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لم يعد خافياً أّن االقتصاد اللبناني يعاني أزمة سيولة. ولم يعد 
خافياً أيضاً أّن دوالً عدة دخلت منذ فرتة عىل خط محاولة مساندة 
مرصف لبنان ومــن خالله العملة الوطنيــة ومنها أطراف معنية 
مبارشة بـ"ســيدر". اعتادت الطبقة الحاكمة عىل صناعة "اآلمال 
والرهانات" وسلسلة األمثلة يف هذا املجال كثرية، بدءاً من التعويل عىل 
النفط والغاز وصوالً إىل االتكال عىل "سيدر" وأخرياً إمكانية الدعم 
املايل من دول مجلس التعــاون الخليجي. كل هذه املحاوالت لرشاء 
الوقت وتأجيل االنفجار لن تؤتي ثمارها إال إذا ترافقت مع إصالحات 
هيكلية جذرية تبدأ بحرص اإلنفاق وال تنتهي عند هذا الحد.  لذا ال بّد 
من الحذر من أي رهان إضايف كذلك املتمثل بالدعم املايل املنتظر من 
دول مجلس التعاون الخليجي، الذي وإن كان من شأنه أن يقّلل من 
فجوة التمويل الخارجي للبنان التي تقدر بنحو 6.5 مليارات دوالر يف 
السنة، وسيحفظ لفرتة أصول املركزي بالعمالت األجنبية، ويقلل من 
الحاجة إىل مزيد من تدخل البنك املركزي أقله يف املدى القريب، غري أّن 
كل ذلك لن يكون بحد ذاته كافياً من دون هيكلية إصالحية بنيوية 

ال مفّر من تنفيذها ملعالجة االختالالت األساسية يف البلد.
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بما ال شــّك فيه أن زيــارة الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني إىل الســعوديّة يف هــذا التوقيت 
الحّســاس بالذات، تحمــل يف طيّاتهــا أبعاداً 
للغاية يف زمن  اسرتاتيجيّة وجيوسياسيّة مهّمة 
والرسيعة،  الجذريّــة  الدراماتيكيّة  التحــّوالت 
خصوصاً يف ظّل التوتّرات اإلقليميّة املرتبطة بأكثر 
من ملف شــائك. وما يزيد من "تاريخيّة" هذه 
الزيارة، أن "الدب الرويس" بات العباً أكثر انغماساً 
يف سياسات الرشق األوسط منذ سقوط االتحاد 
السوفياتي ونهاية حقبة الحرب الباردة، إذ تتمتّع 
موسكو بهامش مناورة كبري يف املنطقة، ال سيّما 

بعد انحســار الدور األمريكي نوعاً ما بقرار ذاتي 
مــن إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحيث لم يُخِف 
األخري نيّته الخروج من "الحروب السخيفة" التي 

يجب أن تنتهي بالنسبة إىل واشنطن.
العاهل  مــع  محادثات  بوتــني  وأجــرى 
العزيز وويل  امللك ســلمان بن عبد  الســعودي 
العهد األمري محمد بن سلمان أمس، ترّكزت عىل 
النفط والتطّورات يف املنطقة التي تشــهد توتراً 
متصاعداً بني الريــاض وطهران، وذلك يف زيارة 
حظي خاللها الرئيس الرويس بحفاوة بالغة لها 

دالالتها السياسيّة. 
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"نحن بدولة مش دولة"... 
الكثري  وتختزن  تخترص  عبارة 
مــن املعاني الدالــة عىل عمق 
وأنها  ســيّما  اللبنانية،  األزمة 
أتت عىل لســان وزير املال عيل 
حســن خليل وكادت أن تضيع 
"املعمعة"  خضــّم  يف  دالالتها 
الســورية التــي أثارها رئيس 
"التيار الوطنــي الحر" الوزير 
جربان باسيل من عىل منرب "13 
كونها  قاعدة  وعــىل  ترشين". 
"دولة مش دولة" ساد الرتاشق 
والضيــاع وانعــدام التــوازن 
والتناغم بــني أفرقاء الحكومة 
األخــرية،  الســاعات  خــالل 
تحت  املعركة  شظايا  فتطايرت 
عنــوان "قلــب الطاولة" عىل 
محورين، األول يقوده باســيل 
باألصالة عن نفســه وبالنيابة 
وفريق  الجمهورية  رئاسة  عن 
8 آذار إلعادة الوصل بني قرصي 
بمعزل  و"املهاجرين"  "بعبدا" 
مجلس  يف  جامــع  قــرار  عن 
الــوزراء، والثاني محور متعدد 
أكثر  ضفته  عىل  اجتمع  األبعاد 
من طرف رئايس وسيايس، لصّد 
محاوالت إعــادة تعويم النظام 
الدولة  حســاب  عىل  السوري 
اللبنانية وقافلة شهدائها الذين 
ســقطوا عىل مذبح "وصاية" 

هذا النظام.
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فاز األمريكي ابهجيت بانريجي املولود يف الهند والفرنســية 
االمريكية اســرت دوفلو واألمريكي مايكل كريمر االثنني بجائزة 
نوبل لالقتصاد عن أعمالهم حول الفقر، كما أعلنت االكاديمية 
امللكية السويدية للعلوم. وقالت هيئة التحكيم إن الخرباء الثالثة 
كوفئوا عىل "إدخالهــم مقاربة جديدة للحصــول عىل أجوبة 

موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر يف العالم".
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ال يمكن لعاقــل أن يتصّور أن إعالن 
وزير الخارجية جربان باســيل عن نيته 
زيارة ســوريا كان مفاجئاً، أو أنه نطق 

به مــن دون وجود خطوات 
واتصاالت جرت  مسبقة 

وتجرى تحت الطاولة، 
كما يصعب التصديق 
الحكومة  رئيس  أن 
الحريــري  ســعد 

اإلعالن  هذا  تلقى 
مثلــه مثــل أي 
مواطــن عادي يف 

الجمهورية. هذا ما 
تكشــفه ردود الفعل 

األولية عىل خطاب باســيل أمس األول، 
والتي تمثلت بضوء أخرض غري مبارش من 
رئيس الحكومة سعد الحريري، وبرتحيب 
سوري عرّبت عنه بعض املصادر من خالل 
وصف خطوة باسيل بالقرار االسرتاتيجي 
الجمهورية  رئيــس  بسياســة  املرتبط 
العماد ميشال عون ملواجهة التحديات 
ومحاوالت  واالقتصادية  السياسية 

إفشال عهده. 
القول  يمكن  األحوال،  كّل  يف 
إن موقــف باســيل كان جريئاً 

ومتقّدماً، بعدما كان باسيل نفسه يمنع 
وزراء "التيار الوطنــي الحر" من زيارة 
سوريا إال بعد نيل موافقة مجلس الوزراء، 
وكان يتجنّب كما رئيس الجمهورية طرح 
موضوع العالقات اللبنانية - الســورية 
للحؤول دون تفجــري الحكومة. وهذا ما 
يؤكد وجود مســتجدات وظروف معينة 
أفضت إىل إعالن باســيل عن زيارة يعتزم 
القيــام بها يف توقيت يختــاره لن يكون 
بعيــداً. وعىل قدر ما كان إعالن باســيل 
جديداً، شــكل بيــان الحريري املقتضب 
الثانية، أو الخطوة  بشأنه أمس املفاجأة 
االســتكمالية ملا قاله وزيــر الخارجية. 
يمكــن القول إن بيــان الحريري أعطى 
تقريباً الضوء االخرض لزيارة باســيل، إذ 
رئيس  أراد  "إذا  بالحــرف  الحريري  قال 
"التيار الوطني" زيارة ســوريا ملناقشة 
شأنه.  فهذا  الســوريني  النازحني  إعادة 
املهم من وجهة نظر رئيس الحكومة هو 
النتيجة، فال يجعل النظام الســوري من 
الزيارة سبباً لعودته إىل لبنان ألننا ال نثق 
بنوايا النظام من عــودة النازحني، وإذا 
أّول املرحبني".  العودة فسنكون  تحققت 
باســيل  إىل  الحديث  الحريــري  تقّصد 
بوصفه رئيــس "التيار الوطني الحر" 
من  وانطالقاً  الخارجية،  وزير  وليس 
هذا االعتبار تعاطى مع فعل الزيارة 
عىل أنه شأن خاص متعلق برئيس 
تيار ســيايس محــاوالً تطويق 
أي ســجال متوقع يف شأنه، وقد 
العبارة  برصيح  املسألة  عن  عرّب 
حني قــال إن "البلــد ال تنقصه 

سجاالت".
"التيــار  تلقــف  وبإيجابيــة 
الحريــري واعتربه كالماً  الوطني" كالم 
باالتجاه  األمور  ويدفع  وموزوناً  منطقياً 
االيجابي ال سيما وانه صدر عن مسؤول 
باسيل تقطيع  اســتطاع  واذا  الدولة.  يف 
املوضوع بسالم داخل مجلس الوزراء من 
أن تتربأ الحكومة من كالمه، يكون  دون 
خطوة  ثانياً  الحريري  وبيان  أوالً  موقفه 
اللبنانية  نحو بناء مسار جديد للعالقات 
- السورية ولو من بوابة عودة النازحني. 

بجملتني لخص باسيل أهداف زيارته 
اىل ســوريا وحرصها بعــودة النازحني، 
وفتح املعابر بني العراق وسوريا وكيفية 
االســتفادة منها محلياً لخفض الرسوم 
وتصدير املنتجات اللبنانية، وهما مطلبان 
ملحــان يف الوقت الحارض وال ســيما يف 
الخانقة  واملالية  االقتصادية  األزمة  ضوء 

التي يعيشها لبنان. 
وال يمكن فصــل اإلعالن عن الزيارة 
واملجاهــرة به عن وجود منــاخ اقليمي 
داخل  نفســها  تفرض  ومتغريات  ودويل 
ســوريا وخارجها. يقرأ باسيل املتغريات 
جيــداً، ويلمس محاولة حصــار للعهد 
وحلفائه يف لبنــان بقرار أمريكي واضح، 
وبالتــايل بــات عليه ان يخطــو خطوة 
اىل االمــام، ليقــول لآلخريــن: إذا كنتم 
يمكن  أخرى  خيارات  فلدّي  تحارصونني 
مــن خاللها كرس الحصــار االقتصادي 
والسيايس مع ســوريا التي هي االمتداد 

الطبيعي للبنان.
كان يفرتض ان يتخــذ القرار خالل 
الســابقة لكن  الوزراء  جلســة مجلس 
الحريري فضل التمهل لدراسة املوضوع. 
ربما بانتظار الضــوء األخرض االمريكي 

لالردن املتعلق ببيع الكهرباء اىل سوريا.
أثار ردود فعل  باسيل  واذا كان كالم 
محلية فإن زيارته مرحب بها ســورياً، 
حيث القت مواقف باسيل األخرية ترحيباً 

الســورية  األروقــة  يف 
التــي تمنــت أن يكون 
قرار  من  نابعــاً  كالمه 
اسرتاتيجي وليس مجرد 
فشة خلق قبل أن تعقب 
أوســاط مطلعــة عىل 
بالقول  السوري  املوقف 
اســرتاتيجي  "قرار  إنه 

نابع من نية رئيــس الجمهورية العماد 
ميشال عون".

أن الســوريني  إىل  ولفتت املصــادر 
أبلغوا  وقد  النازحني،  الستقبال  جاهزون 
لبنان بذلك مراراً وذلــك من خالل خطة 
متفــق عليها، فالقرار هــو قرار لبناني 
ملتابعة  مشرتكة  ولجنة  اتفاقاً  يستوجب 

معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
تحية معارضة وبعد 

نحن من نعارض سياستك في لبنان ونرفض 
التطبيع مع النظام السوري ونتمنى منكم تسليم 

رسالتنا إلى الرئيس السوري بشار األسد، شاكرين 
مبادرتكم "غير البريئة" في زيارة دمشق. وكلنا 

يقين أن زيارتكم تشكل ضربة لسيادة لبنان وكرامة 
ابنائه الوطنيين، ولن تكون إال بداية سقوط الهيكل 

على رؤوس الجميع.
معالي الوزير، نتمنى منكم أن تخبروا األسد 

باآلتي: أن هناك 55 شهيداً سقطوا في تفجيري 
التقوى والسالم في طرابلس وأن القضاء اللبناني 

أثبت تورط االستخبارات السورية بهذا العمل 
اإلرهابي وأن عليه تسليم الجناة إلى العدالة.

ذّكره بأن هناك مذكرة توقيف غيابية بحق أحد 
جنراالته اللواء علي المملوك لعالقته بالتفجيرين. 

وال تنس أن تتوقف عند الملف المرتبط بميشال 
سماحة والمتفجرات التي نقلها من سوريا إلى لبنان 

بأمر من مسؤولين في نظام األسد ومنهم المملوك 
وتواصله مع مستشارة األسد بثينة شعبان ونتمنى 

منه تسليم المتورطين.
معالي الوزير، أنت الحريص على "عظام 

اللبنانيين" وتتقن فن "نبش القبور" وطالبت 
في الكحالة بـ"عظام المسيحيين" وكانت حادثة 

قبرشمون نتيجة خطابكم، فنتمنى عليكم أيضاً 
مطالبة األسد باللبنانيين المعتقلين في السجون 

السورية وأن يحدد مصير المفقودين منهم 
وأن يعيد رفات أي لبناني استشهد على األرض 

السورية ألجل كرامة لبنان، وإذا قال أن ال معطيات 

لديه عنهم، ذّكره بأن نظامه سلم رفات العميل 
اإلسرائيلي ايلي كوهين إلى إسرائيل قبل فترة 

قريبة. 
طبعاً معالي الوزير، انتم لديكم كل الحرص على 
سيادة لبنان، فال بد من طرح قضية ترسيم الحدود 

حيث يتوجب على النظام السوري تقديم المستندات 
التي تثبت لبنانية مزارع شبعا من عدمها إلى األمم 
المتحدة، وننهي هذا الملف ألن هناك حزباً يستغل 

حالة "الحدود بال الهوية" لتعريض لبنان للمخاطر.
وعلى الرغم من أن زيارتكم غير رسمية وال 

تحظى بموافقة الحكومة وال رئيسها، فال بد من 
تذكير األسد بأن نظامه وضع رئيس حكومتكم 

سعد الحريري ونواباً وشخصيات لبنانية على الئحة 
"اإلرهاب"، علماً انها شهادة يفتخر بها الحريري، 

وبالتالي ال يجب أن تنسى أن رئيس "تيار 
المستقبل" كان من الداعمين األساسيين للثورة في 
سوريا ولم يبخل عليها انسانياً أو أخالقياً أو مادياً. 

وطالما أن الحديث عن الحريري فذّكره أيضاً بأن 
رئيس حكومتنا يعتبر األسد مجرماً وأكد للمجتمعين 

العربي والدولي في العام 2009 قبل زيارته 
سوريا أن األسد "دكتور في تقديم الوعود الكاذبة" 

)خطاب الحريري في رمضان 2016(. وأن دماء 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذكية أخرجت 

السوري من لبنان وأعادت الهاربين إلى الوطن. وأن 
المحكمة الدولية ستصدر قراراتها قريباً.

معالي الوزير، أخذتم من قضية الالجئين 
السوريين حجة للتواصل مع سوريا، وغاب عنكم 

وعن األسد أن لبنان البلد الوحيد الذي لم يغلق 
سفارته في سوريا وأبقى على سفارة النظام في 

لبنان، وأن المجلس األعلى اللبناني السوري ال 
يزال على قيد الحياة، وأن هناك تنسيقاً مباشراً 
بينكم وبينه عبر ممثلكم بيار رفول، وأن اللواء 
عباس ابراهيم ينّسق مع الجانب السوري في 

عودة الالجئين، ويرسل لهم اللوائح بمئات األسماء 
التي ترغب بالعودة فيعيد األسد الالئحة بعشرات 

األسماء، فضالً عن شخصيات ووزراء تزور أسبوعياً 
سوريا لتقدم أوراق اعتمادها، إسأله معالي الوزير: 

أال يكفي كل هذا التنسيق لعودة الالجئين؟ أال يكفيه 
أن حزب الله ينّسق معه لعودة الالجئين؟ أخبره 

أن محاوالت ابتزاز الرئيس الحريري لن تنجح ولن 
يُلدغ من جحر واحد مرتين. 

انقل له رأي الالجئين السوريين، وذّكره بأن 
هناك ماليين السوريين خارج حدود نظامه 

يعارضونه وأن عودتهم ال تتطلب ضمانات بعدم 
اعتقالهم أو تعذيبهم فحسب بل بحرية الرأي 
والتعبير. وأخبره أن "حزب الله" مسؤول عن 

تهجير سوريين من قراهم الحدودية وتحويلهم إلى 
إرهابيين في الجرود. عليه أن يفهم أنه مسؤول عن 

سقوط أبرياء ومدنيين لن يهدأ لهم بال قبل رؤية 
المسؤولين خلف القضبان.

رئيس "الوطني الحر"... لم تكن ضمن الذين 
ناضلوا في وجه السوري قبل العام 2000، ولم 

تكن في بعبدا عندما هاجمه جيش النظام السوري، 
فعليكم إعالم األسد أن شهداء الجيش الذين سقطوا 
دفاعاً عن الوطن في 13 تشرين صنعوا المستقبل 

بدمائهم.
أخبره أن أكثر من نصف الشعب اللبناني 

يعارضه، وأن من يقتل شعبه بالكيميائي ال يمكن 

احترامه. ولوال المجازر التي ارتكبتها روسيا 
بسالحها الجوي وصواريخها العابرة للقارات من 

بحر قزوين لما بقي على كرسيه. ال بد أن يدرك أن 
إيران ال تقف إلى جانبه من دون مقابل، بل تريد 

ثروات سوريا واستغالل السوريين وتحويل بالده 
إلى منصة لمهاجمة العرب وتحقيق مشروعها 

الفارسي.
معالي الوزير، قبل وصولك إلى دمشق، أسلك 

طريق حمص والتقط الصور وانقلها لألسد، ليعرف 
أنه مسؤول عن تدمير سوريا وأن الروسي واإليراني 
والتركي لن يعيدوا إعمار سوريا ولو أرادوا النطلقوا 

بذلك منذ سنتين على األقل، بل دخلوا سوريا كي 
يحصلوا على مكتسبات مقابل خروجهم الحقاً. 

فواجب عليكم اخباره أن سوريا منتهكة السيادة من 
ثالث دول وتضاف اليها إسرائيل التي تسرح وتمرح 
في سماء دمشق وال تترك هدفاً إال وتضربه من دون 

أي رد سوري.
وأخيراً، ال بد من أن يعرف األسد أن "الوطني 

الحر" ليس أهالً التفاق أو تسوية، فهو أخّل 
بـ"اتفاق معراب" بعدما استغله للوصول إلى 

أهدافه الرئاسية، وبدأ استهداف البيان الوزاري منذ 
األيام األولى لحكومة "إلى العمل" وهدد التسوية 

عشرات المرات، لكن على الرغم من ذلك فإن 
حضوركم إلى جانب المسؤول عن 13 تشرين وما 

قبلها وما بعدها يدفعكم إلى االعتراف بمتالزمة 
ستوكهولم.

معالي الوزير، األسد يعلم أن طموحكم هو 
الوصول إلى الكرسي، وهو األكثر خبرة بكيفية بيع 

الوطن لالحتفاظ بالكرسي.

زيارة دمشق: قرار "استراتيجي" من عون

ما يجب أن يقوله باسيل لألسد...

باسيل يقرأ المتغيرات )رمزي الحاج(

غــــادة حــــالوي

 إســتغرب صحافيــون 
نقابة  مجلس  أعضــاء  صمت 
عىل  املحســوبني  املحرريــن 
أحزاب معارضــة للتطبيع مع 
النظام الســوري، عــن زيارة 

النقيب إىل سوريا.

 توقــف أحــد النــواب 
العونيــني عند كالم الســفري 
الســوري عيل عبد الكريم عيل 
بشــأن الكهرباء وســأل: "أال 
الوزير  قنــاة  يغمز كالمه من 

باسيل؟".

 أعربت أوساط اقتصادية 
تؤدي  أن  قلقهــا مــن  عــن 
موقف  أثارها  التــي  "البلبلة" 
وزيــر الخارجيــة اللبناني يف 
جامعة الدول العربية إىل فرملة 
االندفاعــة العربية ملســاعدة 

لبنان مالياً.

خفــايـــا

مــحـمــد نــمــر
m.nimer@nidaalwatan.com

بإيجابية تلّقف "التيّار 
الوطني" كالم الحريري 

واعتبره "منطقيًّا وموزونًا"

التنفيذيــة عــىل األرض.  الخطــوات 
اللبناني،  امللعب  الكــرة يف  أن  واعتربت 
النازحني  الستقبال  جاهزة  سوريا  وان 
حني يجهز لبنان ولطاملا كّررت دعوتها 
بهذا الشــأن وهذا كالم تبلغه لبنان من 
خــالل املدير العام لألمــن العام اللواء 
ابراهيــم  عبــاس 
مــراراً  حمل  الــذي 
وتكــراراً اىل رئيــس 
حديثاً  الجمهوريــة 
تفعيل  رضورة  عــن 
التعــاون وتشــكيل 
لبحث  مشرتكة  لجنة 

مسألة النازحني. 
لطاملــا اعتربت ســوريا أن عودة 
النازحني ال تحصل بالخطابات واملواقف 
وإنمــا يلزمها قــرار مــن الحكومة 
اللبنانية، وتقــول مصادر مطلعة عىل 
أجوائهــا إّن "باســيل مرحب به يف اي 
لحظــة والتواصل مع لبنــان قائم من 

خالل قنوات عدة".
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ليســت املرة األوىل التي يقتحــم فيها مصطلح 
"سوريا" املشهد اللبناني، من باب الدعوة لفتح حوار 
رسمي بني الدولتني الجارتني. ولن تكون املرة األخرية 
التي يعلن فيها أحد الوزراء نيّته عبور نقطة املصنع 

للتوّجه إىل العمق السوري.
حتى أّن هناك من يقول إّن الســوريني انتظروا 
من رئيس الجمهورية ميشال عون أن يُدرج املحطة 
الدمشقية عىل جدول رحالته الخارجية، مع انطالق 
واليته الرئاسية، وليس خالل نصفها الثاني. وهذا ما 
سبّب انزعاجاً بقي مكتوماً وأسري الجدران الحديدية. 
كما إنّه سبق ألكثر من وزير من "الوزن الثقيل" 
ليجالســوا نظراءهم  الحدودية  املنطقــة  أن عربوا 
السوريني ويناقشوهم يف مسائل تقنية أو سياسية، 
أســوة بالوزير السابق بيار رفول الذي يقصد سوريا 

دوماً موفداً من الرئيس ميشال عون.
الغزل عىل املنوال الســوري ليس ابن ســاعته. 
وضع عىل طاوالت القرار مع دخول عون قرص بعبدا، 
ولكنه ظّل مضبوطاً ومطّوقاً خشية تطاير شظاياه 

لتنال من التضامن الحكومي.
فعــىل ســبيل املثــال ال الحرص، أكــد رئيس 
الجمهوريــة يف لقاء إعالمي قبل أكثر من ســنة أن 
"قنوات الحوار سارية ومنتظمة مع سوريا يف ملفي 
النازحني واألمن وأنه كلف اللواء عباس إبراهيم إدارة 
هذا الحوار الرســمي"، فيما واظب وزير الخارجية 
جربان باســيل عىل التشديد أكثر من مرة عىل "عودة 
الحوار السيايس مع سوريا". وكلها مواقف ال يمكن 
فصلها عن معطيات امليدان السوري اآلخذة بالتدحرج 

ملصلحة النظام السوري.
بهذا املعنى، ال تخرج دعــوة رئيس الجمهورية 
من عىل منرب األمم املتحدة "لتشــجيع عملية العودة 
التي يجريها باالتفاق مع الدولة الســورية لحل هذه 
املعضلة التي تهــدد الكيان والوجود"، عن املســار 
االنفتاحــي الذي يمارســه العهد وحلفــاؤه تجاه 

"الجارة" املنهكة بحروبها الداخلية. 
كما تفقد "القنبلة" التي فّجرها وزير الخارجية 
من عىل "مرسح 13 ترشيــن"، بعضاً من "دويّها"، 
إذا ما اعتربت ســياقاً طبيعياً ملواقــف قيادة "التيار 
الوطني الحر"، وقد ســبق له أن أثار مســألة عودة 
سوريا إىل الجامعة العربية خالل مشاركته يف اجتماع 

وزراء الخارجية العرب األخري.
أكثر مــن ذلك، دفعت األزمــة االقتصادية التي 
تجنح برسعة نحو شــفا االنهيار، إىل التخفيف من 
أثقال اإلحراج الذي يســببه هذا امللف الخاليف لرئيس 
الحكومة ســعد الحريري، لفرض بنــد التطبيع مع 

سوريا بقوة األمر الواقع عىل طاولة مجلس الوزراء.
هكذا، تالحقــت املواقف الداعيــة لطرق أبواب 

دمشــق من جديد، بغية إقناعها بتخفيض رســوم 
الرتانزيــت أمام الصــادرات اللبنانيــة لعبور معرب 
"البوكمال"، والعمل عىل إعادة النازحني السوريني إىل 
بالدهم بعد عودة الجزء األكرب من األرايض الســورية 
إىل كنف ســلطة النظام... إىل أن قالها باسيل بالفم 
املآلن: سأفعلها وسأتوجه إىل سوريا. ويف هذا السياق، 
تؤكد مصادر بارزة يف قوى الثامن من آذار، أّن ما أدىل 
به وزير الخارجية ال يرتبط بتوقيت ســيايس معني، 

تأّخر ألشــهر عىل  يكون  قد  بل 
البوح به بســبب حرص الرئيس 
عــون كمــا باســيل، ومعهما 
من  الثامن  قوى  من  رشكاؤهما 
آذار عىل عدم تفجري الحكومة أو 
أّما وقد تغرّيت  "زرك" الحريري. 
الظروف املحيطة، فصار بإمكان 
خطوة  يخطــوا  أن  اللبنانيــني 

لألمام نحو سوريا.
ملاذا اآلن؟ ألن األزمــة االقتصادية تفاقمت جداً 
باملزاج  الخارجية، مدعومــاً  فرّسعت اعالن وزيــر 
العربي اآلخذ بالتبّدل إزاء نظرته إىل سوريا ونظامها، 
كما تشــري املصادر. كما أّن اقرتاب العهد من عامه 
الرابع مــن دون أن يتمكن مــن تحقيق انجاز كبري 
يسمح لـ"وريثه" الســيايس، رئيس "التيار الوطني 
الحر" بتعزيز ترشيحه لرئاسة الجمهورية، ال بل إّن 
التدهور االقتصادي واالجتماعي يجعل من باســيل 
"أضعف" املرشــحني، يدفع األخــري إىل البحث عن 

"إبرة" معالجة يف "كومة" التحوالت السورية.
الســورية، فهي  األبرز من "قنبلته"  الغاية  أّما 
وفق املصادر، السعي مع السوريني، إليجاد حّل ألزمة 

النازحني كونها تثقل بجزء كبري الوضع االقتصادي، 
ولفتح باب تصدير االنتاج اللبناني بشكل يخفف من 
وطأة الشّح يف العملة الصعبة. وهو يدرك جيداً، كما 
ســبق للمدير العام لألمن العام عباس ابراهيم وأبلغ 
املســؤولني اللبنانيني، أّن القيادة الســورية تطالب 
بفتح باب حوار رسمي وعلني مع اللبنانيني لتسهيل 
أي خطوة من جانبها. ويمكن لباسيل بما يمثله من 
ثقل سيايس، أن يكون الجهة الرسمية التي تقود هذا 

الحوار.
تضيف: إّن املســألة السورية 
"اســتوت" عىل وقــع االنعطافة 
البطيئة التي تجريها الدول العربية 
تجاه سوريا، من دون أن يعني ذلك 
أّن رئيس الحكومة ســيبصم عىل 
يف  لكنه  دمشق،  مع  التطبيع  قرار 
املقابل لن يقف حجر عثرة أمام أي 
حوار قد يجريه أحد وزرائه، حتى 

لو كان من وزن وزير الخارجية. 
وبهذا املعنى، تقرأ قــوى الثامن من آذار البيان 
املكتــوب الصادر عن رئاســة الحكومــة، بمنحاه 
االيجابي، والذي يخبّئ تنســيقاً خفياً بني الحريري 
وباســيل، بدليل إثارة رئيس الحكومة خالل زيارته 
اإلماراتية مسألة إعادة إعمار سوريا والتي ال يمكن 

أن تتم إال بعد تطبيع العالقات الثنائية.
إذاً، يُدرك وزير الخارجيــة أّن حراكاً عربياً جديداً 
يتموضع تجاه ســوريا، لكن الحريــري لن يقدم عىل 
أي خطوة قبل عودة دمشق إىل الجامعة العربية. فهل 
سيكون بمقدور "االسفنجة" التي يمسكها الستيعاب 

"خطوة" باسيل، أن تمتص نقمة شارعه؟

الوزيران باسيل وفنيش في جلسة مجلس الوزراء أمس )رمزي الحاج(

لفت رئيس حــزب "القوات اللبنانية" ســمري جعجع إىل أن 
"البعض يســعى إىل توريطنا بمشاكل سياســية خارجية، إذ يف 
االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يف الجامعة العربية الذي 
دعت إليه مرص عىل خلفية العملية العسكرية الرتكية شمال رشق 
سوريا، قال وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل حيث كان من 
املفرتض أن يكون ممثالً للبنان: ألم يحن الوقت لعودة ســوريا إىل 
أحضان الجامعة العربية؟ وهو سؤال تأكيدي أكثر منه للتلميح إىل 

أنه حان الوقت لتعود سوريا إىل الجامعة العربية". 
واعترب جعجع خالل عشــاء أقامه مركــز وينذرور يف حزب 
"القوات اللبنانية" يف ليمنتون عىل رشف رئيس "القوات" وعقيلته 
النائبة ســرتيدا جعجع أن "وزير الخارجية ال يملك الحق باتخاذ 
موقف بهذا الحجم من دون العودة إىل مجلس الوزراء، واألخري لم 

يتخذ يوماً قراراً يف هذا الشأن ال سلباً وال ايجاباً".
وسأل جعجع عن "أي سوريا يطالب باسيل؟"، مشرياً إىل أنه 
"عملياً يطالب بعودة بشــار األسد ال سوريا. يف الوقت الحارض ال 
وجود لسوريا، إنما إيران بالدرجة األوىل، وروسيا، وتركيا، وأمريكا. 
عندما يطالب بعودة األسد اىل الجامعة العربية، عىل وقع تطورات 
األزمة الســورية حيث تجتمع إيران وتركيا أو روسيا وأمريكا، أو 
تركيا وروســيا، ويقررون مستقبل ســوريا، يف ظل غياب األسد، 
ألن ال ثقل فعلياً له، بل لألطــراف، يعني أنه يطالب بإدخال إيران 

وروسيا وتركيا وأمريكا إىل الجامعة، وجميعها ليست عربية".

أضاف: "باســيل عىل علــم بعقوبات مجلــس األمن يف حال 
التعاطي مع األسد، باإلضافة إىل العقوبات األمريكية وتلك الخاصة 

باالتحاد األوروبي. وبالتايل، ال أحد يعلم ما يقوم به باسيل".
وأشار جعجع إىل أنه "ما إن أعيد فتح معرب البوكمال الحدودي 
بني ســوريا والعراق، حتى اندفعت بعــض األطراف ممن ال يبايل 
بمستقبل لبنان الدولة ووضعه بل بنظام األسد واألمة بمفهومها 
الواســع، إىل املطالبة بوجوب التعاطي مع النظام السوري لرتتيب 
دخول الشاحنات اللبنانية إىل ســوريا ومنها إىل معرب البوكمال"، 
مطالباً جعجع "الجميع بالرتوي باعتبار أن كل االتفاقات مربمة 
بني لبنان وســوريا، من ضمنها نقل البضائع، باإلضافة إىل وجود 
سفراء بني البلدين يف حال تحتاج األمور إىل البحث، لذا يتوجب عىل 
لبنان االقتداء ببعض الدول التي تتعامل عرب السفراء يف حال هناك 
ما يســتلزم توضيحاً. وإذا اقتضت الحاجة للتدخل عىل مستوى 
أكرب، فهناك الخط الســاخن وهو املدير العــام لألمن العام اللواء 
عباس إبراهيــم، يمكن اللجوء إليه باعتبار املديرية مؤسســة يف 

الدولة".
وسأل: "من يحتاج إىل اآلخر، نحن أم النظام؟ هل يرسل إلينا 
املســاعدات باألطنان؟. ال أفهم سبب هذه الطريقة بالتعاطي مع 
األسد لكنها نية البعض الذين يصطادون الحجج لفتح طريق مع 
األســد لتقوية أوضاعهم السياسية الداخلية انطالقاً من ضعفهم 

الشعبي يف الوقت الحارض".

جعجع: عن أيّ سوريا يطالب باسيل؟

محاسن جلسة 25 
الدستورية!

حسناً فعل رئيس مجلس النواب 
نبيه بري بتأجيله الجلسة المخصصة 

لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول 
المادة 95 من الدستور. فالتأجيل لمدة 

أسبوع، من 17 إلى 25 تشرين االول 
الحالي، أتاح ويتيح للمعنيين من نواب 

وقوى سياسية واجتماعية مزيداً من 
التمعن في القضايا المطروحة والمثارة، 

وهي أبعد وأخطر من الهدف الوظيفي 
لرسالة فخامة الرئيس.

منذ أن أثير موضوع التوازن الطائفي 
في التوظيف، وتحويله إلى قضية 
اختالل وطني، جرت تعيينات في 

وظائف مهمة أثارت وتثير انتقادات 
وتعليقات تذهب في مناٍح شتى. وفي 

األيام واألسابيع التي تلت، لم تعد 
قضية التوظيف في اإلدارات العامة 

وحدها مسألة دستورية تستدعي 
اجتماع مجلس النواب لتفسيرها، فقد 

تفّجرت قضية الحريات العامة بقوة 
مع المحاوالت غير الدستورية لمعاقبة 
الصحافيين وحتى مستخدمي وسائل 

التواصل االجتماعي في نقد الواقع 
السياسي واالجتماعي أو نقل صورة 

عنه، وأثيرت وتثار مسائل تتعلق 
بالصالحيات وسياسات الحكومة، 

واألخطر من ذلك ما يتعلق ببنية السلطة 
والمجتمع لدى اعالن طرف لبناني وازن 

أنه يتلقى تعليماته وأسباب عيشه من 
بلد آخر، وهو أمر اتُخذ ذريعة لتشديد 

الحملة ضد اإلعالم، مع أنه يستوجب 
تحديداً تفسيراً دستورياً من الدرجة 

األولى.
لقد أتيح الوقت الكافي لممثلي 

الشعب والشعب نفسه للتمعن في ما 
يجري، خصوصاً في تحويل الدستور 

إلى ورق لعب وتجاذب، بدءاً من نسف 
المواعيد الدستورية وصوالً إلى التالعب 

بأصول العمل الحكومي، وبينهما 
التهرب من مسؤولية معالجة القضايا 

الملحة واإلمعان في دفع البلد على 
طريق االنهيار السياسي واالقتصادي 

والمالي.
وبهذا المعنى فإن جدول أعمال 

جلسة 25 تشرين األول بات مثقالً، 
وأمام مجلس النواب فرصة، إن لم 

تكن لتصحيح التوجه وضبطه حسب 
الدستور ومقتضياته، فلتوجيه تحذير 

وإعالء الصوت أن لبنان يحتاج سياسات 
أخرى.

