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اإلرضاب التحذيــري الــذي نّفذه قطــاع املحروقات 
أمس وليوم واحد، قــد ال يكون األخري إذا لم يتّم ايجاد حل 
ملعضلة سعر رصف اللرية. فأصحاب املحطات والصهاريج 
والرشكات املســتوردة للنفط تقبض باللرية وتسّدد ثمن 
املحروقات املســتوردة بالدوالر ما يكبّدهم خسائر، ربطاً 
بكون ســعر رصف العملــة الوطنية اىل الــدوالر يتم عرب 

الرصافني فيشرتون الدوالر بسعر يصل إىل 1560 لرية. 
 أصحاب رشكات االســترياد والتوزيــع والصهاريج 
واملحطات، التزموا باالرضاب أمس بنسبة %97، فتوقفت 
عمليات تســليم ونقل وبيع الوقود وُشّلت الحركة يف قطاع 
املحروقات. وبانتظار ما ســتؤول إليه مشــكلة القطاع 
"الدوالرية"، يبقى تهديــد التصعيد قائماً، األمر الذي أكده 

رئيس نقابة أصحاب املحطات سامي الرباكس. 

"الدوالر" يشلّ المحروقات

 ١٨  +

 ٦-٩  +

شربل متحدثًا أمام قصر العدل أمس.)رمزي الحاج(

موازنة 2020... "جلسات يومية" و"أوراق اقتصادية"

وسط مشــهد ضبابي يلف الفضاء االقتصادي واملايل 
يف البلــد، ومن بني براثن القلق اللبناني املتنامي من مآالت 
التصنيفات  مستوى  عىل  الســلبية  السوداوية  املؤرشات 
الدولية والتوقعات االئتمانية قصرية وطويلة األمد، باغتت 
اململكة العربية السعودية األسواق بانتعاشة أمل محسوبة 
اللبناني لتؤكد مجدداً  األبعاد واالنعكاسات عىل املشــهد 
استمرار البيئة الحاضنة للدولة، عربياً كما دولياً، يف التزام 
اللبنانيني  االقتصادي فوق رؤوس  الهيكل  منع ســقوط 
الحكم و"دهاليزهم"  أهل  يتعاىل عن "زواريب"  بشــكل 
ويرقى إىل مستوى املسؤولية يف الحؤول دون انزالق لبنان 

نحو منزلقــات "دويالت الفوىض الهدامة" املســترشية 
يف املنطقة. فكلمتــان أعلنت من خاللهمــا اململكة عىل 
لســان وزير ماليتها محمد الجدعان إجراء محادثات مع 
الحكومة اللبنانية "بشأن تقديم دعم مايل"، كانتا كافيتني 
لتسجيل سندات لبنان الدوالرية قفزة فورية معززة بعبارة 
بالغة الــدالالت االقتصادية والسياســية قالها الجدعان 
لـ"رويرتز": نضع أموالنا والتزامنا يف لبنان وســنواصل 

دعمه.
وعىل متن "خط اإلسناد" الســعودي املرتقب، غادر 
رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري يف زيارة غري معلن 

عنها مســبقاً إىل الســعودية ملواكبة مسألة التحضريات 
املشرتكة ألطر الدعم املايل للبنان، وذلك من ضمن سلسلة 
اتصاالت ومشــاورات جاري العمل عىل بلورتها منذ مدة 
وصوالً إىل تتويجها من خالل اللجنــة العليا الوزارية بني 
البلدين لتوقيع اتفاقيات واتخــاذ قرارات تصب يف خانة 
تعزيز االقتصاد اللبناني. علماً أّن الحريري وقبيل ســفره 
إىل الســعودية كان قد اســتقبل ســفريها يف لبنان وليد 
البخاري وتسّلم منه دعوًة من امللك سلمان بن عبد العزيز 
للمشاركة يف املنتدى العاملي لصندوق االستثمارات العامة 

يف الرياض ما بني 29 و31 ترشين األول املقبل.

"خط إسناد" سعودي للبنان... 
وهذا ما سيقوله الفرنسيون للحريري

السعودّية تعرض أدلّة ُتثبت تورّط طهران في هجوم "أرامكو"

الحرب  إىل حّد كبري احتماالت  انخفضت  بعدما 
يف األسابيع الفائتة بني واشــنطن وطهران، تحت 
تأثري مبادرة الرئيس الفرنــي ايمانويل ماكرون 
للتوفيق بــني الواليات املتّحــدة األمريكيّة وإيران، 
الرئيس األمريكي  ثنائي بني  لقاء  ترتيب  ومحاولته 
اإليراني حســن روحاني  ترامــب ونظريه  دونالد 
يف نيويــورك، عىل هامش الجمعيّــة العامة لألمم 
املتّحدة، عادت لتُقرع طبــول الحرب من جديد يف 
املنطقة، مع ســقوط الجمهوريّة االسالميّة يف فّخ 
"األدّلة" التــي يملكها األمريكيّون والســعوديّون 
حــول ضلوعها يف هجوم "أرامكــو" الخِطر، وهو 
احرتازياً السيّما يف  اقليمياً  ما استدعى اســتنفاراً 
الكويت، حيث أعلنت رئاســة األركان "رفع حالة 

االســتعداد القتايل لبعض وحدات الجيش، حفاظاً 
عىل أمن البالد وســالمة أراضيها مــن أّي أخطار 

محتملة". 
ويف آخر التحذيرات األمريكيّــة، أّكد ترامب أن 
لديه "خيارات عــّدة" للرّد عىل إيران بعد الهجمات 
السعودي.  النفطي  القطاع  استهدفت  التي  األخرية 
وقال يف لوس انجليس: "هناك خيارات عديدة، هناك 
الخيار األخــري وهناك خيارات أقّل من ذلك بكثري"، 
موضحاً أن تفاصيل العقوبات الجديدة عىل طهران 
ســيتّم إعالنها "خالل 48 ساعة"، وذلك بعد بضع 
ساعات من إعالنه نيّته تشــديد العقوبات، بحيث 
كتب عىل "تويرت": "لقد أمــرت للتو وزير الخزانة 

بتشديد العقوبات ضّد الدولة اإليرانيّة". 

ترامب والرد على إيران... باب الخيارات مفتوح

لــم يتأخر سياســيون وزمــالء ومواطنون يف 
التجّمع صبــاح أمس أمام قرص العدل ملواكبة "نداء 
الوطن" لــدى مثولها أمــام مدعي عــام التمييز. 
وكتبت مشــاركتهم املميّزة ســطراً جديداً يف تاريخ 
دفــاع اللبنانيني الســياديني عن حريــة الصحافة 
والحريات بشكل عام، فكان تحذير املتضامنني عالياً 
من مغبّــة التعّرض لإلعالم باعتبــاره يحّول الدولة 
الديموقراطية إىل مجرد نظام بوليي قمعي يشــبه 
بعض األنظمة يف املنطقــة. برأس مرفوع، حرضت 
"نداء الوطن" أمام القضاء مؤكدًة حقها يف ممارسة 
حريتها تحت سقف القانون والدستور. وهي تعاهد 
الثبات يف موقفها  الذين نارصوها واللبنانيني عــىل 

دائماً دفاعاً عن الحرية والسيادة.

... ثابتون في الدفاع عن الحرية

أي إجراءات تنفيذية 
للقرار االتهامي بحق 

سليم عيّاش؟

ظافر العابدين:
من "عروس بيروت" 

الى "العنكبوت"

روما والزيو 
لمنح إيطاليا لقبًا أّول 

منذ 3 عقود

بدء الحفر 
االستكشافي قريبًا...
قبالة الصفرا وصور

أردوغان: 3 ماليين 
الجئ ُيمكن 

أن يعودوا إلى سوريا

محـليـات   ٢

محـليـات   ٣

الرياضية  ٢٢

محـليـات   ٤

العــالــم   ١٩

عقود النفايات... 
بين النصوص 
وعدم التنفيذ

إكـســتـرا   ١٠

 ٤

صدر عــن مكتب حرب للمحاماة بيان أمس، مذيل 
بتوقيع الوزير الســابق املحامي بطــرس حرب، جاء 
فيه: بتاريخه )أمس( لبّى األســتاذ بشارة رشبل رئيس 
تحرير جريدة "نداء الوطن" واألســتاذ جورج برباري 
املدير املسؤول عنها دعوة حرضة النائب العام التمييزي 
باإلنابة الرئيس عماد قبالن إىل جلســة تعقد يف مكتبه، 
حيث تم االستماع إىل إفادتيهما يف حضورنا حول املقال 
االفتتاحي للجريدة بتاريخ 2019/9/12، والذي تضمن 
مانشيتاً بعنوان "ســفراء جدد يف بعبدا... أهالً بكم يف 
جمهورية خامنئــي" ومقاصد الصحيفة، فتّم توضيح 
مضمون املقال لجهة التعبري عن رأي قســم كبري من 
الرأي العام اللبناني الرافــض ملواقف أمني عام "حزب 

الله" الســيد حسن نرصالله، وال ســيما لجهة تجاوز 
الدولة الرشعية ومصادرة قرارهــا يف القيام بعمليات 
عســكرية من األرايض اللبنانية، ولجهــة إعالن والئه 
وتبعيته ملرشــد الجمهورية اإلسالمية يف إيران، وبالتايل 
والء وتبعية وزرائه يف الحكومة، ما يشــكل إســاءة إىل 
الدولة اللبنانية ومؤسســاتها الرشعية، وعىل رأســها 
مقام رئيس الجمهورية وصالحياته، وأن نية الصحيفة 

دعم رئيس الجمهورية وحماية صالحياته الدستورية.
وبعد االســتماع إىل إفادتيهما قــرر النائب العام 
التمييزي ترك املســتَمع إليهما بســند إقامة وإحالة 
امللف إىل النائب العام االستئنايف يف بريوت التخاذ القرار 

املناسب بشأنه.

حرب: الملف إلى النائب العام االستئنافي
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كان ملفتــاً حرص قــرار االتهام 
بشخص سليم عياش من دون التطّرق 
األدلة  رشح  أو  إضافيــة  أســماء  إىل 
والرباهني التي ســاعدت يف استخالص 
القرار، وهو ما عّزز مخاوف املشككني 
باملحكمــة، وإمكان ان تكون قراراتها 
خرجت  حــني  يف  للتســييس،  عرضة 
أصــوات تثّمن خطوة صــدور القرار 
وتبني عليها املزيــد من القرارات التي 
قد تعيــد خلط األوراق السياســية يف 
لبنان، أهمها نطــق الحكم النهائي يف 
قضية اغتيــال الرئيس رفيق الحريري 
أو  قاب قوسني  بات صدوره عىل  الذي 

أدنى.
ويعني الدخــول يف مرحلة صدور 
من  املزيد  لبنانياً  االتهاميــة  القرارات 
خصوصاً  املتعلقة  السياسية  الضغوط 
بتعاون الســلطات املحلية يف عمليات 
البحث عــن املتهمني بنظــر املحكمة 

الدولية.
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املحكمة  بلســان  الناطقة  وقالت 
الدولية وجد رمضان يف حديث لـ"نداء 
الوطن" إنه "عىل الســلطات اللبنانية 
بالبحث  مســتمر  بشــكل  االلتــزام 
عــن املتهم وتوقيفــه ونقله اىل عهدة 
باإلجراءات  يتعلق  مــا  ويف  املحكمة". 
"رئيسة  أن  أوضحت  للقرار  التنفيذية  
قايض  مــع  وبالتشــاور  املحكمــة 
اتخاذ  لها  يجوز  التمهيدية،  اإلجراءات 
قرار بتنفيذ التبليغ بطرق أخرى". ويف 
حال لــم يمثل املتهم أمــام املحكمة؟ 
إجراءات  إىل  االنتقــال  أجابت: "يجوز 

الغيابية". املحاكمة 
مرحلة  رشح  يف  رمضان  وأسهبت 
مــا بعد صــدور القــرار واالجراءات 
التنفيذيــة املرتتبة عليه إذ قالت: "بعد 

انتهــاء مهلــة 30 يومــاً املخصصة 
لتبليــغ قــرار االتهام إىل الســلطات 
اللبنانيــة (هذه املهلــة انتهت)، وبعد 
البيــان الصادر عن رئيســة املحكمة 
القاضيــة إيفانا هردليشــكوفا الذي 
املتهم ســليم جميل عياش  فيه  تحّث 
عــىل التعاون مــع املحكمــة، يجوز 
اآلن لرئيســة املحكمة (بالتشاور مع 
قــايض اإلجــراءات التمهيدية) اتخاذ 
منها  أخرى  بطرق  التبليغ  بتنفيذ  قرار 
إجراءات نرش إعــالن إلبالغ املتهم بما 
أُسند إليه من تهم وبما له من حقوق. 
وهذا يقتيض أن تكون رئيسة املحكمة 
قد تأكــدت أن محــاوالت معقولة قد 
جــرت لتبليغ املتهم قــرار االتهام، أو 
التوقيف،  مذكــرة  أو  الحضور،  دعوة 

لكنها انتهت بالفشل".
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املتهم  عىل  القبــض  أُلقي  حال  يف 
يف هذه املهلة ينقــل اىل عهدة املحكمة 
األول،  املثول  أثناء  بلبنان. ويف  الخاصة 

أيام،  ويف غضون سبعة 
يُطلب من املتهم اإلقرار 
بالذنب أو إنكار التهمة. 
ثالث  أمام  نكون  وبذلك 

حاالت محتملة:
بالذنب  أقــّر  إذا   -
الدرجة  غرفة  واقتنعت 
وصدق  بصحــة  األوىل 

قوله، تنتقل القضية مبارشة إىل مرحلة 
تحديد العقوبة، من دون محاكمة.

- إذا أنكــر التهمــة، يقوم قايض 
القضية  التمهيديــة بإعداد  اإلجراءات 

للمحاكمة.
- إذا لم يمثل املتهم أمام املحكمة، 
يجوز االنتقال إىل إجــراءات املحاكمة 

الغيابية.
تنظــر غرفة الدرجــة األوىل يف ما 
إذا كانت قد اتُّخــذت جميع الخطوات 

املعقولة لضمــان مثول املتهم وتبليغه 
إليه وتبدأ عندها مرحلة  املسندة  التهم 
ما قبل املحاكمة التي تشــمل خطوات 
قضائيــة عــدة، تليهــا وضع قايض 
اإلجــراءات التمهيديــة خطــة عمل 
الفرقاء مســتعدين  يكون  أن  لضمان 

للمحاكمة.
األمر  اســتباق  رمضان  ورفضت 
إذا  ما  والدخــول يف تخمينات حــول 
العثور  يف  اللبنانية  الســلطات  فشلت 
الســلطات  "عىل  وقالت:  عياش،  عىل 
االلتزام بشــكل مســتمر  اللبنانيــة 
بالبحث عن املتهــم وتوقيفه ونقله اىل 
عهــدة املحكمة. ومن فائــق األهمية 
ومن  وجاهيّاً.  ملحاكمته  املتهم  إحضار 
إعالم  أيضاً  األهمية  بالغ  أن من  املؤكد 
املتهم بحقوقه وبما قد توفره له قواعد 
اإلجراءات واإلثبات للمحكمة. أوالً، ألن 
من املفرتض، يف إجراءات أمام املحكمة 
املتهم سليم جميل  أن  بلبنان،  الخاصة 
عياش بريء حتى تثبت إدانته. ومع أن 
املادة 16 من النظام األســايس تضمن 
أشــكال الحماية األساســية لحقوق 
املتهم، إال أن من املصلحة 
الفضــىل للمتهم ســليم 
واملحكمة  عيــاش  جميل 
أن  بلبنــان  الخاصــة 
كاملة  مشــاركة  يشارك 
يف الدفاع عن نفســه إزاء 
وذلك  إليه،  املسندة  التهم 
ل  بواســطة محــام مؤهَّ
حسب األصول. ومن املهم أيضاً أن يعي 
ســليم جميل عياش حقوقه الواردة يف 
قواعد اإلجــراءات بما فيها املادة 105 
التي تنــص تحديداً عىل اآلتي: ال تعترب 
اإلجراءات غيابيــة إذا مثل املتّهم أمام 
نظام  بواسطة  أو  شــخصياً  املحكمة 
املؤتمرات املتلفزة أو بواســطة محام 
وّكله أو قبل به، واملادة 105 التي تنص 
إذا  للمتهم،  اآلتي: يجــوز  تحديداً عىل 
سمح بذلك قايض اإلجراءات التمهيدية 

أو غرفــة الدرجة األوىل، املشــاركة يف 
الجلســات بواســطة نظام املؤتمرات 
املحامي  يحــرض  أن  املتلفــزة عــىل 

الجلسات شخصياً".

� ���� ���	אכ�א�
وحــول املوعــد املتوقــع لبــدء 
املحاكمات يف القضايا الثالث املتالزمة، 
لفتت رمضان إىل أّن "قواعد اإلجراءات 
د  واإلثبــات ال تنص عىل موعــد محدَّ
للــرشوع يف املحاكمــة"، وأّن "مــن 
مسؤوليات قايض اإلجراءات التمهيدية 
أن يضمن عدم حصول تأخري غري مربر 
يف اإلجراءات خالل املرحلة التمهيدية"، 
مع اإلشــارة إىل إمكانية "تقديم عدد 
وقبل  التصديق  بعد  األولية  الدفوع  من 
املحاكمة، ما قد يؤثــر عىل موعد بدء 
من  النوع  هذا  يتمحور  وقد  املحاكمة. 
الدفوع حول عدم اختصاص املحكمة، 
قرار  أو زعم وجود عيوب شــكلية يف 
االتهام، أو طلــب الفصل بني التهم أو 

إجراء محاكمات منفصلة".
قايض  صدَّق  "وإذا  تقول:  وتابعت 
اإلجراءات التمهيدية قرار االتهام، جاز 
له أن يمنح صفة املتّرضرين املشاركني 
يدعون  الذين  لألشخاص  اإلجراءات  يف 
يف  تدخل  جريمة  من  متّرضرون  بأنهم 

اختصاص املحكمة".
اإلجراءات  قــايض  ان"  وأوضحت 
مع  بالتشــاور  يحــدد  التمهيديــة، 
الفريقني ورئيس قلم املحكمة والقايض 
ومع  األوىل،  الدرجة  غرفة  يرتأس  الذي 
موعداً  االقتضاء،  عند  املحكمة  رئيسة 

موقتاً لبدء املحاكمة".
ووصفــت الفــرتة  الفاصلة بني 
املحاكمة  وبــدء  االتهام  قرار  تصديق 
عىل أنها "مهمة بصورة خاصة للدفاع 
ألن من حق الدفــاع أن يحصل عىل ما 
يكفي مــن الوقت واملــوارد للتحضري 
تحقيقاته،  واســتهالل  للمحاكمــة، 
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ترّددت معلومات عن   
احتجاز  مــكان  تحديــد 
عم  ابن  األخــرس  مرهف 
عرب  األسد،  بشــار  عقيلة 
تتبع حركة االتصاالت التي 
بيّنت أنه مختطف يف بريتال.

  لوحظ أّن وزيراً بارزاً 
أربعة  معــه  اصطحــب 
مستشــارين خالل رحلته 

الخارجية.

  سيايس لبناني عتيق 
اختــرص الحالــة الراهنة 
بعبــارة "بتجنن"، واصفاً 
الوضع بـ"ما تهزو واقف ع 

شوار".
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املقدَّمة  األدلة  يف  للطعن  واالستعداد 
يف قضية االدعــاء. وللمتهمني أيضاً 
الحق يف أن يُحاكموا بدون تأخري غري 

مربر".
الربــط بني  وحــول إمكانيــة 
قضايا أخــرى أّكدت أّن "التحقيقات 
بطبيعتهــا رسيــة، وال تتعلــق إال 
التي تقع ضمن اختصاص  بالقضايا 
مكتــب املدعي العام لــدى املحكمة 
بما  يتعلق  مــا  ويف  بلبنان.  الخاصة 
وقــع يف لبنان من اعتــداءات أخرى 
يحتمل أن تكون مشمولة باختصاص 
املحكمة"، موضحًة يف هذا الصدد أّن 
"دور مكتب املدعي العام يقترص عىل 
إذا كان من املمكن  تحليل وتقييم ما 
ربط أّي مــن تلك االعتــداءات التي 
وقعــت يف لبنان يف اإلطار الزمني ذي 
الحريري  السيد  عىل  باالعتداء  الصلة 
1 من  عىل النحو الذي تقتضيه املادة 

النظام األسايس".
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بأّن  يُنذر  إذا كان ما صدر  وعما 
العد العكيس لصدور الحكم  بقضية 
أّن  الحريري قد بدأ فعــالً، لفتت إىل 
بالقضايا  املتعلقــة  القضيــة  هذه 
عن  تماماً  "مختلفة  املتالزمة  الثالث 
املتعلقة  األساسية  القضية  إجراءت 
باعتداء 14 شــباط 2005" وقالت: 
"هــذه القضيــة حاليــاً يف مرحلة 
الدرجة األوىل  املداوالت وقضاة غرفة 
الوقت  يف  ســوف يصدرون حكمهم 
املناسب وليس هناك أي جدول زمني 

إلصدار الحكم".
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انتصر االعالم اللبناني على ميول القمع 
وترسيم الحدود منذ تمت قوننته على يد 

السلطان العثماني العام 1909. بدأ يتوسع 
ممزقاً معه ثوب القوانين التي تفرضها 

السلطات المتعاقبة حتى صار هذا الثوب 
بحاجة الى تغيير كلي في عصر ثورة 

االتصاالت المفتوحة على شتى المفاجآت. 
وضع الفرنسيون قانونهم لإلعالم في 

لبنان العام 1924، وسنّت حكومة االستقالل 
قانونها األول العام 1948، وتعاقبت قوانين 

1952 و 1962 وصوالً إلى القانون 330 في 
 .1994

كان الميل واضحاً في مختلف النصوص 
إلى الحد من حرية التعبير، وتوج هذا االتجاه 

في المرسومين رقم واحد ورقم 104 فور 
تسلم القوات السورية السلطة في لبنان 

العام 1977. قضى االول بالرقابة المسبقة 
فخرجت الصحف بصفحات بيض، ونص 

الثاني على معاقبة الصحافيين بالحبس 
وعلى منع المطبوعة من الصدور. لكن هواء 

الحرية أوسع من ان يحده جدار. والتقدم 
التكنولوجي ال توقفه سلطة. والى جانب 

الصحف انتشرت محطات اإلذاعة ثم محطات 
التلفزة، واللبنانيون المعتادون على القول إن 

" لبنان والحريّة صنوان" متمسكون بممارسة 
حرياتهم. ألم يكونوا اصحاب اول مطبعة 

وأول نقابة صحافة في هذا الشرق؟ 
تمزقت تشريعات 1977 في العام 1994، 
وأصبح للبنان اول قانون للمرئي والمسموع 

في كل دول المشرق، وطورت النصوص 
وتطورت معها اجتهادات القضاء تحت سقف 

حماية الحريات التي ال سقف لها.
لقد كان التجمع اإلعالمي الثقافي السياسي 

الكبير مواكبة لمثول "نداء الوطن " امام 
القضاء، تجديداً لتمسك اللبنانيين بحرية 

التعبير عن الرأي التي هي "المقدمة االولى 
للديموقراطية" على حد قول الزعيم الراحل 

جمال عبد الناصر، وكان في الوقت عينه 
تمسكاً ودعماً للقضاء، السد الفاصل بين 

الطغيان والفوضى. وبالتأكيد سينتصر 
القضاء لحرية الرأي وسيخرج االعالم كما 
فعل منذ 110 سنوات مكلالً بغار الحقيقة 

والجرأة، اما ما اثارته " نداء الوطن" فسيبقى 
القضية الفعلية التي تستوجب جهداً في 
المتابعة والمعالجة من اللبنانيين عموماً 

والذين يستسهلون استعداء صاحبة الجاللة 
خصوصاً.
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له  جلســة  أمس  الــوزراء  مجلس  عقد 
سعد  الرئيس  برئاســة  الحكومي  الرساي  يف 
األســايس  األعمال  جدول  وكان  الحريــري، 
اســتكمال النقاش األويل الذي بدأ أمس األول 
يف القرص الجمهوري يف جلسة الحكومة حول 
14 مادة من  باقرار  الجلسة  املوازنة، وانتهت 

مرشوع املوازنة.
أبو  وائل  بالوكالــة  اإلعــالم  وقال وزير 
الرئيس  فاعور: "يف بداية الجلســة تحــدث 
الحريري عن أهمية النقاش الذي ســيحصل، 
ودعــا الجميــع اىل تحمل مســؤولياتهم يف 
مناقشــة املوازنــة، وإىل أن يكــون النقاش 
رصيحاً ومســؤوالً وأن يتقــدم الجميع بكل 
االقرتاحــات التي تــؤدي إىل منطق اإلصالح 
الجــذري يف نقاشــات املوازنــة. واعترب أننا 
نستطيع االســتناد اىل مناقشة موازنة العام 
2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب 
أبعد من ذلــك يف اإلجراءات اإلصالحية. وحّذر 
من العودة إىل دوامة النقاشــات التي حصلت 

سابقاً. 
كما دعا اىل جلسات مكثفة رسيعة إلقرار 
املوازنــة والتزام املهل الدســتورية، بل حتى 
التقدم عىل املهل الدستورية يف اإلقرار، العطاء 

االنطباع اإليجابي الرضوري".
وتابع أبو فاعور: "أكــد الحريري أنه إذا 

كان وزير املال قد حدد نسبة ما للعجز، فعلينا 
أن نعمل عىل خفض هذه النسبة أكثر من ذلك. 
املجتمعة  السياســية  القوى  كل  يحّمل  وهو 
الكربى  املسؤولية  الوزراء  مجلس  طاولة  عىل 
الصعبة،  واملالية  االقتصادية  الظروف  هذه  يف 
لكنه عّرب بشكل كبري عن أمله أن يقود نقاش 
املوازنــة واإلجــراءات اإلصالحيــة وانطالق 
الوضع  معالجــة  اىل  الكــربى  املرشوعــات 

االقتصادي واملايل".
وأعلن وزير املال عيل حسن خليل أنه "بدأ 
الكتل  املقدمة من  االقرتاحــات  باالطالع عىل 
النيابية. وتم االتفاق عىل أن أســاس النقاش 
ســيكون وفق الورقة املقدمة من وزير املال 
الذي هو صاحب الصالحية يف رفع املوازنة إىل 

مجلس الوزراء".
وأردف أبو فاعور: "تمت مناقشــة بنود 
املوازنة، وإقرار 14 مادة من أصل 32. وصلنا 
إىل املادة 15، وحصــل النقاش حولها، فطلب 
الرئيس الحريري أن نفســح يف املجال لنقاش 
أكثــر عمقاً نهــار االثنني يف الجلســة التي 
ستعقد عند الرابعة من بعد الظهر. واملادة 16 

تمت مناقشتها بشكل أويل ولم تبت".
ســئل: هــل نوقشــت املــادة املتعلقة 

بالكهرباء؟
أجاب: "نوقشت، وكان االقرتاح يقول بـ 

1500 مليار كســلفة خزينة، لكن كان هناك 
رأي مــن بعض الوزراء أننــا ربما نحتاج إىل 
ســلفة أكرب من ذلك، ومن املمكن أن نعود إىل 

األمر بشكل تفصييل أكثر يف جلسات الحقة.
وعندمــا انتهينا من نقــاش املوازنة، تم 
للمقالع  التوجيهي  املخطــط  خريطة  نقاش 
والكســارات التي اتفق عليها يف األمس، علماً 
أن بنود مرشوع املخطط تــّم إقرارها، وكان 
هناك نقــاش حول خريطــة املواقع. حصل 
نقاش حولها وتّم االتفاق عليها، يف انتظار أن 
يعود معايل وزير البيئة ويقدم اقرتاحاً معدالً، 
وفق التعديالت التي جرت يف مجلس الوزراء".

وأضاف: "حصل نقاش يف مجلس الوزراء 
حــول بنود الرســوم النوعيــة التي فرضت 
املواد واملنتجــات، والذي توقف  عىل عدد من 
نرشه يف املوازنة الرســمية وإعالنه بســبب 
رضيبة الـ %3 التي فرضت عىل املستوردات. 
تمــت معالجة هــذه اإلشــكالية يف مجلس 
الوزراء بصدور مرســوم عن املجلس بالئحة 
%3، والذي سبق  االستثناءات من رســم الـ 
إقــراره يف املوازنة، وتم اســتثناء 18 قطاعاً 
من التي ســبق أن اســتفادت من الرســوم 
النوعية، وتّم إصدار املرســوم املتعلق برسوم 
الحماية النوعية، يف موازاة إقرار اإلعفاءات أو 

االستثناءات من رسم الـ 3%".
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ما كاد وزير الخارجية األمريكي لشــؤون الرشق 
األوسط ديفيد شــينكر يقفل عائداً إىل بالده بعد زيارة 
"ملتبســة" إىل لبنان تهدف إىل إعادة إحياء مفاوضات 
ترســيم الحدود، واملرتبطة بنحو مبارش بمصري الثروة 
النفطية الحدودية، حتى بّرشت لجنة األشــغال العامة 
النيابية اللبنانيني بقرب مبارشة حفر برئ االستكشاف 
االول يف البلوك رقم 4 الكامن يف منطقة الشــمال، حيث 
يفرتض باالعالن الرســمي حني يتّم، أن يضفي بعض 
التفاؤل عىل الوضــع االقتصادي كونه مــن العوامل 
اإليجابية التي قد تسهم يف تحريك العجلة االقتصادية، 
ارتفاع منسوب  بفعل  االســتثمارات  جلب  واستطراداً 

الثقة بمستقبل البالد.
وكانت اللجنة النيابية استمعت قبل يومني إىل رشح 
مفّصل من أعضاء هيئة ادارة قطاع البرتول حول مسار 

القطاع والروزنامة الزمنية التي تنتظره.
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عملياً، قد يبدأ الحفر االستكشــايف قبالة منطقة 
الصفرا منتصف شــهر كانون األول املقبل، كما سمع 
النواب من الهيئة، عىل أن يُســتتبع بأعمال مماثلة يف 
البلوك رقم 9 الجنوبي منتصــف العام املقبل. ويف هذه 
الخدمات  األثناء بدأت رشكة "توتال" تحضــري عقود 
البرتولية بعدما تّم توقيع عقد مع رشكة حفر أمريكية 

تمهيداً لبدء أعمال الحفر االستكشافية.
تهــدف أعمــال الحفر هــذه إىل وضــع صورة 
املواقع املستكشــفة والتأكد من وجود  شاملة لباطن 
"الهايدروكاربونات" من عدمه يف املنطقة املستكشفة. 
حتــى اآلن، ال يملك لبنان تفصيالً علمياً موثقاً باألرقام 
ملا يحتويــه بحره، وكل املســوحات التي جرت قّدمت 
تقديرات أولية مشــّجعة، فيما أعمال استخراج الغاز 
والنفط ال بّد أن تســتند إىل معطيــات دقيقة، وهذا ما 
تقدمه أعمال الحفر االستكشافية التي تثبت ما اذا كان 

هناك فعلياً ثروة نفطية وكميات الصخور املكمنية.
تحتاج هذه املرحلة لنحو شهرين من العمل أو أكثر، 
لتكون املرحلة التالية وهي عبارة عن دراســة "داتا" 
اآلبار االستكشــافية وتحليلها والتــي تتطلب بدورها 
أسابيع عّدة قبل الخروج بخالصات أكيدة تحدد أول رقم 
تقريبي للموجودات. ولهذه الدراســات أهمية قصوى 
كونها تساعد أيضاً عىل تصويب وتقويم كل التقديرات 
التي تملكها وزارة الطاقة عن الثروة املوجودة يف باطن 
الشــاطئ اللبناني، وفقاً لخالصة الدراسة الناجمة عن 

الحفر االستكشايف.
وبناء عليــه، يتم تحديد مصــري عملية التطوير، 

وكمية املوجــودات وخطة تطوير الحقــل، بعد ايجاد 
أســواق الترصيــف الداخلية والخارجيــة. واملقصود 
بالتطوير، اســتخراج النفط أو الغاز عــرب حفر آبار 
انتاج، مّد األنابيب وإنشاء محطات معالجة والتصدير 

أو االستخدام املحيل.
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هكــذا، تدّل روزنامة "النشــاط البرتويل"، عىل أّن 
أعمال االســتخراج قد تبدأ يف العــام 2022 أو 2023 
اذا تأكــدت الرشكة العاملة من وجــود كميات كافية 

األرباح  وتؤّمن  الحفر  تكاليف  تغطي 
املرجوة، واذا تّم اعتماد الخط الرسيع 
لالستخراج. ويف حال اعتماد األساليب 
االعتيادية - التقليدية فقد يبدأ االنتاج 

بني العامني 2024 و2025.
البلــوك رقم  هذا يف مــا يخّص 
4، أمــا يف ما يتصل بالبلــوك رقم 9، 
فيخطط تجّمــع الرشكات لحفر أول 

برئ استكشــايف يف هذه الرقعة، قبالة صــور تحديداً، 
منتصف العام املقبل، عــىل أن يتم تحليل نتائج الحفر 
للتأكد من وجود مــوارد نفطية أو غازية. ومن املمكن 
ربط الرقعيتن 4 و 9 لتطوير مشرتك وتخفيض الكلفة 
بما ال يســمح بتأخري االنتاج، ما يرفع أيضاً من ربحية 
الدولة اللبنانية. وبالتايل ال تأثــري للنزاع الحدودي بني 
لبنان وإرسائيل عىل األعمال الجارية يف البلوك 9 بعدما 
أعلن تجمع الرشكات أّن هذه األعمال بعيدة عن املنطقة 
أّما بشأن الضغط األمريكي عىل لبنان ملنعه  الحدودية. 

من اســتحالة ثروته النفطية دعماً مالياً، فيقول نواب 
شــاركوا يف اجتماع اللجنة، إنّه ال موانع أمريكية، أقله 
ظاهرة للعيان، تحول دون أعمال االستكشاف التي قد 
تتطلب أربع إىل خمس ســنوات قبل التطوير، خصوصاً 
وأّن العديــد من الرشكات األمريكيــة عّربت وتعّرب عن 
رغبتهــا يف دخول الســوق اللبناني مــن خالل دورة 
الرتاخيص الثانية التي ســتعقد بدايــة العام املقبل إىل 
جانب اهتمام دويل بالغ األهمية، كما سمع النواب من 
أعضاء هيئة ادارة قطاع النفط، وقد عّرب عنه العديد من 
الرشكات  وأّن  والصينية، خصوصاً  األوروبية  الرشكات 
األمريكية قد ال ترتك الســاحة محصــورة بالرشكات 

األوروبية والصينية والروسية وحدها.
بالنتيجة، ســيرتك اإلعالن الرسمي 
لبدء حفر أول برئ استكشــايف، املرتقب 
قريبــاً جداً، أثــراً طيباً لــدى املجتمع 
لبنان رســمياً  الدويل كونه قــد يدخل 
النادي النفطي، ويشــّجع االستثمارات 
التي  الخدمات  لبنان من باب  إىل  للعودة 
مع  الحيوي.  القطــاع  هــذا  يحتاجها 
العلم أّن اســتخراج أوىل جزيئيات الغاز 
من باطن الشــاطئ اللبناني ال يعني أبداً تحّول طبيعة 
الخزينــة العامة من مديونة إىل َمدينــة خصوصاً وأّن 
حصة الدولة اللبنانية من أرباح ثروته النفطية ستكون 
يف السنوات األوىل بني 14 و%50، عىل أن ترتفع تدريجياً 

ورسيعاً، فور اسرتداد التكاليف.
ولهذا، يشــتّد الرتكيز عىل رضورة إنشاء صندوق 
ســيادّي يتوىل إدارة أرباح الثروة النفطية والعمل عىل 
تحريك العجلــة االقتصادية، لكي ال تذهب هدراً بحجة 

املساهمة يف اطفاء الدين العام والتخفيف من عجزه.

