بفارغ 
الصبر في عّمان".

نشرت الفنانة مايا نصري صورة 
على "إنستغرام" من حفلة عيد 

ميالدها الى جانب عائلتها. وقالت: 
"في عيد ميالدي، ال يمكنني أن 
اشكر ربي بما يكفي على هذه 

النعمة الكبيرة التي وهبني اياها 
والمتمثلة بزوجي وأوالدي الثالثة".

سعد لمجرّد: الراحة 
بين أحضانهما

جوزيف...وحفلة ناجحة 
في األردن

مايا تحتفل بعيدها

تخطت أغنية "مبقاتش سّر" 
للفنانة أصالة المليون مشاهدة 
بعد يوم واحد على نشرها عبر 

موقع "يوتيوب". األغنية من 
كلمات أمير طعيمه، ألحان احمد 

زعيم وتوزيع فهد.

أصالة تتخّطى المليون!

Star Buzz

التحضريات جارية عىل قدم وساق ملوسم 
جديد مــن برنامجه "بيت الــكل" الذي 
 .Mtv املقبل عىل شاشة  الشــهر  يعرض 
التقيناه يف خّضم انشــغاالته وبالرغم من 
التعب البادي عىل وجهه واآلالم التي تأبى 
مفارقة كتفه بعــد تعّرضه للكرس، خّص 
"نداء الوطن الصحيفة التي فرح بصدورها 
كثرياً" كما قال بدردشة صغرية كاشفاً لنا 

عن كواليس مشاريعه املقبلة.
يتنّفــس عادل كرم الصعــداء فرحاً 
حني سألناه عن مشاركته يف الجزء الرابع 
من مسلســل "الهيبة"، ويؤّكد أّن "الدور 
جديد ومحورّي يف ســري أحداث القّصة". 
قلنا له إننا نعرف انه يتشارك البطولة مع 

املمثل السوري تيم حسن. اكتفى بالقول: 
"سأكون ثورجياً يف املسلسل فالكاتب فؤاد 
حمرية يكتب بوجهــة نظر جديدة ورؤية 

مغايرة لألحداث السابقة".
وإذ لفت اىل أنّه "لم يتأثّر بالتعليقات 
السلبية التي طاولته أخرياً بعد إطاللته يف 
أنّه "يتقبّل  الدولية"، أكد  مهرجانات األرز 
الرأي البنّاء واالنتقاد الصّحي"، لكن وسائل 
باألمراض  االجتماعي مليئــة  التواصــل 

النفسية والـ"بال أخالق كتار".
يحصد كرم نجاح مسلســله "دوالر" 
الذي يعــرض يف 15 حلقة عــىل تطبيق 
Netflix. وكشــف أنّه أّول مسلسل لبناني 
يعــرض عىل هذا التطبيــق وهو "مكرّس 
مشاهدته  "نســبة  أّن  خصوصاً  الدني"، 
عالية جــداً يف 196 دولــة يف العالم بعد 

ترجمته للغات عّدة". وأوضح أنّه "يتحّض 
لتصوير موســم ثاٍن مــن "دوالر" لكن 
املرشوع مؤجــل ملا بعد شــهر رمضان 
أّن اإلنتاج خاص بـ اىل  املبارك"، وأشــار 
Netflix و"دوالر" هــو العمل الثاني الذي 

يعرض له عىل هذا التطبيق.
ويجّســد عادل يف املسلسل دور شاب 
ويلتقي صدفة  إعالنــات  يعمل يف رشكة 
الفنانة أمل بشوشــة فتنشــأ قصة حب 
بينهما ويتّفقان عــىل تنفيذ خطط عّدة 

خالل رحلة بحثهما عن الدوالر.
وبالنسبة إىل اإلصابة التي تعّرض لها 

أخرياً يف كتفه، كشــف كرم أنّه سيخضع 
لعمليّة جراحيــة ثانية بني 15 و20 أيلول 
املقبل كما يلجأ بعدها اىل جلسات مكثّفة 

من العالج الفيزيائي.
يشار اىل أّن فيلم "قضية 23" )إخراج 
زياد دويري وبطولة عادل كرم( ترّشــح 
العــام املنرصم لجائزة أوســكار عن فئة 
أفضل فيلم أجنبي. وشــارك كرم يف أفالم 
كوميدية  ومرسحيّات  عّدة  ومسلســالت 
وذلك بعد انطالقته منذ أكثر من 20 عاماً 
عرب شاشــة MTV يف الربنامج الكوميدي 

."SLCHI" الساخر

يتقاسم دور البطولة مع تيم حسن في "الهيبة 4"

عادل كرم: دوري محوري 
و"دوالر"... "مكّسر الدني"

روي أبــــو زيـــد

          

الفنان نقوال األســطا  أطلــق 
أغنيــة جديدة تحمــل عنوان 
كتابته  من   " مني  عارف  "مش 
وألحانه ومن توزيع وليد قبالن، 
الفيديو  طريقــة  عىل  طرحها 
"يوتيوب".  موقــع  عرب  كليب 
لتحضري  األســطا  ويســتعّد 
ألبــوم جديد ســيحمل عنوان 
"اليوبيل"، يتعاون فيه مع أهم 

الشعراء وامللحنني.

نجوى كرم...إقتحام وجدول حافل!نقوال األسطا...أغنية جديدة وألبوم
الفنانني ظاهرة  املعجبات مــرسح  اقتحــام  بات 
نشــهدها أخرياً يف الحفالت والسهرات، إذ اقتحمت 
فتاة املرسح يف حفلة الفنانة نجوى كرم يف سوريا، 
فقامت بمعانقتها وأهدتهــا باقة من الورود، وذلك 

قبل أن يصطحبها األمن مجدداً اىل وسط الحضور.
يشــار اىل أن جدول كرم الغنائي حافل جداً إذ 
تستعد للقيام بجولة عربية وأوروبية، بعد أن أرجأت 
تصوير فيديو كليب أغنيتها "كثري حلو" مع املخرج 
وليد ناصيف بسبب انشــغاالتها، كما أنها تستعد 
إلطالق أغنية جديدة رومانسية يف الشهرين املقبلني.

مشهد من مسلسل "دوالر"

إعالن مسلسل "دوالر"
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يتســاءل أحد أصدقاء "ديني" يف الفيلم عن قدرته 
عىل دعم كلبه فيما ينشــغل خــارج املنزل بالتدرب 
عىل السباقات يف حلبة "دايتونا" أو مواقع أخرى أقل 
تعقيداً. يظهر هذا التساؤل بشكٍل مؤلم بعد تجاوز 
الفيلم، حني يوشــك "ديني" عىل خسارة  منتصف 
حضانة ابنته، لكن ســنعود إىل هذه األحداث الحقاً. 
بعد صدور الرواية التي حققت أعىل املبيعات للكاتب 
 The غاريث ستاين، يشارك سايمون كورتي، مخرج
Art of Racing in the Rain (فن السباق يف املطر)، 
 Goodbye, يف عمٍل يربع فيــه، علماً أن فيلمه األخري
Christopher Robin (وداعــاً، كريســتوفر روبن) 
ال يتمحور فعليــاً حول إلهام كاتــب البتكار فيلم 
عن الكالب، لكنه يتناول موضوعاً مشــابهاً: تُذّكرنا 
عالقة الكاتب بابنه بشــخصية دب شهرية: "ويني 

الدبدوب".
كما يحصل يف الروايــة، يأخذ "ديني" هذا الكلب 
ويســّميه "إنزو"، تيّمناً بإنزو فرياري، رجل األعمال 
وســائق سيارات الســباق اإليطايل، ومؤسس سباق 
الجائــزة الكربى "ســكوديريا فــرياري" ثم ماركة 
"فرياري". يعــرف الكلب "إنزو" أن الحياة ليســت 
مجّرد أيام متالحقة، بل إنها أشبه بأداة متحركة مثل 
سيارات السباق ورسعان ما تتعطل يف نهاية املطاف. 
بنظر هذا الكلب، ال يطرح املوت أي مشكلة ألنه يؤمن 
باألســطورة املنغولية القائلــة إن الكلب "املتأهب" 
يتقمص يف حياته الالحقة عىل شــكل إنســان (ال بد 
من التســاؤل عما سيؤول إليه أي كلب صالح بمعنى 

الكلمة!). يتمسك "إنزو" برغبته يف التحول إىل إنسان، 
بما أنه ال يبقى وحيداً يف شــقة "ديني" املتواضعة، 
بل يأخذه صاحبه معه يف ســيارة السباق، فينظر من 

النافذة ويحب كل يشء يف الحياة.
لكن تكــون أيامه كـ"ابن وحيــد" معدودة ألن 
"ديني" يقابل "إيف" (أماندا سيفريد) ويتقرب منها 
ويتزوجها، ثم ينجبان ابنتهما الجميلة "زوي" (راين 
كايرا أرمســرتونغ)، مع أن والــَدي "إيف"، "تريش 
ســويفت" (كاثي بايكر) و"ماكســويل سويفت" 
(مارتــن دونافان)، ال يعتــربان "ديني" مناســباً 
البنتهما. يظن "ماكسويل" أن قيادة سيارات السباق 
خطــرية وأن صهره قد يتعرض لإلصابة أو القتل عىل 
الحلبــة. لكن تكمن املفارقة الحقــاً بإصابة "إيف" 
بمرض خطري (ال تُذَكر كلمــة "رسطان" مطلقاً يف 
بعد العالج الكيماوي  الفيلم)، ويصبح شكلها مريعاً 
(إذا افرتضنا أن أماندا سيفريد يمكن أن تبدو مريعة 

يف أي ظرف من الظروف!)، ثم تموت.
بعد وفاة "إيف"، يرفع جد "زوي" دعوى قضائية 
للفوز بحضانة الفتاة، عىل اعتبار أنه ثري ويستطيع 
أن يمنحهــا الحياة التي تســتحقها. يقرتح محامي 
"ديني" عىل موّكله أن يقــدم التنازالت ويوافق عىل 
الحضانة الجزئية، لكن يتمسك "ديني" بدرٍس تعّلمه 
عىل مر مسريته يف عالم سباق الســيارات: ال تهلع! 
ال تستسلم ألي ســبب! الحياة خليط من التقلبات، 
تماماً مثل الســائق الذي يفوز حيناً ويخرس أحياناً! 
وحني يبلغ "إنزو" 15 عاماً، يكون قد تعّلم الكثري عن 

الظروف البرشية بعد مراقبة البرش الذين يحملون له 
حباً فائقاً.

الفيلم عبــارة عــن دراما كوميديــة، ويمكن 
اعتباره مناســباً لألوالد أو غري مناسب لهم. صحيح 
األهل"  أن تصنيفه مناســب لألوالد "يُنَصح بوجود 
(PG) نظراً إىل غياب مشــاهد الجنس أو العنف، لكن 
من مســؤولية األهل أن يقرروا مــا إذا كان أوالدهم 
مستعدين ملشاهدة أماندا ســيفريد الشاحبة بشكٍل 
مريع، أو كلب ُمســّن يقبع يف مكانه، بعد انتهاء أيام 
مطاردة الكرة، ويشارف عىل املوت. ترتكز القصة عىل 
تجارب غارث ستاين الحقيقية، علماً أنه تشّجع عىل 
 State كتابتها بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي املونغويل
of Dogs (دولــة الكالب) يف العام 1998، ثم ســمع 
 The Revenant الشاعر بييل كولينز وهو يقرأ كتاب 
(الثأر) من وجهة نظر كلب. كان ســتاين شخصياً 
سائق سيارات ســباق، لكنه ترك الحلبة بعد تعّرضه 
لحادث خالل ســباق تحت املطر. بناًء عىل سيناريو 
مارك بومباك الــذي يُكّرم كاتب القصة بعمله، يُحّول 
املخرج ســايمون كورتيس الحكاية إىل فيلم عاطفي 
فيه تحوالت كوميدية متعددة، لكنه قد يجعل أي طفل 

يشاهده يبكي إىل أن يجلب له والداه كلباً!
يعطي كيفن كوســتنر صوته للكلب ويضفي 
طابعاً فلســفياً عىل شــخصيته لكن من دون أن 
يجعله فوقياً، بل إنه يَُطّعمه بجوانب ممتعة تتفوق 
عىل البرش املتغطرسني الذين يعتربون أنفسهم أذكى 

من "إنزو"!

توفيت والدة اإلعالميّة كارال حداد 
بعد معاناة مع المرض. ونشرت 

حداد صورة على "إنستغرام" 
لباب غرفة والدتها الراحلة في 

مستشفى القديس جاورجيوس، 
وكتبت عليها "لن أنسى أبداً هذا 

الرقم، رحمك الله يا أمي!"
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أحيا الفنان مروان خوري حفلة 
غنائية ضمن فعاليات الدورة 

55 لمهرجان الحمامات الدولي 
في تونس، وقّدم عدداً من أجمل 

مؤلفاته وألحانه وأغانيه للجمهور 
منها "كّل القصائد" و"خذني 

معك" و"انا والليل" وغيرها.

نشرت بسمة بوسيل صورة 
تجمعها بزوجها الفنان تامر 
حسني لمناسبة عيد ميالده 

وقالت: "كل سنة وأنت حبيبي، كل 
سنة وأنت ناجح، كل سنة وأنت 

أحن زوج وأب في الدنيا، ربنا 
يحفظك لي وألوالدنا ولكل عائلتك 

وجمهورك الكبير الذي يحبك".
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1. من أسماء األسد – من أسماء 
األسد

2. من أسماء األسد – من أسماء 
األسد

3. من أسماء األسد – من أسماء 
األسد

4. فرح - جبهة
5. واسع – مدينة فرنسية (عاصمة 

قديمة لـ»النورماندي») أحرقت 
فيها القديسة «جان دارك»

6. صبي – من اسماء األسد
7. ناطور أو حارس – من أسماء 

اللبن
8. نجيع – أوضح بالحجة

9. نقيض «يخرج» من اسماء االسد
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	��

1. من أسماء األسد – من أسماء األسد
2. يصوت املاء يف حلقه – مرض يصيب 

العيون
3. طريقة – اإلسم الثاني لرئيس لبناني 

سابق (مواليد1936)
4. أرسع يف سريي – بلدة لبنانية (قضاء 

عاليه)
5. إضطرم – منزل أو بيت

6. أكثر الكالم بال منفعة والصياح يف 
غضب – من أسماء االسد

7. مقاطعة يف إيطاليا – عاصفة بحرية
8. نعم باالجنبية – طلب (إليه) (األمر 

ويف األمر)
9. ما يتجمد من ماء السماء ويسقط – من 

اسماء االسد

א��א
: 	 � ���	א� �א���כـــــ� ���ــــــ�
josephadaher@hotmail.com
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اللبناني  الجيش  من توىل قيادة 

مــن 28 آذار 1977 حتــى 7 

كانــون االول 1982. كما توىل 

منصب وزير الدفاع الوطني من 

20 كانــون االول 1977 حتى 

16 تموز 1979؟

الفيل

1cm

ً أفقيا
1. طوني خليفة 
2. سعيد صالح

3. تو – سّمي - فم
4. عمر - الحد

5. نلحم
6. الغريب - غد

7. نو-حميدو
8. البابونج

9. درب - نريون

ً عموديا
1.  طست - كان
2. وعوع - لوار

3. ني – ماغ - لب
4. يدرس - رحب

5. خصم - ليمان
6. ال يا حبيبي

7. يل – لم - دور
8. فحفح - غونو

9. مداد - جّن
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"The Art of Racing in the Rain 2019"
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الكتابة ليست تسلية بالنسبة يل، إنها 
حاجة! إذ لها بعد فلســفي كون التعبري 
ويشــّكل  للحياة  معنى  يعطــي  الفني 
انتصاراً عىل املوت، إذا اعتربنا مع الكاتب 
ميشال بوتور أّن "كل كلمة مكتوبة هي 
انتصار عىل املوت"، أو إذا أخذنا بنظرية 
الكاتب ألبــري كامو حني رأى أنّه "عندما 
تخلق تعطي شــكالً ملصريك". لذا يبقى 
الــذات وتأكيداً عىل  اإلبداع تعبــرياً عن 
انتظار  أنّك حّي، فالحياة ليســت غرفة 
أو مجّرد معرب، إذ يــرتك الفنان بصمته 
ليثبــت أنّه "مّر من هنا"! مع اإلشــارة 
أّن هناك قواسم مشرتكة بني مهنتي  اىل 
كمحام وشغف الكتابة، إذ تلعب الكلمات 
دوراً رئيســاً يف الحالتني كما أّن املحامي 
والكاتب يدافعان ســويّاً عــن الحريات 

ويكافحان من أجلها.
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عىل  الغالب  هــو  الحريّة  مفهــوم 
كتاباتي، إذ تناولت ســرية جربان خليل 
للتحّرر من جميع  الذي كان رمزاً  جربان 
القيود، كما تحّدثــت عن حرب التحرير 
اليونانية يف كتابي "أثينا"، أو عن طغيان 
أدولف هتلــر يف "برلــني 36"، أو حتى 
مقاومة أهل صور ومواجهة االســكندر 
يف روايتي "حصار صــور". لذلك، تبقى 
الحرية هاجيس األّول، خصوصاً يف عاملنا 

العربي حيث الحريات يف خطر دائم.
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"ميموزا" يتحــّدث عن والدتي التي 
كانــت عىل غــرار العديد مــن األمهات 
اللبنانيات، امرأة مميّزة وشجاعة، لعبت 
دوراً أساسياً يف حياتي وتمّكنت من تربية 
ســتة أوالد بينهم توأمــان، رغم ويالت 
العربية  باللغتني  الكتــاب  الحرب. صدر 
واالســبانية وهو يف طــور الرتجمة اىل 
اإلنكليزية. تجدر اإلشــارة اىل أنني حني 

أتكّلم عن والدتي أدعو القارئ اىل التفكري 
يف عالقته مع والدته وأيضء عىل أســس 
العالقة التي يجب أن تجمع األم بأوالدها.

�� ��	� א�כא�� ����� �� א�	�א� �� 
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مراقب  أفضل  هو  فالكاتب  بالطبع، 
يوثّق من خــالل كتاباته ما  إذ  لعرصه، 
اىل تحويل  يدور يف مجتمعه. لكنّه مدعّو 
الواقع عرب خياله وأسلوبه اىل مادة أدبية 
مميّزة ترفع الكتاب من مستوى التوثيق 

اىل مستوى اإلبداع.
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شــغلت  الوزير!  من  أهــم  الكاتب 
منصب مستشــار لــوزراء ثقافة عدة 
منــذ العام 1999 ولعبــُت دوراً فّعاالً يف 
هذا املجال يشــهد لــه الجميع. أرفض 
االصطفاف الحزبــي أو الطائفي. ُطرح 
اســمي مّرتني كوزير ثقافة يف حكومة 
التكنوقراط  تكنوقراط، لكّن حكومــات 
ال تلقى استحســاناً لدى بعض األحزاب 
املتمّسكني بحقائب وزارية تسّهل عليهم 

تمرير الصفقات والحصول عىل األموال!
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السيد يسوع املسيح، إذ كان ثورجيّاً، 
مساملاً ومرســاالً للمحبة، كما أنّه أطاح 
بأخرى  واستبدلها  البالية  عرصه  تعاليم 

جديدة ال تزال تحاكي عرصنا.