طوني فرنسيس

األزمة االقتصادية سرّعت
 إعالن وزير الخارجية مدعومًا 
بالمزاج العربي اآلخذ بالتبدّل 

إزاء نظرته إلى سوريا

باسيل إلى سوريا: عصفورا 
"الرئاسة" و"األزمة"... بحجر واحد

كـــلـــيــــر شـــكـــر

جعجع متحدثًا خالل العشاء )الوكالة الوطنية(
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كأنه ال يكفي البلد الحرائق السياسيّة واإلقتصاديّة 
واإلجتماعيّــة املندلعة، حتى باغتــه غضب الطبيعة 
لتقــي الحرائق عىل مســاحات واســعة من لبنان 
األخرض، ما كشف عن فضيحة جديدة وإهمال "قوي" 
للدولة "القوية" تمثّل يف عدم صيانة طائرات اإلطفاء 
وترك البالد تحت "رحمة" النريان التي "أكلت" األخرض 

واليابس.
"بني ترشين وترشين صيف ثــاٍن"، هذه املقولة 
املأثورة التــي يرّددها األجداد أثبتــت حرارة الطقس 
املرتفعة أنها أمر واقع، فاللهيــب الذي يرضب لبنان 
حالياً أدى إىل حرائق متنّقلة، كان أبرزها حريق املرشف 

يف الشوف.
ال يمكنك التوّغــل عند مدخل الشــوف الرئييس 
مــن دون مالحظة جمــال الطبيعة، هنــاك يتمركز 
حاجز للجيش فتسألة أين الحريق يف املرشف فيجيبك 
العســكري بعد 10 دقائق من هنا، والالفت أن البلدية 
توقــف رشطياً عند مدخــل البلدة لرتصــد الداخلني 

والخارجني.
تبدو املرشف بلدة منكوبــة، وكأنه ال يكفيها ما 
عانته أيــام الحرب اللبنانية، فأتــت الحرائق عىل كل 
يشء، تلك البلدة عاشــت أمس إستنفاراً غري مسبوق، 
فـ"العدو" إقرتب مــن منازلها وحارصها، وكان ال بّد 
من رّد فعل وهجوم مضاد إليقافه بعدما زرع الخراب 
يف األحراج التي استحالت رماداً. ويروي أحد أبناء البلدة 
الذي شــارك يف إطفاء النريان أنه "عند الساعة الثالثة 
من فجر اإلثنني إندلع الحريق وقد سارعنا إىل اإلطفاء 

واتصلنا بالجهات املعنية يف الدولة لطلب النجدة".

روايات كثيرة
الحريق، فمنهم من  الروايات حول سبب  تتعّدد 
يقول إنه مفتعل، وآخرون يحللون إندالعه بســبب 
ارتفاع درجــات الحرارة، يف حني أن بعض ســّكان 

منتصف  بعد  إنــه  يقولون  البلدة 
الليل شهدت البلدة موجة رعد، ومن 
املرّجح أن تكــون إحداها أصابت 
رشيطاً حديدياً مــا أدى إىل اندالع 
واجهت  كثــرية  صعوبات  حريق. 
املدنــي يف اإلطفاء،  الدفــاع  فرق 
وقــد شــارك أيضاً فــوج إطفاء 
إنتشار  وسط  أخرى  وأفواج  صيدا 
لعنارص الجيش اللبناني، ومن أبرز 

تلك الصعوبات، حسب عنارص الدفاع املدني، وعورة 
املنطقــة وعدم وجود طرق زراعيــة، يف وقت كانت 
األلغام هي العائق األسايس أمام تقّدم فرق اإلطفاء، 
ما دفعهم إىل اإلعتماد عىل الخراطيم الطويلة للوصول 

إىل الحرائق قدر اإلمكان.
مهمــا قيل ال يمكن وصف املشــهد يف املرشف، 
فشجر الصنوبر إتّشح بالسواد، تلك األشجار املعّمرة 
احتاجــت إىل عرشات وعرشات من الســنوات حتى 
اكتســبت رونقها وجمالها، وما حّل بالصنوبر حّل 
بشجر السنديان. ومن جهة ثانية فإن رائحة الحريق 
منتــرشة يف أرجاء املنطقة وتكاد تخنق املارة، كذلك، 
فإن الرماد منترش تحت الشــجر املحرتق ويتطاير 
يف الهــواء، وقد وصل الحريق إىل جانب جامعة رفيق 

الحريري والبيوت املنترشة هناك.
وأمام هول الحريق حاولت طائرة إطفاء تابعة 
للجيــش اللبناني التدّخل لكن وجــود خطوط توتّر 

عاٍل منع ذلك، فاقترصت عملية اإلطفاء عىل عنارص 
الدفاع املدني وإطفاء صيدا والبلدية وأبناء البلدة.

الصنوبر والسنديان
وبعد الظهر إستطاع عنارص اإلطفاء السيطرة عىل 
نحو 75 يف املئة من الحريق، وانتقل العمل إىل التربيد كي 
ال يشتعل مجدداً خصوصاً يف ظل الطقس الحار ورسعة 

الرياح.
ويصف رئيس بلدية املرشف زاهر أيوب عون ما حّل 
ببلدته بالكارثة الكربى التــي ال تعّوض. ويقول لـ"نداء 
الوطن": "التقديرات األولية تشري إىل القضاء عىل أكثر من 
مليون ونصف مليون مرت مربّع من املساحات الخرضاء 

التي تتألف بمعظمها من أشجار السنديان والصنوبر".
ويوضح أن "التحقيق يف أســباب إنــدالع الحريق 
مستمّر، لكن األساس يبقى حالياً السيطرة عليه نهائياً 
وعدم الســماح باندالعه مّرة ثانية، علمــاً انه من أكرب 
الحرائــق التي ترضب لبنان إذ وصــل إىل خراج 3 بلدات 
شوفيّة". ويشــري إىل أّن "معظم األرايض املحروقة هي 
مشاعات، يف حني أن عملية حماية األحراج كانت تحتاج 
إىل تضافر جهــود البلديات والدولة ووزارة الزراعة، ففي 
الســابق كان هناك ماعز يف األحراج، أما اآلن فاألحراج ال 
تدخلها الحيوانات، وبالتايل ال قدرة ألحد عىل اإلهتمام بها 

ألن املساحات شاسعة".

أين الطائرات؟
ونظراً إىل صعوبة عملية اإلطفاء، فقد استعان لبنان 
بطائرتني قربصيتني متخصصتني للمساعدة عىل إخماد 
الحرائق، ما يطرح أســئلة عن الطائرات التي تّم رشاؤها 
عندما أعلنت جمعية "أخرض دايــم"، التي ضّمت عدداً 
من الهيئــات اإلقتصادية وأركان القطاع الخاص ورجال 
أعمال وعدداً مــن الجمعيّات البيئية املبادرة العام 2008 
لرشاء طوافــات لإلطفاء، وتمّكنت الجمعية العام 2009 
 ،S-70A من رشاء 3 طوافات سيكورســكي مــن طراز
بقيمة نحو 13 مليون دوالر من تربعات 
خاصة عندما كان املحامي زياد بارود 
الطائرات  توقفت  وقد  للداخلية،  وزيراً 
عن العمل، وهــذا األمر يطرح عالمات 
إستفهام حول هذه القضية خصوصاً 
البلد يحرتق وطائــرات اإلطفاء ال  أن 
تعمل، وهذا األمر يُحّملهم مســؤولية 
كربى ألن "الســاكت عن حريق بالده 
بلغ  الجريمة" مهما  يف  يعترب مشاركاً 

من قّوة وجربوت.
من جهتــه، يؤّكد بارود لـ"نــداء الوطن" أن "هذه 
الطائرات تــّم رشاؤها بهبة قّدمــت إىل الدولة اللبنانية، 
وتم إختيار هذا النوع من الطائرات نتيجة طبيعة لبنان 
الجغرافية وبناًء عىل طلب قيادة الجيش التي وضعت يف 
ترصفها، ألنها تملك طياريــن بينما الدفاع املدني وقوى 

االمن الداخيل ليس لديهما طيارون". 
ويرشح بارود أن سعة كل من الطائرات ترتاوح بني 
3500 ليرت و4500 ليرت ماء واألهم هو الزخم الذي تطفئ 

به الحرائق وهي تستعمل أيضاً لإلسعاف".
لكن األسوأ هو يف ما حّل بالطائرات، حيث يشري بارود 
إىل أن "الهبة تضّمنت 3 سنوات صيانة إضافًة إىل مليون 
دوالر كبدل عن قطع غيار، وبعد انقضاء الثالث ســنوات 

لم تكمل الدولة صيانتها ما تسبّب بإيقافها عن العمل".
وما يدعو إىل األســف هو اســتهتار الدولة بالثروة 
الحرجية وعــدم إكرتاثها بســالمة املواطنني خصوصاً 

أن الحرائق تصل إىل املنازل، إذ يكشــف بارود أن "كلفة 
صيانتها هي 150 ألف دوالر ســنوياً فقط، وهذا الرقم ال 
يوازي كلفة حريق واحد ممكن أن يشّب ويخّلف أرضاراً 

ال تعّد وال تحىص".
وبما أن هذه الطوافــات موضوعة تحت إمرة وزارة 
الدفاع، فإن وزير الدفاع الياس بوصعب مطاَلب بتوضيح 
للشعب اللبناني عن ســبب هذا اإلهمال، وملاذا ال تتحّرك 
الدولــة لصيانة طوافــات إطفاء الحرائــق؟ وملاذا تتّم 
اإلســتعانة بطوافات من قربص؟ وملاذا ترتفع الرصخة 

عند كل حريق؟

إستنفار عام
وأحدث الحريق إســتنفاراً عاماً يف الدولة، وقد زارت 
وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحســن املرشف صباحاً، 
ولدى وصولها أكدت أن طوافــة الجيش تدخلت إلخماد 
الحريــق يف الجهة التي ال يوجد فيهــا توتر عال. كما أن 
هناك خوفاً من األلغام املوجودة ولهذا السبب نشهد حذراً 

يف عملية اإلطفاء.
التــي رضبت املرشف، تم  الحرائق  ومواكبًة ملوجة 
تفعيل غرفة عمليات جبل لبنان الدارة الكوارث واألزمات، 
بنــاء لتوجيهات محافــظ جبل لبنــان القايض محمد 

مكاوي، ملتابعة عمليات إخماد الحريق.
وأجرى مكاوي إتصاال بمحافظ بريوت القايض زياد 
شــبيب طالباً منه املواكبة بأعمال اإلطفاء عرب إرســال 
ســيارات وصهاريج إطفاء، وتم إجراء إتصال من وحدة 
الحد من املخاطر والكوارث لدى رئاســة مجلس الوزراء 
يف بلدية صيدا للمســاعدة أيضاً. كما أرشف األمني العام 
للمجلــس االعىل للدفاع ورئيس اللجنــة الوطنية الدارة 
الكوارث اللواء الركن محمود األسمر عىل سري العمليات 
بالتنســيق مع قيادة الجيش. ووضع املدير العام للدفاع 
املدني العميد ريمون خطار كل إمكاناته إلخماد الحريق. 
وأعلنت مؤسســة كهرباء لبنان يف بيان عن عزل خطي 

توتر عال رئيسيني تسهيالً إلطفاء حريق املرشف.

حرائق متنقلة
ولم تقترص الحرائق عىل بلــدة املرشف، بل تنّقلت 
يف أكثر من منطقة زارعًة الخــراب. فقد اندلع حريق يف 
خراج بلدة شــان العكارية، والتهم مساحة واسعة من 
األرايض العشــبية اليابسة، وبســبب رسعة الهواء إمتد 
ليطاول مساحات من أشــجار السنديان والزيتون. وقد 

تمكن عنارص ومتطوعو الدفاع املدني من تطويق الحريق 
وإخماده قبل امتداده اىل مساحات أخرى. ثم عملوا عىل 

تربيد األرايض التي احرتقت خوفاً من إشتعالها مجدداً.
ويف بلدة الدوير إلتهم حريق مســاحة من األعشاب 
اليابســة وامتد بســبب رسعة الرياح ليطاول أشجاراً 
متنوعة. وأتى حريق يف عيدمون عىل مساحة من األعشاب 

اليابسة واألشجار املتنوعة.
وأخمد عنارص مــن الدفاع املدني حريقاً شــب يف 
أعشاب يابســة وامتد ليطاول مســاحة من األشجار 
الحرجية يف برسا - الكورة. كما أخمدت عنارص االطفاء 
حريقاً شــب يف أكوام من النفايات يف برسا أيضاً. وكذلك 
عملت العنارص عىل إخماد حريق شــب يف مساحة من 

األعشاب اليابسة يف كفريا - الكورة.
واندلع حريق يف بلدة عاراي قضاء جزين، قىض عىل 
حواىل 7 دونمات من أشــجار السنديان وغريها، وعملت 

فرق من الدفاع املدني عىل إطفائه.
وشــب حريق كبري يف خراج بلدة صفاريه يف منطقة 
جزين، وعمل الدفاع املدني عــىل إخماده بصعوبة نظراً 
إىل شــدة الرياح، وقد قىض عىل 45 دونماً من األشــجار 

الحرجية.
ويف كرسوان، أخمــدت فرق اإلطفاء يف الدفاع املدني 
حريقاً إندلع وأتى عىل مســاحات من األشجار الحرجية 
واألعشاب اليابسة يف املعيرصة. كذلك أخمدت فرق اإلطفاء 
يف الدفاع املدني حريقاً أتى عىل مســاحات من األشجار 
الحرجية واألعشاب اليابسة يف بلدة يحشوش. وأتى حريق 
عىل مساحات من األشجار الحرجية واألعشاب اليابسة 

يف بلدة العدرا.

تعميم
وبعد تفّش ظاهرة الحرائق، أصدر املحافظ مكاوي 
تعميماً إىل القائمقامني أبلغ بموجبه "البلديات وإتحادات 
البلديات املشــاركة يف تحمل مسؤولياتهم لجهة تكليف 
أجهزة الرشطة والحراس لديهم تكثيف الدوريات يف إطار 
املراقبة عىل مدار الســاعة لألماكن الحرجية، باإلضافة 
اىل مواقع التخييم والتنزه ومنع إرضام النريان ألي سبب 
كان، ال سيما األشخاص الذين يعمدون اىل إعداد املشاحر 
من أجل الحصول عىل الفحم تحت طائلة تغريم املخالف 
ومالحقته، وفق ما نص عليه قانون الغابات املعمول به، 
وإبالغ مراكز الدفاع املدني يف األقضية والسلطات املختصة 
عن أي دخان يتصاعد مهما كان حجمه وصوالً اىل إخماده 

وعدم تمدده حفاظاً عىل السالمة العامة".

لبنان تحت "رحمة" النيران... أين طائرات اإلطفاء؟!

أالن سركيس

الحرائق أكلت األخضر واليابس... مليون و500 ألف متر مربّع في المشرف وحدها

إستنفار من أجل إخماد النيران )فضل عيتاني(

بارود: الدولة لم 
ُتكمل صيانة طوافات 

الـ"سيكورسكي" 
ما تسبّب بإيقافها
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نظمت منظمة "الشــباب التقدمي" 
مسرية حاشــدة انطلقت من امام مركز 
الحزب "االشــراكي" يف الكــوال باتجاه 
ساحة الشــهداء، وتقدمها النائبان بالل 
الرس  أمني  الحســن،  ابو  عبدالله وهادي 
العــام يف الحزب "التقدمي االشــراكي" 

ظافر نارص، مستشــار 
"اللقــاء  رئيــس 
النائب  الديموقراطــي" 
حســام  جنبالط  تيمور 
حرب وأعضــاء مجلس 
واملفوضــون  القيــادة 
وحشد  الداخلية  ووكالء 
املنظمة  شباب  من  كبري 
اىل  وانضم  والحزبيــني. 
ســاحة  يف  املتظاهرين 

الشــهداء وزيــرا الربية أكرم شــهيب 
النائب مروان  ابو فاعور،  والصناعة وائل 
الهرب،  فادي  الســابقون  النواب  حمادة، 
فــارس ســعيد وانطوان زهــرا، عضو 
املكتب الســيايس يف حزب الكتائب سريج 
داغر وحشد من الشــخصيات واملثقفني 

واالعالميني.
يف  "تحتشــدون  فاعور:  ابــو  وقال 
ســاحة الحرية وقد احتشــدوا يف ساحة 
الوحدة  ســاحة  يف  تحتشدون  العبودية، 
الوطنية لتقولوا كلمتكم دفاعاً عن الحرية 
والديموقراطية التــي تتعرض العتداءات 
جديدة، بدءاً مــن صحيفة "نداء الوطن" 

بحق  واالســتدعاءات  لالعتداءات  وصوالً 
الناشطني". وأضاف "ترون اليوم كيف ان 
أجهزة أمنية كانت منسيًّة وكادوا يقولون 
عنها إنها أجهزة مــن دون جدوى وغري 
اليوم  تتحّول  الدولــة  أمن  كجهاز  فعالة 
الديموقراطيني  اىل "بوليس رسي" يالحق 
واألحــرار وتتحول بدعم 
"زوار  اىل  ســلطوّي 
تقييد  يحاولــون  عتمة" 
"لن  وتابع:  الحريــات". 
نقبل بــأن تتحول أجهزة 
بيد  ألعوبــة  اىل  أمنيــة 
وليمارس  الســلطة  أهل 
الحريــري صالحيتــه يف 
وضــع حد لجهــاز أمن 

الدولة".
وأردف: "باألمس وقف ليقول قائدهم 
اقتصادية  بمؤامــرة  يقــوم  البعض  إن 
القبور يف مجلس  اليوم صمــت  وصمتوا 
األمر.  هذا  عن  ســألناهم  عندما  الوزراء 
واليوم نقول: "أنتــم املؤامرة االقتصادية 
عىل لبنان، وأنتم تدمــرون اقتصاد لبنان 

بالتعطيل للوصول اىل السلطة".
ولفت إىل أن "فريقاً سياســياً يتحّكم 
واألمني  السيايس  وبالقرار  الوزارات  بكل 
املؤامرات؟".  من  وتشــكون  وباالقتصاد 
أضاف: "يقول قائلهم باألمس "ســنقلب 
الطاولــة" عىل من ســتقلبونها؟ األزالم 
أزالمكــم وأنتــم تحتكــرون كل مواقع 

الســلطة فمن تهددون؟ أنتم عاجزون". 
الذهاب  يريد  إنــه  قائلهم  "يقول  وتابع: 
أوالً من هّجر  النازحني،  اىل سوريا إلعادة 
هؤالء النازحني؟ هــل تذّكرتم املفقودين 
عندما ذهبتم كي تفاوضــوا عىل املواقع 
والرئاســات؟ اليوم تذهبون اىل ســوريا 
لتتوسلوا الرئاسة، ألن هناك من قال لكم 

إن طريق الرئاسة يمر من دمشق".
واعترب أن "ما قاله وزير الخارجية يف 
رأيه وعن  يعرّب عن  العربية  الدول  جامعة 
مصالح تياره وحزبه وال يعرّب عن موقف 
الحكومة  "عّطلتــم  وقال:  الحكومــة". 
ســنوات لتوزير الخارسين يف االنتخابات 
وعطلتم البلد سنوات للوصول اىل الرئاسة 
وضاق  لبنان،  يف  الحقيقي  التعطيل  وأنتم 
ذرع األحــرار بكــم وآن األوان ليقــول 

يف  نجاريكم  ولن  "إرحلوا"  الشــعب  لكم 
منطقكم يف التعطيل ويف تدمري االقتصاد".
وبعد انتهاء التظاهرة عاد ابو فاعور 
اىل جلسة مجلس الوزراء، وقال: "ما قلته 
يف ســاحة الشهداء هو 10 باملئة من الذي 

قلته يف مجلس الوزراء".

"إن كنت ال تريد
ان ترى فاسمع"

من جهته، قال االمــني العام ملنظمة 
"الشباب التقدمي" محمد منصور: "معكم 
من هنا من ساحة الحرية ساحة الشهداء، 
نوجــه التحية لكل شــهداء الوطن الذين 
قضوا من أجل الحرية، من أجل الســيادة 
واالستقالل، من أجل زوال كل احتالل، من 

أيضا  ومعكم  لبنان.  أجل 
 13 نحيّي ارواح شــهداء 
الجيش  ترشين، شــهداء 
يف  قضوا  الذيــن  اللبناني 
لبنان،  عن  الدفاع  معركة 
أغىل  الحرية  كانــت  يوم 
تُقّدم  اعتمــاد  اوراق  من 
مجرم  قمعــي  نظام  اىل 

بغية طموح رئــايس". وأضاف: "التحية 
أيضــاً لكل املفقودين يف ســجون النظام 
األســدي القمعي، الــذي أمعن يف رضب 
وأرُس من  استشهد،  فاستشهد من  لبنان، 
أرُس، وُغيّب من ُغيّب، ولجأ من لجأ؛ ويا له 
من عار ان يكون طموح الرئاســة القوية 
عىل حساب شهداء ومفقودي لبنان. وألن 
الحرية أقدس ما نملــك، فإننا نعلن اليوم 

"اإلشتراكي" يعود إلى ساحة الشهداء:
ننتظر على ضفاف نهر الحرية جثث طواغيت الزمان

أبو فاعور: تذهبون إلى سوريا لتتوسلوا الرئاسة... وآن األوان ليقول لكم الشعب "إرحلوا"

أثناء القاء كلمة "شباب التقدمي" )فضل عيتاني(

الوصول إلى ساحة الشهداء

أبو فاعور: الحرية تتعرض 
العتداءات جديدة بدءًا 

من "نداء الوطن" وصواًل 
لالستدعاءات بحق 

الناشطين

منصور: يجاهرون 
بالتعطيل ويمضون في 

رهن البالد الى نظام أمني 
ولّى الى غير عودة

شّكلت التظاهرة الحاشدة للحزب "التقدّمي 
اإلشتراكي" أمس مناسبًة لتأكيد صون الحريات ورفض 
التطبيع مع النظام السوري. وأكد وزير الصناعة وائل 
أبو فاعور "أننا حررنا لبنان سابقًا من ساحة الشهداء 

وسنحرره اليوم من الطغمة الجديدة المالية 
واالقتصادية الفاسدة".

غّرد رئيس »الحزب التقدمي االشــراكي« 
وليد جنبالط يف حسابه عىل »توير« : "تذكروا 
انهم دخلوا عىل دم كمال جنبالط وخرجوا عىل 
دم رفيق الحريري. تزّورون التاريخ وتحتقرون 
تضحياتكم وتضحياتنا. تنهبون البالد وتدمرون 
الطائف. تريدون تطويع االمن كل االمن لصالح 
احقادكم اىل جانب الجيش . تستبيحون االدارة 
عىل طريقة البعث لكن تذكروا اتى بكم االجنبي 

وسيذهب بكم نهر الشعب".

أوضح مفوض اإلعالم يف "الحزب التقدمي اإلشراكي" رامي الريس 
لـ "نداء الوطن" أن "هذه التظاهرة الحاشــدة هي رسالة واضحة لكل 
املعنيني ولبعض حديثي النعمة يف السياسة الذين يظنون أن تاريخ البالد 
إنطلق معهم متناســني ما ارتكبوه من أخطاء وتعطيل وشــلل يف البالد، 
ومشوهني أجزاء هامة من هذا التاريخ، وهي للتأكيد أن الحريات يف لبنان 
خــط أحمر وال يمكن تجاوزها، وأن قرار التطبيع مع النظام الســوري 
ليس قراراً فردياً يتخذه وزير، بل هو ملــف خاليف بني اللبنانيني يتطلب 

نقاشاً وتفاهماً".
وأكد الريس أن "الحزب التقدمي اإلشــراكي" ليس يف وارد الراجع 

عن هذه الثوابت وسيناضل يف سبيلها مهما كلف األمر".

جنبالط: تزّورون التاريخ
وتنهبون البلد

الرّيس: الحرّيات
في لبنان خّط أحمر

املواجهة املفتوحة مع النظام االمني 
املســتجد املمعن يف تطويع الحريات 
ويف االســتدعاءات العبثية ويف فرض 
سياسات كّم االفواه، واملمعن ايضاً يف 
واملمعن  املجرم،  النظام  مع  التطبيع 
يف إذالل اللبنانيني يف حياتهم، يف لقمة 
الكهرباء  فال  وحقوقهم،  عيشــهم 
مقطوعة؛  واملحروقــات  موجودة، 
بالتعطيــل  يجاهــرون  ولألســف 
ويمضــون يف رهن البــالد اىل نظام 

أمني وىّل اىل غري عودة". 
النظام  هــذا  عهد  "يف  وتابــع: 
وباالنجراف  الوعــود،  بكثرة  املتميز، 
إرضاباٌت  التنفيــذ،  وبقلــة  الخيايل 
ألصحاب األفــران، وأزمُة محروقات، 
ومالحقٌة ألصحاب الرأي الحر، وأجهزٌة 
أمنية تدخل وزارات، 
يف  مالية  وفضائــُح 
وسفارات  قنصليات 
واالستئثار  لبنانية، 
الدولــة  بقــرار 
ألنظمة  بزيــارات 
يف  قتالً  اســتباحت 
وأطفالها  شــعبها 
وأبريائهــا، وتهديــٌد ووعيــٌد بقلب 
لهم...  لنقول  جئنا  لكننا  الطاوالت... 
قوانني  وغريوا  اعتمــاد  أوراق  قّدموا 
الطائفية،  منســوب  وزيدوا  انتخاب 
وتبــّوأوا كل املناصب... فال وألف ال... 
لن نخضع... لن نخضع، وإن كنت ال 
تريد ان ترى فاسمع؛ اسمع رصخات 
الحرية، رصخات شــباب وشــابات 
ضاقــوا ذرعاً من صفقــات تجارية 
فرص  انتظار  ملــوا  وهمية؛  ووعود 
العمــل، ومّلوا وعــود إصالح وهمي 
وتغيري فارغ شعبوي وموازنات خالية 

من االصالح الحقيقي".
وأّكد "أننــا لن نخصع، وإن كنت 
ال تريد ان ترى فاســمع؛ اسمع شباباً 
خطابات  من  ذرعاً  ضاقوا  وشــابات 
اســتفزازية طائفية تحريضية تمنع 
اعطاء  خطابات  الوطنــي،  االنصهار 
يخاف  َمن  ِمــن  واملغفرة  التوبة  صك 
النوم يف الجبل، وخطابات نبش القبور 
لن  السوداء.  واملآيس  الحروب  وأحقاد 
نخضع، وسننتظر، ننتظر عىل ضفاف 
نهر الحرية؛ ســننتظر مــرور جثث 
طواغيت الزمان وتجار الهياكل؛ ننتظر 
مرور عهود ووعود وبيوت وقصور من 
منترصون  باالنتظار  ونحن  عنكبوت؛ 
ألنكم أنتــم املأمورين، ونحن االحرار. 
والحريــة ال تموت. ونحن ســننترص 

سننترص سننترص".
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الجمهورية ميشال عون "أننا  أّكد رئيس 
سنجّســد قيمنا املرشقية ولن نسمح ألحد أن 
يسلبنا هويتنا وثقافتنا أو يأخذنا اىل خيارات 

تتعارض ومصلحة وطننا وشعبنا".
كالم عون جاء خالل افتتاح املؤتمر األول 
للقاء املرشقي بعنــوان "لقاء صالة الفطور، 
لبنان وطــن الحوار والحضــارات"، وقال يف 
كلمته: "لبنان، الذي يجسد بمجتمعه التعددي 
وتنوعــه التكويني صورة مصغرة عن تكوين 
املرشق، فدوره ورســالته أن يبقى أرض تالٍق 
لألحادية،  للتنوع ونقيضــاً  وحوار، ورمــزاً 
ورافضاً لكل أشكال التطرف الفكري والديني. 
رّب قائل إن من يراقب السياسة يف لبنان 
ومنتديــات التواصل فيه قــد ال يعتربه قادراً 
عىل القيام بهذا الدور، فالرصاخ دوماً مرتفع 

والجدل مستعر. 
نختلف يف السياســة نعم، تعلو األصوات 
نعم، تشــتد حرارة الســجاالت نعــم، ولكن 
أي خالف بيننا يبقى تحت ســقف االختالف 
السيايس وال يطال الجوهر أبداً، ال يطال حرية 
املعتقد وال حرية االيمان أو حق االختالف، وال 
يطال الوطن، فهذه من الثوابت التي يحرتمها 
الجميع وال يمس بهــا. لذلك أقولها وأكررها، 
نعــم إن لبنــان، وعىل الرغم مــن مجتمعه 
املتفاعــل واملنفعــل أبداً، هــو أرض خصبة 
الحقيقة  بهذه  مني  وإيماناً  والحوار،  للتالقي 
سعيت إلنشاء أكاديمية دولية يف لبنان، غايتها 
ثقافة  الحضــارات عرب نرش  مواجهة رصاع 
الســالم، تحت مســمى "أكاديمية االنسان 
الحقيقي ال يقوم  للتالقي والحوار"؛ فالسالم 

عىل الورق وبني القيادات بل بني الشعوب".
ورأى أن "الحــروب الســاخنة كانت قد 
انحرست اىل حّد ما، ولكن تداعياتها مستمرة، 
نتائجها،  اســتثمار  مخططات  هو  واألخطر 
فاملطلوب كما تدل كل املؤرشات تفتيت املرشق 
طائفيــاً ومذهبياً وعرقيــاً وجغرافياً تمهيداً 
إلرساء تحالفات جديدة عىل أسس عنرصية، 
مذهبية وإتنية، تتماىش مع ما يُرسم للمنطقة 

والذي صار يُعرف باسم "صفقة القرن".

عون: أي خالف بيننا 
يبقى تحت سقف 
االختالف السياسي
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شكل خطاب وزير الخارجية جربان باسيل وموقفه 
يف اجتماع الجامعة العربية مادة نقاش يف جلسة مجلس 
الوزراء، واعترب وزير االعالم جمــال الجراح بعد انتهاء 
الجلسة أن هناك "بعض التلكؤ باقرار بعض البنود حتى 
املقدمة من هذه القوى بموجب اوراق عمل رســمية. يف 
بداية الجلسة حصل تقدم يف موضوع االصالحات والبنود 
التي يجب ان تتضمنهــا املوازنة، ومن ثم الحظنا بعض 
الرتاجع واألخذ والرد يف مواضيع من املفرتض انها كانت 
حسمت يف جلسات سابقة. هذا االمر لن يوصل اىل نتيجة 
وينعكس ســلبا عىل أدائنا كمجلس وزراء ويؤخر اقرار 

املوازنة، وهذا يشء غري مطلوب".
وأضاف: "جميعنا يعلم اننا يف وضع اقتصادي ومايل 
ونقدي صعب جداً واملطلوب املزيد من العمل واملسؤولية 
يف مقاربة االمور.اليوم القوى السياسية يجب ان تتحمل 
مســؤوليتها وان تتقدم بكل جدية ويجب احرتام كل ما 

ورد يف اوراق العمل املقدمة".
وتابع: "كان من املفرتض ان تكون جلســة اليوم 
نهائيــة، خصوصا للمــواد التي يجــب ان تتضمنها 
املوازنة. يف كل االحوال لم نصل اىل نقطة صعبة وستعقد 
لجنة االصالحات اجتماعاً لها عند الســاعة الخامسة 
والنصف من عرص االربعاء املقبل، وســنعود لنحسم 
البنود العالقة وهي يجب اال تكون عالقة ألنه تم بتها 
يف جلسات سابقة وسنحسم يف االجتماع هذا االمر سلباً 
ام ايجابــاً، ألننا ال نريد اضاعة املزيد من الوقت وهناك 
مهل دســتورية داهمة يف 15 ترشيــن االول او بالحد 
االقىص 22 ترشين االول الشهر الحايل ويجب ان ننجز 
املوازنة ونرســلها اىل املجلس النيابي". ســئل: ملاذا ال 
تستقيل الحكومة طاملا ان هناك رشخا كبريا يف الرؤية 
السياســية؟ أجاب الجراح: "علينا أن نفصل السياسة 
عــن االقتصاد، يف السياســة قال الرئيــس الحريري 
باالمس نحن نلتزم االجماع العربي يف الجامعة العربية 
وبيان وزارة الخارجية يف املوضوع الرتكي السوري، ما 
عدا ذلك الحكومة ليســت مسؤولة عنه، وبالطبع فإن 
أي شــخص أو رئيس تيار أو رئيس حزب، له الحق يف 
التعبري عن موقفه السيايس ولكن هذا املوقف غري ملزم 
للحكومة. والناطق الرسمي باسم الحكومة هو الرئيس 
الحريري واي امر يتعلق يف هذا املوضوع يتخذ يف مجلس 

الوزراء".
ووفــق املعلومات ســجل اعرتاض مــن "القوات 
اللبنانية" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" عىل بند 
الرضيبة عىل القيمة املضافــة. وأعادت مصادر مطلعة 
ســبب انزعاج الحريري يف الجلســة إىل اعرتاض الوزير 

جربان باسيل املفاجئ عىل الرضيبة عىل القيمة املضافة، 
إذ كان االتفاق املوافقة عىل البند ال االعرتاض عليه. 

الحريات تعود إلى الجلسة
وحصلت "نداء الوطن" عىل تفاصيل الجلســة التي 
شهدت نقاشــاً جديداً يف موضوع الحريات، إذ استنكر 
وزير الصناعة وائل أبو فاعور "التعرض لفخامة الرئيس 
بالشــخيص، لكن تمادت األمور وذهبت أبعد من حدها، 
كنا نسمع أن جهاز أمن الدولة عقيم لكن ثمة من وجد 
له دوراً قذراً. هذا االسلوب سيقلب عليه وعىل من وراءه 
وعلينا ان نضع الحد له". وأضاف: "ســمعنا باسيل يف 
خطاب مزلزل عن مؤامرة إقتصادية: ما هي أركانها؟"، 
واعترب "أننا عىل الطاولــة، ومن حقنا أن نعرف من هم 
أركان املؤامــرة لنعرف إذا كنا جزءاً منها أو نتصدى لها. 
هددنا بأنه ســيجرفنا كلنا بنهر التيار ويقلب الطاولة 
وكل من وقع يف هذا الوهم وقــع فيه وانقلبت الطاولة. 
عىل من ســيقلب الطاولة؟ لو تيار سيايس ممثل بوزير 
او وزيرين يسجل تحفظاً فهو مقبول لكن فريق رئيس 
الجمهورية الذي اجتاح التعيينات وعني األزالم ويسيطر 
عىل كل املفاصل يهدد بقلب الطاولة؟ فهل تركوا أي يشء 
عىل الطاولة ألحد؟ ادعاء بطولة مفهوم لكن التهويل غري 
مقبول من ال يعرف فليقرأ التاريخ. نحن بانتظار الجواب 

عن أمن الدولة واملؤامرة اإلقتصادية".

الحريري: الهم اقتصادي 
من جهته، إعتــرب الحريري أن "هــم الناس االول 
إقتصادي واتخذنا القرار باإلبتعاد عن الخالفات. وبالنسبة 
إىل أمن الدولة أنا سأتكلم عنه. وبالنسبة لخطاب باسيل 
أمس )أمس األول( مواقفنا معروفة وال داعي للنقاش". 

وأضاف: "بالنســبة إىل النأي بالنفس هناك فريق يؤمن 
بفتح العالقات مع ســوريا وفريق ال يؤمن بذلك بغياب 
اإلجماع العربي وذلك يتطلب حديثــاً يف مجلس الوزراء. 
وإلتزمنــا النأي يف بياننــا الــوزاري، أولويتنا اإلقتصاد 

وسيكون هناك حوار سيايس آخر".
فرد أبو فاعور: "أريد أن أســجل يف املحرض أن التيار 
الوطني ليس لديه أدلة عن املؤامرة اإلقتصادية". وتحدث 
نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني فقال: "نستغرب 
طرح مواضيع خالفية مثل عودة ســوريا إىل الجامعة يف 
هذه االزمة، ويجب إستبعاد كل املواضيع الخالفية، ونؤيد 
موقف الحريري بأن موقف باســيل يف الجامعة العربية 
مخالف للبيان الوزاري للحكومة ولبنان ال يســتطيع ان 
يتعامل مع الجامعة a la carte". وأضاف: "اســتعمال 
موضوع النازحني الســوريني كشــماعة ورفع سقف 
الخطاب السيايس تجاه فتح العالقة مع النظام السوري 
يمكن أن يعّرض لبنان لعقوبــات ويعرض الدعم الدويل 
للخطر". ورأى أن "من يخرج عن البيان الوزاري واإلجماع 
العربي بالنســبة إىل العالقة مع النظام السوري يتحمل 
هو شــخصيا التبعات عىل الدعم الدويل للبنان وتعريضه 
املزايدة علينــا باإلصالحات  للعقوبات". وتابــع: "تتم 
ورشوط لقبول املوازنة، فهل هذا يساعد عىل الخروج من 

االزمة؟ من يشعر أنه عاجز فليستقل".
أما وزيــر الرتبية اكرم شــهيب فاعترب أن "رضب 
اي طرف يف التســوية يعني إنهاءها، ما يعني اخذنا إىل 
املجهول". ورأى "إنقالباً عىل الطائف والرشعية واإلجماع 
العربي، ويرّكزون بالسياســة املالية عىل حاكم املرصف 

واملصارف، فلمصلحة من رضبهم؟".
وقال: "فتحنا يدنا للتسوية وهناك من يريد جرفنا، 
فالظلم من يجرف صاحبه والنهر يبدأ من الجبل ويجرف 
اىل الســاحل وكثر جربــوا. ويكفي إهتــزازات ونتمنى 

الهدوء".