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تعليق العمل 
يف "تلفزيون املســتقبل" وتصفية حقــوق العاملني 
والعامالت، لألســباب املادية ذاتها التي أدت اىل اقفال 

جريدة "املستقبل".
وأوضح يف بيان أن "القرار ليس ســهال عيلّ وعىل 
جمهور تيار املستقبل، وال عىل جيل املؤسسني والعاملني 
والعامالت وماليني املشاهدين اللبنانيني والعرب، ممن 
واكبــوا املحطة ألكثر من ربع قرن وشــهدوا لتجربة 
اعالمية مميزة كّرســت الجهد واالمكانات والكفاءات 

لخدمة لبنان والقضايا العربية".
وقال إنــه "ومن املهم أن يعلم أهل "املســتقبل" 
وعموم اللبنانيني واألشــقاء العرب، ان الشاشــة لن 
تنطفئ واملحطة ال تتخذ قــراراً بوقف العمل لتصبح 
جــزءاً من املايض، بل هــي تعلن نهايــة مرحلة من 
مسريتها لتتمكن من معالجة األعباء املادية املرتاكمة، 
وتستعد ملرحلة جديدة تتطلع فيها اىل العودة يف غضون 

األشهر املقبلة".
ووجه "تحية تقدير ورسالة إعتذار وامتنان اىل كل 
العاملني والعامالت يف "تلفزيون املستقبل"، واىل زمالئهم 
وزميالتهم يف "جريدة املســتقبل" الذين أمضوا عمراً يف 
والدتها صباح كل يوم، قبــل ان تضعنا الظروف معاً يف 
مواجهة القرار الصعب بتعليــق العمل، أتعهد بمتابعة 

الحقوق العائدة لهم واملتوجبة عىل ادارة املستقبل".
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تـتـمـــات+   

"خط إسناد" سعودي للبنان... 

ترامب والرد على إيران... باب الخيارات مفتوح

المحكمة الدولية وانتصار السلحفاة!
لم يكن القرار الجديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان مفاجئاً باتهام أحد 

كبار قياديي "حزب الله" بارتكاب 3 جرائم تضاف إلى جريمة اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ألن الجمهور السيادي في لبنان كما 

المجتمع الدولي يعلمان علم اليقين أن لـ"حزب الله" ومحوره المسؤولية عن 
جرائم اغتيال ومحاوالت اغتيال وتفجيرات عصفت بلبنان منذ صدور القرار 
الدولي 1559 في 1 أيلول 2004 وحتى اغتيال الوزير الشهيد محمد شطح 

في 27 كانون األول 2013. 
أيضاً ليس مفاجئاً أن يتلقى لبنان والمعنيون فيه القرار الجديد بأقل قدر 
من االهتمام، وببعض التعليقات من باب رفع العتب ليس أكثر، فاألكثرية 

الساحقة من األطراف السياسية اللبنانية استسلمت لـ"حزب الله" تباعاً ما 
أنتج سيطرة للحزب على األكثريتين النيابية والحكومية. وتأسيساً على ذلك 

ليس غريباً أن تستمر الحياة السياسية في لبنان ما بعد القرار الجديد كما 
قبله، وستستمر أيضاً ما بعد صدور الحكم النهائي المرتقب من المحكمة في 

جريمة اغتيال الحريري كما قبله، ألن الضحية في لبنان رضخت لجالدها ال 
بل باتت متعاطفة معه على قاعدة "متالزمة ستوكهولم".

يسأل البعض جدياً، في ظل الوقائع المتراكمة حول هذا الملف، لماذا 
تستمر المحكمة الدولية في العمل؟ أي حقيقة مطلوبة بعد في لبنان وهي 
باتت معروفة لدى الجميع؟ ولَِم الحقيقة إذا لم تكن بهدف إحقاق العدالة، 

وخصوصاً أن ثمة من يُحّرض على المحكمة من زاوية كلفة مساهمة لبنان 
فيها والتي فاقت حتى اليوم الـ600 مليون دوالر؟!

ينسى البعض أو يتناسى أن إنشاء المحكمة الدولية تم بقرار من مجلس 
األمن حمل الرقم 1595 وجاء تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، 

ما يحّول األحكام المرتقبة عنها باباً يستطيع المجتمع الدولي ولوجه لمحاولة 
مساعدة لبنان على إحقاق العدالة بعد إعالن الحقيقة الساطعة. لقد بات 
واضحاً أن المجتمع الدولي يعي أن ثمة حزباً ميليشيوياً في لبنان يعتمد 

استراتيجية االغتيال الجسدي واإلرهاب لتصفية أخصامه السياسيين، وهذا ما 
عبّر عنه بوضوح مساعد وزير الخارجية األميركي دايفيد شينكر في مقابلته 
األخيرة. وبالتالي بات مفهوماً كيف استطاع "حزب الله" تدجين معارضيه 

وترهيبهم في ظل انعدام توازن القوى داخلياً. هذا الواقع جعل من لبنان، 
دولة ومؤسسات، أسير واقع ال يمكن تغييره سوى بتدخل دولي تحت راية 

الشرعية الدولية وقراراتها. وفي هذا اإلطار يمكن فهم بعض األبواق التي 
تطالب بإلغاء المحكمة الدولية خوفاً من العدالة التي ستتحقق... ولو بعد 

حين، تماماً كقصة سباق األرنب والسلحفاة، هذه األخيرة التي ربحت السباق 
بخطواتها الثابتة ولو البطيئة!

رحم الله رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي 
وجبران تويني ووليد عيدو وأنطوان غانم وبيار الجميل ووسام عيد ووسام 
الحسن ومحمد شطح، وحمى الله مروان حمادة والياس المر ومي شدياق...

طوني أبي نجم

التي  التلزيم  امللفــات وعقــود  كما كل 
تحصل يف مؤسسات وإدارات الدولة، إن كانت 
تبقى  العمومية،  املناقصات  أو عرب  بالرتايض 
دائماً األســئلة وعمليات التشكيك يف التنفيذ 
بســبب غيــاب الدولة ومنطق املؤسســات 
واملحسوبية  والفساد  الهدر  منسوب  وارتفاع 
واملحاصصة عىل خلفية الحماية السياســية 
والحزبية واملذهبية والطائفية واملناطقية لهذا 

املتعهد أو ذاك. 
هذا املنطق وما يــدور حوله حط رحاله 
يف اجتماع لجنــة البيئة النيابية الذي ُخصص 
لإلســتماع إىل رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار 
نبيل الجرس حــول آلية تنفيذ عقــود إدارة 
النفايات، حيث تم عرض مسهب من قبله ملا 
نُفذ وما لم يُنفذ واألسباب التي تحول دون ذلك 
التنفيذ، كما طرح النواب مجموعة من األسئلة 
واإلستفسارات حول هذا امللف بحضور خرباء 
لم يحرض وزير  بينما  بيئيني  ومستشــارين 
البيئة فادي جريصاتي بسبب انعقاد مجلس 

الوزراء.
ما ُطــرح خالل اإلجتمــاع أثار حفيظة 
النائبني بوال يعقوبيان والياس حنكش وهما 
ليسا عضوين يف اللجنة، إنما يحرضان من باب 

متابعة امللفات.
وقد عقدا مؤتمراً صحافياً مشرتكاً إنتقدا 
فيه ســوء إدارة هذا امللف وعدم احرتام دفاتر 

رشوط املناقصات واإللتزام بها إضافة إىل عدم 
لتوصيف  أيضاً، وفقاً  والنواب  الشعب  احرتام 
نائب "الكتائب" الياس حنكش الذي ذّكر بأن 
حزب الكتائب تقدم منذ سنتني ونصف بدعوى 
لوقف األعمال يف مطمر برج حمود وقد تنحى 
القايض ولم يصدر أي قرار بعد ونحن ما زلنا 

بانتظار قرار بوقف األعمال بهذا املطمر.
أمــا النائبة بوال يعقوبيــان فقد صالت 
وجالــت يف هذا امللف منوهــة "بالعقود التي 
جرى وضعها عــىل الورق ودفــرت الرشوط 
والنصوص التي ال غبــار عليها"، بينما تقع 
املشكلة يف التنفيذ وتختلف األسعار، متحدثة 
اإلنمــاء واإلعمار  اعرتاف مــن مجلس  عن 
بأن تطبيق هذه العقــود غري صحيح وليس 
بحذافريه، إنما الحجج يف بعض املسائل مريبة 
واملريب أكثر هو عدم تدفيع املتعهد فرق ما لم 

يلتزم بتنفيذه".
وأكدت يعقوبيان لـ"نــداء الوطن" أنها 
"ذهبت يف ملف مطمر برج حمود إىل القضاء 
الجارور  يف  املوضوع ووضعــه  لفلفة  وتمت 
واآلن طرحت األمــر أمام لجنة البيئة وقد أقر 
مجلس اإلنماء واإلعمــار أن املتعهد ال يُطبق 

دفرت الرشوط". 
إىل أن"القضية باختصار هي  وأشــارت 
قضية مال عام سائب ومتعهد هو أقوى من 
كل الدولة اللبنانية ألنــه مغطى من مافيات 
السلطة لذلك أقول إن هذه الدولة ليست فقط 

منهوبة ومسلوبة بل هناك صفقات".

وقال رئيس لجنة البيئــة النائب مروان 
العقود  إن "موضوع  الوطن"  لـ"نداء  حمادة 
من عهد إىل عهد ومــن خطة طارئة إىل خطة 
طارئة، ال يُمكن تنفيذ بنودها بسبب املتغريات 
من جهة وبسبب غياب الدولة من جهة ثانية 
وبالتايل هي ككل يشء ولكن يجب أن نبدأ من 

مكان ما".
وأضاف: "بناء عىل ما تقدم، فالنواب عىل 
حق وكذلك رئيس مجلــس اإلنماء واإلعمار، 
فنحن ال نســتطيع القيام بعملية الفرز من 
املصدر ولم نستطع فرض املطامر يف املناطق 
وال يوجــد اتفاق عىل املرحلــة األخرية، لذلك 
إتفقنــا أن نذهب جميعــاً إىل مجلس اإلنماء 
واإلعمار بحضور ومشــاركة املستشــارين 
املقبلني  األســبوعني  خالل  البيئيني  والخرباء 
لكي نعرف ونطلع عىل األســباب التي حالت 
دون تنفيذ ما لم يُنفذ من العقود وذلك انطالقاً 

من القيام بدورنا الرقابي كنواب".
وأوضح حمادة أن "الذهاب إىل القضاء ال 
يوصل إىل نتيجة وأنه تبني أن التنفيذ يف مطمر 
الكوستا برافا أفضل من برج حمود ألن الواقع 
الذي كان قائماً هناك لجهــة جبل النفايات 
وإزالته ربما عقد أمور التنفيذ واإللتزام ببنود 

العقد".
امللفات  يف املحصلة، هذا امللف وغريه من 
التي تقتيض حمايــة املال العام ووقف الهدر، 
ربما يُساهم، إذا حصل، يف تخفيض العجز يف 

املوازنة العامة للدولة.

عقود النفايات... بين النصوص وعدم التنفيذ

من اجتماع لجنة البيئة )علي فواز(

أكـــرم حمـــدان

ومن السعودية إىل فرنســا، ينتقل رئيس الحكومة إلجراء محادثات مع 
املسؤولني الفرنسيني ويف طليعتهم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يستقبله 
غداً يف قــر اإلليزيه، وعىل جدول الزيارة تتصــدر عناوين ذات صلة بملف 
»ســيدر« واإلصالحات املرتافقة مع عملية اســتنهاض االقتصاد اللبناني. 
وبينما تأتي زيارة الحريري إىل العاصمة الفرنسية معززة بانطالق حكومته 
يف مناقشة مرشوع موازنة 2020 إلنجازه وإقراره يف الوقت الدستوري للمرة 
األوىل منذ سنوات، نقلت مصادر مطلعة يف باريس االهتمام الشديد الذي يبديه 
الجانــب الفرنيس إزاء الوضع يف لبنان، موضحًة لـ«نداء الوطن« أّن فرنســا 
»تتابع عن كثب الجهود اللبنانية لالنطالق يف مســرية اإلصالحات التي وُعد 
بها املستثمرون يف مؤتمر سيدر«، وأكدت أّن »املسؤولني الفرنسيني يتعاطون 
بإيجابية مع هذه الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لكنهم يتوقعون مزيداً 

من اإلرساع يف خطوات تنفيذ اإلصالحات املنشودة«.
وعشــية زيارة الرئيس الحريري، لفتت املصادر إىل كون فرنسا عازمة 
عىل مســاعدة لبنان وهي من هذا املنطلــق تدفع باتجاه إنجــاح »اللقاء 
االقتصادي االســتثماري« الذي سيُعقد يف وزارة املال الفرنسية حيث سيدعو 
رئيس الحكومة اللبنانية الرشكات الفرنسية الكبرية إىل االستثمار يف بريوت، 
وأضافت أّن »الفرنسيني ســيقولون للحريري إّن املؤسسات امللتزمة بتقديم 
األموال للبنان وتنفيذ االستثمارات فيه بموجب مقررات »سيدر« إنما يرتقبون 
إنجاز عملية اإلصالح البنيوية إلنقاذ الوضع االقتصادي اللبناني املقلق«، غري 
أّن املصادر عربت يف الوقت عينه عن اعتقاد الجانب الفرنيس بأنه بات يمكن 
القول إّن الحكومة اللبنانية وضعت آلية تنفيذ إصالحات »سيدر« عىل السكة 
وتحديداً يف ما يتصل بملف املوازنة العامة مع اإلشارة يف هذا املجال إىل رضورة 
التزام الحكومة اللبنانية باألرقام الواردة يف مرشوع 2020 نظراً لكون األرقام 

التي كانت قد وردت يف موازنة 2019 لم تكن مطابقة كثرياً.
ومللــف الكهرباء أيضاً وأيضاً حصة تحتــل األولوية يف هيكلية اإلصالح 
املطلوب، ســيما وأّن الجانب الفرنيس بحســب املصادر نفسها مهتم جداً 
بمعالجــة العجز املايل الكبري يف هذا القطاع وهــو يطالب بالرشوع من دون 
تأخري يف تنفيذ الخطــة الخاصة بهذا امللف، فمن ناحيــة ألنه يمس بحياة 
اللبنانيني ويستنفد خزينتهم ومن ناحية أخرى ألّن الرشكات الفرنسية مهتمة 
باملشاركة ببناء معامل إنتاج الطاقة يف لبنان. وفضالً عن ذلك، تكشف املصادر 
أّن باريس دخلت بقوة عىل خط مســاعدة لبنان يف مســألة تأمني السيولة 
النقدية عىل املدى القصري يف ظل الصعوبة التي تواجهها الرشكات املستثمرة 
يف عملية االقرتاض لتنفيذ املشــاريع يف لبنان نظــراً الرتفاع مؤرش املخاطر، 
وقد وجه الجانب الفرنيس رســائل بهذا املعنى إىل البنك األوروبي لالستثمار 
والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، عىل أساس املساهمة يف هذا املوضوع 
بالتوازي مع التزام لبنان باإلصالحات التي تعيد تنشــيط املؤرشات اإليجابية 
يف اقتصــاده. وإذ تؤكد املصادر أّن »الجانب الفرنيس ســيطرح عىل الرئيس 
الحريري موضوع التعاون العســكري يف قطاع البحرية انطالقاً من النقاش 
املتصل بمقررات مؤتمر روما«، برز يف سياق متصل بالشأن العسكري كتاب 
من وزير الدفاع اليــاس بوصعب إىل »نداء الوطن« يوضــح فيه رداً عىل ما 
كانت قد نرشته الصحيفة حول موضوع رشاء فرقاطات من إيطاليا لصالح 
القوات البحرية اللبنانية أّن »هذا املوضوع تمت مناقشــته يف مؤتمر روما 2 

بهدف تمكني الجيش من حماية الحدود البحرية، وعىل ضوء ذلك أبدت كل من 
فرنسا وإيطاليا استعدادهما لتوفري قروض مالية لصالح الدولة اللبنانية من 
أجل رشاء بواخر حربية وأعتدة أخرى«، وأضاف يف معرض إبداء حرصه عىل 
مصداقية الصحيفة ونفيه معلوماتها التي تحدثت عن توقيعه هكذا اتفاقية 
دولية مع الجانب اإليطايل أّن املوضوع املشار إليه ما زال »يف املراحل األوىل من 
مناقشة حاجات الجيش وعىل وشك بدء التفاوض مع فرنسا وثم مع إيطاليا 
بعد أن حصــل وزير الدفاع عىل إذن بالتفاوض مــن قبل رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة مع الدولة الفرنسية ليصار بعدها إىل اتباع املراحل الالحقة 

وفقاً لألصول القانونية«.
وبالعودة إىل تدشني الحكومة أمس رحلة مناقشة مرشوع موازنة 2020، 
فقد أفادت مصادر وزارية »نداء الوطن« بأّن مجلس الوزراء ســيبدأ اعتباراً 
من مطلع األسبوع املقبل فور عودة رئيس الحكومة من باريس عقد جلسات 
يومية يف الرساي الحكومي يف فرتات بعد الظهر، وقد خصصت 3 ساعات لكل 

جلسة الستكمال مناقشة املرشوع حتى االنتهاء منه.
إىل ذلك، أشــارت املصادر إىل أّن كل األطراف واألحزاب ُطلب منها تقديم 
أفكارها وتصوراتهــا ومالحظاتها حول مرشوع املوازنة، يف وقت يســتعد 
مختلف األفرقاء لتقديــم كل منهم »ورقته االقتصاديــة«، وذكرت مصادر 
تكتل »لبنان القوي« لـ«نداء الوطن« ان وزراء »التكتل« طالبوا خالل جلســة 
األمس بمواقف واضحة يف شــأن الخيارات االقتصادية واملالية وكيف يمكن 
تقليص حجم الدولة وتحفيز النمو وتزخيــم حجم االقتصاد. يف وقت أكدت 
مصادر »القوات اللبنانية« أنها منكبّة عىل مستوى تكتل »الجمهورية القوية« 
واللجــان املتخصصة يف  الحزب عىل درس مرشوع املوازنة لتقديم املالحظات 
ومناقشتها داخل التكتل واألروقة الحزبية، تمهيداً ملناقشتها مع رئيس الحزب 
سمري جعجع، قبل أن يعقد التكتل اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء »القوات«، 

بغية الخروج بخالصات حول املوازنة وبتصّور نهائي حيال مضامينها.

ويف وقت اتهم وزير الخارجيّة اإليراني محمد جواد ظريف، واشــنطن، 
بـ«تعّمد اســتهداف املدنيني اإليرانيني« عرب تشــديد عقوباتها عىل طهران، 
واصفاً عرب »تويرت« اإلجراءات األمريكيّة بأنّها »غري قانونيّة وغري انسانيّة«، 
تتواصل عملية تنســيق جهود الــدول الغربيّة وحلفائهــا للتحضري لـ«رّد 
جماعي« ضّد إيران، وهو ما بحثه ترامب ورئيس الوزراء الربيطاني بوريس 
جونسون لناحية رضورة توّصل املجتمع الدويل إىل »رّد ديبلومايس موّحد«، إثر 
الهجمات عىل منشآت نفطيّة يف السعوديّة. وخالل اتصال هاتفي، نّدد الرئيس 
األمريكي ورئيس الوزراء الربيطاني بهذه الهجمات التي نسبتها واشنطن إىل 
إيران، وتطّرقا إىل امللف اإليراني، وتوافقا »عىل وجوب عدم تمكني طهران من 

حيازة السالح النووي«.
ومــن جّدة، أّكد وزير الخارجيّة األمريكي مايــك بومبيو، الذي وصل إىل 
الســعوديّة ليل أمس، أن هجوم »أرامكو« كان بشكل ال لُبس فيه »هجوماً 
إيرانياً«، مشرياً إىل أن ادعاء الحوثيني بأنّهم نّفذوه »ليس صحيحاً«. واعترب أنّها 
ليست مسألة يُمكن التنّصل من تحّمل مسؤوليّتها. ووصف بومبيو الهجوم 
بأنّه »عمل حربي هّدد إمدادات الطاقة العامليّة«. وأوضح أن األسلحة التي تّم 
استخدامها يف الهجوم »ليست أســلحة يُمكن أن تكون يف حوزة الحوثيني«. 

وتابع أن مصدر الهجوم »لم يكن من الجنوب«، أّي من اليمن، مضيفاً: »نعلم 
بأّن اإليرانيني لديهم أنظمة لم ينرشوها يف أّي مكان خارج بالدهم«.

والتقى بومبيو ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان، وبحثا يف ُسبل 
الرّد عىل الهجمات التي اســتهدفت منشآت »أرامكو«. وقال الوزير األمريكي 
للصحافيني: »مهّمتي هنا أن أعمل مع رشكائنا يف املنطقة، كما أنّنا نعمل مع 
رشكائنــا األوروبّيني«، مضيفاً: »نعمل عىل بناء تحالف لوضع خّطة لردعهم 
)اإليرانيني(«. وما يُعّزز وجهة النظر األمريكيّة، تأكيد الســعوديّة أن الهجوم 
عىل رشكة »أرامكو« حصل »من دون أدنى شــك« بدعــم من إيران، لكنّه لم 
ينطلق من اليمن بل من موقع شــمال اململكة يجــري التحقق منه. ويف هذا 
الصدد، قال املتحّدث العسكري العقيد الركن تركي املالكي خالل مؤتمر صحايف 
يف الرياض، ُعرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسرّية: »نُواصل تحقيقاتنا 
لتحديد املوقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات املسرّية والصواريخ«، الفتاً 
إىل أن »املهاجمني استخدموا 18 طائرة مسرّية و7 صواريخ من طراز كروز«. 

لكن املالكي لم يُحّدد إيران كمصدر النطالق الصواريخ والطائرات. 
تزامناً، لفت االنتباه تشديد السيناتور الجمهوري لينديس غراهام، القريب 
من ترامب، عىل رضورة مواجهة الهجوم عىل مواقع »أرامكو« النفطية بـ«رّد 
حاسم«، مشــرياً بعد لقاء ألعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريني مع نائب 
الرئيس األمريكي مايك بنس، إىل أنّه »من الواضح أّن مثل هذا الهجوم املعّقد ال 
يُمكن أن يُنّفذ إاّل بتوجيه ومشاركة النظام الرشير يف إيران«. وأّكد بناًء عليه أّن 
»الهدف يجب أن يكون إعادة الردع الذي فقدناه يف مواجهة العدوان االيراني«. 
كما أفاد مســؤول أمريكي كبري بأّن واشنطن تأمل يف أن يتّخذ مجلس األمن 
الدويل اجراءات للرّد، عقب الهجمات التي طالت موقَعنْي نفطينَْي يف السعوديّة. 
ويف سّلة املواقف الدوليّة التي ما زالت تتواىل، عرّب الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني يف مكاملة هاتفيّة أجراها مع ويل العهد السعودي، عن قلقه إزاء الهجمات 
األخرية، معلناً استعداد بالده للمشاركة مع الخرباء الدوليني يف التحقيق ملعرفة 
مصدر تلك الهجمات. بينما أّكد بن ســلمان رغبــة الرياض يف إجراء تحقيق 
بمشاركة دوليّة ليطمنئ املجتمع الدويل إىل سالمة اإلجراءات. كما بحثا الُسبل 

الكفيلة باستقرار أسواق الطاقة بما يدعم االقتصاد العاملي.
ويف ســياق متّصل، أّكد ماكرون لويل العهد السعودي أن باريس سرُتسل 
خرباء للمشاركة يف التحقيقات يف الهجمات عىل السعوديّة. وأوضح »االليزيه« 
يف بيان أن الرئيــس الفرنيس »دان بحزم الهجمات التي اســتهدفت مواقع 
نفطيّة يف بقيق وخريص«. وأّكد ماكرون لألمري ســلمان »تضامن فرنسا مع 
الســعوديّة وسّكانها يف مواجهة هذه الهجمات، كما أّكد مجّدداً التزام فرنسا 
أمن السعوديّة واســتقرار املنطقة«. بدوره، أعلن األمني العام لألمم املتّحدة 
أنطونيو غوترييش أن خرباء أمميني أُرسلوا إىل السعوديّة إلجراء تحقيق دويل 

حول الهجمات التي طاولت رشكة »أرامكو«.
ويف تجســيد واضح إلرصارهم وتمّســكهم برواية املتمّردين الحوثيني 
املدعومــني منهم، أّكد روحاني أن اســتهداف »اليمنيني« منشــأتَْي نفط يف 
الســعوديّة يُعّد بمثابة تحذير للمملكة مــن إمكانيّة اندالع حرب عىل نطاق 
أوسع يف املنطقة. وذكرت وســائل إعالم إيرانيّة أن روحاني ووفده يُمكن أن 
يضطّروا إىل عدم املشاركة يف اجتماعات الجمعيّة العامة لألمم املتّحدة األسبوع 

املقبل، ألّن الواليات املتّحدة لم تُصدر لهم بعد تأشريات دخول. 
إىل ذلك، هّدد املتمّردون الحوثيّون بشّن هجمات ضّد اإلمارات، مؤّكدين أن 

لديهم »عرشات األهداف«، منها يف أبو ظبي ودبي.
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الطالب  تفاعلت قضية عدم تسجيل 
الفلسطينيني يف املدارس الرسمية اللبنانية 
يف مدينــة صيدا هذا العــام عىل أكثر من 
صعيد، وما "زاد الطــني بلة" أن الطالب 
القدامى لم يجدوا ألنفسهم مقعداً بعدما 
حذفوا من بعض املــدارس ووضعوا عىل 
الئحة االنتظار يف بعضها اآلخر، رغم قرار 
وزير الرتبية والتعليم العايل أكرم شــهيب 

بمساواة الطالب الفلسطيني باللبناني.
ولم تهدأ االتصاالت واللقاءات ملعالجة 
املشكلة التي باتت قضية رأي عام، بعدما 
تضافرت أسباب عدة، منها االقبال الكثيف 
من الطالب اللبنانيني أنفسهم عىل املدارس 
الرســمية يف مدينة صيدا تحديداً بسبب 
ارتفاع االقســاط يف املدارس الخاصة من 
الرسمية  باملدارس  املتزايدة  والثقة  جهة، 
بعد تحقيــق نتائج متقدمــة من جهة 
اخرى، ناهيك عن إقفال مدرســة "درب 
السيم الرســمية" يف قضاء صيدا بسبب 
عدم وجود عدد كاف من الطالب اللبنانيني، 

إذ ال يتعدى عددهم الـ25 طالباً وطالبة.
"نداء  لـــ  تربوية  مصــادر  وتؤكد 
الوطن"، أن "امتناع بعض مدراء املدارس 
الرسمية عن تسجيل الطالب الفلسطينيني 
يف منطقة صيدا، للعــام الدرايس الجديد، 
رغم قرار شــهيب بمساواتهم يف املعاملة 
باللبناني، يعود اىل ان التعميم االداري الذي 
وصلهم جعل من التسجيل أولوية: اللبناني 
أوالً ثم من أم لبنانية ثانياً، ثم الفلسطيني 
ثالثاً، وحني وصل الدور لتسجيلهم أبلغوا 
مبارشة أّن الصفــوف ممتلئة وال يمكن 
استقبالهم حتى القدامى منهم من غري أم 

لبنانية".
واعتصــم املئــات مــن الطــالب 
املدخل  عند  الحلوة،  يف عني  الفلسطينيني 
الرئييس الشــمايل للمخيم احتجاجاً عىل 
عدم التسجيل، ورفضاً لقرار وزير العمل 

كميل ابو ســليمان، بشــأن املؤسسات 
والعمال الفلســطينيني بفرض الحصول 
اللجنة  "إجــازة عمل"، ومطالبــة  عىل 
الرئيس  برئاسة  تشــكلت  التي  الوزارية 
سعد الحريري باالجتماع واالرساع يف اقرار 
الحقوق املدنية واالنســانية واالجتماعية 

للشعب الفلسطيني يف لبنان.
ورفع الطالب املشاركون يف "الوقفة 
االحتجاجيــة" التي دعــت اليها "هيئة 
العمل الفلســطيني املشــرتك واللجان 
الشــعبية والحراك الشــعبي يف منطقة 
صيــدا - مخيم عــني الحلــوة، الكتب 
بحقهم  مطالبــني  وهتفوا  املدرســية 

بالتعليم وبمقعد درايس.  
كلمة  السبع  رشــا  الطالبة  وألقت 
باســم املعتصمني، دعت فيهــا الدولة 
اللبنانيــة بــكل مكوناتهــا ان توضح 
"ازدواجية املعايري بالتعامل معنا كالجئني 
مقيمني يف لبنان، ونقصد الحقوق املدنية 
التملك  واالنســانية، وحق  واالجتماعية 
والعمل والعلم اليــوم، نحن نريد العودة 
ونرفض التوطني، معتربة ان الضغوطات 

السياسية والتضييق عىل لبنان والالجئني 
الفلسطينيني تتواىل من اجل شطب وكالة 

االونروا وحق العودة".

 متابعة سياسية
سياسياً، تابع أمني رس حركة "فتح" 
الفلســطينية  التحرير  منظمة  وفصائل 
يف لبنــان فتحي أبو العــردات، القضية، 
مؤكداً أن "قرار شهيب القايض بالسماح 
بتسجيل الطالب الفلسطينيني يف املدارس 
الرسمية ما زال ساري املفعول ولم يطرأ 
عليه أي تغيري يذكر"، موضحاً أن "سبب 
عدم تسجيل الطالب الفلسطينيني يف بعض 
يعود  صيدا  مدينة  يف  الرســمية  املدارس 
الفلسطينيني  للطالب  املتزايدة  األعداد  إىل 
الراغبني يف التســجيل بهذه املدارس، وأنه 
يتابع هذا القضية مع الوزير شهيب ومع 
النائبة بهية الحريري ليصار إىل إيجاد حل 

لهذه القضية".
يف املقابل، تابع رئيس مكتب الطلبة 
الفلســطينيني يف لبنــان عاصف موىس 

املوضــوع، معترباً ان هنــاك صعوبة يف 
هذا  الفلســطينيني  الطالب  اســتيعاب 
العام، ولكننا لن نعدم وسيلة يف مواصلة 
املســؤولني  مع  واللقاءات  االتصــاالت 
اللبنانيني مــن أجل ايجاد حل  الرتبويني 
يف  حقه  الفلســطيني  للطالــب  يضمن 

التعليم.
كذلــك، زار وفد قيادي مــن اتحاد 
الشباب الديموقراطي الفلسطيني "أشد" 
لبنان يوسف  االتحاد يف  برئاســة رئيس 
احمد، رئيس املنطقة الرتبوية يف الجنوب 
باسم عباس يف مكتبه يف الرساي الحكومي 
يف مدينة صيــدا وبحضور مدراء املدارس 
الرســمية يف صيــدا، عارضــاً للعقبات 
التــي واجهت عملية تســجيل والتحاق 
الطالب الفلسطينيني يف املدارس الرسمية 

اللبنانية.
وعلمــت "نــداء الوطــن"، أّن أحد 
الطالب  لتســجيل  املطروحة  املقرتحات 
الفلسطينيني سيكون يف الدوام بعد الظهر 
كما هو الحــال مع الطالب الســوريني 

املدعومني من املنظمات الدولية.

إقبال متزايد على المدارس الرسمية...
والطالب الفلسطينيون يدفعون الثمن

من اعتصام الطالب الفلسطينيين في "عين الحلوة" أمس )محمد دهشة(

أخبار سريعة
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إعــــالن
تعلن بلدية برج حمود، عن إجراء مناقصة 
عموميــة بطريقة تقديم األســعار لزوم 

تزفيت الشوارع يف منطقة برج حمود،
تجرى املناقصة يوم الثالثــاء الواقع فيه 
2019/10/8 يف تمام الساعة الثالثة من 

بعد الظهر يف مركز البلدية،
تقدم العروض يومياً خالل الدوام الرسمي 
ويرفــض كل عرض يقدم بعد الســاعة 
الثانية عرشة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق 

تاريخ إجراء املناقصة،
عىل الراغبني باإلشرتاك باملناقصة الحضور 
إىل مركــز البلدية خالل الدوام الرســمي 
لإلطالع واإلستحصال عىل نسخة عن دفرت 

الرشوط الخاص بهذه املناقصة.
نائب رئيس بلدية برج حمود
مارديروس أرسالنيان
التكليف 1435

إعــــالن
تعلن بلدية الجديدة – البورشية – السد عن 
اجراء مناقصة عمومية يف مركز البلدية يف 
تمام الســاعة الثانية عرشة ظهراً من يوم 
2019/10/17 وذلك  الواقع يف  الخميس 
بطريقة املناقصة العمومية )تقديم أسعار( 
لتلزيم مرشوع تركيــب كامريات مراقبة 
وإنشــاء غرفة مع منصة وتطبيق خاص 

ضمن النطاق البلدي،
تقدم العــروض بالظرف املختوم او باليد 
اىل بلدية الجديدة – البورشية – السد وفقاً 
لدفرت الرشوط عىل ان تصل قبل الســاعة 
الثانية عرشة من آخر يوم عمل يسبق موعد 
اإللتزام ويرفض كل عرض يقدم بغري هذه 
العروض  ايداع  يستحسن  أنه  إال  الطريقة 
يف مركز البلدية قبل املوعد املحدد لقبولها، 
علماً بأن كل عرض يرد اىل البلدية يجب ان 

يتضمن رصاحة:
- قيمة الصفقة مفقطة باللرية اللبنانية.

- قيمة الرضيبة عــىل القيمة املضافة 11% 
أحد عرش باملاية مفقطة ايضاً باللرية اللبنانية.

لذلك يعترب متضمن  كل عرض يقدم خالفاً 
ضمناً الرضيبة عىل القيمة املضافة.

يمكن اإلطالع عىل دفــرت الرشوط املوضوع 
لهذه الغاية وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي 
يف مركز البلدية )مكتب رئيس دائرة املجلس 
البلدي واالستمالكات بالتكليف محمد قطايا( 

حسب األصول.
رئيس بلدية الجديدة البورشية السد
6 ايلول 2019
انطوان جباره
التكليف 1433

إعالن رقم: 9/542
عن إعادة إجراء استدراج عروض 

مفتوح
لرتكيب نظام تعقيم املياه يف األهراء

تجري وزارة االقتصاد والتجارة - املديرية 
الســكري،  والشــمندر  للحبوب  العامة 
بريوت - ريــاض الصلح، بناية اللعازارية 
بلــوك 02A، الطابق الثالث، يف الســاعة 
الخامسة عرشة والنصف من يوم االربعاء 
اســتدراج   ،2019/10/16 فيه  املوافق 
عروض مفتوح لرتكيب نظام تعقيم املياه 
يف األهراء، وفاًقا لدفــرت الرشوط الخاص 
املوضوع لهذه الغاية رقم 9/338 تاريخ 

، 2019/06/07
يمكن االطالع والحصول عىل دفرت الرشوط 
الخــاص لدى دائرة الديــوان يف املديرية 
العامة للحبوب والشــمندر الســكري يف 

الطابق الثالث.
الربيد  أو بواســطة  باليد  العروض  تقدم 
املضمون عىل أن تصل إىل دائرة الديوان يف 

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 
قبل نهاية الدوام الرســمي من اليوم الذي 
يسبق اليوم املحدد لجلسة املزايدة ويرفض 
كل عرض يصل بعد هــذا الوقت أو يقّدم 

بغري هذه الوسيلة./.
وزير االقتصاد والتجارة
منصور بطيش
التكليف 1500

إعــــالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم 
العروض لــرشاء زيوت بعيارات مختلفة 
، موضوع استدراج  آليات املؤسسة  لزوم 
تاريخ  ث4د/7821  رقــم  العــروض 
2019/7/30، قــد مــددت لغاية يوم 
الجمعة 2019/10/19 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11,00 قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــرتاك باستدراج 
العروض املذكور أعــاله الحصول عىل 
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة 
الديــوان – امانــة الــر – الطابق 
كهرباء  مبنــى   ،)1223 )غرفــة   12
مبلغ  لقاء  وذلــك  النهر  طريق  لبنان- 

قدره/30.000/ل.ل.
التي سبق وتقدم بها  العروض  بأن  علماً 
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول 
ومن املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء 
لبنــان – طريق النهر – الطابق »12« – 

املبنى املركزي.
بريوت يف 13 ايلول 2019

بتفويض من املدير العام مدير 
الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1487

إعــــالن
تعلن بلدية الجديدة – البورشية – السد 
عن اجراء مناقصة عامة يف مركز البلدية 
يف تمام الســاعة الثانية عرشة ظهراً من 
يوم الجمعــة الواقع يف 2019/10/11 
وذلك بطريقــة املناقصة العامة )تقديم 
تعبيد وتزفيت  اشــغال  لتلزيم  اسعار( 
طرقات داخلية وانشاء شبكات للمجارير 
وأقنية ترصيف ميــاه األمطار وأرصفة 
ولواحقها وحيطان باطون مسلح لحرص 

جوانب الطرقات.
تقدم العروض بالظرف املختوم او باليد 
اىل بلدية الجديدة – البورشية – الســد 
وفقاً لدفرت الرشوط عــىل ان تصل قبل 
الســاعة الثانية عرشة من آخر يوم عمل 
يسبق موعد االلتزام ويرفض كل عرض 
يقدم بغري هذه الطريقة اال انه يستحسن 
ايداع العروض قبل املوعد املحدد لقبولها، 
علماً بأن كل عرض يرد اىل البلدية يجب 

ان يتضمن رصاحة:
- قيمة الصفقة مفقطة باللرية اللبنانية.