�� כ�א® ����� ��¬�� �כ؟
طرحُت هذا السؤال يوماً عىل البطريرك 
"إتّق  فأجابني مبتسماً:  الله  صفري رحمه 
ّرش قــارئ الكتاب الواحــد!" وهي عبارة 
أثّرت بي مؤّلفات  األكويني.  للقديس توما 
عدة، لكّن األدباء جربان خليل جربان وألبري 
هوغو  وفكتور  فلوبري  وغوســتاف  كامو 

لعبوا دوراً أكيداً يف تنمية ثقافتي األدبية.
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ال يلعــب املثقف اليوم الــدور الذي 
النهضة  يلعبه سابقاً، كما يف عرص  كان 

مثــالً. والســبب يف ذلــك عــدم تقدير 
املجتمعات املعــارصة، خصوصاً العربية 
منها، أهمية الثقافة فال يولون االهتمام 
الــكايف ألفكارهم، بل يســتمعون آلراء 
ولهذا  فقــط.  والدين  السياســة  رجال 
اإلنسانيات  الشــباب عن  يبتعد  السبب، 
أما الحكومات والوزارات   (Humanités)
املبدعــني كما يجب  املعنية فــال تدعم 
بحّجة عدم توّفــر األموال الالزمة. تقول 
"الفلكي":  روايتي،  شــخصيات  إحدى 
"البلد ال يموت عندمــا يكون محتالً، بل 
عندما تــزول ثقافته". ولبنــان ال يزال 
واجهها  التي  العواصف  رغم  عىل  صامداً 
بفضل ثقافته الحيّــة واملتوارثة. لكنّني 
ال أستبرش خرياً من التاليش الذي نعيشه 
نهضة  اىل  بحاجة ماســة  فنحن  حاليّاً، 

جديدة عىل مستوى لبنان والعالم العربي.
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الروائــي ليــس مبــّرشاً، واإليمان 
موضوع خاص وشــخيص. لكّن ثقافتي 
املســيحيّة تتجــّىل يف بعــض مؤلفاتي 
ككتابــي عــن "يوحنا املعمــدان"، أو 

روايتي  يف  أو  الكبــويش"  يعقوب  "أبونا 
"قاديشــا". حتى أنني تناولت شخصية 
كتاب  يف  ســتوك  فرانس  األملانــي  األب 
"هاري وفرانز" وهو كان زائراً للسجون 
الفرنسية أيام االحتالل النازي، وبقي هذا 
األب "طاهراً" بالرغم من الفســاد الذي 

كان يحيطه آنذاك.
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أنا حريص عىل ترسيخ حّب القراءة 
عند ولدّي، خصوصــاً أّن أجيالنا الحالية 
يف لبنان ابتعدت عن ثقافة القراءة بعدما 
حّلت املســاحات الرقمية محّل الكتاب. 
لذلك يجب عىل األهــل واملدارس ووزراء 
الرتبيــة والثقافــة العمل عــىل تحفيز 
القراءة لدى األطفال ألنها تبقى الوسيلة 
الفضىل للتثقيف، فاالنرتنت ال يحّل مكان 

القراءة بل يكّملها.
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الفرنكوفونيــة موجــودة من قبيل 
وستســتمّر من بعدي، كما أّن ثمة أدباء 
لبنانيني كثراً غريي يكتبون بالفرنســية 
كأمــني معلوف وصالح ســتيتيه... وال 
يمكن اعتبار الفرنكوفونية من رواســب 
االنتداب الفرنيس أو أداة للهيمنة، بل هي 
وسيلة لحوار الثقافات ونافذة للبنان عىل 
العالم ومصدر غنــى لثقافتنا. ال يمكن 
للبنان أن يتقوقــع خصوصاً أّن اللبناني 
منفتح عــىل اآلخر مع تشــبّثه بهويته 

وانتمائه العربي.
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الحّب هو محــّرك الحياة والعزاء يف 
املحن. الحّب ال يمــوت ألّن "املوت أقوى 
من الحياة، ولكّن الحّب أقوى من املوت" 

كما يقول جربان.
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ستصدر كتبي قريباً يف طبعات الجيب 
(Livre de poche) وســترتجم أخرى اىل 
لّغات أجنبية. وأنا اليوم يف طور الكتابة، 
والواقع أنني أشكو من كثرة األفكار وال 

أعرف عقدة الصفحة البيضاء!

افتتح يف "آرتوال غالريي" يف وســط بريوت معرض 
فني جماعي جديد، بعنوان "التأمل املستمر: معرض 
عن الطبيعة الصامتــة"، يتمحور حول اإلرث الرائع 
ألســلوب "الطبيعة الصامتة" والطرق العديدة التي 
يعيد التفسري وفقها الفنانون املعارصون لهذا النوع 

من الفنون.
عمل الفنان املقيم يف بروكلني جوناثان شــابلني 
عىل تنسيق هذا املعرض الذي يستمر حتى الخميس 
12 أيلول املقبــل. اىل جانب أعمالــه، تعرض أيضاً 
أعمال ســبعة فنانني آخرين، هم جول دو باالنكور، 
ميليســا براون، آيمي لنكولن، نيكي مالوف، سينتيا 

تامليدج، بول ووكرز، و روبن ف. وليامز. 
يســتخدم كل فنان أســلوبه الخــاص بهدف 
استكشــاف موضوع "الطبيعــة الصامتة"، يف ظل 
التأكيد عىل التاريخ العريق لهــذا النوع من الفنون 

وتأثريه يف الفنون البرصية عىل مر القرون.

منحت لوحــات دو باالنكور، التي تصور أدوات 
موضوعة بدقة، بعداً إضافياً من خالل الوجود املقلق 
لوجه شــخصية مجهولة، يف حني يســتخدم براون 
أدوات فنية شــعبية ورموزاً ثقافية أمريكية إلحداث 
توتر. أما كل من ووكرز ووليامز فريكزان عىل امللمس 
واللون يف تعاملهما مع األشياء الجامدة، بينما تختار 
لينكولن النباتات الطبيعية موضوعاً لها، سواء كانت 
موضوعــة يف الداخل أم يف الهــواء الطلق. بدورها، 
تلتقط مالــوف لحظات محــددة ملخلوقات معينة 
ضمن بيئة مألوفة. عــىل نقيض ذلك، تبتكر تامليدج 
لوحات جدارية كبرية مليئة بالعنارص املركزة خارج 
مكانها او بيئتها الطبيعية، من خالل استخدام الرمل 
ومواد الحرف اليدوية، بينما يفرس شــابلني لوحات 
الحياة الهولندية الصامتة يف القرن الســادس عرش 
عرب عدســة رقمية، مع إدخاله ضمن اآللية أشياء 

جديدة يف الرتاكيب.

ولفت شابلني إىل التاريخ الغني واملتنوع ألسلوب 
الطبيعــة الصامتة، الذي يمكن رصــده يف القرون 
الفائتة وتحديداً يف الحضــارات املرصية واإلغريقية 
والرومــان، قبل أن يبلغ ذروته يف العرصين الذهبيني 
الهولنــدي والفلمندي. وقــال: "يف القرن العرشين، 
اســتخدم هذا الفن كوسيلة لتســليط الضوء عىل 
اللــون وامللمس واملســاحة يف ظل الصعــود البارز 

للتكعيبية والتجريد والرسياليــة".  وأضاف: "يعيد 
هذا العرض وضع كل من األعمال الفنية يف ســياق 
مختلف وإعطاءها معنى جديداً، ليعيد شحن االفكار 
وتحويل املعنى وإعادة تشــكيله، أثناء ســفر هذه 
االعمال من نيويورك إىل بــريوت".  وعربت صاحبة 
لتقديم  "آرتوال غالريي" هند أحمد، عــن رسورها 

معرض جماعي بهذا املستوى من األهمية.
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املكان: فاريا

الزمان: 17 آب الثالثة والنصف عرصاً.
لالستفسار: 76184939
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املكان: Blue note cafe- بريوت

الزمان: 28 آب، العارشة مساًء

Sunday Pool Party
املكان: Canyon Hills يف بلعا

ً الزمان: 18 آب، العارشة صباحا

Spiritual Café-Lebanon
 Marie-Chantale Sundberg's املــكان: 

Residence
 Rabweh street no. 2, Rabieh Hills VII,

Rez de jardin
الزمان: 20 آب، الثامنة مساًء
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املكان: دار املصّور، الوردية- بريوت
املكان: 29 آب، التاسعة مساًء

15 nidaalwatan.com
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استعانت فرقة "نشاز" اللبنانية قبل أعوام بمرسح 
تّم بناؤه عىل شاحنة لتجول يف شوارع بريوت وتؤدي 
أغنياتها يف الهــواء الطلق أمام جمهــور بدأ يركن 

سياراته ويالحقتها بهدف حضور الحفلة. 
تأسست فرقة "نشاز" يف العام 2011 رغبة من 
"فراس" الذي كان طالباً يف الجامعة اللبنانية، بتعّلم 
العزف عــىل الغيتار وترجمة معاناتــه اليومية من 
خالل املوسيقى. بنيت العالقة بني أفراد الفرقة الستة 
عىل مفهوم اخرتعوه بأنفســهم وهو "التكّدسات" 
أي التفاصيل اليومية التي يعيشونها ويتم تجميعها 
يف داخــل النفــس البرشية من مشــاكل عاطفية، 
إجتماعيــة ومهنية قد تتحول إىل مشــاكل عميقة 
يف وقت الحــق، وبالتايل حاولوا كفرقة موســيقية 
التعبري عــن هذه الرتاكمات العامــة والجماعية يف 
حياة الشباب اللبناني، من خالل أغنياتهم قبل فوات 

األوان.  
يرشح فراس عن بداية تأسيس الفرقة  فيقول: 
"الهدف األســايس من بناء الفرقــة هو القدرة عىل 
التعبري عن مشاعرنا بأسلوب فني، وهذا األمر يدركه 
كل األعضاء، حيث أننا لــم نجتمع بهدف الحصول 
عىل الشهرة أو األموال بل بهدف التظاهر بطريقتنا 

الخاّصة".

تتناول كلمات أغنيات "نشاز" مواضيع عّدة عن 
الحب، الديــن وصوالً إىل القضايا العامة، ففي أغنية 
"تحّســباً من اآلتي" التي تــّم إطالقها عىل طريقة 
الفيديو كليب العام املايض، يتم الغناء عن التفاصيل 
والصعوبــات التي تتــم مواجهتهــا يف العالقة بني 
املرأة والرجل  والتــي قد تكون خارجة عن إرادة كل 
فتقول  الطاغية،  اإلجتماعية  األوضاع  بسبب  منهما 

كلمات االغنية: "بالغلط هملتك لحظة واملوســيقى 
إنطفت شوية بس جواتنا الحالة هي هي"....لتكمل 
يف مقطع آخر "حســابات بنوكــة وجامعات وكلو 
محســوب علينا، إنيس هاملعمعــات وأرجوك خّليك 
حّدي الليلة".  عن هذه االغنية يرشح املغني الرئييس: 
"كتبتها بسبب عالقة حب كانت األعظم بالنسبة يل 

لكنها انتهت بسبب مشاكل املجتمع واملحيط".  

أما عن نوع املوسيقى التي يتم تقديمها ترشح 
"غيدا" عازفة الساكسفون: "الطابع الغربي يطغى 
عــىل أعمالنا خصوصــاً أنه ال توجــد آالت رشقية 
يف الفرقــة وبالتايل يمكن القول إننــا نقّدم لون الـ 
"روك بلوز"، ظننا يف البداية أن خّطنا املوســيقي قد 
يســبب لنا مشــاكل، لكن الجمهور رّحب بأعمالنا 
وجزء كبري منه إنقســم بني من أحب املوسيقى ولم 
يعجب بالكلمات، وهناك من شعر بالعكس تماماً". 
وتضيف: "حني بدأنا إقامة حفالت يف مناطق بعيدة 
عن بريوت إكتشــفنا أن الشــباب يف القرى يتوقون 
لسماع هذا النوع من املوسيقى خصوصاً أن جيلهم 
انتقل بسبب التكنولوجيا إىل عالم اوسع من ذلك الذي 

عشنا نحن فيه". 
تملك فرقة "نشــاز" رصيداً متنوعاً من األغاني 
التواصل  التي يتم تســجيلها وإطالقها عرب مواقع 
اإلجتماعي واإلحتفاظ بجزء منها للحفالت املبارشة 
بهدف إطالقهــا الحقاً بألبوم، لكــن كأغلب الفرق 
العاملــة يف لبنان تواجه صعوبات ال يمكن تخّطيها، 
كعدم توّفــر أماكن للعزف أو تأمــني املبالغ املالية 
املطلوبة إلحياء حفلة، ويف هذا السياق يقول فراس: 
"كميــة الحزن واليأس تتفاقم منــذ عام حتى اآلن 
بســبب ظروف لســنا مســؤولني عنها، منذ تسع 
ســنوات ونحن مؤمنون بهذا املرشوع الذي نحاول 

ورغم كل العقبات إكماله".
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طالعتنا هذا األســبوع مقــاالت عّدة 
يحمل بعضها العناوين اآلتية: "هجوم 
مؤّسســة   120 اســتهدف  إلكرتوني 
صّحية يف فرنســا"، "الواليات املتحدة: 
موّظفون يف رشكــة "غوغل" ينّددون 
بالتوقيع عىل عقــد محتمل مع دائرة 
خدمات الهجرة"، "طالبة، 11 ســنة، 
الفيسبوك".  إثر مضايقتها عرب  تنتحر 
بأنّه اســتمع  الفيســبوك  "يعــرتف 
إىل محادثــات خاّصة للمســتخدمني 
للمراهقــني  "شــبكة  ونََســَخها"، 

استهدفتها عصابة من املحتالني".  
اإللكرتونية  األجهــزة  أّن  صحيح 
الحديثة تتيح لنا إمكانات كبرية وتسّهل 
التواصل بني البرش، لكن الصحيح أيضاً 
أنّها مصدر تهديد متزايد، إذ يعّشــش 
ينصبون  منتفعون  كواليسها  ظلمة  يف 
الكمائن، وقراصنة يستغّلون برمجيّات 
متطّورة، ويتلّطى وراءها أيضاً نََســٌق 
اقتصادّي ال يعنيــه إالّ الربح، حتى لو 

تحّول العالم كّله إىل أنقاض. 
يعرف مستخدمو غوغل وفيسبوك 
أّن  وتويرت  أب  وواتــس  وإنســتغرام 
تراقب  الدول  من  الكثري  اســتخبارات 
اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي، 
ومعلوماتهم  بياناتهــم  أّن  ويعرفون 
الخاّصــة تُباع من أجل اســتخدامها 
حياتهــم  وأّن  تجاريّــة،  ألغــراض 
الشــخصيّة قابلة لالخرتاق كّل لحظة، 
أنفسهم  يستعرضون  فإنّهم  ذلك  ومع 
بصــورة متزايدة. نحــن نتعامل مع 
انعكاساتها  لكن  افرتاضيّة،  وســائل 

علينا ليست افرتاضيّة عىل اإلطالق. 
تعّرضت  أخــرية،  إحصاءات  وفق 
نســبة 25 يف املئــة من مســتخدمي 
الفيســبوك يف فرنســا، مّمن ترتاوح 
عرشة  والسابعة  الثامنة  بني  أعمارهم 
من العمر، ملضايقــات والبتزاز جنيس 
املناخ  وشتائم وإشاعات مغرضة. هذا 
األسود دفع البعض إىل االنتحار، وكانت 
آخر املنتحرات طالبة يف الحادية عرشة 
اآلونة  يف  طالعتنــا،  ولقد  عمرها.  من 
اآلتي:  النــوع  من  إعالنــات  األخرية، 
"ال ترتكــوا أوالدكم يف غــرف نومهم 

وحدهم مــع جهــاز الكمبيوتر". ألم 
يّرصح بعض أسياد "السيليكون فايل"، 
العالم،  الجديــدة يف  التقنيات  عاصمة 
أنهم يحّظرون عىل أوالدهم اســتعمال 
األجهــزة اإللكرتونية أو يدعونهم، عىل 
ألنهم  اســتعمالها،  للحــّد من  األقّل، 
يعرفون، أكثر مــن غريهم، مدى تأثري 
تركيزهم  وعــىل  عليهم  األجهزة  هذه 
اســتُعمَلت  ما  إذا  اإلبداعيّة،  ونزعتهم 

بُطرق معيّنة.
تغوينا اآللة التــي بني أيدينا. إنها 
األكرب،  الكون  كون صغري مفتوح عىل 
والشاشــة التي أمامنا رشفة تطّل عىل 
وراء  مثلنا  القابعــون  أخرى.  رشفات 
شاشــاتهم ينظرون إلينا، ونحن ننظر 
إليهــم وإىل أنفســنا يف عيونهم. نلّوح 
لهم ويلّوحون لنــا بالكلمات والصور. 
مرسع.  قطار  نافذة  من  نرميها  كأنّما 
ثــّم نغّض الّطــرف عن انعكاســات 
الشــبكات الرقميّة ملا توّفــره لنا من 
الذات.  إمكانيّة الظهــور واإلعالن عن 
وهذا ما جعل مجّلة "التايم" األسبوعيّة 
للحديث عن جيل  خاّصــاً  تُفرد غالفاً 

التقنية  الوسائل  بعض  ضاعَفت  جديد 
إىل  وأوصَلتها  نرجســيّته  من  الحديثة 
حدود َمَرضيّة. نبتسم أمام "السيلفي"، 
أو نغــرق يف الضحك. نروي ســريتنا 
هواجسنا  عن  ونكشــف  ومغامراتنا، 
األكثر حميميّة. رصنا موّظفني يف إدارة 
شؤون أنفسنا وصياغة صورتنا يف عني 
اآلخــر. يف الضّفة املقاِبلــة، هناك من 
يرانا اآلن ويستمع إلينا، ولسنا وحيدين 
يف ليل العالم. افرتاضياً، لسنا وحيدين. 
تَُمــرُّ لحظــات قبل أن نــرتك املكان 
لآلخرين اآلتني مــع كتبهم وأوراقهم، 
مع  ُصَورهم،  وألبومات  ذكرياتهم  مع 
مأكوالتهم ومرشوباتهم، مع تطّلعاتهم 
قليالً،  لنرتاح  نســتأذنهم  وأحالمهم. 
أو ربّما لننام. نعدهــم بأنّنا لن نكون 
بعيدين، ولن نتأّخر. ســنعود ال محالة 
يف أقرب وقت. ويف هذه الربهة الفاصلة، 
ثّمة من منّا يتعّمق شــعوره بالوحدة 
ر ويعرض ُصَوره، كذاك  بَقدر ما يتصوَّ
املاء يف األسطورة اإلغريقية كّلما رشبنا 

منه نزداد عطشاً.
ما كنّا نخفيه، باألمس القريب، من 

يوميّاتنا الخاّصــة وُصَورنا الحميمة، 
فنقفل عليها األدراج لنحميها من أعني 
اليوم عىل  املتطّفلني، أصبحنا نكشفها 
املأل، وندعو إىل رؤيتها، بل نســتاء من 
اليها. رصنا  يلتفتــوا  لم  إذا  أصدقائنا 
نتلّصص عىل أنفســنا بينما يتلّصص 
اآلخرون علينا من كّل جانب، وألغراض 

مختلفة. 
يف مقال بعنوان "تََقدُّم تكنولوجيا 
املعلومات يعلن نهاية الحياة الخاّصة"، 
نرشته منذ سنوات صحيفة "نيويورك 
ويكيليكس  مؤّســس  تحّدث  تايمز"، 
بعنوان  كتــاب  عن  أســانج  جوليان 
"العرص الرقمّي الجديد"، والحظ كيف 
أّن مؤّلَفي هذا الكتاب، إيريك شــميت 
وجاريــد كوهني، وهما من مســؤويل 
كيفيّة  عن  يفصحان  "غوغل"،  رشكة 
لتجسيد  الحديثة  التقنيات  اســتعمال 
الصورة التي وصفها الروائي الربيطاني 
جورج أورويل يف روايته "1984"، وعن 
دور التكنولوجيــا يف َقوَلبَة الشــعوب 
وإعادة صياغة الدول عىل صورة القّوة 

األعظم يف العالم.
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"تخطو ألني )13 شــهراً( ثالث خطوات قصرية منذ 
بضعة أيام بكل فخر. حان الوقت إذاً كي تنتعل حذاًء 
حقيقياً. لكن نظراً إىل وفرة املوديالت املتاحة، نشعر 

بالضياع"!
هل خطا طفلك خطواته األوىل؟ يجب أن يتمكن 
من الدوس حــايف القدمني عىل العشــب أو الرمل! 
لكن للميش عىل األســفلت، اختاري له حذاًء مناسباً 
ملســاعدته عىل خوض هذه املغامرة الكربى بأفضل 
طريقة ممكنة. يتعلق أهــم معيار بأن يكون النعل 

صلباً بما يكفي ألن النعل الناعم يزيد تعقيد امليش!