مواقف باسيل تؤّخر الموازنة... 
الحريري: هّم الناس االقتصاد

أبو فاعور: سمعنا باسيل في خطاب مزلزل عن مؤامرة إقتصادية فما هي أركانها؟ )رمزي الحاج(

خـــــاص - "نـــداء الوطن"

تـتـمـــات

عنوان المرحلة... "قلب الطاولة"

"مرحلة جديدة"... بين موسكو والرياض
"نوبل االقتصاد" ألميركيّين وفرنسية

فبحزام سيادي مرسوم بـ«الدم«، من كمال جنبالط إىل رفيق الحريري، 
تنوعت سلســلة الردود بدرجات متفاوتة عىل كالم باســيل بدءاً من رئيس 
الحكومة ســعد الحريري، الذي حرص عىل نزع الغطــاء الحكومي عن أي 
زيارة يعتزم وزير الخارجية القيام بها إىل دمشق عرب بيان ذّكره فيه بأّن »دم 
الرئيس رفيق الحريري« هو الذي أعاد الجيش السوري إىل سوريا، ونبه تالياً 
إىل أّن حرف املســار عن معالجة األزمة االقتصادية ســيؤدي حكماً إىل »قلب 
الطاولة عىل رؤوس الجميع«، مروراً بتشديد رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
سمري جعجع عىل كون باسيل ال يستطيع أن يتخذ موقفاً »بهذا الحجم« من 
دون العودة إىل مجلس الوزراء، مســتغرباً محاولة »استغالل الفرص لتعويم 
بشار األسد حتى ولو عىل حساب لبنان من ناحية العقوبات واملواقف الدولية 
والعربية إزاء النظام السوري«... وصوالً إىل السقف األعىل عىل مقياس الردود، 
الذي تميّز به »الحزب التقدمي االشــرتاكي« عىل لسان رئيسه وليد جنبالط 
الذي توّجه إىل الداعني للتطبيع مع نظام األســد بالقول: »تذكروا أنهم دخلوا 
عىل دم كمال جنبالط وخرجوا عىل دم رفيق الحريري«، مشبّهاً ما يجري عىل 
مستوى األمن واإلدارة يف الدولة بأنه يتّم »عىل طريقة البعث«، والفتاً االنتباه إىل 
أّن »من أتى به األجنبي سيذهب به نهر الشعب«، وهو ما بدا رداً مبارشاً عىل 

عبارة »النهر الجارف« التي توّعد به باسيل َمن »ينتظرون عىل ضفة النهر«.
وكما يف السياسة، كذلك يف الشارع، حشــد »االشرتاكي« قواه الشعبية 
والحزبية والشبابية يف تظاهرة مناهضة لقمع الحريات يف البلد لكن رسعان 
ما اتخذت طابع »التنديد بسياسة العهد الداخلية والخارجية«، بحسب تعبري 
جنبالط نفسه يف معرض توجيهه التحية إىل »منظمة الشباب« يف الحزب. وإذ 
أعادت التظاهرة االشرتاكية إحياء النبض االستقاليل السيادي يف ساحة الشهداء 
ال سيما مع انضمام شخصيات قواتية وكتائبية باإلضافة إىل مشاركة النائب 
السابق فارس سعيد والوزير السابق معني املرعبي، ظّهرت كلمة الوزير وائل 
أبو فاعور خاللها جملة من املواقف النارية من »ســاحة الحرية« يف مواجهة 
»ساحة العبودية« دفاعاً عن »الحرية والديموقراطية التي تتعرض العتداءات 
جديدة، بدءاً من صحيفة »نداء الوطن« وصوالً لالعتداءات واالستدعاءات بحق 
الناشطني«، ليعرّب يف هذا السياق عن رفض تحويل األجهزة األمنية إىل »ألعوبة 
بيد السلطة« خاصاً بالذكر جهاز أمن الدولة، وليوّجه اتهاماً رصيحاً إىل العهد 
الحايل بأنه هو من ينفذ »مؤامرة اقتصادية« عىل البلد خصوصاً وأنه يتحكم 
بالقرار الســيايس واألمني واالقتصادي »فعىل من ســتقلبون الطاولة وأنتم 

تحتكرون كل مواقع السلطة؟«.
وإىل مجلس الوزراء، حيث اســتكمل أبو فاعــور الرد عىل رئيس »التيار 
الوطني الحر« مؤازراً من الوزير أكرم شــهيب الذي رأى مالمح »انقالب عىل 
الطائف والرشعية واإلجماع العربي«، بينما حذر نائب رئيس الحكومة غسان 
حاصباني من مغبة »استعمال موضوع النازحني السوريني كشماعة ورفع 
سقف الخطاب الســيايس تجاه فتح العالقة مع النظام السوري« باعتباره 

مساراً »يمكن أن يعّرض لبنان لعقوبات ويعّرض الدعم الدويل للخطر«.

وقال العاهل الســعودي يف بداية جلسة املحادثات السعوديّة - الروسيّة: 
»نتطّلع للعمل دوماً يف كّل ما من شــأنه تحقيق األمن واالســتقرار والسالم 
ومواجهة التطّرف واإلرهاب وتعزيز النمو االقتصادي«، يف حني لفت بوتني إىل 
أهّمية التنسيق السعودي - الرويس لتأمني األمن واالستقرار يف منطقة الرشق 
األوسط، وقال: »أنا عىل يقني أنّه من دون مشاركة اململكة العربيّة السعوديّة، 
يســتحيل تأمني التنمية املستدامة ألّي من مشــكالت املنطقة«، معرباً عن 
تمنيّاتــه يف أن تدفع زيارتــه الحاليّة للمملكة إىل تطويــر وتعزيز العالقات 

الروسيّة - السعوديّة.
كذلك، عقد ويل العهد الســعودي جلســة مباحثات رسميّة مع الرئيس 
الرويس، وجرى استعراض أوجه العالقات الســعوديّة - الروسيّة، ومجاالت 
التعاون الثنائي بني البلَديْن، وبحث املزيد من الفرص الواعدة بني الجانبنَْي يف 
شتّى املجاالت. كما جرى استعراض عدد من املستجّدات والتطّورات، خصوصاً 
األوضاع عىل الساحتني السوريّة واليمنيّة، وأهّمية مكافحة التطّرف واإلرهاب، 
والعمل عىل تجفيف منابعه. وأوضح األمري محمد بن سلمان أن الرياض تتّفق 
مع روسيا عىل رضورة التزام كّل الدول بميثاق األمم املتّحدة، بينما نّوه بوتني 
بأنّه جرى إنجاز آليّة لتبادل االســتثمارات بني روسيا والسعوديّة، مؤّكداً أن 

ويف منتصف التسعينات أثبت مايكل كريمر )54 عاماً( االستاذ يف جامعة 
هارفرد »اىل أي حد يمكن ان تكون هذه املقاربة قوية عرب اســتخدام تجارب 
ميدانية من أجل اختبار مختلف املبادرات التي من شــأنها تحســني النتائج 
املدرسية يف غرب كينيا«. بعد ذلك قام بانريجي واسرت دوفلو بدراسات مماثلة 
حول مسائل أخرى يف دول أخرى. وباتت طريقتهم لالبحاث التجريبية تهيمن 

حالياً عىل االقتصاد التنموي.
واســرت دوفلو )46 عاماً( أســتاذة االقتصاد يف معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا حيث يعمل زوجها ايضاً، هي احدى الخرباء االقتصاديني االكثر 
شــهرة يف العالم وخصوصاً يف الواليات املتحدة. وهي ثاني امرأة تنال جائزة 
نوبل لالقتصاد. وأعمالها خولتها يف العــام 2013 أن يختارها البيت االبيض 
كمستشــارة للرئيس باراك اوباما بشأن مســائل التنمية عرب انضمامها اىل 

اللجنة الجديدة من أجل التنمية العاملية.
وبجائزة االقتصاد يختتم موســم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة 
اآلداب للبولندية توكارتشــوك عن العام 2018، بعد سنة من تعليق الجائزة 
عىل خلفية فضيحة جنســية، وعن العام 2019 اىل النمسوي بيرت هاندكه 
الكاتب املعــروف عاملياً بمواقفه املؤيدة للرصب خالل حرب يوغوســالفيا 

السابقة. )أ ف ب(

البلَديْن يتعاونان لحّل املشكالت يف املنطقة والعالم، وتعزيز السالم واالستقرار.
وتّوجت الرياض وموسكو تقاربهما بالتوقيع رسمياً عىل ميثاق التعاون 
بني »أوبك« والدول املنتجة خارجها، وعىل مذّكرات تفاهم واتفاقات. وأّكد وزير 
الطاقة السعودي األمري عبد العزيز بن سلمان أن النفط سيبقى يف املستقبل 
املنظور عنرصاً جوهريّاً يف تنمية اقتصاد العالم، موضحاً أن الرياض وموسكو 
»بدأتا مرحلة جديدة من التعاون والتكامل يف مجاالت تنمويّة كثرية، تهدف إىل 
تحقيق االزدهار والتقّدم يف البلَديْن«. وجرى تبادل 20 اتفاقيّة ومذّكرة تفاهم 
يف مجاالت الفضاء والثقافة والســياحة والتجارة والصحة وغريها، بحضور 
بوتني والعاهل السعودي وويل العهد. وكان الرئيس الرويس قد قال لدى وصوله 
إىل الرياض، يف زيارة هي الثانية له وتستمّر ليوم واحد فقط، إّن بالده مهتمة 

»بتطوير العالقات« مع اململكة.  
وقّدم امللك ســلمان لوحة بعنوان »عطاء نجــد« هديّة تذكاريّة للرئيس 
الرويس، فيما تسّلم العاهل الســعودي من بوتني »صقراً أبيض نادراً« هديّة 
يف هذه املناســبة. وعىل مدى املرحلة األخرية، جاء التقارب ملفتاً بني موسكو 
والرياض، حليفة الواليات املتّحدة التقليديّة، بحيث زار امللك ســلمان روسيا 
يف ترشيــن األّول 2017، يف زيــارة كانت األوىل من نوعهــا يف تاريخ اململكة. 
ويرى خرباء أن بوتني يعتمد عىل عالقات موســكو الجيّدة مع الدول العربيّة، 
خصوصاً الخليجيّة، من جهة، وعىل عالقات وثيقة مع إيران من جهة أخرى، 
ليُحاول لعب دور »صانع الســالم« يف الخليج. وبعد السعوديّة، يتوّجه بوتني 
اليوم إىل اإلمارات العربيّة املتّحدة، حيث سيلتقي ويل عهد أبو ظبي محمد بن 

زايد آل نهيان.

ويف املقابــل، تعاملت مصادر«التيار الوطني الحر« بكثري من الربودة مع 
الردود التي طاولــت كالم رئيس التيار، فوصفت لـ«نداء الوطن« كالم رئيس 
الحكومة بأنه »كالم مــوزون ومتزن ويفرض تحدياً عــىل التيار الوطني« 
لناحية الرتحيب بعودة النازحني السوريني إذا تحققت من خالل زيارة باسيل 
املرتقبة إىل سوريا. بينما وضعت انتقادات رئيس »القوات اللبنانية« يف خانة 
»العقالنية« ال ســيما لجهة مطالبته بأن يصار إىل االحتكام ملجلس الوزراء 
يف مسألة املوقف من العالقات مع ســوريا. أما يف تعليقها عىل كالم جنبالط 
والتظاهرة االشرتاكية فاكتفت مصادر »التيار الوطني« باعتبار ذلك ليس أكثر 
من »حركة اســتعراضية تبحث عن دور جديد يكاد يتنافس مع دور حركات 

املجتمع املدني«.
وعىل ضفة »الصيفي«، جددت مصادر »الكتائب« التشديد عىل أّن »الحل 
يكمن يف رحيل هذه السلطة وما تمثل وقيام سلطة جديدة عىل أسس وطنية 
وإدارية ومالية شــفافة«، وسألت املصادر القيّمني عىل »التسوية الرئاسية« 
ماذا حققوا حتــى اآلن وعىل ماذا اتفقوا »فهل تفاهموا عىل ســالح »حزب 
الله«، واملوضوع الســيادي وعىل سياسة لبنان الخارجية وعالقته بأصدقائه 
التاريخيني؟ وهل تفاهموا عىل العالقة مع سوريا وعىل موضوع النازحني؟«، 
لتذّكر يف معرض ردها عىل طرح باسيل املتفّرد بقرار إعادة التطبيع مع سوريا 
تحت عنوان »إعادة النازحني« باملبادرة الروســية لحل أزمة النازحني، وإبداء 
موســكو استعدادها للعمل كوسيط بني لبنان ونظام األسد يف هذا امللف »بما 
يحفظ مصالح لبنان ويضمن النأي بالنفس«، وتســاءلت: »ملاذا ال يسريون 

بهذا املخرج ويوفرون عىل لبنان االلتحاق بسياسة املحاور«؟.

 ١٣  +

 ٥  +
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إعـــــالنــــــــات رســـــــميــــــــة

دعوة اىل إجتماع
يدعو السيد مصطفى كامل سلمان القصاب، 
الرشيك املســاهم يف رشكة شــبكة االعمال 
املتضامنــة لإلستشــارات ش.م.ل. )أوف 
التجاري  السجل  أمانة  لدى  املسجلة  شور( 
يف بعبــدا تحت الرقــم 2405802 تاريخ 
2010/10/26، الرشيك املســاهم السيد 
كامل منذر الكيالني اىل إجتماع يعقد بتاريخ 
الرشكة، وذلك  2019/11/15 يف مركــز 
التأسييس، من اجل  النظام  ســنداً الحكام 
إقرار حل وتصفية وشــطب رشكة »شبكة 
االعمال املتضامنة لإلستشــارات ش.م.ل.« 

)أوف شور(.
بإحرتام
الرشيك: مصطفى القصاب

دعوة اىل إجتماع
يدعو السيد مصطفى كامل سلمان القصاب، 
الرشيك املســاهم يف رشكة شــبكة االعمال 
املتضامنــة لإلستشــارات ش.م.ل. )أوف 
التجاري  السجل  أمانة  لدى  املسجلة  شور( 
يف بعبــدا تحت الرقــم 2405802 تاريخ 
2010/10/26، الرشيك املســاهم السيد 
حسن مهند الدهان اىل إجتماع يعقد بتاريخ 
الرشكة، وذلك  2019/11/15 يف مركــز 
التأسييس، من اجل  النظام  ســنداً الحكام 
إقرار حل وتصفية وشــطب رشكة »شبكة 
االعمال املتضامنة لإلستشــارات ش.م.ل.« 

)أوف شور(.
بإحرتام
الرشيك: مصطفى القصاب

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت 

بالصورة الغيابية
لقــد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ 
2019/7/26 عىل املتهم عيل صبحي زعيرت 

سجل 153 / الكنيسة.
الفنار –  إقامتــه  لبناني محل  جنســيته 

الزعيرتية.
والدته ســول مارينا عمــره 1990 أوقف 
فار من  2018/11/1 وهو  بتاريخ  غيابياً 

وجه العدالة.
التالية أشغال شاقة مؤبّدة وماية  بالعقوبة 

مليون لرية غرامة.
125 مخــدرات من قانون  للمــواد  وفقاً 

العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت 
له قيماً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.

يف 2019/8/20
محكمة جنايات بريوت
الرئيس املناوب القايض ماهر شعيتو
التكليف 1673

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت 

بالصورة الغيابية
لقــد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ 
جورج  منال  املتهمــة  عىل   2019/8/19

جمعة.
جنسيتها لبنانية محل إقامتها عني املريسة 

– ش. روضة – بناية أحمد منيا ط -10-
1971 أوقفت غيابياً  والدتها عفاف عمرها 

بتاريخ 2018/11/16 وهي فاّرة.
التالية عرش سنوات أشغال شاقة  بالعقوبة 

مؤقتة.
وفقاً للمواد 403 من قانون العقوبات.

الرتكابها جناية افرتاء.
وقررت اسقاطها من الحقوق املدنية وعينت 

لها قيماً إلدارة أموالها طيلة مدة فرارها.
يف 2019/8/20

محكمة جنايات بريوت
الرئيس املناوب القايض ماهر شعيتو
التكليف 1673

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت 

بالصورة الغيابية
لقــد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ 
2019/7/26 عــىل املتهم عيل منذر زعيرت 

سجل 24 / ريحا.
الفنار –  إقامتــه  لبناني محل  جنســيته 

الزعيرتية قرب مستشفى البيطار.
1980 أوقف غيابياً  والدته اعتدال عمــره 

بتاريخ 
التالية أشغال شاقة مؤبّدة وماية  بالعقوبة 

مليون لرية غرامة.
125 مخــدرات من قانون  للمــواد  وفقاً 

العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت 
له قيماً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.

يف 2019/8/19
محكمة جنايات بريوت
الرئيس القايض فاطمة ماجد
التكليف 1673

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت 

بالصورة الغيابية
لقــد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ 
2019/7/26 عــىل املتهم حســن محمد 

املقداد.
جنسيته لبناني محل إقامته األوزاعي حي آل 

السبالني بناية الخنسا ط- أّول.
والدته نقية عمره 1987 أوقف غيابياً بتاريخ 

2016/11/24 وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية عرش سنوات أشغال شاقة.

للمواد 638 عقوبات و73 أسلحة من  وفقاً 
قانون العقوبات.

الرتكابه جناية رسقة.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت 

له قيماً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
يف 2019/8/19

محكمة جنايات بريوت
الرئيس املناوب القايض ماهر شعيتو
التكليف 1673

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف بريوت 

بالصورة الغيابية
لقــد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ 
يونس  املتهم مصطفى  عىل   2019/7/24

جانا.
جنســيته فلســطيني محل إقامته مخيم 

شاتيال.
والدته ميســا عمــره 1989 أوقف غيابياً 
2015/11/18 وهو فار من وجه  بتاريخ 

العدالة.
التالية أشغال شاقة مؤبّدة وماية  بالعقوبة 

مليون لرية غرامة.
125 مخــدرات من قانون  للمــواد  وفقاً 

العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت 
له قيماً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.

يف 2019/8/5
رئيس محكمة الجنايات يف بريوت
القايض طارق البيطار
التكليف 1673

اعالن عن تلزيم تجديد رخصة وصيانة 
جهاز الحماية

Dell – SonicWALL NSA 2600
 Anti–Spam ورخصة وصيانة خدمة
املوجودة ضمن الجهاز املذكور ملدة سنة

يف تمام الســاعة العارشة من يوم الخميس 
الواقع فيــه 31 من شــهر ترشين 1 من 
العام 2019، تجري وزارة البيئة يف مقرها 
الكائن يف وسط بريوت – مباني اللعازارية– 
الوظيفية  الشــؤون  دائرة  السابع  الطابق 
واملالية واللوازم، اســتدراج عروض لتلزيم 
 Dell تجديد رخصة وصيانة جهاز الحماية
SonicWALL NSA 2600 – ورخصــة 
املوجودة   Anti-Spam خدمــة   وصيانة 

ضمن الجهاز املذكور ملدة سنة.
- التأمني املؤقت: /500,000/ل.ل. )فقط 

خمسماية الف لرية لبنانية(.
تقدم العروض وفق نصوص دفرت الرشوط 
الخاص والتقني اللذان يمكن االطالع عليهما 
يف مصلحة الديوان - دائرة الشؤون االدارية 
والتوثيق– القلم العــام غرفة )7–35( يف 

املديرية العامة للبيئة.
يجب ان تصل العــروض اىل القلم العام يف 
مصلحة الديوان قبل الســاعة الثانية عرش 
يف يوم  األربعاء الواقع فيه 30 من شهر 10 

ترشين 1 2019.
مالحظة: اذا صــادف نهار التلزيم املذكور 
اعاله يوم عطلة رســمية يعترب يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم
وزير البيئة
فادي جريصاتي
التكليف 1683

إعـــالن
تجري بلديــة صيدا عند الســاعة الثانية 
املوافق  االربعــاء  يــوم  من ظهــر  عرش 
2019/10/23 يف مركزها صيدا – مبنى 
البلدي، )مناقصــة عامة( بطريقة  القرص 
تقديم أسعار بالظرف املختوم املغفل لتلزيم 
رشاء مواد كهربائية لزوم الزينة يف املناسبات 

الوطنية والدينية.
تقبل طلبات اإلشــرتاك وتسلم باليد اىل قلم 
الثانية عرش من ظهر  البلدية لغاية الساعة 
آخر يوم عمل يســبق اليوم املحدد للتلزيم 

مصحوبة بالتأمينات واملستندات املطلوبة.
يمكن االطالع عىل دفــرت الرشوط الخاص 
يومياً وخالل أوقات الدوام الرسمي يف مركز 

بلدية صيدا – أمانة الرس- الطابق الثالث.
صيدا يف 2019/10/10

رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهري السعودي
التكليف 1684

إعـــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
لتقديم وتركيب غرفــة جاهزة لزوم معمل 
صور الحراري، موضوع استدراج العروض 
رقــم ث4د/5695 تاريخ 2019/6/21، 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2019/11/8 
عند نهاية الدوام الرســمي الساعة 11,00 

قبل الظهر.

باســتدراج  االشــرتاك  يف  للراغبني  يمكن 
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة 
من دفرت الرشوط مــن مصلحة الديوان – 
امانة الرس – الطابــق 12 )غرفة 1223(، 
مبنى كهرباء لبنان- طريق النهر وذلك لقاء 

مبلغ قدره /000 30/ل.ل.
علماً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها 
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن 
املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم عروض 

جديدة أفضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء 
لبنــان – طريق النهــر – الطابق »12« – 

املبنى املركزي.
بريوت يف 10 ترشين األول 2019

بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1688

إعـــالن
تعلن مؤسســة كهرباء لبنان أنها وضعت 
قيــد التحصيل الفواتري املتأخــرة التي لم 
تسدد للجباة والعائدة لقسم بعبدات ولغاية 

2019/6/1 توتر منخفض.
فعىل املشــرتكني الذين لم يسددوا فواتريهم 
املذكورة املبادرة إىل تســديدها يف القســم 
املعني خالل مهلة أسبوعني من تاريخه تحت 
طائلة قطع التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ 
التدابري النظامية بحقهــم والتي تصل إىل 

إلغاء اشرتاكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشرتكني االطالع 
WWW. عــىل موقع املؤسســة االلكرتوني

EDL.GOV.LB
يعترب هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخيص.

بريوت يف 10 ترشين األول 2019
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1691

إعالن إعادة تلزيم مرشوع أشغال 
إنشاء محطة ضّخ وخّط دفع وخزان 

وتجهيز برئ يف بلدة لحفد– قضاء 
جبيل– محافظة جبل لبنان

يوم  من  والنصف  التاســعة  الســاعة 
الثالثاء الواقع فيه الثاني عرش من شهر 
ترشيــن الثاني 2019، تجــري إدارة 
املناقصات – يف مركزها الكائن يف بناية 
بيضون – شــارع بوردو – الصنايع – 
للموارد  العامة  املديرية  لحساب  بريوت، 
تلزيم  إعادة  املائية والكهربائية مناقصة 
مرشوع أشغال إنشاء محطة ضّخ وخّط 
دفع وخزان وتجهيز برئ يف بلدة لحفد– 

قضاء جبيل– محافظة جبل لبنان.
- التأمني املؤقت: /50،000،000/ل.ل. 
فقط خمسون مليون لرية لبنانية ال غري.

- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.
املتعهدون  املقبولــون:  العارضــون   -
املصنفون يف الدرجة األوىل لتنفيذ صفقات 
األشغال املائية وفقاً ألحكام املرسوم رقم 
3688 تاريخ 1966/1/25 وتعديالته، 
الثامنة ورشوط  املــادة  ملا ورد يف  وفقاً 

إضافية وفقاً ملا ورد يف املادة العارشة.
تقــدم العروض، وفــق نصوص دفرت 
الــذي يمكن االطالع  الخاص،  الرشوط 
والحصــول عليه من املديريــة العامة 

للموارد املائية والكهربائية.
يجــب ان تصــل العــروض إىل إدارة 
الثانية عرشة  الســاعة  قبل  املناقصات، 

من آخر يوم عمل يســبق تاريخ جلسة 
التلزيم.

املدير العام إلدارة املناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1705

إعـــالن
بتاريــخ 2019/9/17 قــرر القــايض 
العقاري يف الشــمال إعادة تكوين خريطة 
تحديد العقار رقم 5907 من منطقة برشي 

العقارية.
عىل  إعرتاض  بتقديــم  للراغب   
أداء  ملــا تقدم،  التكوين وفقاً  إعادة  عملية 
مالحظاته خطياً لدى قلم القايض العقاري 
يف الشمال وذلك حتى تاريخ إنجاز العنرص 
املقرر إعــادة تكوينه ويف فرتة الثالثني يوماً 
التي تيل لصق قرار اإلختتام األويل عىل إيوان 

املحكمة.
طرابلس يف 2019/9/17

القايض العقاري يف الشمال
تراز غّسان مقّوم

إعالن قضائي
صادر عن املحكمة املنفردة العقارية 

يف طرابلس
غرفة القايض تريز مقوم

اىل املدعى عليه: ســليمان محمــد الخالد 
الدنديش – املجهول محل االقامة.

بتاريــخ 2019/3/12 صــدر عن هذه 
املحكمــة بالدعوى أســاس 2019/441 
املقامة من املدعني غزوى االســعد ورفاقها 
2019/14 قىض  قراراً ســجل تحت رقم 
بالزامك بتسجيل 66،466 سهماً اآليلة اليك 
إرثاً يف القســم 22 من العقار 753 منطقة 
بســاتني امليناء عىل إسم املدعيني بالتساوي 
العقاري  فيما بينهم أصــوالً يف الســجل 

وتضمينك الرسوم والنفقات كافة.
املهلة  القرار ضمن  يمكنك اســتئناف هذا 
القانونية التي تيل مهلة النرش واللصق واال 

أصبح الحكم قطعياً بحقك.
رئيس القلم: أحمد عبدالخالق

اعالن
امانة السجل التجاري يف البقاع

شطب قيود تاجر
تقرر   2019/8/27 تاريــخ  للطلب  بناء 
التاجر  قيود  شطب   2019/9/24 بتاريخ 
العامة«  للتجارة  »نارص  باســم:  املعروف 
املســجل تحت رقــم 2003/4000036 

البقاع.
لكل ذي مصلحة االعرتاض خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
امني السجل التجاري يف البقاع
محمد عامر

اعالن من امانة السجل العقاري 
يف كرسوان

طلــب آالن يعقوب الحداد بصفته وكيل كل 
الشخصية  بصفته  قزييل  قزحيا  الياس  من 
وبوكالته عن كل من يوســف قزحيا قزييل 
وليندا فرنســيس ابي نخول سندات تمليك 
بدل عــن ضائع يف العقــار رقم 218 من 

منطقة غوسطا العقارية قضاء كرسوان.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل 15 يوما.

امني السجل العقاري يف كرسوان
راني حيدر

إستضافت اللجنة االقتصادية االجتماعية لغرب 
آســيا )اإلســكوا( ندوة عن "املرأة يف رؤية اململكة 
العربية الســعودية 2030" نظمتها السفارة يف بيت 
الدولة لشؤون  االمم املتحدة، شــاركت فيها وزيرة 
التمكني االقتصادي للنساء والشباب فيوليت خريالله 
لـ"االسكوا" رىل دشتي،  التنفيذية  االمينة  الصفدي، 
السعودي وليد بخاري وممثلة هيئة حقوق  السفري 
االنسان ومجلس شؤون االرسة يف اململكة آمال يحيى 
املعلمي. وحــرضت الندوة وزيرة الداخلية والبلديات 

ريا الحسن والنائبة بهية الحريري.
واعتــربت دشــتي أن "رؤية اململكــة العربية 
2030 هي ثمرة تحوالت عاملية ووليدة  الســعودية 
سياق إقليمي ال تّدخر اململكة جهداً لرتسيخ مكانتها 

فيه".
وقالت: "بلدان عربية عدة ال تزال تشــهد فجوة 
واســعة بني املــرأة والرجل عىل صعد عــدة منها: 

املشاركة يف السياسة، صنع القرار وسوق العمل". 
بدورها قالت الصفدي: "ال ريب أن قضية املرأة 
يف عاملنا العربي، كانت وال تــزال يف رأس األولويات، 

مشّكلة تحدياً كبرياً من منطلق كونها نصف املجتمع، 
ليس من زاوية عددية فحسب، بل من منطلق الدور 
املتكافئ الــذي ينبغي أن تؤديه إىل جانب الرجل، بما 
ينعكس بشكل بنّاء عىل مسار مجتمعاتنا يف مختلف 

امليادين وعىل جميع الصعد". 
أما الســفري بخاري فقال: "يتواصل ســعي 
اململكة لتحقيق املزيــد يف طموح ال يتوقف، حيث 
تعرب رؤيــة اململكة وبرامجها عن تطلعات القيادة 
الطموحــة إىل النهــوض باإلنســان والعمل عىل 
ضمان مســتقبل األجيال. ولهذا فإن االســتفادة 
من إمكانات املرأة للمشاركة بشكل فعال يف قيادة 
سياســة التغيري التي تعيشها بالدي، تعّد من أهم 
أهداف رؤية اململكــة 2030 حتى أصبح موضوع 
تمكني املرأة شعاراً أساســياً يف هذه الرؤية. ففي 
العــام 2016 اعتمدت اململكة "رؤية الســعودية 
والتي   ،2020 الوطنــي  التحول  وبرنامج   "2030
وضعت تمكني املرأة السعودية من أهم أولوياتها، 
حيث تهدف خطة "الرؤية" إىل رفع مساهمة املرأة 

يف االقتصاد املحيل من 22 إىل 30 يف املئة".

ثم قالت املعلمي: "تعيش اململكة مرحلة مهمة 
مــن التحوالت. ويف ما يخص املرأة الســعودية التي 
تشكل نســبة %49.6 من التعداد السكاني للمملكة 
الذي تجاوز 22 مليون مواطــن و10 ماليني مقيم، 
ولتمكني املرأة من املشــاركة يف التنميــة بفعالية، 
ولتحقيق أحد األهداف الرئيسة لرؤية اململكة 2030، 

وهو رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من 11 
اىل %25 بحلول العــام 2020 وصوالً اىل %30 العام 
2030، كان ال بــد من دعم املرأة وتمكينها من خالل 
الترشيعات التي تمّكنها من العمل والكسب واإلنتاج 
وتجعلها قــادرة عىل أن تقوم بالدور املأمول منها يف 

محيط األرسة والعمل".

ندوة في اإلسكوا... "المرأة في رؤية السعودية 2030"
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عقدت رشكات التأمني املنضمة اىل املؤسسة الوطنية للضمان 
اإللزامي ويف حضــور رئيس جمعيــة رشكات الضمان يف لبنان 
)ACAL(، لقاء عاماً ضم املسؤولني عن هذه الرشكات، حيث تم يف 

خالله البحث يف املستجدات التي طرأت أخرياً. 
وأكد املجتمعون حرصهم عىل "اللجنة وإستقالليتها هي التي 
دأبت خالل السنوات األخرية عىل إرساء أفضل معايري الرقابة بغية 

رفع شأن وعمل القطاع".
 كما لفتوا إىل حــرص القطاع "عىل الحفــاظ عىل مصالح 
املضمونــني من خالل التقيــد بكافة اإللتزامــات العائدة لعقود 
التأمني الصادرة ال ســيما تلك الخاصة بعقود التأمني اإللزامي". 
وذكر املجتمعون، جميع املعنيني واملسؤولني، ان قطاع التأمني هو 
إحد املكونات األساسية لإلقتصاد الوطني وما هي األرقام إال خري 

دليل عىل ذلك". 
 وأشــاروا اىل ان "رشكات التأمني ســددت ومنذ العام 2013 
ولغاية اليوم رضائب ورســوم فاقت الـ75 مليار لرية لبنانية عن 
فرع التأمني اإللزامي وحده إضافة اىل 207 مليارات لرية لبنانية يف 
خالل خمس سنوات هي عبارة عن تعويض 34 ألف حادث صدم". 
 ودعت املؤسســة الوطنية للضمان اإللزامي "املســؤولني يف 
القطاع العام اىل اعادة النظر باملشــاريع واملقرتحات التي يجري 
البحث فيها والتي تدعو اىل قيام وزارات وهيئات رسمية اىل ضمان 
أرضار ودفــع تعويضات من خالل فتح حســابات خاصة يف تلك 
الوزارات والتي هي مشــاريع تحتاج اىل دراسة علمية وعملية، ما 
يعني حتماً تحميل الدولة مسؤولية أعباء مالية إضافية سترتتب 
نتيجة غياب دراسة إكتوارية دقيقة لهذا امللف، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فإن الغاء املؤسســة هو إلغاء لدور ناظم ولدينامية 
مطلوبة مع هيئــات الضمان، الســتبدالها بلجنة من املوظفني 
التابعني لوزارة الصحة، يف حني أن التوجه العاملي هو نحو الهيئات 

الناظمة، ال اإلدارات الحكومية التقليدية".

أمل رئيس الحكومة ســعد الحريري أن 
"تستمر مسرية التنمية املستدامة يف طريقها 
الصحيح، لتحقق األهداف املرجوة منها، وهذه 
مسألة مهمة للنهوض باملجتمعات والدول"، 
وعاملياً  محلياً  املبذولة  "الجهود  دعمه  مؤكداً 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة".
كالم الرئيــس الحريري جاء أمس خالل 
األوســط  الرشق  الرساي "منتدى  رعايته يف 
ألهداف التنمية املستدامة"، حيث ألقى كلمة 
التنفيذية لالتفاق العاملي  رحب فيها باملديرة 

لألمم املتحدة ليز كينغو. 
وقال إن ما يحصل اليوم، عندما أنظر إىل 
األهداف املستدامة، أشــبّهها بعائلة صغرية 
وما نريــد أن نحققه لها. هذه العائلة ال تريد 
أن تكون فقرية، وتريــد أن تحصل عىل املياه 
النظيفــة واملناخ الجيــد، وأن تعمل يف بيئة 
صحية. كما أنها تريد أن ترى املســاواة بني 
الجنســني، أي بني أبنائها. ومــا انطلقت به 
األمم املتحدة هو يف الواقع تحويل رغبة هذه 
العائلة الصغرية إىل مــرشوع عاملي وكوني. 
وإذا نظرنا إىل كل من هذه األهداف املستدامة 
نجد كم هي مهمة لهذه العائلة، وهذا ما كان 
ينقصنا مع العوملة التي حصلت، بحســب ما 

رأينا خالل السنوات املاضية.
واضاف: عندما قرأت عن أهداف التنمية 
املســتدامة، أول مــا خطر يف بــايل هو تلك 

العائلة، وكيف يمكــن لهذه العائلة الصغرية 
أن تنمو مع أخرى وصوالً إىل العائلة الكونية. 
هذا ما ســعى اليه األمني العام األسبق لألمم 
املتحــدة بان كي مــون وكل األمناء العامني 
لألمــم املتحدة، وهذا هو مــا يريده كل منا، 
لعائالتنــا ومجتمعاتنا ودولنــا ومنطقتنا. 
وأعتقــد أن معالجــة هذه املســألة مع كل 

قطاع يف الحكومة أو يف مجتمع املؤسســات 
أو األعمال أو املنظمات غري الحكومية هو ما 
يحقق هذا االتفاق العاملي. وأعتقد أننا، مع ما 
تعمل عليه النائبــة ديما جمايل وما تقوم به 
الحكومة اللبنانية، قد انطلقنا بجدية كبرية، 
وأنا أود أن نأخذ هذه املســألة بأكرب قدر من 

الجدية".

شركات التأمين تتقيّد 
بإلتزامات العقود

الفـضـة
$ ١٧.١٦

الذهب
 ١٤٩٦

االسترليني
$ ١.٢٥٨٥

بيـتـكـوين
$ ٨٢٨١

اليـــــورو
$ ١.١٠٢٣

الـــــــدوالر
1507.5 ل.ل

بــرنــت
$ ٥٨.٨٥

كــــــــرود
$ ٥٣.٢١

املبعوث  حــذر  قصرية،  فرتة  قبل 
الفرنيس املســؤول عن ملف "سيدر" 
الخاطئ"  "األمــل  من  دوكــني،  بيار 
والغاز  النفط  استخراج  بأن  واالعتقاد 

السحري"  "العالج  هو 
أن  بعــد  للمشــاكل، 
 ،2019 موازنة  يف  ملس 
يف  جديــة  إشــارات 
أن الثــروة النفطيــة 
يف  املحتملة  والغازيــة 
بحســب  تعترب  لبنان 
لعدم  سبباً  املسؤولني 
القلق بشــأن مخاطر 

التخلف عن الســداد. وهذا ما يدفع اىل 
من  التي  املوجعة  االصالحــات  تأجيل 
رسيعاً  الحكومة  تتخذها  ان  املفروض 
املايل  املــأزق االقتصادي،  للخروج من 

والنقدي. 