- قيمــة الرضيبة عــىل القيمة املضافة 
ايضاً  مفقطة  باملايــة  أحد عرش   11%

باللرية اللبنانية.
كل عرض يقدم خالفاً لذلك يعترب متضمن 

ضمناً الرضيبة عىل القيمة املضافة.
يمكــن االطالع عــىل دفــرت الرشوط 
وملحقاته، املوضــوع لهذه الغاية وذلك 
طيلــة أوقات الدوام الرســمي يف مركز 
البلديــة )مكتب رئيــس دائرة املجلس 
البلدي واالســتمالكات بالتكليف محمد 

قطايا( حسب األصول.
رئيس بلدية الجديدة البورشية السد
2019/9/11
انطوان جباره
التكليف 1484

دعوة لحضور جمعية عمومية غري 
عادية

للمساهمني يف رشكة ماينز السالم 
للتأمني ش.م.ل.

يدعــو مجلــس اإلدارة يف رشكة ماينز 
الســادة  ش.م.ل.  للتأمــني  الســالم 
املســاهمني لحضور الجمعية العمومية 
تنعقد  والتي سوف  للرشكة  العادية  غري 
يف تمام الســاعة العــارشة صباحاً من 
الرابع من شهر  فيه  الواقع  الجمعة  يوم 
2019 يف مركزها الرئييس  ترشين األول 
شارع  البيضاء  الرملة  بريوت  يف  الكائن 
الســادس  الطابق  فواز  بناية  بيتهوفن 
عىل أن يتضمن جدول أعمال الجلســة 

التالية: البنود 
1.املوافقة عــىل التفرغات الحاصلة بني 

الرشكاء.
2.املوافقة عــىل التفرغات الحاصلة إىل 

الغري.
3.انتخاب مجلس إدارة جديد عىل ضوء 

الحاصلة. التفرغات 
املوقوفة  الحســابات  عــىل  4.املوافقة 
ذمة  وإبراء   2018/12/31 بتاريــخ 
أعضاء ورئيس مجلــس االدارة واملدير 

العام حتى تاريخ 2018/12/31.
أصول  تقييم  إعــادة  عــىل  5.املوافقة 
الرشكة عىل ضوء اإلعفاءات الرضيبية يف 

املوازنة العامة للعام 2019.
6.املوافقة عىل زيادة رأسمال الرشكة إىل 
خمسة ماليني دوالر أمريكي وزيادة عدد 

األسهم بنسبة الزيادة املقررة.
7.ما قد يستجد.

رشكة ماينز السالم للتأمني ش.م.ل.
رئيس مجلس اإلدارة
سهى سعد البساط

إعــــــــالنـــــــــــات رســــــــــميـــة

الحواط: ال حلّ سحريًا 
في موازنة 2020

عبد الله: أين الدولة واألجهزة 
المعنية بحماية حقوق الناس؟

غّرد النائب زياد الحواط عبر حسابه 
على"تويتر" قائالً: "ال حل اقتصادياً 

سحرياً من خالل موازنة 2020 لوحدها، 
المطلوب معالجة جذرية للهدر قبل 

التفكير بالضرائب. الموازنة الدفترية 
من دون اقفال ابواب الهدر ال تنفع. 

لنبدأ فوراً بمعالجة التوظيف العشوائي 
والكهرباء واالتصاالت  ومكافحة الفساد 
وإقرار تشريعات جديدة تخفف العجز 

بالتوازي مع دراسة الموازنة".

قال النائب بالل عبد الله عبر »تويتر«: 
"من غير المقبول أن يكون المواطن 

اللبناني، ضحية لعبة الدوالر بين شركات 
النفط ومحطات الوقود والمصارف....

اضراب مع من وضد من. شركاتكم 
ومحطاتكم تجني االرباح من المواطن 
الذي تجبرونه على االنتظار وتزرعون 
لديه القلق.عيب.  أين الدولة واألجهزة 

المعنية بحماية حقوق الناس".

صيدا - "نــداء الوطــن"

وفــيــــــــــات

زوجته:  مرينا وسام الحداد
إبنه :  ميشال

والده:  مخايل حنا دميان
والدته:  أنطوانيت فارس رزق

جدته:  تريز رزق أرملة املرحوم حنا دميان
شقيقه:  بيار

شقيقته:  باتريسيا
وأنسباؤهم ينعون املأسوف عىل شبابه

جان مخايل دميان
تقبل التعازي اليوم الخميس 19 أيلول يف 

منزله، برج امللوك،
ويومي الجمعة والسبت 20 و21 الجاري 
من الســاعة الحادية عــرشة قبل الظهر 
حتى السادسة مســاًء يف صالون كنيسة 

مارمارون، البورشية.



جئنا اليــوم كحزب لنقــول، ال للصحيفة 
فقط، وإنما لكل اإلعــالم يف لبنان، وملن يحاول 
االعتــداء عىل االعــالم أو التقييد مــن حريته، 
إن كل التجارب الســابقة التي حصلت لوضع 
اليد عىل اإلعالم أو تقييده أدت إىل الفشــل. وما 
يحصل اليــوم مع "نداء الوطــن" هو محاولة 
جديدة ستؤول إىل الفشل، لذلك مسألة الحريات 
يف لبنان خــارج النقاش. يجب اال يكون لدى أي 
فريق سيايس ســواء داخل السلطة أم خارجها 
أي جنوح للتعرض للحريات. وموقفنا مبدئي ال 
عالقة له بما كتب أو لم يكتب بل بمبدأ الحريات. 
هناك مواقــع إعالمية أو مؤسســات إعالمية 
ال نوافق عليها، لكــّن ذلك ال يعطينا الحق يف أن 
نمنع أو أن نعتدي عىل هــذه الحريات. وتاريخ 
الحزب "االشرتاكي" الذي أسسه كمال جنبالط 
هــو تاريخ دفاع عــن الحريات وعــن النظام 
الديموقراطــي. قدمنا تضحيات كربى يف الدفاع 

عن هذا األمر ولن نرتاجع عنه.

*وزير الصناعة
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أمــام قرص العدل، احتشــد 
املتضامنــون باكراً، وشــارك يف 
الوقفة التضامنية: وزير الصناعة 
وائل أبو فاعور، الوزير الســابق 
غازي العرييض، النائب الســابق 
الدكتور فارس سعيد، رئيس حركة 
النائب  الديموقراطي"  "اليســار 
الســابق  اليــاس عطاالله، أمني 
الرس العــام يف "الحزب التقدمي 
االشرتاكي" ظافر نارص، مفوض 
اإلعــالم يف "االشــرتاكي" رامي 
الريس ووفد من "تيار املستقبل" 
ضم عضو املكتب السيايس للتيار 
ومنّسق  بكاسيني  جورج  الزميل 
اإلعالم يف التيار الزميل عبد السالم 
موىس، وإعالميــون وصحافيون 
أبرزهم رئيســة «مؤسسة سمري 
ومديرة  خــوري  جيزيل  قصري» 
األخبار يف تلفزيون "الجديد" مريم 
شاوول،  بول  والشــاعر  البسام، 

باإلضافة إىل األب طوني خرضا.

�א���א�� ��א� א��א�� א
املحدد  الجلســة  موعد  حان 
عند الساعة التاسعة والنصف من 
صباح أمس، دخل رشبل وبرباري 
إىل مكتب النائــب العام التمييزي 
الذي  قبالن  عماد  الرئيس  باإلنابة 

استمع إىل إفادتيهما.
 واستمّر التحقيق عىل خلفية 

مانشيت "أهالً بكم يف جمهورية 
خامنئي" نحو الســاعة وربع 
الســاعة.  بعدهــا ترك رشبل 
من  وخرجا  إقامة  بسند  وبرباري 
قرص العدل وإىل جانبهما وكيالهما 
بطرس  السابق  النائب  املحاميان 
حرب وألكســندر نجار، ورفضوا 
اإلدالء بــأي ترصيح  جميعهــم 
مــن أمام قرص العــدل مبارشًة، 
فابتعدوا من أمامه احرتاماً ملوقع 
النيابــة العامــة. واكتفى رشبل 
بوصف الجلسة باملمتازة واملريحة 
اإلدالء بأي تفاصيل تتعلق  رافضاً 
رسيّته.  عىل  حفاظــاً  بالتحقيق 
وبعد الظهر أصدرت النيابة العامة 
وبرباري  رشبــل  بإحالة  قرارها 
إىل النيابة العامة االســتئنافية يف 

بريوت التخاذ القرار املناسب.
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السابق  النائب  وأصدر مكتب 
قال  بياناً  للمحاماة  بطرس حرب 
فيه: "تم االستماع إىل إفادتي رشبل 
وبرباري حــول املقال االفتتاحي 
 ،2019/9/12 بتاريــخ  للجريدة 
بعنوان  مانشــيتاً  تضمن  والذي 
"ســفراء جدد يف بعبــدا… أهال 
خامنئي"  جمهوريــة  يف  بكــم 
توضيح  فتّم  الصحيفة،  ومقاصد 
التعبري عن  املقال لجهة  مضمون 
العام  الرأي  رأي قســم كبري من 

اللبنانــي الرافــض ملواقف أمني 
حسن  الســيد  الله"  "حزب  عام 
تجاوز  لجهة  سيما  وال  نرصالله، 
الدولة الرشعية ومصادرة قرارها 
يف القيام بعمليات عســكرية من 
األرايض اللبنانيــة، ولجهة إعالن 
والئه وتبعيته ملرشــد الجمهورية 
اإلســالمية يف إيران، وبالتايل والء 
ما  الحكومة،  يف  وزرائــه  وتبعية 

يشكل إســاءة إىل الدولة اللبنانية 

وعىل  الرشعيــة،  ومؤسســاتها 
رأســها مقام رئيس الجمهورية 
وصالحياتــه، وأن نية الصحيفة 
دعم رئيــس الجمهورية وحماية 

صالحياته الدستورية".
أمام  التضامن  إىل  بالعــودة 
قرص العدل، كانت الفتة املشاركة 
الوازنة،  "االشرتاكية"  التضامنية 
الوضع  العرييض  وصــف  بحيث 
القائم "بأننا أمام سلطة محرتفة 
التهور مراراً وتكــراراً". بينما  يف 
رأى أبو فاعــور أنه من املفرتض 
االتفاق عىل عدم املّس بالحريات، 
"ال أطمــنئ أن وضــع الحريات 
بخــري طاملا أّن يف لبنــان جنوحاً 
الحريــات، وهــو مكوِّن  ضــد 
سلطوي تاريخي يف لبنان وال يزال 
مستمّراً". بينما تمنى حرب أن تتم 

"مللمة هذا امللف".
وأكدت مريم البسام تضامنها 
اإلنقســام  ورفضها  زمالئها  مع 
األمر  يتعلــق  عندما  الســيايس 
الزمالء  بحرية اإلعــالم وتضامن 

يف ما بينهم. بينمــا عّربت راوية 
أبي يونس زوجة وزير الشــؤون 
االجتماعية ريشار قيومجيان عن 
تضامنها مع "نداء الوطن" معتربة 
أنها قضية حق. ورأت أن ســبب 
استســهال اســتدعاء الصحافة 
هو أنه من الســهل املساس بغري 
املحميني. أما ســبب النقمة عىل 
الجريدة فهو "أنهم بيقدرو يفشو 
بيقدرو  ما  بينما  خلقن بصحيفة 
يدقو بمرجعية"، وفق أبي يونس.

واإلعالميون  املتضامنــون  ورفع 
أعــداداً من الجريــدة "املتهمة"، 
والفتات ترفض كّم األفواه وتعترب 
أن القوة يف الحفاظ عىل الحريات 
ودعــم القانــون. أحاديث كثرية 
تواجد  أثناء  املتضامنني  بني  دارت 
رشبل وبربــاري يف املحكمة، تعّرب 
عن مواقفهم الرافضة لسياسة كّم 
األفواه ومالحقة الناس عىل خلفية 
أي كلمة يتفوهون بها وتعرب عن 
املتضامنون  واســتغرب  آرائهم. 
عىل  والتضييق  القمــع  حجــم 
الحريات الذي يعانيه لبنان اليوم. 
وامللفــت أنه ولــدى الحديث عن 
القمــع الذي يتّهــم املتضامنون 
العهــد بممارســته، غالبــاً ما 
يربطون بني ممارســاته الحالية 
وبني مواقف "التيار الوطني الحر" 
إشارة  يف  للحرية  املؤيدة  السابقة 
إىل التناقض بني الوعود والتطبيق. 
فاألمل  أمس،  جلسة  بعد  أما 
مســارها  الدعوى  تتخــذ  أن  يف 

القانونــي، وأن ال تســتدعى أي 
مؤسسة إعالمية إىل القضاء بتهمة 
ممارسة عملها. فمكان الصحافة 
ليس قرص العدل، والصحايف ليس 

بمصاف الفارين من وجه العدالة 
ليوّقع ســند إقامة. بل من يضع 
لبنان يف غري هويته هو الفاّر... من 

وجه الحقيقة.
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االّدعاء عىل صحيفة أم عىل زميل، وهذا حق الناس، لكن الجهة 
املعنية بموضوع الصحافة هي محكمة املطبوعات، وال يجوز 
أن نذهب إىل هــذا الحد يف التعاطي مــع الزمالء الصحافيني 
واإلعالميني. وأبرز سمة من ســمات السلطة هو هذا التهور 
والذهاب يف اتجاه قمــع الحريات وكّم األفواه ومنع الناس من 
التعبري عن رأيها. خطورة ما يحدث أنه قد يؤدي إىل مشــاكل 
وإىل هزات وخّضات، لكن ال يمكن أن تؤدي إىل أي مكان يحقق 
الهدف الذي يريدونه. فالحرية يف لبنان أكرب منهم وأكرب من كل 
املحاوالت. هذا تاريخ ونحن لنا تاريخ يف هذا البلد ولنا تجارب. 
املشكلة أننا أمام مجموعة من الناس ال يريدون ان يتعلموا من 
تجارب البلد ويعتربون أن التاريــخ بدأ معهم وينتهي معهم. 
وال أعتقد أننا سنشبه البالد الديكتاتورية مهما استقوت قوى 
سياسية ومهما امتلكت من امكانات، وال أعتقد ان لبنان يمكن 
أن يبقى لبنان من دون حريات. كل يوم ثمة كالم سيايس عايل 
مرتفع يؤدي إىل مشاكل كبرية يف البلد ال يقفون عنده، وعندما 
يستهدف شــخص منهم أو يصدر موقف من قبلهم يردُّ عليه  
بعقالنية تقوم القيامة وال تقعد! هــذا هو النهج الذي أرشت 
إليه، أمــا مواجهته فبمزيد من التماســك اإلعالمي والتحرك 
الواســع لكل الزمالء اإلعالميني وأصحاب الرأي يف لبنان. فهذا 
ليس اســتهدافاً لـ"نداء الوطن" فحسب، هو مبارشًة يذهب 
إىل "نداء الوطن" ولكن يف اتجاهه وأهدافه هو اســتهداف لكل 

الحريات يف البلد. وحركة التضامن تشــهد مشــكلة يف وسط 
اإلعالم، كنت أشــري إليها دائماً حتى عندما كنت وزيراً لإلعالم. 
كنت أقول أن وزير اإلعالم هو حارس الحرية يف لبنان وكنت وال 
أزال وسأبقى أدعو الوزراء واإلعالميني إىل أوسع حركة تضامن 
شاملة كاملة يف ما بينهم دفاعاً عن الحرية. لذلك يجب أن يكون 

التضامن موقفاً ثابتاً جامعاً أساسياً.

*وزير سابق
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الكاثوليكي  االتحاد  يف  دائماً  نحن 
العاملــي للصحافة يف لبنان رســالتنا 
الحريــات، منذ بدأنا ســنة 1997 يف 
لبنان. حينهــا أراد البابا بولس الثاني 
التشــديد عىل الحريات اإلعالمية وأن 
لدينا إعالم حــر. فالبابا اعترب  يكون 
اإلعالمية  واملؤسســات  اإلعالميــني 
دعمهم  يجب  وبالتــايل  العرص  أنبياء 
ليستمروا يف توصيف الحقيقة. ولبنان 
بلد ال يمكنــه العيش بال حريات، لهذا 
الســبب جئنا للتضامن مــع اإلعالم 
ومع الحريات اإلعالمية أياً كان املتّهم. 
اإلعالمية  الحريات  األســايس  فهدفنا 
هنا  ووجودنا  اإلعــالم،  وأخالقيــات 
للتأكيد عىل املبــادئ التي نؤمن بها يف 
لبنان ويف املؤسســة. ونحن أداة حوار 
وتواصل ونســعى من خالل التواصل 
مع املعنيني ألن ال يتغــري وجه لبنان 
هذا ومّرصون أن يبقى موئالً للحريات 

مهما كانت نتيجتها وكلفتها.

*رئيس مؤسسة  «البورا »
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ندافع عن أنفســنا ال عن "نــداء الوطن"، وال يجوز محاكمــة الصحافيني إال يف 
محكمة املطبوعات، هناك تدخل من السلطة. فبدل محاسبة من كتب فليحاسبوا من 
تكّلم، ألن من كتب نقل عن من تكّلم. ولو نملك ميليشيا ملا استدعينا. إن شاء الله "بدنا 

نبلش نفكر نعمل ميليشيا!".

* نقيب الصحافة اللبنانية
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اليــوم ألنــه من  حرضنــا 
نتضامن  أن  كصحافيني  الطبيعي 
نتضامن  أن  وكمواطنني  ذاتنا  مع 
مع حريتنا. فما يحصل اليوم غري 
إىل قرص  املجيء  اعتدنــا  مقبول. 
الســوري.  أيــام اإلحتالل  العدل 
لكن املؤســف أن نأتي مجدداً مع 
شــخص كنا نناضــل معه ألجل 
عودة الحرية إىل لبنان. مؤسف أن 
نعيش يف هــذه الحقبة هذا النوع 

من القمع.
*املستشــار اإلعالمــي لوزراء 

"القوات  اللبنانية"

���� ��
 	������ �א����: �א ���� א�
التضامن مع "نداء الوطن" تحصيل 
حاصــل بعد هذا االســتدعاء املجحف 
والحريات،  والدستور  للقانون  املخالف 
فلبنان قائم عىل الحريات. ما نشــهده 
اليوم حلقة من مسلســل. وعىل الرغم 
من معرفتهم بأن املانشيت سياسية إال 
أنهم مرصون عىل قمع حرية الرأي كي 
تكون "نداء الوطن" درساً لألخرين لكّم 
األفــواه. لكننا من هنا نقول يف بلد مثل 
لبنان فلرياجعوا حساباتهم، ففي لبنان 

ال يمكن أن تقمع الحرية.

*صحايف ومستشار اللواء أرشف ريفي

نتضامن مع "نداء الوطــن" لندافع عن حرية الرأي والتعبري. 
الجريدة عربت عن رأيها تحت سقف القانون، لم نتوقع ما حصل. 

وكان يجب أن تحّول الدعوى إىل محكمة املطبوعات.

*باحثة يف "مؤسسة سمري قصري"
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"نداء الوطــن" بتوجهها العام هي الوحيدة بني 
الصحف املوجودة اليوم عىل الساحة واملنطلقة حديثاً 
التي لديها توجه ربما ال يعجب البعض. أي صحيفة 
لديها هامش خارج إطار الســلطة واملنظومة التي 
تمسك بها السلطة عىل املستوى اإلعالمي والسيايس 
تشكل لهم إزعاجاً، و"نداء الوطن" لديها هذا الهامش 

خارج املنظومة املمسكة بكل هذه األمور اليوم.
تضامننا مع "نداء الوطن" طبيعي، فلم تتعرض 
الحريات يوماً من قبل السلطة السياسية ألي محاولة 
تضييق أو محاولــة فرض رشوط معينة عىل الكلمة 
الحــرة للصحافة واإلعالم إال وكنــا إىل جانب حرية 
اإلعالم. حتى يف عّز زمن الوصاية السورية كنا نرفض 
محاولة إســكات الصوت الحر. اليــوم نؤكد مجدداً 
موقفنا الطبيعي والثابت مع حرية الرأي واإلعالم وال 
يجوز ألي سلطة سياســية بأن تتمادى يف هذا األمر 
بأي شكل من األشــكال مهما كان العنوان السيايس 
ألي صحيفة ومهما كان االنتقاد الســيايس من قبل 
أي صحيفة تجاه السلطة أو أي حزب سيايس يف البلد. 
هذه حرية مقّدســة ال يجوز املساس بها عىل 
اإلطالق، وهــذا موقف الرئيس وليد جنبالط والحزب 
التقدمي االشرتاكي. لألسف هناك تناقض كبري بني 

الشعارات التي كانت تطرح لهذه السلطة السياسية 
قبــل وصولها إىل الســلطة حــول الحريات وحول 
والتغيري. لألســف  الديموقراطيــة وحول االصالح 
نرى اليوم بأنها كانت مجرد شعارات. وهذا الطرف 
السيايس أو ذاك يطرح الشــعارات قبل الوصول إىل 
الســلطة وعند الوصول يمارس أسوأ أنواع السلطة 

الكيدية واالنتقامية والتــي تضيق عىل حرية الرأي 
واملعتقد واإلعالم والصحافة. هذه الســلطة ضاقت 
ذرعاً حتى باالنتقاد عىل مواقع التواصل اإلجتماعي، 

ما جعلنا يوماً بعد يوماً نتأكد أن السلطة واحدة.

*أمني الرس العام يف "الحزب التقدمي االشرتاكي"

اســتدعاء "نداء الوطن" 
يف غري محّله القانوني باعتبار 
أن كل عنارص الجرم الذي يتم 
نســبه غري متوفرة، أضف أّن 
محكمة املطبوعات هي املرجع 
األســايس ملتابعة أي مالحقة 
كحقوقيــني  للصحافيــني. 
نعترب هــذا االســتدعاء غري 

قانوني، لذلك نطلب من بعض 
القضــاة الذيــن هم خالص 
الســلطة القضائيــة، والتي 
نتمنى تعزيزهــا، أن يحكِّموا 
املوضوع  ويعالجوا  ضمائرهم 

بطريقة قانونية.

*محامي
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التضامن ال يفرتض أن يكون  يف مســألة 
هناك انقسام سيايس. فكل صحايف حّر موقعه 
هنا، ويجب أن يقف وأن يتضامن، املوضوع غري 
خاضع لإلنقسام ألننا نعترب أن هناك غباء كبرياً 
جداً يف هذه الجمهورية التي تضم مستشارين 

مهّمني يعظون ويعطون اإلرشادات. 
هم يجعلوننا يف هذا املوقع، موقع املتضامن 
مع أي زميل وأي جريدة وصحايف يقول رأيه، ولم 
نفهم ما الجرم وال سبب االتهام. فالصحايف حّر يف 
القول وإبداء الرأي، فما هو الجرم الذي ضبطونا 
به؟ من املعيب عىل مشــارف الـ 2020 أن نقف 
هنا لنطالب بحريــة رأينا. وليحمي الصحافيون 
أنفســهم يجب أن يشــاركوا بشــكل أوسع يف 
تحركات كهذه، وأن نكون كلنا معنيني كصحافيني 
وأن تتحد النقابــات، يف الوقت ذاته علينا خوض 

معركة رفع اليد السياسية عن القضاء.
وبغــض النظر عن الــرأي الــذي قالته 
"نداء الوطن" كنت أتمنى لــو أن القضاء هو 
من قرأ "نــداء الوطن" أم غريهــا، ال أن ييش 
ســيايس للقضاء وأن يأمر القضــاء بالقيام 
بذلــك، فاملحاصصة يف التعيينــات تجعل كل 

حني طالعتني مانشــيت 
وهي  الوطن"  "نــداء  جريدة 
تحمــل عبارة "اهــال بكم يف 
رصخت  خامنئي"  جمهورية 
أرخميدوس  املرحوم  بحنجرة 
"وجدتهــا"! لقــد وجــدت، 
بشــارة  الزميل  بقلم  بالطبع 
الحقيقي  التوصيــف  رشبل، 
الجمهورية  اليــه  آلــت  ملــا 
اللبنانية من سيادة مستباحة 
وقرار ســيايس مصادر، وأمن 
فاضح  وخــرق  رشعي،  غري 
متماد  وانتهــاك  للدســتور، 
بفضل  ذلــك  كل  للقوانــني. 
بامتالكها  الذي يجهــر  القوة 

من وضــع نفســه يف خدمة 
مرشوع توسعي اقليمي يحمل 
لبنان  تدمري  مخاطر  طياته  يف 
كيانــاً واقتصاداً وثقافة. كان 
يجب، ومن زمن، أن تُطلق هذه 
واضحة  أتــت  التي  الرصخة 
كقــرص الشــمس، وقاطعة 
كشفرة ســيف. لقد كان عىل 
إنتظار صدور "نداء  اللبنانيني 
الوطــن" لكي يــروا يف أقالم 
محرريهــا تجســيداً حقيقياً 
للعبارة الســامية "إشــهدوا 

للحق، والحق يحرركم".

*إعالمي
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شــجب حــزب "الوطنيني 
"التعرض  بيــان  يف  األحــرار" 
للحريات العامة ال ســيما منها 
الصحافة،  وحرية  التعبري  حرية 
وذلك عــىل خلفية ما تتعرض له 
من  الوطن"  "نداء  جريدة  اليوم 
قضائية".  وإجراءات  مالحقات 
الحالية  الســلطات  اضاف: "إن 
الكيان  تمعــن يف نهش جســد 
مقوماته  آخر  وتحطيم  اللبناني 
ألم  الحرية.  أي  وأهمها،  املتبقية 
يحن الوقت لتكف هذه السلطات 
املمارســات  من  النوع  هذا  عن 
التــي تحّمــل كاهــل املجتمع 
اللبنانــي مزيــداً مــن األعباء 
أدائها  جــراء  أصالً  املثقل  وهو 
االقتصادي والسيايس السيئ؟".

"א»�א�"
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"نداء  يمثــل  القلــم 
يف  نحن  وحريتها.  الوطن" 
موقع واحد يف هذه املعركة، 
تعنينا  الحريــات  معركة 
جميعــاً كلبنانيني وكقوى 
سياســية وكأحرار يف هذا 
البلــد. بالتايل من الطبيعي 
أن ننتفــض جميعــاً لدى 
املس بهــا، وأن نقف صفاً 
واحــداً إىل جانب الحريات 
ورأس  اليوم  تمثلهــا  التي 
"نداء  جريدة  فيها  الحربة 
الوطــن". ونأمل أن تكون 
غيمة صيف تنقشع رسيعاً 
الثابتة  إىل  جميعــاً  ونعود 
وإىل  البلد  هذا  يف  األساسية 
الحريات  حماية  حمايتها، 

والتعددية.

يف  اإلعــالم  *مفــوض 
الحزب «التقدمي االشرتاكي»
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اإلشــرتاكيي". هذا كان  "بيّضوها 
لسان حال كّل من شــاركوا أمس، منذ 
الصباح الباكر، يف الوقفة التضامنية مع 
صحيفة "نداء الوطن" أمام قرص العدل. 
عرش  إال  التاســعة  الســاعة  هي 
دقائق. النائب الســابق غازي العرييض 
أّول الواصلني. تاله أمــني الّرس العام يف 
الحــزب "التقدمي اإلشــرتاكي" ظافر 
الريّس.  رامي  اإلعــالم  ومفوض  نارص 
تالهم الوزير وائل أبو فاعور، ثم عضوا 
مجلــس القيــادة طانويــس الزغبي 
العمل  فمفوض  الحســيني،  ونشــأت 
أسامة الزهريي ومفوض الشباب محمد 
لجهة  اللحظة،  حتــى  األمور  منصور. 
عادية  "اإلشــرتاكي"،  الحزب  مشاركة 
أكثر هو وصول  األنظــار  لكن ما لفت 
عرشات الشــباب وانتشارهم بحماسة 
عليها:  ُكتــب  أعالماً  رافعــني  وبنبٍض 

وفيها  التقدمــي"  الشــباب  "منظمة 
شعارات أبرزها: ال للنظام البولييس. 

مشاركة أدارت الرؤوس واستحّقت 
الســؤال: هل هي حماســة شــبابية 
إســتثنائية أم إيمان الشــباب العظيم 
بوجوب إحرتام حق التعبري وإبداء الرأي 

وحرية الصحافة؟ 
محمــد 

مفــوض  منصــور، 
يف  والطلبة  الشــباب 
"التقدمــي  الحــزب 
الذي  االشــرتاكي"، 
هذه  تنفيــذ  هندس 
املشــاركة، من األلف 

الياء، رشح ماهيتها بالقول: لطاملا  اىل 
ســمع الشــباب اللبناني عــن لبنان 
لم  لكنهم  والديموقراطيــة،  التنــوع 
يجدوا، حتى هذه اللحظة، ســوى من 

ينتقدون الرأي اآلخــر وهذا ما جعلنا 
ننزل مجدداً اىل أمام قرص العدل رفضاً 
ألي استدعاء أو تحقيق من أجل كلمة 
حّرة أطلقــت من جهة ما. يف كِل حال، 
هذه املعركة ليست جديدة عىل الشباب 
التقدمــي الذي دفع الــدم يف فرتة من 
الفرتات. وأســفنا أن 
من  هنــاك  يكــون 
مســتعداً  يــزال  ال 
املايض.  اىل  إلعادتنــا 
هــذه معركة حريات 
ونحن، أذّكر من نيس، 
فيها  وانترصنا  سبق 
ننجّر  أن  نقبــل  ولن 

إليها.  مجدداً 
شباب وشــابات الحزب "التقدمي 
بثياٍب  بغالبيتهــم،  أتوا،  اإلشــرتاكي" 
يف  الواقعة  غريفــة  بلدة  من  ســوداء، 

الشــوف. وهناك من أتوا من عاليه ومن 
بلدة غريفة؟ سؤاٌل  بريوت. بماذا تتميز 
فأتى  وشــاباتها  شبابها  عىل  طرحناه 
الجواب باإلجماع: "هي بلدة عندها وليد 
بك وبس وقّدمت كثــرياً من الضحايا يف 

الحرب من أجل الحفاظ عىل الحرية".
إفلــني قانصو من األمانــة العامة 
تضامنت  التقدمي"  الشباب  لـ"منظمة 
مع  لنتضامن  أتينا  كلنا  مرّددة:  بدوِرها 
"نــداء الوطن" بدعــوة حزبية ودعوة 
من قيادة "منظمة الشــباب التقدمي" 
ومن إيماننا أن حرية التعبري مقدســة 
وهذا مــا تعلمناه يف كتــاب كمال بك 

جنبالط.  
رينا حســنية أتت من الشوف، من 
عني وزيــن، لتتضامن مــع حّق كفله 
الدســتور ويتمثل بحّق التعبري وبصوٍت 

عاٍل وعاٍل جداً. 

قرص  أمام  والشابات  الشباب  وقف 
"الســيلفي"،  صور  إلتقطــوا  العدل. 
أبو  والتقطوا صــوراً كثرية مــع وائل 
رامي  رأي  فما  الريّــس.  ورامي  فاعور 
الريّس بهذه اللفتة الجميلة من شــبان 
وشــابات "الحزب اإلشرتاكي"؟ أجاب: 
لدينا حساســية مفرطة  نحن تاريخياً 
تجاه أي محاولــة للتعرض ألي إعالمي 
أو وســيلة إعالمية. ونحن حريصون أن 
نعّرب عن تضامننا مع "نداء الوطن" وكل 
اإلعالم الحــّر. موضوع الحريات مبدئي 
وال يجــوز الرتاجع عنه. وشــبابنا، يف 
"منظمة الشباب اإلشرتاكي"، هم دائما 

اىل جانب الحريات. 
حدثت  جميلة  بالفعــل  وقفة  هي 
باكراً  إكتشفوا  يافعني  أمس من شباٍب 
أن الحريــة، كما الهــواء، تكون أو ال 

تكون.
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من تعنّي يخدم لدى الّســيايس 
الــذي عيّنه. وخــالل تجربتنا 
اإلعالمية كنا نداوم باســتمرار 
هنــا يومّي الثلثــاء والخميس 
اإلثنني واألربعــاء، واختربنا  أو 

االستدعاءات حتى بات يمكنني 
وصف العدلية.

*مديرة األخبــار يف تلفزيون 
«الجديد»
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21 آذار -

19 نيسان
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20 نيسان -
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21 أيار -

20 حزيران
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21 حزيران -

22 تموز
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22 آب
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22 أيلول   
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24 ترشين األول -
21 ترشين الثاني
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22 ترشين الثاني
21-  كانون األول
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19 كانون الثاني
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18 شباط
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19 شباط -

20 آذار
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23 أيلول -

23 ترشين األول

مشكلة جدية تجعلك تشعر 
وكأن االفق مسدود. ال تقلق شدة 

وتزول.

مهنتك تســري نحــو األفضل 
وتحقق إنجازات كثرية لم تخطر يف 

بالك.

تشعر أنك غري مرتاح يف العمل. 
حاول البحث عن عمٍل يريحك.

ال تبالغ يف اللقاءات االجتماعية 
ألّن األمر بدأ ينهكك ويتعبك.

البعض ال يفهمك ألنك ال توضح 
وجهة نظرك كما يجب.

تهتــم بالعائلــة بعد فرتة 
طويلة من إهمالها فتميض وقتاً 

معها.

يلجأ إليك بعــض أفراد العائلة 
الجراء مصالحة بني متخاصمني.

من  فرتة  بعد  نشاطك  تستعيد 
التعب واالرهاق بسبب كثرة امللفات.

ال تتــرصف بأنانيــة مع من 
يحبونك بل كن مخلصاً ومقدراً.

يشــعر  الرشيك  أو  الحبيــب 
بالغرية وعليك التهدئة من روعه.

تبتعد عــن بعض االصحاب 
أنهــم غري  اكتشــفت  بعدمــا 

مخلصني بحقك.

ثرثــرات تؤثر عــىل مجرى 
حياتك املهنية بشكل غري متوقع.

Star Buzz

يتسّلم الممثل تيم حسن منصب 
"العميد" لمّدة 5 أيّام في إحدى 

الجامعات في بيروت لتصوير 
المسلسل الجديد الذي يشارك فيه 

.Netflix عبر منّصة

هنّأت الفنانة ميريام فارس زميلتها 
نانسي عجرم بمناسبة معموديّة 

ابنتها ليا. وغّردت فارس قائلة: "إنه 
يوم رائع واحتفال مبهج. فليحمِك 

الله وعائلتك الجميلة".

نشرت الفنانة أحالم صوراً على 
"إنستغرام" التقطت لها على هامش 

تحضيرات الموسم الجديد من 
برنامج المواهب The Voice. وبدت 

أحالم  أصغر من عمرها بسنوات، 
فأذهلت رواد مواقع التواصل 
اإلجتماعي بجمالها ونحافتها.