خيار مدروس
القدم بشكٍل سليم  املناسب نمو  الحذاء  يضمن 
عىل املستوى العضيل للســماح لها باتخاذ وضعية 

مستقيمة ثم مقّوسة.
حني ينتعل الطفــل حذاًء مريحــاً، يمكنه أن 
يكتســب قدرة حركية فاعلة، ما يُسّهل عليه تعّلم 
امليش. نتيجًة لذلك، يســتطيع أن يتنقل بسهولة. يف 
املقابل، يمكن أن يتأثر تقّوس القدمني سلباً بسبب 
أي حذاء غري مناسب، ال ســيما إذا كان نعله ناعماً 
أكثر من اللزوم، فيبقى قوس القدم مسطحاً يف هذه 
الحالة ألن القدم تصبح ضعيفة من الداخل. حتى أن 
الطفل قــد يعتاد عىل امليش تزامناً مع توجيه قدميه 

نحو الداخل إذا لم يدعم الحذاء قدمه بما يكفي.

خصائص الحذاء المريح
للقيام بأفضل خيــار يف متجر أحذية األطفال، 
تقيض الخطوة األوىل بالتوجه نحو قسم "أحذية ما 
قبل امليش". تكون هذه األحذية مناســبة للخطوات 
مة ملن  األوىل ألنها أكثر صالبة مــن املوديالت امُلصمَّ
يجيــد امليش أصالً. يتعلق معيار مهم آخر بأن تكون 
حافــة الحذاء مرتفعة لدعــم الكاحل. حني يصبح 
الطفــل أكثر قدرة عىل التحكــم بخطواته، ال يشء 
يمنعِك مــن اختيار صندل خــاص بمرحلة ما قبل 
املــيش، رشط أن يغطي األصابع منعاً لخروج القدم 
من النعل. عىل صعيد آخر، تنبّهي إىل مقاس الحذاء. 
تقيض أبســط طريقة بالذهــاب إىل صانع أحذية 
لقياس حجــم القدم. يقف الطفــل يف هذه الحالة 
ويضع قدمه عــىل جهاز القيــاس: إذا احرتِت بني 
مقاَســني، اختاري األكرب حجماً. بعد اختيار الحذاء 
املناسب، ســرتتاحني من هذا العناء... لثالثة أشهر 

تقريباً!
أخرياً، اختاري حذاًء مــزوداً برشيط الصق ألن 
إغالقه أســهل من األربطة، ال سيما إذا كان الطفل 
يميل إىل نزع حذائه بشــكٍل متكرر! كذلك، اختاري 
نعالً يصل إىل مستوى أصابع القدم للحد من األرضار 
املحتملة، ألن الجزء األمامي من الحذاء يتلف برسعة 
بمــا أن الطفل يتنقل بني الركــوع والوقوف طوال 

الوقت!

أفضل 
حذاء 
لتعلّم 
المشي

هل يتنقل طفلك من نشاط إىل آخر لكنه يشعر بفشله 
حني يرتكب أبســط خطأ؟ كيف يمكن تشجيعه عىل 

تكرار املحاوالت؟
"كلما تبدأ ابنتي ندى )5 سنوات( بنشاط جديد، 
تستاء رسيعاً إذا لم تنجح يف محاوالتها منذ املرة األوىل. 
ربما تحاول تركيب قطــع الليغو أو تتنقل عىل ألواح 
التزلج، لكنها تتخىل عمــا تفعله بعد دقائق معدودة 
وتقول: "ال أنجح!"، "أنا فاشلة!"... نالحظ فوراً أنها 
ال تمزح، فنحاول تشجيعها لكن ال يشء ينفع معها".
من الطبيعي أن تتخبطي بــني رغبتك يف تعليم 
طفلك متعة إتقان النشاطات وغريزة الحماية، لكنك 
قد ال تعرفني ما يجب فعله ليســتمتع ببذل الجهود. 
وإذا بالغِت يف اإلرصار، يمكن أن يتمسك برفضه! بدءاً 
من عمر الرابعة، ال يعود الطفل يُرّكز عىل نفسه، بل 
ينفتح عىل العالم ويضطر ملواجهة تحديات كثرية مثل 
التحكم بعالقاته مع اآلخريــن. بالتايل، تكثر املواقف 

التي تهّز ثقته بنفسه!

خّففي الضغوط عليه
يف مرحلة معينة، يرغب الطفل يف التشبّه بوالديه 
واكتساب القوة بقدرهما، لذا يصعب أن يتقبل الفشل. 
تعكس ردة فعله نظرته إىل نفسه، فيتأثر بعجزه عن 
تركيب األشكال مثالً، أو بأول حادثة سقوط مخيفة 
حني يتجول بألواح التزلج... قبل أن ينطلق، يشعر هذا 
الطفل بمتعة النشاط املرتقب وربما يسعى إىل إثبات 
براعته أمام والديه! لكنه ال يتخيل املصاعب املحتملة 
والوقت الذي يحتاج إليه كــي يحقق النجاح. نتيجًة 

لذلك، يصيبه اإلحباط والقلق يف آن.
يفّضل الطفل يف هذه الظروف االنطواء عىل نفسه 
بــدل أن يواجه املصاعب. ملعالجة هذا الوضع، تقيض 

أهم خطوة باقرتاح نشاط يناسب عمره وشخصيته. 
اســأيل طفلك عما يحب فعله: هل يريــد التحرك أم 
يفّضل نشاطاً هادئاً؟ السكوتر لعبة آمنة مثالً وتبث 

مشاعر إيجابية بوترية أرسع من ألواح التزلج!

شّجعيه في جميع األحوال
الطفل  النشــاط، يحتاج  النظر عن نوع  بغض 
إىل انتباهك وتشــجيعك إلرضاء كربيائه. وحني يثق 
بقدراته، سيتشــجع عىل تجــاوز مخاوفه. قويل له: 
"ستحقق هدفك قريباً! محاوالتك ممتازة حتى اآلن!". 
سّهيل عليه املهمة عرب تقسيمها إىل مراحل متعددة. 
وإذا لم يكن موهوباً يف الرسم مثالً، شاركيه النشاط 
كي يتشّجع عىل بذل جهد إضايف ويحاول التفوق عليك! 
تزيد دوافعه اإليجابية كلما ترّســخت ثقته بنفسه! 
كذلك، يمكنــك أن تخربيه بالعوائــق التي تجاوزتِها 
حني كنِت يف عمره. إنها فرصة مناسبة لتوجيهه نحو 
الطريق الصحيح وتعريفه عىل املتعة التي تتزامن مع 
تخّطي التحديات. هكذا يكرر الطفل محاوالته تدريجاً 

ويرّص عىل النجاح كي يُكاَفأ عىل جهوده!

نصيحة بُجمل

يشعر باإلحباط بسرعة!

حافظي على طاقتك 
مع أطفالك بتناول

هذه األغذية
جـــــاد حـــــداد

للحفاظ عىل الطاقة الالزمة لالعتناء بأوالدك 
إليه بخليط  يمكن اختصار ما تحتاجــني 
املاء،  ثالثي: نوم ســليم، كمية كافية من 
أغذية موســمية. إذا أردِت االعتناء بأوالدك 
عىل مدار النهار، يجب أن تستفيدي من نوم 
صحي. تقول خبرية التغذية سابرينا لريش: 
"لتســهيل نومك، ابدئي بتحســني وجبة 
العشاء. تسهم النشويات الكاملة، إىل جانب 
حصة من اللحوم غري الدســمة، يف تهدئة 
الدمــاغ، كما أنها تحّد مــن نوبات الجوع 
القويــة يف اليوم التــايل. يف املقابل، تجنّبي 
األطباق املقلية والكحول واللحوم الدسمة أو 
األطباق الغنية بالصلصة عىل العشاء. تكون 

هذه األغذية صعبة الهضم وتُؤّخر النوم". 

الحديد 
والمغنيسيوم

للحفاظ عــىل طاقتك 
مع األوالد، اســتهلكي 
أغذية غنية بالحديد، مثــل النقانق أو كبد 
بكميات  لكن  الحمــراء،  اللحوم  أو  العجل 
صغرية. يؤدي نقص الحديد إىل تراجع األداء 

الفكري وتعكر املزاج. 
توضح لريش: "ملكافحة الضغط النفيس، ال 
تنيس أهمية املغنيسيوم املوجود يف الشوكوال 
والخبز الكامل مثــالً، إذ يزيد هذا العنرص 

الطاقة ويعزز االسرتخاء".

أغذية لتقوية المناعة
لتقويــة دفاعاتــك املناعيــة، ركزي عىل 

إنه   .C الفيتامني  استهالك 
موســم املنتجات النباتية 
بالفيتامينــات  الغنيــة 
إذاً  أضيفــي  واملعــادن. 
أطباقــك،  إىل  البنــدورة 
والدراق  البطيــخ  وتناويل 

عىل  احريص  كذلك،  بالفيتامينات.  الغنينَي 
ترطيب جسمك وارشبي كوباً كبرياً من املاء 

حاملا تشعرين بالعطش.

البيض
جيد  مصــدر  البيض 
والحديد  للربوتينــات 
 ،B12و  D والفيتامينَــني 
طازجاً  بيضاً  اختاري  لكن 
وعايل الجودة )من دجاج ينشــأ يف الهواء 

الطلق(.

الخبز الكامل
يُســّهل الخبــز 
تفريغ  الكامل 
ء  معــا أل ا
يعّج  كونــه 
 . ت يــا ملغذ با
إنه مصدر جيد للمغنيســيوم ويســهم يف 
اسرتجاع االســرتخاء يومياً، كما يسمح 

بتخزين الطاقة عىل الفطور. 

القريدس
هذا  يحتــوي 
مــن  النــوع 
كمية  عىل  القرشيات 
الربوتينات،  مــن  كبرية 
ويُعترب مثالياً الســرتجاع 
الطاقــة. كذلــك، يشــّكل 
وهو  للسيلينيوم،  جيداً  مصدراً  القريدس 
معدن مضاد لألكسدة يحمي خاليا الجسم 
من الشيخوخة. تناويل بني 5 و6 قطع يف 

الحصة الواحدة.

الحمص
الحمص غني 
ت  وتينا لرب با
تيــة  لنبا ا
ي  يحتــو و
الحديــد  عــىل 
الرضوري لتجديد الطاقة. 
لتحضــري طحينــة الحمــص، اخلطي 
الحمص املطبوخ واملقشور مع الطحينة، 
وفص ثوم، وعصري الحامض، وكمية من 

زيت الزيتــون، إىل أن تحصيل عىل تركيبة 
ناعمة.

الخيار
الخيار غذاء خفيف 
جداً وحليف صحي 
يحتوي  إذ  بــارز، 
كل 100 غرام منه 
عىل 10 كيلو كالوري فقط. تبلغ نســبة 
املاء فيه %95، ما يعني أنه يروي العطش 
ويرّطب الجســم. كذلك، تكــون أليافه 
وفيتاميناتــه ومعادنه جزءاً من منافعه 
الحيوية. تناوليه عىل شــكل ســلطة أو 

مقبالت، أو وحده بني وجبات الطعام.

الفليفلة
معروفــة  الفليفلــة 
بالفيتامني  بغناهــا 
عــىل  وقدرتهــا   C
تجديد طاقة الجســم! 
وتقشريها،  شــيّها  عند 
يمكن أن يذوب اللب بحســب رغبتك، 

وتتحســن تركيبته عند نقعه مع زيت 
الزيتون واألعشاب والثمار اللبية. تعطي 
الفليفلــة النيئة واملقطعــة إىل رشائح 

طابعاً مقرمشاً للسلطات!

الشمام
ي  يحتــــو
م  لشـــما ا
كمية  عــىل 
من  كبــرية 
ويمكن  املاء 
تناولــه عىل 
شــكل تحلية أو مقبالت. إنه جزء من 
بالفيتامني  األغذية "الخفيفة" والغنية 

C القابل لالمتصاص يف الجسم. 
الكاروتينات فيه بتجديد  كذلك، تسمح 

الطاقة.
حني تذهبني يف عطلة مــع أوالدك إذاً، 
ابدئــي يومك بفطور غنــي ومتوازن. 
يمكنــه أن يحتــوي عــىل الجامبون 
األبيض، وبيضة مســلوقة، وشــمام، 

وخبز كامل، وكوب لبن.

         عــــــالمــــــِك



17 nidaalwatan.com

2019 �� 17  �א��ـــ� 39 - א��ـــ�� א����     א���

هل تصبح الهواتف الذكية أدوات لقياس ضغط الدم 
مســتقبالً؟ طرح بحث جديد فكــرة مبتكرة تقيض 
باستعمال فيديوات السيلفي كطريقة سهلة وعملية 

ملراقبة الضغط!
مراقبة الضغــط جزء مهم من أي خطة لحماية 
صحة القلــب واألوعية الدمويــة. يف الوقت الراهن، 
تحصــل هذه املراقبــة عرب أجهزة مــزّودة برشيط 
ضاغط لقياس املعدل أثنــاء انقباض القلب (ضغط 
الدم االنقبايض) وارتخائه (ضغط الدم االنبساطي). 

لكن عــّرب باحثون مــن جامعة "هانغتشــو 
نورمال" يف الصني وجامعــة "تورونتو" يف كندا عن 
اقتناعهم بوجود وسيلة أسهل وأرسع وأكثر مالءمة 

ملراقبة ضغط الدم.
كانوا يعنــون "التصوير البــرصي عرب الجلد" 
الذي يتوقع معدالت الضغــط بناًء عىل فيديو قصري 
األداة  السيلفي. تســتعمل هذه  للوجه، عىل طريقة 
أجهزة استشــعار برصية يف الهواتف الذكية لتعقب 
أنماط تدفق الدم تحت الجلد، وذلك عرب تقييم طريقة 
اخرتاق اإلضــاءة املحيطة للطبقة الجلدية الخارجية 

وارتدادها عنها.
يقول املرشف الرئيس عىل الدراسة األخرية، كانغ 
يل: "ارتفاع الضغط جزء من أبرز العوامل امُلســببة 
ألمراض القلــب واألوعية الدموية التي تُعترب من أول 
أســباب الوفاة واإلعاقة. للتحكم بــه والوقاية منه، 
تكون مراقبة الضغط خطوة أساســية. صحيح أن 
األجهزة املزّودة برشيــط ضاغط عالية الدقة، لكنها 
مزعجــة وغري عملية. كذلك، ال يميل املســتخدمون 
املرتبطة  الصحيــة  التوجيهات  تطبيــق  إىل  عموماً 
قياســات  بأخذ  يلتزمون  وال  اســتعمالها  بطريقة 

متعددة يف كل مرة كما يقرتح مصنّعو الجهاز".
لهذا الســبب، ارتأى يل وزمالؤه رضورة ابتكار 
طريقة عملية لتقييم ضغط الــدم. فّصل الباحثون 
تجاربهم مع التصوير البــرصي عرب الجلد يف تقرير 

نرشته مجلــة "الــدورة الدموية: تصويــر القلب 
واألوعية الدموية".

الختبار تلك الطريقة املبتكرة، استعان الباحثون 
بـ1328 مشاركاً يف كندا والصني.

جرت التجــارب يف غرفة اختبارات هادئة، حيث 
وّجه الباحثون كل مشــارك كي يجلس أمام هاتف 
م لتســجيل الفيديو عــن طريق الكامريا  ذكي ُمصمَّ
األمامية. حصل الباحثون عىل 5 دقائق لالســتعداد 

قبل بدء التسجيل الذي دام دقيقتني.
حني كان املشاركون يسّجلون فيديوات السيلفي، 

استعمل الباحثون طرقاً تقليدية لقياس ضغطهم 
بهدف مقارنة تلك القياسات مع التوقعات املبنية 

عىل التصوير البرصي عرب الجلد.
الباحثون  البيانات، ضبط  إىل هذه  استناداً 
أيضــاً تقنيــة التصوير البــرصي كي تطلق 

توقعات أكثر دقة بشــأن ضغط الدم ومستوى 
النبض بناًء عىل أنماط تدفق الدم يف الوجه.

يف املتوســط، تمكنت تقنية التصوير املبنية عىل 
فيديوات الســيلفي من توقع ضغط الدم االنقبايض 
االنبســاطي  الدم  %95، وضغط  إىل  بدقة وصلــت 

ومستوى النبض بدقة بلغت %96 تقريباً.
ذكر يل أن هذا املســتوى من الدقة يتماىش مع 
املعايــري الدولية الراهنة يف أجهــزة مراقبة الضغط 
التقليدية. لكن سيمّر وقت طويل عىل األرجح قبل أن 
تصبح هذه التقنية متاحة لعامة الناس ألن الدراسة 
األخرية، كما يعرتف الباحثــون، كانت محدودة عىل 
بعض املستويات. وبالتايل، تنحرص التوقعات الدقيقة 

بمجموعات وظروف بيئية محددة.
ُســّجلت الفيديوات خالل التجربة يف بيئة تتّسم 
بإضــاءة وحرارة ثابتتَــني، ما يعنــي أن فيديوات 
ل عفوياً يف املنزل أو يف الخارج  السيلفي التي تُســجَّ
قــد ال تتوقع ضغط الدم بالدقة نفســها. كذلك، لم 
يكن بني املشــاركني مجموعات من أصحاب البرشة 

الداكنة أو الفاتحة جداً. عىل صعيد آخر، كان ضغط 
جميع املتطوعــني ضمن النطاق الطبيعي، لذا ال يثق 
الباحثون بعد بقدرة التقنية الجديدة عىل رصد حاالت 

ارتفاع الضغط بدقة. 
تطبيق  الباحثــون  ينــوي  أخرياً، 
التقنية تزامناً مع تقصري مدة الفيديوات، 
كأن تدوم لثالثني ثانية بدل دقيقتني، ألن 
الناس قد يجدون صعوبة يف الجلوس يف 

مكانهم وتصوير انفسهم ملدة طويلة.
الدراســات  أكدت  "إذا  يل:  يضيف 
إمكانية  وأثبتت  نتائجنا  املســتقبلية 

الطريقة  هــذه  اســتعمال 
الدم  لقيــاس ضغط 

املرتفــع أو املنخفض عيادياً، 
سنحصل عىل أداة غري غازية ملراقبة 

الضغط بالشكل املناسب، يف أي مكان 
بالسيطرة عىل  وزمان، ما يســمح 

الوضع الصحي".
يف افتتاحيــة رافقــت التقرير 

يف املجلــة، اســتنتج راماكريشــنا 
بمعالجة  املتخصــص  موكامــاال 

الحيوية يف  الطبيــة  اإلشــارات 
جامعة والية "ميشــيغان"، يف 

نهاية  "يف  النسينغ":  "إيست 
مراقبة  تكون  ال  قد  املطاف، 

كامريا  بكبسة  الدم  ضغط 
بعيدة املنال"!
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جهازاً  دويل  بحثــي  فريــق  صّمم 
بــه هاتف ذكي  يتحكم  الســلكياً 
الدماغ  يف  األدوية  ضخ  ويســتطيع 

تحفيز  عىل  قــادر  أنه  كما  مبارشًة. 
الضوء.  الدماغية عرب استعمال  الخاليا 

حتى اآلن، اخترب العلماء هذا الجهاز عىل 
الفرئان.