أقلّه عشر سنوات
يف نيســان العــام 2018، أطلقت 
الثانية  الرتاخيــص  الحكومــة جولة 

لخمسة مجمعات بحرية جديدة. وذلك 
قبل بدء الجولــة االوىل من الحفر التي 

من املفروض ان تبدأ نهاية هذا العام. 
لغاية  "لبنــان  أن  املفارقــة،  لكن 
إكتشاف  بأي عمليات  يبارش  لم  اللحظة 
وحفــر عن النفــط والغــاز، ال براً وال 
بحراً. وذلــك عىل الرغم 
مــع  االتفــاق  مــن 
االوروبي  الكونسورتيوم 
"توتــال"  بقيــادة 
كل  وعضوية  الفرنسية 
االيطالية  "إينــي"  من 
و"نوفاتيك" الروســية، 
استكشافية  آبار  لحفر 
لتأكيــد وجــود النفط 
والغاز بعد التحاليل املخربية والكيميائية 
للعينــات املأخــوذة، ومــن بعدها تبدأ 
عمليات الحفر التجاريــة يف حال كانت 
النفطي  الخبري  يقول  إيجابية".  العينات 

املهندس ربيع ياغي. 
يف حال تــم تأكيد وجود النفط تحت 
البحر فإن تحويله اىل قيمة تجارية قابلة 
لإلستهالك والتصدير تستفيد من عائداته 
الدولة واإلقتصاد يحتاج اىل عرش سنوات، 
"ومن يقول غــري هذا الكالم ويعمل عىل 

تسويق، أن لبنان أصبح بلداً نفطياً، فهو 
غري صادق ويخدع الــرأي العام " يقول 

ياغي.

التجهيزات معدومة
هذا الرأي العلمي يستند اىل ان لبنان لم 
يكن يف يوم من األيام بلداً نفطياً، وبالتايل 
هو يفتقر اىل البنى التحتية العادية، حيث 
يســتغرق مد "كابل" انرتنيت أو كهرباء 
بالنسبة  الحال  فكيف  وســنوات،  أشهراً 
اىل التجهيــزات النفطيــة وانابيب الغاز 
واملحطات وغريها. هــذا فضالً عن عدم 
توفر الخربة املطلوبة ال يف تجهيز أو إدارة 

أو ترصيف الثروة النفطية.

المردود مجهول
باالضافة اىل الســنوات الطوال التي 
تفصلنــا عن اســتخراج النفط، فان ما 
املبالغ  لم يؤخذ يف الحســبان هو كمية 
املتأتيــة من عملية االســتخراج. والتي 
لغاية اللحظة ما زالت مجهولة بالكامل، 
حيــث من املمكن أن تــرتاوح بني صفر 
ومليــارات الدوالرات. فهــي تعتمد أوالً 

عىل الكمية املوجودة، والتي ما زالت غري 
معروفة، وثانياً عىل اسعار النفط. فمنذ 
10 ســنوات وصل سعر برميل النفط اىل 
150 دوالراً، وعاد وانخفض منذ 5 سنوات 
اىل 30 دوالراً، "فمن يعرف ما هو السعر 
بعد 10 ســنوات" يسأل ياغي ليجيب أن 
املقبلة، يدخل يف  العائد للفــرتة  "تحديد 

إطار التنجيم والتكهن، وال يعّول عليه".

إيهام الرأي العام
مما تقدم يتضح أن ما يجري اليوم ال 
يعدو كونه محاولــة للتعمية عىل حقيقة 
إنعــدام القدرة عىل االصالحــات الجدية، 
الدويل بأن  العــام واملجتمع  الرأي  وايهام 
لبنان لن يتخلف عن ســداد مســتحقاته 
املالية يف االيام القادمة. لكن مع االســف 
فإن وكاالت التصنيــف التي امهلت لبنان 
اىل  قليلة قبل تخفيــض مرتبته  أشــهراً 
اللبناني،  الوهــم  تقتنــع برشاء  لن   ccc
فمهما بلغت شطارة اللبناني فهو لم يعد 
يســتطيع بيع "الســمك يف البحر"، أقله 

بالنسبة للجهات الدولية. 
فلبنان ليس البلــد االول الذي يقع يف 
فخ تعليق أمال مفرطة عىل النفط والغاز، 

فقد سبقته دول مثل غانا وسرياليون التي 
انتظرت إيرادات مســتقبلية غري مؤكدة، 
النمو  تراجع  اســتمرار  يف  الثمن  ودفعت 
االقتصادي. واملشــكلة أن املســؤولني لم 
يتعظوا من التجارب بل ما زالوا يســريون 
يف النهــج الخاطئ من خالل الســعي، يف 
مرحلة مبكرة، إلنشــاء صنــدوق الثروة 
السيادية خارج إطار رؤية االقتصاد الكيل 
الشامل. وعدم البدء بتخفيض الدين العام 
إىل مســتويات مســتدامة وسن وتطبيق 
الثقة  باعطــاء  الكفيلة  املاليــة  القواعد 

وتشجيع االستثمارات.

ال بديل من االصالح
من هنــا ال مفر بــرأي اإلقتصاديني 
والخرباء من العودة اىل االصول يف صياغة 
وتنفيذ املوازنات للسنوات االربعة القادمة. 

خـــالـــد أبــــو شــــقــــرا

بيار دوكين يحّذر من 
"األمل الخاطئ" واالعتقاد 

بأّن استخراج النفط هو 
"العالج السحريّ"

أموال النفط ستالقي
نفس مصير المساعدات 
والقروض بغياب اإلصالح

الرهان المستحيل
النفط والغاز لن ُينقذا اإلقتصاد

الحريري: التنمية المستدامة في طريقها الصحيح

الرهان على أن لبنان أصبح بلدًا نفطيًا، لحل 
كل المشاكل اإلقتصادية، وأولها سداد ديونه 
الداخلية والخارجية، لم يعد مجرد تسريبات من 
االروقة الخلفية لمكاتب المسؤولين، بل تم 
إدراجه ضمن الحلول المقترحة في الموازنات. 

خطورة هذا اإلدعاء ال تقف عند حدود التضليل، 
بل بما يؤمنه من "كارت أبيض" لإلستمرار في 
من يسّوق أن لبنان أصبح بلدًا نفطيًا يخدع الرأي العاماالنفاق العشوائي وتغييب االصالحات الجدية.

الحريري متوسطًا الحضور  امس في مؤتمر منتدى الشرق األوسط للتنمية المستدامة )داالتي ونهرا(
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الوطني  للصندوق  العام  املدير  تقّدم 
للضمان االجتماعي  محمد كركي أمس، 
بشــكوى وادعاء شــخيص أمام النيابة 
العامة التمييزيــة يف بريوت بحق رشكة 
واملدعو  والخدمات"،  للتجــارة  "األمانة 
أ.ع.م. واألجراء الوهميني وكل من يظهره 
التحقيــق فاعالً أو رشيــكاً أو متدخالً 
يف الجرائم املشــكو منها، وقد ســجلت 
6702/م/2019.  الرقــم  تحت  الدعوى 
و رشكــة "املجــد للصناعــة والتجارة 
والخدمات"، واملدعو م.ح.ح.ح. واألجراء 
الوهميني وكل من يظهره التحقيق فاعالً 
أو رشيكاً أو متدخالً يف الجرائم املشــكو 
منها. وقد ســجلت الدعوى تحت الرقم 
6703/م/2019. وذلك عطفاً عىل نتائج 
التفتيش  مديرية  أجرتهــا  التي  املراقبة 
واملراقبة يف الصنــدوق الوطني للضمان 

االجتماعي.
كركي حّذر كل من تسّول له نفسه 
دون  الصندوق  تقديمات  من  اإلستفادة 
بالتزوير  اإلختالس  وجه حق عن طريق 
واالحتيال  والغــش  املزور  واســتعمال 
املالحقة  طائلة  تحت  الكاذبة  والتقارير 
القانونية، واإلدعاء أمام القضاء املختص 

عند اإلقتضاء.

إنتابــت اللبنانيني مخاوف يف األيّام األخرية حيــال إمكانيّة انقطاع األدوية 
املستوَردة من السوق، حتى وصل مرصف لبنان واملستوردون إىل حّل.

وأعلن نقيب مستوردي األدوية يف لبنان كريم جبارة أمس، أّن "األزمة انتهت 
وتّم التوّصل إىل حّل ناجز بالنســبة إىل التعميم الصادر عن حاكم مرصف لبنان 
رياض ســالمة، وهو يقوم عىل تطبيق التعميم من دون وضع رشوط تعجيزيّة، 

ومن دون أّي خطوة تؤّدي إىل تصعيد".
ولفت إىل أّن "ســالمة تجاوب بشــكل بنّاء مع املالحظــات التي أبديناها 
وقّدمناها له سابقاً وبات هناك مفهوم واحد آلليّة التطبيق، إذ سنأخذ قسماً من 
املشكلة عىل عاتقنا وســيتوىّل مرصف لبنان القسم اآلخر عىل عاتقه". وطمأن 
جبــارة جميع اللبنانيني بأّن "توزيع األدوية مســتمّر مــن أجل تأمني حاجة 

السوق".
من جهتها نبّهت الرشكات املســتوردة لالجهزة واملستلزمات الطبية "من 
خطورة عدم قدرتها عىل تأمني الدوالر من املصارف ما ســيؤدي اىل تخلفها عن 
دفع مســتحقاتها للرشكات العاملية املصنعة يف الخــارج فتعمد إىل التوقف عن 
تسليمنا البضائع املطلوبة لتأمني احتياجات املستشفيات واملرىض، وعىل سبيل 
املثال ال الحرص، طاوالت العمليات، أجهزة التنفس االصطناعي، االدوات والخيوط 
الجراحيــة، االبر وأجهزة املخترب، االشــعة وأجهزة عــالج الرسطان، ماكينات 
التعقيم، راســور وبطارية القلب والصمام، ماكينات غســيل الكىل، مسامري 
جراحة العظام واملفاصل والكثري غريها، باالضافة اىل كامل مستهلكاتها وقطع 
الغيار علماً ان لبنان يستورد %100 من هذه البضائع وال يوجد أي بديل محيل".

ودعت، يف بيان صادر عن "تجمع مستوردي األجهزة واملستلزمات الطبية" 
املسؤولني اىل "اتخاذ اجراءات عاجلة إذ إن البضائع املتوافرة حالياً يف مستودعاتها 
ال تكفي احتياجات شهر أو اثنني عىل االكثر باالضافة اىل االرضار املعنوية، املادية 
والقانونية التي سوف تلحق بنا جراء التخّلف عن دفع املستحقات ناهيك عن أي 

رضر قد يصيب أي مريض".

فنيانوس،  والنقل يوسف  العامة  األشــغال  أجرى وزير 
أمس جولة أفق عامة حول الوضع السيايس الراهن يف البالد 

واملنطقة والشأن الخدماتي التنموي.
وتناول فنيانــوس مع وزير الشــباب والرياضة محمد 
فنيش الوضع السيايس واالقتصادي واالنمائي، وال سيما عىل 
صعيد اشــغال الوزارة لقضاء صور، ورؤية الوزارة وخطتها 
واآللية التي ســتقوم بها يف هذا املجال، إضافة اىل الخطوات 
املنــوي اتخاذها ملا فيه مصلحة جميــع اللبنانيني من دون 

استثناء".
وعرض وزير االشــغال مع عضو كتلــة "لبنان القوي" 

النائب روجيه عازار الوضع الســيايس والخدماتي وامكانية 
زيادة موازنة مرفأ جونية الســياحي، بإعتباره مرفأً حيوياً 

ليس لكرسوان فقط انما لكل لبنان".
واشار عازار اىل سعيه يف امكانية تأمني موازنة اضافية 
للمرفأ، وقال: "ان الوزير فنيانوس كان واضحاً معنا بالنسبة 
اىل إمكانات الوزارة، وأعربنا لــه عن تفهمنا للمعّوقات التي 
تحّد من تنفيذ الحاجات كافة، معترباً ان هذا املرفأ وحســب 
الدراســات التي وضعت ســيدخل اليه 6000 سائح ويشّغل 
1500 وظيفة، إضافة اىل موقف لليخوت تصل سعته اىل 500 

يخت سياحي يف حال نفذ املرشوع".

الجنسني  بني  املســاواة  دعمه  وأكد 
بقوة، مؤمناً بأهمية تشجيع السيدات. 

اســتقبل  الحريري  الرئيــس  وكان 
رئيســة مجلس اإلدارة واملديرة التنفيذية 
كينغو،  ليز  املتحدة  لألمم  العاملي  لالتفاق 
لبنان  يف  العامة  األوضــاع  معها  وعرض 

والتعاون مع وكاالت األمم املتحدة.

"الضمان" يشتكي 
إخماد أزمة األدوية...

وإشعال مشكلة األجهزة الطبية

دراسة: المرفأ يستوعب 6000 سائح

أخبار سريعة

التهريب يضرّ 
بمستوردي األحذية

إلتقى وزير الصناعة وائل ابو 
فاعور أمس وفداً من مستوردي 

االحذية شكا له تعثّر أعمالهم 
نتيجة التهريب وزيادة الرسوم 

على المستوردات. وطلبوا مساعدة 
الوزير ابو فاعور لناحية تخفيض 

التكاليف واألعباء على األصناف 
التي تستورد من الخارج وال 

يصنّع مثيل لها في لبنان.
وأكد ان واجبه كوزير صناعة 

حماية االنتاج الوطني وتخفيض 
كلفة االنتاج وزيادة قدرته 

التنافسية والتصديرية، داعياً 
المستوردين إلى التجارة 

بالبضاعة اللبنانية والعمل على 
تصديرها إلى الخارج بدل االعتماد 

على االستيراد من الخارج.
وأوضح أن "هناك العديد من 

أصناف االحذية التي تصنّع 
في لبنان بجودة ومواصفات 

عالية، وأنّه اختبر هذا االمر من 
خالل معاينته عدداً من مصانع 

االحذية".

أعلن موظفو مستشفى جزين 
الحكومي "االقفال التام لكافة 

أقسام المستشفى اعتباراً من يوم 
غد الساعة السابعة صباحاً"، 
معتذرين عن "عدم تقديم أي 

خدمة صحية" لحين حصولهم 
على كافة مستحقاتهم. 

وعللوا قرارهم في بيان باآلتي: 
"بعد الوعود المتكررة من مجلس 

االدارة بالحصول على مستحقاتنا، 
وبعد دخولنا الشهر الثامن من 

دون رواتب، وقد مرت الفترة 
المعطاة من قبل مجلس االدارة 

ولم نحصل على أي نتيجة".

إستكملت فرق التفتيش في 
وزارة العمل مهامها ميدانياً 
حرصاً على احترام القانون 

وعمالً بخطة تنظيم اليد العاملة 
غير اللبنانية. وشمل التفتيش 

أمس 13 منطقة، زار فيها 
المفتشون 36 مؤسسة ومحالً، 

وجاءت النتيجة باألرقام: 32 
محضر ضبط و3 إنذارات. 

أما المناطق التي شملها التفتيش 
فهي: قبرشمون، الروشة، 

الجميزة، الضبية، انطلياس، 
انفه، شكا، حارة صيدا، العاقبية، 

برقايل، برج العرب، وادي 
الجاموس وزحلة.

تماشياً مع إستراتيجية البنك 
في توسيع شبكة فروعه ونطاق 

خدماته، إفتتح بنك اإلعتماد 
اللبناني فرعاً جديداً في منطقة 
غزير، ليرتفع بذلك عدد فروعه 

إلى 72، ما يعّزز وجوده في كاّفة 
المناطق اللبنانيّة لخدمة أكبر عدد 

ممكن من العمالء.
واختير موقع الفرع الجديد في 

منطقة حيويّة ليتمّكن من خدمة 
عمالئه في منطقة غزير والمناطق 

المحيطة بها التي تشهد نمّواً 
كبيراً، ويوّفر لهم مجموعة واسعة 

وشاملة من الخدمات المصرفيّة 
التنافسيّة والمبتكرة.

"جزين الحكومي" ُيقفل

"العمل": 32 محضرًا
و3 إنذارات

فرع جديد
لـ"اإلعتماد اللبناني"

والتــي تقتــي تخفيض العجــز، من باب 
التقاسمات  من  والحد  الدولة،  كلفة  تخفيض 
يف االدارة العامــة، وقــف الهدر والفســاد، 
القطاع  مع  حقيقية  رشاكة  بعملية  والدخول 
الخاص، وتحديداً يف الكهرباء والبنى التحتية، 
وليس كما يســتمرون يف فعلــه من زيادات 
رضيبيــة وتقويض للقطــاع الخاص وابعاد 

لالستثمارات. 
بأقل من سنة ارتفع عجز ميزان املدفوعات 
من 0.76 مليار دوالر ووصل يف االشهر السبعة 
االوىل من العام الحــايل اىل 5.3 مليارات دوالر، 
وهو يدفع برسعة نحو اســتنفاد إحتياطات 
مــرصف لبنان واســتمرار ارتفــاع الفوائد 
املرصفية لجذب املزيد مــن الودئاع بالعمالت 
العملة،  االجنبية، ووجود ثالثة أسعار لرصف 
نتيجة عدم قدرة مــرصف لبنان عىل التدخل 

اكثر من ذلك لدعم سوق القطع. 
هذا الثقب االسود، املتمثل يف كل ما يمت 
بصلة للقطاع العام، سيبتلع كل موارد الدولة 
اللبنانية املوجودة، واآلتية بعد ســنوات، وإذا 
بقدرة  القادمة  للســنوات  النهج  هذا  استمر 
عجائبيــة، فان أموال النفط ســتالقي نفس 
مصري أموال الهبات واملســاعدات والقروض. 
أي اىل جيوب بعض املنتفعني أو اىل سلة الهدر 

والضياع إذا أحسنا النية.

بعد حالة اإلرباك التي تسببها اإلعالن 
تهافت  اذ  األفران  ألصحاب  اإلرضاب  عن 
الخبز  أمس عىل رشاء ربطات  املواطنون 
وتخزينها أليام اإلرضاب السوداء، إختلف 
املشــهد أمس اذ اســتبدل رئيس نقابة 
أصحــاب األفران كاظــم ابراهيم عبارة 
"لبنــان غداً من دون خبــز" التي تغنّى 
بها أمس األول بعبارة "أنت تأمر يا دولة 
الرئيس" بعد اجتماعه مع رئيس مجلس 
تعليق  تم  الحريري. وهكذا  الوزراء رفيق 
اإلرضاب واليوم يــوم عمل عادي بعدما 
طلب رئيــس الحكومة ســعد الحريري 
إمهاله 48 ساعة "وأنا أحل هذا املوضوع 

عىل مسؤوليتي".
التقى يف الرساي  الحريــري   وكان 
واألفران  املخابز  نقابات  اتحاد  من  وفداً 
برئاســة النقيب إبراهيم، الذي قال بعد 
الذي  الرئيــس الحريري  االجتماع: زرنا 
ما اعتدنا يوماً أن نأتــي إليه إال ويأخذ 
ما  لدولته  إنســان حقه. رشحنــا  كل 
مستمعاً  وكان  واألفران،  املخابز  تعانيه 
ومتفهمــاً ملطالبنا، وقــد وعدنا خرياً، 
48 ســاعة وأنا  وقال "أعطوني فرصة 
أحل هــذا املوضوع عىل مســؤوليتي". 
كلنا ثقة بالرئيس الحريري، وقد أجبناه 
أننا  الرئيس". وأعلن  يا دولة  "أنت تأمر 
سنفتح األفران غداً )اليوم( يف يوم عمل 
عادي، وقــد علقنا اإلرضاب، وســنبدأ 
بالعمل اعتباراً مــن اليوم )أمس(، كي 

تعود األمور إىل طبيعتها.

الذي  الرئيس  لدولة  وأضاف: "شكراً 
إال وخرجنا من عنده  ما قصدناه يومــاً 

مرسورين فرحني".
ورداً عىل ســؤال عن مشكلة سعر 
رصف الــدوالر قــال ابراهيــم إنه "تم 
التطــرق اىل أزمة الــدوالر وكذلك املواد 
األساسية التي تدخل يف صناعة الرغيف، 
وامللح  والسكر  والخمرية  النايلون  ومنها 
إىل  نحتاج  التــي  واملولدات  واملحروقات 
اســتبدالها كل عامــني أو ثالثة، وكذلك 
مياه الدولة التي ال يمكن استخدامها إال 
بعد تنظيفها بماكينات التكرير املوجودة 

وســأل:"ال  الكارثة".  تكون  وإال  لدينا، 
أن يعمل.  للفــّران  أعرف كيــف يمكن 
صدقوني، منــذ أن بدأت أزمــة الدوالر 
وحتى اآلن، لــن أقول أننا نخرس، ولكني 

أؤكد أننا نربح بالقروش".
ويف ما يتعلــق باتخاذ قرار اإلرضاب 
قبــل اإلجتماع مــع الحريــري أوضح 
ابراهيــم: "ال يخافّن أحــد، أمس زّودنا 
الجميــع بالخبز بــكل الكميــات التي 
طلبوها، وحتى لو توفر الخبز يف الغد فلن 
يكون هناك َمن يشــرتي، ألنهم سبق أن 

تمّونوا كفاية".

الحريري: التنمية المستدامة في طريقها الصحيح

أصحاب األفران يعلّقون اإلضراب... 
"أنت تأمر يا دولة الرئيس"

نقيب اصحاب االفران في السراي الحكومي )رمزي الحاج(

الحريري متوسطًا الحضور  امس في مؤتمر منتدى الشرق األوسط للتنمية المستدامة )داالتي ونهرا(
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حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل
21 آذار -

19 نيسان

الثــــور
20 نيسان -

20 أيار

الجــــوزاء
21 أيار -

20 حزيران

الســــرطان
21 حزيران -

22 تموز

األســــد
23 تموز -

22 آب

العــــذراء
23 آب -

22 أيلول   

العقــــرب
24 ترشين األول -
21 ترشين الثاني

القــــوس
22 ترشين الثاني
21-  كانون األول

الجــــدي
22 كانون األول -
19 كانون الثاني

الدلــــو
20 كانون الثاني -

18 شباط

الحــــوت
19 شباط -

20 آذار

المــــيزان
23 أيلول -

23 ترشين األول

لطرح  إيجابيــة  أجــواء 
مشاريع تطوير قدراتك العملية، 
ابذل ما يف وسعك لالستفادة قدر 

املستطاع وال تفّوت الفرصة.

 ال تغامر من أجل أمور تافهة 
ألنها قد تنعكس عىل العالقة سلباً 
فتدفع ثمــن اندفاعك غري املربَّر 

وتكون الخارس األكرب.

مجال  يف  الســابقة  تجاربك 
العمل لــم تكن جيّــدة، لكن ما 
تواجهــه اليــوم يختلــف كلياً 

ويضعك أمام مسؤوليات كبرية.

بأخبار  اليــوم  هــذا  يعدك 
مفرحة ومفيدة جداً عىل الصعيد 
بمزيــد من  املهنــي، فتشــعر 

االستقرار يف العمل.

تقّرر والرشيك اتخاذ قرارات 
مهمــة واإلقدام عــىل خطوات 
حاسمة بشأن العالقة خوفاً عىل 

انهيارها يف أي لحظة.

 قد تضطر إىل اتخاذ قرارات 
حاسمة، لكّن العقبة هي الرشيك 
املعارض بشــدة لهذه القرارات 

ألنه يراها يف غري مصلحتك.

تطورات إيجابية عىل الصعيد 
العاطفي، فكن مســتعداً ملرحلة 
مرشقة تعــرف خاللها والرشيك 

أوقاتاً رومانسية جميلة.

موضوعيتك  عــىل  حافــظ 
وتيقظك وصفاء ذهنك يف العالقة 
ألنك تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة 

يف حياتك العاطفية.

عليــك أن تعتمد مع الرشيك 
مبدأ املعاملة باملثل، وهذا سيكون 
أفضل للطرفني بغية االستمرار يف 

العالقة.

عليــك معاملــة الرشيــك 
بالطريقــة التــي يســتحقها، 
مقتنعاً  كنــت  إذا  وخصوصــاً 

بخطواتك املستقبلية تجاهه. 

اليوم  إليك هــذا  يحمــل 
وضعــاً عاطفيــاً مرضيــاً، 
وتبدو  انفعاالتك  فتسيطر عىل 

واثقاً أكثر بنفسك.

بالقــرارات  تتفــّرد  ال 
املســتقبلية، فالرشيك لن يقبل 
بذلك وسيطالبك بما يعتربه حقاً 
له، لذا من األفضل أن تكون ليّناً.

Star Buzz

تعّرض الفنان المصري تامر حسني 
للسخرية من المتابعين عبر مواقع 

التواصل اإلجتماعي، بعد نشره 
"البرومو" التشويقي الثاني لفيلمه 
الجديد "الفلوس"، وراح المتابعون 

يعيدون نشر "البرومو" الخاص 
بالفيلم مع مالحظة البعض إرتداء 

حسني في أحد المشاهد التي تجمعه 
بالممثلة زينة، "pullover أسود" 
مشابهاً تماماً آلخر إرتداه منذ 11 

عاماً في أحد المشاهد التي جمعته 
بزينة أيضاً في فيلم "كابتن هيما".

أكد الفنان نادر األتات أّن "الحصول 
على أغنية جميلة بات اليوم أمراً 
صعباً، فهناك نجوم من الصف 

األول يصدرون ألبومات كاملة وال 
تحقق نجاحاً ملحوظاً"، مشيراً الى 

"أننا نعيش في عصر األغنية ال 
عصر النجوم".

كشف الناطق الرسمي باسم مجموعة 
"أم بي سي" مازن حايك أّن تصوير 

الحلقات المباشرة من "ذا فويس" 
سيتم في استديوهات المحطة في 

بيروت، الفتاً الى أّن "الحلقة األولى 
ر في 16  من البث المباشر  ستُصوَّ

تشرين الثاني المقبل".

حسني يتعرّض للسخرية

األتات: نعيش في عصر 
األغنية ال عصر النجوم

اقتراب حلقات البث المباشر 
من "ذا فويس"

عن  لنا  تكشفه  أن  تستطيع  الذي  ما 
دورك في مسلسل "رصيف الغربا"؟

إسمح يل بدايًة أن أشكر املنتج واملخرج 
املبــدع إييل معلوف الــذي آمن بموهبتي 
وأعطانــي فرصة لتمثيــل دور بطويل يف 
املسلســل.  وأجّسد شخصية شاب اسمه 
"نديم" ابــن املمثل فادي ابراهيم واملمثلة 
إليســار حاموش. يبيع والدي ممتلكاته 
كي أتعّلم يف الجامعة، لكن بعد تخّرجي ال 
ق بعمل كحال الشباب اللبناني فأُضطرُّ  أوفَّ
للعمــل يف أحد املقاهي كي أســاعد أهيل 
عّدة  ملواقف  الشــخصية  تتعّرض  ماديّاً. 
تكون صعبًة خصوصاً أّن "نديم" ال يتنازل 

عن مبادئه التي تربّى عليها.

أخبرنا عّما قدّمته لك تجربة مسلسل 
"ثورة الفالحين"!

لم تقــّدم يل الكثري لكنها وضعتني يف 
إطار درامّي جديد وبتُّ ألحُظ كيفية العمل 
يف مسلسل تاريخي. فرحت بالعمل كثرياً 

وكانت تجربة مميّزة.

بطاقة  تعتبره  الذي  المسلسل  ما 
دخولك الى عالم التمثيل؟

كل  الحب  و"كل  الســنابل"  "بوح 
الغرام"، كذلك ال يجب نســيان تجربتي 
أخرياً يف مسلسل "خمسة ونص" حيث 
مثّلت مع طاقم عمل مخرضم وتفاعلت 

يف مشاهد عّدة مع املمثلة نادين نجيم.

يتحّســن  اللبنانــي  اإلنتــاج  هــل 
برأيك؟

بالطبع، أصبــح اإلنتاج اللبناني يف 
مســتوى عاٍل وراٍق ما يتطّلب الحفاظ 

فأكثر.  أكثــر  والتطّور  مســتواه  عىل 
وأعترب أّن املنتج صادق الصباح هو من 
مستوى  عىل  بالحفاظ  الحريصني  أكثر 
أعمال  تقديم  خالل  من  اللبناني  اإلنتاج 
قيمة  ذات  محليــة وعربية مشــركة 

وهدف.

العربية  بالدراما  رأيك  عن  أخبرنا 
المشتركة!

درامــا مهمة جــداً خصوصاً أنها 
فتحت املجال إلظهــار جماليّة التفاعل 
بني املمثلني العرب، لكن األهم أن تكون 
منطقيّة وأحداثهــا مقنعة وواقعية، إذ 
ال يمكن مثالً أن يكون األب لبنانياً، األم 

سورية وأوالدهما مرصيني.

ما هو جديدك؟
النصوص  بعض  قــراءة  بصدد  أنا 
وهناك عمل درامي مشــرك قد أجّسد 

فيه دوراً جديداً ومفاجئاً.

هل من دور تنتظر تجسيده؟
أكيد، إذ أحب أن أمثّل األدوار املركبّة 
كشخصية الشــاب الرشير أو "األزعر" 
لكنّه يكــون حنوناً يف نفس الوقت، كما 
تحمل  والتي  التوعوية  األدوار  اىل  أتطّلع 

بعداً إنسانياً. 

أنت مع الزواج المدني أو الديني؟
أنا مع تكريس الحريات الشخصية 
والحرص عىل الحفاظ عليها، لذا القرار 
يعــود للثنائي فقط لكّن األهم أن يكون 

زواجهما مبنياً عىل الحوار والتفاهم.

الخارجي  مظهرك  إّن  يقول  البعض 
ما  عليه،  أنت  ما  الى  أوصلك 

تعليقك؟
أعتقد أّن املظهر الخارجي اساس يف 
إنجاح املمثل أو الفنان بشكل عام، لكّن 
صدى النجاح ال يمكن ان يســتمّر من 
دون موهبة. فالناس تراقب وتشــاهد 
وأداء  التمثيــيل  أدائك  بني  وســتقارن 
اآلخرين وحينها ســتحكم عليك بغّض 

النظر عن مظهرك.

من هو مثالك األعلى في الحياة؟
وقته  عملــه،  يحرم  إنســان  كّل 

وموقعه يف الحياة.

ما هي حكمتك؟
ثّم  ومــن  واإلحــرام  اإلحــرام، 

اإلحرام!

حسين فنيش:
أحب األدوار المرّكبة
واإلنتاج اللبناني راقٍ

روي أبــــــــو زيــــــــد

افتتحت الفنانة نجوى كرم 
"مهرجــان الجميزة" يف بريوت 
بحضور النائب نقوال صحناوي، 
محافظ مدينة بريوت زياد شبيب 
وعدد كبري مــن الجمهور وأهل 
كرم  غنّت  واالعالم.  السياســة 
أجمل أغانيها القديمة والحديثة 
حيــث تفاعل معهــا الحضور 
واملعجبــون اّلذيــن حــرضوا 
القلب  مدرسة  باحة  اىل  باملئات 
من  الحفلة  "الفرير".  االقدس- 
بالرشاكة   ،YES جمعية  تنظيم 
بلدية بريوت، وبمشــاركة  مع 
مؤسسة منى بسرس وجمعية 
إنماء الجميزة، ورابطة خريجي 

مدرسة القلب االقدس.

كرم تتألّق في الجّميزة

إحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميالد اإلعالمية ريما نجيم بحضور عدد من 
األصدقاء منهم اإلعالمي نيشان، ليىل عبد اللطيف، واإلعالمية جيسيكا عازار.

ونرش نيشــان عىل "إنســتغرام" مقطع فيديو يغنّي فيــه الجميع أغنية 
"Happy birthday" لنجيم.

كفوري يحتفل بعيد ميالد نجيم
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Star Buzz

بعد أن أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة 
أخيراً عن إغالق صفحتها الخاصة على 
"فايسبوك" بسبب "التنّمر والتعليقات 
الجارحة والساخرة"، كان الفتاً عودتها 

الى الصفحة بعد أسبوع عبر نشرها 
صورة جديدة لها.

إحتفل الممثل المصري مصطفى 
فھمي بحفل زفاف ابنته دينا مساء 

السبت، وسط عدد كبیر من المقربین 
واألصدقاء واألقارب. وانتشر فيديو 

على مواقع التواصل اإلجتماعي وهو 
يراقص ابنته بفرح وحنان.

كشف المخرج شريف ترحيني في 
أحاديث صحافيّة أنه صّور للفنانة 
ميريام فارس أكثر من أغنية، من 
المقرر أن تبصر النور تباعاً في 

الفترة المقبلة. وأشار الى أّن "فارس 
ستظهر في الكليبات الجديدة 

بلوكات مختلفة ال تقّل جرأًة عن 
أعمالها المصّورة السابقة".

نشر اإلعالمي وسام بريدي على 
"إنستغرام"، فيديو يظهر فيه شقيقه 

الراحل عصام بريدي وهو يغني، 
وُكتب في نهايته قول للقديسة تريز 
الطفل يسوع وهو: "أنا لم أمت بل 

دخلت الحياة...". وعّلق بريدي قائالً: 
"أنا بآمن إنك موجود معنا دايماً".

حققت أغنية "تعال تشوف" للفنانة 
الخليجية بلقيس فتحي أكثر من 10 

ماليين مشاهدة، منذ طرحها على 
"يوتيوب" في 13 أيلول الفائت.  

يشار الى أّن األغنية من كلمات الشاعر 
سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، 
وتوزيع رشيد محمد علي، و"الفيديو 
كليب" من إخراج عبد الرفيع بديوي.