تستعّد الفنانة شيرين للقاء جمهورها 
بعد غياب عن سوق الحفالت خالل 
فصل الصيف، حيث ستحيي حفلة 

في السعودية ضمن إطار اليوم 
الوطني السعودي الـ 89  في 23 

ايلول الجاري، في الصالة الخضراء 
في مدينة جّدة – السعودية.
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وصــف املمثل التونــيس ظافــر العابدين تجربة 
مسلسل "عروس بريوت" بـ"اإليجابية"، آمالً يف حديث 
إىل"نداء الوطن" أن  "يشكل العمل إضافة فعلية للدراما 
 MBC العربية بشــكل عام". ولفت إىل "أننا وبمساعدة

وضعنا  ضخم،  عمل  وفريق   Studios
أيدينــا بأيــدي بعــض، لنخرج 
نقلة  ويشكل  متميز  بمسلســل 
يف مجــال املسلســالت العربية 
العابدين  أثنى  وإذ  الطويلــة". 
مع  املهني  االنســجام  عــىل 
بصيبص،  كارمــن  املمثلــة 
ثاني عمل  أن "هذا  إىل  أشــار 
يجمعنا، وســيعيش الجمهور 

معنــا يف "عروس بريوت"، 
روحها  حب  قصة 

مختلفــة 

عن لقائنا الســابق يف رمضان 2018". وعن رأيه بأداء 
بصيبــص، أكد العابدين أنها ممثلة "شــاطرة كثري"، 
مجتهدة وتتعّلــم من خربات املمثلــني الذين يعملون 
أن "ثريا وفارس بطال الحكاية، قادمني  معها، كاشفاً 
من منطقتني مختلفتــني، فهو رجل أعمال ثري ونافذ 
وعائلة عريقــة وتحكمه عالقته بوالدتــه وأخوته". 
وأضاف أنه "عنــد دخول ثريا يف الصــورة هي اآلتية 
من طبقة اجتماعية متوســطة أو فلنقل غري موازية 
لطبقتــه االجتماعية، وتتمتع بتلقائيــة يف الحياة، لن 
تسري األمور بسالســة، وذلك ضمن خلطة لم نرها يف 
الدراما العربية ســابقاً". وإذ أثنى عىل التعامل مع 
املمثلة تقال شــمعون، "التي يجتمع بها ألول مرة"، 
أوضح "أنها تقدم شــخصية صعبــة وتحمل تحدياً 
كبــرياً"، متوقفاً عند عالقة األم واإلبــن الخاصة التي 
تمتزج فيها الصدامــات باختالف األولويات ومصلحة 

العائلة بالنسبة للطرفني".
ومن التحديات األهــم يف تجربة "عروس بريوت" 
بالنســبة للعابدين هو امتحان اللهجــة، حيث يؤكد 
لنــا "أنها املّرة األوىل التي يتحــدث بها باللهجة 
اللبنانية، بالرغم مــن تقديمه أعماالً عدة يف 
لبنان". وعما حّمســه لتقديــم هذا الدور، 
الســيناريو  األوىل  يجيب قائالً: "بالدرجة 
والحوار واملوضوع بشــكل عام، والقصة 
ثم  الجمهور،  يحبها  التي  الرومانســية 
عالقات وحكايات مختلفة، تدور يف إطار 
اجتماعي حول عائلة عريقة، والعالقات 

املتشعبة يف داخلها".
"جنتلمان  الجديد  للقبه  وبالنسبة 
الشاشة"، أكد العابدين أّن اللقب أصبح 
متداوالً بشكل كبري عىل مواقع التواصل 
اإلجتماعي، الفتــاً اىل أّن هذا املوضوع 
"يّرشفه ويســعده كثــرياً"، وأضاف: 
"أظــّن أن أي رجل مثيل يســعده تقدير 
الناس له ورؤية صفات "الجنتلمان" فيه 
، لكن ما يســعدني أكثر هو أن تنال أعمايل 
إعجابهم وتقديرهم"، مشدداً عىل رضورة أن 
يستمتع الناس "بأدائه يف األدوار املختلفة"، إذ 
أســعى دوماً لصّب تركيزي عىل العمل وعىل بذل 
املجهود األكــرب يف إتقانه ليصــل اىل الناس كاّفًة 
بشــكل الئق، أما األلقاب واألســماء فهي مهمة 

للجمهور الذي بيده أن يختار منها ما يشاء".
ويســتعد العابدين للبدء بتصوير مشاهده إىل 

جانب املمثل أحمد السقا يف فيلم "العنكبوت" للمخرج 
أحمد نادر، وفيلم آخر "مختلف من نوعية جديدة وفيه 
تحٍد جديد بالنســبة له" لم يشأ الكشف عن تفاصيله، 
كما يقرأ العابدين نّصاً لـ"مسلسل عاملي مهّم سيشارك 

فيه قريباً جداً".
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الفنــان  جوزيف  يتحّرض 
عديدة  ة  فنيّ ملشــاريع  عطية 
حفالت  بجولة  املشاركة  منها 
للجاليات  االغــرتاب  بــالد  يف 

اللبنانية.
كمــا يتحــّرض عطيــة 
خليجيــة  أغنيــة  إلصــدار 
عىل  يعمل  ورومنسية  إيقاعية 

تفاصيلها يف الوقت الحايل.

 ����  �����  ����
وّقعت املمثلة اللبنانية سارة أبي 
درامي  مسلسل  لبطولة  عقداً  كنعان 
جديد من إنتــاج تلفزيون "الجديد" 
تحت عنوان "آخر الدني". وتجّســد  
أبــي كنعان يف 50 حلقة شــخصية 
"سريين"، وهي فتاة موهوبة عاشت 
منذ والدتها داخــل ميتم لتخرج منه 
بعد أن تصبح شــابًة وتلتحق يف عالم 

األزياء واملوضة.
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إىل"نداء الوطن" أن  "يشكل العمل إضافة فعلية للدراما 
MBC العربية بشــكل عام". ولفت إىل "أننا وبمساعدةMBC العربية بشــكل عام". ولفت إىل "أننا وبمساعدةMBC

وضعنا  ضخم،  عمل  وفريق   Studios
أيدينــا بأيــدي بعــض، لنخرج 
نقلة  ويشكل  متميز  بمسلســل 
يف مجــال املسلســالت العربية 
العابدين  أثنى  وإذ  الطويلــة". 
مع  املهني  االنســجام  عــىل 
بصيبص،  كارمــن  املمثلــة 
ثاني عمل  أن "هذا  إىل  أشــار 
يجمعنا، وســيعيش الجمهور 

معنــا يف "عروس بريوت"، 
روحها  حب  قصة 

مختلفــة 

من منطقتني مختلفتــني، فهو رجل أعمال ثري ونافذ 
وعائلة عريقــة وتحكمه عالقته بوالدتــه وأخوته". 
وأضاف أنه "عنــد دخول ثريا يف الصــورة هي اآلتية 
من طبقة اجتماعية متوســطة أو فلنقل غري موازية 
وأضاف أنه "عنــد دخول ثريا يف الصــورة هي اآلتية 
من طبقة اجتماعية متوســطة أو فلنقل غري موازية 
وأضاف أنه "عنــد دخول ثريا يف الصــورة هي اآلتية 

لطبقتــه االجتماعية، وتتمتع بتلقائيــة يف الحياة، لن 
تسري األمور بسالســة، وذلك ضمن خلطة لم نرها يف 
الدراما العربية ســابقاً". وإذ أثنى عىل التعامل مع 
تسري األمور بسالســة، وذلك ضمن خلطة لم نرها يف 
الدراما العربية ســابقاً". وإذ أثنى عىل التعامل مع 
تسري األمور بسالســة، وذلك ضمن خلطة لم نرها يف 

املمثلة تقال شــمعون، "التي يجتمع بها ألول مرة"، 
أوضح "أنها تقدم شــخصية صعبــة وتحمل تحدياً 
املمثلة تقال شــمعون، "التي يجتمع بها ألول مرة"، 
أوضح "أنها تقدم شــخصية صعبــة وتحمل تحدياً 
املمثلة تقال شــمعون، "التي يجتمع بها ألول مرة"، 

كبــرياً"، متوقفاً عند عالقة األم واإلبــن الخاصة التي 
تمتزج فيها الصدامــات باختالف األولويات ومصلحة 

العائلة بالنسبة للطرفني".
ومن التحديات األهــم يف تجربة "عروس بريوت" 
بالنســبة للعابدين هو امتحان اللهجــة، حيث يؤكد 
لنــا "أنها املّرة األوىل التي يتحــدث بها باللهجة 
اللبنانية، بالرغم مــن تقديمه أعماالً عدة يف 
لنــا "أنها املّرة األوىل التي يتحــدث بها باللهجة 
اللبنانية، بالرغم مــن تقديمه أعماالً عدة يف 
لنــا "أنها املّرة األوىل التي يتحــدث بها باللهجة 

لبنان". وعما حّمســه لتقديــم هذا الدور، 
الســيناريو  األوىل  يجيب قائالً: "بالدرجة 
والحوار واملوضوع بشــكل عام، والقصة 
ثم  الجمهور،  يحبها  التي  الرومانســية 
عالقات وحكايات مختلفة، تدور يف إطار 
اجتماعي حول عائلة عريقة، والعالقات 

املتشعبة يف داخلها".
"جنتلمان  الجديد  للقبه  وبالنسبة 
الشاشة"، أكد العابدين أّن اللقب أصبح 
متداوالً بشكل كبري عىل مواقع التواصل 
اإلجتماعي، الفتــاً اىل أّن هذا املوضوع 
"يّرشفه ويســعده كثــرياً"، وأضاف: 
اإلجتماعي، الفتــاً اىل أّن هذا املوضوع 
"يّرشفه ويســعده كثــرياً"، وأضاف: 
اإلجتماعي، الفتــاً اىل أّن هذا املوضوع 

"أظــّن أن أي رجل مثيل يســعده تقدير 
الناس له ورؤية صفات "الجنتلمان" فيه 
، لكن ما يســعدني أكثر هو أن تنال أعمايل 
إعجابهم وتقديرهم"، مشدداً عىل رضورة أن 
، لكن ما يســعدني أكثر هو أن تنال أعمايل 
إعجابهم وتقديرهم"، مشدداً عىل رضورة أن 
، لكن ما يســعدني أكثر هو أن تنال أعمايل 

يستمتع الناس "بأدائه يف األدوار املختلفة"، إذ 
أســعى دوماً لصّب تركيزي عىل العمل وعىل بذل 
يستمتع الناس "بأدائه يف األدوار املختلفة"، إذ 
أســعى دوماً لصّب تركيزي عىل العمل وعىل بذل 
يستمتع الناس "بأدائه يف األدوار املختلفة"، إذ 

املجهود األكــرب يف إتقانه ليصــل اىل الناس كاّفًة 
أســعى دوماً لصّب تركيزي عىل العمل وعىل بذل 
املجهود األكــرب يف إتقانه ليصــل اىل الناس كاّفًة 
أســعى دوماً لصّب تركيزي عىل العمل وعىل بذل 

بشــكل الئق، أما األلقاب واألســماء فهي مهمة 
للجمهور الذي بيده أن يختار منها ما يشاء".

بشــكل الئق، أما األلقاب واألســماء فهي مهمة 
للجمهور الذي بيده أن يختار منها ما يشاء".

بشــكل الئق، أما األلقاب واألســماء فهي مهمة 

ويســتعد العابدين للبدء بتصوير مشاهده إىل 
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Star Buzz

أعلنت الفنانة نانسي عجرم عن 
اقتراب موعد إطالقها عملها الفني 

الجديد والمتوّقع أن يكون عمالً 
مصّوراً ألغنية جديدة. وغّردت قائلة: 

"بعرف كلكن ناطرين.. كل شي 
صار تقريباً جاهز".

نشرت الفنانة باسكال مشعالني 
صوراً حديثة البنها إيلي على 

"إنستغرام" التقطت أثناء احتفالها 
بعيد ميالده الثامن. وعّلقت على 

الصور قائلة: "عقبال المية يا 
حبيب ماما الله يكون معاك على 

طول ويحميك".

يستعّد المؤلف الموسيقي ميشال 
فاضل لطرح ألبومه الشهر المقبل 
بإحتفال مميز بعد ثالثة أعوام من 
العمل المتواصل. وإذ أشار الى أنه 
"يتضمن 11 مقطوعة موسيقية"، 

كشف أّن "المقطوعات كلها جديدة 
باستثناء واحدة تعود للفنان كاظم 

الساهر".

يتحّضر الفنان ناصيف زيتون لطرح 
قصيدة غنائية باللغة الفصحى 

كان أنهى تسجيلها قبل نهاية العام 
الحالي، كما ينوي تقديم أغنية 

باللهجة المصرية في الفترة المقبلة.

وضعت إليسا حّداً لمرّوجي شائعات 
خالفاتها مع الفنانتين نجوى كرم 
ونوال الزغبي وغّردت قائلة: "على 

أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع 
أخبار ويبني روايات. أنا ونوال 

ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل 
واحدة منا هيي نجمة روتانا األولى. 

منيح أو بعيد؟"
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يُخِرج نيــل تافرنييه فيلم جــاك غامبالن الجديد 
(قصــة   L’Incroyable Histoire du facteur Cheval
ساعي الربيد شوفال املدهشــة) بعد ست سنوات عىل 
تعاونهمــا يف De toutes nos forces (مــن كل قوانا). 
يعــرض الفيلم الجديد تفاصيل مبــادرة تنّم عن الحب 
واالبتكار الفني، ويروي حياة فرديناند شــوفال، باني 
"القــرص املثايل". إنها قصة نجــاح رائعة وتختلف عن 
توجهات السينما التي تُرّكز بشــكٍل أسايس عىل األداء 

التمثييل.
يعرف معظم الناس يف فرنسا قصة "القرص املثايل"، 
ذلك البناء االستثنائي الذي شيّده ساعي الربيد فرديناند 
شوفال (1836-1924) يف بلدة "هوتريف"، "دروم"، عىل 
مر 33 سنة. القرص عبارة عن تحفة فنية مميزة وُصنّف 
نصباً تاريخياً منــذ العام 1969. عىل غرار أندريه مارلو 
الذي دعا يف املايض إىل االعرتاف بقيمة هذا العمل الفني، 
يريد نيــل تافرنييه اليوم اســتخالص درس عن الحياة 
وتكريم بطل القصة عرب تصوير شــاعرية املبادرة التي 

قام بها.
يتّســم عمل تافرنييــه الجديد بميــزة فريدة من 
نوعها، فهو يعرض ســرية حقيقية بأسلوب حر ويقّدم 
يف الوقت نفســه فيلماً روائياً من الدرجة األوىل، وكأنه 
فيلم وثائقي تاريخي. لكنه يبقى عمالً رومانسياً جميالً 
وتكثر فيه اللوحات الفنية البارزة. للوهلة األخرى، يمكن 
تشبيه ساعي الربيد "شوفال" بشخصية "أمييل بوالن" 
الشــهرية، هو بتاريخه املدهش وهي بمصريها املذهل، 
مع كل ما يرافق هذه القصص من أجواء شاعرية، مع أن 

الفيلَمني ال ينتميان إىل الفئة نفسها. 
عىل غــرار النجاح الضخم الــذي حققه جان بيار 
 L’Incroyable Histoireيحمل ،(Amélie مخرج) جونيه
du facteur Cheval، عــىل طريقتــه الخاصة، جميع 
مقادير النجاح: إخراج احــرتايف، وبطل قصة ال يُنىس، 

وقيم أساسية.
يظهر ســاعي الربيد "شــوفال" يف املشاهد األوىل 
كرجٍل وحيد وفظ وال يرافق إال أمثاله. حتى أنه يبدو شبه 
أخرس قبــل أن تجتاحه أحداث الحياة، لكن من دون أن 
تخنقه، فال تُسِعده وال تحزنه. يقطع "شوفال" أكثر من 
30 كيلومرتاً يومياً لتسليم الربيد، ويهتم بصور البطاقات 
الربيدية ويكتشف عن طريقها العالم الشاسع وعجائبه. 
بعد وفاة زوجته األوىل، يتزوج من "فيلومني" وينجبان 
ابنتهما "أليــس". ثم تدور األحداث يف العام 1879، حني 

يبدأ "شوفال" ببناء حلٍم يسكنه منذ سنوات.
يطرح الفيلم مفارقة ذكيــة، فيحاول إنهاء قصة 
ال نهاية لها! هو يبني أقســامه ويكشف عن مغزاه، أي 
املعنى الذي يبحــث عنه فرديناند يف الحياة، بما يتماىش 
مع إيقاع بناء "القرص املثــايل". يقدم جاك غابالن أداًء 
مدهشاً بدور هذا الرجل الذي يعجز عن احتضان مولودته 
الجديدة أو التفوه بكلمات حنونة، لذا يقرر أن يبني قرصاً 

للتعبري عن حبه لها ولزوجته والعالم أجمع.
إنه رجل قاٍس بقســاوة الحجارة التي يلتقطها عن 
الطرقات، لكنه مفعم بعواطف قوية يف الوقت نفســه. 
يغطي السيناريو مدة بناء القرص الذي استغرق 33 سنة 
والسنوات األخرية من حياة "شوفال". يتطلب هذا الدور 
أداًء جســدياً قوياً، وقد استعد له املمثل عرب التدّرب عىل 
أعمال البناء وانغمس يف الشخصية عىل أكمل وجه، وهذا 

ما يفّرس أداءه الرائع.
بنظر الجميع، "شوفال" رجل أحمق أو مجنون أو 
غري مســؤول، ومع ذلك ال يتنازل عن حلمه، وال تزيده 
املصائب املتالحقة يف حياته إال إرصاراً عىل إنجاز مهمته. 
لذا تضطر "فيلومني" للتعرف عليه أوالً، وتعكس ليتيسيا 
كاستا يف هذا الدور أعىل درجات الصرب والهدوء والحذر، 
لكن رسعان ما تتحول هذه الصفــات إىل دعم ثم فخر 
كبري. تتمتع هذه املمثلة بحضور استثنائي وتبدو أشبه 
بتحفة فنية حقيقية وسط األجواء الشاعرية املستوحاة 

من لوحات هنري فانتني التور (1836-
1904) ورســامني معروفني آخرين يف 

تلك الحقبة.
عىل صعيد آخــر، يعكس تصوير 
اإلخراج  ودقة  الجميل  غالو  فنســنت 
أجواء فرنســا الريفية، حتى أن الجو 
"حاصدات  بلوحــة  يُذّكرنــا  العــام 
ميليه  فرانسوا  جان  للرسام  السنابل" 

ويروي حكايات ذلك العالم بكل فخر. ال مفر من أن نُرّكز 
عىل زقزقة العصافري التي تُسَمع يف لحظات دقيقة جداً 
من القصة، فضالً عن درجات األلوان التي تناســب كل 
شخصية. لن نشعر بلمسة من التفخيم السطحي إال يف 
املوسيقى أحياناً ويف املشهد األخري، لكنها لن تُشّوش عىل 

العمل عموماً.
لكل من يشــعر بأن القصة تفتقر إىل تحد حقيقي، 
يعطي املخرج شــخصية "شــوفال" دافعاً أوضح من 
القصة املتداولة، فيقول البنته "أليس": "أريد بناء قرص 
عىل رشفك"! هذا ما يسمح للفيلم بطرح ِقيَمه األساسية، 
أبرزها الحب والكرامة. ينجح الفيلم يف نرش هذه األفكار 

الجميلة ويحاكي أكرب عدد من املشاهدين بكل سالسة، 
من دون الحاجة إىل أي مؤثرات خارقة.

إنها قصة حب ناجحة جداً، لكنها تشــمل جوانب 
أخرى تنكشف تدريجاً مع تقدم األحداث. اليوم أكثر من 
أي وقت مىض، قد تُعترب فكرة "شوفال" سخيفة وتافهة 
وغري مسؤولة. لكن بقيت قصة ساعي الربيد مؤثرة حتى 
هذا اليوم ألنها تعكس عمالً نقياً وجنوناً مثالياً، ويكون 
هذا الجانب غري املســؤول رشطاً أساسياً من أي تجربة 

كربى يف الحياة والفن.
حياة فرديناند شــوفال هي أشبه 
إىل  بقصيــدة غنائية طويلــة ودعوة 
احتساب  نفعله، من دون  بما  التمسك 
الســاعات أو التذمر من مصرينا. إنها 
وعظيمة  ومحرتمــة  بســيطة  حياة 
عديدة  عقــود  عىل  املمتد  بإنجازهــا 
واملبني بكل بساطة عىل تحقيق الحلم 
املنشود. قد يبدو هذا الحلم مبالغاً فيه، 
لكن اختار شوفال هدفاً عظيماً واتخذ خطوات صغرية 
لتحقيقه، حجرة تلو األخرى، يوماً بعد يوم. ماذا لو َقتَلتْه 
تلــك املهمة؟ حصل العكس، فعاش مــن أجل إتمامها! 
ينجــح L’Incroyable Histoire du facteur Cheval يف 

نقل هذه العربة بأفضل طريقة.
ربما يدعونا هذا العرص إىل الثورة، لكن يصّب كل يشء 
يف النهاية يف نقطة التقاء واحدة. يف هذا العالم، حيث أصبح 
كل يشء عابراً ومحسوباً وموّجهاً نحو تحقيق نجاحات 
غري واقعية، يمكن اعتبار ســاعي الربيد شوفال نموذجاً 
لإلنسانية والشجاعة والتفكري بالغري. يطرح الفيلم بهذه 

الطريقة رداً فنياً وسياسياً راقياً عىل أزمات هذا الزمن.

...L�'Incroyable Histoire du facteur Cheval
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رامــي عيّاش  الفنــان  دافــع 
بتغريدة عن الفنانة  كارول ســماحة  
بعــد تعّرضهــا لهجــوم رشس إثر 
نرشها صورة عىل "إنستغرام" تظهر 
فيها مع بعــض التجاعيد يف وجهها. 
وكتب رامي: "كل تجعيدة بتســوى 
. كل  امرأة متصنعة ومصطنعة  مية 
الــف نغمة من صوت  تجعيدة فيها 
رائع وأخــالق من ذهب . كل تجعيدة 
فيهــا فيض مــن األنوثــة . كارول 
الف معنى  الصغرية  للتجعيدة  جعلت 

للطبيعة. منحبك".

نرشت الفنانــة ماريتا الحالني 
فيديــو عىل "إنســتغرام"، ظهرت 
الحديقة،  فيه وهي ترقص وســط 
الفيديو  وأرفقت  فرحها،  عن  معّربًة 
األغنية  أغني  أن  يرشفني   ": بعبارة 
الرسمية لربنامج األطفال األول من 
أبوظبي  يف  العربي  العالــم  يف  نوعه 
يــوم 20 أيلول!". وللحــال انهالت 
التعليقــات عىل الحالنــي من قبل 
متابعيها الذين تمنّوا لها التوفيق يف 

الفنيّة. مسريتها 

�א³ � ��³·!���א¶ ��א�µ �� ´א�� ¸¹º´ א��«א�

½ــــــــــא¼ ³ـــــــــ�א¼

��À �¿א¾�º ´א���� �
 ·�ÁÂא��� ÃÄ�� �º�� Åכ��

 ÃÄ��½



������ א���	א��� � ���א: �� ���� ��� א
�� ��כ�� א��כ�� �א����� ��...

تشــتهر صيدا القديمــة بأســواقها التاريخية 
وحرفها الرتاثية. ما زالت قّلــة من الحرفيني تحفظ 
الحرفيني  االنقراض، فحال  الخشبية من  مصنوعاتها 
داخل أسواق صيدا القديمة تشكو من الركود والجمود 
وتحّولــت محرتفاتهم اىل مكان لتزيني الســوق بعد 
الرتميم وتوحيد األبــواب والنقش واأللوان، مّما حّول 
املشــهد اىل تراثية اللتقاط الصور التذكارية أكثر من 

البيع.
االندثار  يحافظ نجارو صيدا عىل حرفتهــم من 
بشّق نفسهم. يواجهون لفظ أنفاسها األخرية، وبصرب 
النجارين" ليحافظوا  العمل يف "سوق  وأناة يواصلون 
عىل مهنة اآلباء واألجداد و"تقطيع" املرحلة االصعب، 
بعدما تعرضت اىل مخاطر جمة، من الغزو االجنبي اىل 
البالســتيك عىل انواعه، مروراً بإرتفاع األسعار بشكٍل 
جنونّي وصوالً اىل االوضــاع االقتصادية الخانقة التي 

جعلتهم مثل "القابض عىل الجمر".
 لم يبق من "سوق النجارين" اليوم سوى اسمه. 
يكاد يلفظ انفاســه األخرية. من أصل اربعني محرتفاً 
لصناعة االدوات الخشــبية الرتاثيــة، أربعة صمدت 
فحسب وهي ملك "أبو ظهر، الشامية (االب عيل وولده 

محمد) واملالح (محمد ولده عبد املاجد)" داخل السوق 
نفسه، وآل كوســا عند الواجهة البحرية ملدينة صيدا. 
لكن املحال كّلها ترتنح تحت وطأة االهمال الرســمي 
وغياب الطلب عىل املنتوجات يف ظــّل غياب الدعم أو 
التعويض عن الخســارة، فــرزح البعض تحت وطأة 
الديون وبات قاب قوســني او أدنــى من بيع املحل أو 
تأجريه للبحث عن مصدر رزق بديل، ليلحق بمن سبقه 
من محــالت النجارة الرتاثية التــي اقفلت ابوابها اما 

بسبب موت اصحابها او مرضهم او إفالسهم.
أحمد أبو ظهر امللقب بـ"ابو محمد" 67 عاماً من 
محرتيف هذه املهنة. يقول أبو محمد لــ "نداء الوطن": 
50 عامــاً. عرفت عرصها  "احرتف هذه املهنــة منذ 
الذهبي منذ عقود ولكنها اليوم عىل شــفري االنقراض 
بســبب االســترياد االجنبي، وجاءت محــال الـ"وان 
دوالر"، لتسّدد الرضبة القاضية. لسنا نحن مثل دكاكني 
"وان دوالر"، بــل نحن صناعة حرفيــة نحافظ عليها 
برمش العني، فنبذل جهداً ونتكبّد مشــقة يف صناعتها 

من الخشب االصيل كالرسو والسنديان وغريهما".
كغريه من الحرفيني يف "السوق العتيق" يصنع أبو 
ظهر الكثري من املنتوجات الخشبية بمختلف االحجام 
كـــطابع املعمول "الكعك"، وشوبك العجني، ومدقات 
وأجران التوم، مناخل العجني والزعرت، قباقيب للزينة 

والحمام، طبايل للعجني،  صناديــق... وغريها. يؤكد 
وهو جالس عىل كرّيس خشــبي فيمــا يجول بنظره 
اىل املحال املجاورة وقــد أقفلت ابوابها، وينتظر زبوناً 
او ســائحاً: "صناعتنا  تعّمر طويالً بينما منتوجات 
"وان دوالر" عبــارة عن خردة ليــس إال ورسعان ما 
تخرب وتزول، مثلها مثل "البالستيك" التي تتحول اىل 

نفايات".
يصــب أبو ظهــر، جــام غضبه عــىل الركود 
االقتصــادي. بتأفــٍف يؤكد: "حتى الســواح باتوا ال 
يشــرتون منتوجاتنا. يلتقطون الصور وحســب ثم 
يمضون يف ســبيلهم مّما يزيدنا غضبــاً. عانينا من 
البالســتيك ومن محال "وان دوالر"، و"الغالء" ومن 
غيــاب الخطة الســياحية التي تجعل من األســواق 
مقصداً لرشاء االنتاج، مستذكرا أياّم العز لعقود خلت 
وحكايات جده عن الســوق وصناعة العلب الخشبية 
التي تقــدم فيها الحلوى للملوك والســالطني، وكلها 
منتوجات تصّدر إىل الخارج، فضالً عن صناديق "جهاز 
العروس"، ال ســيما لألمريات، فضالً عن توّيل أصحاب 
املحال تســييج البساتني باألخشــاب. يقول شارحاً: 
"كان جدي وابي يبيعــان بالجملة، اما اليوم باملفرق 
وال نبيع، كيف ســنصمد ونقاوم االقفال واالفالس... 

الحرفة ال تُطعم خبزاً اليوم!".

�א���� כ
خارج سوق النجارين يلفت محرتف عائلة "كوسا" 
انتباه العابرين إىل الواجهة البحرية مستوقفاً بعضهم. 
يراقب هؤالء حسن، الشاب البالغ من العمر 39 عاماً، 
والذي ورث املهنة عن والده، وهو يقوم بصناعة كرايس 
القش "للحدائق واملطاعم واملقاهي"، وســالل القصب 
"للفواكه،والخضــار والصياديــن"، اىل جانب املقاعد 
والطاوالت، واملشــاعل وغريها من التحف واملحفورات 
الرتاثية التي يتداخل فيها الخشــب بالقش والخيزران 

والفخار أحياناً.
يقول كوســا لــ "نــداء الوطــن": "املنتوجات 
الخشــبية ومنها الكرايس تعّمر أكثر مــن مئة عام، 
لسهولة إصالحها، ولكن لألســف تغرّي كّل يشء، لذلك 
طّورنا املهنة كي نعيش، فصناعة الكرايس الخشــبية 
وحدها ال تكفي لكسب قوتنا يومياً، ولم تعد تلقى رواجاً 
كما كانــت يف املايض، فأدخلنــا "القش" عىل صناعة 
الكــرايس والطاوالت التي يتم رشاؤهــا بهدف الزينة، 
وأدخلنا "القصب" أيضاً ألّن ابناء القرى ما زالوا يطلبون 
الســالل لقطف الزيتون والفواكه والخضار، والسياح 

عموماً هم من يهتمون باقتناء األشياء الرتاثية.
اّن املشــكلة التي تواجهها الصناعة  يؤكد كوسا 
اليوم هي غياب ســوق لترصيف املنتوجات كما يجب، 
خاصة أّن صناعة كل قطعة صغرية تستغرق ساعات، 
وثمة قطع تحتاج إىل يوم أو يومني، وفق حجمها، فيما 
ارتفعت االسعار، فمرت الخشب وهو عادة من شجرتي 
الرسو والحــور ارتفع مــن 200 اىل 500 دوالر، بينما 
ارتفع القش  مــن 3 دوالرات اىل نحو 6 دوالرات، وبقي 
البيع عىل حاله وزادت األسعار قليالً، فالكريس الصغرية 
ثمنها 15 ألف لــرية لبنانية، ويربح الصانع فيها فقط 
3 آالف لرية. "لم تعد املهنة تسمن وال تغني عن الجوع 
ولكننا مســتمرون بها كجزء من الرتاث وحفاظاً عىل 
مهنة اآلباء واالجداد" . وختم كوسا قائالً: "أتمنّى إدخال 
املحرتفات الرتاثية هذه عىل خريطة السياحة املحلية يف 
املدينة ولبنان بشكٍل يسهم يف تنمية القطاع والحفاظ 
عىل الحرف الرتاثية والهويات الثقافية للمدينة ومورد 

رزق للعائالت التي تعتاش منه".
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الكاردينال  املاروني  البطريرك  إفتتح 
مار بشــارة بطرس الراعــي يف حديقة 
البطاركــة يف الديمــان اعمــال املؤتمر 
األول حول "الرتاث املســيحي املشرتك يف 
الوادي املقدس" بدعوة من رابطة قنوبني 
من  لفيف  بحضــور  والرتاث  للرســالة 
والرئيسات  العامني  والرؤساء  األساقفة 
واجتماعية  سياسية  فاعليات  العامات، 
ودينيــة اضافــة اىل الكهنــة والرهبان 

والراهبات.
دشــن  املؤتمر  اعمال  افتتاح  وقبيل 
يف  واإلعالم  الذاكــرة  بيت  وبارك  الراعي 
الستارة  ازاح  ثم  البطاركة  موقع حديقة 

عن لوحة تذكارية تخلد املناسبة.
بعدها استهل املؤتمر بالنشيد الوطني 
تاله نشــيد وادي قنوبــني، وكانت كلمة 
ابرز  للراعي رحب فيهــا بالحضور ومن 
ما قال: "عندما نتكلم عن الوادي املقدس 
املوضوع عــىل الئحة الــرتاث العاملي، ال 
نتحــدث فقط عن اآلثــار واألطالل التي 
تعود اىل املايض. فالوادي املقدس، بمختلف 
اقســامه: مــن وادي قاديشــا اىل وادي 
قنوبــني، مرورا بوادي مــار أنطونيوس 
قزحيا وصوال إىل وادي حماطوره، مأهول 
بأدياره وشعبه. فوادي قنوببن عىل سبيل 
املثــال يحتضن كرســيا بطريركيا عاش 
فيه البطاركة املوارنة اربعماية ســنة يف 
عهد العثمانيني، وما زالت الحياة الروحية 
االنطونيات.  الراهبات  بعناية  فيه  نابضة 
وترانــا أمام قرية لبنانيــة لها مختارها 
وشعبها ورعيتها قائمة انها رعية قنوبني 
التــي يخدمها الكهنة باســتمرار واليوم 

كاهنها الخوري حبيب صعب".
واردف: "مــن املعــروف أن الوادي 
املقدس يحمل ميــزة قنوبني. ولكن بكل 
أســف الطريق إىل قنوبني، حيث الكريس 
املأهولة،  والقرية  والرعيــة  البطريركي 
هو مــن أصعب الطــرق لكونــه ترابياً 
وحجرياً األمر الذي يحرم معظم الحجاج 
والسياح من الوصول إليه. وما زلت حتى 
اليــوم ومنذ بداية خدمتــي البطريركية 
شــخصياً  واطالب  اناضل   2011 آذار  يف 
بتعبيد هذا الطريق. أطالب مديرية اآلثار 
واالونيسكو ولكن من دون جدوى، وهذا 
أمر معيب ألنه من حق كل سائح الوصول 
إىل هذا الوادي املقدس، والتمتع بمناظره، 
والصالة يف حناياه ومعابده، وتمجيد الله 

الخالق فيه".
ان يكون املؤتمر دافعاً  وختم متمنياً 
كي  املختصة،  بوزاراتها  اللبنانية،  للدولة 
تعري كبري اهتمامهــا إىل الوادي املقدس 
كمعلــم وطني وروحــي ثمني وعنرص 

أسايس للسياحة املدنية والدينية. 
ســاويروس  نجيب  الراعــي  وقلد 
االوىل  الدرجة  من  قنوبني  ســيدة  وسام 
عىل مبادرته باملشــاركة يف احياء تاريخ 
أعمال  تقديمه  خالل  من  املقدس  الوادي 
بناء بيت "الذاكــرة واإلعالم " يف حديقة 
البطاركة حيث يعمــل فريق متخصص 
لجمع الوثائق التاريخية للمســاهمة يف 
العالم وذلك  املرشقي حــول  الرتاث  نقل 

وفاء منه لألعالم املسيحيني املرشقيني.
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Kfarmatta with Lebanese Outdoor Adventures - LOA
املكان: بلدة كفرمتى

ً الزمان: 22 أيلول، السابعة صباحا
لالستعالم: 685718/03

´���³ א��� �� א���² א����א±�
املكان: مبنى بلدية الجديدة

الزمان: 27 أيلول، السابعة مساًء

Shoot As You Walk 104 - Mina
 -We Love Tripoli املــكان: جمعيــة

طرابلس، امليناء
الزمان: 29 أيلول، التاسعة صباحاً

Souad Massi "Oumniya" Live in Beirut
MusicHall :املكان

الزمان: 8 ترشين األول، التاسعة مساًء

Barcelona Flamenco Ballet With David Gutierrez
Al Bustan International Festival :املكان

الثامنة والنصف  11 ترشين األول،  الزمان: 
مساًء
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أوقفت الســلطات املغربية 
بشــكل موقــت بــث برنامج 
تلفزيوني محــيل بعدما تباهى 
أحد ضيوفه بأنه يرضب زوجته، 
عىل مــا أعلن املجلــس األعىل 
البرصي يف  الســمعي  لالتصال 

بيان له.
وقال املغنــي املغربي عادل 
الكبرية  الشــعبية  ذو  امليلودي 
يف مقابلــة عرب برنامج "قطبي 
تونايــت" عىل قناة "شــدى" 
حزيران  يف  املغربية  التلفزيونية 
املايض "مــن ال يرضب زوجته 
ليس رجالً". وأضاف: "كل رجل 
له الحرية بأن يفعل ما يشــاء 
قتلها  أو  رضبهــا  إن  بزوجته، 

فهذا شأنه".
األعىل  املجلــس  وأشــار 
لالتصال السمعي البرصي إىل أن 
هذه الترصيحات تشكل "إشادة 
املرأة،  بالعنف ضــد  وتنويهــاً 
من  عليه،  رصيحاً  وتشــجيعاً 
بمفهوم  إيجابياً  إقرانــه  خالل 
الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب 
فيه ومســتحب لتمتني العالقة 

الزوجية".
ولفت البيان إىل أن "خطاب 
العنف الرصيح هــذا لم يواجه 

برد حــازم وجــازم من طرف 
منشط الربنامج، إذ اسرتسل يف 
هزيل  قالب  ضمن  معه  التفاعل 
معه  بالتطبيع  االنطباع  يعطي 

والتسليم به".
ولــم يتطــرق املجلس إىل 
الثاني يف الحلقة  موقف الضيف 
نارصي  سامي  الفرنيس  املمثل 
الذي لم يبد امتعاضاً ظاهراً من 
كالم امليلودي، مؤّكداً أّن برنامج 

ســيتوقف  تونايت"  "قطبــي 
لثالثة أسابيع.