املتحدة  الواليات  مــن  باحثون  تعاون 
وكوريا لتصميم هــذا الزرع الدماغي الجديد 

الطبية  "الهندســة  نتائجهم يف مجلة  ونرشوا 
الحيوية للطبيعة".

الباحثــون عىل الجهاز الجديد اســم  أطلق 
"املســبار الدماغي الالســلكي البــرصي املائع"، 

ويسهل التحكم به عرب تقنية الهواتف الذكية.
يقول املرشف الرئيس عىل الدراســة، رضا كازي: 

"يُدّعم الجهاز العصبي الالسلكي مسار التعديل العصبي 
الكيماوي والبرصي املزمن بدرجة غري مسبوقة".

للعلوم  املتقــدم  الكوري  يعمــل كازي يف "املعهد 
والتكنولوجيــا" يف "دايجــون"، جمهورية كوريا، ويف 

جامعة "كولورادو بولدير" أيضاً.
طّور الباحثون األداة الجديــدة عىل أمل أن يتمكن 
األطبــاء يوماً من اســتعمالها الكتشــاف معلومات 
إضافية عن أسباب حاالت متنوعة تصيب الدماغ، منها 
الباركنسون، الزهايمر، اإلدمان واالكتئاب العيادي. لكن 
حتى اآلن، يتابع الباحثــون تعديل جهازهم عىل نماذج 

من الفرئان.
تكون املســابر التقليدية ثقيلة وقد تُسبب إصابات 
دماغيــة نظراً إىل صالبتها. كما أنها تكتفي بضخ كمية 
محدودة من األدوية داخــل الدماغ. أما الجهاز الجديد، 
فيتّســم بوزنه الخفيف ويســتعمل خراطيش ضئيلة 
وقابلة لالستبدال توضع فيها األدوية. يستطيع العلماء 
أن يخرجوها ويســتبدلوها بخراطيش  الطريقة  بهذه 

جديدة ومليئة بالدواء عند الحاجة.
عىل صعيد آخر، يكون املســبار املســتعمل رفيعاً 

جداً (ال تتجاوز ســماكته حجم شعرة اإلنسان). 
البلوتوث  تقنيــة  أيضــاً  الجهاز  ويســتعمل 
بها عرب  التحكم  ويمكــن  الطاقة  منخفضة 
هاتــف ذكي إلطــالق األدويــة يف الدماغ 
وتحفيز الخاليا الدماغية املنتقاة. يسمح 
للباحثني باســتعمال  االبتكاران  هذان 

الجهاز بكل أمان وبإطالة مفعوله.
هذا  عند  اإليجابيات  تتوقف  ال 
الحد، إذ يســتطيع العلماء أيضاً 
ضبــط نمــاذج الحيوانات يف 
مؤتمتة،  بطريقة  الدراســة 
بالتالعب  لهم  يســمح  ما 
استهداف  عرب  بسلوكها 
خاليــا دماغية محددة 
الجهاز  طريــق  عــن 

الالسلكي.
مايكل  يلفــت  كذلك، 
بروشــاس الذي شــارك يف اإلرشاف عىل الدراســة إىل 
اإلمكانات العيادية التي يحملها الجهاز، كونه يســمح 
للباحثني بتطوير عالجات جديدة لأللم ولحاالت عصبية 
ونفسية أخرى: "يســمح لنا الجهاز بتحسني طريقة 
تحليل ركيزة الســلوكيات يف الدائرة العصبية واكتشاف 
ما تفعلــه أدوات خاصة بالتعديــل العصبي يف الدماغ 
لتغيري الســلوك بطرٍق متنوعة. نتوق أيضاً إىل استعمال 
الجهاز يف دراسة دوائية معقدة لتطوير عالجات جديدة 

لأللم واإلدمان واالضطرابات العاطفية".
يف الوقــت الراهــن، يتابع الباحثــون تطوير هذا 
الجهاز، عىل أمل أن يســتعملوه يوماً يف أبحاث عيادية 

مستهدفة.
يقول جاي وونــغ جيونغ الذي شــارك بدوره يف 
اإلرشاف عىل الدراســة: "هذا الجهاز الثوري هو نتاج 
تصميم إلكرتوني متقدم وهندسة دقيقة ونانوية قوية. 
نريد تطوير هــذه التقنية بدرجة إضافية الســتعمال 

الزرع الدماغي يف التطبيقات العيادية".

ما هي مســببات الصداع النصفي؟ حّلل العلماء 
آثار اســتهالك مادة الكافيــني، فتبنّي أن تناول 
ثالثة مرشوبات غنيــة بالكافيني وما فوق يزيد 
احتمال التعرض للصداع النصفي يف اليوم نفسه!

قد تكون الكمية املستهلكة عامالً محورياً. 
بحسب معطيات "مؤسســة الصداع النصفي 
األمريكية"، يستفيد البعض من استهالك كمية 
صغرية مــن الكافيني لوقف عــدد من نوبات 
اآلخر  البعض  يُصــاب  بينما  النصفي،  الصداع 
بنوبات متكررة عند استهالك الكافيني بانتظام.
تُســّلط دراســة جديدة الضوء عىل هذه 
املعضلــة، وقد نُــِرش تقرير عنهــا يف "املجلة 

األمريكية للطب".
إليزابيث موستوفســكي، من قســم علم 
األوبئة يف كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة 
التابعــة لجامعة "هارفارد" يف "بوســطن"، 

املرشفة األوىل عىل الدراسة.
بدأت  آخريــن،  باحثــني  مع  بالتعــاون 
موستوفسكي تستكشف مدى ارتباط استهالك 
الكافيني بنشوء الصداع النصفي يف اليوم نفسه 

لدى املصابني بهذا االضطراب.
شــارك يف الدراســة 98 متطوعاً يصابون 
بالصداع النصفــي مع هالــة أو بدونها. مأل 
املشــاركون مذكــرات إلكرتونيــة كل صباح 
ومســاء، طوال ستة أسابيع، وســجلوا فيها 
عوامــل متنوعة مثــل الرياضة، واســتهالك 
الكافيني والكحــول، والضغط النفيس، ونوعية 

النوم، والصداع.
ســأل الباحثون املشــاركني عــن كمية 
والشاي  القهوة  عرب  يومياً  املستهلكة  الكافيني 
واملرشوبات الغازيــة أو مرشوبات الطاقة. ثم 
قارنوا احتمال أن يصاب كل مشارك بالصداع 
النصفي يف يوم استهالك الكافيني باأليام التي 

يمتنع فيها عن استهالكها.
إحصائياً  نموذجاً  الباحثون  اســتعمل 
مرشوبني  أو  مرشوب  تناول  أن  واستنتجوا 
غنيَّني بالكافيني لــم يُغرّي احتمال اإلصابة 
بصداع نصفي يف اليوم نفســه. لكن حني 

اســتهلك املتطوعون ثالث حصص مماثلة وما 
فوق، زاد ذلك االحتمال بدرجة ملحوظة.

وكشفت البيانات أن تناول ثالثة مرشوبات 
غنية بالكافيني أو أكثر تزامن مع زيادة احتمال 
اإلصابة بصداع يف اليوم التايل، ما يعني أن هذه 

الكمية لم تكبح تطور الصداع النصفي.
تقول الدكتورة ســوزان بريتيش، من كلية 
"هارفــارد" الطبيــة وإحــدى املِرشفات عىل 
الدراســة: "حتى اآلن، تبقى الدراســات حول 
الرابــط القائم بني مخاطر الصــداع النصفي 
الوشيك والتغريات اليومية يف مستوى استهالك 
الكافيني قليلة".  تضيف موستوفســكي: "يف 
هذه الدراسة، برز رابط غري خطي بني استهالك 
املرشوبات الغنيــة بالكافيني ومخاطر الصداع 
النصفي، ما يشري إىل احتمال أن تطلق أي كمية 
كبرية من تلك املرشوبات نوبات الصداع يف اليوم 
نفســه. ال بد من إجراء أبحــاث إضافية طبعاً 
لتحليل أثر الكافيني املحتمل عىل نشوء األعراض 
خالل الساعات الالحقة، فضالً عن تأثري النوم، 
والصداع  البيئيــة  العوامل  القلــق،  الكافيني، 

النصفي".
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أعلنــت الســلطات اإلرسائيليّــة أمــس أنّهــا 
األصل  الفلسطينيّة  األمريكيّة،  للنائبة  ســمحت 
رشــيدة طليب، بزيارة جّدتها املســنّة يف الضفة 
الغربيّة لـ"دواع إنســانيّة"، يف عرض ســارعت 
النائبــة املنتمية إىل الجناح اليســاري يف الحزب 
أّن رشوطه  الديموقراطــي إىل رفضه، معتــرًة 
"جائرة". وقالت طليب )43 عاماً( يف تغريدة عىل 
"تويرت": "لقد قّررت أّن زيارة جّدتي يف ظّل هذه 
الرشوط الجائرة تتعــارض وكّل ما أؤمن به، أي 
مضيفًة:  والظلم"،  والجــور  العنرصيّة  محاربة 
"عندما فزت، أُعطي الشعب الفلسطيني األمل بأّن 
النهاية الحقيقة عن الظروف  أحداً ما سيقول يف 
"ال  الديموقراطيّة:  النائبة  وتابعت  الالإنسانيّة". 
يُمكنني أن أســمح لدولة إرسائيل بأن ترسق هذا 
لجّدتي  واســتخدام حبّي  إذاليل  النور من طريق 
والعنرصيّة"،  القمعيّــة  لسياســاتها  للخضوع 
مؤّكدًة أّن "إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس ما 
تُريده جّدتي يل"، معترًة أن "هذا األمر ســيقتل 

قطعة منّي".
وأتى موقف طليب رّداً عىل قرار وزير الداخليّة 
اإلرسائييل أرييه درعي السماح لها بدخول الدولة 
العريّــة للقيــام بـ"زيارة إنســانيّة لجّدتها"، 

أنّها  إرسائيل  إعــالن  غداة  وذلك 
وزميلتها  طليب  زيارة  ســتمنع 
ألّن  عمر،  إلهــان  الديموقراطيّة 
تُؤيّدان  األمريكيّتَــْن  النائبتَــْن 
لكّن  إرسائيل.  مقاطعــة  جهود 
الوزارة كشــفت يف بيان أّن قرار 
الســماح لها بـ"زيارة إنسانيّة" 
يف رسالة  تعّهد طليب  اتُّخذ عقب 
املفروضة  الــرشوط  بـ"احرتام 

من إرسائيل". وأّكــدت الوزارة أن طليب "وعدت 
بعدم الرتويج ملســألة مقاطعــة إرسائيل خالل 
زيارتها". وأرسلت طليب ليل الخميس - الجمعة 
السلطات اإلرسائيليّة للسماح لها  إىل  طلباً خّطياً 
بزيارة عائلتها، وتحديــداً جّدتها املقيمة يف قرية 
بيت عور الفوقا، قرب رام الله يف الضفة الغربيّة. 
وكتبت يف رســالتها املقتضبــة باإلنكليزيّة التي 
نرُِشَ نّصها عىل اإلنرتنت: "قد تكون هذه فرصتي 

القيود  لزيارتها"، متعّهدًة بـ"احرتام كّل  األخرية 
وعدم الرتويج ملقاطعة إرسائيل خالل زيارتي".

ويف قريــة بيت عور الفوقا، شــمال الضفة 
الغربيّة، التقت وكالة "فرانس برس" جّدة رشيدة 
طليــب وأقاربها الذيــن كانوا يرتّقبــون القرار 
اإلرسائييل مع انهماكهم يف استكمال التحضريات 
قبل وقت قصري من  الجّدة  الســتقبالها. وقالت 
أنّها  "أعتقد  قرارها:  اإلرسائيليّة  السلطات  إعالن 
ســتصل إىل القرية مرتدية الثوب الفلسطيني"، 
مضيفًة: "نحن نستعّد الستقبالها وسنحتفل بها 
عند وصولها". وجاء  ذبح خروف  نُريد  وبإلهان، 
قــرار إرسائيل برفض زيــارة النائبتَْن بعد وقت 
قصري من ترصيح الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
عىل "تويرت"، حيث قال: "إذا ســمحت إرسائيل 
للنائبتَــْن عمر وطليب بالزيارة، فهذا ســيُظهر 
الحقاً  الصحافين  ترامــب  وأبلغ  كبرياً".  ضعفاً 
التي  النائبتَْن "قالتا بعضاً من أسوأ األشياء  بأّن 
سمعها عىل اإلطالق عن إرسائيل"، متسائالً: "لذا 
تقول إرسائيــل مرحباً؟". وكان  أن  يُمكن  كيف 
بالرغم من  أثــار،  قرار منع دخول طليب وعمر 
دعم الرئيس األمريكــي له، انتقادات حادة داخل 
الواليات املتّحــدة األمريكيّة من حلفاء إلرسائيل، 
بينهم نــّواب ديموقراطيّون كبار 
الرئاسيّة،  لالنتخابات  ومرّشحون 
بل وحتّى لجنة الشــؤون العامة 

األمريكيّة - اإلرسائيليّة "ايباك".
وهكذا، انتقدت "ايباك"، وهي 
املؤيّدة  الضغــط  مجموعات  من 
الزيارة.  منــع  قــرار  إلرسائيل، 
وفيما أبدى أعضاء اللجنة البارزة 
"اعرتاضهــم" عىل دعــم طليب 
وعمر لحملة مقاطعــة إرسائيل، قالت "ايباك": 
"نحــن نعتقد أيضاً أّن كّل عضــو يف الكونغرس 
يجب أن يكون قادراً عىل زيارة إرسائيل والتعّرف 
مبارشة إىل حليفتنــا الديموقراطيّة". كذلك، نّدد 
70 ديموقراطيّاً يف مجلَسْ الشــيوخ  أكثر مــن 
والنــّواب عالنيًّة بقــرار إرسائيــل، فيما التزم 
النــّواب الجمهوريّون الصمــت عموماً. واعتر 
الشــيوخ  الديموقراطيّة يف مجلس  األقليّة  زعيم 

تشاك شــومر واملؤيّد الكبري إلرسائيل، القرار أنّه 
"عالمة ضعف سترّض فقط العالقات األمريكيّة - 

اإلرسائيليّة ودعم إرسائيل يف أمريكا".
بدورهــا، وصفت رئيســة مجلــس النّواب 
األمريكــي، الديموقراطيّة نانــس بيلويس، منع 
النائبتَْن بأنّه "مؤرّش إىل الضعف  إرسائيل دخول 
وأدنى من كرامة دولة إرسائيل العظيمة"، معترًة 
أنّها "مخيبة كثرياً لآلمال". كما وصفت  الخطوة 
بـ"املخيف  اإلرسائييل،  القرار  إلهان عمر،  النائبة 
واملهــن للقيــم الديموقراطيّة". مــن جانبها، 
اعتــرت عضو اللجنــة التنفيذيّــة لـ"منّظمة 
القرار  عرشاوي،  حنان  الفلســطينيّة"  التحرير 
أنّه "عمل مشن وعدائي ضّد الشعب  اإلرسائييل، 
األمريكي ومــن يُمثّله". لكّن فلســطينين أبدوا 
انزعاجهم من رســالة طليب لــوزارة الداخليّة 
عر  فلســطيني  صحايف  وكتــب  اإلرسائيليّــة. 
صفحته عىل "فيســبوك": "طلب رشيدة طليب 
الســماح لها بزيارة بلدها األّم ألسباب انسانيّة 

خطوة غري موّفقة باملّرة".

بنيامن  الوزراء اإلرسائيــيل  ودافع رئيــس 
نتنياهــو أمــس األّول عن قرار املنع الســابق، 
مشرياً إىل أّن مسار رحلتهما يؤّكد أنّهما تعتزمان 
مواصلة تأييــد مقاطعة إرسائيل. وتابع يف بيان: 
"كدولة ديموقراطيّة، حّرة ونابضة بالحياة، فإّن 
إرسائيل تفتح أبوابها أمــام أّي منتقد أو انتقاد، 
مع اســتثناء وحيــد". وأردف موضحاً: "يُحّظر 
قانون إرسائييل دخول األشــخاص الذين يدعون 
إىل مقاطعتها وينشــطون يف ذلك، كما هو الحال 
مــع الديموقراطيّات األخرى التــي تمنع دخول 
أشــخاص تعتر أنّهم يُلحقــون رضراً بالبالد". 
ويف العام 2017، أصــدرت إرسائيل قانوناً يحظر 
دخول األجانب الذين يدعمون مقاطعتها. وصدر 
إرسائيل"  مقاطعــة  "حركة  عــىل  رّداً  القانون 

كوسيلة للضغط عليها.
تزامنــاً، أعلــن الجيش اإلرسائيــيل إصابة 
ارسائيليَّْن بجروح يف عمليّــة دهس عند مدخل 
مســتوطنة "اليعازر"، الواقعة جنوب بيت لحم 
يف الضفة الغربيّة، يف حــن لفتت وزارة الصحة 

نائبة أميركيّة ترفض 
الذهاب إلى إسرائيل

وفاة فلسطيني برصاص شرطي إثر تنفيذه عمليّة دهس

السلطات اإلسرائيليّة ترفع السيّارة التي اسُتخدمت في عمليّة الدهس عند مدخل مستوطنة "اليعازر" أمس )أ ف ب(

يحّظر قانون إسرائيلي 
دخول الناشطين األجانب 
الذين يدعمون مقاطعة 

الدولة العبرّية

منذ  تُجريها  تجربة صاروخيّة  يف ســادس 
25 تمــوز، أطلقت كوريا الشــماليّة أمس 
صاروخــن قصريي املدى ســقطا يف بحر 
اليابان، وشــنّت يف الوقت ذاته هجوماً الذعاً 
عىل مــا وصفته بـ"الدعوات الســخيفة" 
الجنوبي  الكوري  الرئيس  للحوار من جانب 
مــون جــاي إن، رافضًة إجــراء مزيد من 

املحادثات الثنائيّة مع سيول. 
وأوضحــت هيئــة األركان الكوريّــة 
أُطلقا من جوار  أن الصاروَخــْن  الجنوبيّة 
مدينة تونغتشون يف إقليم كانغوون يف جنوب 
رشقي كوريا الشماليّة، وحّلقا عىل مسافة 
نحو 230 كلم، قبل أن يسقطا يف بحر الرشق 
املعروف أيضاً ببحــر اليابان. وأّكدت الهيئة 
لحصول  تحّسباً  الوضع  يُراقب  "الجيش  أن 
عمليّــات إطالق أخرى، فيمــا نُحافظ عىل 
جاهزيّتنا". وقال مســؤول يف هيئة األركان 
املشــرتكة لوكالة "فرانس برس": "يُعتقد 
أنّهما صاروخان باليســتيّان قصريا املدى"، 
مشّدداً عىل أنّه "ال يزال يتعّن إجراء مزيد من 

التحاليل للتأّكد من ذلك". 
وحصلت التجربة يف وقت رفضت "لجنة 
التابعة  للبــالد"،  الســلمي  التوحيد  إعادة 

لســلطات الشمال الشــيوعي، ترصيحات 
للرئيس مون أمس األّول، عّر فيها عن رغبته 
يف إعادة التوحيد، مؤّكدًة أنّه لم يعد لديها ما 
الذي  مون،  ووصفت  ســيول.  مع  تُناقشه 
طاملا أيّد الحــوار مع بيونغ يانغ، بـ"الرجل 
الوقح الــذي يندر العثور عىل مثيل له"، ألنّه 
أمل يف اســتئناف املحادثات بن الكوريّتَْن 
فيما كان يُواصل املناورات العســكريّة مع 

واشنطن.
وأعلن مون يف خطاب ألقاه بمناســبة 
ذكرى تحرير كوريا مــن االحتالل الياباني 
)1910-1945(، أن هدفــه هــو "التوّصل 
إىل الســالم وإعادة التوحيد بحلول 2045"، 
بالرغم مــن انتهاء واليته الرئاســيّة العام 
2022، يف البلــد الذي ال يســمح بأكثر من 
والية واحدة. وذكــرت بيونغ يانغ يف بيانها 
بلغة ساخرة أن خطاب مون يستحق تعليق 
"خطاب ذكرى أحمق"، مؤّكدًة أنّه "لم يعد 
لدينا ما نُناقشه مع سلطات كوريا الجنوبيّة، 
وليس لدينا أّي نيّة يف االجتماع معها مجّدداً". 
وجاء يف بيان بيونغ يانغ أيضاً أن السلطات 
املاء  الجنوبيّة "تتطّفــل للصيد يف  الكوريّة 
العكر يف الحوار املستقبيل األمريكي - الكوري 

بيونغ يانغ ُتطلق صاروخين  باليستيَّْين 
رفضت إجراء محادثات جديدة مع   سيول

إشــتبك مئات املحتّجن أمس مع الرشطة يف كشــمري 
الخاضعة لإلدارة الهنديّة، يف وقــت بحث رئيس الوزراء 
الباكســتاني عمران خان أوضاع االقليــم خالل اتصال 
هاتفي مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ُقبيل جلسة 
ملجلس األمن الدويل ُخّصصت لهذه القضيّة. وأوضح وزير 
الخارجيّة الباكســتاني شاه محمود قريش أن خان بحث 
مع ترامب مخاوفه حيال "الوضع يف كشــمري املحتّلة"، 
بينمــا أعلن البيت األبيض أن ترامــب أّكد لخان رضورة 
تخفيف التوتر بن الهند وباكســتان وحّل قضيّة كشمري 

عر الحوار.
من جهته، نّدد السفري الهندي لدى األمم املتّحدة سيد 
أكر الدين، بالتدّخل الدويل يف شؤون كشمري، وذلك بعدما 
عقد مجلس األمن أّول اجتماع رسمي له منذ نحو 50 عاماً 
حول هذه املنطقة املتنازع عليها بن نيودلهي وإسالم أباد. 
وقال السفري للصحافين يف نيويورك: "ال نحتاج إىل 
هيئات دوليّة تتدّخل يف شؤون غريها ملحاولة إطالعنا عىل 

كيفيّة إدارة حياتنا".
ويف رسيناغار، أطلقت الرشطة الغاز املسيّل للدموع 
وكريات من بنادق الضغط لتفريق املحتّجن الذين أرادوا 
التظاهر يف الطريق الرئيس يف املدينة، بعد صالة الجمعة. 