عرفة تغيب...لتعود بسرعة

فهمي يحتفل بزفاف ابنته

فارس و"كليبات" جديدة

بريدي يستذكر شقيقه

بلقيس و 10 ماليين مشاهدة

(التوأم) عبارة   Gemini Man فيلــم 
عن مواجهة بني ويل سميث وويل سميث! 
يواجــه قناص عســكري قــوي يف عمر 
منه يف عمر  الخمسينات شاباً مستنسخاً 
أن يعرف بوجوده،  العرشينات مــن دون 
لكّن ذكاء هذا األخري يفوق قوته القتالية. 
إنه نوع مألوف من قصص الخيال العلمي 
حيث يجهل الرجال وجود أوالد لهم، وكأّن 
املسؤولني يف هوليوود أرادوا تخطي نزعات 
التســعينات وفّكروا بإطالق نزعة  حقبة 
ســينمائية مرعبة جديدة تقيض بابتكار 
"ممثلــني افراضيني"، كــي ال يضطروا 
لالستعانة بإنســان حقيقي والتعامل مع 
حاجته إىل اسراحة الغداء ومطالبته بأجر 
مرتفع! لذا عمد املسؤولون عن هذا الفيلم 
إىل ابتكار نســخة رقمية من ويل سميث 
من أعماله Aladdin وBright (ســاطع)، 
بأنه سيشــارك  الحقيقي  املمثل  فأخربوا 
البطولة مع نســخة محوسبة منه، علماً 
أنها ســتصبح بديلة عنه قريبــاً، أو ربما 
يستعينون بكيفر ساذرالند أو كيانو ريفز 
أو تــوم كروز ألداء هذه املهمة، وســيندم 

سميث حينها عىل رفض العرض.
 Alita:Battle Angel ال يشبه هذا العمل
(أليتا: مــالك املعركة)، حيــث تبدو بطلة 
القصة مزيفة وواسعة العينني. بل يظهر ويل 
الشاب يف هذا الفيلم كرجل طبيعي وحقيقي 
وإنســان عاقل من الناحيــة البيولوجية. 
يف هذه القصة، تعطي التقنية املســتعملة 
املفعول املنشــود عموماً. ال يمكن االشتباه 
 Gemini بأن النسخة املحوســبة مزيفة يف
Man. هــذه الفكرة بحد ذاتها مريبة! حتى 
أنها قد تجعلنا نســارع إىل كتابة مستقبل 
الســينما ونعترب ويل ســميث "آخر نجم 

سينمائي". يف مطلق األحوال، لم يسبق أن 
كان أي فيلم آخر مؤثراً وناجحاً لهذه الدرجة 
من الناحية املحوسبة. تتمحور فكرة الفيلم 
كلها حول مواجهة ويل سميث لنسخة شابة 
منه. لكّن السيناريو الباهت، من كتابة ديفيد 
بينوف Game of Thrones (لعبة العروش)، 
 Secret ،(السيد األعىل) Overlord وبييل راي
in Their Eyes (رس يف عيونهــم)، ودارين 
 Goosebumps ،(!مفاجأة) !Shazam ليمكي
(قشعريرة)، يخصص أكثر من نصف مدة 
العرض للكشف عن الحبكة التي نعرفها قبل 
أن يبدأ الفيلم. قد نلوم قســم التسويق عىل 
هذا الخلل. لكــن حتى لو لم نعرف األحداث 
الالحقة، تَِقّل العوامــل التي تضمن جذب 
اهتمام املشاهدين يف أول ساعة من الفيلم. 
هذا السيناريو مألوف يف هوليوود يف آخر 20 
ســنة، منذ أن أصبحت النعجة املستنسخة 
إلهام ملعظم األعمال. حتى  "دوليل" مصدر 
أنها مذكــورة رصاحًة يف هذا الفيلم، مع أن 
ذكرها كان ليُعترب ممالً خالل التســعينات 

أيضاً.
يجب أن ننتظر مرور أكثر من ساعة 
الخمسيني  بروغان"  "هنري  يتساءل  كي 

"وكالة  لصالــح  عميل  ســميث)،  (ويل 
االستخبارات الدفاعية"، عن هوية املبتدئ 
قتله ويعرف جميع  الذي يحاول  الغامض 
تحركاته. ويجب أن ننتظــر لوقٍت إضايف 
كي نعرف السبب الذي يجعل ويل سميث 
األكرب سناً  القناص  يســتهدف  الشــاب 
بتحريض من كاليف أوين Anon (قريباً)، 
 Valerian and the City of a Thousand
كوكب)  األلف  ومدينة  (فالرييان   Planets
الذي يقدم واحداً من أســوأ أدواره وأكثرها 
إحراجاً عىل اإلطــالق. ومع ذلك، لن نعرف 
يمكننا  املالحقة.  الدقيق وراء هذه  السبب 
أن نفرض ذلك الســبب طبعاً، وهو يتعلق 
عىل األرجح بالقضاء عىل الرجل "األصيل" 
قبل أن يشتكي من وجود نسخة منه. لكن 
ال يمكــن التأكيد عىل ذلك. كان يُفرض أن 
يتلقى املشاهدون جزءاً من أتعاب الكتّاب 
السيناريو يف  ألنهم مضطرون مللء ثغرات 

مناسبات متكررة!
لكن يستكشــف الفيلم أحياناً الجدل 
املرتبط باملواجهة بني الطبيعة والتنشئة، أي 
الفكرة القائلة إن الحمض النووي ال يُحدد 
مصرينا بل تحتــل طريقة تربيتنا األهمية 

الكربى لتحديد الشخص الذي نصبح عليه. 
يربز موضوع جانبي مثري لالهتمام يف هذه 
القصة، فيتّضح أن "هنري" األكرب ســناً 
الغرق نتيجــة تجربة صادمة  يخاف من 
عاشها يف طفولته حني كان يتعلم السباحة، 
لكن ال يواجه الشــاب املستنسخ منه هذه 
املشــكلة ألنه لم يَِعش التجربة نفسها يف 
طفولته. تستحق هذه الفكرة االستكشاف 
يف مشــهد حركة أســايس (كأن يســبح 
أحدهما ويعجز اآلخر عن السباحة)، لكن ال 
وجود ألي مشهد مماثل. لذا تبقى املواضيع 
الوضع سوءاً  املطروحة سطحية. ما يزيد 
 Life of هو أداء املخرج املبدع يف العادة أنغ يل
Pi (حياة باي)، Taking Woodstock (أخذ 
وودســتوك)، إذ يكتفي باستعمال أسلوب 
مألوف يف أفالم التجسس والحركة لتقديم 
هذه القصة التــي ُطِرحت بطريقة مريعة 
وأهدرت أفضل جوانبها. كذلك، ال يســتغل 
الثانويني فيه، عىل  الفيلم مواهب املمثلني 
 All غرار املبهرة ماري إليزابيث وينســتيد
About Nina (كل يشء عــن نينــا)، 10 
Cloverfield Lane بــدور رفيقة "هنري" 
الربيئة. وال تتطــور العالقات بني مختلف 
الشخصيات بشــكٍل منطقي. ربما تنشأ 
أكثر العالقات إقناعاً بني الطيار الذي يؤدي 
 Avengers: Endgame دوره بينيدكت وونغ
 The Martian اللعبة)،  نهاية  (املنتقمون: 
(كائن املريــخ)، رغم إهدار موهبته أيضاً، 
والطائرة التي يستعملها الفيلم لالنعطاف 

نحو "بودابست"!
أنغ يل  املخــرج  النهايــة، يكتفي  يف 
باســتعمال نموذج "معدل اإلطار العايل" 
لتقديم قصة فارغة بنظام "آيماكس" الذي 
يتّسم بدقته من الناحية البرصية وواقعيته 
الفائقة لكن بال جدوى... وكأننا ننظر من 

النافذة وال نشاهد شيئاً يستحق العناء!

...Gemini Man
قصة فارغة بتقنية عالية!

في الصاالت

جــــــــــاد حــــــــــداد

الفنّانة  شــّوقت 
جمهورهــا  إليســا 
املنتظرين  ومتابعيها 
ألبومهــا  صــدور 
الجديــد،  الغنائــي 
"توير"  عىل  ونرشت 
صــورة لها من داخل 
خــالل  األســتوديو 
التســجيل  كواليس 
قائلة: "هل  وعّلقــت 
يمكنكــم اكتشــاف 
الدافئ،  والحب  القلب 
الذي أرســله لكم من 

االستوديو؟".

كشــف الفنان الشعبي شعبان 
عبدالرحيم عن تعرضه لكرس يف قدمه 
أحد املستشــفيات  إىل  أثره  نقل عىل 
أحاديث  العــالج. وأشــار يف  لتلقى 
صحافية اىل أنه "أجرى عدة تحليالت 
وفحوصات بناء عــىل طلب الطبيب 
املعالج، الــذي أمره باملكوث يف منزله 
عدة أيام بعد خروجه من املستشفى". 
وكان شعبان تعرض منذ فرة ألزمة 
صحية ألزمته الفــراش فرة طويلة 
حتى ظهر منذ فــرة قريبة، ليطرح 
أغنية تحمل اسم "حتة ممثل فاشل" 
والتي هاجــم فيها املمثل محمد عيل 

الهارب خارج مرص.

إحتفلت املمثلة دانييال رحمة بمناسبة 
عيد ميالدها مــن موقع التصوير وقطعت 
قالــب الحلوى املزيّن بالــورود يف مفاجأٍة 
حرّضها لها أصدقاؤها. وشــاركت رحمة 
هذه اللحظات يف فيديو نرشته عرب حسابها 
الخاص عىل "إنستغرام"، كاشفًة أّن عمرها 
أصبح 29 عامــاً. وأرفقت الفيديو بتعليق 
جاء فيه:  "ما يف أحىل من إنّو تكون مجموع 
بأصدقــاء بيحبّوك وفريــق عمل بيغمرك 
بمحبتو". وأضافــت: "اليوم عيد ميالدي، 
وعم بحتفل فيه بأجمل مكان بالنسبة إيل 

بموقع تصوير مسلسيل الجديد".

أفادت بعض صفحات مواقع التواصل 
اإلجتماعي عن وفاة املمثلة السورية نجوى 
علوان وسط تجاهل عدد من نجوم سوريا 
هذا الخرب. وأشــارت اىل أّن علوان فارقت 
الحيــاة يوم األحد بعــد رصاع طويل مع 
املرض بدون الكشف عن تفاصيل مرضها. 
وكانت علوان قّدمت مجموعة من األعمال 
الدرامية السورية، إال أنها ترّسخت يف ذهن 
املشــاهد العربي بشخصية لطفية زوجة 
"مسعود"  للمخرج رامي حنا يف املسلسل 
والذي  الفلســطينية"  "التغريبة  الشهري 
يروي معاناة الشــعب الفلســطيني مع 
هجرة الـ 48. كما جسدت علوان شخصية 

"سلوى" سيدة األعمال الناجحة. 

عبد الرحيم يدخل المستشفىإليسا تشّوق جمهورها

رحمة تحتفل بعيد ميالدها
وفاة الممثلة نجوى علوان
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يتنافس ســتة مــن كبار الكتّــاب، من بينهم 
مارغريت آتوود وسلمان رشدي، عىل جائزة "بوكر" 
األدبية العريقة التي تكافئ منذ 50 ســنة أصحاب 

أعمال أدبية باإلنكليزية.
1969 وهي تمنح  أطلقت جائزة "بوكر" العام 
كّل ســنة لكاتب "أفضل رواية باإلنكليزية منشورة 
يف بريطانيــا"، مصحوبة بمبلغ نقــدي قيمته 50 
الشهرة  أبواب  لحاملها  اسرتليني وتفتح  ألف جنيه 

العاملية.
وبني املرشــحني النهائيني الستة لنسخة العام 

2019 من هذه الجائرة أربع نساء.
مارغريت  الكندية  والشاعرة  الروائية  ورّشحت 
آتوود التي سبق أن نالت جائزة "بوكر"، هذه السنة 
عن "ذي تيستامنتس" وهي التتمة املرتقبة جّدا لـ 
"ذي هاندمايدز تايل" الــذي يروي تحول الواليات 
التوتاليتارية  الدينية  إىل جمهورية جلعــاد  املتحدة 

التي تُخضع النساء جنسياً.
ووصف رئيــس لجنة التحكيــم بيرت فلورنس 
"ذي تيستامنتس" بـ "الرواية القويّة والرائعة التي 
تخاطبنا اليوم بقناعة وعزم"، مشرياً إىل أن "آتوود 
رفعت الســقف عالياً جداً، فهــي تتأّلق". وحّولت 
قصــة "ذي هاندمايدز تايل" التــي صدرت العام 
1985 إىل مسلســل تلفزيوني سنة 2017 وقد لقي 
نجاحاً كبرياً وأنعــش مبيعات الكتاب الذي بيعت 8 

ماليني نسخة منه يف العالم بطبعته اإلنكليزية.
وســبق آلتوود (79 عاماً) التــي غالبا ما يرد 
اســمها بني املرشــحني إىل نوبــل اآلداب أن نالت 
جائزة "بوكر" ســنة 2000 عن روايتها "ذي باليند 

أساسني".
أما ســلمان رشــدي (72 عاماً)، فقد سبق له 
أيضا أن نال هذه الجائزة العريقة ســنة 1981 عن 
"ميدنايتس تشــيلدرين"، وهو مرّشح هذه السنة 

عن "كيشــوت" وهي نســخة حديثــة من قصة 
رسفانتس تدور أحداثها يف أمريكا.

ومــن بــني املرشــحني اآلخريــن، النيجريي 
تشــيغوزي أوبيوما الذي يشارك يف السباق مع "ان 
أوركسرتا أوف ماينوريتيز" الذي يتمحور عىل قصة 
مربي دجاج يف مدينة صغــرية يف نيجرييا. ووصف 
أفوا هريش العضو يف لجنــة التحكيم الرواية بأنها 
"حكاية ملحمية األبعاد يخفق القلب لها". وســبق 
للكاتب أن رّشــح لهذه الجائــزة العريقة يف العام 

.2015
الربيطانية  الجائــزة  عــىل  أيضاً  وتتنافــس 
إيفاريستو مع روايتها "غريل،  برناردين  النيجريية 
ويمــان، آذر" التــي تروي حياة عائالت ســود يف 

بريطانيا.
السباق مع  إملان يف  األمريكية لويس  وتشــارك 
ألف  التــي تقع يف  نيوبريبورت"  رواية "داكــيس، 

صفحــة وتتمحور عىل مناجاة فرديــة لربة منزل 
الكتاب الضوء عىل "تعقيدات  يف أوهايو. ويســّلط 

الحياة العائلية املثرية للحنق".
ألف شفق األكثر  الرتكية  الكاتبة  كذلك اختريت 
اســتقطاباً للقراء يف بلدها بني املرشحني النهائيني 
مع كتابهــا "10 مينتس 38 ســيكندس إن ذيس 
سرتينج وورلد" حول ذكريات مومس يف اسطنبول.
وحتّى العام 2013، كانت جائزة "بوكر" حكراً 
عىل مواطنــي دول الكومونولث قبل أن تنفتح عىل 

البلدان األخرى الناطقة باإلنكليزية.
ومن بــني الفائزين بها، يــان مارتل وكازوو 
إشــيغورو وجوليان بارنز وهيالري مانتل. وكانت 
هذه الجائزة تعرف سابقاً باسم "مان بوكر برايز" 
وهي خرست يف كانــون الثاني رشاكتها مع رشكة 
االســتثمار الربيطانية "مان غــروب" التي كانت 

ترعى أنشطتها. (أ ف ب)
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يقــدم الفيلــم القصــري "ابــن 
جورج  الشــاب  للمخرج  الرقاصــة" 
هزيم، صــورة جديدة عــن مغامرات 
التي  الجذابــة  البرصيــة  الصناعــة 
يخوضهــا طالب اختصــاص اإلخراج 
الســينمائي يف كلية الفنــون الجميلة 
والعمارة يف الجامعة اللبنانية. يف إحدى 
وعرشين دقيقة تنــاول هزيم (خريج 
كلية الفنون - ماسرت إخراج سينمائي 
الشــاب  "ماجد"  قصة   (2018 دفعة 
العرشينــي الذي يحــاول التعامل مع 
حزنه عىل وفاة والدته واكتشــافه أنها 
كانت تعمل كراقصــة رشقية، ليلتقي 
الحقــا بامرأة تخــربه بحقيقة مايض 

والدته وتساعده يف تجاوز أزمته.
وحصــد الفيلــم جوائــز عدة يف 
كأفضل  دولية  ســينمائية  مهرجانات 
فيلم طالبي وأفضل فيلم قصري وأفضل 

ممثل يف الفيلم:
 Premix Prix du Film Etudiant - "
 Festival Cinemator courts métrages

Nouveaux Talents-France 2019
 Best Short Film in Visions  "
 Section at the 46th Concordia Film

Festival - Canada 2019
 Best Actor at Galata Frame  "
 International Film Festival - Turkey

2019
كما شــارك "ابن الرقاصة" يف أكثر 
من عرشين مهرجاناً سينمائياً يف الواليات 
املتحدة وفرنسا وإيطاليا وأملانيا وأسرتاليا 
وكندا والربتغال والسويد ومرص واملغرب 

وتونس...
يذكــر أن "جورج هزيم" تقاســم 
بطولة فيلمه مــع كل من املمثلة كارول 

عبود واملمثل زياد صعيبي.

بشارة  مار  الكاردينال  البطريرك  برعاية 
بطرس الراعي وبحضور الســفري السعودي 
يف لبنان وليد بن عبدالله بخاري، دعا الرئيس 
األباتي  املارونية  األنطونيــة  للرهبانية  العام 
مــارون ابو جوده واملركــز اللبناني للبحوث 

والحوار املسيحي اإلسالمي إىل حضور إحتفال 
املارونية  البطريركية  "عالقــة  كتاب  صدور 
باململكة العربية الســعودية" لآلباتي أنطوان 
ضو األنطوني، يف الحادية عرشة من قبل ظهر 

23 الجاري يف الرصح البطريركي يف بكركي.

 HW8 Exhibition | Mandy
El-Sayegh

املكان: متحف رسسق
األول،  ترشيــن   17 الزمان: 

ً الخامسة عرصا

 Christina Haddad sings
Dalida

املكان: تياترو فردان
األول،  ترشيــن   17 الزمان: 

التاسعة والنصف مساًء

 Moscow Ballet La
Classique Lebanon

املكان: كازينو لبنان
الزمــان: 1 ترشيــن الثاني، 

الثامنة والنصف مساًء

��� �
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املكان: ميرتو املدينة

األول،  ترشيــن  الزمــان:22 
التاسعة والنصف مساًء

Beirut Bookworms
املكان: دار بيسرتو وكتب

األول،  ترشيــن   29 الزمان: 
السادسة مساًء

Agenda
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بشارة  مار  الكاردينال  البطريرك  برعاية 
بطرس الراعي وبحضور الســفري السعودي 
يف لبنان وليد بن عبدالله بخاري، دعا الرئيس 
األباتي  املارونية  األنطونيــة  للرهبانية  العام 
مــارون ابو جوده واملركــز اللبناني للبحوث 
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بطرس الراعي وبحضور الســفري السعودي 
يف لبنان وليد بن عبدالله بخاري، دعا الرئيس 
األباتي  املارونية  األنطونيــة  للرهبانية  العام 
مــارون ابو جوده واملركــز اللبناني للبحوث 

Don't miss this!
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فــاز األمريكي ابهجيــت بانريجي 
املولــود يف الهند والفرنســية األمريكية 
كريمر  مايكل  واألمريكي  دوفلو  اســرت 
االثنــني بجائــزة نوبــل لالقتصاد عن 
أعلنت  كمــا  الفقر،  حــول  أعمالهــم 

األكاديمية امللكية السويدية للعلوم.
الخرباء  إن  التحكيــم  هيئة  وقالت 
مقاربة  "إدخالهم  عــىل  كوفئوا  الثالثة 
جديــدة للحصول عىل أجوبــة موثوقة 
الفقر يف  للحد من  حول أفضل وســيلة 

العالم".
ويف منتصــف التســعينات أثبــت 
مايــكل كريمر (54 عاماً) األســتاذ يف 
جامعــة هارفــرد "اىل اي حد يمكن ان 
تكون هذه املقاربة قوية عرب اســتخدام 
تجارب ميدانية من أجل اختبار مختلف 
املبادرات التي من شأنها تحسني النتائج 

املدرسية يف غرب كينيا".
بعد ذلك قام بانريجي واسرت دوفلو 
يف  أخرى  مسائل  حول  مماثلة  بدراسات 
دول أخرى. وباتــت طريقتهم لالبحاث 
االقتصاد  تهيمــن حالياً عىل  التجريبية 

التنموي.
وذكــرت األكاديميــة بــأن "رغم 
التحســن االخــري واملهــم، يبقى أحد 
هو  للبرشية  إلحاحــا  األكثر  التحديات 

خفض الفقر يف العالم وبكل أشكاله".
شخص  مليون   700 حواىل  ويعيش 

يف فقر مدقع بحسب البنك الدويل.

استاذة  عاماً)   46) دوفلو  واســرت 
ماساتشوســتس  معهد  يف  االقتصــاد 
أيضاً،  زوجها  يدّرس  حيث  للتكنولوجيا 
هي أحــد الخــرباء االقتصاديني األكثر 
شــهرة يف العالم وخصوصاً يف الواليات 
ميدالية   2010 العــام  يف  نالت  املتحدة. 
جون بيتس كالرك. وهي ثاني امرأة تنال 

جائزة نوبل لالقتصاد.
وقالــت الخبــرية االقتصادية التي 
بجائزة  الفائزيــن  أصغــر  اصبحــت 
يل.  عظيم  لــرشف  "انه  لالقتصاد  نوبل 
للرصاحة لم أكــن أعتقد أنه من املمكن 

الفوز بجائزة نوبل يف مثل هذه السن".

وأضافت "أن جائزة نوبل لالقتصاد 
مميزة عن الجوائــز االخرى بحكم أنها 
العاملي، وأّن  يف االقتصــاد  تعكس تغرياً 
هذا األمر يســتغرق عادة وقتاً" قبل أن 
العميل.  املجال  يف  النظريــة  تطبيق  يتم 
2013 أن  وأعمالهــا خولتها يف العــام 
كمستشــارة  االبيض  البيت  يختارهــا 
مســائل  بشــأن  اوباما  باراك  للرئيس 
اللجنة  اىل  التنميــة عــرب انضمامهــا 

الجديدة من أجل التنمية العاملية.
وهي  االقتصــاد،  جائــزة  وتعرف 
أحدث جوائز نوبل، رسمياً باسم "جائزة 
بنك السويد للعلوم االقتصادية يف ذكرى 

 1968 العام  التي انشــئت  ألفرد نوبل" 
300 عام عىل  لالحتفال بذكرى مــرور 

تأسيس بنك السويد.
االمريكيني  اىل   2018 العام  ومنحت 
وليــام نوردهــاوس وبــول رومر عن 
أعمالهمــا يف دمــج االبتــكار والتغري 

املناخي بالنمو االقتصادي.
موســم  يختتم  االقتصاد  وبجائزة 
منــح جائزة  الذي شــهد  نوبل  جوائز 
اآلداب للبولندية توكارتشــوك عن العام 
2018، بعد ســنة عىل تعليــق الجائزة 
عىل خلفية فضيحة جنسية، وعن العام 
2019 اىل النمساوي بيرت هاندكه الكاتب 

للرصب  املؤدية  بمواقفه  عامليا  املعروف 
خالل حرب يوغوسالفيا السابقة.

وباستثناء جائزة اآلداب التي منحت 
عن العــام 2018، تكــون جائزة نوبل 

منحت هذه السنة المرأة واحدة فقط.
وكانت األكاديمية السويدية شهدت 
 ،2017 الثاني  فعلياً يف ترشيــن  انهياراً 
يف خضــم حركــة #مي_تــو، مع نرش 
18 امرأة يتهمن فيها الفرنيس  شهادات 
جنســية  باعتداءات  ارنو  جان-كلــود 

وباالغتصاب.
وكان جان - كلود أرنو متزوجاً من 
العضو  فروستنسون  كاتارينا  الشاعرة 
يف األكاديمية ويملك مركزاً ثقافياً شهرياً 
ويتلقى  الســويدية  األدبية  األوساط  يف 

مساعدات سخية من األكاديمية.
وأدى ذلــك اىل ارجاء منــح جائزة 

اآلداب عن العام 2018.
والجمعة نال جائزة نوبل للســالم 
التي تمنح يف اوســلو، رئيــس الوزراء 
االثيوبي ابيــي احمد مهندس املصالحة 
بني بلــده واريرتيا املجاورة وإصالحات 
كفيلة بإحــداث تغيري عميــق يف بلده 
الذي عــاش لفرتة طويلــة تحت حكم 

االستبداد.
وجائــزة نوبل عبارة عــن ميدالية 
تســعة  بقيمة  وشــيك  ودبلوم  ذهبية 
ماليني كورونة سويدية (حواىل 830 ألف 

يورو). (أ ف ب)

1969 نجح األستاذ لينارد  29 ترشين األول  يف 
كالينــروك وزمــالؤه يف جامعة "يــو يس أل ايه" 
الشهرية يف كاليفورنيا يف جعل حاسوب "يتكلم" مع 
آلة أخرى تقع يف منطقة ستصبح الحقاً سيليكون 
فاليي (جنوب ســان فرانسيسكو). إال أن العواقب 
الســلبية وغري املتوقعة لهذا االخرتاع وهو ســلف 

االنرتنت، بردت قليالً من حماسة البدايات.
ويروي كالينروك الذي يحتفل يف حزيران املقبل 
ببلوغه الخامســة والثمانني قائــالً "لم أتوقع أبداً 
جانب "شــبكات التواصل االجتماعي". كنت أظن 
أن األمر يقترص عىل تواصل الناس مع الحواســيب 

وليس األفراد يف ما بينهم".
وبمناســبة الذكرى الخمســني لهذا االخرتاع، 
يستعد األستاذ الجامعي لفتح مخترب جديد مكرس 

لالنرتنت من شأنه املساعدة عىل مكافحة املشاكل 
غري املتوقعة التي ســجلت مع اعتماد الشبكة عىل 

نطاق واسع.
وبات أربعة مليارات شخص تقريباً يستخدمون 
الشبكة يف العالم. وكان يعتقد أنها ستحمل املساواة 

واملعرفة إىل غالبية سكان العالم.
ويقول املخرتع "هو اخرتاع ديموقراطي للغاية 
يف أحد جوانبه. لكنه يحوي أيضاً عىل وصفة مثالية 
للجانب املظلم من البرشية". ويؤكد "نحن بصفتنا 

مهندسني لم نفكر يف السلوك السيئ واملؤذي".
الب"  "كونيكشــن  الجديد  املختــرب  ويتناول 
مســائل مثل تعلــم اآلالت والــذكاء االصطناعي 
سلســلة  وتقنية  االجتماعي  التواصل  وشــبكات 
الســجالت املغلقة (بلوكتشني) وهي قاعدة بيانات 

آمنة تعتمد الحوسبة السحابية.
بامكانية  خصوصاً  كالينــروك  لينارد  ويهتم   
للثقة.  قياس  كوحدة  بلوكتشــني  تقنية  استخدام 
ويؤكد "ســتكون أشبه بشبكة ُســمعات محدثة 
دائمــاً. ويكمن التحــدي يف كيفيــة تحقيق ذلك 
بطريقة أخالقية ومسؤولة. رسية الهوية سيف ذو 
حدين بطبيعة الحال"، مضيفاً أّن "هناء الشبكة يف 
بداياتها لم يكن يعكره ســوى قراصنة معلوماتية 

منعزلني".
أما اليوم فهذه العنارص تشمل دوالً والجريمة 
ومنظمــات ورشكات نافذة "تقوم بأشــياء جيدة 
انتهاك  وســيئة" مثل تحقيق األرباح من خــالل 

الخصوصيات.
ويأسف لينارد كالينروك الفتقار العلماء يف تلك 
الفرتة لهذا البعد االجتماعــي ما منعهم من إدراج 
أدوات التثبت من هوية األفراد وصحة البيانات منذ 

بدء االنرتنت.
ويؤكد "ما كان هذا لينقذنا من الجانب القاتم 
للشبكة لكنه كان ليساعدنا يف تخفيف الوطأة التي 

يشعر بها الجميع اليوم".
ويقــول: "أظن يف نهاية املطــاف أن الجوانب 
اإليجابية هي الغالبة. لــن أوقف االنرتنت حتى لو 

كنت قادراً عىل ذلك". (أ ف ب)
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الصني  جمهوريــة  كانــت  لطاملــا 
الشعبية أنجح دولة يف كبح اإلنرتنت. لكّن 
تضييقهــا عىل املجتمع ينجــم أيضاً عن 
املايض لحظر  العقد  الناجحة يف  مساعيها 

والكتب  املكتبات  معظم 
واألكاديميني  والكتّــاب 
يؤيدون خط  ال  كانوا  إذا 
وحتى  الشيوعي.  الحزب 
قبــل احتجاجات هونغ 
كونــغ الراهنة، حصلت 
ضد  قمعية  حملة  هناك 
النارشين. يف خريف العام 
رشكاء  اختفــى   ،2015
باي  "كوزواي  مكتبة  يف 
بوكس"، ثــم تبنّي أنهم 

محتجزون يف الصــني ومتّهمون بتهريب 
الحزب  أعضاء  تنتقد  قانونية"  كتب "غري 
2017، سيطر هذا  العام  الشــيوعي. ويف 
الحزب رســمياً عىل جميع وسائل اإلعالم 

املطبوعة، بما يف ذلك الكتب.
تتكــرر هــذه املمارســات طبعاً يف 
أماكن أخــرى كثرية. أينمــا تتنامى قوة 
األنظمة االستبدادية، من الربازيل إىل املجر 

تتعــرض  والفيليبــني، 
املؤلفات األدبية التي تُعّرب 
عن أي نوع من املعارضة 
لتهديــد  السياســية 
استثنائي ومتكرر. كانت 
الكتب التي تتحدى القيم 
مســتهدفة  النموذجية 
كذلك،  خاص.  بشــكل 
التاريخ  كتــب  بــدأت 
املدرســية التــي أعّدها 
علماء مستقلون تُستبَدل 
بكتب مــن إنتاج الدولة 

بوترية مقلقة. يف روسيا، صدرت مجموعة 
جديدة وأكثر رصامة مــن قوانني الرقابة 
يف شــهر آذار ملعاقبة كل مــن يعّرب عن 
"قلة احرتام واضحــة" للدولة (أي بوتني 

شخصياً).
يف الشــهر املــايض، أعلــن وزيــر 
التعليــم الرتكي ضياء ســلجوق، يف عهد 

الرئيس النافذ رجــب طيب أردوغان، بكل 
كتاباً   301878 وتدمري  فخر عن ســحب 
الكتب  تلك  إن  املدارس واملكتبات. قيل  من 
اللــه غولن، رجل دين  كلها ترتبط بفتح 
متّهم بتنظيم محاولة االنقالب الفاشــلة 
2016. منذ  العام  ضد حكومة أردوغان يف 
اكتشــف  االنقالب،  ذلك 
بني"  "إنكلــش  مركــز 
متعددة  منشورات  إغالق 
ومالحقة  نرش،  دار  و30 
80 كاتبــاً أو إخضاعهم 

لتحقيق جنائي.
البلدان  الئحة  تطول 
املماثلــة يف أنحاء العالم. 
نظام  اعتقــل  مرص،  يف 
الســييس  الفتاح  عبــد 
واقتحم  مستقلني،  كتّاباً 
املكتبــات وأجربها عىل إقفال أبوابها. عىل 
الطرف املتشــدد اآلخر، مــن املعروف أن 
تنظيــم "داعش" أحرق أكثر من 100 ألف 
املوصل  مكتبة  يف  نادرة  ومخطوطة  كتاب 

العامة، ويعود بعضها إىل ألف سنة.
تُخصــص األنظمة جــزءاً كبرياً من 
حدودها  ألن  الكتــب  ملهاجمــة  طاقتها 
املزعومة تبدو اليوم أقرب إىل نقاط القوة: 
بســبب نظــام املراقبة 
عــىل اإلنرتنــت، ترتافق 
مع  الرقميــة  القــراءة 
مخاطــر كــربى وترتك 
بصمــات شــبه دائمة. 
يســتطيع  ال  املقابل،  يف 
الكتاب الورقي مراقبة ما 
تقــرأه أو معرفة توقيت 
عن  ويعجــز  القــراءة، 
تعقب الكلمات التي تضع 
يمسح  وال  عليها،  عالمة 
وجهك رساً، وال يعرف أنك 

تتقاسم الكتاب مع اآلخرين.
الحميمية،  بنوع من  القراءة  تتّســم 
فتســمح لنا بتخيــل تجــارب اآلخرين 
واختبــار أفكار جديدة يف إطــار مخيلتنا 
اآلمنة والرسية. أثبتــت األبحاث أن قراءة 
كتاب مطبوع، بدل مطالعته عىل الشاشة، 
تضمــن الغــوص فيه بدرجــة إضافية، 
ال ســيما يف فئة الشــباب. تزيــد الكتب 
تعاطفنا وتعزز ميلنا إىل التشكيك أو حتى 
التحريض. من املنطقي إذاً أن يكون تدمري 
تلك الكتــب عىل رأس أولويــات األنظمة 
أورويل  جورج  الروائي  كان  التوتاليتارية. 
أكرب جريمة  الحقيقة جيــداً:  يعرف هذه 
أَْغَرت شــخصية "وينســتون" يف كتاب 

كتاب  قــراءة  كانت   1984
محظور.

كانت الواليات املتحدة 
لهذه  ســابقاً  تتصــدى 
النزعــة إىل محو الحرية 
دخلت  وحني  الفكريــة. 
الحــرب العاملية الثانية، 
الشفهي  الهجوم  شّكل 
عىل حرق الكتب النازية 
االســرتاتيجية  محور 
الرتويجيــة يف "مكتب 

الحــرب".  معلومــات 
فرانكلني  الرئيس  فأعلن 
يستطيع  "ال  روزفيلت: 

أي  أو  شــخص  أي 
قوة حرمــان العالم 

مــن الكتــب التي 
نضــال  تعكــس 

ضد  األبدي  اإلنسان 
االستبداد".

ل  خــــــال
الحـــرب الباردة 

يف املرحلـة الالحقة، 
الحكومة  أنشــأت 

شــبكة  الفدراليــة 
من 181 مكتبــة وغرفة قراءة يف أكثر من 
80 بلــداً. ويف العام 1995، نُِقلت نســخ 
 Animal Farmكتاب من  وخاصة  خفيفة 
(مزرعــة الحيوانات) مــن أملانيا الغربية 
إىل بولندا باملنطاد. رغــم نفاق جيم كرو 
املريع، ســاد مبدأ جامع مفاده أن حرية 
الفكر يف الخارج ستفّضل يف نهاية املطاف 
ليربالية  ديمقراطيــات  نــرش 

متسامحة وحّرة.
لكن لم تكــن الواليات 
املتحــدة محقة يف 
كل مــا فعلتــه 
الحرب  خـــالل 

البــاردة، فقد دعــم الرؤســاء األنظمة 
االســتبدادية يف أمــريكا الالتينيــة عىل 
حســاب املعارضني. مع ذلك، دافع جيمي 
الكاتب املرسحي  كارتر بكل قوة مثالً عن 
فاتســالف هافيل واملعارضني اآلخرين يف 
تشيكوسلوفاكيا يف أواخر السبعينات، مع 
االنفراج  أحياناً سياســة  أن موقفه هّدد 

التي تبنّاها يف الشؤون الخارجية.
األدبيني  املعارضني  أن  ذلــك  يعني  ال 
عاجزون. يف هذا الســياق، قال الشــاعر 
الرويس أوســيب ماندلشــتام الذي مات 
يف معسكر اعتقال ســوفياتي: "إذا كانوا 
يقتلون الناس بســبب الِشْعر، يعني ذلك 
ويخافون  قيمته  ويقّدرون  يكّرمونه  أنهم 

منه، ويعني ذلك أن الِشْعر مصدر قوة".
"ســاميزدات"  اســرتاتيجية  بدأت 
القديمة (أي النــرش الذاتي الرسي) تعود 
إىل الواجهة اليوم، حتى يف كوريا الشمالية، 
حيث نجح الكاتب املعروف باالسم املستعار 

مجموعة  تهريب  يف  "باندي" 
من القصص واألشــعار إىل 
الغرب. قــد تكون عواقب 
املتحدة  الواليات  المباالة 
كارثية، ال ســيما إذا بقي 
خارجيته  ووزيــر  ترامب 
مايــك بومبيو يف الســلطة 
ألربــع ســنوات إضافية. يف 
القريب  املســتقبل  روايــات 
خانة  يف  تدخل  التي  الكالسيكية 
عالم الواقــع املرير، عىل غرار 
Brave New World (العالــم 
الجديد الشــجاع)، و1984، و

املجال  يُعترب   ،Fahrenheit 451
الرقمي واســع االنتشــار، ويكون 
الذي  الكتــب والتفكــري الحر  غياب 
تزرعه أشــبه بكابــوس حقيقي. يف 
معظم مناطــق العالم، ال يبدو هذا 

املصري مستحيالً.
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كتاب  قــراءة  كانت   

كانت الواليات املتحدة 

دخلت  وحني  الفكريــة. 
الحــرب العاملية الثانية، 
الشفهي  الهجوم  شّكل 

االســرتاتيجية  محور 
الرتويجيــة يف "مكتب 

الحــرب".  معلومــات 
فرانكلني  الرئيس  فأعلن 
يستطيع  "ال  روزفيلت: 

أي  أو  شــخص  أي 

ضد  األبدي  اإلنسان 

يف املرحلـة الالحقة، 
الحكومة  أنشــأت 

شــبكة  الفدراليــة 

البــاردة، فقد دعــم الرؤســاء األنظمة 

مجموعة  تهريب  يف  "باندي" 
من القصص واألشــعار إىل 

ألربــع ســنوات إضافية. يف 
القريب  املســتقبل  روايــات 
خانة  يف  تدخل  التي  الكالسيكية 
عالم الواقــع املرير، عىل غرار 

الجديد الشــجاع)، و
Fahrenheit 451

الرقمي واســع االنتشــار، ويكون 
الذي  الكتــب والتفكــري الحر  غياب 
تزرعه أشــبه بكابــوس حقيقي. يف 
معظم مناطــق العالم، ال يبدو هذا 

املصري مستحيالً.
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اكتشــف بحث جديد مؤرشات عىل 
جسدياً  املبكرة،  الشــيخوخة  تســارع 
ومعرفياً، لدى من يتباطأ إيقاع مشيتهم 

يف عمر الخامسة واألربعني! قد تكون 
رسعــة امليش مؤرشاً قويــاً اىل مدة 

الحياة والوضع الصحي.
كشــفت دراســة جديــدة أن 

كلما  يطــول  العمر  متوســط 
تســارع إيقــاع املــيش، 

ويســتفيد كبار السن 
تحديــداً من الحفاظ 

عىل حركة رسيعة.
استعمل  لطاملا 
الصحــة  أطبــاء 

امليش  رسعة  العامة 
كمــؤرش اىل صحــة 

كبار الســن ورشــاقتهم. 
الجديد  البحث  لكن يطرح 

بعض  مختلفاً  ســؤاالً 
الــيشء: هل ينذر 

تباطؤ امليش يف 

منتصف العمر بتسارع الشيخوخة؟
باحثة  راسموســني،  لــني  حاولت 
األعصاب  وعلم  النفيس  الطب  يف قســم 
يف جامعــة "ديــوك"، "دورهام"، 
السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  وزمالؤها 
عرب تحليل بيانات 904 مشاركني 
يف دراسة جديدة. نُِرشت النتائج يف 

شبكة "جاما" املفتوحة.
بيانــات  الباحثــون  قيّــم 
املشــتقة  املشــاركني 
دوندين  "دراســة  من 
متعــددة االختصاصات 
تشمل  والتنمية".  للصحة 
هذه الدراســة الطولية أفراداً 
"دونديــن"،  يف  مقيمــني 

نيوزيلندا.
الختبارات  املشــاركون  خضع 
دورية يف معظــم مراحل حياتهم. 
كان الباحثــون يتعقبون وضعهم 
منذ  وسلوكياتهم  العام  الصحي 

أن كانوا يف الثالثة من عمرهم.
يف تلــك الفرتة، اســتعمل 
لألطفــال  أعصــاب  طبيــب 
نموذجية  اختبارات 
للــــذكاء لتقييــم 
العصبـــــي  األداء 

املعــريف لــدى األوالد، بما يف ذلــك اللغة 
االستقباليـــة، واملهــارات الحركيــة، 

والتنظيم العاطفي والسلوكي.
الباحثــون إىل بيانـــات  اســـتند 
متنوعة، منها حاصل الذكاء الذي يشمل 
رسعــة املعالجــة، والذاكــرة العاملة، 
والتفكــري املنطقي واإلدراكــي، والفهم 

اللفظي.
ثــم قيّــم العلمــاء رسعــة ميش 
املشاركني يف سن الرشد يف ثالثة ظروف: 
رسعة امليش االعتيادية، ورسعة امليش عند 
املشاركون  (يضطر  مزدوجة  مهمة  أداء 
للمــيش تزامناً مــع تعــداد األبجدية)، 

ورسعة امليش القصوى.
كذلــك، قيّــم الباحثــون الوظيفة 
الجســدية للراشــدين وطلبوا منهم أن 
يقدموا تقارير ذاتية ضمن استطالع من 
إعدادهم ويســتكملوا سلسلة من املهام 
التي تخترب قــوة قبضتهم،  الجســدية 
اليد  بني  التنسيق  ومســتوى  وتوازنهم، 

والعني، وعوامل أخرى.
لتقييم مسار الشيخوخة املتسارعة، 
راقــب فريق البحــث مجموعة متنوعة 
من املؤرشات الحيوية، منها مؤرش كتلة 
الجسم، وحجم الخرص نسبًة إىل الـورك، 
وضغط الدم، واللياقة القلبية التنفسيـة، 

الكولستـــــــــرول،  ومجمــوع 
والربوتني  الثالثية  الشحوم  ومستـــوى 
الدهنــي عــايل الكثافة (الكولســرتول 
الجيــد)، وكرياتينني الــدم، واليوريا يف 
"سـي"،  التفاعيل  الربوتني  ومعّدل  الدم، 
وعدد خاليا الــدم البيضاء، وصحة اللثة 
واألســنان. قيّم الباحثــون أيضاً صحة 
دماغ الراشــدين عــرب التصوير بالرنني 

املغناطييس.
العلماء لجنة  عىل صعيد آخر، شّكل 
مستقلة من 8 أشــخاص لتقييم أعمار 
املشاركني عرب صور نموذجية لوجوههم 

يف عمر الخامسة واألربعني.
بالرنني  التصويــر  نتائج  كشــفت 
أن من يمشون ببطء يف هذا  املغناطييس 
العمر يســجلون املؤرشات التالية: صغر 
حجــم الدماغ، تراجع ســماكة القرشة 
الدماغيــة بدرجــة إضافية، انحســار 
املناطــق القرشية، زيــادة اإلصابات يف 
املادة البيضاء. بعبارة أخرى، بدت أدمغة 
هذه املجموعة أكرب ســناً مــن عمرها 

البيولوجي.
كذلــك، نســبت اللجنة املســتقلة 
عىل  بناًء  املشــاركني،  لهؤالء  أكرب  عمراً 
مالمح وجوههـــــم يف الصـــــــور. 
القلب  صحة  نتائــج  كانت  امُلحّصلة،  يف 

واللثة  واملناعــة  التنفــيس  والجهــاز 
واألسنان لدى من يمشون ببطء أسوأ من 
املجموعة التي تميش بوترية أرسع. تأّكد 
هذا الرابط بشكل خاص يف اختبار رسعة 

امليش القصوى.
توضح راسموســني: "كان مفاجئاً 
أن نتوصل إىل هذه النتائج لدى أشخاص 
املرىض  ال  الخامســة واألربعني،  يف عمر 
املتقدمني يف الســن الذين يخضعون لهذا 
النوع من التقييمــات يف العادة". وكان 
أن تســمح عوامل حاصل  أيضــاً  الفتاً 
واملهارات  االســتقبالية،  واللغة  الذكاء، 
والسلوكي  العاطفي  والتنظيم  الحركية، 
الثالثة، بتوقع رسعة  األوالد يف عمر  لدى 
املــيش. تدهــورت نتائج مــن تباطأت 
مشيتهم يف سن الرشد يف هذه التقييمات.
إحدى  موفيــت،  تــريي  تضيــف 
املرشفات عىل الدراســة وأستاذة يف علم 
النفــس يف جامعــة "ديــوك": "يعرف 
األطباء أن من يمشــون ببــطء يف عمر 
السبعينات والثمانينات يميلون إىل الوفاة 
العمر نفسه.  يف  قبل من يمشون رسيعاً 
الدراسة بني سنوات ما  امتدت هذه  لكن 
قبل املدرسة ومنتصف العمر، واكتشفت 
أن امليش البطيء يشري إىل وجود مشكلة 

قبل التقدم يف السن".