ولــم يتم اإلعــالن عن أي 
مالحقة قضائيــة يف حق عادل 
امليلودي رغم ســيل ردود الفعل 
عرب  لترصيحاتــه  الشــاجبة 

مواقع التواصل االجتماعي.
وكثرياً ما يشهد املغرب هذا 
النوع مــن الترصيحات العلنية 
املعادية للنســاء، وقّلما تعاقب 

السلطات مطلقيها.
األعــىل  املجلــس  وكان 
لالتصال الســمعي البرصي قد 
برنامج  حــق  يف  عقوبة  أصدر 
إذاعي عرب "شــدى أف أم" بعد 
تأكيد أحد املشــاركني يف العمل 
النســاء  أن  اإلذاعة  أثــري  عرب 
األكثر عرضــة لرسطان الرحم 
أو  الدعارة  اللواتي يمارسن  هن 

الزنا. (أ ف ب)

بريوت  العارشة مــن معرض  الدورة  افتتحت 
للفن- BEIRUT ART برعاية رئيس مجلس الوزراء 
ســعد الحريري وبحضور حشد رسمي، فضالً عن 

عدد كبري من هواة جمع التحف الفنية يف املنطقة.
تولت كّل من لور دوتفيل، مؤسســة املعرض 
ومديرته، جوانا أبو ســليمان شــوفالييه، املديرة 
الفنيــة، مــاري ماتيلد جانات، منســقة برنامج 
الشــخصيات املهمة جًدا، والدكتورة ماري طنب، 
مديرة التحرير، مهمة كشــف النقاب عن برنامج 

املعرض.
وأشــارت شــوفالييه لـ"نداء الوطن" اىل أّن 
"معرض بريوت للفن مخصص الستكشاف مشهد 
الفن املعارص الدويل املرسوم بريشة فنانني ناشئني 
واعدين، وإلعادة اكتشــاف الفنانني الذين لم ينالوا 
حقهم بالتقدير"، الفتًة اىل أّن "هذا العام، سيكون 
املعرض أكثر عرصية من أي وقت مىض ويســعدنا 
جداً أن نقدم عدداً من املعارض الجديدة، التي لم يمّر 
عىل إنشــاء بعضها أكثر من عام واحد". وأضافت: 
"نحن ال نركز عىل منطقة معينة، فاملعرض يشكل 

جزءاً من مشهد دويل مرتابط".
بتعزيز  "التزامها  أكدت دوتفيــل  من جهتها، 
االنفتاح عىل العالم واالبتــكار، من خالل االعتماد 
عــىل تجديد الربنامــج الفني واقــرتاح توجهات 
جديدة"، مشددًة عىل "القيم األساسية التي يتمحور 
املعرض حولها وهي حرية التعبري وحوار الثقافات 
والتســامح". وتابعت: "يلتزم معرض بريوت للفن 
بتعزيز مستويات الوعي الفني والشخيص والنفيس 
واالجتماعي عىل حّد سواء. وبالتوازي مع مختلف 
املعرض، ســتتاح مجموعة متنوعة من  أقســام 
الخــربات الفنية التي تعرب حــدود الزمان واملكان 

وتعكس روح االنفتاح واالبتكار".
 BEIRUT ART للفــن-  بريوت  معرض  يعيد 
FAIR تأكيــد دوره كحاضنــة ثقافيــة تضم 55 
معرضاً لبنانياً وعاملياً شــهرياً يضم فنانني ناشئني 
إىل جانــب مواهــب معروفة تعــرض أعمالها يف 

املتاحــف واملعارض. وينتمي هــؤالء الفنانون إىل 
الفن اإلقليمي والدويل  18 دولة يعكسون مشــهد 
املعارص. كما يعتمد عــىل لجنة اختيار مكونة من 
محرتفني مشــهورين يف عالم الفن كشــخصيات 
مهمة يف املشــهد الفنــي الدويل: أوليفيــا بورات، 
املديرة العلمية يف وكالة متاحف فرنسا، جان مارك 
ديكروب، خبري متخصص يف الفن الصيني والرشق 
أوسطي املعارص، تمارا إنجا جابر، مستشارة فنية 
لهواة جمع التحف واملؤسسات الحكومية العربية، 
ولني سنيج، مديرة الفنون والثقافة يف معهد الرشق 

األوسط (MEI) يف واشنطن العاصمة.
 UNEXPECTED TROVE " وسيقدم معرض
 - THE UNSEEN WORKS OF HUSSEIN
MADI" سلســلة من اللوحات من مجموعة مازن 
ولوليا ســويد، لم يتم عرضها من قبل، بما يف ذلك 
لوحــات ملناظر طبيعيــة نادرة للفنــان اللبناني 
الشهري حسني مايض (1938). طوال أربعني عاًما، 
اعتُقد أن مجموعة اللوحات التي رسمها مايض يف 

بداية مســريته الفنية يف روما بــني عامي 1965 
و1970 قد ُفقدت ولم تظهر سوى يف الفرتة األخرية. 
هذه اللوحات األساسية يف تاريخ مايض تعّد نقطة 

محورية يف مسريته الفنية.
وأشــار القيّم عىل املعرض مارك هاشــم اىل أّن 
"املعرض يشــري كذلك اىل أعمال مــايض التي أنجزها 
أخرياً وهو يف عقده السابع أي بني عامي 2012 و2019. 
وأضاف أّن "الرجل الثمانيني نحت ورسم إبداعات فنيّة 
متجّددة تظهر مقدرتــه عىل اإلنتاج، وتمتّعه بتقنيّات 

مواكبة للتطّور تحاكي عرصنا الحايل".
 "A TRIBUTE TO LEBANON " أما  معرض
فيظهر اإلبداع الغربي املســتوحى مــن لبنان من 
القرن الثامن عرش إىل يومنا هذا، من خالل األعمال 
والتحف التاريخية من مجموعة فيليب جرب الرائعة. 
وقال غابي ضاهر، القيّم عىل املعرض وهاوي جمع 
التحف، إّن "هذه األعمال أشــبه برحلة عرب الزمان 
واملــكان"، مضيفاً أّن "املعرض ســيتيح للزائرين 
اكتشاف لبنان من خالل العني الغربية. وسيُكشف 

النقاب عن أكثر من 100 عمل فني استثنائي، بما 
يف ذلك األجهــزة اآللية والدمــى وألبومات الصور 
التاريخيني،  املســترشقني  ولوحات  الفوتوغرافية 
وتحف نادرة لكبار الفنانني يف القرن العرشين، بمن 
فيهم آندي وارهول، وديفيد هوكني وآر بينك وصور 
لدون ماككلني التي التقطت أثناء الحرب يف لبنان يف 

الثمانينات".
وأكد املسؤول اإلعالمي للمعرض مارك الخوري 
 BEIRUT -أّن "األيام الخمسة ملعرض بريوت للفن
ART FAIR ستتيح فرصة للتبادل الثقايف من خالل 
املســتديرة حول  واملوائد  باملؤتمرات  برنامج غني 
الفن الحديث واملعــارص، مع الرتكيز عىل املنطقة. 
الثقافية  املؤسسات  دور  املواضيع  ستشــمل  كما 

والعوامل التي تؤثر عىل الفن والفنان".
 :يســتمر املعرض حتى 22 الجاري. لالســتعالم 
www.beirut-art-fair.com
Instagram/Facebook/Twitter @beirutartfair  
#baf2019
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استكشف الباحثون عملية التحلل يف الجسم بعد الوفاة ألسباب 
طبيعية، والحظوا أن البقايا البرشية تســتطيع تغيري موقعها، من 
دون أي "مساعدة" خارجية! يرتافق هذا االكتشاف مع انعكاسات 

مهمة يف مجال الطب الرشعي.
يفرتض علماء الطب الرشعي عموماً أن موقع الجثة يشــري إىل 
آخر مكان تواجد فيه الشــخص يف لحظة وفاته، إال إذا ظهرت أدلة 
عىل تغيري موقعها بســبب عوامل خارجية، مثل الحيوانات اآلكلة 

للِجيَف أو املعتدين.
لكن كشــف بحث جديد اآلن، بقيادة أليســون ويلســون من 
جامعة "كوينزالند" املركزية يف "روكهامبتون"، أسرتاليا، أن جسم 

اإلنسان قد يضطرب بعد املوت.
لم تُحّرض ويلســون وزمالؤهــا تقريراً ُمعــّداً للنرش عن هذا 
االكتشــاف بعد، لكن يرتبط البحث بمــرشوع أكرب يتمحور حول 
اســتعمال تقنيات تصوير مبنيــة عىل الترسيــع الزمني لتقدير 
املدة منذ الوفاة. نُِرشت نتائج هــذا املرشوع يف مجلة "علوم الطب 
الرشعي الدويل: التآزر". إلجراء البحث الجديد، اســتعمل الباحثون 

جثة من واهب، وهو رجل ناضج تويف ألسباب طبيعية.
سّجل العلماء مسار تحلل الجسم بالكامل داخل مقر "املنشأة 
الجثث  التحجر"، وهو مركز  التجريبية حول  األســرتالية لألبحاث 
الوحيد يف أســرتاليا. يلجأ الباحثون إىل هذه املنشــآت الستكشاف 
طريقة تحلــل الجثث البرشية أو الحفاظ عــىل بقاياها يف ظروف 

مختلفة.
غالباً ما تســاعد نتائج هذه املشــاريع البحثيــة العلماء عىل 
تطوير طرق دقيقة لرصد املعلومات األساســية، بما يف ذلك توقيت 

الوفاة أو مكانها، يف ساحة الجريمة.
يف هذا البحث، حــرص العلماء عىل عدم وصول الحيوانات 
اآلكلة للِجيَف إىل الجثث اللتهام اللحم املتحلل وتغيري مكانها. 
ثم التقطوا صوراً ملسار تحلل الجثة طوال أكثر من 17 شهراً، 

واكتشفوا أن البقايا تتحرك عىل ما يبدو من تلقاء نفسها.
حني وضعوا الذراعــني عىل جنبَي الجســم يف البداية مثالً، 

عادوا والحظوا يف مرحلة معينــة أنهما تحركتا واتجهتا نحو جهة 
واحدة. توضح أليســون يف مقابلة: "نظن أن تلك الحركات ترتبط 

بعملية التحلل، ألن الجسم يتحنّط واألربطة تجّف".
من خالل فهــم توقيت حصول تلك التحــوالت أثناء عملية 
التحلل، قد يســهل عىل علماء الطب الرشعــي طرح تقديرات 

أدق حول وقت الوفاة. حتى أن هذه املعلومة تســهم برأي 
الباحثــني يف تقليص االســتنتاجات الخاطئة التي 

إليها خرباء الطب الرشعي يف مرسح  يتوصل 
الجريمة. 

تضيف ويلسون: "يرسم الخرباء 
بهــذه الطريقــة خريطــة مرسح 
جثة  موقع  ويحــددون  الجريمــة 

الضحيــة ويجمعون أي أدلــة قائمة، 
حتى أنهم قد يفهون سبب الوفاة. عىل األرجح، إنها املرة األوىل التي 
يحاول فيها أحد الربط بني التغريات الطبيعية يف موقع الجسم بعد 
الوفاة ومختلف مراحل تحلل الجثة. حاملــا الحظُت حركة مماثلة 
يف دراسة ســابقة، بدأُت بإجراء األبحاث ولم أجد أي دراسة تقيس 

حركة الجسم بعد الوفاة، لذا قررُت استكشاف املوضوع بنفيس"!

� ���כ!� ��
���כ �����כ 	

حتى لو كنت تعترب صحتك ممتازة، ستبقى معّرضاً للنوبات 
القلبية أو الجلطات الدماغية! إنه االستنتاج الذي توّصلت إليه 
دراسة نُرشت يف شبكة "جاما" املفتوحة وشارك فيها أكثر من 
6800 شخص بلغ متوسط أعمارهم 62 عاماً. يف بداية الدراسة، 

اعترب املشاركون وضعهم الصحي "ممتازاً"، أو "جيداً جداً"، 
أو "جيداً"، أو "سيئاً/متوسطاً" (اعرتف أكثر من نصف 

الرجال بأن صحتهم جيدة جداً أو ممتازة).
ثم خضع جميع املشــاركني لفحص الكالسيوم يف 
الرشيان التاجي لرصد تراكم الصفائح يف رشايني القلب. 
ترتاوح املعدالت عموماً بني صفر و100 وما فوق، ويشري 

الصفــر إىل غياب أي تراكم للصفائــح وتراجع مخاطر 
أمراض القلب واألوعية الدموية إىل أدنى مستوياتها.

الذاتي  التقييــم  أن  الباحثون  اكتشــف 
للوضع الصحــي يرتبط بخطر اإلصابة 

أو جلطات دماغية  بنوبات قلبيــة 
يكن  لــم  لكنه  مســتقبلية. 

تلك  الستباق  قوياً  مؤرشاً 
ما  بقدر  االضطرابات 

توقعــوا. يف النهاية، 
مخاطر  تراجعــت 
النوبــات القلبيــة 

أو الجلطات الدماغية لدى من شــعروا بأن صحتهم ممتازة 
بنســبة %45 فقط، مقارنًة بمن اعتربوا صحتهم متوسطة 

أو سيئة.
يف املقابل، بدت معدالت فحص الكالســيوم يف الرشيان 
التاجي مــؤرشاً أفضل، بغض النظــر عن التقييم 
الصحي. من بني األفــراد الذين اعتربوا صحتهم 
ممتازة مثالً، كانت املجموعة التي سجلت معدالً 
أعىل من صفر يف ذلك الفحص أكثر عرضة بخمسة 
أضعاف للنوبــات القلبية أو الجلطات الدماغية، 

مقارنًة باملجموعة التي سّجلت عالمة صفر.
صحيــح أّن من اعتربوا أنفســهم أصحاء 
كانوا يميلون إىل ممارسة الرياضة وتبني حمية 
صحية أكثر مــن غريهم، لكن ذكرت 
الدراســة أن أحداً يجب أال يتكل 
وضعه  لتقييم  شــعوره  عىل 
يتعنّي  بل  العــام،  الصحي 
عــىل كل شــخص أن 
لفحوصات  يخضع 
ويجري  منتظمة 
التي  االختبارات 

يحتاج إليها.
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املكاتب  منافــع  ما هــي 

الكتشــاف  للتعديل؟  القابلــة 
الجواب، حّللت مراجعة يف مجلة 
 53 التطبيقية"  العمــل  "بيئة 
دراسة عن هذا املوضوع. تُعترب 
محطــات العمل هــذه طريقة 
فاعلة ملكافحــة البدانة أحياناً، 
لكــن ال تؤيــد أي نتائج مثبتة 
إنه وضع مربر ألن  هذا االدعاء. 
الوقوف بكل بســاطة ال يحرق 
سعرات كثرية. لكن حصد بعض 
الدراسات  املشــاركني يف إحدى 
منافع أخــرى، منها تراجع ألم 
أســفل الظهر، وتحّسن ضغط 
الدم بدرجة بســيطة، وتخفيف 
حدة التعب. تتوقف هذه املنافع 
عىل األرجــح عىل مدة وضعيات 
الجسم ووترية تغيريها. أوضحت 
املراجعة،  عىل  الرئيسة  املرشفة 
أبريل تشــامربز: "ال نعرف بعد 
أفضل طريقة الســتعمال هذه 
االستفادة  سنجيد  لكننا  األداة. 

منها بعد اكتشاف تفاصيلها".
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من املعــروف أن أخذ حّمام دافئ قبل اإليواء إىل الفراش 
يُحّسن نوعية النوم، لكن ما هو التوقيت املثايل؟ إذا كنت تجد 
صعوبة يف النوم ملدة كافية ليالً، تتعدد الخطوات التي تسمح 
بتسهيل النوم وتحســني نوعية الراحة التي تتلقاها، منها 
ممارســة الرياضة بانتظام، والحفاظ عىل برودة الغرفة، 
وتجنّب الكحول قبل النوم. لكّن االستحمام قبل موعد النوم 
عالج معروف أيضاً يف هذا املجال ألن املياه الدافئة تســاعدنا 
عىل االســرتخاء، كما أّن حرارة الجسم ترتاجع عموماً بعد 
االســتحمام، ما يُسّهل االســتغراق يف النوم. لكن هل يؤثر 
توقيت االســتحمام عــىل نوعية النوم؟ إنه الســؤال الذي 
استكشفه باحثون بقيادة شهاب حايغ، باحث حائز شهادة 

معــة دكتوراه يف قسم الهندســة الطبية الحيوية يف  جا
"تكساس"، "أوستن".

راجــع حايــغ وزمــالؤه 5322 
دراســة، ونرشوا نتائــج تحليلهم يف 
حلل  النوم".  طــب  "مراجعات  مجلة 
الباحثون آثار "تدفئة الجســم الجامد 
باملاء" عىل مــؤرشات مرتبطة بنوعية 

النوم: مــدة االنتقال من اليقظة إىل 
النوم،  بدء  بعد  االستيقاظ  النوم، 
فاعلية  اإلجماليــة،  النــوم  مدة 

النوم، نــوم املوجة البطيئة، نوعية 
النوم الذاتية.

تُعترب مدة االنتقال من اليقظة إىل النوم قياســاً نموذجياً 
ملســتوى االرتياح خالل النوم. أما فعالية النوم فهي طريقة 
تقليدية لقياس النوم عرب تقســيم مدته الفعلية عىل الوقت 
اإلجمايل الذي يمضيه الشخص يف الرسير، ناقص مدة االنتقال 
من اليقظة إىل النوم. أخرياً، يشري نوم املوجة البطيئة إىل أعمق 
مراحل النوم، ويعتربه الكثريون أساســياً للتعلم وترســيخ 

الذكريات.
كشــفت نتائج التحليل أن أفضل توقيت لالستحمام هو 
قبل ســاعة أو ساعتني من اإليواء إىل الفراش. قد تقترص مّدة 
االستحمام عىل عرش دقائق كي يحصد الفرد املنافع. تسمح 
هذه الخطوة باســرتجاع الهدوء عرب تحسني الدورة الدموية 

من جذع الجسم إىل اليدين والقدمني.
يســاهم االســتحمام بمياه دافئة يف هذا التوقيت يف 
تحســني "إيقاع حرارة الســاعة البيولوجية"، ما يُسّهل 
االستغراق يف النوم ويُحّســن نوعيته. يوضح حايغ: "حني 
راجعنا الدراسات كلها، الحظنا اختالفات بارزة يف املقاربات 
والنتائج. للتأكد من القدرة عىل تحسني 
النــوم، اضطررنــا لجمــع مختلف 
من  وتحليلها  املاضيــة  البيانــات 
منظور جديــد. يف النهاية، أثبتت 
تلك البيانــات أن أخذ حمام دافئ 
فرقاً  يُحِدث  الفراش  إىل  اإليواء  قبل 

كبرياً عىل مستوى نوعية النوم".
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بدأ الفيتامــني K يحصد انتباهــاً متزايداً ألنه 
يتمتع عىل ما يبدو بآثار صحية أكثر مما كنا نظن!

ال يمكن أن ينجح عنرص واحــد يف الوقاية من 
األمراض التي تُســبب النوبــات القلبية والجلطات 
الدماغية، مثل هشاشة العظام وتصلب الرشايني، بل 

تؤدي مغذيات عدة دوراً أساسياً يف هذا املجال.
K يُعترب أساســياً  الفيتامــني  تقليديــاً، كان 
للحفاظ عىل ســالمة تخثر الدم، إذ من املعروف أننا 
قــد ننزف حتى املوت نتيجة جرح بســيط من دون 
هذا الفيتامني. لم يكن أي نقص يف الفيتامني يطرح 
مشكلة بالنسبة إىل األشخاص األصحاء، لكن تنطبق 

.K هذه الفكرة عىل نوع واحد من الفيتامني
يمكن إيجاد هذا الفيتامني يف الطبيعة عىل شكل 
10 أنواع فرعيــة ترتاوح أســماؤها بني MK-4 و
MK-13، وتشري هذه التسميات إىل مختلف الهياكل 
الجزيئية ضمن فئــة الفيتامني K. لم يفهم العلماء 
بعد جميع وظائف الفيتامني، وما من كمية محددة 
موىص بهــا يومياً، لكــن يحتاج إليــه الناس بكل 

وضوح.
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K له أثر محوري  كشفت األبحاث أن الفيتامني 
عىل طريقة اســتعمال الكالســيوم يف الجسم. برز 
رابط مثالً بني ارتفاع مســتويات الفيتامني وتراكم 
الكالســيوم يف العظام حيث يمنع هشاشــتها. يف 
املقابل، يرتبط تراجع مســتوياته برتاكم رواســب 
ضارة من الكالســيوم يف الرشايني. يف اليابان، أصبح 
العظام،  K عالجاً ُمصادقاً عليه لهشاشة  الفيتامني 

فقد تبــنّي أنه يكبح تراجع كثافة املعادن يف العظام، 
حتى أنه يعكس مســار هذا االضطــراب يف بعض 

الحاالت. يف ما ييل أهم نتائج األبحاث األخرية:
يف هولنــدا، خضعت آثــار الفيتامني K للتحليل 
ضمن مجموعــة مؤلفة من 4807 رجال ونســاء 
أصحاء كانوا يف عمر الخامسة والخمسني وما فوق 
يف بداية الدراسة. راقب الباحثون حمياتهم الغذائية 
ووضعهم الصحــي لفرتة وصلت إىل 10 ســنوات. 
احتسب خرباء التغذية كميات الفيتامني K يف حميات 
املشاركني، ورصدوا تراجعاً يف احتمال اإلصابة بمرض 
املشاركون  اســتهلك  والوفاة حني  التاجي  الرشيان 

أكرب كمية من الفيتامني.
قارنت دراسة فيها 244 امرأة يف مرحلة انقطاع 
180 ميكروغراماً  الطمث آثار أخذ دواء وهمــي أو 
من الفيتامني MK-7 يومياً عىل مر ثالث ســنوات. 
 MK-7 كشفت فحوصات مسح العظام أن مكمالت
كبحت مشكلة فقدان العظام املرتبطة بالسن بدرجة 
ملحوظة وزادت قوة العظام. حللت دراســة أخرى 
أثر الفيتامني K يف حميات 16057 امرأة غري مصابة 
بأي مــرض يف القلب، بني عمر التاســعة واألربعني 
والسبعني. راقب الباحثون النساء بني 6 و8 سنوات، 
والحظوا تراجع حاالت أمــراض القلب ضمن الفئة 
التي اســتهلكت أكرب كمية من الفيتامني K. لكن لم 

يؤثر الفيتامني عىل القلب.
عىل صعيد آخر، برز رابط بني تراجع مستويات 
الفيتامني K وزيادة حاالت مرض الســكري. كذلك، 
رصد بحث متواصل حتــى اآلن رابطاً بني أخذ كمية 
مناســبة من الفيتامني K وعدد مــن املنافع، منها 
املناعية،  الوظيفة  الرسطان، وحمايــة  الوقاية من 

الكبد والــكىل والوظيفة  والحفاظ عــىل ســالمة 
العصبية.
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يمكن إيجاد الفيتامني K يف الخرضوات الورقية 
الخرضاء، وتشري التقديرات عموماً إىل حصول معظم 
الناس عىل نســبة كافية منه عرب استهالك األغذية. 

مع ذلك، يسهل أن ترتاجع مستوياته يف جسمنا.
يُعترب الناتو، وهــو نوع ُمخّمر من الصويا التي 

ال تشــّكل جزءاً من الحميات الشائعة، أغنى مصدر 
للفيتامني K. لكن تربز أيضــاً مصادر أخرى، منها 
املنتجات الحيوانية، ال ســيما الكبد واللحوم الداكنة 
مع جلدهــا، مثل الدجاج والبــط، وصفار البيض، 
واألجبان كاملة الدســم. تشمل األغذية املشتقة من 
حيوانات تقتات عىل األعشاب كمية فيتامني K تفوق 
تلك املوجودة يف األنواع التي تشتق من حيوانات تقتات 
عىل الحبوب. قد ال تحتوي جميع الحميات عىل كمية 
كافية من هــذا الفيتامني، لكن يمكن التعويض عن 

النقص يف هذه الحالة عرب أخذ املكمالت.
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رغم منافع األدويــة، ال بد من توخي الحذر عند 
أخذ بعض األنواع مع التقدم يف السن. يف عمر متقدم، 
يمكن أن تُسبب لك األدوية التي كانت آثارها الجانبية 
بسيطة أو معدومة يف شبابك انزعاجاً كبرياً أو تُعّرضك 

ملشاكل خطرية، مثل حوادث السقوط أو النزيف.
حتى لو كنت تأخــذ دواًء معيناً طوال عقود، قد 
تختلف ردة فعلك عليه يف مرحلة متقدمة من حياتك 
ألن األيض يف جسمك يتباطأ. يجب أن تُفّكك األدوية يف 
الكبد كي تعطي منافعها الصحية، لكّن تباطؤ الهضم 
وعمل الكبد يطيل املــدة التي يحتاج إليها الدواء قبل 
الوصول إىل مجرى الدم. ثم تــربز الحاجة إىل تفريغ 
بقايا األدوية من الجســم عن طريــق الكبد والكىل. 
ويعني التباطؤ يف هذه املرحلة أن الدواء لن يخرج من 

الجسم رسيعاً، وبالتايل تدوم آثاره لوقت أطول.
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ترتبط هذه األدوية الطبية وغري الطبية بمشاكل 

محتملة لدى كبار السن:
1. مزيالت القلق: تشــمل مزيالت القلق الطبية 
فئة من أدوية البنزوديازيبني، مثل ديازيبام (فاليوم)، 
أو كلونازيبام (كلونوبني).  (أتيفــان)،  أو لورازيبام 
يقول مايكل كريغ ميلر، أســتاذ مســاعد يف الطب 
النفيس يف كلية الطب التابعة لجامعة "هارفارد": قد 
تزيد هذه األدوية احتمال التعرض لحوادث ســقوط 
وتُســبب االرتباك، ويمكن أن تنشأ آثار غري مرغوب 

فيها حني يطول مفعولها يف عمر متقدم".
مضادات  تســمح  الهيســتامني:  مضادات   .2
الحساسية  أعراض  بتخفيف  الشــائعة  الهيستامني 
برسعة. لكن تُسبب أنواع مثل الكلورفينريامني (كلور 
– تريمتون) والديفينهيدرامــني (بينادريل) النعاس 
يُعّرضهم لحوادث  الســن، مــا  لدى كبار  واالرتباك 

السقوط. كذلك، يكون الديفينهيدرامني عنرصاً شائعاً 
يف معينات النوم غري الطبية، مثل النيتول واليونيسوم 
والســومينكس. تُســّهل هذه األدوية االستغراق يف 
النــوم، لكنها قد تجعلك مرتنحــاً وغري متوازن حني 

تستيقظ وتحاول امليش.
3. مضــادات االلتهاب غري الســتريويدية: 
تُخفف هــذه األدوية الحمى واأللــم وااللتهاب. 
يمكن إيجادها عىل شكل أدوية شائعة بجرعات 
منخفضة، منهــا اإليبوبروفني (أدفيل، موترين) 
والنابروكســني (أليف)، أو أدوية طبية بجرعات 
مرتفعة. لكــن يرتبط أخذ مضــادات االلتهاب 
بالقرحة، ونزيف  لفرتة طويلة  الستريويدية  غري 
الدم،  املعدة، ومشــاكل الكىل، وارتفــاع ضغط 

وزيادة مخاطــر النوبات القلبيــة أو الجلطات 
الدماغية.

أنواع  املنّومة: يُســتعمل بعــض  الحبــوب   .4
البنزوديازيبــني، مثل التيمازيبام (ريســتوريل) أو 
الرتيازوالم (هالسيون)، لتسهيل النوم. يوضح خبري 
النوم لورانس إبســتاين، أســتاذ طب يف كلية الطب 
التابعة لجامعة "هارفارد": "مــن املعروف أن هذه 
األدوية تُســبب مشاكل النعاس نهاراً، وتزيد مخاطر 
التنفسية  واالضطرابات  الذاكرة  واختالل  الســقوط 
أثناء النوم، وتعــزز اإلدمان عىل األدوية". عىل صعيد 
آخر، تعطي أدوية مشابهة، مثل الزولبيدام (أمبيان) 
آثاراً  (لونيستا)،  واإليزوبيكلون  (سوناتا)  والزالبلون 
جانبية أقل من البنزوديازيبني، ومع ذلك قد تُعّرضك 

للســري خالل النوم والنعاس نهــاراً. أصدرت "إدارة 
الغذاء والدواء" األمريكية للتو تحذيراً من هذه األدوية 
نظــراً إىل التقارير التي تشــري إىل تعّرض عدد صغري 
من الناس إلصابات حادة بســبب سلوكيات مرتبطة 
باألدوية، مثل السري خالل النوم، والنوم أثناء القيادة، 
واملشــاركة يف نشــاطات أخرى تزامنــاً مع تراجع 

مستوى الوعي.
الحلقات: هذه  االكتئاب ثالثيــة  5. مضــادات 
األدوية جزء من فئــة قديمة من مضادات االكتئاب، 
واإليميربامــني  (إيالفيــل)  األميرتيبتيلــني  منهــا 
(توفرانيل). قد تكون آثارها الجانبية صعبة بشــكل 
خاص لدى كبار السن: مشــاكل يف الذاكرة، ارتباك، 
انتظام  الرؤية، عدم  الفم، تشــوش  إمساك، جفاف 

رضبات القلب، مشاكل يف التبول لدى الرجال.
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ال بد من توخي حذر شديد عند استعمال األدوية 
املنّومة. يقول إبســتاين: "يجب أن تســتعمل هذه 
األدوية تحت إرشاف الطبيب حرصاً، ألنه يســتطيع 
التأكد من أنها تناسبك وال تنعكس عىل املشكلة التي 
تواجهها. كذلك، يجب أن تُؤخذ معينات النوم الشائعة 
لحل مشكلة قصرية األمد. ال تستعملها لوقت طويل 

إذاً، بل استرش طبيبك إذا لم تختِف املشكلة رسيعاً".
من خالل اختيار املقاربة املناســبة، يســتطيع 
طبيبك عىل األرجح أن يســاعدك عىل اســتعمال تلك 
األدويــة وحصد أكــرب املنافع مقابل أقــل قدر من 
املخاطــر. ختم ميلر قائــالً: "ال ندعو إىل تجنب هذه 
األدوية، لكن يجب أن تُستعَمل بحذر ودقة، ما يعني 
بالحاالت  اســتعمالها  وحرص  الجرعــات،  تقليص 
للتحكم  أخــرى  إىل وســائل  واللجوء  الرضوريــة، 

باألعراض عند نشوئها".
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رغم منافع األدويــة، ال بد من توخي الحذر عند 



1 – كاتب وروائي فرنسي راحل هو مبتكر 
. الشخصية الشهيرة “أرسين لوبين” - فِرح وُسرَّ

2 - إلزامّي - مؤرخ وأديب عربي هو صاحب كتاب 
“وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان” وهو أشهر 

كتب التراجم العربية.
3 - نهر أميركي يعتبر أصغر نهر في العالم - 

حاجز - تصرخ وتنادي - سقي.
4 -  يقّطع اللحم قطًعا صغيرة  - نهار وليل - 

ى والملفوف.  الُمغطَّ
5 - شخصية رسوم متحركة - صوت المحركات.
6 - خشن صوته - أداة نصب - طلب الكف عن 

الفعل قوًل - نهر في إيطاليا.
7 - ُعشُّ الطائر - للتوجع والشكوى - أمعاء.

8 - من مؤلفات األديب اللبناني الراحل ميخائيل 
نعيمة - سرعة - حرف جر.

9 - ممثلة ومغنية أميركية راحلة من أفالمها: “ 
The Bodyguard” - سّيد القوم.

10 - حرف عطف - للمصاحبة - صرّحت بصّحة 
الخبر.

11 - إكمال - شبكة باألجنبية - غاب النجم - 
وهكذا باألجنبية.

12 - سرب - فيلسوف عربي اشتهر بمقدمته.
13 - مهرة في ركوب الخيل - علم أو راية - يفقد 

عقله.
14 - واٍد طويل وخصيب على السفوح الغربية 
لجبل الشيخ في جنوب شرق لبنان - أخرج العدّو 

من البالد.
15 - من مؤلفات األديب اللبناني الراحل مارون 

عبود - قعد.

1 – كاتب وروائي أميركي راحل اشتهر برواياته عن 
 ”The Godfather المافيا أشهرها رواية “العراب

- اإلنتصار.
2 - من مؤلفات األديب اللبناني الراحل مارون 

عبود - حرف هجاء.
3 - إله - جواب على سؤال - أرجعت - ُمهذب فِي 

سلوِكه وُمعامالَِته.
4 - من األزهار - أخبر - دخل وناتج.

5 - روى القصة - أوتوماتيكي - ثقل يثبت السفينة 
في مكانها . 

6 - خاصتي - يقتحمها )األمكنة( - للنفي.
غ لعبادة الله  7 - فتح باألجنبية - بواصر - تفرَّ

وانقطع عن الدنيا إليه.
8 - منخفض باألجنبية - نوتة موسيقية - اآلن 

باألجنبية - تأكيد وتثبيت. 
9 - استجابت للنداء - حفظ في نفسه - ُدْهُن 

حم - فتله )الحبل(. اللّْحِم والشَّ
10 - أعوانهم - ضّم إلى الصدر.

11 - شجر البلح - يحفظ في مكاٍن أمين - مصيدة 
- جذب.

12 - ألَمه وألصق أجزاَءه )الحدَّاد الباب( - اضطرم 
الم. - ما َيعُقب النهاَر من الظَّ

13 - من األلقاب - خائن - ضعف ورّق - من 
الطيور.

14 - ماركة دراجات نارية.
 The Bounty“ :15 - ممثلة أميركية من أفالمها

Hunter” - وضع خلسة.

الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة، أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على 
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط. عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة 

لألجوبة الصحيحة، إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.

 تتألف هذه اللعبة من خمسة خطوط أفقية وخمسة خطوط عمودية وخطين 
قطريين. كل خط مؤلف من خمس دوائر،  يجب وضع األرقام الخارجية على 
ذات الخط )أفقيا وعموديا( داخل الدوائر األربع الفارغة )رقم في كل دائرة( 
شرط أن ال تكون هناك أي أرقام متشابهة في كل خط. مجموع األرقام 
في كل خط أفقي وعمودي وفي الخطين القطريين يجب أن يكون  120  

تحتوي هذه الشبكة على 9 مربعات كبيرة )3x3( ، كل مربع 
منها مقسم الى 9 خانات صغيرة. هدف هذه اللعبة ملء الخانات 
باألرقام الالزمة من 1 الى 9، شرط عدم تكرار الرقم أكثر من 

مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

سودوكو

حلول العدد السابق

المربعات الذهبيةأرقام األقوياء

عموديًاأفقيًا

الكلمات المتقاطعة

1 - رائع ال مثيل له.
2 - أعواض.