وألقى املتظاهرون الحجارة عىل الرشطة واستخدموا 
بضائع املتاجر وصفائح القصدير لالحتماء، عندما أطلقت 
الرشطة عرشات الطلقات عىل الحشد. وسار املتظاهرون 
حاملن أعالماً ســوداء، داللًة عىل الحزن، والفتات تحمل 
الهند، عــودوا أدراجكم".  شــعارات بينها: "إذهبوا إىل 
واندلعت االشــتباكات فيما أعلن مسؤول هندي رفيع أّن 
السلطات سترشع يف إعادة الخطوط الهاتفيّة يف كشمري 

مساء أمس، بما يف ذلك رسيناغار.
كما ســّجلت صدامات متقّطعة يف أجزاء أخرى من 
وادي كشمري، املعقل الرئيس ملقاومة الحكم الهندي منذ 

عقود، وحيث االتصاالت مقطوعة منذ أسبوَعْن تقريباً. 
وظّلت املــدن والبلــدات الكرى يف وادي كشــمري 
املضطرب خاضعة لحظر التجّول، ولم تســمح القّوات 
الحكوميّة بالتحّرك ســوى بناًء عــىل تصاريح خاصة. 
وأقامت القّوات حواجز واستخدمت األسالك الشائكة لسّد 
الطرق. ولم يُسمح بالتجّمعات الكبرية يف الوادي، وأغلقت 

معظم املساجد لليوم الثاني توالياً. 
ووســط خشــية الحكومة املركزيّة يف نيودلهي من 
االحتجاجات واالضطرابات، عاشــت املنطقة الواقعة يف 
شمال الهند، ذات الغالبيّة املسلمة، تحت إجراءات مشّددة 
منذ األسبوع األّول من آب، حن تقّرر إنهاء الحكم الذاتي 
لكشــمري والحاقها مبارشًة بالحكومة الهنديّة. ونرشت 
الهند عرشات اآلالف من عنارص القّوات اإلضافين، الذين 
انضّموا إىل نصف مليون منترشين فيها أصالً، كذلك قيّدت 
بشــّدة التحّركات واالتصاالت. واحتجزت السلطات أكثر 
من 500 شخص، بينهم سياسيّون كشمرييّون وأساتذة 

جامعات وكبار رجال األعمال وناشطون.
وكشــف مســؤولون يف الجزء الذي تُســيطر عليه 
باكستان من كشمري أمس األّول أن ثالثة جنود باكستانيّن 
لقوا حتفهم يف قصف هندي عر خط املراقبة، وهو بمثابة 
حدود فعليّة بينهما، وُقِتَل آخران يف حادث منفصل. وأعلن 
الجيش الباكســتاني أنّه رّد عىل إطــالق النار، ما أّدى إىل 
مقتل 5 جنود هنوداً. لكن متحّدثاً باســم الجيش الهندي 

نفى ذلك يف ترصيح لوكالة األنباء الهنديّة.

كشمير تشهد صدامات عنيفة
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دعا خمســة مقّررين خاصن لألمــم املتّحدة ورئيس 
التمييز  للعمل حول مســألة  املتّحــدة  مجموعة األمم 
ضّد املرأة، إيران أمس، إىل االفراج عن 3 نســاء تظاهرن 
تعبرياً عن رفضهّن ارتداء الحجاب، فيما تزايدت عمليّات 
توقيف الناشــطات يف األســابيع األخرية. ودان الخراء 
األمميّــون يف بيان، "العقوبات الطويلة بالســجن التي 
اتّخذت يف حق 3 إيرانيّات اعتقلن تعّسفاً ألنّهن احتججن 

علناً ضّد االرتداء االلزامي للحجاب".
وذكر الخــراء أن محكمة إيرانيّــة حكمت عىل 
موجغان كيشافارز بالسجن 23 عاماً و6 أشهر، فيما 
حكم عىل كّل من ياســمان أرياني ومنرية عربشاهي 
بالسجن 16 عاماً. وأّكد خراء األمم املتّحدة املستقّلون 
أنّه حكم عىل النســاء الثالث بتهم: "التجّمع والتواطؤ 
يف أعمال ضــّد األمن القومي، والدعايــة ضّد الدولة، 
ودعمهما".  والدعارة  األخالقي  الفســاد  وتشــجيع 
وُحِكَم عىل كيشــافارز أيضاً بتهمــة توجيه "إهانة 

للمقّدسات".
ووّجهت هذه االتهامات بعدما أظهر رشيط فيديو 
عىل اإلنرتنت النساء الثالث يوّزعن الزهور يف مرتو طهران 
يف الثامــن من آذار، وذلك يف اليوم العاملي للمرأة. وطالب 
الخراء الســلطات اإليرانيّة بـ"إلغاء هــذه اإلدانات". 
وتابع البيان: "نشــعر بالقلق من ارتبــاط التوقيفات 
مبارشاً  ارتباطاً  التي فرضت عليهّن،  الطويلة  واألحكام 

باملمارسة السلميّة لحقوقهّن يف حّرية التعبري والتجّمع، 
يف سعيهّن إىل تحقيق املساواة بن الجنَسْن يف إيران".

واحتجزت النســاء الثالث يف نيســان، ثّم أفيد عن 
"اختفائهن القرسي" من 9 إىل 14 يوماً. وأوضح الخراء 
"أنهّن لم يتمكّن مــن مقابلة محام خالل املرحلة األوىل 
من التحقيق"، كما "لم يحصل ممثلوهّن القانونيّون عىل 
الحق يف تمثيلهّن خالل محاكمتهّن". وتكشف معلومات 
متاحة لخراء األمم املتّحدة منــذ كانون الثاني 2018، 
أن أكثر من 32 شــخصاً أوقفوا و10 آخرين عىل األقّل 
ُســِجنوا، ألنّهم احتّجوا عىل االرتداء االلزامي للحجاب. 
ولفت الخــراء إىل أن "عمليّات اعتقال الناشــطات يف 

مجال حقوق املرأة زادت يف األسابيع األخرية". 
من جانبها، أعربــت لجنة املرأة التابعة لـ"املجلس 
الوطني للمقاومة اإليرانيّة" عن "اشــمئزازها وإدانتها 
بقّوة لألحكام العائــدة إىل عصور الظالم والصادرة من 
قضاء املاليل بحق الســيّدات الثالث". وأوضحت اللجنة 
أن "الناشــطات يف مجال حقوق املرأة يقبعن يف السجن 
ألشهر عّدة بسبب احتجاجهّن عىل قوانن وأعمال نظام 
املاليل القامع للنساء، حيث ُحِكَم عليهّن ما مجموعه 55 

عاماً".
ويفرض قانون اللباس الــذي دخل حيّز التنفيذ يف 
إيران بعد الثورة اإلســالميّة العام 1979، عىل النســاء 

الخروج محّجبات وارتداء ثوب طويل وواسع.

األمم المتّحدة تدعو إيران إلى اإلفراج
عن ثالث نساء تظاهرن رفضًا للحجاب

السلطات اإلسرائيليّة ترفع السيّارة التي اسُتخدمت في عمليّة الدهس عند مدخل مستوطنة "اليعازر" أمس )أ ف ب(

من اليمين: موجغان كيشافارز ومنيرة عربشاهي وياسمان أرياني )مواقع التواصل االجتماعي(

أخبار سريعة

مركز العمليّات األميركيّة 
- التركيّة في سوريا يبدأ 
العمل األسبوع المقبل 

ترامب مهتّم بشراء 
غرينالند 

إحالة طلب تايوان شراء 
"أف 16" إلى الكونغرس

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي 
آكار أمس أّن مركز العمليّات 
المشتركة األميركيّة - التركيّة 

في سوريا، سيبدأ العمل اعتباراً 
من األسبوع المقبل. وقال: "لقد 

توّصلنا إلى اتفاق عام حول 
التنسيق والسيطرة على المجال 
الجّوي، وكذلك حول العديد من 

الموضوعات"، مضيفاً: "حتّى اآلن، 
تّم االلتزام بالجدول الزمني المحّدد 

مع واشنطن، ونتوّقع أن يستمّر 
األمر على هذا المنوال"، وذلك أثناء 
زيارته شانلي أورفا )جنوب شرق( 

مع رئيس األركان، لتفّقد القّوات 
التي ستعمل في إطار هذا المركز. 

ومنذ اإلثنين يعمل وفد أميركي 
في هذه المنطقة على إنشاء هذا 
المركز. ميدانياً، ُقِتَل 15 مدنياً، 
بينهم 6 أطفال، في غارة جّوية 

روسيّة استهدفت مخيّماً للنازحين 
في بلدة حاس في ريف إدلب 

الجنوبي، بحسب ما أفاد "المرصد 
السوري".

أبدى الرئيس األميركي دونالد 
ترامب اهتماماً بشراء غرينالند 
التابعة للدنمارك، وذلك بسبب 

مواردها الطبيعيّة وأهّميتها 
الجيوسياسيّة. وذكرت صحيفة 

"وول ستريت جورنال" أن ترامب 
استعلم مّرات عّدة من مستشاريه 

في البيت األبيض حول إمكانيّة 
أن تشتري الواليات المتّحدة هذه 

المنطقة التي يُغّطي الجليد معظم 
أراضيها والبالغ عدد سّكانها 56 

ألف نسمة. وأوضحت الصحيفة أن 
الطلب طرح "بمستويات مختلفة 

من الجّدية". وسارع سياسيّون 
دنماركيّون للرّد على رغبة ترامب 

بشراء غرينالند، مؤّكدين أن 
الجزيرة "ليست للبيع". وغرينالند 
جزيرة قطبيّة كبيرة شاسعة تظهر 

فيها جليّة تأثيرات "االحترار 
المناخي". وزاد ذوبان الجليد الذي 
أّدي إلى ارتفاع مستوى المحيطات 

فيها 4 مّرات بين 2003 و2013.

أحال البيت األبيض إلى 
الكونغرس اقتراحاً لبيع طائرات 

"أف 16" متطّورة بكلفة 8 
مليارات دوالر لتايوان، في 

خطوة من شأنها أّن تُثير غضب 
الصين. واعتبر السيناتور 

الجمهوري في لجنة الشؤون 
الخارجيّة ماركو روبيو، قرار 

اإلدارة األميركيّة، "خطوة مهّمة 
لدعم جهود الدفاع الذاتي 

لتايوان"، مضيفاً: "فيما تُحاول 
الحكومة الصينيّة والحزب 

الشيوعي توسعة انتشارهما 
التسّلطي في المنطقة، من المهّم 

أن تُواصل الواليات المتّحدة 
تعزيز عالقتها االستراتيجيّة 
مع شريكتها الديموقراطيّة 

تايوان من خالل الدعم المستمّر 
والمنتظم". وتابع: "أناشد 

لجنة العالقات الخارجيّة في 
مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون 

الخارجيّة في مجلس النّواب، 
المضي قدماً بسرعة في عمليّة 

بيع هذه األسلحة المهّمة".

عالء  الفلســطيني  املواطن  أّن  إىل  الفلســطينيّة 
خــرض الهريمــي )27 عاماً(، مــن مدينة بيت 
لحــم، تويف متأثــراً بإصابتــه برصاص رشطي 
املستوطنة،  عند مدخل  عليه  النار  أطلق  إرسائييل 
إثر قيامــه بعمليّة الدهــس. وأوضح الجيش يف 
بيــان أن "تحقيقاً أوليّاً يف الحادث يُشــري إىل أن 
الرشطة  كشــفت  بينما  مدنيَْن"،  دهس  إرهابيّاً 
أن "رشطيّاً كان عائــداً إىل منزله بعد انهاء عمله 
الخروج  يُحاول  املهاجم  الهجوم، ورأى  وشــاهد 
من اآلليّة". وأشــارت إىل أن "الرشطي أطلق النار 
الحادث يف محّطة  عليه ونجح يف تحييده". ووقع 
للحافــالت مقابل مدخل املســتوطنة. وانترشت 

قّوات للرشطة بشكل كثيف يف مكان الهجوم.
وتصاعد التوتّر يف البلــدة القديمة يف القدس 
هذا األســبوع، بعــد تزامن األعياد اإلســالميّة 
بن  األحد  عنيفة  مواجهــات  واندالع  واليهوديّة، 
الرشطة اإلرسائيليّة ومصّلن فلسطينين يف الحرم 
القديس، أسفرت عن إصابة عرشات الفلسطينين 

و4 من عنارص الرشطة اإلرسائيليّة.

بيونغ يانغ ُتطلق صاروخين  باليستيَّْين 
رفضت إجراء محادثات جديدة مع   سيول

خريطة بيانيّة ُتظهر مسار الصاروخين )أ ف ب(

مرحلة  بــأّن  "تحلم  مضيفاً:  الشــمايل"، 
الحوار ستأتي بشكل طبيعي عندما تنتهي 
املناورات العسكريّة بن سيول وواشنطن". 
وتابع البيــان: "من األفضل ملون أن يتوّقف 

عن ذلك التعّلق املستمّر غري املجدي".
مــن جهتهــا، رأت وزارة التوحيد يف 
ســيول أن ترصيحات كوريا الشــماليّة ال 
تتّســق مع روح االتفاقات بن الكوريّتَْن، 
ومنهــا إعالن بانموجــوم املوّقع بن مون 
وكيم يف نيسان العام املايض. وقال مسؤول 
يف الوزارة: "نُريد أن نُشــري بوضوح إىل أن 
الترصيحات لن تُساعد يف تحسن العالقات 
الزعيم  اإلطالق". وحذّر  الكوريّتَْن عىل  بن 
الكوري الشمايل يف مطلع آب من أن عمليّات 
إطالق الصواريخ تُشّكل تحذيراً جّدياً موّجهاً 
إىل كوريا الجنوبيّة والواليات املتّحدة بسبب 
التدريبات العسكريّة املشرتكة التي يُجريها 
البلدان. وتُنّدد بيونغ يانغ باســتمرار بهذه 
تعترها  التي  السنويّة  العسكريّة  املناورات 
تدريبات تُمّهــد لغزوها، غــري أنّها كانت 
تمتنع عن تنفيذ تجــارب خاللها. وهّددت 
مراراً أيضاً بأّن بدء املناورات من شــأنه أن 
يحول دون استئناف محادثاتها مع الواليات 

املتّحدة حول ترسانتها من األسلحة النوويّة. 
وتأتي التجارب األخرية يف وقت تبدو خطط 
استئناف املحادثات عىل مستوى فرق العمل 

بن بيونغ يانغ وواشنطن مجّمدة.
والتدريبــات األمريكيّــة - الكوريّــة 
الجنوبيّة املشــرتكة تُجرى ســنويّاً منذ 4 
ســنوات، لكن ُقّلصت لتهدئــة التوتر مع 
بيونــغ يانغ. غــري أن الجارة الشــماليّة 
املشاكسة هّددت األســبوع املايض بإجراء 
مزيد من التجارب عىل األســلحة يف أعقاب 
بدء التمارين املشــرتكة األخرية بن سيول 
وواشــنطن يف 5 آب. وقّلل مون من أهّمية 
التجارب األخرية لكوريا الشماليّة، بل أملح إىل 
الكوريّتَْن  بن  اقتصاديّة محتملة  مشاريع 
يف مســعى للتصّدي للحــرب التجاريّة بن 
كوريا الجنوبيّة واليابان، ما دفع بمنتقدين 
للقول إّن لديه "أوهاماً بالسالم". ووصفت 
ســيول غالبيّة عمليّات اإلطالق الســابقة 
بأنّهــا لصواريخ باليســتيّة قصرية املدى، 
فيما كشفت بيونغ يانغ أن بعض عمليّات 
اإلطالق يتعّلق بـ"منظومة صواريخ موّجهة 

من العيار الثقيل".
إطالق  الشــماليّة  كوريا  ويحظر عىل 

ملجلس  قرارات  بموجب  باليستيّة  صواريخ 
التهديدات  الدويل. وبعد ســنة مــن  األمن 
املتبادلــة والتوتر املتصاعــد، عقد الرئيس 
الكوري  والزعيم  ترامــب  دونالد  األمريكي 
الشــمايل قّمة تاريخيّة يف سنغافورة العام 
املــايض، وّقعا فيها عــىل تعّهد غري واضح 
بالعمل عىل "نزع الســالح النووي من شبه 
الجزيرة الكوريّــة". وأخفقت قّمة ثانية يف 
هانوي بينهما، وسط خالفات حول تخفيف 
الدولة  مــن  التنازالت  وحجــم  العقوبات 

الشماليّة املغلقة. ثّم اتّفق ترامب وكيم عىل 
استئناف املحادثات خالل لقاء لم يكن مقّرراً 
يف حزيران، يف املنطقة املنزوعة السالح بن 
اآلونة  يانغ يف  بيونغ  الكوريّتَْن. وشــّددت 
األخرية عــىل أن محادثات امللــف النووي 
والواليات  الشــمال  بن  "حرصاً"  ستكون 
املتّحدة، رافضًة إجــراء حوار منفصل مع 
كوريا الجنوبيّة، بعدما اتّهمت سيول بلعب 
دور "وسيط متطّفل" يف أعقاب انهيار قّمة 

هانوي.