ومعرفياً، لدى من يتباطأ إيقاع مشيتهم 
يف عمر الخامسة واألربعني! قد تكون 
رسعــة امليش مؤرشاً قويــاً اىل مدة 

يف عمر الخامسة واألربعني! قد تكون 
رسعــة امليش مؤرشاً قويــاً اىل مدة 

يف عمر الخامسة واألربعني! قد تكون 

الحياة والوضع الصحي.
كشــفت دراســة جديــدة أن 

الحياة والوضع الصحي.
كشــفت دراســة جديــدة أن 

الحياة والوضع الصحي.

كلما  يطــول  العمر  متوســط 
تســارع إيقــاع املــيش، 

ويســتفيد كبار السن 
تحديــداً من الحفاظ 

عىل حركة رسيعة.
استعمل  لطاملا 
الصحــة  أطبــاء 

امليش  رسعة  العامة 
كمــؤرش اىل صحــة 

كبار الســن ورشــاقتهم. 
الجديد  البحث  لكن يطرح 

بعض  مختلفاً  ســؤاالً 
الــيشء: هل ينذر 

تباطؤ امليش يف 

األعصاب  وعلم  النفيس  الطب  يف قســم 
يف جامعــة "ديــوك"، "دورهام"، 
السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  وزمالؤها 

عرب تحليل بيانات 
يف دراسة جديدة. نُِرشت النتائج يف 

شبكة "جاما" املفتوحة.
بيانــات  الباحثــون  قيّــم 
املشــتقة  املشــاركني 
دوندين  "دراســة  من 
متعــددة االختصاصات 
تشمل  والتنمية".  للصحة 
هذه الدراســة الطولية أفراداً 
"دونديــن"،  يف  مقيمــني 

نيوزيلندا.
الختبارات  املشــاركون  خضع 
دورية يف معظــم مراحل حياتهم. 
كان الباحثــون يتعقبون وضعهم 
منذ  وسلوكياتهم  العام  الصحي 

أن كانوا يف الثالثة من عمرهم.
منذ  وسلوكياتهم  العام  الصحي 

أن كانوا يف الثالثة من عمرهم.
منذ  وسلوكياتهم  العام  الصحي 

يف تلــك الفرتة، اســتعمل 
لألطفــال  أعصــاب  طبيــب 

ÁÂא ���� �� ���� �אÁא �» ���אÀכ
Ã�Â° ©�� א�א���!

تدخل القرود الشــبيهة باإلنســان، عىل غرار 
الغوريال والشــمبانزي واألورانغوتــان والبونوبو، 
يف خانة الرئيســيات األقرب إىل البرش من الناحية 
الوراثيــة. لكــن يشــري بحث جديــد إىل رضورة 
استكشــاف فئة أخرى من هذه الحيوانات إذا أردنا 
املعوية  امليكروبية  البيئــة  املزيد عن تطور  معرفة 

لدى البرش: قرود العالم القديم.
األقرب  والشــمبانزي  البونوبو  قــرود  تبقى 
إىل البرش ألنها تتقاســم حــواىل %99 من حمضنا 

النــووي. لذا يلجــأ العلماء يف معظــم الحاالت 
يريدون  الرئيســيات حــني  إىل هذه 

اكتشــاف معلومــات جديدة عن 
تطور اآلليات البيولوجية البرشية 

عىل مر العصور.
لكّن التقــارب الوراثي بني 

البرش والقــرود قد ال يكون 
دراســة  عند  جــداً  مفيداً 
البيئــة امليكروبية  تطــور 

الذي  االستنتاج  إنه  املعوية. 
توّصــل إليــه باحثــون من 

جامعــة "نورث وســرتن" يف 
يف  إيلينــوي،  "إيفانســتون"، 
دراســتهم الجديدة الواردة يف 

مجلة "جينوم بيولوجي".
توضح املرشفة الرئيســة 
كاثريــن  الدراســة،  عــىل 

يف  مســاِعدة  أســتاذة  أماتو، 
علــم األنثروبولوجيــا يف كليــة 

"واينبــريغ" للفنون والعلــوم يف جامعة 
"نورث وســرتن": "من خالل فهم العوامل التي 
رســمت معالم البيئة امليكروبيــة يف أمعاء البرش 

خالل املرحلــة التطورية، من األســهل أن نعرف 
طريقة تأثري امليكروبات املعوية عىل مســار تكيّف 
معطياتنا  مع  تفاعلهم  وكيفية  وتطورهم  أسالفنا 
الغاية،  لتحقيق هذه  اليــوم.  البيولوجية وصحتنا 
يجب أن نراقب الرئيســيات التي تعيش يف النظام 
فيزيولوجية  معطيــات  وتحمــل  نفســه  البيئي 

مشــابهة للبرش لفهم البيئة امليكروبية يف األمعاء 
البرشية".

يذكر الباحثون يف تقريرهم أن تلك الرئيســيات 
ليست قروداً شــبيهة باإلنســان بل قرود "العالم 
القديم"، أي تلك التي تقيم يف آسيا وإفريقيا وأوروبا. 

تشمل هذه الفئة من الرئيسيات البابون واملكاك.

א� �א� א����� א�����
��א� ���� א��א�!

تقول أماتو: "يعترب الكثريون قرود الشمبانزي 
أفضل نمــاذج للبرش عىل مســتويات علمية عدة، 
بنا.  الكبري  شــبهها  إىل  نظراً 
أن  نتائجنا  تكشــف  لكن 
هذا االفرتاض خاطئ عىل 
مستوى البيئة امليكروبية 

املعوية".
أماتــو  قارنــت 
دراســتهم  يف  وزمالؤها 
امليكروبية  البيئة  تركيبة 
املعوية بــني 14 مجموعة 
بلدان   10 يف  البــرش  مــن 
من  فصيلة  و18  مختلفة، 
الرئيســيات الربيــة غري 

البرشية.
املقارنة  هذه  توّصلت 
بصورة  مفاجئة:  نتيجة  إىل 
عامة، تشبه البيئة امليكروبية 
يف أمعاء البرش بيئــة قرود العالم 

القديم، أبرزها البابون.
تكشف هذه النتيجة أن أهم عامل يف تطور 
البيئــة امليكروبية املعوية لــم يكن يرتبط عىل 
األرجح بالتطور الوراثي والفيزيولوجي، بل بالنظام 
البيئي املضيف، أي مســكن البرش ورئيسيات أخرى. 
من املنطقي إذاً أن تكــون البيئة امليكروبية البرشية 
األقرب إىل أمعاء الرئيســيات التي تطورت يف بيئات 

مشابهة وتبنّت تاريخياً الحميات الغذائية نفسها.

يوضح الباحثون أن قرود الشــمبانزي تستهلك 
الفاكهة بشكل أسايس، وقد تطور نظامها الهضمي 
كي يتكيف مع هذه الحمية. أما قرود البابون، فهي 
كائنات استهالكية انتهازية. لذا تتبنى حميات أكثر 
تنوعاً، حتى أنها تشــمل اللحــوم أحياناً، ما يجعل 

أنماطها االستهالكية أقرب إىل البرش. 
تضيف أماتــو: "ينعكس هذا الوضع عىل تطور 
البــرش وأدوار امليكروبات فيــه، ويرتافق أيضاً مع 
تداعيات عىل الصحة البرشية املعارصة. كذلك، يجب 

أن نبدأ بدراســة النظام البيئــي املضيف بدقة حني 
نختار النماذج إلجراء أبحــاث عن البيئة امليكروبية 

البرشية".
تُخطط أماتو وفريقها مستقبالً لتعميق املقارنة 
بني البرش وقرود العالم القديم عرب مراقبة الوظائف 
امليكروبيــة املعوية عن قــرب، باإلضافة إىل تحليل 
تركيبــة البيئة امليكروبية: "من خالل تفســري هذه 
الروابط، من األسهل أن نتعمق يف املنافع التي قّدمتها 

امليكروبات للبرش عىل مر مسار التطور".



وأصدقاء  زمــاء  مجموعة  تبعنا، 
ننضوي تحت خيمة "نداء الوطن"، نداء 
الطبيعة وانطلقنا يف رحلة شمالية الهوا 
والهوى نحو الجرد العايل. السائق جان 
الصحيفة  أنتم  أّول:  أقّلنا طارحاً سؤاالً 

التي تُحاكم؟ إبتسمنا له. وانطلقنا. 
التواصــل  صفحــات  يف  نقلــُب 
اإلجتماعــي وال نلتقط ســوى األخبار 
باإلنقطاع  دائماً  مهدد  البنزين  السيئة. 
والخبــز مهــدد باللحاق بــه والحياة 
بكامِلهــا مهددة. نقفــل هواتفنا عّلنا 
ننــى، ونفتح هوائــي األغنيات التي 
تأخذنــا اىل مكان آخر. وصــوُت وائل 
األفكار  بلســمة  يف  يُســاهم  كفوري 
بأغنية "عندي بيت براس الجرد". الجرد 
نفاذ من الحارض وانتشال للكثريين من 
سخافات زحمة الحياة يف غالِب األحيان. 
السري مفتوح. هي نقطة ٌ إيجابية. 
نقطع ضبيه، جونيــة، مفرق النمورة، 
جبيل، نصــل اىل حاجز الجيش اللبناني 
املدفون. نقــرأ عبــارة "رشف  عنــد 
البزة  الصعداء.  نتنفس  وفاء".  تضحية 
اإلطمئنان.  عىل  دائماً  تبعث  العسكرية 
تصــدح أغنية "مــا يف ورد بيطلب مّي 
الورد بيبقى ســكوت، إذا ما ســقيتو 
شوي شوي عالســكت بيموت". رحم 
الله ملحم بركات. نتابع صعوداً صعوداً 
نحو تنورين. نعرب اىل جانب إدارة حرص 
اللــون األخرض يتمدد.  التبغ والتنباك. 
لبنان جميل جميل. شجر الزيتون يمنح 
الجبال هيبة. أشــجار سنديان ورشبني 
وشــوح وصنوبر. رائحة األرض أجمل 
من كل العطور. مناطق كثرية نشــعر 

أّول مّرة وأســماء  وكأننا نعــرب فيها 
تلفتنا: عرطز، راشــكده، كفرشيلمان، 
الرشيفة )آسيا(...  ياريتا،  آسيا،  دوما- 
يبدو أن بني آســيا والبــرون وتنورين 
أرساراً. تطل علينا بساتني العيص. نعرب 
أمام مستشــفى تنورين ونتمهل أمام 

ترحب  تنورين  آرمــة: 
تبعد  فيها:  ونقرأ  بكم. 
عن بريوت 80 كيلومراً 
وترتفــع عن ســطح 
مراً   850 بــني  البحر 
يستغرُب  مراً.  و2750 
رقمني  آخر  قرأ  من  كّل 

الفارق بينهما ما ييش أن تنورين ليست 
أبداً، يف تنوِعها، مثل سواها. 

تنقســم تنورين اىل إثنتني: تنورين 
واحد.  الدم  لكن  التحتا  وتنورين  الفوقا 
الوديان التي ســكنها الرهبان املوارنة 
عــىل امليلــني والكنائس كثــرية. أكثر 
األرجاء. تطل  من خمسني كنيســة يف 
الطريق عىل نهــر الجوز. املقاهي حول 
النهر كثرية. مركز تنورين للتسّلق هنا. 
وشــاتني، بلدة الجنرال شــامل روكز، 

تلوح من بعيد. 
مســنن  جبل  ثمة 
هنا  الــدرب.  يقطــع 
مارضومــط  باطــة 
التي تعتــرب أحدى أكرب 
لبنــان.  يف  الباطــات 

هناك من يُســميها "الباطة- الرأس". 
نلتقط الصــّور اىل جانبها يف زمٍن زادت 
نصل  العقول.  وقّلــت  "الرؤوس"  فيه 
منطقة  أو  حــوب"  "وطى  منطقة  اىل 
الحــّب. من هذه البقعــة يمكننا رؤية 
األديار  شكا.  اىل  وصوالً  البرون  ساحل 

هنا كثرية ودير مــار أنطونيوس حوب 
أقدمها. والتفاح يتدىل عىل األشــجار يف 
كل مكان. عرائش العنب أقل بكثري لكن 
مذاق ما ُوجد إســتثنائي. منتجات هذه 
األرض كثرية والجوز، يف السال، يتصّدر 

أينما مررنا أو حللنا. 
ديــر  اىل  نصــل 
حوب.  مارأنطونيوس 
األب  الديــر هو  رئيس 
ميشال ليان واألب نبيه 
اإلســتقبال.  خوري يف 
خمســة آباء ثابتني يف 
يف  معه  نجــول  الدير. 
األرجاء. يُخربنا عن أصل الدير وفصله. 
وقبل أن نغادر نســأله عــن الطرقات 
الواســعة الشاســعة التي باتت تربط 
وبكثري  الفوقا  بالبرون  التحتا  البرون 
من املناطق. فهل هــو وزير الخارجية 
ونائب البرون جربان باســيل من أنجز 
كّل هذا  اُنجز؟ يجيب: كان مقــرراً  ما 
قبل جربان باسيل. ويستطرد: يف إحدى 
الجلسات طرحوا جدول أعمال يخلو من 
طرح إلتزام طريق تنورين فوقف الشيخ 
بطرس وقــال لهم: لن 
با  الجدول  هذا  يميش 
اإلقرار  فأجلوا  تنورين. 
اىل جلسة الحقة لم يكن 
بطرس،  الشــيخ  فيها 
وكان جــربان، الذي لم 
يطالب يف الجلســة ولــم يمانع، وحني 
أقّر اإللتزام خرج و"زقزق" مهنئاً أهايل 

تنورين! هذه كّل الخربية. 
ثمة  أكثــر.  التفاصيل  يف  نجــول 
نتابــع طريقنا  رائعة.  أوتوســرادات 
فنجــد طرقات تحت اإلنمــاء والتعبيد 
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ألن قانون الطبيعة هو الغريزة التي تجعلنا نشعر 
بالعدالة قررنا أن نسرح في الطبيعة علّنا نفهم ُكلّ 
شيء أفضل ونشعر أكثر بعدالٍة ننشدها قبل الخبز 

غالبًا. تعالوا معنا في رحلة "ع هدير البوسطة" 
نقلتنا من بيروت وحماليا لتنورين لنختبر شعورا غريبًا 
ونحن ُنصغي الى صوت فيروز باشتراِك لغة الطبيعة، 
كما لغة الموسيقى، في جعل اإلنسان يتجاوز كل 

الحدود السياسية والزواريب الضيّقة ويغرق في فرٍح 
إستثنائي. و"يخرب" بيت عيونك يا وطن شو حلوين"!

نــوال نـــصـــر

ع هدير البوسطة من بيروت لتنّورين

أسرة "نداء الوطن" في أرز تنورين

أكثر من مليون و500 ألف شجرة

ال سياسة من دون إنماء 
وال إنماء بال سياسة

شامل إبن شاتين أما جبران 
فحالة سياسية

ال عبور يف تنوريــن من دون اســراحة يف »دير 
حوب« ) يف ضيعة »وطى الحوب«( واإلصغاء اىل كاهن 
الدير األب نبيه خوري: تتحدر حوب من كلمة رسيانية 
معناهــا حوبو أو »منطقة الحــّب«. ودير حوب يتبع 
 1695 التي تأسســت عام  اللبنانية املارونية  الرهبنة 
وهذا الدير هو خامس دير يف تاريخ الرهبنة، وأّول دير 
يف منطقة جبيل والبــرون للرهبنة اللبنانية املارونية. 
تســألون ملاذا بنينا هذا الدير؟ ألننا، وببساطة شديدة، 
نرتفع حيث نقف اآلن نحو 1400 مر عن سطح البحر. 
وأعىل دير بالنسبة اىل رهبنتنا هو دير حوب، يف الشتاء 
ثلج، وبطلب من أهايل تنورين بنينا ديراً ومدرســة من 
أجل تعليم أوالدهم. وبطلب من الرهبنة بنينا مدرسة. 
وبدأت الرهبنة بتشــييد الدير عام 1749 أي من مئتني 
وسبعني عاماً. وأتى أوالد تنورين ليتعلموا ومن جملتهم 
نعمة الله الحرديني ألنه كان يســكن أحياناً يف منزل 
جّده يف تنورين ويتعلــم يف الدير. وأتى األخ الطوباوي 
أســطفان نعمة ثاث مرات اىل هنا وسكن يف الضيعة. 

جّو تنوريــن جميل جداً. صدقوني هي أجمل ضيعة يف 
كِل العالم، ليس بدكاكينها وأبراجها بل بطبيعتها. تبدأ 
منطقتنا من 850 مــراً إرتفاعاً وتصل اىل 2850 مراً. 
وحدودنا تصل اىل اليمونة وجرد العاقورة وحدث بعلبك. 
ضيعنا فيها تنّوع كبري بمناخهــا. تنورين ضيع عدة 
وكل ضيعة لها منطقة عقارية مســتقلة. وطى حوب 
منطقة عقارية. شاتني منطقة عقارية. تنورين التحتا 
منطقة عقارية. إنما ننتمي كشــعب تنورين اىل نفس 
العيل فتجــدون بيت حرب ومراد وداغر ومطر ويونس 
وطربيه ورعيدي. لذلك لها بلدية واحدة لكنهم فصلوا 
شاتني عن تنورين يف الفرة األخرية لكنهم عادوا وندموا 
خصوصاً حني يُســألون: من أين أنتم فيجيبون: من 
شاتني. فيُسألون مجدداً: من أين يعني. وحينها يردون: 

من تنورين. 
تنورين هي البداية وهي األصل والجذور.

 وملاذا فعلوا ما فعلوا وقرروا اإلستقال عنها؟ 
ال يريدون البقاء تحت سلطة الشيخ بطرس حرب. 

هذه هي كّل الخربية. مع العلم أينما أذهب يف كل أرجاء 
العالم يقولون يل حني يعرفون أنني من تنورين: لديكم 

الشيخ بطرس حرب. صيته يف العالم مثل املسك. 
ويضيف األب خوري: تضم تنورين مستشــفيات 
ومــدارس ومحابس حول األديار. عنا ثاثة حبســاء. 
ويسموننا الرهبنة- البلدية. نحن واملريمية، اللويزة، كنا 
رهبنة واحدة انقســمنا عام 1770. هم كانوا يُسمون 
الرهبنة الحلبية املارونية ونحن الرهبنة البلدية وهناك 
صكوك دّون عليها الرهبنة البلدية لذلك يوم انقســمنا 
أخذوا هم روما وأخذنا نحن قربص ألننا نريد أن نكون 
دائماً مع شعبنا. فأينما وجد املوارنة وجدنا. هذا جوهر 

رسالتنا مع شعبنا. وعندنا ثاث إرساليات يف أفريقيا. 
بُني الدير عىل مراحل، وهنــاك تمثال مارتينوس 
طربيه عىل باب الكنيسة، هو راهب مهم جداً جداً جداً، 
من أذكى الرهبان يف تاريــخ الرهبنة وهو من تنورين، 
أيام طانيوس داغر التنوري الذي كان رئيســاً عاماً بني 
عامي 1913 و 1926 ومارتينوس كان وكياً عاماً معه. 

األب نبيه خوري : هذا تاريخ دير حوب... وشاتيـن  أرادت اإلنتقام!

األب نبيه الخوري

قلعة مارونية بين صدى الطبيعة وسندان  السياسة!



يحاول  "التنوريــني"  أحد  والتأهيــل. 
أن يــرشح للســائح يف األرجاء طبيعة 
اإللتزامات التي طالت طرقات منطقته: 
بدأت األعمــال "الحديثة" قبل عرشين 
عاماً تقريبــاً، يف العام 2000 بالتحديد، 
يف البقعــة التي تربط بــني بلدة ياريتا 
وصوالً اىل تنوريــن التحتا. وتتابعت يف 
العام 2008 بــني ياريتا وبجدرفل أيام 
أنطوان زهرة وبطرس حرب. ثم أكملوا 
األعمال يف 2011 من البرون اىل بجدرفل 
أيــام جربان باســيل. وبمســعى من 
بطرس حرب، أقرت حكومة تمام سام، 
التــي كان فيها حرب وزيراً لإلتصاالت، 
األعمال بني أّول تنورين وتنورين الفوقا. 
وأنجزت الطريق رسمياً يوم دشن رئيس 
 2017 عام  عون  ميشــال  الجمهورية 
وهناك  جربتا.  يف  الراحة"  "بيت  افتتاح 
بعــض الطرقات ما زالت "ال معلقة وال 
مطلقة" يف انتظار القرار الســيايس... 
عفواً قــرار اإللتزام... وهي التي تفتقر 
ألول مرة، منذ ســتينات القرن املايض، 
املجس  يف  والفصل  األصل  تنوري  لنائب 

النيابي.
ال سياسة من دون إنماء وال إنماء 

با سياسة. هذا هو لبناننا. 
أرز  اتجاه محمية  يف  نتابع طريقنا 
تنورين. ســيدة حريصا يف درعون ويف 
تنورين أيضاً. هي رابضة عىل تّلة قبالة 
محمية أرز تنوريــن. وهناك يتحدثون 
عن نقل صورة الســيدة من تنورين اىل 
درعون لكنها كانت تعود يف كل مّرة اىل 
الصليب ونتابع  مكانها. نرسم شــارة 

صعوداً نحو أرز تنورين. 

هناك، عىل بعد نحو تسعني كيلومراً 
تتمدد عىل مســاحة  من بريوت، غابة 
ألف  و500  مليونــاً  تضم  هكتاراً   620
شــجرة أرز. أتتخيلون ما قد يشعر به 
األرز  أشجار  تحت شلوح  يجول  إنسان 
الخالدة؟ هنــاك، أكثر من 16 نوعاً من 
وثعالب  أرانب وسناجب  بينها  الثدييات 
وقطط برية وقنافذ. وأّول ما نلقاه حني 

ندخل الغابة أرزة صغرية باســم الوزير 
 .)2019 )التاريــخ  فــادي جريصاتي 
أن نتنشق ما  نجوب يف األرجاء. نحاول 
يمكن من هواء نظيف. شــاكريا مبارك 
مّرت من هنا. الفنانة داليدا ُكّرمت هنا. 
مايا رعيدي ملكة جمــال لبنان 2018 
أرزة وُركــزت باطة  ُزرعت باســمها 
ُكتب عليها باســِم لجنــة محمية أرز 

زرعوكي".  عــاألرزات  "ملكة  تنورين: 
ننظــُر اىل األرزات املتعملقة شــموخاً 
ونتابع املسار. مجموعات كثرية ترسح 
األرجاء وصدى ضحكات، تخرج من  يف 
قلب القلب، تشدنا. هم مجموعة رجال 
ونساء، كانوا طاباً يف مدرسة الدليفراند 
عاريا والتقوا بعد ثاثني عاماً. وقرروا أن 
تكون رحاتهم األوىل اىل غابة أشجارها 

ال تموت كمــا الزمالة 
التي أسســت للقائهم 

اليوم. 
رحلتنــا  نتابــع 
صوب بلدة شاتني وهو 
بالوع بلعا هو حّي من 
وعند  شــاتني.  أحياء 

املدخل آرمة: دشــن هــذا املوقع وزير 
الطاقة واملياه املهندس جربان باســيل. 
نحاول أن نقرأ التاريــخ عبثاً. ننزل اىل 
البالوع. نتأمل يف تكوين الطبيعة. نتأمل 
يف هذه الطبيعة التي أعطاها الله ما لم 
يعطه لسواها. عند حفايف الطريق التي 
تؤدي اىل البالوع يقف زوج الســت ليىل 
آرمات  تزيد عن  آرماته  لها مقهى  التي 
مراد  ابن شــاتني عساف  البالوع. هو 
فلندعــه يُحدثنا عن هــذه البلدة التي 
قررت حيازة بعض اإلســتقالية )عن 
الشــيخ بطرس والزعامات التقليدية( 
يقول:  بلديتها.   2012 ســنة  فأسست 
"شــاتني هي ضيعة عتيقــة، قديمة، 
وتعني الخمارة أو"الســكرانني" لكثرة 
آرامية. ويف  ما فيها كــروم والكلمــة 

شاتني معارص محفورة يف الصخر". 
وماذا عــن االنتخابــات البلدية يف 

شاتني؟ يقال هي "حامية"؟
يجيب: "وشــو حامــي فيها؟ ما 
حدا ترشــح حتى اللحظــة. لو كانت 
حاميــة كانوا ركضوا وترشــحوا. هنا 
نتعامل كعائــات ونحاول أن نتفاهم" 
ويستطرد: "أنا وشامل )الجنرال شامل 
معاً  وكربنا  كنا صغــاراً  اقارب  روكز( 
وهــو ابن الضيعــة وكّل الضيعة، بكِل 

تركيباتها، معه".
ومــاذا عن حضور 
باســيل  جربان  الوزير 
الذي بنــى منزالً مقابل 
منزل الجنرال يف شاتني- 

اللقلوق؟
)أكرر(  هو  شامل   
ابن الضيعة وكلنا معه اما جربان باسيل 
فهو حالة سياســية وال يمكن املقارنة 
بني االثنني. وجود شــامل له بعد أهيل 
ووجود جربان ســيايس. ويستطرد: ما 
نعيشه اليوم هو األسوأ يف تاريخ لبنان. 
نغادر تنورين. نغــادر إحدى قاع 
املوارنة. بعــد ان ارتوينا من رشب مياه 
"عني روما" التي حرّيت العالم بســبب 
امليــاه التي تجري يف ما يُشــبه الجرن 
وال يُعــرف من أين تأتــي. لكن، هناك 
"ختيار" يُخرب: مّر يســوع املسيح من 
هنا وقــال للمياه: اطلعــي يا مباركة. 
فخرجت ومألت السهات. ثم عاد وقال 
لهــا: ارجعي يا مباركــة فعادت. ومن 

يومها لم تنشف العني. 
هي تنورين الجميلة الراكدة عىل كّل 
مقومات جاذبيــة الطبيعة منذ تكونت 

األرض... وقبل كّل ساسة األرض... 
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هنا تنورين )تصوير رمزي الحاج(

بالوع بلعا بلع تاريخ التدشينالبالوع

مليون و500 ألف شجرة 
أرز وأكثر من 16 نوعًا من 

الثدييات في غابة أرز تنّورين

وطانيوس كان رجل الله، قديســاً، وقام بعجائب كثرية 
أما مارتينوس فكان املّخ املدبر اإلداري. ويوم اتى الجراد 
وحدثت املجاعة يف لبنان رهنت رهبنتنا كل اموالها للدولة 
الفرنسية كي تساعد الشــعب. وعمل مارتينوس ريّساً 
عاماً من 1926 حتى 1939. كان ينزل اىل جبيل، اىل املينا، 
الســتام املعونات. لذلك لم يمت احد من الجوع يف جوار 
األديار. وحني انتهت الحرب وذهبنا لتنفيذ الرهن قالت 
فرنسا ال نقبل ان تكون الرهبنة أكرم من الدولة الفرنسية 
عىل اللبنانيــني ورّدت الرهن. هــذا تاريخ يفرض ان 
تعرفوه لتدركوا كم كانت الرهبنة دائماً اىل جوار الشعب.  
كل أرايض »وطى الحور« مملوكة من الرهبنة. مستشفى 
تنورين أرضها أيضاً للدير. ويقول األب خوري: قدمنا لهم 
18 ألف مر لبناء املستشفى. ويف كل مرة يكون هناك أي 
مرشوع إنمائي للناس نكون أّول من يساعد.  نخرج من 
الدير فنرى عائات تنوي إعداد تبولة وفتوش أتى أفرادها 
ألخذ بقدونس طازج وبصل سلموني. قطفوا وغادروا. 

أّول دير يف تنورين مفتوح للجميع.

األب نبيه خوري : هذا تاريخ دير حوب... وشاتيـن  أرادت اإلنتقام!

قلعة مارونية بين صدى الطبيعة وسندان  السياسة!

جوز وطى حوب
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ماذا جرى خالل الساعات املاضية يف سوريا؟ 
وملاذا دخلت قّوات النظام إىل الشــمال السوري؟ 
الزور قبل  بدأت الحكاية بإجتماع حصــل يف دير 
بدء العمليّة العسكريّة الرتكيّة، كان أطرافه تركيا 
وروسيا والنظام السوري والعراق وموفد أمريكي، 
بحيث تــّم التفاهم فيه عىل أن يُســمح للجيش 
الرتكــي بالتقّدم نحو ثالثــن كيلومرتاً من رشق 
القّوات  العن، بهدف حرص  كوباني إىل غرب رأس 

والعربيّة  والرسيانيّــة  الكرديّــة 
الحوار  وفرض  لـ"قسد"،  التابعة 
بينهــا وبــن النظام الســوري، 
إىل  النظام  وتســهيل عودة جيش 
سيطرته  إلستكمال  سوريا  شمال 
للمفاوضات  كمقّدمة  األرض  عىل 
التي ســتجرى لكتابة الدســتور 
الســوري الجديد، الذي سيتّم عىل 
غالب وال مغلوب"، من  "ال  قاعدة 
دون الســماح بــأّي إدانة ألفعال 

وارتكابــات النظام. وتحدث كّل تلك املفاوضات يف 
ظّل مباحثات رّسية تتعّلق بثالثة ملفات إقليميّة، 
اليمني،  امللف  اإليراني،   - السعودي  الخالف  وهي: 

وخّط تصدير النفط عرب الخليج العربي. 
ســألت ســعدي بريه، عضو املكتب السيايس 
لإلتحاد الوطني الكردستاني عما حصل، فقال يل: 
"لقد تأّخرت "قسد" يف إجراء التفاوض مع النظام 
الســوري، نحن يف إقليم كردستان نرى أن العالقة 
مع النظام هي رضورة، وقلنا لكّل األطراف الكرديّة 
منذ بداية أحداث سوريا، بأن يُحيّدوا أنفسهم عن 
النظام السوري  الرصاع، وقلنا لهم بأّن ســقوط 
ممنوع، وعىل األكراد عدم خوض أّي رصاع مسّلح 
مع النظام، وقلنا لـ"قســد" بأنّه يجب عليها أن 
تنفتح عىل روســيا، وال تحرص عالقاتها فقط مع 
الواليــات املتّحدة، ودعونا إىل فتــح الطريق أمام 
عودة الجيش الســوري إىل املناطــق الكرديّة وإىل 
ضّم "قسد" كفصيل إىل القوى النظاميّة للجيش". 
أّمــا عبد اللــه مهتــدي، ســكرتري كوملة 
الكردســتاني اإليرانــي، فأوضح أنّــه "لفهم ما 
حصل علينا أن نفهم مالمح السياســة الخارجيّة 
األمريكيّة، فالرئيس األمريكي دونالد ترامب يتبنّى 
أنّها  تبدو  التي  السياســيّة  املواقف  مجموعة من 
متعارضة مع سلفه الرئيس باراك أوباما يف الكثري 
من القضايــا الدوليّة واإلقليميّــة، فهو من أتباع 
مبدأ اإلنعــزال واإلنكفاء الداخــي، بهدف إعطاء 

الدوليّة  القضايا  األمريكي عــىل  لإلقتصاد  أولويّة 
األخرى، وهو يُريد أن تــؤّدي أمريكا دور رشطي 
العالم عرب التدخل يف األزمات والرصاعات التي هي 
مرتبطة بتحقيق مصالــح أمريكا بالدرجة األوىل، 
وذلــك من أجل تحقيق مصالــح الواليات املتّحدة 
املختلفة، ومن هنا كان عىل "قسد" قراءة األمور 
من منظار أكثر واقعيّــة، وأن ال يصيبهم الغرور. 
صحيــح أن القوى الكرديّة أســقطت "داعش"، 
إاّل أن ذلــك حصل بســبب وجــود إرادة دوليّة، 
وحصلت القّوات الكرديّة عىل دعم إستثنائي، مايل 
الرئيس  ذلك  قال  ولقد  وعسكري، 
رّد  الذي  الساخر،  بأسلوبه  ترامب 
عليه الرئيس مســعود البارزاني، 
ليس هذا فحسب، لقد عربت قّوات 
العراقيّة،  الكردستانيّة  البشمركة 
إىل كوباني، عــرب األرايض الرتكيّة 
كان  وما  بتحريرها،  وســاهمت 
ذلك ليحصل بموافقة أردوغان من 

دون تفاهمات دوليّة".
إلقليــم  الســابق  الرئيــس 
الديموقراطــي  الحــزب  رئيــس  كردســتان، 
البارزاني، مستنفر بشكل  الكردستاني مســعود 
كامــل ويتعامل مع قضيّة الشــمال الســوري 
كإمتداد لألمن القومي الكردستاني العراقي، وهو 
سعى منذ البداية إىل خلق آليّات للتنسيق يف ما بن 
"قسد" واملجلس الوطني الكردي السوري، كما دعا 
إىل إدخال قّوات روجافا إىل الشمال السوري، وهي 
قّوات كرديّة سوريّة شاركت يف املعارك ضّد تنظيم 
"داعش" بعد تلقيها تدريبات يف إقليم كردســتان 

مناطق  يف  االنتشار  بهدف  العراق، 
توّزع األكراد يف سوريا، األمر الذي 
الديموقراطي  رفضه حزب االتحاد 
الذي  العسكري،  وجناحه  الكردي 
كان يتقاســم السلطة مع النظام 
الســوري يف املنطقة، ويُنّسق معه 
إيــران. بعــد إنتصار حزب  ومع 
اإلتحاد عىل "داعش"، وتشــكيله 
 35 اإلدارة الذاتيّة، وسيطرتها عىل 

يف املئة من سوريا، أصابها الغرور، واعتقدت أنّها 
تســتطيع أن تُغرّي املعادالت الدوليّة وتفرض حالً 
سياسيّاً عىل قياسها يف ســوريا، فتّم إستثناءها 
من القوى التي دعيت إىل كتابة الدستور السوري 
الجديد، وأخــذ القرار بتقليــم أظافرها كمقّدمة 
لفرض حّل سيايس شامل لســوريا، من مالمحه 
أن تُحــّل األمور عىل قاعدة "ال غالب وال مغلوب"، 

وعدم املّس برموز النظام.
وتعترب البشمركة السوريّة، الجناح العسكري 
للحزب الديموقراطي الكردســتاني السوري، أبرز 
األحزاب الكرديّة السوريّة، وهي جزء من االئتالف 
الســوريّة.  واملعارضة  الثــورة  لقــوى  الوطني 
وبحسب قائد قّوات "بشــمركة روجافا" النقيب 
عنارص  من  تشــّكلت  فالقّوة  روبــاري،  دلوفان 
كرديّة انشــقت عن النظام الســوري وشــباب 
ثورين من شــمال ســوريا العام 2012، بغرض 
السوريون،  البشمركة  حماية مناطقهم. ومقاتلو 

الجيــوش  لتدريبــات  خضعــوا 
أكاديمين  بــإرشاف  النظاميّــة 
من الكليّة الحربيّة الكردســتانيّة 
اســتخدام  وأتقنــوا  العراقيّــة، 
واملتوّسطة،  الخفيفة  األســلحة 
املعارك كافة،  أشكال  وتدّربوا عىل 
ومن املتوّقــع أن تلعب تلك القوى 
القّوات  دوراً مهّماً يف عمليّة فصل 
يف  الكرديّة،  املناطــق  وحمايــة 
يف  ترتيبها،  يتّم  التي  الحلول  إطار 

مرحلة ما بعد كرس "قســد"، والبدء بمفاوضات 
حول صيغة الحّل النهائي لسوريا. 