3 - قواعد أساسية يقوم عليها أمر ما.
4 - فضاءات واسعة فيها المرعى والماء.

5 - ارتشى.
6 - بدائي.

7 - قاطع ال رجعة فيه.
8 - ُمظهر وموّضح.

9 - حالة فرد أو مجموعة أو شعب لم يأخذ 
بأسباب الحضارة.

10 - إنكار وتنصل.
11 - كاشف وجاهر.
12 - معّجل ومسرع.

13 - بعيد النظر، فطن.
14 - ممدود بانفتاح.

15 - حذف وطرح جانبًا.
16 - متظاهر بالشجاعة.

17 - مكروه، ممقوت.
18 - تحّول إلى بخار وغاز.

19 - ثوب له بطانة من القماش ونحوه.
20 - آلة رّش  ُتستعَمل في الطب والعطور 

والمبيدات الحشرية ونحوها.
21 - شديد، موجع.

كثرة  بسبب  لقيمته  لشيء  ا ن  ا فقد  -  22
استعماله.

23 - المع.
24 - رغبة، أمنية.

25 - تغيير، أخذ شيء عوًضا عن شيء آخر.
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الكلمات المتقاطعة
أفقيا: 1 – عبد الله السالل - 2 - بابلو نيرودا - اخل - 3 - دمر - يال - 

بوباي - 4 - اي - خس - يقاتل - سلع - 5 - ل ل ل ل - جند - كان - دب 

- 6 - فات - ملم - مات - مبد - 7 - تاريخ - يد - بارانا - 8 - ان - مدير 

- ار - فيال - 9 - حداثة - يكل - متسلل - 10 - ارسل - انتهاك - نوه - 

11 - لسن - فن - بالون - لص - 12 - سو - عافه - معك - حيا - 13 

- يناير - تب - دل - 14 - دونالد ترامب - 15 - يس - بايرن ميونيخ.

عموديا : 1 – عبد الفتاح السيسي - 2 - باميال اندرسون - 3 - دبر - لتر 

- اسن - اد - 4 - ال - خل - يمثل - عيوب - 5 - لويس - مخدة - فارنا 

- 6 - لنا - جل - انف - اي - 7 - هيلين ميرين - هتلر - 8 - ار - قد - 

كتب - بدن - 9 - لوقا - الهام - تم - 10 - سد - تكابر - العذري - 11 

- البالتا - مكوك - او - 12 - رفت - سمن - 13 - البس - مايسن - بي 

- 14 - خالد بن الوليد - 15 - علي عبد الله صالح.

فرقاء )4( ــ فرضية )1( ــ مفلطح )7( ــ تفكيك )13( ــ  فعلة )24( 
مصحح )22( ـــ فخار )18( ــ تفعيل )15( ــ أفضال )17( ــ  مشيع )2(

اقتداء )6( ــ صبغة )20( ــ تفلق )10( ــ فراء )9( ــ مستشيط )19( 
متداخل )11( ــ شهود )3( ــ شباب )23( ــ مسايف )21( ــ مسارات )8( 

مسمار )5( ــ مسموح )16( ــ تسوق )12( ــ تسلل )14( ــ سلسل )25(

أرقام األقوياء
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الفـضـة
$ 17.99

الذهب
$ 1512

االسترليني
$ 1.2456

بيـتـكـوين
$ 10256

يـــــــورو
$ 1.1058

الـــــــدوالر
1507.5 ل.ل

بــرنــت
$ 63.62

كــــــــرود
$ 58.22

"جمعية مصارف لبنان" ترفع أسعار الفوائد

االقتراب ممنوع... "البنوك للدولة"

من  اتصــاالً  ي.  جوزيــف.  تلقــى 
املرصف، الذي اســتحصل منه عىل قرض 
بقيمــة 50 مليون لرية عىل 6 ســنوات، 
يبلغــه فيه برضورة الحضــور اىل الفرع 
لتســديد مبلغ 4 ماليــن و100الف كبدل 
فوائد إضافية ترتبت عــىل القرض. وعند 
االستفســار عن املوضوع قــّدم املرصف 

جمعية  تعميم  للعميل 
التي  اللبنانية  املصارف 

يــرد فيهــا "يهمنا 
مجلس  أن  اعالمكم 
إدارة الجمعيــة قرر 
بتاريخ  اجتماعه  يف 
 2 0 1 9 /9 /1 1
معــدل  تعديــل 

الفائــدة )...( بحيث تصبح %10.14 عىل 
الدوالر، و%13.49 عــىل اللرية اللبنانية". 
اىل آخــر ما جاء يف التعميــم.  الخرب وصل 
اىل مسامع أســعد، الذي تفاجأ بدوره أن 
فائدة قرض االســكان التي حددت بـ 3.3 
يف املئة أصبحت اليــوم 4.15 يف املئة وهو 
100 دوالر اضافية  ما سيكبده دفع حواىل 

عىل القســط الشهري.  
اللذان  وأسعد،  جوزيف 
نامــا عــىل حرير "من 
أن  املســتحيالت  سابع 
الفائدة  تتغري معــدالت 
اســتيقظا   ")BRR(

عىل وقع املزيد من االكالف عىل قرضهما. 
مثلهمــا مثل كل املواطنــن من أصحاب 
الذين تُقضــم قدرتهم الرشائية  القروض 
بشكل رسيع، مرة بارتفاع اسعار الفوائد، 
ومرة بزيادة الرســوم والرضائب، ومرات 
برتاجع الخدمات واضطرارهم لدفع ثمنها 

مرتن وثالث.

مكمن الخلل
املواطنون  يظنه  ما 
الفوائــد  زيــادة  أن 
عــىل قروضهم يعود 
الفوائــد  لتأمــن 
املرتفعــة عىل ودائع 
هو  املالين،  أصحاب 
من  اللطيف  الجــزء 
الواقع  املالية  "فاملشــكلة  املرة.  الحقيقة 
فيها لبنان تعود حرصياً اىل عجز الخزينة. 
وهذا العجز ال يدفع السلطة النقدية لرفع 
الفوائد إلجتذاب الودائع فحســب، بل أنه 
"ينشف" االسواق من االموال بسبب دخول 
الدولة كمنافس رشس للقطاع الخاص عىل 
املرصفية.  املراجع  أحــد  يقول  التمويل"، 
من  "مــا  أن  ليضيــف 
حــل، إال باصالح املوازنة 
وإال  النفقات  وتخفيض 
فان هذه السياسة ستكبد 
واملواطنــن  االقتصــاد 

أكالفاً باهظة".

خطر الديون
المعدومة يرتفع

القريب  االمــس  كان حتى  مــا 
مؤرشاً مطمئناً عن ان الديون املتعثرة 
عند االفراد ال تتجــاوز الـ 3 يف املئة 
من مجمل القروض املرصفية، تحول 
اىل مشــكلة. "فاســتمرار الرتاجع 
وزيادة  النمو  وضعــف  االقتصادي 
االفراد وتخفيض  االعباء عىل كاهل 
القــدرة الرشائية، انعكــس مزيداً 
من االفالســات واقفال الكثري من 
املؤسســات، وهو ما أدى اىل عجز 
االفراد واملؤسســات عــن االيفاء 
ولعل  للمصــارف.  بتعهداتهــم 
املصارف  اضطــرار  هو  االخطر 
كانت  سواء  الرهون،  اسرتداد  اىل 

اصول منــازل او ســيارات.. وتحملها 
خســائر كبــرية يف قيمتهــا، وبالتايل 
مضاعفة الخســارة". يقول الباحث يف 

هارفرد دان قزي.

الحل بإصالح الموازنة

أمام هذا الواقع وبالنظر اىل موازنة 
2020 التــي ما زالت بنــود "االجور" 
تمتص  و"الكهرباء"  الدين"  و"خدمة 
حواىل 20.5 ألــف مليار لرية من حجم 
النفقــات مقابل إيــرادات ال تتخطى 
19 الــف مليار وعليه فان ســيناريو 

خصوصا  سيتكرر  نفسه  الفوائد  رفع 

"أن الــدول املحيطــة كرتكيا واالردن 
ومرص تنافس لبنان عىل جذب الودائع 
بالعمالت االجنبية من خالل سياســة 
رفع الفوائــد. وبالتــايل ال يوجد حل 
للحصــول عىل العمــالت الصعبة من 
الخــارج، وعدم خــروج املوجودة يف 
الداخل اال املزيد من رفع الفوائد" يقول 
املستشــار يف بورصة بريوت شــادي 

سالمة. 
انها  السياســة  مشــكلة هــذه 
تدمريية فعند تراجع النمو واالنكماش 

تخفيض  الحــل  يصبح  االقتصــادي 
الفوائــد أو حتى إزالتها، افســاحاً يف 
املجال امام االســتثمار وعودة النمو، 
املتحدة عقب  الواليــات  كما حصل يف 
االزمة املالية العامليــة يف العام 2008. 
السياســات االصالحية يف  أن عقم  إال 
الداخل وغياب النية يف معالجة القطاع 
االنتفاعات  املنتفخ، واســتمرار  العام 
الضيقة من مؤسساته املهرتئة.. تّدفع  
خطورتها  تنحرص  ال  مبالغ،  االقتصاد 
بحجمها، بل بعــدم توفرها بن أيدي 

املواطنن والقطاعات االنتاجية.

"االجور" و"خدمة الدين" 
و"الكهرباء" تمتص حوالى  20.5 
ألف مليار ليرة من حجم النفقات

لم تتأخر المعاناة من رفع أسعار الفوائد من الوصول الى االفراد، بعد مرورها 
بالقطاعات االنتاجية وإصابتها بخلل كبير. فاالقتصاد منذ بدء سياسة جذب 

الودائع لتمويل عجز الخزينة، عبر رفع الفوائد، وهو في حالة انكماش ونمٍو 
متراجع. فبعد عجز حوالي 14 في المئة من القطاعات االنتاجية والخدماتية عن 
سداد ديونها بسبب تراكم الفوائد وتوقف االعمال، ها هي االزمة تطرق باب 
المواطنين وتفرض عليهم حاًل من اثنين: إما المزيد من الدفعات الشهرية على 

القروض البسيطة التي استحصلوا عليها، وإما التوقف عن السداد، وفي الحالتين 
ستكون المشكلة كبيرة عليهم وعلى االقتصاد.

فوائد االقتراض 10.14%
على الدوالر، و 13.49%

على الليرة اللبنانية

عقد رئيس جمعية تجار بريوت 
نقــوال شــّماس اجتماعــاً طارئاً 
وموّسعاً أمس ضم كافـــة رؤسـاء 
ولجـان  الجمعيـــات  وأعضـــاء 
األســـواق والنقابـات التجاريـة يف 
قرارات  انعكاسـات  لتقييم  لبنـان، 
تـّم  الـذي  االقتصادي  االجتمـــاع 
سينتج  وما  بعبـدا،  يف  أخرياً  عقـده 
عـــن اجتماعات مجلــس الوزراء 
درس  عىل  ســترتّكز  التــي  املقبلة 
ما  سيما  وال   ،2020 ســنة  موازنة 
ترتّقبه جهــات متعدّدة من زيادة يف 

الرضائب والرسوم.
االجتماع  خالل  شّماس  وتناول 
أوجــه انعكاس هكــذا زيادات عىل 
دورة االقتصاد الوطني، وال ســيما 
اللبنانية  الرشائية لألرُس  القدرة  عىل 
االســتهالك  حجم  عىل  ونتائجهــا 
العام يف األســواق، وما سيُلحقه من 
التجاري  املجتمع  استنزاف  يف  زيادة 
اللبناني  واالقتصاد  خاصة،  بصورة 
بشــكل عام.  وأعرب عــن تخّوفه 
من أن "يســتمر األداء يف مســاره 
البالد يف حالة  االنحداري، وأن تدخل 

مســبوقة،  غري  اقتصادي  انكماش 
وتفتقد القدرة عىل معالجة املشاكل 
الرئيســية املتعلقة بعجــز املوازنة 
عن  ناهيك  املدفوعات،  ميزان  وعجز 

إمكانية تخفيض الدين".
كذلك أشــار إىل أن "انعكاسات 
تخفيــض مؤسســات التصنيــف 
لم تنتِه، وأن الضغوط  الدولية أخرياً 
قد تتزايد قريبــاً ملواجهة وقع هذه 
املالية  التصنيفــات عىل األوضــاع 
والنقديــة يف البالد"، متوقعاً "مزيداً 

مــن التقليص يف التســهيالت التي 
تمنحها املصــارف للقطاع الخاص، 
وال ســيما القطاع التجــاري، وما 
ســيتبع ذلك من إقفــاالت إضافية 

وترسيح متسارع للموظفن".
وشدد شــّماس عىل "الرضورة 
تفاهمات  إىل  للتوّصــل  القصــوى 
جديــدة مــع املصــارف والجهات 
الرسمية يف ما يتعلق بإعادة جدولة 
ديــون التجار وتســوية الغرامات 

وتخفيضها".

وقــال: جمعية تجــار بريوت، 
اإلقتصادية  الهيئات  شــأن  شأنها 
واملنظمات الدولية، أوصت بتقليص 
التــوّرم يف القطاع العــام كمدخل 
فكيف  واإلنقــاذ.  لإلصالح  إلزامي 
اختلطت األمور يف نظر املســؤولن 
واتخــذوا التدابري اآليلــة إىل تكبري 
حجم القطــاع العام وتصغري حجم 
القطاع الخاص؟ َمن فّوض الطبقة 
السياســية صالحية تدمري القطاع 
الخاص، وهو الذي صمد خالل أكثر 
العاملية  الحروب  أمام  عام   100 من 

والنزاعات اإلقليمية والداخلية؟
ورأى ان "املطلــوب عدم زيادة 
أي رسم جديد  أو فرض  أي رضيبة 
عىل أي جانب من جوانب االقتصاد، 
وال  اســتثمار  وال  اســتهالك  ال 
اســترياد وال تصدير وال توظيف وال 
مدّمرة  ارتدادات  لها من  ملا  تشغيل، 
واالرُس  اإلنتاجية  القطاعــات  عىل 
اللبنانيــة". مشــرياً اىل أن" املرجو 
اليوم هــو تحفيز النمو اإلقتصادي 
بأي طريقة مــن الطرق ألنه وحده 

حالل املشاكل".

وّقع نائب رئيس غرفة بريوت وجبل لبنان نبيل 
فهد واملدير العام لغرفة تجارة وصناعة أســتونيا 
ميت بالتــز مذكرة تعاون بــن الغرفتن، لتعزيز 
التواصل والتعاون وتبادل املعلومات وتسهيل أمور 
رجال االعمال وتنمية العالقات بن القطاع الخاص 

يف البلدين. 
وكان التقى فهد أمس يف مقــّر الغرفة، نائب 
وزير خارجية أستونيا للعالقات االقتصادية آندرس 
روندو عىل رأس وفد اقتصادي كبري، يرافقه قنصل 
أستونيا يف لبنان فؤاد فاضل، وتم خالل اللقاء البحث 
يف ســبل تطوير التعاون االقتصادي بن البلدين يف 
العديد من املجاالت. وأكد فهد األهمية الكبرية التي 
يوليها القطاع الخــاص اللبناني لتطوير العالقات 

االقتصادية مع الدول األوروبية ال سيما أستونيا.
وإذ أشــار اىل أن "أرقام التبــادل التجاري بن 
البلدين ال تزال متواضعة، شدد عىل "رضورة اتخاذ 
اإلجراءات التي تسمح بانسياب السلع اللبنانية التي 
تتمتع بمواصفات عالية اىل االسواق االستونية". ".

وإذ أكد روندو انه سيســعى مع املعنين يف 
بالده "اىل تســهيل دخول الصادرات اللبنانية اىل 
اســتونيا"، تمنى عىل التجــار اللبنانين "زيادة 

مستورداتهم من بالده".

إتفاقية لتنمية عالقات شّماس: الضرائب والرسوم تدّمر القطاعات اإلنتاجية
القطاع الخاص مع أستونيا

ان" حول رفع الفوائد
تعميم "جمعية مصارف لبن

شماس متحدثًا خالل اإلجتماع الطارىء أمس )رمزي الحاج(

خـــالــــد أبــــو شــــقـــرا
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أخبار سريعة

مؤتمر النهوض بالزراعة 
يعزّز القطاع

100 مليون دوالر 
إستثمارات للبنية التحتية

أعلن وزير الزراعة حسن 
اللقيس امس عقد "مؤتمر 

النهوض بالزراعة في لبنان" 
في 24 أيلول في فندق 

فينيسيا - بيروت برعاية 
رئيس مجلس الوزراء سعد 

الحريري.  
وأعتبر "ان مؤتمر النهوض 

بالزراعة في لبنان يشكل 
فرصة حقيقية للنهوض 

بالقطاع، كونه يجمع الجهات 
المعنية كافة". مشيراً إلى 
أن "الوزارة بدأت باتخاذ 

خطوات إيجابية تهم القطاع 
عبر وضع استراتيجية زراعية 

تساهم في حماية المنتج 
الوطني وفتح أسواق جديدة 

العقبات  للتصدير، وتذليل 
أمام المصدرين، وكذلك 
االهتمام بجودة ونوعية 

الزراعية والحيوانية،  المنتجات 
وتعزيز كفاءة المدارس 

المهنية الزراعية، وتطوير 
المختبرات".  

ولفت رئيس لجنة الزراعة في 
اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس 

للمؤتمر  المنظمة  اللجنة 
روفائيل دبانه إلى "ضرورة 

األخذ في االعتبار خطوات عدة 
لمعالجة التحديات التي تواجه 

القطاع".

 Tell Lebanon أعلن صندوق
Infrastructure امس اإلغالق 

األولّي للصندوق  بقيمة 100 
مليون  دوالر  والمخّصص 
حصرياً الستثمارات البنية 

التحتية في لبنان، وهي خطوة 
مبدئية تليها مجموعة أخرى من 

الخطوات. وتتولى إدارة الصندوق 
إحدى الشركات التابعة لمجموعة 

Tell Group المتخّصصة في 
إدارة األصول، والتي  تتخذ من 

جنيف مقّراً لها وتخضع  لقوانين 
الهيئة السويسرية للرقابة 

على األسواق المالية. وسيوّفر 
الصندوق للمستثمرين فرصة 

لالستثمار المباشر في محفظة 
استثمارية تضم مجموعة منتقاة 

من مشروعات البنية التحتية 
وغيرها من القطاعات ذات الصلة، 

وذلك خالل مراحل التطوير 
المختلفة.

إشارة الى أن الخطة الحكومية 
لالستثمار الرأسمالي تتضّمن 
تنفيذ أكثر من 280 مشروعاً 

للبنية التحتية على مدار 12 عاماً، 
وتبلغ قيمتها ما يقارب من 23  

مليار دوالر أميركي. 

إستكملت فرق التفتيش في وزارة 
العمل مهامها ميدانياً أمس عمالً 

بخطة تنظيم اليد العاملة غير 
اللبنانية وشمل التفتيش 10 

مناطق يوم أمس، وزار المفتشون 
59 مؤسسة ومحالً، وجاءت 

النتيجة باالرقام: 5 اقفاالت، 43 
محضر ضبط، و10 إنذارات. أما 

المناطق التي شملها التفتيش فهي: 
بئر حسن، الروشة، الضبية، الزلقا، 

صيدا، النبي شيت، كفرمان - 
المدينة الصناعية، زحلة - المدينة 

الصناعية، أبو سمرا والقبة.

"العمل": 5 إقفاالت 
و43 محضرًا و10 إنذارات

خليل: ال ضرائب جديدة في موازنة 2020
أّكد وزير املال عيل حسن خليل أمس 
2020 ال تتضمن أي رضيبة  أن »موازنة 
جديدة الن النــاس لم تعد تحتمل، وعمل 
الدولة يجب ان يســتمر ويجب ان تكون 
املكملة  واملراسيم  للقوانني  متابعة  هناك 

العامة".  للموازنة 
وقــال خالل مؤتمر صحــايف عقده 
موازنة  مــروع  خالله  يف  عرض  أمس 
2020: "مســتمرون بالنهج نفسه الذي 
اعتمد يف موازنة 2019 لتخفيض نســبة 
العجــز، او عىل االقــل املحافظة عىل ما 
تحقــق، مــن دون ان نبالــغ يف تقدير 
تخفيــض النفقات والعمــل عىل تأمني 

موارد اضافية".
يف  عرضت  التي  "االرقام  ان  وأوضح 
2020 هي واقعية، عىل اال يكون  موازنة 
كي  املوازنة،  يف  واضافات  حشــو  هناك 
تمر بسالســة يف مجلس النواب وكي ال 
نفتح املجال للطعــن فيها امام املجلس 

الدستوري". 
وشــدد عىل "اننا انطلقنا من وضع 
والنمو  اقتصادنــا كبري  الضغط عىل  ان 
عاد اىل الصفر ان لم يكن ســلبياً، وهذا 
ما زاد الضغط عىل مرصف لبنان بتأمني 
العمــالت الصعبة، فضالً عــن ان تراكم 
العجز أثر عىل االستهالك وزاد من الركود 

االقتصادي، وأخذنا كل هذه االمور بعني 
2019 التي كانت  االعتبــار يف موازنــة 

موضع تقدير من الجهات الدولية".
وكشــف ان التوجــه "ان نصل اىل 
النفقات  تــوازن يف  مرحلة يحصل فيها 
والواردات، وهو طموحنا الذي ســنعمل 
االســتدانة  تكون  ان  عىل  تحقيقه،  عىل 
لالنفاق  اليــوم فصاعــداً حــرصاً  من 

االستثماري".
ثقة  زيــادة  "هدفنا  ان  إىل  ولفــت 
اللبنانيني بالدولة وذلك من خالل تحقيق 
نسبة نمو مقبولة، وهذا االمر يستوجب 
العودة اىل القانون وحسن ادارة املال العام 
واالجهزة الرقابية معنية بهذا االمر. كما 
علينا اعادة حقوق الدولة باستعادة ادارة 
املرافق العامة وكذلك اعادة النظر بواقع 
بالراكة  مشــاريع  وإقامة  املؤسسات 
مع القطــاع الخاص، فضالً عن رضورة 
إقــرار قانون عــدم االزدواج الرضيبي، 
التي ال يوجد فيها  ونحن رفعنا موازنتنا 
الناس لم  اي رضيبة عىل االطــالق، الن 
تعد تحتمل رضائب اضافية وال رســوم 
اضافية، بل نحتاج بدل ذلك اىل تحســني 
وإقرار  االنفاق،  وضبط  الرضائب  جباية 
ومروع  الرضيبي،  التهرب  منع  قانون 
قانــون الجمــارك الجديــد، وتخفيض 

دعم  بتخفيض  باالساس  يقوم  النفقات 
مؤسســة كهرباء لبنان عىل ان نصل اىل 
2022 بنسبة عجز صفر، لتستعيد  العام 
النظام  ان اصالح  توازنها، كما  املؤسسة 
التقاعدي هام جداً ونحن أرسلنا مروع 
قانون بهذا االطار عــىل اال يكون هناك 

مس بالحقوق املكتسبة".
وأشار إىل انه "ال يمكن ان نبدأ بتنفيذ 
"ســيدر" من دون االنتهــاء من قانون 
"التحدي  ان  كاشفاً  الجديد"،  املناقصات 
الكبري أمامنا اليوم، هــو معالجة الدين 

العام".

خليل متحدثًا خالل المؤتمر الصحافي أمس )داالتي ونهرا(

حاصباني: التنمية المستدامة حاجة ملّحة
الوزراء غسان  أكد نائب رئيس مجلس 
حاصباني أن »التنمية املســتدامة اصبحت 
هدفاً دولياً جامعــاً وحاجة محلية ملحة، 
النمو. فبلــدان كثرية كانت  أبعد من  هدفاً 
تنظر اىل النمو كأولوية اقتصادية اجتماعية 
كما نحن ننظر اليه اليوم. النمو حاجة ملحة 
القتصــاد كاقتصاد لبنان ولكــن يجب اال 
نريد  بيئتنا ومجتمعنا.  يحصل عىل حساب 
تحقيق النمو مع الحفاظ عىل بيئة سليمة 

لنا ولالجيال التي ستأتي بعدنا".
اجتماع  يف  أمــس  حاصباني  شــارك 
تشــاوري حول كيفية تحقيق لبنان أهداف 
 2030 الواردة يف خطة  املســتدامة  التنمية 
املعنية  الوزارات  الفعال بني  التنسيق  وسبل 
والجهات املانحــة ضمه ووزير البيئة فادي 
جريصاتــي واملمثل املقيــم لربنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي سيلني مويرود. 
اليوم بجهود كبرية  لبنان  وأعلن "قيام 
وجعلها  املســتدامة  للتمنية  اطــر  لوضع 

حيز التنفيذ من خالل سياســات وطنية"، 
واضــاف:  "شــكلنا لجنة وطنيــة يف هذا 
الصدد تضم كافــة وزارات الدولة واداراتها، 
القطاع الخاص، املجتمع املدني واالكاديمي 
لوضع خطة وطنية لتحقيق اهداف التمنية 
"قدمنا  اننا  اىل  واشــار   ."2030 املستدامة 
لالمم املتحدة التقرير االول للبنان عن التنمية 
لتحديد واقعنا  املستدامة وهو شّكل مسحاً 
عىل هذا الصعيد ومنــه ننطلق لبناء الرؤية 

واالسرتاتيجية الوطنية".
كما ذّكر أن مــن ضمن اهداف التنمية 
املســتدامة الـــ17 هناك الهــدف رقم 13 
املخصص للتغري املناخي، موضحاً أن هناك 
اهدافاً أخــرى مرتبطة بالبيئة كالحياة عىل 
االرض، القضاء عىل الجوع، املياه النظيفة، 
الفقر، معترباً  الجيدة والقضاء عىل  الصحة 
ان كثرياً من هذه االهداف تحت وصاية وزارة 
البيئــة الن هناك ترابطاً وثيقــاً بني البيئة 

والتنمية املستدامة.

اعترب وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن األمن السيرباني هو مسؤولية 
الجميع ويتطلب إرشاك جميع القطاعات ذات الصلة بهدف: تطبيق االسرتاتجية الوطنية 
ألمن الفضاء الســيرباني التي تّم اعتمادها يف مجلس الوزراء أخرياً ووضع أســس تعاون 

وطني بني الحكومة والقطاعني العام والخاص. 
كمــا رأى رضورة خلق القــدرات الوطنية إلدارة الحوادث عرب إنشــاء مركز وطني 
لالستجابة لحوادث األنظمة االلكرتونية ملواجهة املخاطر وإنشاء مركز االستجابة لطوارئ 

الحاسب اآليل CERT- نر ثقافة وطنية تعنى بأمن الفضاء السيرباني.
كالم فنيانوس جاء خالل افتتاحه أمس "املنتدى العاملي الخامس لألمن الســيرباني" 
يف "مركز طريان الرق األوسط للتدريب واملؤتمرات" بتنظيم من املديرية العامة للطريان 
املدني ومركز سالمة الطريان.  وأشار اىل أن املؤتمر يأتي بعد إقرار الحكومة لالسرتاتيجية 
الوطنية لألمن السيرباني يف 2019/8/29 استجابة إلعالن باريس لألمن وسالمة الفضاء 
السيرباني.  وقال ان "األمن الســيرباني، هو أمن املعلومات عىل أجهزة وشبكات األنظمة 
اإللكرتونية، والعمليات واآلليــات التي تتم من خاللها حماية معدات األنظمة االلكرتونية 

واملعلومات والخدمات من أي تدخل غري مقصود أو غري مرّصح به أو تغيري أو اختالف«.

فنيانوس يطالب بتطبيق استراتيجية 
أمن الفضاء السيبراني

البقاع، صيدا - "نــداء الوطــن"

نّفــذ قطــاع املحروقــات ارضاباً 
تحذيريــاً ليــوم واحــد أمس، شــمل 
والصهاريج  والتوزيع  االسترياد  رشكات 
واملحطات،بســبب الخســارة املاديــة 
الناتجة عن ســعر رصف الدوالر وبلغت 
نســبة املشــاركة %97 . واعترب رئيس 
نقابة أصحاب املحطات سامي الرباكس 
أن "هــذا اإلرضاب تحذيــري وإن لم نَر 

بوادر حّل سنتجه نحو التصعيد"
مراســلنا محمد  أفاد  كما  يف صيدا 
دهشة، التزم القسم األكرب من محطات 
الوقود بــاالرضاب الذي دعت اليه نقابة 
اصحــاب املحطات والــذي تزامن ايضاً 
وتجّمع  الصهاريج  اصحاب  ارضاب  مع 
رشكات توزيع املحروقات، حيث امتنعوا 
عن تســليم ونقل وبيع الوقود احتحاجاً 
عىل ما يلحق بهم من خسائر كبرية جراء 

أزمة رصف العملة.
فرغم بعض الخروقات املحدودة التي 
املدينة وضواحيها ومنطقة  ســجلت يف 
الزهراني، اال ان قطــاع بيع املحروقات 
تأثر كلياً بــاالرضاب التحذيري، ورفعت 
املحطات خراطيمها ممتنعة عن  معظم 

بيع املحروقات. 

وقال عضو نقابة اصحاب املحطات 
ســهيل الددا ان "هنــاك  التزاماً كامالً 
باالرضاب يف صيــدا ومنطقتها ألن الكل 
القائم  املايل  الوضع  من  ومترضر  خارس 
يف الســوق واذا استمر هذا الوضع هكذا 
املحطات هي يف  العديد مــن  فان هناك 

طريقها اىل االفالس واالقفال .
فمــن جهــة البنــوك ال تعطي 
بالســعر  بالدوالر  محــدداً  مبلغاً  اال 
الرسمي، بينما السعر يف السوق يصل 
اىل 1560 لرية لكل دوالر، وهذا يتسبب 
لنا بخســارة كبرية. وطالب ان يؤمن 
الســيولة  للركات  لبنــان  مرصف 
بالســعر الرســمي للدوالر كي  تأتي 

ايضاً  يتقاضــوا منا  باملحروقات وان 
بالسعر الرســمي. الفتاً اىل ان القرار 
بتصعيد التحرك وارد لكنه يبقى رهناً 
مع  التجاوب  ومدى  الرسمي  باملوقف 

النقابة".  مطالب 
نفذ  الزهراني،  اوتوســرتاد  وعىل 
الصهاريج  اصحــاب  مــن  العرات 
اعتصاماً عىل جانبي الطريق احتجاجاً 

عىل تأثر قطاعهم سلباً بهذه األزمة .

البقاع 
والغربي،  االوســط  البقاعني  ويف 
القادري،  أســامة  مراسلنا  أفاد  كما 

الوقود  محطات  من   95٪ نسبة  التزم 
باالرضاب التحذيــري الذي دعت اليه 
املحروقات  محطــات  اصحاب  نقابة 
آلية  عىل  احتجاجاً  لالقفــال  لبنان  يف 
الزامهم براء مشتقات الوقود بسعر 
اكثر  السوداء  السوق  الدوالر يف  رصف 
يبيعون  املقابــل  1550لــرية، يف  من 
يضعهم  ما  1500لرية،  بسعر  املواطن 
لهم،  املقررة  الجعالة  خسارتهم  امام 

وبالتايل يهدد مؤسساتهم. 
واعرب صاحــب محطة وقود يف 
التزامهم  السيد  محمد  االوسط  البقاع 
"بقرار النقابة باالقفال اىل حني ايجاد 

صيغة تعطينا حقنا". 
واشــار صاحب رشكــة لتوزيع 
صادر  ســمري  زحلة  يف  املحروقــات 
االلتزام  أن نسبة  اىل  الوطن"  لـ"لنداء 
يف مدينة زحلــة بلغت ٪99 ويف البقاع 
ارتفاع  ان  األوسط ٪90، ولفت صادر 
اىل خسارتنا  ادى  الدوالر،  رصف  سعر 
الجعالــة، وهذا االقفال هــو بمثابة 
جرس انذار للمسؤولني، ألن اإلستمرار 
الحال  بطبيعة  الوضع ســيؤدي  بهذا 
ليس  اىل اقفــال املؤسســات تلقائياً 
العديد  ايضاً  فحسب،  الوقود  محطات 

من املؤسسات الصناعية والتجارية.