تأثرت حركة الشــحن يف الخليــج العربي ومضيق 
هرمز ســلباً منذ شــهر أيار بســبب االستفزازات 
اإليرانية. وقعت انفجارات يف ســفن للشحن، وتلوم 
واشــنطن اإليرانيني عىل ما حصــل. ويف 19 تموز، 
احتجز الحرس الثوري اإليراني ناقلة النفط "ستينا 
إمبريو" التي تحمل العلم الربيطاني يف مضيق هرمز، 
رداً عىل القرار الربيطاني باحتجاز ناقلة تحمل نفطاً 

إيرانياً غري ُمكرَّر بالقرب من جبل طارق.
منذ ذلك الحني، يشعر القادة األوروبيون بالقلق 
بشأن طريقة الرد عىل االستفزازات اإليرانية وكيفية 
الحفاظ عىل حركة شــحن آمنــة يف مضيق هرمز. 
كيف يمكن كبح طهران وحماية املصالح األوروبية 

من دون املجازفة يف الوقت نفسه باندالع الحرب؟
زاد الوضع تعقيداً حني توىل بوريس جونســون 
رئاسة الحكومة يف لندن حديثاً وبدأ يُوّجه بلده نحو 
الخروج من االتحاد األوروبي خالل 90 يوماً تقريباً، 
علمــاً أن الربملان الربيطاني وحــده قادر عىل وقف 

خطته.
حتى اآلن، كانت لنــدن واحدة من ثالثة العبني 
أوروبيني أساســيني يحاولون إنقاذ االتفاق النووي 
الدويل مع إيــران، إىل جانب برلــني وباريس، غداة 
انسحاب الواليات املتحدة. لكن هل يتحول جونسون 
إىل حليف قوي لرتامب، مثلما كان توني بلري حليفاً 
لجــورج بوش اإلبــن خالل حرب العــراق يف العام 

2003؟
من الواضــح أن لنــدن ســتزيد اتكالها عىل 
واشنطن مســتقبالً، ويف حال إقرار "الربيكست بال 
اتفاق"، ســتضطر حينها للرضوخ لرغبات ترامب 

بدرجة إضافية.
لهذا السبب، تحاول برلني إرشاك إسبانيا، وحتى 

إيطاليا وبولنــدا، يف املفاوضات مع 
تقســيم  يف  ترامب  نجح  إذا  إيران. 
الجبهــة األوروبيــة، لــن يتمكن 
أي طــرف حينها مــن منع تفاقم 
إيران. بعد انســحاب  األزمة مــع 
االتفاق، حاول  املتحدة من  الواليات 
اإليرانيني  تشجيع  األوروبي  االتحاد 
عــىل االلتزام باالتفــاق. لكن رغم 
التطمينات التي قّدمها األوروبيون، 

لم يتمكنوا من التعويض عن الخســائر االقتصادية 
الهائلــة التي تكبّدها اإليرانيون بســبب العقوبات 

األمريكية.
الشــؤون  يف  يقول عدنــان طباطبائي، خبري 
اإليرانية يف مؤسســة "كاربــو" األملانية التي تُعنى 
بقضايا الرشق األوسط: "ال تزال الحكومة يف طهران 
تؤمن بقيمة االتفاق النــووي الفاعل. لكنها تخترب 
اآلن خياراً أكثر واقعية: العودة إىل االتفاق أو التخيل 
عنه والتفاوض مــع األمريكيني عىل طريقة لتأمني 

مبيعات النفط اإليراني".
نتيجًة لذلك، تطبّــق الواليات املتحدة وإيران 

معاً سياسة التصعيد، ويأمل الطرفان يف استسالم 
الطرف اآلخر أوالً.

اليوم، تتنافس خطتان لضمان تجارة آمنة عرب 
مضيق هرمز: "عملية ســنتينال" بقيادة الواليات 

املتحدة، أو إرسال بعثة بحرية أوروبية.
بدت الخطة األمريكية محكومة بالفشــل قبل 
إطالقها. حني طرحها البنتاغون يف شــهر حزيران، 
لم يوافق أي بلد عليها. هــذا الوضع ليس مفاجئاً 
بما أن "عملية ســنتينال" صفقــة مريعة بنظر 
الــرشكاء املحتملني. عىل عكس مــا حصل خالل 
"حرب الناقالت" يف الثمانينات، حني رافقت السفن 
الشحن  ناقالت  األمريكية  الحربية 
العائــدة إىل حلفائها الكويتيني، ال 
ســنتينال"  "عملية  اعتبار  يمكن 
تحالفاً بــني دول متضامنة يف ما 
بينها، فقد أوضحت واشــنطن أن 
كل بلد سيبقى مسؤوالً عن سفنه 
املتحدة  الواليات  أرادت  الخاصــة. 
إذاً االكتفــاء بتقاســم معلومات 

االستطالع مع رشكائها.
أوروبية  بعثــة  بإرســال  املتعلقة  الفكرة  أما 
مشــرتكة بقيادة فرنســا وبريطانيا، فكانت أكثر 
واقعيــة. ومع ذلــك، يبدو أن "عملية ســنتينال" 
األمريكية تتفوق راهناً عــىل املقاربة األوروبية ألن 
تغيري الحكومة يف لندن جّدد زخم الخطة األمريكية، 
إذ تميــل حكومــة جونســون اآلن إىل تبنّيها وفق 
تلميحات نواب بريطانيني خالل اجتماع يف فلوريدا 
يف 25 تموز. بالنسبة إىل ترامب الذي يتوق إىل تقسيم 
األوروبيني، يعني هذا التوجه تحقيق انتصار مهم. 
كما أنه يُشــّكل نقطة تحّول يقودها جونســون 
لتهميــش األوروبيني اآلخريــن. يف النهاية، كانت 

لندن الجهة التي اقرتحت إرسال بعثة بحرية تابعة 
لالتحاد األوروبي، مع أن هــذا االقرتاح صدر حني 

كانت ترييزا ماي رئيسة الحكومة.
يَِقّل مؤيدو الخطــة األمريكية يف هذه املرحلة: 
باستثناء لندن، وحدها كوريا الجنوبية أعلنت نيّتها 
املشاركة حتى اآلن، وهو قرار منطقي نظراً إىل اتكال 
هذا البلد عىل ترامب يف رصاعه مع كوريا الشمالية. 
أما باريس وبرلني، فسبق ورفضتا املشاركة. وحتى 
بولندا املستعدة لتأييد ترامب يف ملفات أخرى أعلنت 
أنها ســتكتفي بتقديم دعمها الســيايس يف أفضل 

األحوال.
عرّبت دول الخليج من جهتها 
عن ترددها أيضاً. يبدو أن اإلمارات 
من  كانت  التي  املتحــدة،  العربية 
أرشس منتقــدي إيران ســابقاً، 
بدأت تتخىل عــن دعم ترامب. زار 
ملناقشة  حديثاً  إيران  إماراتي  وفد 
أمــن الخليج، وتكثــر املجازفات 
املطروحة عىل الــدول الصغرية يف 
الرصاع مع  بسبب  العربي  الخليج 

إيــران. يُعترب مضيق هرمز أبــرز ممر لصادراتها، 
كمــا أنها ال تملك أي وجود بحــري بارز أو أنظمة 

صاروخية دفاعية لحماية نفسها. 
يف ما يخص الخطة الثانية املرتبطة بإرســال 
بعثة أوروبية، يرتاجع احتمال تنفيذها بسبب مسار 

جونسون املتعّرج.
أما الحكومة األملانية، فلن تشــارك يف أي ظرف 
من الظروف يف العملية األمريكية يف الخليج العربي. 
إنه موقف واضح جداً، حتى لو بدت رســائل وزير 
الديموقراطي  "الحزب  )من  ماس  هيكو  الخارجية 
االجتماعــي"( ووزيــرة الدفــاع أنيغريت كرامب 

الديموقراطي  "االتحــاد  )من حــزب  كارنبــاور 
املســيحي"( مختلفــة تمامــاً. تظــن الحكومة 
االتحادية أن هذه الخطة لن تتماىش مع السياســة 
التــي تُطبّقها يف امللف اإليرانــي حتى هذه املرحلة 
وترتكز عىل رفض اســرتاتيجية ترامب املبنية عىل 
فرض "أقىص درجــات الضغوط"، لذا تريد متابعة 
إيران. كذلك، تشــعر  النووي مع  االلتزام باالتفاق 
برلني بالقلــق من أن تؤدي العمليــة األمريكية إىل 

تصعيد عسكري يف هذا الرصاع. 
لكن يمكن أن يصــدر طلب مماثل من باريس. 
تلّقــت وزارة الدفاع يف برلني مــؤرشات مفادها أن 
الفرنسيني يخططون إلطالق عمليتهم الخاصة، بما 
أن فرنسا تحتفظ بقاعدة عسكرية يف أبو ظبي، عىل 
مضيق هرمز تحديداً، منذ عرش سنوات. وإذا طلبت 

فرنسا الدعم، يصعب أن ترفض الحكومة األملانية.
أوضحت وزيــرة الدفاع كرامب كارنباور خالل 
زيارتها االفتتاحية إىل حلــف "الناتو" يوم األربعاء 
أن الربملان األملاني يجب أن يوافق أوالً عىل أي تدخل 
أملاني. وبموجب األحكام املعمــول بها يف املحكمة 
الدســتورية االتحادية األملانية، ال يمكن الســماح 
بعملية مماثلة إال يف إطــار "نظام أمني جماعي". 
لكن لم يتّضح بعد ما إذا كان تحالف الجهات الراغبة 
يف املشــاركة، بقيادة االتحاد األوروبي، يتماىش مع 

الدستور.
يف الوقت الراهن، تنشــط ســفينتان حربيتان 
أملانيتــان يف رشق البحــر املتوســط: الحراقــة 
"لودفيغســهافن أم راين" بالقرب من الســاحل 
إيجة. ويف  اللبناني، والفرقاطة "هيســن" يف بحر 
أواخر شهر أيلول املقبل، من املنتظر أن تستلم طائرة 
االستطالع "بي3- يس أوريون" مهامها يف جيبوتي. 
تشارك السفينتان والطائرة راهناً يف 
مهام دولية، لكن يمكن استعمالها 

مجدداً عند الحاجة.
ما  انتظار  األملــان  يتابع  فيما 
ستؤول إليه األوضاع، بدأت بريطانيا 
تحشد قواتها البحرية. باإلضافة إىل 
مونرتوز"،  إس  إم  "إتش  الفرقاطة 
أصبحــت املدّمــرة "إتــش إم إس 
السفن  ملرافقة  اآلن  دانكن" جاهزة 
الربيطانية باتجاه املضيق الواقع بني إيران وسلطنة 
عمان. ربما َحَكم الربيطانيون البحار يوماً، لكن ال 
يمكن تشغيل إال نصف السفن الحربية الربيطانية 
الفاعلة راهناً )سبع فرقاطات وثالث مدّمرات(. أما 

السفن املتبقية، فتخضع للصيانة.
رغم تخطيط بريطانيا للمشــاركة يف "عملية 
ســنتينال"، يبدو أن جونســون لم يتخلَّ بالكامل 
عن اإلجماع األوروبــي، فهو ال يزال يلتزم باالتفاق 
النووي مــع إيران رغــم الضغــوط الهائلة التي 
تفرضها واشنطن. مع ذلك، ال يمكن توقع ترصفاته 

يف مختلف الظروف.
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أوروبا عالقة وسط الصراع اإليراني - األميركي

كونستانتين هامرستاين، كريستيان هوفمان، سوزان كولبيل، رانيا سلوم - دير شبيغل

إذا نجح ترامب في تقسيم 
الجبهة األوروبية فلن 

يتمكن أي طرف من منع 
تفاقم األزمة مع إيران

اإلمارات العربية المتحدة 
كانت من أشرس منتقدي 
إيران سابقًا وبدأت تتخلّى 

عن دعم ترامب

قد يتحدّد مستقبل السياسة الخارجية واألمنية األوروبية المشتركة قريبًا 
في مضيق هرمز، الممر البحري الواقع بين إيران وسلطنة عمان وأحد أهم 
طرق نقل النفط في العالم. هل يمكن اعتبار االتحاد األوروبي العبًا مؤثرًا 

على الساحة العالمية، أم أنه كيان مفكك ومشلول؟ في الصراع القائم 
بين الواليات المتحدة وإيران، يريد األوروبيون لعب دور الوسيط. لكنهم بدأوا 

ينجرّون إلى ذلك الصراع اآلن وقد ُيسَحقون بين ترامب والقيادة اإليرانية.

الوزراء  رئيــس  وارتكب  ســبق 
الربيطاني الجديــد أخطاء فادحة يف 
طريقة تعامله مــع إيران. حني كان 
وزير الخارجية، أطلق ادعاًء خاطئاً مفــاده أن املواطنة الربيطانية اإليرانية 
نازانني زغاري راتكليف التي اعتقلتها الجمهورية اإلسالمية عّلمت الصحافة 
هناك. أدى موقفه إىل ترســيخ االتهامات اإليرانية القائلة إنها نرشت »حملة 
دعائيــة« مقصودة، وهكذا زادت املخاطر املطروحــة عليها. اعتُِقلت زغاري 
راتكليف يف العــام 2016، حني كانت تميض عطلة يف إيران، وال تزال محتجزة 

هناك.
عىل صعيد آخر، أعلنت طهران أنها ســتعترب تمركز أي ســفن حربية 

إضافية يف الخليج اســتفزازاً لهــا. لكنها تتابع توجيه رســائل متناقضة. 
من جهة، نرش الحرس الثوري بكل فخر فيديوات القتحامه ناقلة »ســتينا 
إمبريو«. ومن جهة أخرى، يطلق كبار املســؤولني الحكوميني دعوات جديدة 
للتفاوض. اقرتح وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن تصادق إيران 
عىل بروتوكول جديد لتوسيع عمليات التفتيش يف منشآتها النووية. يبدو أن 

طهران تحاول بهذه الطريقة استكشاف النوايا األمريكية.
صّعدت الواليات املتحدة من جهتهــا الضغوط عرب فرض عقوبات عىل 
ظريف. يُعتــرب وزير الخارجية، وهو أحد مهنــديس االتفاق النووي، »وجه 
النظام« برأي واشــنطن. لكن رّد األوروبيون رسيعاً عرب التأكيد عىل نيّتهم 

متابعة التعاون مع ظريف.

عناصر من الحرس الثوري االيراني يتفقدون ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
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الريايض الحــّر أصبح واجبــاً علينا  الــرأي 
كمهتّمني بــروح رياضيّة تصويبــاً لواقٍع ما 
عــاد يُحتمل...برأيي فإّن كّل يشء تغّي، ولكن 
لألســف لم يتحّقق التغيي املنشود يف الوسط 
من  أكثر  تُعنى  كانــت  التي  الريايض.املدارس 
غيهــا بالرياضة، والتي ُســّميت بـ "خّزان 
ألعابها  وتعّددت  مخزونهــا  تراجع  النوادي"، 
وباتت تهتّم بالنشاطات "الالصفيّة" املتنّوعة، 
ولم تعــد تكرتث يف املقابــل اىل توجيه طالبها 
نحو األلعاب الشــعبية التقليدية ككرة القدم 
وكرة الســلة والكرة الطائرة وغيها، بخاصة 
يف ظّل غياب البطوالت املدرســية واملسابقات 
التي كانت تميّز يف املايض مدرســة عن أخرى. 
النوادي التي كانــت تجمع أبناء املناطق خالل 
فصل الصيــف وتدّرب ِفرقهــا وتتبارى يف ما 
بينها خــالل دورات صيفيّة ُعرفت بـ "أعراس 
الصيف"، تقّلص عددها وتراجع نشاطها وبات 
معظمها مراكز لجان إدارية من دون نشــاط 

ريايض...
أّما بعــد، اّي االتحادات وما بعد بعد، فهي 
نتيجة اقرتاع تلك اللجان يف النوادي التي تنتخب 
بمســؤولية او بعدمها، لكنها هي املســؤولة 
عن خياراتها يف النهايــة إلدارة األلعاب، ولها 
يف مــا بعد فرصة لتصويــب األمور من خالل 

اجتماعات الجمعيّات العموميّة اذا ُعقدت...
أما رســمياً، فـ "كلنــا للرياضة" ولدعم 
االتحادات والنوادي والشــباب والرياضة، ويف 
الحقيقة إّن مبدأ "ناس بســمنة وناس بزيت" 
ما زال ســارياً و"غّب" دعم الطلب من جهة 

سياسيّة ما.
ويبقى الحّل بتغيي ما تغّي سلباً وأوصلنا 
اىل هذا الواقــع املرير، من هنا نــرى أّن عىل 
املدارس تنشــيط الرياضة - وبخاصة األلعاب 
األكثر شــعبية - كي تســتفيد النوادي منها 
الحقاً، وعىل النــوادي تفعيل دورها وأهميتها 
ومكّونات  البلديات  مــع  بالتعاون  املناطق  يف 
املجتمــع، وعىل االتحادات مســاعدة النوادي 
وإدارة األلعاب بشــفافية وعدم زيادة األعباء 
عىل الجمعيّات كما هــو حاصل لدى أكثر من 
اتحاد ريــايض حالياً. أما الــوزارة فعليها ان 
تكون وزارة للشباب والرياضة ووطنية بامتياز 

كي ال تفقد االمتياز...
ربيع فّراج
)محاسب اإلتحاد اللبناني للكرة الطائرة(

كلّ شيء 
تغيّر... ولم 

يتحّقق التغيير

هيـــدا رأيــــي

nidaalwatan.com

قانصوه تطّرق بداية اىل اإلشــكال 
الــذي حصل مع مــدّرب الحكمة 
غســان رسكيس الذي اتهم فريق 
هوبس علنــاً وعىل الهواء مبارشة 
وتعّمد  التســاهل  يريــد  بأنــه 
الخســارة أمام أنرتانيك يف بطولة 
اجل  23 ســنة من  لبنان تحــت 
إبعاد الحكمــة عن املربع الذهبي، 
فأجاب: "هذه األمور ليســت من 
نلعب  فنحــن  وشــيمنا،  أخالقنا 
كرة الســلة برشف وبكامل قّوتنا 
يف كّل املباريات، وال نســاير احداً 
أو نســتهرت بخصٍم حتى ولو كنّا 
أننا  والدليل  مسبقاً،  تأّهلنا  ضمنّا 
أنرتانيك فصبّت  وفزنا عــىل  عدنا 
النتيجــة ملصلحة الحكمة. إذاً اين 
التخاذل واإلســتهتار يف املوضوع، 
وملاذا التجنّي علينا بهذا الشكل؟". 
من  الباطلة  "االتهامــات  أضاف: 
االتهام  وهــذا  مردودة،  رسكيس 
الحكمة  نادي  رئيس  دفع  الكاذب 
إيــي يحشــويش لإلعتــذار عرب 
مواقع  عــىل  الخاصة  صفحتــه 
حذا  ثــّم  االجتماعي،  التواصــل 

رسكيس حذوه".
وعن لعبة كرة السلة يف لبنان، 
املعاناة  أصــل  إن  قانصــوه  قال 
يتعلــق بالوضع العــام يف البالد، 

الناحية االقتصادية،  خصوصاً من 
أحد االختباء  أمٌر ال يستطيع  وهو 
خلفــه، ورغــم ذلك، فــاّن كرة 
لبنان بخي ومستمّرة،  يف  الســلة 
وجاهزة.  ثابتة  زالت  ما  واألرضية 
تخطي  اســتطعنا  "كنا  وتابــع: 

االقتصادي  الوضع 
لو أصبنــا النجاح 
ونّوه  املطلــوب". 
قانصــوه بعمــل 
اللبناني  االتحــاد 
"النشيط وامُلنتج"، 
عــرب  خصوصــاً 
بطوالت  تنظيمــه 
العمرية،  الفئــات 

اىل أّن االنديــة أدركــت  مشــياً 
أخياً أنــه من غي املنطقي رصف 
الســابق،  يف  كما  الطائلة  األموال 
حارضاً  تموضعها  ســتعيد  وهي 
عىل  اللعبة  لرتســو  ومســتقبالً 
الوضع  اىل  نســبة  منطقية  أرقام 
االقتصــادي الذي يمّر بــه البلد. 
الظروف  كّل  رغــم  عىل  أنه  ورأى 
اللعبة  الســلة  كرة  تبقى  الصعبة 

األبرز عىل الساحة املحلية.