تجري  العســكريّة،  املعركة  مــع  بالتوازي 
العراق، وهو من  معركة إقتصاديّة عنوانها نفط 
أن  الكثريون  يعلم  العامليّة، وال  اإلحتياطيّات  أكرب 
روسيا قد ضمنت لنفســها حّصة وازنة من ذلك 
النفط إىل جانب ســيطرتها عىل النفط السوري، 
ويُراهن أكراد العراق عىل حماية روســيا إلقليم 
كردستان، وصياغة حّل لألكراد يف سوريا، مقابل 
كردي  إرتياح  وهناك  النفط.  ذلك 
للمواقــف العربيّــة، فقد قال يل 
اإلقليم  رئيس  مستشــاري  أحد 
"هناك  البارزانــي:  نيجريفــان 
تقدير ملوقف السعوديّة واإلمارات 
ومــرص، ووقوفهم مــع األكراد 
ورفضهم لجعــل األكراد ضحيّة، 
واإلقليم مرتاح لترّصف تلك الدول 
مع األكــراد بإعتبارهم جزءاً من 
نســيج املنطقة يجب عدم تهميشه، وخلق آليّات 
لتعايشــه مع محيطــه العربــي"، مضيفاً: "ال 
يُمكن ألّي طرف كردي الســماح لنفسه بالتدّخل 
يف شــؤون أّي دولة غري الدولة التي هو مواطنها 
ويعيش فيهــا، وال يُمكن فــرض أّي حّل خارج 
الســلطة الرســميّة لتلك الدولة، لذلك عىل أكراد 
سوريا التفاهم مع النظام، فحتّى فدراليّة العراق 

العراقيّة،  الحكومة  مــع  بالتفاهم  تحصيلها  تّم 
الحديث مع النظام  وباقي مكّونات العــراق، إذاً 
لذلك  جيّد  ضامن  وروســيا  رضورة،  الســوري 

الحوار". 
اإليرانين حيال  تُسيطر عىل  الرتّقب  حالة من 
ما يحصل يف املنطقــة، وهناك قرار رويس بإراحة 
النظام اإليراني عرب التأسيس ملفاوضات إيرانيّة - 
سعوديّة عنوانها اليمن والنفط والتعاون اإلقليمي، 
ما سيُغرّي املشــهد يف املنطقة كّلياً، وقد يؤّسس إىل 
للمنطقة،  اإلقليميّة  القيادة  عنوانها  جديدة  حرب 
وإيران  وتركيا  إرسائيل  وأطرافها 
معركة  فإّن  وبالتايل،  والسعوديّة. 
الشمال السوري، جزء من معركة 
الجديد  والشــكل  املنطقة،  قيادة 
معركة  وهي  املنطقــة،  لجغرافيا 
من  الكثري  فيهــا  يتداخل  معقدة 
العنــارص، ويجب عــدم التعامل 
الســوريّة  الجغرافيا  معها بإطار 
وتحويلها بخّفة إىل رصاع عربي - 
بالكامل  ليست  كردي، وهي حتماً 
رصاعاً كرديّــاً - تركيّاً، فهناك لرتكيا حلفاء أكراد 
هم املجلــس الوطني الكردي الســوري، الصائم 
عن الكالم، بحيــث ترتقب قياداته، نتيجة املعارك، 
ويحّملون "قسد" مســؤوليّة ما حصل من غزو، 
أّوالً عــرب عــدم تعاونهم معهم وعــدم دخولهم 
لحفظ  قّواتهــم  لعودة  يؤّســس  بحّل ســيايس 
وتحّولهم  تركيا،  مــع  بالتفاهم  الكرديّة  املنطقة 
إىل ســّد يحمي تركيا من أّي تدخل لحزب العمال 
الكردســتاني، عرب الحدود الســوريّة - الرتكيّة، 
بأنّها قادرة عىل  بغرور "قسد" وإعتقادها  وثانياً 
إلغاء الــدور الرتكي يف املنطقــة. كان عىل حزب 
الخطأ  الترّصف كحزب سوري، وكان من  اإلتحاد 
تحويل املنطقة الشــماليّة الســوريّة إىل منطقة 
تتزيّن بشعارات حزب العمال الكردستاني، وصور 
أوجــالن، يف نهاية األمر أوجالن ليس حتّى مواطناً 

سورياً، فهو مواطن تركي.
يبدو أن إضعاف "قسد" هو واحد من أهداف 
تلك املعركة، ولكنّها ليســت محصورة به، فأحالم 
الســلطنة األردوغانيّة حارضة يف كّل املناسبات، 
وأردوغان قلق من كابوس األمرباطوريّة الصفويّة، 
والفاصل بينهما حلم بوتــن ببناء أمرباطوريّته 
األوراسيّة، وهو يسعى إىل إخضاع كليهما إلرادته، 
من دون أن يتجاهل حفظ مكانة وازنة إلرسائيل 
يف اللعبة اإلقليميّة، فروســيا تسعى إىل أن تلعب 

دوراً فاعالً يف مستقبل املنطقة والعالم.

إتفاق "قسد" - األسد... مكيافيليّة سياسيّة

جنود سورّيون في بلدة تل تمر في الحسكة أمس )أ ف ب(

كردستان العراق - مسعود محمد

ترامب من أتباع مبدأ 
اإلنكفاء الداخلي بهدف 
إعطاء أولوّية لإلقتصاد 
األميركي على القضايا 

الدوليّة األخرى

صحيح أن القوى الكردّية 
أسقطت تنظيم "داعش" 

إلّ أن ذلك حصل بسبب 
وجود إرادة دوليّة

ُيراهن أكراد العراق على 
حماية روسيا إلقليم 
كردستان وصياغة حلّ 

لألكراد في سوريا 
مقابل النفط
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إعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة-  املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة لبنان الشمايل - دائرة معالجة املعلومات, 
املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية لبنان الشمايل ـ طرابلس 
ـ التل  لتبلغ الربيد املذكور تجاه  اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني 

الخاص بوزارة املالية: 

إعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة-  املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة لبنان الشمايل - دائرة االلتزام الرضيبي, 
املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية لبنان الشمايل ـ طرابلس 
ـ التل  لتبلغ الربيد املذكور تجاه  اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني 

الخاص بوزارة املالية:

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف: 1576

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف: 1576

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم الربيد املضمونالرقم الرضيبياسم املكلف

159142RR193963660LB2019-07-1619/8/6جورج  نقوال  شلهوب

12288RR193964135LB2019-07-3119/8/5رشكة سنرتال ترايدنغ ش.م.م

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم الربيد املضمونالرقم الرضيبياسم املكلف

41564RR193963789LB2019-07-1519/8/5وليد مصطفى جعارة

44326RR193963744LB2019-07-1619/8/7شهاب فوزي عالم

47411RR193963761LB2019-07-1519/8/5فايز محمد هورش

307656RR193963735LB2019-07-1519/8/5رامي عبد الرحمن االبيض

505208RR193963727LB2019-07-1519/8/6محمد  مصطفى  زريقة

635476RR193963758LB2019-07-1519/8/5زينة جابر ادريس

638122RR193963934LB2019-07-1519/8/5وسيم حسني عبده

2233150RR193963850LB2019-07-1519/8/5رشاد يوسف ضياء علم الدين

53958RR193964197LB2019-07-2519/8/6عمر فايز البيطار

إن لجنة إستمالك جبل لبنان الجنوبية االبتدائية تبلغكم املرســوم رقم 5265 تاريخ 2019/7/19 القايض باعتبار 
االشغال العائدة ملرشوع إنشاء محطة تحويل رئيسية يف منطقة الدامور العقارية 220 ك.ف. توتر متوسط من املنافع 
العامة، وبناًء عليه تدعوكم اللجنة للحضور اىل مقرها يف بناية املحامي جورج جرب – الطابق الرابع – شــارع بركات 
– متفرع من شــارع بدارو – بريوت وذلك يوم الجمعة الواقع يف 2019/11/29 الساعة العارشة مصحوبني بوثائق 
الهوية وســندات التمليك وغريها من املستندات الالزمة وذلك لتقرير تعويض االستمالك وفقاً ألحكام قانون االستمالك 
رقم 91/58 وتعديالته وينبغي عليكم اعالمها عن اسماء اصحاب الحقوق كالشاغلني واملستأجرين واملستثمرين وتاريخ 
بدء اشغالهم وفقاً ألحكام املادة 15 من قانون االستمالك واال اصبحتم مسؤولني عن التعويض الذي يستحق لهم، وبحال 

عدم حضوركم تجري املحاكمة غيابياً وفقاً لألصول.
عن رئيس لجنة استمالك
منطقة جبل لبنان الجنوبية اإلبتدائية
املهندس نزار املوسوي
التكليف 1712

االسمرقم العقاراملنطقة العقارية

ورثة ابراهيم يوســف البستاني – ورثة الياس خليل البســتاني – ورثة جوليا خليل البستاني – ورثة 1452الدامور
جورجيت خليل البستاني – ورثة سعدى خليل البستاني – روزيت خليل البستاني – ورثة سليمه يوسف 

البستاني – ورثة كفا ناصيف عون – سعيد خليل البستاني – ورثة جوزيف خليل البستاني.

دعوة
إىل كل من السادة والسيدات املالكني الواردة أسماؤهم يف الجدول أدناه:

إعـــــالنــــــــات رســـــــميــــــــة

إعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة-  املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة لبنان الشمايل - دائرة التدقيق امليداني, 
املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية لبنان الشمايل ـ طرابلس 
ـ التل  لتبلغ الربيد املذكور تجاه  اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني 

الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعــو وزارة املالية- مديرية املاليــة العامة-  املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة لبنان الشــمايل - دائرة االعرتاض 
واالستئناف, املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية لبنان الشمايلـ  
طرابلس ـ التل  لتبلغ الربيد املذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب 
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع 

اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية: 

إعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة-  املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة لبنان الشمايل - دائرة خدمات املكلفني, 
املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية لبنان الشمايل ـ طرابلس 
ـ التل  لتبلغ الربيد املذكور تجاه  اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني 

الخاص بوزارة املالية:

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف: 1576

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف: 1576

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
 رئيس مالية محافظة الشمال
 وسيم مرحبا
التكليف: 1576

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم الربيد املضمونالرقم الرضيبياسم املكلف

227329RR193963333LB19/7/112019-07-18فادي جون زعيرت

516358RR193963395LB19/7/102019-07-18منري بطرس توما

923642RR193963421LB19/7/102019-07-18منري توما ورشكاه

923803RR193963381LB19/7/102019-07-18سامية نرص العلم العلم

923973RR193963378LB19/7/102019-07-18كارال منري توما

923982RR193963435LB19/7/102019-07-18ديانا منري توما

923986RR193963355LB19/7/102019-07-18سينتيا منري توما

923989RR193963364LB19/7/102019-07-18طوني منري توما

2165896RR193963523LB19/7/112019-07-18جهاد محمد صالح الطرابليس

128981RR193964047LB2019-07-2219/8/7مجدي منذر بقسماطي

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم الربيد املضمونالرقم الرضيبياسم املكلف

2041878RR193964254LB2019-07-3019/8/5دومط الخوري جوزيف بشاره

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم الربيد املضمونالرقم الرضيبياسم املكلف

241941RR193964055LB2019-07-1919/8/6فريد اكرم كباره

51686RR193963982LB2019-07-2319/8/6عامر محمود الشعار

83374RR193963903LB2019-07-2319/8/6عادل عبد الوهاب واوالده

187742RR193963979LB2019-07-2319/8/6جمال سعيد سلطان قاسم

1732133RR193964064LB2019-07-2419/8/6كستوديا فرنسيسكان تراسنطا

2718937RR193963951LB2019-07-2319/8/6الياس رياض ابو رستم

536140RR193964285LB2019-07-2919/8/6نعمان هشام عبد

حذّر الرئيس الصيني يش جينبينغ من أّن أّي محاولة لتقســيم الصن قد 
ينتج عنها "تحطيم أجساد وسحق عظام"، وفق بيان لوزارة الخارجيّة الصينيّة، 
وسط احتجاجات مستمّرة منذ أربعة أشــهر ضّد سلطات بكن الشيوعيّة يف 
هونغ كونغ، وحركة ال تزال نشطة للمطالبة باستقالل التيبت. وقال يش خالل 
زيارته إىل النيبال نهاية األسبوع إّن "كّل من يُحاول فصل أّي منطقة عن الصن 
سيُهلك"، مضيفاً: "سيتّم تحطيم أجسادهم وسحق عظامهم". واعترب أن "أّي 
قوى خارجيّة تدعم تقسيم الصن ال يُمكن للشعب الصيني إاّل أن يراها واهمة".

ويف حن لم يذكــر الزعيم الصيني أّي منطقة باالســم، جاءت تعليقاته 
يف وقت اشــتبكت رشطة مكافحة الشــغب مجّدداً مع املتظاهرين املطالبن 
بالديموقراطيّة يف هونغ كونغ األحد، إذ تهّز املستعمرة الربيطانيّة السابقة منذ 
أشهر تظاهرات حاشــدة داعمة للديموقراطيّة تزداد عنفاً. ويدين املحتّجون 
هيمنة بكن املتزايدة عىل شــؤون هونغ كونغ، التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، 
وترّصفات قّوات الرشطة. واتّهمت بكن، قوى خارجيّة، بإثارة االضطرابات يف 
املدينة، وهناك مخاوف جّدية من أن تُرسل الصن قّوات لوضع حّد لالضطرابات 
هناك. ويعتقد بعض املحّللن، أن بكن قد تُجازف بالتعّرض إلدانة دوليّة وتُكّرر 
الحملة التي شــنّتها العام 1989 عىل املتظاهرين املطالبن بالديموقراطيّة يف 

ميدان تيان أنمن.
عىل صعيد آخر، تخضع الحكومة الشيوعيّة يف النيبال لضغوط متزايدة من 
بكن تحملها عىل اتخاذ موقف متشــّدد حيال أنشطة حواىل 20 ألف منفي من 
التيبت يُقيمون عىل أراضيها. وأّكد رئيس الوزراء النيبايل خادغا براساد شارما 
أويل، للرئيس الصيني، أن بالده التي تتشارك الحدود مع التيبت، "لن تسمح أبداً 

ألّي قوى باستخدام األرايض النيباليّة ألنشطة انفصاليّة معادية للصن".

جينبينغ ُيهدّد بـ"سحق عظام" 
من ُيحاولون تقسيم الصين

دخلت وحدات من الجيش الســوري، مدينة منبج االسرتاتيجيّة 
يف ريف حلب الشمايل الرشقي، يف شمال ســوريا، وفق ما أفاد اإلعالم 
الســوري الرسمي، يف وقت تحشــد أنقرة قّواتها والفصائل السوريّة 
املوالية لها غربها، فيما أّكد قيادي يف مجلس منبج العســكري، الذي 
يتوىّل الســيطرة عىل املدينة، أّن قّوات النظام دخلت املدينة وانترشت 
عىل خطوط الجبهة، وذلك تطبيقاً التفاق أعلنت اإلدارة الذاتيّة الكرديّة 
توّصلها إليه مع دمشــق، لصّد هجوم واســع بدأته أنقرة، إذ لم يجد 
األكراد بعد تخّي واشنطن عنهم، خياراً أمامهم سوى مطالبة الحكومة 
السوريّة، بوساطة وضمانة روسيّة، بنرش قّواتها يف املناطق الحدوديّة 
لوقف التقّدم الرتكي، الذي تســبّب بنزوح أكثر من 160 ألف شخص 
خالل أيّام، بحســب األمن العام لألمم املتّحــدة أنطونيو غوترييش، 
الذي دعــا إىل "خفض فوري للتصعيد". وأعرب عن "قلقه البالغ" من 
تصاعد الوضع يف شــمال ســوريا، الفتاً إىل مخاوفه من احتمال فرار 
مقاتلن من "داعش".  ديبلوماسيّاً، دانت دول االتحاد األوروبي أمس 
العمليّة العسكريّة الرتكيّة يف شمال سوريا، "التي تُقّوض بشكل جّدي 
االســتقرار واألمن يف املنطقة برّمتها"، محذّرًة من أن العمليّة ستكون 
لهــا "عواقب وخيمة"، وذلك خالل اجتماع لــوزراء خارجيّة االتحاد. 
وتعّهدت الدول األعضاء يف االتحاد أيضاً بتعليق صادرات األســلحة إىل 
تركيا، لكنّها لم تصل إىل حد فرض حظر شــامل عىل مبيعات السالح، 
كما كانت تسعى أملانيا وفرنسا، بينما اتّهمت أنقرة بروكسل بـ"حماية 

اإلرهابين". 

تزامناً، أّكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن "عقوبات صارمة" 
ضّد تركيا يُمكن أن تصدر قريباً، كما أملح ترامب إىل أن األكراد يُطلقون 
بشكل متعّمد رساح "بعض" الســجناء من عنارص تنظيم "داعش" 
لدفع الواليات املتّحدة إىل مواصلة تدّخلها يف شــمال رشقي سوريا، يف 
وقت اتهمت تركيا أيضاً القــّوات الكرديّة بتعّمد إطالق رساح معتقي 

"داعش" املحتجزين يف سجن يف بلدة تل أبيض السوريّة الحدوديّة.
يف األثناء، أفاد مســؤول أمريكي وكالة "فرانس برس" بأّن كافة 
القّوات األمريكيّة يف شمال سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف عنرص، 
تلّقت أوامر بمغادرة البالد، مشرياً إىل أّن األوامر تطال جميع العسكرين 
املنترشين يف سوريا "ما عدا املتواجدين يف قاعدة التنف". كذلك، ذكرت 
مصادر ديبلوماسيّة أن فرنسا قد ال تجد أمامها من خيار سوى سحب 
قّواتها من التحالف ضّد "داعش" يف شمال سوريا. كما ذكرت صحيفة 
"ذا تايمز" األسبوع املايض أن بريطانيا مستعّدة لسحب قّواتها الخاصة 

العاملة يف شمال سوريا، يف حال انسحاب القّوات األمريكيّة. 
ويف الســياق، رّحب الرئيس الرتكي رجب طيــب أردوغان بقرار 
واشنطن سحب جنودها من شمال سوريا، ولدى سؤاله خالل مؤتمر 
صحايف يف اســطنبول عن إعالن وزير الدفاع األمريكي مارك إسرب الذي 
صدر األحد يف هذا الشــأن، رّد أردوغان بالقول: "إنّها خطوة إيجابيّة"، 
يف حن رفض زعيم القبارصة األتــراك مصطفى أكينجي االنتقادات 
الالذعة التي طاَولته، ال ســيّما تلك التي وّجهها أردوغان عىل خلفيّة 

وصف األّول لعمليّة "نبع السالم" بـ"نبع الدماء".

جيش النظام يدخل مدينة منبج في شمال سوريا
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اتضحت معالم وجه أســوأ كابوس تواجهه 
3 ترشين األول.  األجهزة األمنية الفرنســية منذ 
إنه وجه مايــكل هاربون، موظف إداري يعمل يف 
مفوضية الرشطة يف باريــس. اعتنق هذا الرجل 
اإلسالم منذ عرش ســنوات وأقدم عىل قتل أربعة 
من زمالئه وجرح اثنــن آخَرين. يف مقر مديرية 
االســتخبارات الخاضع لحراســة مشددة، كان 
هاربون البالغ من العمــر 45 عاماً يتوىل صيانة 
الدفاعية. بدا  الكمبيوتر واملهــام الرسية  أنظمة 
حتى الفرتة األخرية مجّرد شخص مألوف وكتوم. 
وفق مصدر مقّرب مــن املحققن، كان هاربون 
ويعاني من عقدة نقص  "شخصية ضعيفة جداً 
وإحباط دائــم، ولم يكن يلفــت انتباه أحد قبل 
األحداث األخرية. لقد أجرينــا تحرياتنا بناًء عىل 
الوقائع املطروحــة، فراجعنا خط هاتفه ومواده 
املحوســبة والئحــة اتصاالته. إنه عمل شــاق 
بــه محّصنة".  املرتبطة  املعلومــات  ألن جميع 
كيف يُعَقل أال يالحظ مؤيــدو مكافحة اإلرهاب 
اإلســالمي تطرف عاِلم الكمبيوتر هاربون الذي 
كان يســتطيع الوصول إىل أهــم ملفات مديرية 
االســتخبارات يف مقر رشطــة باريس، مع أنهم 
كانــوا عىل تواصل يومي معه؟ ملاذا لم يتنبهوا إىل 

النساء؟ وملاذا  تغرّي ســلوكه مع 
لم يرتافق كالمه بعد الهجوم عىل 
كانون  يف  إيبدو"  "شــاريل  مجلة 
الثانــي 2015 مــع أي عواقب؟ 
مفوضية  يف  بارز  مسؤول  يعرتف 
الرشطــة بصدمته ويقول: "كان 
يُفــرتض أن يقدم هــذا املوظف 
التقاريــر للمســؤولن عنه وأن 

يخضع لتحقيق إداري".
2015، يشــعر الرشطيون  منذ هجوم العام 
وقوى األمن بالقلق والذهــول ألن عنرصاً منهم 
رفع راية الجهاد الســوداء وقــّدم معلومات أو 
أســلحة إىل "إخوته" أو اســتعمل سالح خدمته 
الرتــكاب مجزرة. لكــن لم يتخيل أحــد أن يتم 
اســتهداف موظفن آخرين يف واحــدة من أهم 

اإلدارات املعنية بمكافحة التهديد اإلرهابي.
الحكومة  رئيس  أعلن  الوضع،  الســتيضاح 
الفرنــي إدوار فيليب يف مقابلــة مع "جريدة 
األحــد" يف 6 ترشيــن األول أنه كّلف مفتشــية 
االستخبارات بمراجعة أدوات الكشف عن مظاهر 
التطرف التي تســتعملها مديرية االستخبارات يف 
مقر رشطة باريــس. من واجبها أيضاً أن تراجع 

املتخصصة  األجهزة  املعتمدة يف جميع  اإلجراءات 
بمكافحــة اإلرهاب. يرّص رئيــس الحكومة عىل 

رضورة متابعة توحيد الصفوف.
اخرتاق  احتمال  "يبقــى  أمني،  مصدر  وفق 
أي جهاز اســتخبارات وارداً طوال الوقت. تطرح 
الحركــة الجهادية هذا التهديــد، وحتى القوى 
طلبه  الذي  التحقيق  يســتثني  لكن  الخارجية". 
إدوار فيليب أجهزة الرشطة وقوى األمن األخرى، 
مع أنها تشــمل أكرب عدد من العســكرين، وقد 
تعددت فيها حاالت التطرف التي شــّكلت مصدر 
قلق كبري يف الســنوات األخرية: قّدم مساعد أمني 
سالَحن إىل شقيقه املتطرف مثالً، 
املســاِعدة  الرشطية  وتورطــت 
تجنيد  عمليات  يف  الحــداد  أحالم 
السابق  زميلها  وكان  املجاهدين، 
"الدولة  لتنظيــم  والءه  أعلن  قد 

اإلسالمية" يف فيديو مسّجل.
تُعترب  الرسمي،  الصعيد  عىل 
حتى  استثنائية،  التطرف  حاالت 
أنهــا يف طريقها إىل االنحســار. 
خالل الربيع املايض، شملت الرشطة الوطنية 28 
متطرفاً من بن 150 ألف رجل وامرأة. تراجع ذلك 
العدد اليوم إىل 19. لكن تُضاف إىل هذه األرقام 30 
قضية مغلقة وحاالت من الترسيح أو إلغاء املهام 
أو االستقالة. يعرّب مسؤول يف الرشطة عن قلقه 
من الوضع قائــالً: "يف هاتن الحالتَن األخريتَن، 
يتحــرر املوظفون من أي مســؤوليات. وما من 
ملفات إلحصــاء عدد الزمــالء املتطرفن أصالً. 
لذا نتكل عىل ذاكرتنــا وأوراق العمل وتبادالتنا". 
يف مفوضية رشطة باريــس، يخضع 15 عنرصاً 
للمالحقة من أصل ما يفوق 43 ألفاً. يف أوســاط 
اإلرهاب  مكتب مكافحــة  يســجل  األمن،  قوى 
"أقل مــن 30 عنرصاً" من أصــل 100 ألف. لذا 

يعترب مســؤول بارز يف وزارة الداخلية أن ظاهرة 
التطرف تبقى "هامشية".

"التقية" أكبر تهديد!
يقول رومان كاييه، مؤرخ متخصص بحركة 
الجهاد: "يبقى عدد الرشطيــن املؤيدين للجهاد 
ضئيالً جداً. لكن يرتفع يف املقابل عدد املتعاطفن 
مع اإلسالمين، فيتقّربون من "اإلخوان املسلمن" 
التبليغ ]حركة أصولية  أو جماعة  الســلفين  أو 
تطرح عظات إســالمية[". لكن يتعلق أكرب تهديد 

بممــاريس مبــدأ "التقية" )أي 
خوفاً  الدينــي  املعتقد  إخفــاء 
من العواقب(، ألن كشــفهم هو 
الرشطي  اعتُقل  حــن  األصعب. 
مامــادو م. الــذي كان يحظى 
زمالؤه  أصيب  رؤسائه،  باحرتام 
"رفيقهم"  كان  قويــة.  بصدمة 
مــن النوع الذي يمكــن االتكال 
عليه، وكان مؤمناً جداً لكّن أحداً 

لم يشــّك بأنه غرّي دينه. مع ذلك، عمد مامادو إىل 
الرتويــج لتنظيم "داعش" عــرب مواقع التواصل 
االجتماعي. كان يســتعمل اســماً مســتعاراً يف 
نشــاطاته هذه، حتى أنه ُسّ باغتيال رشطيَن يف 

"ماغنانفيل"، "إيفلن"، يف حزيران 2016.
إيريك  الوطنية  أعلن رئيــس الرشطــة  لكن 
مورفــان، يف شــهر آذار املــايض، أمــام بعثة 
مواجهة  يف  العامــة  الخدمات  حــول  املعلومات 
التطــرف: "أصبحنا أكثر جهوزيــة من اإلدارات 
إىل "اإلجراءات  األخرى"! كان يشــري يف كالمــه 
إىل سلك الرشطة. يخضع كل  املشددة" لالنضمام 
مرّشــح لتحقيق يجريه خرباء يف االســتخبارات 
وعالقاته  وبيئته  شخصيته  الستكشاف  اإلقليمية 
التواصــل االجتماعي.  ومشــاركاته عىل مواقع 
هذا مــا يحصل نظرياً. لكن يف ظــل تجنيد أعداد 
هائلة من العنارص يف الســنوات األخرية، تنحرص 
املرشــحن،  بـ"غربلة"  عملياً  االختيار  إجراءات 
فتمّر أسماؤهم يف "مطحنة" امللفات. بن 1 كانون 
الثاني 2018 وربيع 2019، أُقيل ســتة مرشحن، 
يف سلك الرشطة وقوى األمن معاً، بسبب تطرفهم 

الديني.
الرشطة  اضطرت   ،2015 العــام  بعد هجوم 
إلحكام قبضتها عىل املوظفن الناشــطن. يقول 
مســؤول يف الرشطة: "لقد اطلعنــا جميعاً عىل 
مختلف إشــارات التطرف وطلبنــا من العاملن 
إبالغنا بأبسط شكوك تراودهم". منذ العام 2016، 
تُحلل لجنة متابعة جميع التقارير وتجمع مختلف 
أجهــزة االســتخبارات، ووحدة تنســيق جهود 
األمنين،  املســاعدين  ومكتب  اإلرهاب،  مكافحة 
ومديرية توظيف وتدريب الرشطة الوطنية، تحت 
وفق  الوطنية.  للرشطة  العامة  املفتشــية  رعاية 

مصدر مّطلع، تتبادل هذه الجهات كلها املعلومات 
لتقييم الوضع القائم.

األدلة ضرورية لفرض العقوبات
إذا أكــد التحقيــق اإلداري عىل الشــكوك، يتم 
استدعاء الشخص املعني من املجلس التأديبي )هيئة 
استبعاد  اتهام،  توجيه  العقوبات:  تقرتح  مشــرتكة 
موّقت، إقالة(. لكن يضيف مســؤول بارز: "ال يمكن 
معاقبة أي شــخص بتهمة التطرف. ال بد من جمع 
أدلة ملموســة تثبت مخالفته لقواعد الســلوك، مثل 
سوء اســتعمال امللفات أو طرح آراء 
اإلنرتنت".  عىل  املؤسســة  إىل  تيء 
تُعتــرب حاالت اإلقالة أقوى "ســالح 
نادرة.  اإلدارة، لكنها تبقى  نووي" يف 
وفــق وزارة الداخلية، يقترص عددها 
عىل 6 حاالت، منها ثالثة يف مفوضية 

الرشطة يف باريس.
الصالحيات  أصحاب  يتلقى  لكن 
يف مجــال الدفاع الــرسي، عىل غرار 
مايكل هاربون، معاملة خاصة. كل ســبع سنوات، 
يخضع هؤالء لتحقيق شــامل عىل يد األمن الداخيل. 
يقول أحد الخرباء: "تم إقصاء عدد من العمالء ألنهم 
يتواصلون مع أفراد يخضعون للمراقبة". دفع الثمن 
رشطي ُمكّلــف بحماية أمن "ريــس"، مدير تحرير 
مجلة "شــاريل إيبدو"، فُحِرم مــن صالحيات الدفاع 

الرسي وأُقيل منذ سنة.
يسمح قانون "األمن الداخيل" الصادر يف ترشين 
األول 2017 بإجراء تحقيق إداري حول رشطي أو رجل 
أمن، أثناء ممارســته عمله، للتأكد من أن "سلوكه ال 
يزال يتماىش مــع وظائفه أو مهامه". كذلك، يخضع 
الرشطي الذي يُشــتَبه بتطرفه لـ"إعــادة غربلة"، 
ما يعني إخضاعه لالختبــارات مجدداً، وقد يتعرض 
املشرتكة  اللجنة  أن  لإلقصاء بكل بســاطة. صحيح 
امُلكّلفــة بتقييم امللفات اكتملــت، لكنها ال تزال غري 

م بعد. ناشطة ألن القرار املرتبط بعملها لم يُعمَّ
عىل صعيد آخر، يبــدو تطبيق القوانن والقواعد 
االســتخبارات:  أحيانــاً. يقول مصدر يف  غري فاعل 
"تتعلق املشكلة األساســية باإلحراج الذي يشعر به 
الرشطي، فيفّضل إخفاء شــكوكه وتساؤالته ألنه ال 
يريد اإلســاءة إىل زميل له أو مواجهة العواقب إذا لم 
تتأكد شــكوكه. لكن يف هذا القطاع، ال يشء أهم من 
الرؤساء قادرون  أو  الرفاق  البرش. وحدهم  معلومات 
عىل رصد أي تغيري: ممارسات متشددة، كالم متكرر 
عن الدين...". يف املقابل، ينســب الرشطيون املشكلة 
أحياناً إىل تحفظ رؤسائهم، إذ يميلون يف بعض الحاالت 
إىل االستخفاف بالوقائع. يوضح املحامي تيبولت دي 
مونربيال، رئيــس مركز التفكري يف األمن الداخيل: "يف 
ســلك الرشطة، كما يف اإلدارات واملؤسسات عموماً، 
تسود مخاوف كثرية يف هذا املجال، أبرزها الخوف من 

اتهامات التمييز العنرصي ورهاب اإلسالم".

التطرف اإلسالمي... 
فرنسا الملغومة من الداخل!

كلـــير هـــاش، آن فـــيدالي - "لكسبـــرس"

في مفّوضية شرطة 
باريس يخضع 15عنصرًا 
للمالحقة من أصل ما 

يفوق 43 ألفًا

يتعلّق أكبر تهديد 
بممارسي مبدأ 

"التقيّة" ألّن كشفهم 
هو األصعب

لم يتنبه رؤساء مايكل هاربون، 
منفذ الهجوم على مفوضية 
الشرطة في العاصمة باريس، 
إلى نزعته اإلسالمية، ما يثبت 
أن قوى األمن تجد صعوبة 

في التعامل مع "أعداء الداخل" 
حتى اآلن.



1 – َتَكلََّم بال َفائدة - فارق الحياة - أغنية للفنان 
المصري الراحل عبد الحليم حافظ - كّدر الَعْيَش.
2 - نسيج عريض ملون يشده القاضي وغيره 
بين عاتقه وكشحيه في المحكمة أو في بعض 
المناسبات - عالم وفيلسوف وشاعر فارسي هو 

صاحب الرباعيات المشهورة.
3 - ممثل كوميدي سوري راحل - آالم.

4 - خرج بالَغداِة - بلدة لبنانية في قضاء البترون 
- ُمبِصر - وجع.

5 - بلدة لبنانية في قضاء الكورة - ما وضع عندك 
لَيُنوَب َمَناَب ما أُِخَذ منك - ما يضاف إلى الطعام 

لتطييبه من توابل ونحوه. 
6 - إطالة وإطناب  - أصل البناء - انكشاف 

الهّم - قلب.
7 - أرجعا - نادوا بصوت عاٍل - الجوف.

8 - نعم باألجنبية - جميل باألجنبية - رجل - 
إحدى أصغر واليات الهند من حيث المساحة.

9 - ضربه بقبضة يده - تركوا عن المكان - سائل 
أبيض.

10 - ُجحود وعدم اعتراف أو إقرار - للنداء - 
منخفض باألجنبية - خاصتي.

11 - أَظهر شجاعة - روائي وكاتب أيرلندي راحل 
.”Dracula نال شهرته بسبب روايته “ دراكوال

12 - بسطت - جرذ باألجنبية - فك العقدة - لَزَِم 
وثبت.

13 - شبيه - سلبت بالخداع والغّش - ست 
عشرات - سقي.