97% نسبة اإللتزام بإضراب قطاع المحروقات

أصحاب المحطات والصهاريج لن يتوانوا عن حلّ مشكلة الدوالر   )فضل عيتاني(
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رأى الرئيــس الرتكــي رجب طيب 
3 ماليني الجئ  أن نحــو  أردوغان أمس 
ســوري يُمكن أن يعــودوا إىل "املنطقة 
إقامتها  إىل  أنقرة  التي تســعى  اآلمنة"، 
يف شــمال ســوريا. وأوضح خالل كلمة 
متلفزة أنّه "يف حال نجاح ذلك، واعتماداً 
عىل عمق املنطقة اآلمنة، ســنتمّكن من 
ايواء ما بــني 2 و3 ماليني الجئ يُقيمون 
حالياً يف تركيا وأوروبا، يف تلك املنطقة". 
ودعا أوروبا إىل تقديم "املزيد من الدعم" 
الرئيس  ورّصح  الخّطــة.  هذه  لتحقيق 
الرتكي يف وقت ســابق من هذا األسبوع، 

"ممّر  يف  يرغــب  بأنّه 
عرب  يمتــّد  ســلمي" 
وحتّى  ســوريا  شمال 
أن  معترباً  الــزور،  دير 
ذلــك سيســمح ألكثر 
الجئ  ماليني  ثالثة  من 
بالعودة. وبالنســبة إىل 
األولويّة  فــإّن  تركيا، 
الرئيسيّة هي كبح نفوذ 

"وحدات حماية الشعب" الكرديّة.
وحّذر أردوغان من أن بالده ستُفّعل 
خططها بخصوص "املنطقة اآلمنة"، إن 
لم يتّم التوّصل إىل نتيجة خالل أسبوَعنْي. 
إاّل أن "الوحــدات الكرديّة" لديها وجود 
راسخ يف شمال ســوريا، وتُعترب حليفاً 
مهّمــاً للواليات املتّحــدة يف قتال تنظيم 
"داعش". ولفــت إىل أن تركيــا لم تعد 
تطمئنها الترصيحات يف شــأن "املنطقة 
إجراءات  يُريدون  أنّهــم  مؤّكداً  اآلمنة"، 

ملموسة عىل األرض.
وحــول القّمة الرتكيّة - الروســيّة 

- اإليرانيّــة األخــرة يف أنقــرة، أوضح 
يف  قــرارات هامة  اتّخذوا  أنّهم  أردوغان 
ما يخّص حّل األزمة الســوريّة، مبيّناً أن 
األشهر املقبلة ستُحّدد ما إذا كانت األزمة 
أم ســتتفاقم. وقال:  ستُحّل بســهولة 
"خالل لقاءاتنا الثنائيّة والثالثيّة، اتّخذنا 
االنسانيّة  األزمة  لحّل  قرارات مهّمة جّداً 
والسياسيّة القائمة يف سوريا"، مضيفاً: 
"وأهّم تطّور حدث يف القّمة، هو املصادقة 

عىل أعضاء لجنة صياغة الدستور".
بالده  أن  تأكيــده  أردوغان  وجــّدد 
تبذل جهوداً كبرة لحّل األزمة الســوريّة 
انطالقاً من مبدأ الحفاظ 
هذا  أرايض  وحــدة  عىل 
البلد. وشنّت أنقرة مّرتنَْي 
عمليّات أحاديّة يف سوريا 
الكرديّة"  "الوحدات  ضّد 
"داعش"  تنظيــم  وضّد 
و2018.   2016 يف 
وتســتضيف تركيا أكثر 
الجئ  ماليــني   3.6 من 
ســوري، وظهرت مؤّشات عىل استياء 
ثماني  بعد  تركي من وجودهم  شــعبي 
سنوات من الحرب يف ســوريا. وتسعى 
القــّوات الرتكيّة، التي تعمل مع الواليات 
املتّحدة، اىل تطهر منطقة شاســعة من 
شمال سوريا إلبعاد املتمّردين األكراد عن 
حدودها، وكذلك لتسهيل عودة الالجئني. 
توازياً، دعا األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتريش ورئيس اللجنة الدوليّة 
للصليب األحمر بيــرت مورير يف بيان، إىل 
وقف الرضبات يف مدينتي إدلب السوريّة 
لنتائجها  نظــراً  الليبيّــة،  وطرابلــس 

اإلنســانيّة املأســويّة. وقال املسؤوالن: 
"تشــهد إدلب وطرابلس حالياً معاناة ال 
القنابل  توصف ودماراً ســببه وابل من 
والقذائف، منضّمًة بذلك إىل الئحة طويلة 
من املــدن، مثل املوصل وحلــب والرقة 
وصنعاء".  والفلوجة  ودونيتســك  وتعز 
وأضافا: "نظراً للقلق من اآلثار اإلنسانيّة 
املدّمــرة للحرب يف املــدن، توّجه اللجنة 
الدوليّة للصليــب األحمر واألمم املتّحدة، 
النزاع  أطراف  وكّل  للدول  دعوة مشرتكة 
املســّلح، لكي يتجنّبوا استخدام أسلحة 
متفّجرة ذات آثار واســعة االنتشــار يف 

املناطق السكنيّة". 
أن  وموريــر  غوتريــش  ورأى 
"عــىل أطراف النــزاع أن يُدركــوا أنّهم 
ال يســتطيعون أن يشــتبكوا يف مناطق 
ســاحات  يف  يفعلون  كمــا  ســكنيّة، 
املعركة"، وتابعــا: "عليهم أن يُدركوا أن 
األثر  ذات  املتفّجرة  األســلحة  استخدام 
ومخيّمات  املدن  يف  االنتشــار  الواســع 
الالجئني، يُعــّرض املدنيني بدرجة كبرة 
الدويل  القانون  ويُحّظر  األرضار".  لخطر 
الهجمات ضّد مدنيني ومنشــآت مدنيّة، 
كما ذّكر املســؤوالن. وحّضــا يف البيان 
املعنينّي،  اآلخريــن  واألطــراف  "الدول 
عىل تعزيز جمع بيانــات حول الضحايا 
املدنيني وعىل التحقيق، من أجل محاسبة 
املناطق  يف  الهجمــات  عن  املســؤولني 

السكنيّة".
يف املوازاة، اتهمت روســيا، الواليات 
املتّحدة واملقاتلني الســوريني املدعومني 
منها، بمنع اخالء مخيّم الركبان لالجئني 
يف جنوب ســوريا، وصفت األمم املتّحدة 

الظروف املعيشــيّة فيه بأنّها "حرجة". 
الركبان،  الرويس، مخيّم  الجيش  ووصف 
معزول  مخيّم  وهو  املوت"،  "مخيّم  بأنّه 
يقع يف منطقــة صحراويّة قرب الحدود 

األردنيّة. 
وبحسب موسكو، من املقّرر أن تبدأ 
عمليّة إخالء املخيّــم، التي تقودها األمم 
املتّحدة، يف 27 أيلول، لنقل آالف الالجئني 
الحكومة  عليهــا  تُســيطر  منطقة  إىل 
السوريّة. إاّل أن الجنرال الرويس ميخائيل 
ميزنتســيف رّصح خالل مؤتمر صحايف 
بأّن عمليّة اإلخالء "عىل وشــك االنهيار  
بسبب اســتفزازات املقاتلني الخاضعني 

لسيطرة الواليات املتّحدة". ووفق الجيش 
الرويس، فقد رفض املقاتلون ضمان أمن 
قوافل االخالء وأخذوا جزءاً من املساعدات 

اإلنسانيّة التي تّم توزيعها يف املخيّم. 
وال يــزال نحــو 12700 الجــئ يف 
املخيّم الواقع بالقــرب من قاعدة التنف 
تقوده  الذي  التحالف  يســتخدمها  التي 
الواليات املتّحدة. وذكرت سوريا وروسيا 
يف شــباط، أنّهما فتحتا ممّرات للخروج 
من املخيّم ودعتا الســّكان إىل مغادرته. 
من  حّذرت  عّدة،  حقوقيّة  جماعات  لكن 
أن املدنيني العائدين إىل مناطق النظام قد 

يُواجهون االعتقال أو التجنيد.

األمركي  الرئيــس  أعلــن 
مبعوثه  ترشــيح  ترامب  دونالد 
الرهائن  تحرير  لشؤون  الخاص 
روبرت أوبراين، ملنصب مستشار 
األمن القومي، وذلــك بعد إقالة 
"الصقر" جــون بولتون. وكتب 
"يُسعدني  "تويرت":  عىل  ترامب 
روبرت  ترشــيح  عــن  اإلعالن 
أوبراين، الــذي حقق الكثر من 
املبعوث  منصــب  يف  النجاحات 
تحرير  بشؤون  الخاص  الرئايس 
الرهائــن يف وزارة الخارجيّــة، 
كمستشار جديد لألمن القومي"، 
روبرت  مع  عملت  "لقد  مضيفاً: 
يقوم  سوف  طويل،  ولوقت  بجّد 

بعمل رائع!". 
وعمــل أوبرايــن حتّى اآلن 
املواقــف  لرتامــب يف  مبعوثــاً 
األمركيني  بالرهائــن  الخاصة 
يف الخــارج. ويحظــى املبعوث 
األمركي بدعــم وزير الخارجيّة 
مايــك بومبيو وعــدد من كبار 

الجمهوريــني يف الكونغرس. ويف 
أوبراين  حال تعيينه، ســيُصبح 
رابع مستشار أمن قومي يف فرتة 

ترامب الرئاسيّة األوىل.
منتظرة  كانــت  خطوة  ويف 
ترامب،  أقال  املايض،  األســبوع 
بولتون، املؤيّد الســتخدام القّوة 
الخارج،  يف  األمركيّة  العسكريّة 
يف  الرئيسيني  املتشــّددين  وأحد 
إيران.  حيــال  األمركيّة  اإلدارة 
مثرة  شــخصيّة  بولتون  وكان 
وتناقضت  للجدل يف واشــنطن. 
السياســة  يف  العدائيّة  توّجهاته 
مع  للتدّخل،  ودعواته  الخارجيّة 
الديبلوماســيّة  ترامب  توّجهات 
ساخن  ملف  من  أكثر  يف  األخرة 
من حول العالم. وأوضح الرئيس 
الجمهوري أن أحد أسباب اقالته 
أنّه "لم يكن عىل وفاق  لبولتون، 
مــع العاملــني يف اإلدارة الذين 
أعتربهم مهّمني جــّداً، ولم يكن 

موافقاً عىل ما نقوم به".

أردوغان: 3 ماليين الجئ
ُيمكن أن يعودوا إلى سوريا

ترامب ُيرّشح أوبراين
لـ "األمن القومي"

أردوغان ُيلّوح مجدّدًا بـ"تفعيل خططه" بخصوص "المنطقة اآلمنة" )أ ف ب(

موسكو تتّهم واشنطن 
والمقاتلين السوريين 

المدعومين منها بمنع 
اخالء مخيّم الركبان 

لالّجئين في جنوب سوريا

انتخابات  موعد  إعــالن  عىل  أيّام  بعد 
الجيش  صّعد  املحتّجون،  يرفضها  رئاسيّة 
الجزائري من لهجته أمس، مشــراً إىل أنّه 
سيمنع من اآلن فصاعداً املتظاهرين اآلتني 
من واليات أخرى إىل العاصمة، من االلتحاق 
بالحشــود التي تتجّمع يف وسطها. وأعلن 
رئيــس أركان الجيش الجزائــري الفريق 
أحمد قايــد صالح، أنّه أعطــى تعليمات 
للتصّدي للحافالت والعربات التي تقّل، أيّام 
العاصمة،  خارج  من  متظاهرين  الجمعة، 
ماليّة  غرامات  وفرض  وحجزها  وتوقيفها 

عىل أصحابها.
رئيس  دعــا  الهدف،  هــذا  ولتحقيق 
أركان الجيش إىل "التطبيق الحريف للقوانني 
السارية املفعول، بما يف ذلك توقيف العربات 
والحافالت، وحجزها وفرض غرامات ماليّة 
عىل أصحابها". وبّرر قايد صالح القرار، يف 
كلمة ألقاها خالل تفقده قّوات عسكريّة يف 
تمنراست، بوجود "أطراف ذات نوايا سيّئة، 
وهي تعمل عىل جعــل حّرية التنقل ذريعة 
لتربير سلوكها الخِطر، الذي يتمثل يف خلق 
كّل عوامل التشويش عىل راحة املواطنني".

كما اعترب قايد صالح أّن هذه األطراف، 
يُحــّدد هويّتها، "تزّج أســبوعياً  لم  التي 
بمواطنني يتّم جلبهــم من مختلف واليات 
الوطــن إىل العاصمة، بغية تضخيم األعداد 
ترفع  التي  العامة،  الســاحات  يف  البرشيّة 
شــعارات مغرضة وغر بريئة". ورأى أّن 
العام  الرأي  تضليل  هو  الحقيقي  "الغرض 
الوطني بهذه األســاليب املخادعة، لتجعل 
من نفســها أبواقاً ناطقة كذبــاً وبهتاناً 
باسم الشعب الجزائري". وتابع أّن "ال مربّر 
ألّي كان لكي يبحث عــن الحجج الواهية 
أو  االنتخابيّة  العمليّة  نزاهة  للتشــكيك يف 

عرقلة مسارها".
وعّلق نائب رئيــس الرابطة الجزائريّة 
لحقوق اإلنسان سعيد صالحي، يف ترصيح 
لوكالة "فرانس بــرس"، عىل قرار الفريق 
قايد صالح، بأّن ما جــرى "صادم حقاً"، 
إغالق  مراراً  اســتنكرنا  "فبعدما  مضيفاً: 
الوصــول إىل العاصمة، يُعلــن نائب وزير 
الدفــاع )الفريق قايد صالــح( أنّه أعطى 
تعليمــات بمنع الوصــول إىل العاصمة". 
وشــّدد عىل أّن هذا القرار "غر قانوني"، 

مؤّكداً أيضاً عدم وجــود "أّي نظام يف هذا 
الدستور  يكفل  العكس:  عىل  ولكن  الشأن، 
للمواطنــني الجزائريــني املســاواة يف ما 
بينهم وحّرية التنقــل". ورأى صالحي أّن 
"هذا القرار يفتح البــاب أمام التمييز بني 
آليّاتهم".  لوحات  إىل  اســتناداً  الجزائريني 
ويُشّكل هذا القرار فصالً جديداً يف املواجهة 

املفتوحة بني السلطة واملتظاهرين.
القوي  البالد  قايد صالح رجــل  ويُعّد 
العزيز بوتفليقة  الرئيس عبد  منذ اضطرار 
إىل االســتقالة يف 2 نيسان. وتشهد الجزائر 
منــذ نحــو ســبعة أشــهر احتجاجات 
السلطة.  ضّد  جمعة،  يوم  كّل  أســبوعيّة، 
وأّدت هذه االحتجاجات إىل استقالة الرئيس 
بوتفليقة، ولكنّها لــم تتوقف بعد ذلك، إذ 
إنّها رفعت شــعارات تدعو إىل رحيل كافة 
أركان "النظــام". وإزاء تصاعــد الحركة 
العبور  الســلطة  اختارت  االحتجاجيّــة، 
تاريخ  األحد  بإعالنهــا  جديدة،  مرحلة  إىل 
12 كانون األّول، موعــداً إلجراء انتخابات 
رئاسيّة، وذلك يف كلمة للرئيس املَوقت عبد 

القادر بن صالح.

nidaalwatan.com

الجيش الجزائري ُيصّعد في وجه المتظاهرين

أوبراين )أرشيف(
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حركة  مفــاويض  كبــر  أعلــن 
"طالبــان" شــر محمــد عبــاس 
ســتانيكزاي أن "األبــواب مفتوحة" 
واشنطن،  مع  املحادثات  الســتئناف 
 50 بعد ســاعات مــن مقتــل نحو 
شــخصاً يف هجوَمْي تبنّتهما الحركة 
فّجر  وقت  ويف  أفغانستان،  يف  املتمّردة 
انتحاري نفســه داخل مبنى حكومي 
أفغانستان، يف آخر حلقة من  يف رشق 
االنتخابات  يسبق  الذي  العنف  سلسلة 

الرئاسيّة املقّررة يف 28 أيلول.
دور  عــن  ســتانيكزاي  ودافــع 
الدامية  العنــف  أعمال  يف  "طالبــان" 
األخــرة يف البالد، بعدما بــّرر الرئيس 
األمركــي دونالد ترامب قــراره إلغاء 
املفاوضات مع "طالبان" هذا الشــهر، 
بهجوم أسفر عن مقتل جندي أمركي. 

ســتانيكزاي  وقــال 
لشــبكة "بي بي يس"، 
أقّروا  "األمركيــي  إّن 
كذلــك بقتل اآلالف من 
"طالبــان"  عنــارص 
املحادثات  كانت  بينما 
أن  جاريــة"، معتــراً 
يرتكبوا  لم  "املتمّردين 
أّي خطــأ عر مواصلة 
القتــال تزامنــاً مــع 

املحادثات". وتابع: "من جهتنا، األبواب 
للمفاوضات". مفتوحة 

تزامناً، ُقتــل أربعة مدنيي وأصيب 
12 آخــرون بجــروح حــي هاجــم 
مســّلحون مبنــى حكوميــاً يف جالل 
أباد، عاصمة واليــة ننغرهار، يف رشق 
فيما  انتحاري،  هجوم  بعد  أفغانستان، 
قفز ناجون يائسون من النوافذ للهرب 
من االشــتباكات املسّلحة، وفق ما أفاد 

مسؤولون محّليون أمس.
وتوّجهــت قّوات األمــن إىل املبنى 

عيان  شــهود  وأفاد  املوقف،  لحســم 
ومراســل وكالة "فرانــس برس" عن 
ســماع أصوات إطالق رصاص مبارشة 
بعد االنفجار الذي وقع يف مركز تسجيل 
أباد،  اإللكرتونيّة يف جــالل  للهويّــات 
حيث ينشط عنارص "طالبان" وتنظيم 
املتحّدث  وأّكد  سواء.  حّد  عىل  "داعش" 
باسم حاكم الوالية عطاء الله خوغياني 
أن  إىل  انتحاري، الفتاً  التفجر سبّبه  أن 
"قّوات األمــن توّجهت إىل املكان إلنقاذ 

املوّظفي العالقي داخل املبنى".
قدرات،  حجي  روى  التفاصيل،  ويف 
الهجوم  لحظات  املركــز،  موّظفي  أحد 
الدامي. وقــال فيمــا كان يرقد داخل 
إصابته  بسبب  العالج  لتلقي  مستشفى 
االنفجار، سمعنا إطالق  يف ساقه: "بعد 
نار خفيفاً يف ممّرنــا، ثّم دخل رجل إىل 
وبدأ  ببندقيّة  مكتبنــا 
مضيفاً:  النار"،  إطالق 
مــن  قفــزت  "لقــد 
النافــذة". ولفت إىل أن 
إّما  أصدقائنا  "بعــض 
ُجرحوا".  وإّمــا  ماتوا 
أن  إىل  أيضــاً  وأشــار 
شــخص   200 "حواىل 
حي  املركز  داخل  كانوا 
 80 هم  االنفجار،  وقع 
ينتظرون  والباقــون مواطنون  موّظفاً 

الحصول عىل هويّاتهم اإللكرتونيّة". 
بدوره، قال أستاذ يف مدرسة قريبة 
مــن موقع االنفجــار، يُدعــى محمد 
اللــه: "كنت يف الصف عندما ســمعت 
تــاله إطالق كثيف  انفجار كبر  صوت 
بالبكاء،  الطلبة  "بــدأ  مضيفاً:  للنار"، 
فاضطررنا إىل إخالء املدرســة". وتابع: 
"قفزنا فــوق الجدران لنقلهم إىل مكان 

أكثر أماناً".
ويف اآلونة األخــرة، تعّهد عنارص 

"طالبان" بعرقلة االنتخابات الرئاسيّة 
هذا الشهر، والتي يُواجه فيها الرئيس 
الحايل أرشف غنــي، الرئيس التنفيذي 
الله،  عبد  الله  عبد  األفغانيّة  للحكومة 
وأكثــر من عرشة مرّشــحي آخرين. 
ويأمل الفائز يف االنتخابات، بأن يُشّكل 

محادثات  إلجــراء  له  تفويضــاً  ذلك 
إحالل  إىل  تهدف  "طالبان"،  مع  جّدية 
السالم الدائم يف البلد الذي عاش عقوداً 
من العنف. لكــّن املتمّردين يف املقابل، 
وإبقاء  الرشعيّة  بتقويــض  يرغبون 
أن  ويتوّقع  ضعيف.  موقف  يف  الرئيس 

االنتخابات  املشــاركة يف  تكون نسبة 
تصاعد  من  املخــاوف  ظّل  يف  ضئيلة، 
حّدة العنف واإلحباط الذي يشــعر به 
الناخبــون، بعد االتهامات الواســعة 
انتخابات  شــهدتها  التــي  بالتزوير 

.2014

"طالبان" منفتحة على استئناف 
المحادثات مع واشنطن

تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان

الدخان يتصاعد من المبنى الحكومي بعد تعرّضه لهجوم في جالل أباد أمس )أ ف ب(

هاجم مسلّحون المبنى 
بعد هجوم انتحاري فيما 
قفز ناجون يائسون من 

النوافذ للهرب 
من االشتباكات

نائب رئيس البرلمان ادغار زامبرانو بعد االفراج عنه أمس األّول )أ ف ب(

النظام الفنزويلي ُيفرج عن نائب رئيس البرلمان المعارض

المصادقة على إعالن غوايدو رئيسًا انتقاليًا
صادقت الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة التي تُسيطر عليها املعارضة 
أمس األّول، عىل رئيســها خوان غوايدو، كرئيــس انتقايل للبالد حتّى 
إجراء انتخابات جديدة، يف وقت أُفرج عن نائب رئيس الرملان الفنزوييل 
ادغار زامرانو، بموجب اتفاق بي حكومة الرئيس املشّكك يف رشعيّته 

نيكوالس مادورو وأحزاب معارضة تُشّكل أقليّة وال تدعم غوايدو.
ويُمثل هذا التصويت "دعماً سياسياً مطلقاً لقيادة غوايدو كرئيس 
للجمعيّة الوطنيّة وكرئيس مسؤول للبالد، حتّى انهاء عمليّة االستيالء 
عىل السلطة"، وفق بيان صادر عن الجمعيّة الوطنيّة. وجاء هذا الدعم 
لغوايدو، بعد يوم من إعــالن حكومة مادورو االشــرتاكيّة أن نّوابها 
سيعودون إىل الجمعيّة الوطنيّة، التي انسحبوا منها قبل ثالث سنوات. 

ويُشــر القرار إىل أن غوايدو، املدعوم من الواليات املتّحدة والذي 
تــّم االعرتاف به كرئيس انتقايل من قبل أكثر من 50 دولة، سيســتمّر 
كرئيس للجمعيّة العامة، بعد انتهاء واليته يف 5 كانون الثاني. ورّحبت 
واشــنطن بهذه الخطوة، معترًة أنّها تعكــس "وحدة وقّوة املعارضة 

الديموقراطيّة".
وعادًة ما يتّم التناوب عىل رئاسة الجمعيّة الوطنيّة سنوياً، بموجب 
اتفاق داخل ائتالف املعارضة. ويف هذا اإلطار، ستكون الرئاسة الدوريّة 
للجمعيّة الحقــاً من نصيب حركات األقليّات داخــل املعارضة، بما يف 
ذلك أحزاب وّقعــت اتفاقاً يُتيح عودة حزب مادورو إىل الرملان. كما أن 
االفراج عن نائب رئيس الرملــان ادغار زامرانو، حصل بموجب اتفاق 

بي الحكومة االشرتاكيّة وأحزاب معارضة صغرة.
وخرج زامرانو مــن "فيورتي تيونا"، أكر مجّمع للســجون يف 
كراكاس، وكان يف اســتقباله عدد من السياســيي ومن أقربائه. وقال 
النائب زامرانو للصحافيي عند مغادرته الســجن، إّن "ســجني كان 
ظلماً وانتهاكاً للحصانة الرملانيّة ولحقوق االنسان". وكشف املعارض، 

الذي يُفرتض أن يحرض إىل املحكمة كّل ثالثي يوماً واملمنوع من مغادرة 
البالد، أن 58 سجيناً سياسياً آخر ســيُفرج عنهم تباعاً. لكنّه لم يذكر 
أســماءهم. وكان زامرانو )64 عاماً( أوقف يف الثامن من أيّار، يف إطار 
عمليّة أمنيّة غريبة استُخدمت فيها رافعة لنقله. وهو متّهم مع 14 نائباً 

آخر بدعم التمّرد العسكري الفاشل، الذي قاده غوايدو يف 30 نيسان.

وكتب طارق وليام صعب، املّدعي العام لـ"محكمة العدل العليا"، 
املعروفة بقربها من معســكر النظام الحاكم، يف تغريدة عىل "تويرت"، 
أن اإلفراج عن زامرانو جاء بعد "اتفاقات جزئيّة أُبرمت بي الحكومة 
الفنزويليّة وقطاعات من املعارضــة الوطنيّة"، بينما رأى غوايدو أن 
اإلفراج عن نائبه لم يكن "مبادرة لطف مــن الديكتاتوريّة، بل نجاح 

للذين ال يستسلمون".
إىل ذلك، فرضت الواليات املتّحــدة عقوبات جديدة عىل 16 رشكة 
إيطاليّــة وكولومبيّة وبنميّة مرتبطة بالكولومبي أليكس صعب، الذي 
تتّهمه واشنطن بإدارة "شبكة فساد واسعة" لصالح مادورو. وأعلنت 
وزارة الخزانة األمركيّة فرض عقوبات عىل شــقيقي أليكس صعب، 
أمر ولويس صعب، وكذلك عىل ابن ألفارو بوليدو، إنريكي روبيو ديفيد 

غونزاليس.
16 رشكة مملوكة أو يُسيطر  وشملت العقوبات األمركيّة أيضاً 
عليها أحــد األعضاء املزعومي يف هذه "الشــبكة". وهذه الرشكات 
هي "غروبو دومانــو" اإليطاليّــة، و4 رشكات يف بنما و11 رشكة 
يف كولومبيا. وأوضح وزير الخزانة األمركي ســتيفن منوتشــي يف 
بيان، أّن "هــذه التدابر تزيد الضغط عىل أليكس صعب وشــبكته 
التي استغّلت جوع الفنزويليي ورّوجت للفساد املنّظم يف فنزويال". 
وبموجب العقوبات، لم يعد بإمكان هؤالء األفراد والرشكات التعامل 

مع النظام املايل األمركي.
وواشنطن، الساعية منذ أشهر إىل دفع الرئيس االشرتاكي املشّكك 
يف رشعيّته للتخيّل عن الســلطة، زادت من العقوبات االقتصاديّة عىل 
نظامه وأدرجت يف تموز كاّلً من أليكس صعب ورشيكه ألفارو بوليدو 
عىل الئحتها الســوداء. وتتّهم الواليات املتّحــدة هذَيْن الكولومبيَْي 

باختالس املساعدات الغذائيّة املرسلة إىل فنزويال.



اعتُِقــل الطالــب الجامعي يغــور زوكوف بعد 
مشاركته يف احتجاجات موسكو، فأعلن آالف الشبان 
الروس عن دعمهم له. ال يرتّدد الجيل الجديد يف التصّدي 

لقمع الكرملني...
يف مساء يوم ثلثاء دافئ يف موسكو، احتشد شبان 
أمام محكمة "بســماني" املحلية وارتسمت ابتسامة 
عىل وجوههم. تبنّي أنه يوم جميل، بالنسبة إىل أصدقاء 

يغور زوكوف عىل األقل.
قبل وقــت قصري، كان طالب العلوم السياســية 
يجلس داخل قفص االتهــام يف قاعة املحكمة. أمىض 
شهراً يف االعتقال قبل محاكمته وكان معّرضاً للسجن 
ثماني سنوات بتهمة املشاركة يف "اضطراب جماعي". 
يســتعمل القضاء الــرويس هــذا املصطلح لوصف 
االحتجاجات التي طالبــت بانتخابات حرة ونزيهة يف 
مجلس مدينة موسكو يف 8 أيلول. شارك زوكوف يف تلك 

االحتجاجات.
لكن عشــية يوم الثلثاء نفســه، أصدر القايض 
حكماً مفاجئاً يقيض بإطالق رساح زوكوف وخضوعه 
لإلقامة الجربية بعــد خروجه، مع أن املحققني أعلنوا 
أنه يُحاَكم حرصاً بتهمة "التطرف" التي ترتافق عموماً 
مع حكم بالســجن لخمس ســنوات كحّد أقىص بدل 
ثماٍن. تعكس هذه القضية وضع روســيا الحقيقي يف 
أواخر صيف 2019: يف هذا البلد، يتنفس الناشــطون 
املعارضون الصعداء للحظات قبل أن يواجهوا اتهامات 

سخيفة متالحقة.
منذ اندالع االحتجاجات األخرية يف موسكو، أصبح 
نظــام العدالة الجنائية الرويس كثري االنشــغاالت. يف 
يوم إطالق رساح زوكوف وخضوعه لإلقامة الجربية، 
تعددت األحكام الصارمة الصادرة عن محاكم موسكو: 
خمس ســنوات بســبب تغريدة، ثالث سنوات بسبب 
استعمال رذاذ الفلفل خالل التظاهرات، سنتان بتهمة 

سحب يد رشطي...
لكن تبقى قضية زوكوف األبرز 
يف الفرتة األخرية. أصبح هذا الطالب 
الرويس  للشــباب  رمــزاً  الجامعي 
الذي يتعــرض للقمع عىل  الجريء 
الدولة. زوكــوف "بطل  يد جهــاز 
معــارص"، برأي الكاتــب ديمرتي 
بيكــوف، كمــا أنه يعكــس "أهم 
خصائص أبناء جيله". اعترب بيكوف 
اعتقاله "خطأً فادحــاً" من جانب 

الكرملني.

1400 عملية اعتقال
تكشف قضية زوكوف أيضاً عن نوع جديد من 
الجامعات  التضامن، فقد تكاتف طالب وأســاتذة 
لدعمه. عرض أوكسيمريون، واحد من أشهر مغنّي 
الراب يف روســيا، مليونَي روبل لدفع كفالة الطالب 
وإطالق رساحه، واقرتح رئيســا تحرير آخران أن 
يكفاله أيضاً. وحتى "الرابطة األمريكية ألســاتذة 
اللغــات الســالفية واألوروبيــة الرشقية" نرشت 

رسالة مفتوحة لدعمه.
اسرتاحة  خالل  زوكوف  بشــأن  الضجة  بدأت 
الصيف بني الفصول الدراســية، حني احتشد آالف 
األشــخاص من سكان موســكو أمام دار البلدية 
يف أواخر تمــوز، احتجاجاً عىل إقصاء مرّشــحي 
املعارضة من انتخابات برملــان مجلس املدينة. لم 

يحصل املتظاهرون السلميون عىل 
الرشطة  بالتجّمــع وفّرقتهم  إذن 
واعتقلــت 1400 شــخص. تكّلم 
آخرون  ومسؤولون  البلدية  رئيس 
حينهــا عن حصــول "اضطراب 

جماعي".
بعــد وقت قصــري، الم مذيع 
تلفزيوني زوكوف عىل املشــاركة 
واتّهمه  التظاهــرات  تنظيــم  يف 
بتجاوز  للحشود  تعليمات  بإعطاء 

الرشطة. كان املقطع املعــروض عبارة عن لقطة 
دعائية رسيعة ورسعان ما تبنّي أن الشخص املعني 
لم يكن زوكوف. لكن كانت اإلجراءات القضائية قد 

بدأت واعتُِقل زوكوف يف 2 آب.
الشــاب مجّرد صدفة،  لم يكن استهداف هذا 
فهو يديــر مدونة عــىل يوتيوب فيهــا 100 ألف 

اســرتاتيجيات  ملناقشة  ويســتعملها  مشــرتك، 
الفكرية  الطالبية  املدونة  كانت  السلمي.  االحتجاج 
تُرّكز بشــكٍل متكرر عىل مفهوم "التحرريّة"، أي 
الفكرة القائلة إن الدولــة غري مجدية يف معظمها 
ألنها تتعدى عىل الحريــات الفردية. عّلق زوكوف 
وراءه، عــىل جدار فــوق الكنبة، 
أفعى  عليها  تظهــر  تحررية  راية 
مجلجلــة مــع خلفيــة صفراء 

وعبارة "ال تسحقني"!
من  زوكــوف  رؤيــة  عنــد 
شــاباً  يبدو  قد  العاصمة،  خارج 
الليربالية  فلســفته  وتحمل  مدلالً 
املتطرفــة طابعاً نخبويــاً. تُرّكز 
االحتجاجــات املتكررة يف مختلف 
الناس امللموسة، مثل الطعام  املناطق عىل حاجات 
ومعاشــات التقاعد واملياه النظيفة. املبدأ أهم من 
كل يشء يف موســكو، حيث يكره السكان أن يُعترَب 

طالب ســلمي وذكي مــن عائلة محرتمة 
عدواً للدولة فجــأًة. إىل أين يتجه 

البلــد إذا كان يعتقــل هذا 
النوع من األشخاص؟

كاسامارا،  فالرييا  تقول 
ُمحاِضة يف العلوم السياســية 

ونائبــة رئيــس الكليــة العليا 
لالقتصــاد )كان زوكــوف طالباً 

يف يف صّفهــا وقد شــهدت ملصلحته 
املحكمة(: "سواء كنا نؤيده أم نعارضه، يتمتع 
طموح  طالب  إنه  مدهشــة.  بشخصية  يغور 

وذكي وممتاز".
تُعترب الكلية العليا لالقتصاد )تُســّمى أيضاً 

"فيشــكا"( جامعــة نخبوية معروفــة ببيئتها 
مع  الوثيقة  وروابطهــا  الليربالية 
الحكومــة. هذا ما يفــر الدعم 
الذي تلقاه زوكــوف. لكّن التقرب 
من الســلطة واملعسكر الليربايل يف 
آن يقيم توازناً يســتحيل أن ينجح 
اليوم يف روســيا. كاســامارا خري 
بدورها  قررت  فقد  ذلك،  عىل  مثال 
الرتّشــح النتخابات برملان مجلس 
املدينة كداعمة لرئيس البلدية الذي 
التعامل  يف  الرشطة  برصامة  أشاد 

مع التظاهرات.

طرق تقليدية غير فاعلة
تستكشف كاســامارا يف أبحاثها ما يميّز جيل 
زوكوف عن جيلها، معتربًة أن جيل اليوم )أي "جيل 

بوتني" كما يسّمي نفسه( ال يخاف شيئاً. لقد نشأ يف 
أفضل فرتات السلم التي شهدتها روسيا عىل اإلطالق 
ويحظى بحماية أهله. حتى أن الشــبان ال يخافون 
حني تصطحبهم ســيارة الرشطة بعد املشاركة يف 

التظاهرات.
يمثّل زوكوف جرأة الشــباب، 
تحديداً  الجــرأة  هــذه  وتفــّر 
العقوبات القاســية التي يفرضها 
النظام عليه وعــىل رفاقه. تهدف 
الجيل  تعليم  إىل  الصارمة  األحكام 
الجديد من املحتجني معنى الخوف. 
الخوف صفة مكتســبة أيضاً ولم 
الهدف  التقليدية  الطــرق  تحقق 

املنشود حتى اآلن.
األدوية،  ببعض  أشــبه  التخويف  أسلوب  يبدو 
ما يعني أن الدولة تضطر لزيادة الجرعة 
للتأثري عىل الشباب الرويس. كذلك، يبدي 
جرعة  بزيادة  رسوره  الرويس  القضاء 
اآلن وســائل  يملك  ألنــه  التخويف 
مقارنًة  هدفــه،  لتحقيق  إضافية 
الواســعة  االحتجاجات  بموجة 
يف العــام 2012، بعدمــا عمــد 
املرشعون إىل تشديد القوانني. لكنه 
لم يحدد بعد األدوات التي يفّضل استعمالها، 
لكبح  واسعة  جديدة  محاكمة  إطالق  فعارض 
يف  حصل  كما  الجماعي"  "االضطراب 

العام 2012.
تثبت قناة زوكوف عىل يوتيوب 
للتغلب عىل  ما فعله هذا الشــاب 
الخوف. ســّجل آخر فيديو له يف 
1 آب حيث يقــول بنربة جّدية 
وحازمة: "لن نســمح للخوف 
بأن يهزمنا ألن الخوف يتزامن 
الصمت، وال يمكن كر  مع 
هذا الصمت إال بقدوم سيارة 
الرشطة إىل منازلنا ورّن جرس 

الباب".
قليلة،  ســاعات  بعد 
رّن جــرس بابــه فعالً. 
يفغيني  صديقــه  كان 
أوفشــاروف حــاضاً 
من  الرشطة  ساقته  حني 
منزله. يوضح أوفشاروف: "لم 
الخوف، بل  تظهر عليه معالم 
يا له  بدا ساخراً وكأنه يقول: 
أنا طالب  من موقف مضحك! 
عمــري 21 عامــاً وجاء هذا 

العدد كله من ضباط الرشطة الصطحابي".
يعــرف أوفشــاروف وزوكــوف بعضهما من 
عملهما الســيايس، وقــد فّكر زوكوف بالرتشــح 
النتخابات برملان مدينة موسكو بمساعدة صديقه. 
لكن رسعان مــا اتّضح أنها فكرة جنونية، فرتاجعا 

بعد جمع ألف توقيع.
لم يتوقع الشابان ما سيحصل 
أول  خاضا  مــا  رسعــان  الحقاً: 
العقوبات  نظام  مع  لهما  مواجهة 
الــرويس. حني قصد أوفشــاروف 
لزوكوف،  مالبس  لجلب  الســجن 
رصخ يف وجهــه الحــراس ألنه ال 
أوفشاروف:  يقول  القوانني.  يعرف 
"كيف يل أن أعــرف القوانني؟ هل 

سيعّلمونها يف املدارس مستقبالً"؟

المعركة مستمرة...
عىل غرار أوفشــاروف، شــعر زميل زوكوف يف 
الكلية العليا لالقتصــاد، نيكيتا بونارين، بالخوف يف 
األيام األوىل بعد اعتقال رفيقه: "نحن نخىش أحكام 
السجن املطّولة. أي حكم آخر، مثل تمضية 10 أيام 
يف الســجن أو دفع غرامة مكلفة، يُعترب ســخيفاً 
يف هذه األيــام". يتميز بونارين بشــارب معقوف 
ويضع ســلحفاة فضية يف أذنه! يقــول إنه لم يؤيد 
يوماً مواقف زوكــوف الليربالية املتطرفة، لكن كانا 

يستمتعان بمناقشة السياسة.
لكنه ينشــط اآلن عىل اإلنرتنت لحشد املساعدة 
لزوكوف. حتى أنه أنشــأ مع آخرين منصة دردشة 
تقــّدم نصائح ألهايل الشــبان القابعني يف االحتجاز 
الســابق للمحاكمــة. أصبحت جميــع اإلجراءات 
منّظمة، بدءاً من دفع الغرامات والرســوم القانونية 
وصوالً إىل توجيه الرســائل. لم يكــن الوضع كذلك 
خالل االحتجاجات املعادية للحكومة يف العام 2012. 
هذا هو الفرق بني األجيال عىل األرجح برأي بونارين: 
"ال أشــعر بأنني وحدي ضد النظام، بل يدعمني 3 

آالف شخص تسجلوا يف قناتنا".
الخوف، لكن  التضامن يخفف مستوى  أن  يبدو 

يحاول القضاء الصارم زيادة منسوبه مجدداً.
أمــام محكمة  داعمــو زوكوف  ربما شــعر 
"بســماني" املحلية بالسعادة عشــية يوم الثلثاء، 
لكنهم شــككوا يف الوقت نفسه بمستوى رضاهم. 
من الواضح أن محاكمة زوكوف، باعتباره من أبرز 
املخططني ملوجة "االضطراب الجماعي"، لن تحصل 
علناً. لكن تثبت األحكام التي صدرت بشكٍل منفصل 
بحق األفراد املعنيني أن حملة التخويف لن تنتهي يف 

أي وقت قريب. القوانني تغريت واملعركة مستمرة!