يحقّ لهوبس 
بيع العبيه

وبالحديث عــن نادي هوبس، 

لفــت قانصــوه اىل بيــع عدد من 
العبيه لإلســتفادة املاديــة، وقال 
الهدف من هذه  إّن  يف هذا الصــدد 
إيجاد تمويل  الخطوة معروف وهو 
القانون  الّن  للنادي،  واســتمرارية 
واضٌح كثياً وهو يحمي األندية التي 
الالعبني  "تصنع" 
عليهــــم  وتتعب 
مواهبـهم  وتصقل 
تهــــم  را ومــها
إليصالهــــــم اىل 
النجومية. وشــّدد 
يحّق  أنّــه  عــىل 
لهوبس رشعياً كما 
األندية  لغيه مــن 
واالســتفادة  الالعبني  بيع  األخرى 
منهم مالياً، مذّكراً يف هذا الســياق 
ســابقاً  انتقل  الــذي  مزهر  بعي 
اىل نــادي الحكمــة، "واألمر ذاته 
سيحصل إذا جاءتنا عروض مناسبة 
مماثلة لنجوم فريقنا من أمثال عي 
منصــور وكريم زينــون وايليوس 

سعد وأندرو كوبي وغيهم"...
وواصل: "رعاية نادينا ال تقوم 
إطالقــاً عىل أية خلفية سياســية 
أو طائفيــة بــل رياضيــة بحتة، 
تأسيس  منذ  واضحة  فسياســتنا 
النادي ويعرفهــا الجميع، وهي ال 
التمويل  االندية عىل  تعتمد كمعظم 
السيايس، فنحن نسعى اىل ممارسة 

الرياضة النظيفة وهدفنا خلق جيل 
جديد منفتح وواعــد من الالعبني، 
وقد نجحنا يف هذه السياســة حتى 

اليوم وسنستمّر بها".

التركيز على النشء 
الجديد

وباإلنتقــال اىل لعبة البادمنتون، 
قال قانصوه: "تسلمُت مهامي كرئيس 
اللعبة  8 ســنوات، وكانت  اتحاد منذ 
ترواح مكانها ومعظم االندية لم تكن 
جاهزة، لذلــك قررنا الرتكيز يف البداية 
عىل النشء الجديــد والفئات العمرية 
وعىل املــدارس واملعاهد، باإلضافة اىل 
تكثيف الدورات للمدّربني لخلق مجتمع 
بالخربات  استعنّا  كما  للعبة،  متكامل 
وفرضنا  والدولية،  واآلسيوية  العربية 
عــىل األنديــة املنضويــة اىل االتحاد 
عمريتنَي  فئتني  يف  املشــاركة  وجوب 
اللعبة  اّن  عىل األقّل ســنوياً". وأعلن 
أصبحت منترشة يف جميع أنحاء لبنان 
وتبرّش بالخي يف املستقبل بفضل هذه 
الخطة املدروسة، خصوصاً يف املدارس 
والجامعات. يف املقابل أقّر قانصوه بأّن 
مستوى اللعبة يف لبنان فنياً، بعيٌد عن 
كاشفاً  والعاملية،  اآلسيوية  املستويات 
املقبلة ستكون يف بطولة  املشاركة  اّن 
غرب آســيا يف األردن، آمالً يف تحقيق 

النتائج املرجوة.

قانصوه لـ "نداء الوطن": المدرّب 
سركيس أخطأ بحقّ نادي هوبس

فــــادي  سمعــــــــان

البادمنتون منتشرة في 
لبنان لكنها بعيدة عن 
المستويات اآلسيوية 

والعالمية

منصٌب إداريّ رفيع جديد تبّوأه أخيرًا رئيس االتحاد اللبناني 
للبادمنتون ورئيس نادي هوبس الرياضي جاسم قانصوه، وهو 

نائب رئيس االتحاد الدولي للعبة، وهذا ما سيجعله يكرّس 
معظم أوقاته وجهوده لمتابعة كافة النشاطات المتعلّقة 

بهذه الرياضة التي بدأ إنتشارها يتّسع موسمًا بعد آخر في لبنان. 
قانصوه تحدّث الى "نداء الوطن" عن وضع البادمنتون الحالي كما 

عن مستقبل ناديه ولعبة كرة السلة عمومًا.

أحمــد صفيّة، اســم ســيصبح قريباً 
األكثر تداوالً يف "املوســوعة الرياضية"، 

وخصوصاً السباحة.
لم يبلغ أحمد بعد الـ 13 من العمر، 
لكنــه يلهث وراء األرقام القياســية يف 
مختلف املسافات، لتحطيمها وتسجيلها 
باســمه، وهو الذي يطلق عليه محبّوه 

لقب "القرش الذهبي".
منذ بداية العام الحايل، ســّجل 21 
رقماً لبنانيــاً جديداً، ورقمني عربيني يف 
املغرب، حيث أضاف  العربية يف  البطولة 
3 ميداليات ذهبية وفضيتني  اىل رصيده 

و3 برونزيات.
أحمــد صفيّة من ســبّاحي نادي 
النجــاح - بيوت، ويتــدّرب عىل أيدي 

املدّرب الدويل النشيط محمد صقر.
وما ال يعرفه كثيون عن أحمد، أنه 
الجنوبية،  عربصاليم  بلدة  ســكان  من 
وهــو ينتقل يوميّــاً منهــا اىل بيوت 
للتمريــن، ما يُضيف لقــب "الريايض 
امللتزم" اىل سجّله الذي يضعه يف مصاف 
األبطال الحقيقيني، مثل األميكي كالب 

دريسلر، الذي يعتربه مثاله األعىل.
أحمــد صفيّة "بطــل - مرشوع" 

ميدالية أوملبية للبنان، فانتظروه.

الحارس جهاد محجوب قلوب  دخل 
محبّي كرة القدم من دون استئذان، 
وقد إحرتمته وقّدرته جماهي الفرق 
املنافسة لألنصار يف حقبة الثمانينات 

كما جماهي فريقه تماماً.
املرمى  حــّراس  من  واحٌد  هو 
البارزيــن الذيــن دّونوا إســمهم 
بأحرف من ذهب يف ســجالت الكرة 
اللبنانيــة، بدأ مســيته مع نادي 
14 عاماً،  الصفاء باكراً عن عمــر 
وكان اصغر العب يف لبنان يشــارك 

يف دوري الدرجة االوىل. بعدها انتقل 
اىل االنصار العام 1978 مقابل مبلغ 
50 الــف لية واســتمر معه حتى 
اعتزاله. كما دافع عن الوان املنتخب 
الوطني يف أكثر من 35 مباراة، وبعد 
اســرتاحة "املحارب" ُعــنّي مدرباً 
لحــّراس مرمى املنتخــب اللبناني 
اىل جانب  7 ســنوات، وعمل  لنحو 

املدّرب الكبي عدنان الرشقي.
لبناني  العب  أول  محجوب  كان 
يحرتف يف الخــارج العام 1979 مع 

االســماعيي، وخــاض معه  نادي 
موســماً واحداً مقابل 15 الف جنيه 
قبل عودتــه اىل لبنان، أمــا املباراة 
التاريخية التي ال ينســاها محجوب 
باستيا  فريق  األنصارعىل  فوز  فهي 
بطل فرنســا يف عقر داره )2-1( يف 

أوائل الثمانينات.
لحّراس  مدربــاً  حاليــاً  يعمل 
املرمى يف نــادي األنصار، كما يملك 
أكاديمية كرويــة متخّصصة يف هذا 

املركز يف العاصمة بيوت.

جهاد محجوب حارس الكرة وخادمهاأحمد صفيّة... وهواية تحطيم األرقام

بين األمس واليومنجــوم الــغـد

مــقــابــلــة
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كــــرة مضرب

حسم روبليف )21 عاماً ومصنف 70 عاملياً( املباراة 
يف مجموعتني 6-3 و6-4، أمام فيديرير )38 عاماً( 
وحامل لقب 20 بطولة كربى )رقم قيايس(، ليحرمه 

متابعة مشواره نحو لقب ثامن يف الدورة.
مبــاراة  خســارته  وبعــد 
ضــد  تاريخيــة  ماراثونيــة 
ديوكوفيتش يف نهائي ويمبلدون، 
يف  ثالثاً  املصنــف  فيديرير،  كان 
سينســيناتي، يبحــث عن لقبه 
التاســع والعرشيــن يف بطوالت 
املاســرز ألــف نقطــة، بيد ان 

التصفيات والــذي اقىص  املتأهل مــن  روبليــف 
السويرسي اآلخر ستانيســاس فافرينكا يف الدور 

الثاني، حرمه ذلك.
وحقق روبليــف فوزه الثاني عىل العب مصنف 
بني الخمســة األوائل يف غضون شهر، بعد أن سبق 
له التغلب عىل النمسوي دومينيك ثييم يف طريقه اىل 

نهائي دورة هامبورغ.
ويلتقي روبليف يف ربع النهائي مواطنه دانييل 
ميدفيديف التاســع والفائز بســهولة عىل االملاني 

يان-لينارد شروف 6-2 و1-6.
من جهتــه، احتاج ديوكوفيتش 
اىل 90 دقيقــة للتخلــص من عقبة 
اإلسباني بابلو كارينو بوستا بالفوز 
عليــه 6-3 و6-4، ليواجــه يف ربع 
النهائي الفرنيس لوكاس بوي الفائز 
عىل الرويس كارن خاتشــانوف 7-6 

و6-4 و2-6.
وحســم الرصبي فوزه الثامن عــىل التوايل يف 
سينسيناتي يف الفرصة األوىل من أصل اثنتني سنحتا 

له للفوز باللقاء.
كما تأهل الفرنيس ريشار غاسكيه عىل حساب 
االرجنتيني دييغو شفارتسمان 7-6 و6-3، ليلتقي 
االســباني روبرتو باوتيســتا آغوت الحادي عرش 

والفائز عىل الرصبي الشــاب ميومري 
كيزمانوفيتش 6-1 و2-6.

وبلغ الياباني يوشــيهيتو نيشيوكا )23 عاماً( 
املتأهل مــن التصفيات ثاني ربــع نهائي له هذا 

املوســم عىل حســاب االسرايل 
اليكس دي مينور 7-5 و4-6.

ويلتقي نيشــيوكا، املصنف 
77 والــذي فاجــأ مواطنه كي 
نيشــيكوري االربعاء، البلجيكي 
دافيــد غوفان الســادس عرش 
ادريان  الفرنــيس  عــىل  الفائز 

مانارينو 7-6 و2-6.

خروج هاليب
وعند السيدات، كانت الرومانية سيمونا هاليب، 
املصنفــة رابعة واملتّوجة منتصف الشــهر املايض 

بلقبها الكبري الثانــي باحرازها بطولة ويمبلدون، 
أبرز ضحايا الدور الثالث بخسارتها أمام األمريكية 

ماديسون كيز السادسة عرشة 1-6 و6-3 و7-5.
وخافاً للموســم املايض الــذي وصلت فيه اىل 
نهائــي دورة سينســيناتي قبل أن 
تخرس أمــام الهولندية كيكي برتنز، 
ستبدأ هاليب بطولة فاشينغ ميدوز 
األمريكيــة، رابعة بطــوالت الغراند 
فقط  مباريات  أربع  بخوضها  سام، 
 13 منذ تتويجها بطلة لويمبلدون يف 
تموز، وهــي اثنتان يف دورة تورونتو 
الدور ربع  انســحبت من  املايض حيث  األســبوع 

النهائي، ومثلهما يف سيسنسيناتي.
ومن جهتها، أبقت األســرالية أشــي بارتي 
املصنفــة اوىل عــىل حظوظها باســتعادة صدارة 
تصنيف املحرفات التي تنازلت عنها اإلثنني ملصلحة 
اليابانية ناومي أوساكا، بتأهلها اىل ربع النهائي بعد 

روبليف ُيفاجئ فيديرير 
وكيز ُتطيح هاليب

فينوس تبلغ ربع النهائي في سينسيناتي

فيديرير )الى اليمين( يصافح روبليف بعد المباراة

بلغ نيشيوكا ثاني 
ربع نهائي له 
هذا الموسم

أبقت بارتي على حظوظها 
باستعادة صدارة 

المحترفات

حقق الروسي أندري روبليف مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه "االسطورة" السويسرية 
روجيه فيديرير من الدور الثالث لدورة سينسيناتي االميركية، احدى دورات الماسترز الف 

نقطة في كرة المضرب، فيما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش األول حملة الدفاع عن 
لقبه بتأهله الى الدور ربع النهائي.

أحرز لبنان ثاث ميداليات ذهبية يف اليوم الثاني من 
بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئني والناشئات يف العاب 
القوى، التي ينظمها االتحــاد اللبناني عىل مضمار 
مدرسة ســيدة الجمهور برعاية رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون وبمشاركة عرش دول.
وجاءت الذهبيات الثاث عرب هيا قربصي )200 
م( وبيــا رسكيس )رمي الرمح( وليــا ديب )الوثب 

الطويل(، اضافة اىل فضية وبرونزيتني.
حرض مســابقات اليوم الثانــي جمهور غفري 
تقدمــه نائب رئيس االتحاد الــدويل ورئيس االتحاد 
اآلسيوي اللواء دحان الحمد، وعضو االتحاد اآلسيوي 
رئيس االتحاد اللبناني روالن سعادة، واملندوب االداري 
املنتدب من اتحاد غرب آســيا امني صندوق االتحاد 
اللبناني وســيم الحويل، ومدير اللقــاء نائب رئيس 
االتحاد اللبناني يحيى مكي واملندوب الفني للبطولة 
رفيــق حّمودة ورؤســاء وأعضاء الوفــود العربية 
واعضاء االتحــاد اللبناني ورؤســاء لجان البطولة 

واهايل الاعبني والاعبات.
هنا نتائج اليوم الثاني:

الناشئات:

200 مر:
1 - هيا قربصي )لبنان( 25.86 ث
2 - ماسا الشقا )االردن( 25.98 ث

3 - براك ممدوح محمود )العراق( 27.48 ث
3000 مر:

1 - حنني حسن )سوريا( 12.34.61 د
2 - ميشيل بو عيد )لبنان( 13.47 د

3 - ليا حرب )لبنان( 14.51.04 د
رمي الرمح:

1 - بيا رسكيس )لبنان( 30.99 م
2 - جنى محمود )االردن( 30.44 م
3 - رنا بني بكار )االردن( 29.39 م

الوثب الطويل:
1 - ليا ديب )لبنان( 5.30 م

2 - عالية املغريي )عمان( 5.09 م
3 - لني عازار )لبنان( 5.04 م

الناشئون:
200 مر:

1 - عي البلويش )عمان( 21.97 ث
2 - عماد عبيد عبد املجيد )قطر( 22.01 ث

3 - محمد زكريا خالد )قطر( :22.38 ث
3000 م:

1 - اسامة اليعري )اليمن( 8.38.57 د
2 - جميل الحماتي )اليمن( 8.42.58 د

3 - زبري حسن جامح )قطر( 8.53.01 د
القفز بالزانة:

1 - امري فالح عبد الواحد )العراق( 4.50 م
2 - عي فضل طالب )العراق( 3.80 م

3 - سعيد عي العي )قطر( 3.40 م
الوثب الطويل:

1 - عبدالله جال قمر )العراق( :6.64 م
2 - حسن الجدي )الكويت( 6.54 م

3 - حمزة الخزيني )سلطنة عمان( 6.45 م
رمي الرمح:

1 - جال التميمي )االردن( 51.55 م
2 - محمود هيثم حافظ )العراق( :50.00 م

3 - احمد حمزة )سوريا( 48.45 م.

3 ذهبيات للبنان في "قوى" غرب آسيا

تتويج بيا سركيس في رمي الرمح

غادر املنتخب اللبناني للووشو - كونغ فو للمشاركة 
يف بطولة آســيا التاسعة عرشة للفئات العمرية التي 
ستقام  يف الصني من 18 اىل 24 آب الحايل. وسيشارك 
لبنان يف أســلوب القتــال الحّر )الســاندا( والقتال 
الوهمي )التاولو بالقبضة الخالية الجنوبي والشمايل 
شان شوان ونان شوان، واألسلحة كالرمح والعصا 

والسيف الرفيع والعريض(.
الدكتور جــورج نصري  البعثة مــن  وتتألــف 
نصري  باتريسيا  )إدارية(،  عيىس  نجوى  )رئيســاً(، 

)مدّربة املنتخب ألســلوب التاولو(، كريس رضغام 
)أسلوب الساندا(، جايمي عازار، جو هاشم، غاييل 
حنكش، كيندا فواز وجايســون ابيكيان )أســلوب 

التاولو(. 
البطولة، سيشــارك نصري، كونه  وعىل هامش 
عضواً مؤّسســاً، يف اجتماع املكتب التنفيذي لإلتحاد 
اآلســيوي الذي ســيُعقد اليوم، وعىل جدول أعماله 
العرشين يف  البطولة اآلســيوية  إقامة  املوافقة عىل 

شهر حزيران املقبل يف لبنان.

كونغ فو: منتخب الفئات العمرية الى الصين

البعثة اللبنانية في المطار قبل المغادرة

أحرز الاعب إحسان األمني لقب دورة "كأس الصيف" 
يف الغولف بعد فوزه املثري يف املباراة النهائية عىل الاعب 
الناشئ ســليم دياب. وكان الاعبان تأها إىل النهائي 
بعد شــهر كامل من التصفيات التي شــارك فيها 64 

العباً والعبة، وأعتمد فيها نظام خروج الخارس.
الغولف يف  املباريــات عىل ماعب نــادي  أقيمت 
منطقة الجناح يف حضــور جمهور من محبّي اللعبة، 
حيث جرى يف ختامها حفل توزيع الجوائز عىل الفائزين 
من قبل أمني رّس النادي املهندس أمني الداعوق وأمني 
الصندوق روبري برنس وعدد من أعضاء اللجنة اإلدارية 

وسط أجواء إحتفالية مميّزة.

األمين بطل "كأس الصيف" في الغولف

تتويج الفائزين
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أخبار سريعة

بيبلوس خارج 
بطولة السلّة؟

كأسا التحدّي والنخبة

مسابقة دولية
في اليخوت

تلقى نادي بيبلوس كتاباً 
رسمياً من اإلتحاد الدولي لكرة 

السلة يمنعه فيه من التعاقد 
مع أّي العب أجنبي ريثما يسّدد 

كامل مستحقات العبه السابق 
طارق عموري والمقّدرة بـ 
٦٠ الف دوالر. إدارة النادي 
الجبيلي إستاءت من خطوة 

عموري، خصوصاً انها سبقت 
ان عرضت عليه إعطاءه 

نصف المبلغ، اال انه اصّر على 
موقفه. وفي حال استمّرت 

أجواء التشنّج والتضييق، قد 
يُقدم بيبلوس على االنسحاب 

من بطولة لبنان للموسم 
المقبل. وكان الفريق الجبيلي 
تحت الـ٢٣ سنة أعلن رسمياً 
إنسحابه من البطولة ألسباب 

سيعلنها النادي الحقاً.