14 - روائي إنكليزي راحل من رواياته “روبنسون 
كروزو Robinson Crusoe” - نشء صغير. 

15 - شاعر عربي أتصل بالخلفاء فمدح الخليفة 
المهدي والهادي وهارون الرشيد - إناء واسع من 

خزف يوضع فيه الماء أو نحوه.

1 – كاتب وعالم رياضيات بريطاني راحل من أهم 
 Alice’s كتبه “ مغامرات أليس في بالد العجائب
Adventures in Wonderland” - نوع من الدببة.

2 - روائي إنكليزي راحل من أشهر آثاره: “أوليفر 
تويست Oliver Twist” - َجدَّ وَتِعَب في عمله.

3 - أجرّها على األرض - ُمَحدِّث - عاصفة بحرية.
د - متشابهان - غدير - العالم  4 - باِعث وُمجدِّ

الذي نعيش فيه.
ع  واجتهاد في الدعاء. 5 - ندّونها ونسجلها - َتضرُّ

6 - كلّوا وأصابتهم مشقة - عائلة ممثلة ومغنية 
أميركية - أنزل الطعام من َحلْقه وبلعومه إلى 

معدته ولم يمضغه.
7 - مركز - كان واسعا أكثر من غيره - رجعت 

وعادت.
8 - صغير الكلب - وقوف المركب عند الشاطئ - 

عاصمة دولة أميركية - للنداء.
9 - بدأ ممارسته )العمل( - أعواد منحنية يصل 
بين طرفيها وتر ُيرَمى بها السهام - حمق ونقص 

عقُله.
10 - عائلة - منخر - نعم بالروسية - تضّم 

وتشتمل على.
11 - َسعُة العيش وحسُن الحال - من يسدد السهم 

أو الرصاص نحو هدف معين - لعبة رياضية.
12 - أنت باألجنبية - عّظم وفّخم - نسج الثوب 

- قفز.
13 - ساّره بما في قلبه من أسرار أو مشاعر - 
حيوان أهلّي للركوب والحمل - نهر أميركي يعتبر 

أصغر نهر في العالم - ألحَّ عليه في المسألة. 
14 - ملحن ومؤلف موسيقي مصري راحل كان 
من أقرب أصدقاء العندليب األسمر عبد الحليم 
حافظ من ألحانه “بتلوموني ليه” - من شعراء 

العصر األموي.
15 - أحد شعراء الدولة األموية ويعد من زعماء 

فن التغزل في زمانه.

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  116  

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 - مقلوع، مخلوع.
2 - معطيه إياه.

3 - مراسي السفن.
4 - معّطل المفعول.
5 - مقوّض، ُمدّمر.

6 - نابع وصادر.
7 - نابض.

8 - من ُسخط عليه من قبل شخص ما.
9 - أشياء مملوكة يمكن لصاحبها ان يتصرف 

فيها.
10 - اسم دخلت عليه أداة التعريف.

11 - ُمصاب بمرض عارض.
12 - مماطل بالدين.

13 - القائمة على شؤون المرضى تبًعا إلرشاد 
الطبيب.

14 - منعطف وُمعوج.
15 - معايب.

16 - معٍط، محِسن.
17 - بعيد عن.

18 - واضح، بيّن وجلي.
19 - األشخاص الذين فارقوا الحياة.

20 - مالعبة ومداعبة.
21 - نصير ومؤيد.

22 - فرصة.
23 - مستعٍص صعب.

24 - قاتل نفسه.
25 - مربوط.
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الكلمات المتقاطعة
أفقيا: 1 – فريال كريم - بغداد - 2 - تسريح - سانتوريني - 3 - رومانيا - 

الريم - 4 - لون - وئام - تناحر - 5 - جان - لو - اواصر - 6 - ال - ارق - ثم 

- ردا - 7 - ناس من ورق - ميادين - 8 - قمعه - سا - ديك - قاف - 9 - همي 

- طاعون - وا - فا - 10 - ديالى - يا - ليال - 11 - جاع - رن - لباس - 12 - 

يلقن - صرواح - واجد - 13 - النور والديجور - 14 - خل - شم - ارفقه - موج 

- 15 - سمير الجسر - برهان.

عموديا : 1 – فتر - جان قهوجي - خس - 2 - رسول األمم - االلم - 3 - يرمون 

- سعيد عقل - 4 - ايان - امه - ننشر - 5 - لحن - برن - طار - وما - 6 - يو 

- قوس النصر - 7 - رسائل - راعى - رواج - 8 - يا - اوثق - فوارس - 9 - 

منام - دني - الفر - 10 - تل - مي - الحدق - 11 - بورتوريكو - يهب - 12 

- غرينادا - االوج - 13 - ديما صادق - يساومه - 14 - ان - حر - يافا - جروا 

- 15 - دينر - انفاليد - جن.
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كـــرة مضرب

قال فيديرير عىل هامش مشــاركته يف حفل 
ترويجي إلحدى الرشكات الراعية له: "تناقشت يف 
األمر مع فريقي ألســابيع عدة، حتى ألشهر عدة 
2020 بعد  حول ماذا يتعّي عيلّ فعله صيف العام 
ويمبلدون وقبل بطولة الواليات املتحدة املفتوحة. 

يف النهايــة، قرر قلبي املشــاركة 
يف دورة األلعــاب األوملبيــة مرة 

جديدة".
وســبق لفيديرير الذي سيتّم 
الـــ39 من العمــر يف الثامن من 
الختامي  الحفل  عشية   2020 آب 
ألوملبياد طوكيو، أن أحرز الذهبية 

مواطنه  مــع  الزوجي  منافســات  يف  األوملبيــة 
ستانيسالس فافرينكا يف دورة بكي الصينية العام 
2008، وفضية الفردي يف لندن العام 2012 عندما 

خرس يف النهائي أمام الربيطاني أندي موراي.

ريو دي جانريو  دورة  السويرسي عن  وغاب 
العام 2016.

ويحتــل فيديرير املركز الثالــث يف التصنيف 
القيايس  الرقم  املحرتفي، ويحمل  العاملي لالعبي 
يف عدد األســابيع املتتالية التــي احتفظ بها يف 
 )310( التصنيــف  صدارة هــذا 
باالضافــة اىل الرقــم القيايس يف 
ضمن  الكــربى  البطوالت  عــدد 
الغراند سالم )20(، كما تّوج ست 
تقام  التي  املاسرتز  ببطولة  مرات 
افضل  وتجمع  املوســم  نهاية  يف 

ثمانية العبي يف العالم.
وســبق ألبرز منافســي لفيديرير، الرصبي 
نوفاك ديوكوفيتش املصنف أول عاملياً واالسباني 
رافايل نــادال الثانــي، أن أعلنــا عزمهما عىل 

املشاركة يف دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو.

تصنيف المحترفات
اليافعة كوريــن "كوكو" غوف  األمريكية  فرضت 
نفســها نجمة األســبوع املايض باحرازها لقب دورة 
لينتس النمســوية عن 15 عاماً، ما سمح لها بالصعود 

39 مركزاً لتصبــح يف املرتبة الحادية 
والسبعي يف التصنيف الجديد لرابطة 

الالعبات املحرتفات الذي صدر أمس.
وتّوجت األمريكية البالغة 15 عاماً 
و7 أشهر بأّول ألقابها يف دورات رابطة 
املحرتفات بعــد فوزها يف نهائي دورة 
أوستابنكو  يلينا  الالتفية  عىل  لينتس 

6-3 و1-6 و6-2، لتصبح بذلك تاســع أصغر العبة يف 
التاريخ تتويجاً بإحدى دورات املحرتفات. وضمنت غوف 
دخولها نادي املئة األوليات بوصولها اىل ربع نهائي الدورة 
الهولندية كيكي برتنز املصنفة  النمسوية حيث أقصت 

اوىل، ثم األملانية أندريــا بتكوفيتش من نصف النهائي، 
وصوالً اىل التفوق عىل أوســتابنكو، بطلة روالن غاروس 
العــام 2017، لتصبح أصغر العبــة تحقق لقب إحدى 
دورات املحرتفات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا التي 
أحرزت لقب دورة طشــقند االوزبكستانية يف 2004 عن 

عمر 15 سنة وخمسة أشهر.
خارج  املوســم  بــدأت  أن  وبعد 
االوليات، خطفت  الـــ600  املصنفات 
ويمبلدون  بطولتــي  يف  االنظار  غوف 
االمريكية  ميدوز  وفالشينغ  االنكليزية 
بوصولها اىل ثمن النهائي والدور الثالث 
عىل التوايل، إال أنها وعــىل رغم انجاز 
الوصــول اىل املركز الحادي والســبعي يف هذا العمر، ال 
تزال بعيدة عن انجاز السويرسية مارتينا هينغيس التي 
تصدرت تصنيف املحرتفات يف 31 آذار 1997 حي كانت 
يف السادسة عرشة من عمرها. وتختتم األمريكية الشابة 

فيديرير للمشاركة في طوكيو 2020 
اللقب الوحيد الذي ينقص سجلّه

غوف صعدت 39 مركزًا وباتت في المرتبة الـ71

فيديرير مشاركًا في احدى الدورات )أ ف ب(

ديوكوفيتش ونادال 
أّكدا مشاركتهما 

في طوكيو 2020

ال تزال غوف 
بعيدة عن انجاز 
مارتينا هينغيس

أعلن السويسري "المخضرم" روجيه فيديرير أنه سيشارك في دورة األلعاب األولمبية 
المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام 2020، حيث يأمل في إحراز ذهبية 

منافسات الفردي في كرة المضرب، اللقب الوحيد الذي تفتقده خزائنه.

أعرب رئيــس االتحاد الــدويل لكرة القدم 
لقائــه رئيس مجلس  بعد  إنفانتينــو  جياني 
الوزراء ســعد الحريري يف الــرساي الحكومي 
أمس يرافقــه وفٌد من االتحــاد اللبناني لكرة 
القدم برئاسة رئيســه املهندس هاشم حيدر، 
عن رسوره لوجوده يف لبنان الذي لديه شــغف 
كبري برياضة كــرة القدم. أضــاف: "نحن يف 
بريوت لكي نُطلق مرشوعــاً مهماً جداً للفيفا، 
وهو "Football for schools" الذي نتوّجه من 
خالله إىل 700 مليون طفل حول العالم بربنامج 
تعليمّي نجلب فيه كرة القدم إىل املدارس، ونحن 
أردنا أن نبدأ هذا الربنامج من لبنان ألننا حصلنا 
عىل املساعدة الرسيعة من االتحاد اللبناني لكرة 

القدم ومن الحكومة اللبنانية".
أضاف: "نحن نعمل معاً عىل هذا املرشوع 
من أجل أن يشــمل كّل أطفــال البلد بمختلف 
مناطقهــم وخلفياتهم، وهــذه هي ميزة هذه 
اللعبة والشغف والحّب لها وألهمية التعلم، وأنا 

سعيد للغاية كوننا اتفقنا عىل أن تستثمر الفيفا 
 "FIFA Forward Program" يف مــا يســمى
بشكل كبري يف لبنان من أجل بناء املقّر الرئييس 
لالتحــاد واملراكــز التقنية التابعــة له، وهذا 

سيسمح للفيفا بتنظيم أنشطة دائماً هنا".
من جهته تحدث حيــدر عن أهمية إطالق 
مرشوع الفيفا لكرة القدم للمدارس يف لبنان، ملا 
لهذا املرشوع من أهمية كربى يف تنشئة جيل يف 
املراحل العمرية الصغرية، لبناء جيل من الالعبي 
يغذي األنديــة واملنتخبات. وتابع: "كما تناولنا 
موضوع بناء مقّر لالتحاد ومركز تدريب ممّول 
مــن الفيفا، وقد طلبنا مــن الرئيس الحريري 
تأمي أرض لهذا املرشوع، وكان متجاوباً بشكل 
كبري، وهذا مرشوع مهّم جداً، ألّن الفيفا ستتوىل 
تنفيذ املرشوع كامــالً، ويمكننا من خالله أن 

نحصل عىل مساعدات كثرية".
ويف ختام اإلجتماع، قّدم إنفانتينو للحريري 

قميصاً رياضياً تذكارياً.

إنفانتينو وحيدر يزوران الحريري

جــّدد املدير الفنــي ملنتخب لبنان لكــرة القدم 
الرومانــي ليفيو تشــيوبوتاريو تأكيده عىل رضورة 
الفوز عــىل رسيالنكا يف املباراة التي ســتجمعهما يف 
العاصمة كولومبو عند الخامســة من مســاء اليوم 
املؤهلة  اآلســيوية  التصفيات  ضمن  بريوت،  بتوقيت 
ملونديال قطر 2022 وكأس آسيا يف الصي 2023، وقال 
يف املؤتمر الصحايف الرســمي الذي ُعقد أمس يف مقّر 
االتحاد الرسيالنكي إّن فرق املجموعة الثامنة متوازنة 
عموماً، وتبقى األفضليــة فيها لكوريا الجنوبية التي 

تغّرد خارج الرسب.
أضاف تشيوبوتاريو: "نحن نسعى اىل فوز جديد، 
واضعي يف اإلعتبار اّن صاحب األرض سيبذل قصاراه 
ليصّعــب مهمتنــا، وعلينا من أجل حصــد 3 نقاط 
أضافية الرتكيز وتنظيم خطوطنا جيداً ووقف اندفاع 

العبي الخصم، ال سيما إّن مباراة واحدة قد تغرّي وضع 
املجموعة وترتيبها". وتابع: "نحن نهدف أساســاً ألن 
نكون بي أفضل منتخبات تحتّل املركز الثاني لضمان 
التأهل"، مشرياً إىل رضورة الحذر خصوصاً اّن املنتخب 

الرسيالنكي "يضّم عنارص قادرة عىل مفاجأتنا".
من جانبــه، اعترب كابتن منتخب لبنان حســن 
معتوق اّن فوز كوريا الجنوبية عىل رسيالنكا بثمانية 
أهداف ال يُعّد مقياســاً للمســتوى العام للمجموعة. 
وواصــل: "نحن نتعامــل مع كل مبــاراة عىل حدة، 
فوزنا عىل تركمانســتان كان مهماً جــداً، وننظر إىل 
لقائنا مع رسيالنكا باألهمية ذاتها". ورداً عىل ســؤال 
أجاب: "نحن مستعّدون للتعامل مع مختلف الظروف 
املناخية"، باالشارة اىل الرطوبة املرتفعة وتوقع هطول 

أمطار خالل املباراة.

تشيوبوتاريو: التركيز مفتاح الفوز على سريالنكا

نظم نادي الجمهور الريايض يف قاعته يف مدرسة 
ســيدة الجمهور دورته الســنوية يف الريشة الطائرة 
السيّدات  وزوجي  الرجال  زوجي  لفئات  )البادمنتون( 
وزوجي املختلط. شــارك يف املسابقة 62 العباً والعبة 
ينتمون اىل أندية مون الســال، هوبس، بريوت 1875 
املباريات نائب رئيس اإلتحاد بول  والجمهور، وحرض 
روكز وأمي صندوق اإلتحاد عيل كزما وحشد كبري من 
أهايل الالعبي ومحبــي اللعبة. وجاءت النتائج الفنية 

كاآلتي:
*زوجي السيدات:

1 - روزي رزق - سارة  فغايل ) نادي الجمهور( 
2 - ياسمينا فياض -  زينا  كزما ) نادي هوبس( 

3 - لي شميساني – مريا آغا ) نادي هوبس( 

3 - جينيفري خليفة – بريال حبيقة )نادي مون السال(   
*زوجي الرجال:

1 - كريســتوفرأبي يونس – باولو قايم )نادي مون 
السال(   

2 - طوني شويري -  راوول أنطون )بريوت 1875 (
3 - سريج حلو – جان كرسواني )بريوت 1875 (

3 - جوزيه بجاني – كملو سعد ) نادي الجمهور( 
*زوجي املختلط :

1 - روزي رزق – الفريد فرنسيس )نادي الجمهور( 
2 - جينيفري خليفة – كريســتوفر أبي يونس )نادي 

مون السال( 
3– مريا آغا – أنور آغا ) نادي هوبس( 

3 - سارة  فغايل – أرنست عبود ) نادي الجمهور(.

دورة نادي الجمهور في الريشة الطائرة
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أخبار سريعة

بعثة البلياردو 
إلى شرم الشيخ

إشكال ملعب طرابلس

بيبلوس بكامل أجانبه

غادرت بعثة لبنان للبلياردو 
األميركي والفرنسي للمشاركة 
في البطولة العربية المجّمعة 

في مدينة شرم الشيخ المصرية. 
وضّمت البعثة األمين العام لالتحاد 

اللبناني للبلياردو والسنوكر مالك 
برجاوي )رئيساً للبعثة(، نائب 
رئيس االتحاد محمد بلطجي، 
قائد منتخب لبنان محمد علي 

برجاوي )إستدعاه االتحاد اللبناني 
بصفته العباً محترفاً(، مازن 

برجاوي وهادي سّكري )البلياردو 
األميركي(، فادي أبو صالح وياسر 

شهيب وجورج لطيف وجهاد 
قلفاط )البلياردو الفرنسي(. 

إشارة إلى أّن فريق "الكارومبول" 
سيطر على لقب بطولة العرب في 

النسختَين األخيرتَين، بينما سيكون 
فريق البلياردو األميركي مرشحاً 

لحصد أحد المراكز األولى.

لم تسلم مباراة أنصار الحوارة 
واالجتماعي في مسابقة كأس 
لبنان لكرة القدم والتي انتهت 
بفوز األول، من إشكاالت عّدة 
خصوصاً بين العبي الفريقين 
على أرض الملعب ما لبثت أن 

تطّورت الى تدافع باأليدي بين 
مدّرب الحوارة العراقي جبار حميد 

والعب االجتماعي عبدالله الصباغ 
قبل نهاية الشوط الثاني، وذلك 

بعد تسجيل الفريق الخاسر هدف 
التعادل، ما دفَع حكم المباراة 

سيمون بشارة الى إشهار البطاقة 
الحمراء بوجَهيهما وطردهما معاً 
من الملعب. وكانت القوى األمنية 

تدّخلت في الوقت المناسب وحالت 
دون تفاقم االمور. يُذكر اّن الحكم 

بشارة تعّرض لشّد عضلّي إستدعت 
معالجته على أرض الملعب لمّدة 

خمس دقائق.

سيشارك العب بيبلوس األميركي 
وهّدافه في الموسم الماضي 

ايرون نيلسون في مباراة 
فريقه أمام انيبال زحله الليلة 

ضمن بطولة لبنان لكرة السلة، 
وهي األولى له هذا الموسم بعد 

أن استكمل أوراقه القانونية 
المطلوبة. كما سيعود مواطنه 
جايلي جونسون الى صفوف 

بيبلوس بعد تعافيه من اإلصابة 
في كاحله، كذلك األمر بالنسبة 

الى زميلهما فيليب رانكين، 
وبالتالي سيلعب الفريق الجبيلي 

للمرة األولى بكامل العبيه 
األجانب هذا الموسم.

فيديرير مشاركًا في احدى الدورات )أ ف ب(

موسمها هذا األسبوع بمشاركتها يف دورة لوكسمبورغ.
ولم يطرأ أي تعديل عــىل ترتيب الالعبات العرشين 
األوليات، حيث بقيت األســرتالية آشيل بارتي يف الصدارة 
أمام التشــيكية كارولينا بليشــكوفا واليابانية ناومي 

أوساكا.
هنا ترتيب األوليات:

1 - األسرتالية آشيل بارتي 7096 نقطة
2 - التشيكية كارولينا بليشكوفا 5940

3 - اليابانية ناومي أوساكا 5621
4 - األوكرانية إيلينا سفيتولينا 5495
5 - الكندية بيانكا أندرييسكو 5041
6 - الرومانية سيمونا هاليب 4962

7 - التشيكية برتا كفيتوفا 4776
8 - الهولندية كيكي برتنز 4495

9 - األمريكية سريينا وليامس 3935
10 - السويرسية بيليندا بنسيتش 3848.  )أ ف ب(

سيكون املنتخب اإلسباني أمام فرصة أخرى لحسم 
تأهله اىل نهائيات كأس أوروبا 2020 املقررة يف 12 دولة 
البطولة  الستي النطالق  بالذكرى  احتفاالً  و12 مدينة، 
القارية، عندما يحّل اليوم ضيفاً عىل نظريه الســويدي 

ضمن منافسات املجموعة السادسة.
وكان بإمــكان بطل األعوام 1964 و2008 و2012 
أن يحّل ضيفاً عىل الســويد وهو ضامن لتأهله لو نجح 
يف الصمود لدقائق يف مباراة الســبت أمام النروج، حيث 
تلقى هدف التعــادل1-1 يف الدقيقة الرابعة من الوقت 

بدل الضائع من ركلة جزاء.
ويتصدر املنتخب االســباني ترتيب املجموعة بـ19 
نقطة بعد ســبع جوالت، متقدماً بفــارق 5 نقاط عن 
مضيفه الســويدي الثاني و6 عن رومانيا الثالثة التي 
يلتقيها يف الجولة األخــرية يف 18 ترشين الثاني املقبل، 

بعد أن يستضيف مالطا قبلها بثالثة أيام.
وبما أن السويد ستلتقي رومانيا يف الجولة املقبلة، 
فهذا األمر يجعل إســبانيا بحاجة اىل نقطة واحدة امام 
السويد لضمان بطاقتها اىل النهائيات، حتى لو خرست 

مباراتيها األخريتي.
وستكون رومانيا املســتفيد األكرب يف حال نجحت 
إسبانيا يف تحقيق فوزها الرســمي األول عىل األرايض 
السويدية، ألّن ذلك سيمكنها من التقدم اىل املركز الثاني 
بفارق نقطتي عن السويد يف حال استغلت عاميل األرض 

والجمهور لتحقيق فوزها الثالث عىل حساب النروج.

ويف املجموعة الرابعة، ســتكون إيرلندا أيضاً أمام 
فرصة حســم تأهلها اىل النهائيات، لكن يتوّجب عليها 

الفوز خارج ملعبها عىل منافستها سويرسا.
وبعدما ضمنت البطاقة األوىل يف املجموعة العارشة 
بفوزها عىل ضيفتهــا اليونان، تحّل إيطاليا ضيفة عىل 
ليشتنشتاين وهي مرشحة فوق العادة لتحقيق فوزها 
الثامــن عىل التوايل من أصل ثماني مباريات، يف وقت ما 
زال الرصاع قائماً بقــوة عىل البطاقة الثانية بي فنلندا 

وأرمينيا والبوسنة.
وتتواجه فنلنــدا الثانية )12 نقطــة( مع أرمينيا 
)10(، فيما تحل البوسنة )10 نقاط أيضاً( ضيفة عىل 

اليونان التي فقدت األمل منطقياً بالتأهل.
هنا برنامج املباريات )بتوقيت بريوت(:

املجموعة الرابعة:
جبل طارق - جورجيا )21.45(

سويرسا - ايرلندا )21.45(
املجموعة السادسة:

رومانيا - النروج )21.45(
السويد - اسبانيا )21.45(

جزر الفارو - مالطا )21.45(
املجموعة العارشة:

فنلندا - أرمينيا )19.00(
اليونان - البوسنة والهرسك )21.45(

ليشتنشتاين - ايطاليا )21.45(. )أ ف ب(

إسبانيا وإيرلندا أمام فرصة التأّهل

العبو المنتخب االسباني خالل التمارين عشية مواجهة السويد

تصفيات أوروبا ٢٠٢٠

حّل الفارس طوني عّساف عىل "نيويورك" من 
 "B" نادي "هورس هاسياندا" يف املركز األول يف الفئة
البالغ إرتفاع حواجزها 135 سنتمرتاً ضمن مسابقة 
الفروسية، التي نظمها نادي "إكويسرتيان سريكل" 
عىل مرمحــه برعاية االتحاد اللبناني للفروســية، 
النوادي  96 فارساً وفارسة من مختلف  وبمشاركة 
االتحادية، وبحضور جمهور كبري تقّدمه نائب رئيس 
االتحاد اللبناني للفروســية جورج عبود، وأعضاء 

االتحاد وعدد من أعضاء ورؤساء نوادي الفروسية.
وأتّم عّساف املسار بزمن قدره 71:70 ثانية دون 

ارتكاب أي خطأ. شارك يف هذه املسابقة 4 فرسان.
ويف الفئــة “C” البالغ إرتفــاع حواجزها 125 
سنتمرتاً، حّل طوني عّســاف عىل "كاتوكينا" من 
نادي "هورس هاسياندا" يف املركز األول، بعدما أتّم 

املسار بزمن قدره 54:26 ثانية، وارتكب 7 أخطاء.
ويف الفئــة "D" البالغ إرتفــاع حواجزها 115 
سنتمرتاً وبمشاركة 23 فارســاً وفارسة، حّل جو 
عبّود عــىل "تينيكيل" من نــادي "ضبية كاونرتي 
كلوب" يف املركز األول، بعدما أتّم املســار بزمن قدره 

57:30 ثانية من دون خطأ.
ويف الفئــة "E" البالــغ إرتفــاع حواجزهــا 
105 ســنتمرتات، حــّل هوفيغ خاشــمانيان عىل 
"غادامــوركا" من نادي ضبيــة كاونرتي كلوب يف 
املركز األول، بالرشاكة مع كريم يموت عىل "هوغو 
بوس" من نادي املرشف، بعدما أتّما املســار بزمن 

قدره 30:12 ثانية من دون خطأ.
ويف الفئــة "N" البالغ إرتفــاع حواجزها 85 
سنتمرتاً وبمشــاركة 34 فارساً وفارسة، حّلت ميا 
شمعون عىل "بريك" من نادي ضبية كاونرتي كلوب 
يف املركز األول، بعدما أتّمت املسار بزمن قدره 28:80 

ثانية من دون خطأ.

فروسية نادي "إكويستريان سيركل"

عبّود يتّوج أحد الفائزين

الدويل  الفرنــيس  القدم  كــرة  نجم  زار 
أصول  )من  دجوركاييــف  يوري  الســابق 
أرمنيــة( بلدية برج حمــود، برفقة عضو 
اإلتحــاد اللبنانــي لكــرة القــدم فاهرام 
بارصوميــان وأوهانــس هوســاميان من 
الهومنتمن  نادي  القدم يف  قدامى العبي كرة 
نائب  اســتقبلهم  حيث  "جوكــي"،  امللّقب 
رّحب  الذي  أرسالنيان  مارديك  البلدية  رئيس 

بالنجم العاملي وعّرف عن مزايا برج حمود.
كما تناول الحديث أجواء ومستوى لعبة 
كرة القدم اللبنانيــة والعاملية عموماً. ثم تّم 
لدجوركاييف  العاملية  النشاطات  اىل  التطّرق 

عىل صعيد الرياضة وخصوصاً كرة القدم.
الفرنيس  الضيف  أرسالنيان  رافق  بعدها 
يف جولــة تعّرف عــىل مدينة بــرج حمود. 
العاملي  للنجم  النــاس  وقد كان الفتاً محبة 

وتهافتهم ألخذ الصَور التذكارية معه.

دجوركاييف يزور 
بلدية برج حّمود

أرسالنيان مستقباًل دجوركاييف
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�א��כ�� א
بدالً من "صبحية" لطيفة على فنجان 
قهوة ال يفرغ ومن اإلصغاء إلى "ثرثرة" 

حسون يناجي عشيقته في قفص الحب أو 
التمتع بصوت فيروز، ينهض اللبناني من 
سريره البساً وجهه بالمقلوب. يقعد على 
البلكون بالبيجاما المقّلمة وأمامه حرمه 

المكتملة العبوس. يتناول سيكارة سيدرز، 
يشعلها. ينفخ الدخان بوجه عقيلته. يتنهد 

من "صماصيم" قلبه وهو يشفط أول 
مجة، ويتبعها بزفرة حّرى تختصر هموم 
البشرية ويسأل سؤاالً وجودياً عميقاً "عم 
يقولوا األزمة مطولة. عبّيتي مبارح بنزين 

يا مرا؟".
تجيب الزوجة بلؤم معطوف على كراهية: 

"من وين يا رجوتي بدي عبّي؟ من بحر 
البلطيق؟". فينتقل الزوج إلى موضوع أشد 

إيالماً: "عم يقولوا إضراب األفران مطّول، 
وأنا ما بقدر عيش عالكعك يا مرا. ليش ما 

بتعجني ومنخبز على الصاج؟". 
- يخبزوك بفرن "بالطتو بتشوي 

الحديدي"، على حّد قول موسى زغيب. 
عالصاج قلت لي؟ شو رأيك عالتنّور مش 

أطيب؟ 
وفي هذا المناخ اإليجابي المفعم 

باإلحباط، حاول هذا اللبناني الفخور 
بصموده ومقاومته اإلقتصادية أن يفتح 

حديثاً شيقاً مع السيدة الرابخة بثقلها 
أمامه، "عم يقولوا يا مرا الدوالر رح ينط 
عن التالت آالف... أنا بقول ما بيوصل". 

فكان رد الزوجة محكماً "بال ما تقول شي 
قوم نط جيب كيلو شمع ألنو عم يقولوا ما 
في مازوت بخزانات طرابلس وما في غاز 

عالدورة وما في فيول بالجيّة وما في شي... 
يقلعك ويقلع هالعيشة. بكرا راجعة على 

كندا".
بس عم يقولوا المطار مسّكر! علق الزوج 

قلقه. المتأبط 
ما سبق نموذج عن كالم الناس وهمومهم 

الصغيرة، ومنهم من لم يكتِف بالنق بل 
انتقل إلى خطة الطوارئ وباشر، بناء 

على خبرة، بإعداد اإلحتياط االستراتيجي 
لمواجهة تداعيات قلب الطاولة على الجميع 
ويضم: علبة الصيغة (غير الصيغة اللبنانية 

الفذة) غالون كاز للبابور. مرتديال مالنغ. 
كروسان تبغ LM. بطاريات، ورق شّدة، 

حرامات اإلعاشة المحفوظة بصندوق 
ذخيرة. مروحة. بزر زغير. كاتول. أدوية. 
حليب. غالونات مي. علبة كبريت. شاحن 

للموبايل. ومجموعة مختارة من مجالت 
"لولو وطبّوش".

وعلى سبيل التدابير اإلحترازية يفّضل 
اإلنتقال إلى األماكن البعيدة عن مجاري 

األنهار ألن تياراً جارفاً قد يطيح بكل شيء 
أمامه في فورة غضب. فزيحوا من طريقه 
وعسى أن يعود رئيس التيار إلى رشده أو 

يعود رشده إليه.

�ـــא� ���ـــ�
i.moussa@nidaalwatan.com
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أنجليس معرضاً  الطبيعي يف لــوس  التاريــخ  افتتح متحف 
لنجوم أفالم رعب مثل وحش فرانكنشــتاين ودراكوال واملومياء، 
وشخصيات أخرى مســتوحاة من ظواهر علمية. ويمكن للزوار 
تشــغيل جهاز الستعادة تجربة كهربائية أجراها لويجي غالفاني 
عــىل قوائم ضفدع، وهــو األمر الذي ألهم الروائية ماري شــييل 
لوضع شخصية "فرانكنشــتاين"، وإىل جانب ذلك سالسل كانت 

تعيق حركة الوحش الذي أدى دوره بوريس كارلوف يف 1931.
 وأفــادت والية لوس أنجليــس يف صفحتها الرســمية عىل 
"تويــرت"  "Angel City Buzz" أّن "املعرض يحتوي عىل اللفائف 
التــي كانت تضمد كارلــوف يف فيلم "ذي مومــي" يف 1932، ما 
يســمح باملقارنة مع لفائف أصلية ملومياء مرصية محفوظة يف 

املتحف". مجموعات 
يشار اىل أنّه تم إنشــاء املتحف يف العام 1913، وكان مكرساً 
للعلوم والفنون. ويف ثالثينات القرن املايض، قّدمت له استديوهات 
"يونيفريسال" مجموعة من األكسسوارات السينمائية، من بينها 

شوكة استخدمت يف تصوير فيلم "ذي برايد أوف فرانكنشتاين".
 (أ ف ب)
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عرض رشيــط فيديو مرّكب وســاخر يظهر 
فيه الرئيــس األمريكي دونالد ترامــب وهو يطعن 
شخصيات إعالمية أو معارضني سياسيني أو يطلق 
النار عليهم، خالل مؤتمر ألنصاره يف ميامي عىل ما 

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ويف مشهد مأخوذ من "كينغزمان: ذي سيكرت 
ســريفس"، وهو فيلم كوميدي بريطاني حول عالم 
الجواسيس عرض يف الصاالت سنة 2015، يطلق رجل 
وضعت عىل وجهه صورة ترامب النار عىل شخصيات 
رســمت عىل وجوهها رموز وسائل إعالم، مثل "يس 
ان ان" و"واشنطن بوست" و"ان بي يس". وتتواصل 
أعمال العنف يف "كنيســة لألخبــار الكاذبة" حيث 
يدفع الشــخص الذي يمثّل ترامب املؤمنني ويهاجم 
الســيناتور الراحل جون ماكاين والسيناتور برني 
الديموقراطيني يف السباق إىل  ساندرز، أحد خصومه 
البيت األبيض، فضالً عــن الجمهوري ميت رومني 

والرئيس السابق باراك أوباما.
وأفاد منّظم الحدث الذي أقيم األســبوع املايض 
يف نادي الغولف التابع لرتامب يف ميامي تحت اســم 
"أمرييكن برايوريتي" بأن الرشيط قد عرض يف إطار 

"معرض عن ظاهرة منشورات امليم" عىل االنرتنت.
وقال أليكس فيليبــس للصحيفة األمريكية إن 
"أمرييكن برايوريتي ترفض العنف السيايس وتسعى 

إىل الرتويج لحوار سليم حول حماية حرية التعبري".
ولفتت "يس ان ان" من جهتها إىل "أنها ليســت 
املرة األوىل التي يرّوج فيها أنصار الرئيس للعنف ضّد 
اإلعالم يف رشيط يبدو أنهم يجدونه طريفاً، لكنه ليس 
أسوأ ما قاموا به". واعتربت القناة أنه يجدر برتامب 
والبيت األبيض وطاقم الحملة التنديد بهذا التسجيل 

وإال "سيعترب صمتهم عىل أنه تأييد ضمني للعنف".
ودعت جمعية مراســيل البيت األبيض الرئيس 
الذي غالباً ما يوّجه سهامه إىل وسائل اإلعالم، للتنديد 

بهذا التسجيل.
وقال ناطق باسم حملة ترامب االنتخابية للعام 
2020 يف ترصيحات للصحيفة إن "الفيديو لم ينتج 
من قبل طاقم ترامب ونحن نرفض العنف". (أ ف ب)
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اصطف األهل يف طوابري منذ ســاعات 
الصبــاح األوىل حاملــني أوالدهم النائمني 
لتلقيحهم ضّد شلل األطفال يف إطار حملة 
انطلقت يف الفيليبــني للتصّدي لهذا املرض 
الذي ظهر مجــدداً يف البلد بعد 20 ســنة 

تقريباً عىل تسجيل آخر اإلصابات.
وأّدى تراجع معــدالت التحصني الذي 
تفاقم بسبب فضيحة طالت حملة التلقيح 
ضّد الضنك، إىل ظهور شلل األطفال يف البالد 

يف أيلول.
ابنها  وقالت روث مرياندا بعــد تلقي 
جرعــة من اللقاح يف فمــه يف أحد األحياء 
الفقــرية يف مانيال "هذا مــن أجل صحة 

ابني".
وطفل مرياندا لــم يحّصن ضّد املرض 
مثل كثريين غــريه يف العاصمة البالغ عدد 
تراجعت معدالت  13 مليوناً حيث  سكانها 
تلقيــح األطفال الصغار من 77 % ســنة 

2016 إىل 24 % يف حزيران.
و رُصدت حالتان من شلل األطفال يف 
أيلول، بأول ظهور للمرض يف الفيليبني منذ 
العام 2001، ما يفاقــم من مصاعب هذا 
البلد الذي يرزح تحت وطأة الحصبة القاتلة 
الصحة  الضنك. وبحســب منظمة  ووباء 
العاملية، إن خطر انتشــار شلل األطفال يف 
الفيليبني مرتفع نتيجة مســتوى التلقيح 
املنخفض خصوصاً بسبب فضيحة يف مجال 
التحصني ضّد الضنك. وكانت الفيليبني أول 
دولة تستخدم لقاح "ضنكفاكسيا" يف إطار 
برنامج واسع سنة 2016، غري أن شوائب 
كثرية شابت هذه الحملة أّدت إىل مزاعم عن 

وفاة أطفال بعد تلقيحهم.
من  باللقاحات  العامة  ثقة  وتراجعت 
93 % ســنة 2015 إىل 32 % سنة 2018، 
بحســب دراســة صدرت عن كلية لندن 

للنظافة وطّب األمراض املدارية. (أ ف ب)
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