ُترّكز االحتجاجات المتكرّرة 
في مختلف المناطق على 

حاجات الناس الملموسة

تهدف األحكام الصارمة إلى 
تعليم الجيل الجديد من 
المحتّجين معنى الخوف

يبدو أسلوب التخويف أشبه 
ببعض األدوية ما يعني أن 
الدولة تضطر لزيادة الجرعة 
للتأثير على الشباب الروسي

كـريـسـتـيـان إيـش - ديـر شـبـيـغـل

٢١ nidaalwatan.comمـــــدارات
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جيل بال خوف
الشباب الروسي يقف في وجه الدولة!
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تبدو االندية االنكليزية مرشحة قوية مجدداً الحراز 
لقب مســابقة الدوري األوروبي «يوروبــا ليغ» التي 
ينطلق دور مجموعاتها الـ12 اليوم، بعد تغلب تشليس 

عىل أرسنال 4-1 يف نهائي املوسم املايض.
ويربز إىل جانب مانشسرت يونايتد بطل 
االسباني حامل  اشبيلية  وأرسنال،   2017
اللقب خمس مرات بــني 2006 و2016، 
باإلضافة إىل روما والزيو الباحثني عن منح 

إيطاليا لقبها األول يف األلفية الثالثة.
وشــهدت البطولة يف العقــد الحايل 
اللقب،  عىل  إســبانية-إنكليزية  سيطرة 

باستثناء خرق وحيد يف 2011 حققه بورتو الربتغايل.
ويستهل أرســنال اإلنكليزي وصيف البطل حملته 
بلقاء بالغ الصعوبة عــىل أرض أينرتاخت فرانكفورت 

األملاني بطل 1980 (كأس االتحاد األوروبي حينها).
ويكتفي أرسنال باملشاركة يف "يوروبا ليغ" للموسم 
الثالث عىل التوايل، بعــد أن دأب عىل أن يكون بني كبار 
دوري األبطال من دون انقطاع منذ موسم 1999-1998.

وتضم مجموعة ارســنال (السادســة) فيتوريا 
غيماريش الربتغايل وستاندارد لياج البلجيكي.

أما يونايتد الذي اعتاد املشــاركة يف دوري األبطال 
لكنه أنهى املوسم املايض من الدوري املمتاز 
يف املركز الســادس، ما أعاده اىل املسابقة 
التــي أحرز لقبهــا العــام 2017، فيبدأ 
مشواره مع ضيفه أستانا الكازاخستاني.

وهذه املرة االوىل التي تواجه تشكيلة 
مانشسرت يونايتد فريقاً من كازاخستان، 
السابقة،  السوفياتية  الجمهوريات  إحدى 
علماً أن أســتانا أحرز لقب الدوري املحيل 
يف آخر خمسة مواســم، وبلغ دور املجموعات يف دوري 
االبطال يف موسم 2016 ودور الـ32 يف "يوروبا ليغ" يف 

.2018
ويف املجموعة الثانية عرشة، يلعب بارتيزان بلغراد 
الرصبي مع ألكمار الهولندي وصيــف 1981 واالكثر 
ظهوراً بني املشاركني الحاليني يف عرش نسخ من البطولة 

(بما فيها كأس االتحاد االوروبي سابقاً).

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة اىل دور الـ32 
الذي تلتحق به ثمانية أندية تحتل املركز الثالث يف دور 

املجموعات يف مسابقة دوري األبطال.
وكان تشليس اإلنكليزي تّوج باللقب 
املوســم املايض عىل حساب جاره اللندني 
أرســنال، وحرمه من التأهــل اىل دوري 
االبطــال، لكــن األول يشــارك يف دوري 
األبطال ليس بســبب احرازه اللقب (بطل 
يوروبا ليغ يتأهل اىل دور املجموعات من 
دوري األبطال)، بل ألنه حل أيضاً ثالثاً يف 

الدوري املمتاز.
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ولفرهامبتون،  يبدو  وارســنال،  ليونايتد  وخالفاً 
ثالث ممثيل الكرة االنكليزيــة، أقّل حظاً من مواطنيه 
يف املنافســة عىل اللقب. ويســتهّل الفريق العائد اىل 
املســابقات االوروبية للمرة االوىل منذ 1980، مشواره 

أمام ضيفه براغا الربتغايل.
واجتاز فريق املدرب الربتغايل نونو اسبرييتو سانتو 
ثالث مراحل لبلوغ دور املجموعات، آخرها أمام تورينو 
املباراتـــــني).  بمجموع   3-5) االيطايل 
وســيوزع االتحاد االوروبي "يويفا" 560 
مليون يورو عىل االندية املشــاركة يف هذه 
النسخة، أي أكثر من ربع القيمة املدفوعة 
لالندية املشــاركة يف دوري االبطال (1,95 

مليار يورو).
املشاركة  الـ48  االندية  وتنال كل من 
يف دور املجموعات، جوائز أساسية بقيمة 
2,92 مليــون يورو وتصل إىل نحــو 18 مليوناً لحامل 
اللقب. ويحصل كل فريق عــىل 570 ألف يورو مقابل 
الفوز الواحــد و190 ألفاً للتعادل، كمــا ينال عائدات 
إضافيــة مقابل النقل التلفزيوني وبحســب تصنيف 

االتحاد االوروبي.
ويقام نهائي املسابقة يف مدينة غدانسك البولونية 

يف 27 أيار 2020. (أ ف ب)
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أحرز اللبناني طونــي أبو رسحال لقب بطل 
 2019 فئة الصايف يف بطولة األردن املفتوحة لعام 
والتــي أقيمت عىل مالعب "واحــة أيلة" بمدينة 
العقبة خالل الفرتة ما بني 12 – 14 أيلول الحايل، 

وشــاركت فيها نخبة من الالعبني وأبرز الهواة يف 
منطقة الرشق األوســط من دول املغرب، األردن، 

العراق، ُعمان، لبنان، السعودية وفلسطني .
وكان اللبناني أبو رسحال حّل يف املركز العارش 
بالرتتيب العام برصيد 253 رضبة، يف حني احتفظ 
باللقب األردني شريغو الكردي (214 رضبة) عند 
الرجال ومواطنته مجد نجادا عند السيدات، وذلك 

للمرة األوىل يف تاريخها .
يُشــار اىل أّن نتائج البطولــة هي من ضمن 
التصنيف العاملي للهواة (WAGR)، وكانت البعثة 
اللبنانية ضّمــت كالً من طوني أبو رسحال وجاد 

حمزة وإحسان األمني.
وقد هنّأ رئيس اإلتحاد اللبناني للغولف رئيس 
نادي الغولف كريم سليم ســالم البعثة اللبنانية 
عىل النتائــج الفنيّة التي توّجــت بتصّدر الالعب 
أبو رسحال فئة الصايف يف البطولة، واعترب أّن ذلك 
يأتي نتاج سياسة اإلتحاد اللبناني للعبة يف اإلعداد 

وصقل القدرات املحليّة .
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بيتش  نــادي هوليداي  إنطلقت دورة 
التنس عىل مالعبه  يف  املفتوحة  الســنوية 
داخــل املجّمع الســياحي يف زوق مصبح 
بمشاركة عدد كبري من الالعبني والالعبات 
من مختلف الفئات واألعمار، وتستمّر حتى 

نهاية األسبوع الجاري. 
ويف نتائج اليوَمني األولني:

رجــال: فاز نديم عويــس عىل محمد 
إبراهيم (3-6)(1-6).

ذكــور دون الـ 16 ســنة: فاز مارك 
إســطفان عىل آرمــان غارابيديان (6-7)

(2-6)(10-7)، وناتاليو حســون عىل إييل 

شويفاتي (6-0)(6-1)، وفريدي إسطفان 
عىل هادي شحاده باإلنسحاب.

ذكــور دون الـ 12 عامــاً: فاز غازي 
جبــادو عىل مــارك جلبــوط (3-5)(4-
1)، وكارل ديمرجيــان عىل فراس األحمد 

باإلنسحاب.  
ذكور دون الـ 10 سنوات: فاز رافاييل 
إســبارزا عىل غربيال غسطني (2-4)(4-
2)، وألكسندر غســطني عىل عبد الحسني 

شعبان باإلنسحاب.
إناث دون الـ 16 سنة: فازت ليتيسيا 
بــواري عىل مريا الطفيــيل (6-4)(4-6)

.(8-10)
قدامى (35 عاماً وما فوق): فاز وسام 
خنيرص عىل يوسف غسطني (0-6)(1-6). 
والياس شــديد عىل داني عزام (0-6)
(6-3)، ولوي ســمهون عىل إيهاب ذبيان 

.(1-6)(0-6)
قدامى (45 عاماً وما فوق): فاز موىس 

فاخوري عىل عبدو أشقر (0-6)(1-6).
عىل صعيد آخر، يشارك فريق هوليداي 
بيتش لكرة الســلة ببطولة لبنان للدرجة 
الرابعة، حيث تصّدر مجموعته بجدارة بعد 

فوزه بكّل مبارياته حتى اليوم.
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وّزع اإلتحاد اللبناني لكرة الســلة برنامجاً 
معدالً لبطولة لبنان لكرة الســلة ألندية الدرجة 
2019-2020، والذي ســتنطلق  األوىل ملوســم 
الثامنة والنصف من  منافســاته رســمياً عند 

مســاء الخميــس املقبل يف 26 أيلــول الجاري 
بني فريقــي هومنتمن واملتحــد طرابلس عىل 
ملعب ســنرت مزهر يف أنطلياس. وهنا برنامج 

األسبوَعني األّولني:
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خضع األردني حسام اللواتي 
العب وسط فريق األنصار الى 

فحوصات مخبرية وصور 
شعاعية صباح أمس بإشراف 

اإلختصاصي الدكتور الفرد 
خوري، وتبيّن انه يعاني من 
شّد عضلّي قوّي في محالبه، 
وتستدعي إصابته الخضوع 

للعالج لفترة غير قصيرة. وكان 
اللواتي تحامل على إصابته خالل 

مباراة فريقه األخيرة امام العهد 
في كأس "السوبر" على ملعب 
صيدا البلدي األحد الماضي مما 

أّدى الى تفاقمها بشكل كبير، 
االمر الذي إضطّره لإلبتعاد أول 

من أمس عن التمارين.

إستفاد نادي أنيبال زحلة من 
فرصة وجود فريق تشيركاسي 

األوكراني في بيروت حيث شارك 
في دورة حسام الدين الحريري 
الدولية لكرة السلة، وخاض معه 

مباراة وّدية على ملعب ثانوية 
مار يوسف للراهبات األنطونيات 
- زحلة كسارة أسفرت عن فوز 
أصحاب األرض بفارق 6 نقاط 
وبنتيجة (105-99). وخاض 

أنيبال اللقاء بأجنبّي واحد فقط، 
وقد لعَب معظم الوقت بالعبيه 
الناشئين الذين قّدموا أداًء الفتاً 

وعرضاً قوياً أثنى عليهما الجهاز 
الفني للفريق وإدارة النادي 

الزحلي على السواء.

يعقد النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة (ATCL) مؤتمراً 

صحافياً عند الواحدة من بعد ظهر 
اليوم في مقّر النادي في الكسليك 

لإلعالن رسمياً عن الدورتَين 
الدوليتَين السنويتين بالتنس 

للرجال اللتين سينظّمهما بين 22  
أيلول الجاري و 6 تشرين األول 
المقبل على مالعبه الستة تحت 

إشراف االتحاَدين الدولي واللبناني 
للعبة. ويشارك في الدورتين 
العبون من جنسيّات أوروبية 
وأميركية وآسيوية وافريقية 

وعربية، ويحصد الفائزون فيهما 
جوائز مالية تبلغ خمسين ألف 

دوالر أميركي، اضافة الى جوائز 
عينية ونقاط تُضاف الى رصيد 

الالعبين في التصنيف الذي 
يصدره االتحاد الدولي دورياً.
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أعــرب "أســطورة" فريق بــوكا جونيورز 
األرجنتيني خوان رومــان ريكيلمي، عن أمله يف أن 
يحــرض مواطنه ليونيل مييس مهاجم برشــلونة 
االسباني، مباراة اعتزاله التي تأجلت أكثر من مرة 

خالل الفرتة املاضية.
وأنهــى األرجنتيني مســريته الكروية قبل 5 
أعوام، مــن خالل نادي أرجنتينــوس جونيورز يف 
العام 2014، بعد تاريخ حافل مع بوكا جونيورز يف 
فرتتني، األوىل بني العامــني 1996 و 2002 والثانية 
من 2007 وحتى 2014. وعّلق ريكيلمي عىل األمر يف 

ترصيحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية: 
"لقد تحدثت مع مييس، ورأيته يشــارك مرة أخرى 
أبطال أوروبا،  أمام بوروســيا دورتموند يف دوري 
ألنه كان يرغب يف التواجد عىل ملعب سيغنال إدونا 
بارك". وأضــاف: "يف النهاية، لقد تعاىف من إصابته 

األخرية، وسعيد لرؤيته يف امللعب من جديد".
وقــال ريكيلمي: "عندمــا أخربته عن رغبتي 
بتواجــده يف مباراة اعتزايل، طلــب مني أن تقام يف 
موعــد ال توجد فيه أي مباريات ســيخوضها مع 

برشلونة". (أ ف ب)

أحرزت العبة نــادي التعاضد الريــايض - املزرعة ريتا أبو 
جودة امليدالية الربونزية يف بطولة إيســرتغوم الدولية املفتوحة 
"Esztergom Open Championship" يف ســالح املبــارزة لفئة 

السيدات، والتي أقيمت يف املجر.
ونجحت أبو جــودة مجدداً يف تمثيل لبنــان بأفضل طريقة 
وبأجمــل صورة، خصوصــاً أنها تفّوقت عــىل العبات من دول 
قوية وعريقة يف املبارزة أبرزها رصبيا، رومانيا، املجر، اإلكوادور 

وغريها.
وجاءت مشــاركة ابو جودة يف البطولــة عىل هامش الدورة 
التدريبية الدولية للمدّربني التي تنخرط  فيها ابو جودة ملدة ثالثة 

اشهر تحت إرشاف اإلتحاد الدويل للعبة.
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ذكرت وســائل اعالم اســبانية أن نادي ريال 
مدريد اإلســباني حســم صفقة الفرنيس كيليان 
مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، عىل أّن يرتدي 

قميص الفريق يف موسم 2021-2020.
وبحســب برنامج ”التشرينجيتو“ اإلسباني، 
فإن ريــال مدريد اتفق عىل منح مبابي (20 عاماً) 
راتباً سنوياً يصل إىل 35 مليون يورو باإلضافة إىل 
5 ماليني حوافز إضافية ترتبط بالتتويج باأللقاب 

وأهمها دوري أبطال أوروبا.

قيمــة  أّن  كمــا 
 225 إىل  تصــل  قــد  الصفقة 

مليون يورو باإلضافة إىل 50 مليوناً حوافز 
إضافية، أي إجمايل 275 مليون يورو ليصبح أغىل 
العب يف العالــم، متفوقاً عىل الربازييل نيمار زميله 
يف نادي العاصمة الفرنســية، والذي كان انتقل اىل 
ســان جرمان يف العام 2017 يف مقابل 222 مليون 
يورو. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إىل رغبة 

برشلونة يف تجاهل نيمار والتعاقد مع مبابي عقب 
انتهاء عقده ليكون خليفة ليونيل مييس، خصوصاً 
بعدما تعثرت صفقة "استعادة" نيمار اىل "كامب 
نو"، لتصّلب ادارة ســان جرمان يف مواقفها لجهة 

التخيل عن جوهرتها الربازيلية.
يذكر أّن مبابي كان قريباً من ريال مدريد عقب 
تألقه مع موناكو الفرنيس يف 2017، ولكنه فّضل 

االنضمام إىل سان جرمان. (أ ف ب)

"مــاركا"  ذكــرت صحيفة 
اإلســبانية أن مدافع برشــلونة 
فريقه  عن  سيغيب  ألبا  جوردي 
10 و15 يوماً،  لفرتة ترتاوح بني 
بسبب اصابته خالل مباراة فريقه 
مع بروســيا دورتمونــد االملاني 
الثالثــاء، يف الجولــة االوىل من 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة 

للموسم الجديد.
وكان ألبــا غــادر 
قبل  دورتموند  ملعب 
نهايــة الشــوط 
 5 بـــ  األول 
دقائق بسبب 

مشاكل عضلية.
وقالت "ماركا" إنَّ الفحوصات 
استبعدت  الالعب،  لها  خضع  التي 
تعرضه لتمــزق عضيل يف العضلة 
يعني  ما  اليرسى،  لساقه  الخلفية 

أنه لن يغيب كثرياً عن برشلونة.
من جهته، أوضح برشلونة يف 
بيان عىل موقعه الرســمي، أن ألبا 
أكدت  طبية،  لفحوصــات  خضع 
تعرضه إلصابة طفيفة يف العضلة 
الخلفية للفخذ األيرس، موضحاً أن 
مدة غياب الالعب تتوقف عىل وترية 
تعافيــه من هــذه اإلصابة. ومن 
املنتظر أن يغيب ألبا عن مواجهتي 
األرجح  وعىل  وفياريــال،  غرانادا 
غيتايف يف الدوري االسباني، ويمكن 
يف  خدماته  برشــلونة  يستعيد  أن 
مواجهــة إنرت ميــالن االيطايل يف 
الثاني من ترشيــن األول املقبل يف 

دوري أبطال أوروبا.  (أ ف ب)
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خضع األردني حسام اللواتي 
العب وسط فريق األنصار الى 

فحوصات مخبرية وصور 
شعاعية صباح أمس بإشراف 

اإلختصاصي الدكتور الفرد 
خوري، وتبيّن انه يعاني من 
شّد عضلّي قوّي في محالبه، 
وتستدعي إصابته الخضوع 

للعالج لفترة غير قصيرة. وكان 
اللواتي تحامل على إصابته خالل 

مباراة فريقه األخيرة امام العهد 
في كأس "السوبر" على ملعب 

مباراة فريقه األخيرة امام العهد 
في كأس "السوبر" على ملعب 

مباراة فريقه األخيرة امام العهد 

وأهمها دوري أبطال أوروبا.

قيمــة  أّن  كمــا 
225 إىل  تصــل  قــد  الصفقة 

مليون يورو باإلضافة إىل 50 مليوناً حوافز 
إضافية، أي إجمايل 275 مليون يورو ليصبح أغىل 
العب يف العالــم، متفوقاً عىل الربازييل نيمار زميله 
يف نادي العاصمة الفرنســية، والذي كان انتقل اىل 
2017ســان جرمان يف العام 2017ســان جرمان يف العام 2017 يف مقابل 222 مليون 
يورو. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إىل رغبة 

املجموعة األوىل:
قره باغ (اذربيجان) - إشبيلية (اسبانيا) 19.55

أبويل (قربص) - دوديالنج (لوكسمبورغ) 19.55
املجموعة الثانية:

دينامو كييف (اوكرانيا) - ماملو (السويد) 19.55
كوبنهاغن (الدنمارك) - لوغانو (سويرسا) 19.55

املجموعة الثالثة:
غيتايف (اسبانيا) - طرابزون (تركيا) 19.55

بال (سويرسا) - كراسنودار (روسيا) 19.55
املجموعة الرابعة:

لينتس (النمسا) - روزنبورغ (النروج) 19.55
ايندهوفن (هولندا) - سبورتينغ (الربتغال) 19.55

املجموعة الخامسة:
كلوج (رومانيا) - الزيو (إيطاليا) 19.55

رين (فرنسا) - السلتيك (اسكتلندا) 19.55
املجموعة السادسة:

ستاندارد لياج (بلجيكا) - فيتوريا (الربتغال) 19.55
فرانكفورت (املانيا) - أرسنال (انكلرتا) 19.55

املجموعة السابعة:
الرينجرز (اسكتلندا) - فيينورد (هولندا) 22.00
بورتو (الربتغال) - يونغ بويز (سويرسا) 22.00

املجموعة الثامنة:
لودوغوريتس (بلغاريا) - سسكا موسكو (روسيا) 22.00

إسبانيول (اسبانيا) - فرنتسفاروش (املجر) 22.00
املجموعة التاسعة:

جنت (بلجيكا) - سانت اتيان (فرنسا) 22.00
فولفسبورغ (املانيا) - أولكسندريا (أوكرانيا) 22.00

املجموعة العارشة:
مونشنغالدباخ (املانيا) - فولفسبريغ (النمسا) 22.00

روما (إيطاليا) - باشاك (تركيا) 22.00
املجموعة الحادية عرشة:

سلوفان (سلوفاكيا) - بشيكتاش (تركيا) 22.00
ولفرهامبتون (انكلرتا) - براغا (الربتغال) 22.00

املجموعة الثانية عرشة:
بارتيزان (رصبيا) - الكمار (هولندا) 22.00

مانشسرت يونايتد (انكلرتا) - أستانا (كازاخستان) 22.00. 
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"مــاركا"  ذكــرت صحيفة 
اإلســبانية أن مدافع برشــلونة 
فريقه  عن  سيغيب  ألبا  جوردي 
10 و15 يوماً،  لفرتة ترتاوح بني 
بسبب اصابته خالل مباراة فريقه 
مع بروســيا دورتمونــد االملاني 
الثالثــاء، يف الجولــة االوىل من 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة 

للموسم الجديد.
وكان ألبــا غــادر 
قبل  دورتموند  ملعب 
نهايــة الشــوط 
5 بـــ  األول 

دقائق بسبب 

مشاكل عضلية.
وقالت "ماركا" إنَّ الفحوصات 
استبعدت  الالعب،  لها  خضع  التي 
تعرضه لتمــزق عضيل يف العضلة 
يعني  ما  اليرسى،  لساقه  الخلفية 

أنه لن يغيب كثرياً عن برشلونة.
يعني  ما  اليرسى،  لساقه  الخلفية 

أنه لن يغيب كثرياً عن برشلونة.
يعني  ما  اليرسى،  لساقه  الخلفية 

من جهته، أوضح برشلونة يف 
بيان عىل موقعه الرســمي، أن ألبا 
أكدت  طبية،  لفحوصــات  خضع 
بيان عىل موقعه الرســمي، أن ألبا 
أكدت  طبية،  لفحوصــات  خضع 
بيان عىل موقعه الرســمي، أن ألبا 

تعرضه إلصابة طفيفة يف العضلة 
الخلفية للفخذ األيرس، موضحاً أن 
تعرضه إلصابة طفيفة يف العضلة 
الخلفية للفخذ األيرس، موضحاً أن 
تعرضه إلصابة طفيفة يف العضلة 

مدة غياب الالعب تتوقف عىل وترية 
تعافيــه من هــذه اإلصابة. ومن 
املنتظر أن يغيب ألبا عن مواجهتي 
األرجح  وعىل  وفياريــال،  غرانادا 
غيتايف يف الدوري االسباني، ويمكن 
يف  خدماته  برشــلونة  يستعيد  أن 
غيتايف يف الدوري االسباني، ويمكن 
يف  خدماته  برشــلونة  يستعيد  أن 
غيتايف يف الدوري االسباني، ويمكن 

مواجهــة إنرت ميــالن االيطايل يف 
الثاني من ترشيــن األول املقبل يف 

دوري أبطال أوروبا.  (أ ف ب)
الثاني من ترشيــن األول املقبل يف 

دوري أبطال أوروبا.  (أ ف ب)
الثاني من ترشيــن األول املقبل يف 

مونشنغالدباخ (املانيا) - فولفسبريغ (النمسا) 22.00
22.00

سلوفان (سلوفاكيا) - بشيكتاش (تركيا) 22.00
ولفرهامبتون (انكلرتا) - براغا (الربتغال) 22.00

22.00
مانشسرت يونايتد (انكلرتا) - أستانا (كازاخستان) 22.00. 
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اقرتب متسلق الجبال النيبايل نريمال 
بتسلق  املتمثل  رهانه  تحقيق  بورجا من 
آالف  ثمانية  ارتفاعها عن  يزيد  14 جبالً 
مرت يف سبعة أشهر فقط يف مقابل حواىل 

ثماني سنوات للرقم القيايس الحايل.
األساس  املعسكر  من  املتسلق  وقال 
مرتاً)   8188) أويــو  تشــو  يف  الصيني 
حيث بارش املرحلــة الثالثة واألخرية من 
"ما  بوســيبل"،  "بروجكت  مرشوعــه 
من أحد صدق أنــي قادر عىل ذلك عندما 

طرحت املرشوع للمرة األوىل".
وأضاف الجندي الســابق يف القوات 
"أنا  عاماً   36 البالغ  الخاصة  الربيطانية 
فخور جداً بأن أكون مثاالً ألشخاص من 
أعمار مختلفــة من خالل هذه املغامرة. 

وهذا هو محّركي األسايس".
ووشــم املتســلق عىل ظهره صوراً 
تمثل الجبــال األربعة عــرش التي يزيد 
ارتفاعها عــن ثمانية آالف مرت يف العالم 

والواقعة كلها يف هماليا.
ولم يبق أمامه ســوى تســلق جبل 
تشــو أويو إضافة إىل ماناســلو (نيبال 
(الصني  وشيشــابانغما  مــرتاً)   8163
8027 مرتاً). وهو ينوي تسلق أول جبلني 
القمة األخرية  أيلول. امــا  بحلول نهاية 
املوت" فقد تضطره  الواقعة يف "منطقة 
إىل تجاوز املوعد الذي حدده أساساً يف 23 

ترشين الثاني إلنجاز مغامرته.
جبل  الصينية  السلطات  أغلقت  فقد 
أن  معتربة  املوســم  هذا  شيشــابانغما 
تسلق القمة خطر جداً. وتحاول سلطات 
نيبــال وفريق نريمــال بورجا الحصول 
عــىل إذن اســتثنائي إال أن النتيجة غري 

مضمونة. 
(ا ف ب)
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أعلنت مجموعــة "أمازون برايم فيديو" أّن 
مسلســلها الجديد "لورد أوف ذي رينغز" الذي 
تنتجه بميزانية ضخمة ســيصّور يف األشــهر 
املقبلــة يف نيوزيلندا، وهو بلد بيرت جاكســون 

مخرج هذه السلسلة الخيالية.
وتخصص "أمــازون" أكثر من مليار دوالر 
للمسلســل، عىل أمل أن يلقى النجاح عينه مثل 

"غايم أوف ثرونز" (قناة "اتش بي أو").
وبالنســبة إىل واضعي السيناريو جي. دي 
باين وباتريك ماكاي، توّفر نيوريلندا "مشــاهد 
خّالبة" كتلــك املذكورة يف أرض الوســط التي 
ابتكرها الكاتــب الربيطاني جي. آر. آر. تولكني 
يف قّصته. وهما أوضحا "نحن بحاجة إىل موقع 
مهيب فيه سواحل وغابات وجبال تصلح إلقامة 
ديكورات واســتوديوهات واســتضافة فنانني 

مخرضمني ومن أصحاب املهارات العالية".
إن  "أمــازون"  اســتوديوهات  وأوضحت 
مرحلة مــا قبل اإلنتاج قد بدأت ومن املرتقب أن 

يبدأ التصوير يف أوكالند "يف األشهر املقبلة".
(أ ف ب)
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أصبحت نيويورك ثاني والية أمريكية بعد ميشــيغن 
تحظر تسويق الســجائر اإللكرتونية املنّكهة إثر تسبّبها 
بإدمان شديد عىل النيكوتني، ال سيّما يف أوساط الشباب.

واتّخذ قــرار الحظر خالل جلســة تصويت عقدها 
مجلــس الصحة العامــة والتخطيط الصحــي يف والية 
نيويورك بطلب من الحاكم أندرو كومو الذي طالب بتدابري 
عاجلة يف هذا الصدد، ويدخل حيّز التنفيذ عىل الفور، علماً 
أن عمليات التدقيق لن تبدأ قبل أسبوعني. وباتت نيويورك 
من ثّم أّول والية أمريكية تطبّق هــذا اإلجراء، إذ ال تزال 

ميشيغن بانتظار صدور النصوص الترشيعية.
ويأتي هذا الحظر بعــد بضعة أيام ال غري من إعالن 
الرئيس دونالــد ترامب عن نية إدارته اتّخاذ تدبري مماثل 
عىل الصعيد الفدرايل يف األشهر املقبلة. وقال كومو يف بيان 

"نيويورك لن تنتظر الحكومة الفدرالية للتحّرك".
ويستهلك %40 من طالب السنة األخرية من املرحلة 
الثانوية ســجائر إلكرتونية، بحسب أرقام هيئة الصحة 
يف والية نيويــورك، علما أن بيع الســجائر اإللكرتونية 
للقارصين ممنوع يف الواليــات املتحدة، أي ملن هم دون 

الثامنة عرشة أو الحادية والعرشين بحسب الواليات.
 (أ ف ب)
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قتل خمسة أطفال أو جرحوا بأسلحة 
نارية خــالل عطلة نهاية األســبوع يف 
تكساس، من بينهم صبّي يف الرابعة قتله 
البالغ خمس ســنوات، وفق ما  شقيقه 
أفادت مصادر يف الرشطة ووسائل إعالم.

وتظهر هذه الحوادث مجّدداً مخاطر 
األسلحة النارية يف الواليات املتحدة حيث 
يؤّكــد %30 من البالغــني أنهم يملكون 
ســالحاً واحداً عىل األقّل. وكان صبّي يف 
الخامسة عثر عىل سالح يف منزل عائلته 
يف فــورت وورث بغــرب داالس، فأطلق 
 4 منه النار عىل شقيقه البالغ من العمر 
ســنوات وأودى بحياته، وفق ما كشفت 
الرشطــة املحلية لوكالــة فرانس برس. 
الناطق باســم  وقال جيمــي بولوزاني 
يف  ســتطلق  مالحقات  من  "ما  الرشطة 

الراهنة". املرحلة 
تعّرض صبّي  وبعد بضع ســاعات، 
مدينة  يف  خطرة  إلصابات  السادســة  يف 

املجاورة. أرلينغتون 
غرفة  يف  يلهــون  أطفال  عّدة  وكان 
عندما عثر صبّي يبلــغ من العمر حواىل 
عرش ســنوات عىل بندقيــة ووّجهها إىل 
آخر أصغر ســنّاً منه وضغط عىل الزناد، 
بحســب ما نقلــت صحيفــة "داالس 
مورنينــغ نيوز" عن كريســتوفر كوك 

املسؤول يف الرشطة املحلية.
وأصيــب الصبّي يف الــرأس وحالته 
حرجــة. وأصيبت فتاة أخــرى أيضاً يف 
هذه الحادثة، لكن إصابتها ليســت بهذه 
الرابعة عرشة  يف  فتاة  ونقلت  الخطورة،. 
من العمر إىل املستشــفى يف فورت وورث 
إثر إصابتها بطلقة نارية، بحســب قناة 
التي لم تقــّدم مزيداً من  "يس بي اس" 

التفاصيل.
(أ ف ب)
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في القرن الخامس قبل الميالد خلع شيشرون 
على هوميروس لقب "أبو التاريخ"، وفي القرن 
الحادي والعشرين خلع النائب نقوال صحناوي 
على رئيس البالد لقب "صانع التاريخ"، وذلك 

بعد تصويت الجمعية العمومية على مشروع 
إنشاء "أكاديمية االنسان للتالقي والحوار" الذي 

اقترحه لبنان. والتاريخ، بحسب بول فاليري، "هو 
أخطر العقاقير التي ابتكرتها كيمياء العقل". 

متجاهالً تّرهة فاليري، قارب الصحناوي التاريخ 
بوصفه كمنتج يُصنّعه على مراحل، كما جاء في 

مدلوالت هذه "اللمعة الفكرية"، مرة جديدة صنع 
العماد ميشال عون التاريخ بوضع لبنان على 

الخريطة العالمية، ولم يشر النائب الكريم إلى 
المرات السابقة التي ُصنع فيها "التاريخ".

من باب معرفي دخل الصحناوي على جمهور 
"تويتر"، وربط كمتضّلع في تاريخ الحضارات 

بين الماضي المشرق والحاضر األكثر إشراقاً 
"أسالفنا الفينيقيون عّلموا العالم ذات مرة كيفية 
التواصل، ومع أكاديمية اإلنسان للتالقي والحوار 
سنعطي شعوب العالم نموذجاً يحتذى به حيث 

تتقبل اختالفات بعضها البعض"، وبقليل من 
الجهد البحثي قد يتبيّن لصحناوي أن المعّلم  

قدموس، مصّدر الحرف إلى العالم، هو من أطلق 
مفهوم التواصل، وقد يكون خامس مؤسسي 

"تويتر" إلى جانب جاك دورسي، نوح غالس، 
بيز ستون وإيفان ويليام "وما حدا عارف".

أما عن النموذج المحتذى حول تقبّل اآلخر 
والتالقي والحوار، فقد عبّر عنه اللبنانيون 

بقوة من خالل 130 ألف قتيل لبناني على 
األقل سقطوا في 15 سنة، في احتفالية "تقبّل 

اإلختالفات".
والنموذج المحتذى تعبّر عنه القوى السياسية 
باتهامات بعضها البعض بالطائفية والعنصرية 

والروح الفتنوية العالية الجودة.
والنموذج المحتذى في احترام الحريات 

العامة وتقبّل الرأي اآلخر مذهل.
 نتواصل؟ نعم نتواصل  عبر الهاتف األرضي 

والواتس آب، لكن الخدمة الثانية مسيو ال تشرفنا 
تاريخياً. 

لبنان على الخريطة العالمية؟ حتماً.
فبيروت أم الشرائع التي يمثّلها النائب 

صحناوي في البرلمان اللبناني من المدن األكثر 
تلوثاً على خريطة العالم.

ولبنان الذي ورثناه عن "أسالفنا" الفينيقيين، 
حّل بين  الـ" Top 10" على خريطة الفساد 

العالمية وفق كل المؤشرات.
ولبنان، الذي يفخر بديموقراطيته، قّدم 
في العقود الثالثة الماضية أسوأ التجارب 

الديموقراطية (مع إستثناءات قليلة) في فن 
اإلبتزاز السياسي وتعطيل للمؤسسات وفي 

تمديدات غب الطلب...
لبنان مرة جديدة على الخريطة العالمية 

والفضل لمن مجُد صناعة التاريخ ومجد فينيقيا 
أعطيا له.
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أعيد إطالق بطريق صغــري يف الطبيعة بعد تقديم 
العناية الطبية الالزمة له إثر خوضه رحلة شــاقة من 
نيوزيلندا إىل أسرتاليا، أمال يف أن ينجح بنفسه يف إيجاد 
الطريق إىل دياره. وكان عثر عىل هذا البطريق من نوع 
فيوردالند بحالة صحية سيئة عىل الصخور قرب لورن 
يف جنوب ملبــورن عىل بعد 2500 كيلومرت من موطنه 

األصيل يف نيوزيلندا.
وأشــار رئيس هيئة الخدمات البيطرية يف حديقة 
ملبورن للحيوانات مايــكل لينش إىل أن وزن البطريق 
كان أدنى من الوزن الطبيعي، وتعني عىل األخصائيني 
يف املوقع تقديم املأكل واملرشب له بصورة تدريجية عىل 
مدى أسابيع. وقال "بدأ يستعيد وزنه الطبيعي تدريجاً 

مع مرور الزمن".
وأضــاف "بدأنا بعدهــا بإعادتــه إىل املياه لدى 
اســتعادته القوة الالزمة للســباحة كي يعيد تكوين 

بعض العضالت".

السباحة  بقدرتها عىل  فيوردالند  بطاريق  وتُعرف 
ملســافات طويلة بحثاً عن الطعام، وهي تميض أوقاتاً 
طويلة يف املحيط لدرجة أن حيوانات برنقيل تنمو عىل 

ذيلها.
( ا ف ب)
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