يُفتتح بعد ظهر اليوم الدور 
نصف النهائي من مسابقة 

كأس التحدي، فيلعب الصفاء 
مع السالم زغرتا على ملعب 
مجّمع فؤاد شهاب الرياضي 

في جونية، بينما يلتقي البرج 
مع طرابلس الرياضي على 
ملعب بحمدون البلدي. في 

المقابل يلعب غداً في الدور 
نصف النهائي لكأس النخبة، 
اإلخاء األهلي عاليه مع شباب 

الساحل في جونية، بينما 
يتواجه االنصار مع الشباب 

الغازية في بحمدون. وتقام كّل 
المباريات عند الرابعة والنصف 

من بعد الظهر.

ينظم "مهرجان لبنان الرياضي 
المائي" اليوم وغداً، وبالتعاون 

مع النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة - الكسليك، مسابقة 

دولية لليخوت على الشاطئ 
المواجه للنادي. وتأتي المسابقة 

ضمن المرحلة الرابعة من 
المهرجان الرياضي المائي 
للعام الجاري ويشارك فيها 
16 متسابقاً من لبنان ومن 

نادي اكوامارينا األردني ونادي 
الشراع المصري. وسيُقسم 

السباق الى ثالث فئات هي: فئة 
األوبتميست )8-12 سنة(، وفئة 

األوبتميست )12-16 سنة( 
وفئة الليزر )فوق الـ 16 سنة(.

فوزها عىل االستونية انيت كونتافيت بصعوبة 6-4 
و7-5 و5-7.

وتحتاج بارتــي اىل بلوغ نهائي سينســيناتي 
لتســتعيد الصدارة العاملية من أوساكا، التي بلغت 
أيضاً ربع النهائي بفوزها عىل التايوانية هسيه سو-

واي 7-6 و5-7 و2-6.
وحققــت بارتي الفوز بعد تخطيها الروســية 
ماريا شارابوفا حاملة لقب 5 بطوالت كربى يف الدور 
الثاني، وســتلتقي يف ربع النهائــي اليونانية ماريا 
ســاكاري التي اقصت البياروسية ارينا سابالينكا 

التاسعة 6-7 و6-4 و4-6.
التشــيكية كارولينا  ايضاً  النهائي  وبلغت ربع 
بليشــكوفا الثالثة والفائزة عىل الســويدية ريبيكا 
بيرســون 7-5 و6-4. كمــا تأهلــت االمريكيــة 
املخرضمة فينــوس وليامس بفوزها عىل الكرواتية 

دونا فيكيتش 2-6 و6-3 و3-6.   
)أ ف ب(

أعلن االتحــاد االوروبي لكرة القدم )ويفا( عن ترشــيح 
كّل من االرجنتيني ليونيل مييس نجم برشــلونة االسباني 
والربتغايل كريستيانو رونالدو مهاجم جوفنتوس االيطايل 
والهولندي فريجيل فان دايــك مدافع ليفربول االنكليزي 

لجائزة أفضل العب يف أوروبا ملوسم 2019-2018.
واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدرباً ألندية شاركت يف 
منافســات دوري أبطال أوروبا والدوري االوروبي املوسم 
املايض، اضافة اىل 55 صحافياً، هذا الثاثي للتنافس عىل 
الجائزة التي ســيتم تسليمها خال حفل سيقام يف إمارة 
موناكو يف 29 آب الجاري حيث ســتقام ايضاً قرعة دور 

املجموعات من دوري ابطال اوروبا.
وكان ميــيس )32 عامــاً( قد حقق لقــب الدوري 
االســباني مع النادي الكاتالوني، حيث كان أفضل هداف 
يف الليغا بـ36 هدفاً، كما تربّــع عىل صدارة هدايف دوري 
االبطال بإحرازه 12 هدفاً. أما مع منتخب "التانغو"، فقد 
خرج من الدور نصف النهائي ملسابقة "كوبا أمريكا" عىل 

يد الربازيل التي تّوجت باللقب.

أما رونالدو )34 عامــاً( الذي انتقل اىل جوفنتوس يف 
صيف 2018، فقد نجح يف موسمه االول يف ايطاليا بالفوز 
بالدوري املحي مســجاً 21 هدفاً )حــل رابعاً يف ترتيب 
الهدافني( اضافة اىل فوزه بجائزة أفضل العب يف الدوري. 
كما نجــح بتحقيق لقب النســخة االوىل من دوري االمم 

االوروبية مع منتخب باده.
من جهته، فقد أحرز فان دايك )28 عاماً( مع ليفربول 
لقب دوري أبطال أوروبــا، اضافة اىل فوزه بجائزة أفضل 
العب يف الدوري االنكليزي وبات أول مدافع يفوز بها منذ 
االنكليزي جون تريي مع تشيليس العام 2005. كما أحرز 
لقب الكأس السوبر االوروبية عىل حساب تشليس بركات 
الرجيح، وحّل وصيفاً لدوري االمم االوروبية مع منتخب 
هولندا. ولدى السيدات، اختارت اللجنة ثاثي فريق ليون 
الفرنيس حامل لقب دوري ابطال اوروبا للمنافســة عىل 
الجائزة القارية، ووقع الخيار عىل االنكليزية لويس برونز، 

النروجية أدا هيغربرغ والفرنسية أماندين هنري. 
)أ ف ب(

جائزة أفضل العب في أوروبا 
بين ميسي ورونالدو وفان دايك

من اليمين: رونالدو وفان دايك وميسي

تعّرض لــوس أنجليس اليكرز اىل رضبة قاســية، إذ 
يواجــه احتمال غيــاب العبه الجديــد دي ماركوس 
كازنس عن كامل املوســم املقبل من الدوري األمريكي 
للمحرفني يف كرة الســلة، بعد إصابته بتمزق يف رباط 

الركبة اليرسى. 
وتعّرض كازنــس، الذي وّقع يف تموز املايض عقداً 
لعام واحد كاعــب حّر مع اليكرز، بعــد أن دافع يف 
املوسم املايض عن ألوان الجار غولدن ستايت ووريورز 
ووصل معه اىل النهائي قبل الخســارة أمام تورونتو 
رابتــورز، لهذه اإلصابة بعــد أن "اصطدمت ركبته" 

باعب آخر خال حصة تمرينية يف الس فيغاس.
وأكد أطبــاء اليكرز تعّرض كازنــس )29 عاماً( 
لاصابة الخطرية الثالثة له يف ســاقه خال األشــهر 
الـ18 األخرية، من دون تحديد موعد العملية الجراحية 

التي سيخضع لها الاعب.
وأمىض كازنس غالبية املوســم املايض بعيداً عن 
املاعب بســبب اصابة يف وتر أخيــل كاحله األيرس، 

30 مباراة فقــط مع غولدن  واكتفى بخــوض 

ســتايت، قبل أن يتعّرض لتمزق يف عضات فخذه يف 
املباراة الثانية من األدوار اإلقصائية "باي أوف"، ولم 
يرجع اىل الفريق حتى املباراة األوىل من الدور النهائي.

وكان اليكــرز يعّول عىل خــربة كازنس ملحاولة 
العودة اىل األدوار اإلقصائية، بعد أن غاب عنها لســتة 
مواســم متتالية، عىل رغم تعاقده املوسم املايض مع 

ليربون جيمس كاعب حّر أيضاً.
 وضمن مسعاه الســتعادة مكانته كثاني أعظم 
الدوري بعد بوسطن سلتيكس، تعاقد  فريق يف تاريخ 
اليكرز هــذا الصيف مع أنطونــي ديفيس يف صفقة 
تبادل مع نيــو أوليانز بيليكانــز تضّمنت تخّليه عن 
إينغرام، وحقوق  برانــدن  بول، جوش هارت،  لونزو 
اختيار دي اندري هانــر يف "درافت 2019"، خيارين 
يف الجولة األوىل من الـ"درافت" املخصص لضّم العبي 
الجامعات وحتــى الثانويات واألجانــب اىل الدوري، 

ومبلغ مايل. 
)أ ف ب(

موسم كازنس ينتهي قبل أن يبدأ

تلّقى ريــال مدريد اإلســباني رضبة موجعة 
بإصابة مهاجمــه البلجيكي إدين هازار الوافد 
اليه حديثاً، اثر تعّرضه إلصابة عضلية يف الفخذ 

اثناء التدريب.
وكان هازار، املنتقل اىل ريال من تشــليس 
اإلنكليــزي مقابل صفقة بلغــت 100 مليون 
االفتتاحية  املباراة  النفس بخوض  يمنّي  يورو، 
لفريقه ضد سلتا فيغو املقررة اليوم يف املرحلة 
-2019 اإلســباني ملوســم  الدوري  األوىل من 
2020، لكنّه تعرض إلصابــة يف الفخذ يف مقر 

تدريبات فريقه.
وذكر املوقــع الرســمي لصحيفة "أس" 
اإلســبانية ان االصابة يمكن ان تبعد هازار عن 

املاعب لفرة تراوح من 3 أىل 4 اسابيع.
أكد فيه  بياناً رسمياً  امللكي  النادي  واصدر 
انــه "بعد إجراء الفحوصات مــن قبل الجهاز 
الطبي، تبنّي اصابة إدين هازار يف عضات الفخذ 

األيمن. سنتابع عملية تأهيله".
ويعاني ريال مدريد مــن إصابات عدة يف 
أسينســيو،  ماركو  لجناحه  أخطرها  صفوفه 
الذي خضع لعملية جراحية يف الرباط الصليبي 
وســيغيب ألشــهر عدة، باإلضافة اىل الجناح 
األيرس الفرنــيس فرالن مندي القــادم مطلع 
املوسم الحايل من ليون والذي يعاني من إصابة 

يف ربلة الساق.   )أ ف ب(

إصابة هازار عشية 
انطالق الموسم
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ضمن ورشــة إعــادة التأهيل 
املســتمّرة التــي يخضــع لها 
كازينو  صــاالت  مــن  عــدٌد 
العمل عــىل إعادة  لبنان، بــدأ 
تأهيل صالة الســفراء العريقة 
ومواكبة  حداثــة  أكثر  لجعلها 
الصالــة  وتخضــع  للعــرص. 
األثاث  لـ"نفضة" كاملة تشمل 
والتقنيــات والصوت واإلضاءة 
وتفتح  لتعــود  والتكنولوجيــا 
أبوابها أمام الجمهور يف ترشين 

األول املقبل.
كما يشــمل  التأهيل حاليّاً 
وســيعاد  الكازينــو  مــرسح 

افتتاحه بحّلة جديدة.

تحضريية  رســوم  عــىل  عثر 
أنجزها  الصغري"  "األمري  لقّصة 
ســانت-إكزوبريي  دو  أنطوان 
يف عمــارة قديمــة يف شــمال 
ســويرسا حيــث خّزنها قطب 
آالف  عرشات  وســط  عقارات 
الرســوم  الفنية. وهذه  القطع 
التــي تــّم رشاؤها قبــل أكثر 
من 30 عامــاً يف  خالل مزاد يف 
ســويرسا كانــت محفوظة يف 
ملّف من الكرتون، "وهي بحالة 
ذكرت   ما   بحسب  جّدا"،  جيّدة 
املسؤولة  غروســمان  إليزابيت 
عن مؤسســة الفنون والثقافة 
(كانتون  فينرتتور  يف  والتاريخ 
زوريــخ) يف ترصيحات لوكالة 

فرانس برس.
الكرتونية  العلبــة  وكانت 
تحتــوي عىل ثالثة رســومات 
واحد  الصغري،  باألمري  مرتبطة 
عن معاقر الخمــر عىل كوكبه 
التي تهضم  وآخر عن األفعــى 
وثالث  بتدوينات  مرفقــاً  فيالً 
عــن األمري الصغــري والثعلب، 
فضالً عن قصيدة مرفقة برسم 
إىل  موّجهة  حّب  ورسالة  صغري 
كونســويلو، زوجة دو سانت-

إكزوبريي.
وكان هــاوي جمع القطع 
الفنية برونو ســتيفانيني الذي 
تــويف يف كانون األول 2018 عن 
94 عاماً اشــرتى هذه الرسوم 
التحضرييــة خــالل مــزاد يف 
سنة  ســويرسا)  (غرب  بوفيه 
هي  الفنية  ومجموعته   .1986
من األوســع يف سويرسا وأنشأ 
يف  هذه  املؤسسة   1980 ســنة 

فينرتتور إلدارة إرثه.
ســانت- دو  أنطوان  كتب 

إكزوبــريي "األمري الصغري" يف 
نيويورك خــالل الحرب وأرفقه 
باأللوان  الخاصــة  برســومه 
بداية  الكتــاب  املائيــة. ونرش 
1943 يف نيويورك ثم سنة  سنة 
1946 يف فرنسا بعد اختفاء أثر 
الطيار قبالة ســواحل مرسيليا 
دو  وأمىض   .1944 تموز   31 يف 
ســانت-إكزوبريي ســنتني يف 
سويرسا)،  (وســط  فريبورغ 
والرسوم   .1917 إىل   1915 من 
محفوظة  لكتابــه  األصليــة 
يف  اليربيــري"  "مورغــان  يف 

نيويورك.(أ.ف.ب)
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يشّكل قرص دار األمان محور االحتفاالت بالذكرى املئوية 
الستقالل أفغانســتان لذا يحث العمال الخطى داخل هذا 
املبنى املهيب يف غرب كابول عــىل إنجاز األعمال يف الوقت 
املناســب. عىل مدى أكثــر من ثالثني عامــاً كانت الدارة 
الشاسعة املواجهة للجبال املحيطة باملدينة تظهر هيكلها 
املجرد فقط لســكان العاصمة. ويعكــس املبنى الزاخر 
بالتاريخ األفغاني بمفرده االضطرابات التي شــهدها هذا 

البلد خالل سنوات الحرب الطويلة.
وإذ يأمل السكان يف أن يكون السالم عنوان مستقبل 
البــالد بانتظار اتفاقيــة محتملة بني الواليــات املتحدة 
وحركة طالبان، تنوي أفغانستان االحتفاء وإن باقتضاب 
بماضيها عىل أن يكون قرص دار األمان الذي بني يف مطلع 

القرن العرشين، محور االحتفاالت.
وسيدشــن الرئيس أرشف غني القرص النيوكالسيكي 

الشــهري يف 19 آب يف الذكرى املئوية الستقالل أفغانستان 
عن النفوذ الربيطاني. وشهد القرص ورشة ترميم ضخمة 
بورشت العام 2018 . وأكد املرشف عىل املرشوع أن "إعادة 
بناء القرص تشكل انطالقة جديدة ألفغانستان التي تشهد 
نزاعاً مســتمراً منذ 40 عاماً مع االجتياح الســوفياتي يف 

العام 1979". 
وكلفــت عمليات الرتميــم 10,5 ماليــني دوالر كما 
وفرت فرص عمــل للعمال والحرفيني يف البالد، فالزخارف 
املصنوعة من خشــب األرز يف القاعات العالية الســقف 
مصدرها والية كونار أما تلــك املصنوعة من الرخام فهي 
القرص مهندســون معماريون  من مدينة هرات. وصّمم 
فرنسيون وأملان وبناه عىل تلة امللك أمان الله خان يف مطلع 
العرشينات، وكان مقراً لوزارات عدة عرب الســنوات فضالً 

عن كلية للطب ومتحف. (أ ف ب)
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طّور باحثون يف جامعــة "فلوريدا" روبوتاً عىل 
شــكل كلب، أطلقوا عليه اسم" Astro"، برأس 
ثالثــي األبعاد، مدعومــاً بتكنولوجيــا الذكاء 
لألوامر  االســتجابة  يمّكنه  والذي  االصطناعي، 

البسيطة مثل الجلوس والوقوف واالستلقاء.
يهــدف "Astro" إىل مســاعدة قوات األمن 
عىل استنشــاق املواد املحظورة وقد يعمل ككلب 
مرشد. ومن خالل تدريبه عىل آالف السيناريوات 
املختلفــة، فإن هذا الكلب اآليل قــادر عىل تعلم 
حيل جديدة، كما يتوقــع مطّوروه أن يتمكن يف 
النهاية من التعرف عىل لغات مختلفة وإشارات 
اليد واألشخاص والكالب األخرى...وال تنقصه إال 

قيادة طائرة استطالع.
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كما في الفقه الّدستوري كذلك في وقائع الحياة: 
حكم القانون شيء، وقانون الحكم شيء آخر. 

األّول هو تطبيق القانون في دولة الحق لتحقيق 
العدالة بين المواطنين وضمان حقوقهم حتّى 

من الّسلطة على يد قضاء نزيه مستقل. والثّاني 
هو قيام الحكم بتطبيق قوانين ظالمة ومخالفة 

لحقوق االنسان سنّها لخدمة مصالحه ويطبّقها 
على معارضيه عبر قضاء منحاز ومطواع. لكن 

لبنان الذي تتبارى زعاماته في اّدعاء القّوة على 
حافة هاوية سياسيّة واقتصاديّة يبدو في موقع 
حائر: ال هو حكم القانون، وال هو قانون الحكم.
هذا أقّله ما كشفته تجربة وزير العمل كميل 

أبو سليمان في تطبيق قانون العمل. فالمحامي 
الّدولي اّلذي يعمل بالقانون في أوروبا أراد 

تطبيق القانون في البلد الذي كان يسّمى 
"سويسرا الّشرق". ويا للهول.

ما اصطدم به أّوًال هو احتجاجات الالجئين 
الفلسطينيّين. وما ال يزال محل أخذ ورد هو إن 
كانت االحتجاجات المستمّرة وما جرى سياسياً 

وأمنيّاً خالل األسابيع الماضية إشارة إلى أّن 
المطلوب مشكلة من أجل شيء يتجاوز أصحاب 

المشكلة. لكن الواضح أّن أكبر خطر في لبنان 
يحظى باالهتمام أكثر من أكبر حظر على لبنان.

أكبر خطر أو مشكلة في لبنان هو تطبيق 
القانون. 

لماذا؟ ألنّه يصطدم بمصالح المافيات 
المتحكمة ويحرمها من تكديس األرباح. وهذا 
ما يقود إلى تأمين الحماية لتجاهل القوانين 

وخرقها. أكبر خطر على لبنان هو ارتباط 
حاضره ومستقبله وحتّى مصيره بصراع 

المحاور اّلذي يزداد احتداماً هذه االيّام. وهو 
صراع على المسرح العربي بين ثالث قوى 
إقليميّة هي إيران وتركيا وإسرائيل، ضمن 
صراع أميركي - إيراني وتنافس أميركي - 

روسي. وليس في مواجهة هذا الخطر سوى 
االنقسام الوطني والسياسي والتسليم بالقدر 

عند فريق وأخذ لبنان إلى قلب الخطر عند فريق 
آخر.

وال نهاية لمسلسل المفارقات. تطبيق قانون 
العمل على الّالجئين الفلسطينيّين، والتّسليم لهم 
بحمل كّل أنواع األسلحة التي ما عاد لها دور في 
تحرير األرض وضمان حق العودة. فرض رسم 

على تدخين أركيلة، والتفرج على 160 معبراً 
غير شرعي يتم من خاللها التّهريب، إلى جانب 
ما يحدث في المطار والمرفأ، ألّن إقفال المعابر 

يؤذي مصالح المهّربين اّلذين لهم حمايات 
سياسيّة. وما كان الّرئيس ايزنهاور يحّذر منه 

ويسّميه "المرّكب الصناعي - العسكري"، 
هو في لبنان "المركب االقتصادي-السياسي-
الميليشيوي" اّلذي يحّذروننا من التّعّرض له. 
ثّم َمن يطبّق القانون على من يذهب بالّسالح 

الثّقيل ليحارب في سوريا ومن يعلن أنّه سيأخذ 
لبنان إلى حرب الّدفاع عن ايران ضد أميركا؟
يقول مثل أميركي ينطبق علينا: "القوانين 

الّليّنة ال تُتّبع والقوانين القاسية ال تطبّق".
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